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  چكيدِ

 

 غُي ؽذِ ثب  خهش پشٔجئيٍايضٔنّ پبيّ پٕؽؾي ثش اص اعحفبدِ ثب پژْٔؼ، ايٍ دس :ْدف

 يبَذگبسي خشيب دس عي دٔ يبِ اَجبس يبَي يٕسد ثشسعي لشاس داسچيٍ ٔ اعيذ فٕيبسيك

 گشفث
 0،0.5،1اعبَظ داسچيٍ ٔ اعيذ فٕيبسيک ثّ جشجيت دس يمبديش . :يٕاد ٔ رٔش ْب

 50 دسفذ ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش ٔ    4ظبٔی   دسفذ، ثّ فشيٕالعيٌٕ پبيّ پٕؽؼ1 ٔ  1.5،

 ،ييضاٌ لُذ، اعيذيحّ ،pHخٕاؿ فيضيکٕؽيًيبيي ؽبيم. دسفذ گهيغشٔل افضٔدِ گشديذ

ًََّٕ جشكيجبت فُهي ٔ آَحي  اكغيذاَي ،يٕاد شبيذ يعهٕل ٔ َبيعهٕل، دسفذ سعٕثث 

يٕسد اسصيبثي دسشّ عبَحي گشاد 25 ٔ 4ديبيي ؽشايظ دس سٔص، 60 30ْٔب دس ثبصِ صيبَي 

 لشاس گشفث

 

 فبلذ ؽبْذ گشِٔ ثب يمبيغّ دس ؽذِ دادِ پٕؽؼ  ًََّٕ ْبيداد َؾبٌ جبيسٌ: َتبيج ٔ بحث

 يمذاس دس جغييشات َگٓذاسي  يذت دس ًْچُيٍ .داؽث کًحشي  ٔ ٔيحبييٍ خٔصٌ افثپٕؽؼ، 

دٔ اص ثقذ َغجث ثّ ؽبْذ داس پٕؽؼ دس ًََّٕ ْبي جيحش لبثم اعيذيحّ ٔ pH،يعهٕل شبيذ يبدِ

 .كًحش ثٕد دسشّ عبَحي گشاد25 ٔ 4يبِ دس ديبي

  

َحبيس پژْٔؼ ظبضش ثيبَگش کبسايی يغهٕة ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش دس  :َتيجّ گيری کهی

پٕؽؼ دْی يُبعت ٔ يضايبی ثبنفقم َگٓذاسَذِ ْبی عجيقی ثبسٔيکشد افضايؼ يبَذگبسی 

 .خشيبی فبدساجی خٕاْذ ثٕد

 

 يبَذگبسی،ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهشكشدٌ، داس  پٕؽؼ،خشيب:  ٔاژِ ْبي كهيذي

 

 : يقديّ

خشيب يكي اص كؾبٔسصي ايشاٌ ثّ ؽًبس يي سٔد كّ دسعجذ فبدسات غيش َفحي يعقٕالت 

ٔعقث عغط  صييٍ صيش كؾث خشيب دس عبل .  ايشاٌ شبيگبِ ٔيژِ اي داسداعحشاجژيك 

 جب 10ثيٍ .ْضاس ْكحبس ثش آٔسد ٔييضاٌ جٕنيذ ظذٔد يك ٍَ يعبعجّ ؽذ248 ظذٔد 1389

دسفذ اص خشيب َيض 35ظذٔد . خشيبي جٕنيذي دس ايشاٌ ْش عبنّ فبدس يي ؽٕد، دسفذ15

ْضاس جٍ 500دس داخم يقشف يي ؽٕد َٔضديك ثّ َيًي اص خشيبي جٕنيذ ؽذِ  يقُي ظذٔد 

 ْبي گَّٕ اص ثشخي ايُکّ ٔشٕد  ثب. .اص چشخّ يقشف خبسز ؽذِ ٔ دٔس سيخحّ يي ؽٕد

 کؾٕس يعقٕل، ايٍ فبدسات صييُّ دس ،ايب اعث َؾيش ثي دسشٓبٌ ايشاٌ جٕنيذي خشيبي

 ايٍ ثشداؽث ٔ کؾث يعذٔديث ثّ جٕشّ  ثب.َيغث ثشخٕسداس يُبعجي شبيگبِ ٔ سججّ اص

ٔ  اسصآٔسي دس يًٓي َمؼ داس فٓذِ جٕاَذ يي آٌ فعيط فشضّ ٔ جٕنيذ دَيب، دس يعقٕل

 جٕشّ ثبيذ ٔني اعث؛ ثبصاس جمبضبي يٕسد اي ييِٕ خشيب چشا .ثبؽذ کؾٕس الحقبد

 فشضّ چگَٕگي ٔ َعِٕ ثهکّ َيغث، کبفي کبال يک فذٔس شٓث جُٓبيي ثّ جمبضب کشدظصى

 دس ظبل ظبضشثّ يُؾٕسظفؼ يعقٕل خشيبي يضبفحي .داسد فشأاَي اًْيث دس ثبصاس آٌ

اصسٔػ ضذففَٕي كشدٌ ثبگبصيحيم ثشٔيبيذاعحفبدِ يي ؽٕد؛كبسثشدايٍ سٔػ ثّ فهث 

دسَحيصّ شبيگضيٍ  :ادايّ يبثذ 2015 عًيث ٔخغشْبي صيغث يعيغي يًكٍ اعث ظذاكرشجبعبل

جٕاَبيي يکی اص ايٍ سٔػ ْب پٕؽؼ دْی اعث . (63ٔ 62)كشدٌ سٔؽي يُبعت ضشٔسي يي ثبؽذ



 
پٕؽؼ ْبي خٕساكي دس ظفؼ كيفيث ٔافضايؼ يبَذگبسي ييِٕ ْب ٔعجضيصبت ،شهٕگيشي اص 

سؽذ ييكشٔاسگبَيغى ْب دس صيبٌ َگٓذاسي، ايٍ جشكيجبت سا ثّ جشكيجبجي ثب اًْيث  

اعحفبدِ اص پٕؽؼ خهش ٔپٕؽؼ .شٓث ثغحّ ثُذي يعقٕالت ثبغي فغبدپزيشججذيم يي ًَبيذ

 . اَصبو ؽذِ اعث دْي خشيب ثب پٕؽؼ ْبي خٕساكي ثشاي ايٍ  أنيٍ ثبس دس ايشاٌ
 

شٓث افضايؼ شالی عيت، ثّ  ( صئي20ٍ% جب 14 )آنيٍ ٔ ًْكبساَؼ پٕؽؼ ْبی صئيُی 

  فُٕاٌ شبيگضيٍ الک ؽيؾّ ای يٕسد اعحفبدِ لشاسدادَذ

 پژْٔؾي اَصبو دادَذ كّ دس ايٍ پژْٔؼ، ثب اعحفبدِ 1389ظغُي ًْٔكبساَؼ دس عبل 

اص پٕؽؾی ثش پبيّ پشٔجئيٍ آة پُيش ٔ سٔغٍ عجٕط ثشَس يبَذگبسي کيٕي کّ ييِٕ 

  اي ظغبط ثّ اجيهٍ اعث، دس يذت يک يبِ اَجبسداسي يٕسد ثشسعی لشاسدادَذ

اعحفذِ جٕاو  اص پٕؽؼ ٔ دسشّ ظشاسجٓبي  (1389)ثش  عجك يبفحّ ْبي يشادي ٔثيُؼ

  پبييٍ ثبفد كبْؼ ثبس ييكشٔثي َغجث ثّ دسشّ ظشاست ْبي ثبالجشٔپٕؽؼ  يي ؽٕد

 اَصبو گشفث اذش عّ فبيم 1391دس جعميمي كّ جٕعظ شٕاًَشد ًْٔكبسػ دس عبل  

 فقبسِ آٔيؾٍ ؽيشاصي ٔگهيغيشٔل ثش ٔيژگي ْبي ظغي ٔ فيضيكٕؽيًيبيي ٬پشٔجئيٍ آة 

 80 دسشّ عهيغيٕط ٔ سعٕثث َغجي 5±2 سٔص َگٓذاسي دس ديبي 21ييِٕ ْهٕ اَصيشي عي 

  دسفذ ثشسعي گشديذ

ثب ثشسعي اذش غهؾحٓبي يخحهف ژل آنٕئّ ٔسا ثش ظفؼ (1391)ٔظذت ًْٔكبساٌ 

کيفيث پظ اص ثشداؽث ييِٕ جٕت فشَگی ثيبٌ ًَٕدَذ كّ اگشچّ  كبْؼ ييضاٌ  

ٔيحبييٍ خ دس عي اَجبسداسي ايشي اشحُبة َبپزيش اعث ايبييضاٌ ٔيحبييٍ خ دس 

ًََّٕ ْبي پٕؽؾي ثبنحش اص ًََّٕ ؽبْذ ثٕدِ ٔ  ييضاٌ ٔيحبييٍ خ دس ييِٕ ْبي 

 دسشّ َؾبٌ 20 دسشّ عبَحيگشاد،كبْؼ كًحشي ساَغجث ثّ ديبي 4اَجبس ؽذِ دس ديبي 

  .(4)يي دْذ

اذشپٕؽؼ خٕساكي پشٔجئيٍ آة پُيش ظبٔي فقبسِ آٔيؾٍ  (1391)اشُٕسدي ًْٔكبساٌ

  (.1)ؽيشاصي ثش سٔي خٕاؿ فيضيکٕ ؽيًيبيی ْهٕ اَصيشي يٕسد ثشسعي لشاس دادَذ
 ٔ دُْذ پيؾُٓبد جبصِ يعقٕالت ثشاي افضٔدِ ظفبؽحي يك پٕؽؼ يي جٕاَُذ خٕساكي پٕؽؾٓبي

  چُذيٍ(6)ثبؽُذ جغييشيبفحّ داؽحّ اجًغفش دس اَجبسداسي چٌٕ يؾبثٓي اذش جٕاَُذ يي َيض

 (.8)سفحّ اعث كبس ثّ يٕفميث آييضي عٕس ثّ ْب ييِٕ ثشاي ظفؼ خٕساكي پٕؽؼ

 جقييٍ جبذيش پٕؽؼ دْی ثب ثب پشٔجئيٍ ايضٔنّ خهش (1)ثٕد فجبست ثشسعي ايٍ اص ْذف

 سٔص پظ اص رخيشِ عبصی ثش 30ٔ60 دسشّ  ٔدس  صيبَٓبی 25ٔ 4دس ديبْبی َگٓذاسی 

جقييٍ  (2)ٔصَی ٔصَی %4سٔی ٔيژگي ْبي فيضيكٕؽيًيبيي ٔ  ييكشٔثي خشيب   دسعغط 

جبذيش پٕؽؼ دْی ثب پشٔجئيٍ ايضٔنّ خهش غُي ؽذِ  ثب داسچيٍ ٔاعيذ فٕيبسيك ثش 

يمبيغّ جبذيش پٕؽؼ ظبٔي يٕاد ضذ  (3)خقٕيبت خشيب دسًْبٌ عغٕض ديبيي ٔصيبَي

 ييكشٔثي ٔ فبلذ آٌ ثب ًََّٕ ؽبْذ

 

 
 يٕاد ٔ رٔش ْب

 

دس ايٍ يشظهّ خشيب اص عغط ثبصاس  ثى خشيذاسی يی ؽٕد ٔدس ثغحّ ثُذي َبيهٌٕ 

. پيچ دس شقجّ ْبي يمٕايي جمشيجًب َيى كيهٕيي ثّ ؽٓشعحبٌ يؾٓذ اَحمبل يي يبثذ

عقی يی ؽٕد خشيب اص نعبػ سَگ،اَذاصِ ًْٔچُيٍ فذو ٔشٕد فذيبت کبيال يکُٕاخث 

 .ثبؽُذ

 : كردن دار پوشش روش

 

ؽبٌ ٔ پٕؽؼ يقشفي  -دس ايٍ پژْٔؼ آيبدِ عبصي ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش  ثّ سٔػ  ژٔؽبٌ

ص پٕدس ظصًي ا- ٔصَي ا4% اثحذا يك يعهٕل. ثّ سٔػ گٕيض ًْٔكبساَؼ  اَصبو ؽذ

گشو گهيغشٔل ثّ اصاي ْشگشو 0.5ايضٔنّ خهش ٔ آة يمغش جٓيّ ؽذٔ عپظ ييضاٌ  

( (پشٔجئيٍ ٔصَي-ٔصَي%2دس غهؾث )،ثّ فُٕاٌ پالعحي عبيضس ، اعيذ أنئيك پشٔجئيٍ 

دسفذ ٔاعيذ فٕيبسيك ثّ 1ٔ5/1،/5 0ٔاعبَظ داسچيٍ ثب عّ غهؾث. ثّ يعهٕل اضبفّ ؽذ

ثّ يعهٕل پٕؽؾي   (ٔصَي-ٔصَي%10اعيذ چشة  ثّ يمذاس) 80ًْشاِ ايٕنغيفبيش جٕئيٍ 

جب يخهٕعي ًْگٍ دليمّ جٕعظ ًْٕژَبيضس يعهٕل ًْٕژٌ ؽذ  1 عپظ ثّ يذتاضبفّ گشديذ؛ 

ثبؽُذخشيب دس يعهٕل پٕؽؾي دس ديبي اجبق غٕعّ ٔس ؽذِ ٔ ثّ آَٓب فشفث  ظبفم گشدد

عّ َٕؿ جيًبس ثش سٔي خشيبْب  .دادِ يي ؽٕد جب لجم اص رخيشِ عبصي كبيال خؾك گشدَذ

دس ايٍ جعميك دٔ .اَصبو يي ؽٕد ٔ خشيب ْب ثب ًََّٕ ْبي ؽبْذ يمبيغّ يي گشدد 

ًََّٕ ؽبْذي كّ ظبٔي پٕؽؼ ٔفبلذ آَحي ثبكحشيبل اعث .َٕؿ ًََّٕ ؽبْذ داسيى 



 
  َگٓذاسي60 ٔ 30سٔص  دس َؾش يٕسد ْبي  آصيٌٕ.يٕادضذ ييكشٔثئًََّٕ فبلذ پٕؽؼ ٔ 

گشفث  اَصبو

 

 

 

 

  َبو پٕضص ْبي بكبر رفتّ:1جدٔل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْبي ٔيژگي يٕرد

 جٓت بررسي تعييٍ

 يبَدگبري خريب

 يؤعغّ اعحبَذاسد ايشاٌ دعحٕسانقًمجًبو آصيَٕٓبي ؽيًيبيي اَصبو ؽذِ، ثش اعبط 

AOCAيي ثبؽذ . 

 

 

 ثش اعبط آصيَٕٓبي اعحبَذاسد اَصبو ؽذِ ، ثّ سٔػ ظشاسجي آٌٔ جعث خأل:سعٕثث

گشو خشيب سا پظ اص شذاعبصي ْغحّ جٕصيٍ كشدِ ؽشف سا دس آٌٔ جعث 5ثذيٍ يُؾٕس .اعث

c عبفث دس ديبي    2خأل ثّ يذت 
0

1 65 ييهيًحش شيِٕ لشاس 50 ٔ فؾبس كًحش اص 

ٔ عپظ ٔصٌ .  جب عشد ؽٕديي گزاسيى ؽشف سا داخم دعيكبجٕس ،پظ اص ايٍ يذت. يي دْيى

 ييهيگشو 2 كًحش اص ،جٕصيٍ سا جب ُْگبيي كّ اخحالف ثيٍ دٔ جٕصيٍ يحٕاني. يي كُيى

 (.  79)اص ساثغة صيش دسفذ ٔصَي سعٕثث سا ثذعث يي آٔسيى. ؽٕد جكشاس يي كُيى

دسفذٔصَي سعٕثث  =
ٔص ٌ  ًََّٕ  ٔ ؽشف لجم خؾك كشدٌ   −  ٔصٌ  ًََّٕ ٔؽشف پظ اص  خؾك كشدٌ

 ٔصٌ  ًََّٕ
× 100 

 

pH :PH  ثب كًك PHيحش(  يذلinolab   ) اَصبو گشفث. 

 

 ثشاي .گشفث فٕست َشيبل 1/0عذيى ْيذسٔکغيذ ثب جيحشاعيٌٕ سٔػ ثّ خشيب جّياعيذ: اعيذيحّ

 ٔ اضبفّ يمغش ييهي نيحشآة 50 آٌ ثّ ٔ گشديذِ خًيش ْبٌٔ دس خشيب ًََّٕ اص گشو 5 يُؾٕس ايٍ

 جب  َشيبل1/0 عٕد ثب ٔ عپظ ؽذ صدِ ْى دليمّ دس دٔس 150 دٔس ثب ًْضٌ جٕعظ دليمّ 15 يذت ثشاي

 (65ٔ79)دعث آيذ ثّ صيش فشيٕل اص ًََّٕ اعيذيحّ يمذاس گشديذ جيحش  pH =4/8-8/ 6ثّ سعيذٌ

N: (0.1)َشيبنيحّ عٕد يقشفي 

V:ظصى عٕد يقشفي 

M :ًََّٕ ٌٔص 

= دسفذاعيذيحّ كم
0.06 ∗ 100 ∗ 𝑉 ∗ 𝑁

𝑀
 

 يمذاس . ؽذ جقييٍ جكشاس عّ  دس60 30ٔدس سٔص  يعهٕل خؾك يبدِ يمذاس :يٕاد جبيد يحهٕل 

 ثٕد، ؽذِ كبنيجشِ C °20ديبي دس عبكبسص ظغت ثش كّكم جٕعظ سفشاكحٕيحش  يعهٕل خؾك يبدِ

  . ؽذ يؾخـ

 

 ثشاثش 10 ثب خشيب اص گشو 15 َبيعهٕل شبيذ گيشي يٕاد اَذاصِ ثشاي :ٔاد جبيد َبيحهٕلو

 سيخحّ خؾک فبفی کبغز سٔي عپظ ٔ گشديذ يخهٕط دليمّ 3 يذت ثّ کٍ يخهٕط جٕعظ يمغش ٔصَؼ آة

 ° C 1±102آٌٔ دس ٔ ؽذ دادِ ؽغحؾٕ يمغش آة ثب يشججّ چُذيٍ ٔ ؽٕد شذا آٌ يعهٕل يٕاد جب ؽذِ

 (441)ؽذ خؾک ذبثث ٔصٌ  ثّ سعيذٌ جب

 

 .آيٌُٕ اَجبو گرفت–بّ رٔش نيٍ : اَدازِ گيري قُد 

 جقذاد پٕؽؼ َٕؿ پٕؽؼ

 1 (ثذٌٔ پٕؽؼ ٔ يٕاد ضذ ييكشٔثي)ًََّٕ ؽبْذ

 2 ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش%4ًََّٕ داساي 

 5/0+ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش%4ًََّٕ داساي 
 دسفذ يٕاد ضذ ييكشٔثي

3 

 دسفذ 1+ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش%4ًََّٕ داساي 

 يٕاد ضذ ييكشٔثي

4 

 5/1+ايضٔنّ پشٔجئيٍ خهش%4ًََّٕ داساي 

 دسفذ يٕاد ضذ ييكشٔثي
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 50 عي عي آة يمغش، ٔ 50خشيب سا دس آعيبة ؽذِ  گشو ًََّٕ C :5اَدازِ گيري ٔيتبييٍ 

 عي عي 2يعهٕل ثذعث آيذِ ، پظ اص فبف كشدٌ . عي عي يعهٕل اعيذ اگضانيك ظم يي كُيى

عپظ . يعهٕل اعيذ اگضانيك اضبفّ يي كُيى عي عي 3  ثّ آٌ . يي داسيى اص آٌ سا ثش

 ٔ جٕعظ آٌ يعهٕل فٕق سا جيحش يييي سيضيى يقشف دي كهشٔفُم ايُذٔفُم سا دس ثٕست 

 ثي سَگ Cٔ دس ظضٕس ٔيحبييٍ . يقشف دي كهشٔفُم ايُذٔفُم آثي سَگ اعث. ًَبييى

ٔ ايٍ سَگ دنيم ثش پبيبٌ .ايٍ ثي سَگي ادايّ داسد جب ثّ پٕعث پيبصي ثشعذ. يي ؽٕد

 (.79ٔ196) ٔ اَحٓبي جيحش اعيٌٕ يي ثبؽذ Cيبفحٍ ٔيحبييٍ 

عيذ اعكٕسثيك اعحبَذاسد اثشاي عپظ ثشاعبط ييضاٌ دي كهشٔفُم ايُذٔفُم يقشفي 

 .ًََّٕ ٔ ؽبْذ ييضاٌ  ٔيحبييٍ خ يعبعجّ يي گشدد،

(Y-B/S-B)X(V/2)X(100/W)=  اعيذ اعکٕسثيک (mg/100 g) 

W=ٔصٌ ًََّٕ ثّ گشو  

V=ظصى ًََّٕ جٓيّ ؽذِ ثّ ييهی نيحش  

S=ظصى ايُذٔفُم ثشای ًََّٕ اعحبَذاسد ثّ ييهی نيحش  

=B ظصى ايُذٔفُم ثشايًَُّٕ ؽبْذ ثّ ييهی نيحش 

Y=ثّ ييهی نيحش  ظصى ايُذٔفُم ثشای ًََّٕ 

 
 َتبيج ٔبحث 

يكبَيغى أنيّ اجالف سعٕثث اص ييِٕ ْبي جبصِ اص  :اثر پٕضص دْي بر ييساٌ رطٕبت

عشيك اَحؾبس ثخبس ثّ ٔاعغّ گشاديبَث فؾبس ثخبس آة ثيٍ داخم ٔخبسز ييِٕ فٕست يي 

پٕؽؼ خٕساكي ثب ايصبد يك فيهى ثش سٔي پٕعث ييِٕ ايٍ يغبنّ سا يشجفـ يي .گيشد

ضخبيث پٕؽؼ َٔفٕرپزيشي آٌ َغجث ثّ آة فبكحٕسْبي يًٓي اص َمغّ َؾش اَحمبل .عبصد

ديب ٔ سعٕثث َغجي يعيظ َيض فبكحٕسْبي يًٓي ْغحُذصيشا َيشْٔبي . ششو يي ثبؽُذ

الصو سا ثشاي اَحمبل سعٕثث ثّ فٕست اخحالف فؾبسثخبس آة ثيٍ ييِٕ ٔ اجًغفش ايصبد 

عشفث . جُفظ ييِٕ ْى عجت اجالف ٔصٌ يي ؽٕد صيشا لُذْب سا جصضيّ يي كُذ.يي كُذ

ْبي پبييٍ جش اجالف سعٕثث دس ييِٕ ْبي پٕؽؼ داس ثّ ٔاعغّ خٕاؿ يًبَقث كُُذگي دس 

ثشاثش اَحؾبس گبصْب دس اليّ  اعحٕيبجب يي ثبؽذ كّ اَذايي اعث كّ فشايُذ جقشيك 

ثيؾحشيٍ ييضاٌ سعٕثث  (.10)ٔججبدالت گبصي سا ثيٍ ييِٕ ٔيعيظ اعشاف جُؾيى يي كُذ

يشثٕط ثّ  جيًبس چٓبس دس سٔص عي او ثٕدِ اعث كّ اخحالف آيبسي يقُي داسي ثب عبيش 

 َگٓذاسي  60جيًبسْب داؽث ٔكًحشيٍ ييضاٌ  سعٕيث دس  خشيبْبي ثذٌٔ پٕؽؼ ٔ دس سٔص 

 (1ؽكم)يؾبْذِ ؽذ

 

 
 اذش صيبٌ ٔجيًبس ثش ييضاٌ سعٕثث    : 1-4ؽكم

لغًث افؾى يٕاد شبيذ يعهٕل دس ييِٕ ؽبيم  لُذْب  ٔدسفذ كًي َيض ؽبيم : ثشيكظ

يٕاد شبيذ لبيم . اعيذْبي آييُّ،اعيذْبي آني ،ٔيحبييٍ ْب ٔ يٕاد يقذَي يي ثبؽذ

يٕاد . ظم جبذيش ثغضايي دس عقى ييِٕ داسد ٔ اص ؽبخقٓبي ؽيًيبيي ثّ ؽًبس يي آيذ
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ييذاَي ٔ ْبؽًي ;1383شهيهي يشَذي،).شبيذ لبيم ظم ثب سعيذٌ ييِٕ افضايؼ يي يبثذ

 (.1376دصفٕني،

 پٕؽؼ ْبي ييِٕ يٕسد دس سا ؽٕد، يی يبد آٌ اص ثشيکظ فُٕاٌ ثب کّ شبيذ يٕاد يعحٕاي3-4ؽكم

 دس عٕل دٔسِ َگٓذاسي دس ؽشايظ ديبيي يؾخـ سا َؾبٌ يي ثذٌٔ ْبي ييِٕ ٔ ؽذِ دادِ

 نعؾّ ففش يمبيغّ يي ًْبٌ يب اثحذائی يعهٕل شبيذ يٕاد يعحٕاي ُْگبييکّ  يقًٕالً .دْذ

 دنيم ايٍ افضايؼ جذسيصي ثشيكظ .ؽٕد ًّْ خشيبْب يك افضايؼ ثشيكظ َؾبٌ يي دْذ

كبْؼ ييضاٌ آة اعث كّ ثب گزؽث صيبٌ ٔ دس عي اَجبسداسي اجفبق يي افحذ ٔ ثبفد يي 

ؽٕد يٕاد شبيذ يعهٕل دس آة كًحشي لشاس داؽحّ ثبؽذ ٔ دسشّ ثشيكظ افضايؼ يي يبثذ  

،ثّ فجبست ديگش ْشچّ ييِٕ آة كًحشي اص دعث ثذْذ ،ثشيكظ ثّ ييضاٌ كًحشي افضايؼ 

 30 دسشّ ٔصيبٌ 4ديبي ،جيًبس عّ ًََّٕ ثب  دس ثشيکظ ييضاٌ   کًحشيٍ .  ...يي يبثذ

 جشجيت ثذيٍ جٕاٌ يی ثبال يغبنت ثّ جٕشّ ثب جٕاٌ يی سا يؾبْذات ايٍ اعث، ؽذِ  يؾبْذِسٔص

 ثّ ثشيکظ َحيصّ دس ٔ ًَبيذ ظفؼ ثٓحش سا خٕد آة ييِٕ کّ ؽٕد يی  پٕؽؼ ثبفد:ًَٕد جفغيش

 دس 6/71)  يعهٕل شبيذ يٕاد يعحٕاي يب ثشيکظ ثيؾحشيٍ يمبثم، دس .سٔد ثبال کًحشي ييضاٌ

 ، اعث ؽذِ ديذِ دٔسِ اَجبسداي پبيبٌ دس ٔ (ؽبْذ()پٕؽؼ ثذٌٔ ييِٕ دس (25 ٔديبي 60سٔص 

 .اعث دادِ دعث اص ْى ثيؾحشي آة جيًبسْب ثب يمبيغّ دس گشِٔ ايٍ کّ
 

 
 اثر پٕضص دْي بر ييساٌ يٕاد جبيد  َبيحهٕل- 2-3-

َحبيس َؾبٌ دادكّ جفبٔت آيبسي يقُي داسي اص َؾش يٕاد شبيذ َبيعهٕل ثيٍ پيؼ 

چٓبسو ٔپُصى ،دسظبني كّ پيؼ جيًبس عٕو .(p<0.05)جيًبس يك ٔعبيش جيًبسْب ٔشٕدداسد

ثب يمبيغّ ييبَگيٍ ثيٍ جيًبسْب (p>0.05)جفبٔت يقُي داسي ثب يكذيگش َذاؽحّ اعث 

يي جٕاٌ يؾبْذِ ًَٕد كّ كًحشيٍ ييضاٌ يٕاد شبيذ  َبيعهٕل يشثٕط ثّ  جيًبس يك 

يٕاد شبيذ ثبالجش  ثٕدٌ ييضاٌ  دنيم اعث كّ داساي ثيؾحشيٍ ييضاٌ ثشيكظ يي ثبؽذ 

جبخيش اَذاصي ييضاٌ سعيذگي ثّ خبعش َغجث ثّ ؽبْذ  ًََّٕ ْبي پٕؽؾييعهٕل دس َب

اعث كّ دس اذش ايٍ فًهكش د ججذيم يٕاد شبيذ َبيعهٕل ثّ يعهٕل ثب عشفث كًحشي 

 .اَصبو يي ؽٕد

 
 اذش جيًبس ثش ييضاٌ يٕادشبيذ َبيعهٕل: 4-4ؽكم
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 ٔ يی ثبؽذ اسججبط دس ييِٕ سعيذگی ثب جيحشاعيٌٕ لبثم اعيذْبي ييضاٌ; تيتر قببم اسيديتّ

 ييضاٌ .يبثذ يی کبْؼ آنی اعيذْبي ييضاٌ ييِٕ سعيذٌ ثب .گشدَذ يی ييِٕ ْب دس جشػ عقى يٕشت

 اعيذْب جصضيّ عشفث ٔ ظم لبثم شبيذ يٕاد يعحٕاي ثّ ييِٕ ثشداؽث دٔسِ دس آنی اعيذْبي

شهيهی )ييجبؽذ ٔاثغحّ عشفث جُفظ ثّ ييِٕ سعيذٌ دٔسِ دس آنی اعيذْبي جصضيّ .داسد ثغحگی

 لبثم اعيذيحّ ، پژْٔؼ ايٍ دس يؾبْذات عجك  ثش).1376دصفٕنی ْبؽًی ٔ ييذاَی ؛ 1383 يشَذي

 دٔسِ أاخش اعيذيحّ ثب يمبيغّ دس ًََّٕ ْبي پٕؽؾي   ًّْ(1248/0)اثحذائی جيحش

 سٔي ثش پٕؽؾٓب اص اعحفبدِ کّ دْذ يی َؾبٌ ؽكم ييذْذ َؾبٌ سا پبيذاس ؽشايظ يک اَجبسداسي

 جصضيّ فهث ثّ اعيذيحّ کبْؼ .اعث اَذاخحّ جأخيش جيحشاعيٌٕ لبثم اعيذيحّ کبْؼ خشيب 

 يی ثبال سا ييِٕ يعهٕل يعحٕايمُذْبي ٔ ييبفحذ اجفبق اَجبسداسي دٔسِ دس آنی اعيذْبي

ثيؾحشيٍ ييضاٌ اعيذيحّ لبثم جيحش دس ًََّٕ ْبي پٕؽؼ دادِ ؽذِ كّ كًحشيٍ ثشد

يؾبْذِ ،ييضاٌ ثشيكظ سا ْى دس ييبٌ خشيبْبي پٕؽؼ دادِ ؽذِ داؽحّ اَذ

ثُبثشايٍ يي جٕاٌ َحيصّ گشفث كّ ظفؼ اعيذ ْبي آني ييِٕ ٔ فذو جصضيّ آَٓب اص  .ؽذ

 جيًبس ثب جيحش لبثم اعيذيحّ ثشاي َحبيس  ثٓحشيٍ.افضايؼ ثشيكظ پيؾگيشي كشدِ اعث

 .اعث ثٕدِ َضديکحش  جبصِ ييِٕ اعيذيحّ ثّ اعيذيحّ يمذاس ايٍ کّ چشا اعث 5 4ٔ ؽًبسِ

 

  
 

 اذش جيًبس   ثش ييضاٌ اعيذيحّ: 5-4ؽكم
 PH جبذيش صيبٌ ثش ييضاٌ. دس ًََّٕ ْبي پٕؽؾي كًحش اصًََّٕ ؽبْذ ثٕدPHييضاٌ 

افضايؼ يي يبثذ ايٍ جغييشات يًكٍ ثّ PHيقُي داس ثٕد يب ثب گزؽث صيبٌ ييضاٌ 

 :فهث

جغييشات دس اعيذيحّ لبثم جيحش ثبؽذ كّ فقبنيث اعيذ عيحشيك گهٕكٕصيذاص  سا 

 .افضايؼ يي دْذ

كبْؼ ييضاٌ اعيذ ثّ فهث ججذيم ؽذٌ ثّ لُذ ٔ يقشف دس فشايُذ يحبثٕنيكي دس عي 

 سعيذگي

 
.  ييضاٌ لُذ كم ثب افضايؼ صيبٌ يبَذگبسي كبْؼ يبفث:اثر پٕضص دْي بر ييساٌ قُد

ييضاٌ ثبالجشي  لُذ دس ًََّٕ .ايٍ كبْؼ يًكٍ ثّ فهث يقشف لُذ دس عي جُفظ ثبؽذ

پٕؽؼ ثب كبْؼ ييضاٌ جُفظ يقشف .ْبي پٕؽؼ دادِ ؽذِ َغجث ثّ ؽبْذ يؾبْذِ گشديذ 

 لُذ دس ٔاكُؼ ْبي آجضيًبجيك جُفغي ثّ جبخيش يي اَذاصد
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  اذش ذيًبس ٔصيبٌ ثش ييضاٌ لُذ8-4ؽكم

 
 اثر پٕضص دْي بر ييساٌ اسيد اسكٕربيك 

يمذاس ٔيحبييٍ خ دس ظيٍ َگٓذاسي دس ديبْبي يخحهف كبْؼ يبفث  ٔايٍ كبْؼ دس 

 ييضاٌ اعيذ اعكٕسثيك خشيب  ثب افضايؼ صيبٌ يبَذگبسي ديبْبي ثبال عشيـ جش ثٕد

جيًبسْبي ثّ كبس سفحّ جب .كبْؼ يبفث ايٍ كبْؼ يًكٍ ثّ فهث عشفث ثبالي جُفظ ثبؽذ

كبْؼ عشفث اافث .ظذٔد صيبدي ييضاٌ اعيذ اعكٕسثيك سا َغجث ثّ ؽبْذ ظفؼ يي كُذ

ٔيحبييٍ خ دس ًََّٕ ْبي پٕؽؾي ثّ فهث كبْؼ جُفظ دس اذش ثّ كبسگيشي پٕؽؼ 

ٔاكُؼ ْبي اكغيذاعيٌٕ يٕذش دس كبْؼ اعيذ اعكٕسثيك سا ثّ جبخيش ،كبْؼ جُفظ.اعث

 .يي اَذاصد

 
 اذش يحمبثم جيًبس ٔ صيبٌ ثش ييضاٌ ٔيحبييٍ خ10-4ؽكم

 

ثٕدِ ثيؾحشيٍ ييضاٌ سعٕثث يشثٕط ثّ  جيًبس چٓبس دس سٔص عي او : َحيصّ گيشي كهي

اعيذيحّ لبثم ،ييضاٌ جغييشات دسيٕاد شبيذ يعهٕل ،َگٓذاسي  يذت دس ًْچُيٍ . اعث

كبْؼ اعيذيحّ ثّ فهث . دس ييِٕ ْبي پٕؽؼ داس َغجث ثّ ؽبْذ كًحش اعثPHجيحش ٔ 

جصضيّ اعيذْبي آني دس دٔسِ اَجبسداسي اجفبق يي افحذٔ يعحٕاي لُذ يعهٕل سا ثبال 

ثيؾحشيٍ ييضاٌ اعيذيحّ لبثم جيحش دس ًََّٕ ْبي پٕؽؼ دادِ ؽذِ كّ كًحشيٍ .يي ثشد

يؾبْذِ ،ييضاٌ ثشيكظ سا ْى دس ييبٌ خشيبْبي پٕؽؼ دادِ ؽذِ داؽحّ اَذ

ثُبثشايٍ يي جٕاٌ َحيصّ گشفث كّ ظفؼ اعيذ ْبي آني ييِٕ ٔ فذو جصضيّ آَٓب اص  .ؽذ

كبْؼ عشفث اافث ٔيحبييٍ خ دس ًََّٕ ْبي پٕؽؾي . افضايؼ ثشيكظ پيؾگيشي كشدِ اعث

ٔاكُؼ ْبي اكغيذاعيٌٕ ،كبْؼ جُفظ.ثّ فهث كبْؼ جُفظ دس اذش ثّ كبسگيشي پٕؽؼ اعث

 .يٕذش دس كبْؼ اعيذ اعكٕسثيك سا ثّ جبخيش يي اَذاصد

 
 يُبثـ
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َؾشيّ پژْٔؾٓبي فُبيـ .1391،اعذانهٓي،،شٕاًَشد، ٔ ط ،،ط، و ،اشُٕسدي-1

 348-337(:3)8،غزايي

 

 

 ثشسعی يبَذگبسي ييِٕ کيٕي ، 1389، پبييض .  ٔ  گشٔعی٬ شٕاًَشد،ف ، و٬ظغُی-2

َؾشيّ ٬پٕؽؼ دادِ ؽذِ ثب کُغبَحشِ پشٔجئيٍ آة پُيش ٔ سٔغٍ عجٕط ثشَس

 .158(: 3)6 ٬پژْٔؾٓبي فهٕو ٔ فُبيـ غزايی ايشاٌ 
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