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ريح اهلل تًاوب وژاد ،1طيبٍ ببقري لطف آببد

2

1داًطدَی کاسضٌاسی اسضذ ،هٌْذسی ضیوی ،داًطگاُ پیام ًَس ،هشکض تْشاى ضوال ،تْشاى ،ایشاى
 2استادیاس ،عضَ ّیات علوی پظٍّطگاُ هلی هٌْذسی طًتیک ٍ صیست فٌاٍسی

وبم وًیسىدٌ مسئًل:
عیثِ تاقشی لغف آتاد

چکيدٌ
پایذاسی اهَلسیَىّا یکی اص صهیٌِّای هَسد چالص دس تسیاسی اص صٌایع ،اص خولِ صٌایع
غزایی تَدُ است ٍ تحقیقات هتعذدی دس ایي حَصُ اًدام گشفتِ است .دس ایي تحقیق،
تطکیل ٍ پایذاسی اهَلسیَى سٍغي دس آب حاٍی لسیتیي ،تا افضٍدى صوغ گَاس هَسد تشسسی
قشاس گشفت .تشای ایي هٌؾَس ،اهَلسیَىّای  O/Wحاٍی  0/5دسصذ لسیتیي تْیِ گشدیذ ٍ
تاثیش حضَس صوغ گَاس دس غلؾتّای  1 ٍ 0/5 ،0/1 ،0دسصذ تش پایذاسی اهَلسیَىّا ،سفتاس
سئَلَطیکی ٍ ّوچٌیي ساختاس هیکشٍسکَپی آىّا تشسسی ضذً .تایح ًطاى داد کِ ٍیسکَصیتِ
اهَلسیَىّای حاٍی صوغ گَاس تا افضایص غلؾت صوغ ،افضایص پیذا کشد .صوغ گَاس،
ٍیسکَصیتِ ثاتتی سا دس هقاتل سشعت تشضی دس غلؾتّای هختلف ًطاى داد کِ ایي اهش
تیاًگش ًیَتٌی تَدى سفتاس ایي صوغ تا غلؾت  %1است .یافتِّای هشتَط تِ هغالعات پایذاسی
ًطاى داد کِ غلؾت  %0/5اص صوغ گَاس تشای سسیذى تِ حذاکثش پایذاسی هوکي ،کافی هی-
تاضذ تغَسیکِ افضایص غلؾت صوغ ،تغییشی دس پایذاسی ایداد ًکشد .تصاٍیش هیکشٍسکَپی
اهَلسیَىّا تیاًگش ایي هغلة تَد کِ افضٍدى صوغ گَاس تا  %0/5سثة کَچکتش ضذى ٍ
یکٌَاختتش ضذى قغشات سٍغي گشدیذُ است.

ياژگبن کليدي : :پایذاسی ،اهَلسیَى ،صوغ گَاس ،سئَلَطی ،لسیتیي.
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مقدمٍ
یک اهَلسیَى تِ عَس سٌتی تِ عٌَاى پشاکٌذگی قغشات یک هایع دس هایع دیگشی کِ تاّن غیشقاتل اهتضج ّستٌذ ،تعشیف هی ضَد
( .)2005 ،McClementsاص دیذگاُ فیضیکَ-ضیویایی ،اهَلسیَىّا سیستنّایی ّستٌذ کِ تِ لحاػ تشهَدیٌاهیکی ًاپایذاس هیتاضٌذ .تا
گزضت صهاى ،اهَلسیَى هی تَاًذ تِ سشعت یا تِ آساهی تِ دٍ فاص غیشقاتل اهتضاج تقسین ضَد .ضایع تشیي فشایٌذّای ًاپایذاسی
اهَلسیَى ،ائتالف قغشات ،لختِ ضذى ،کشهی ضذى ٍ سسَتگزاسی استَالذ ّستٌذ [ .]1تدوع قغشات تِ ضذت تش عَل عوش ٍ تافت
اهَلسیَىّا تاثیش هی گزاسد [ .]2صٌعت غزا یکی اص صٌایعی است کِ تِ هیضاى صیادی تِ استفادُ اص اهَلسیَى ّا ٍ اهَلسیَىکٌٌذُّا
ٍاتستِ است .اهَلسیَىّا ًقص هْوی دس فشهَالسیَى هَاد غزایی داسًذ؛ تشخی اص اهَلسیَى ّای غزایی (سس ساالد ،سس هایًَض،
لیکَسّای کشهی ٍ غیشُ) خَدضاى هحصَالت ًْایی ّستٌذ [ّ .]3وچٌیي ،اهَلسیَىّای غزایی هی تَاًٌذ هَاد تطکیل دٌّذُای
تاضٌذ کِ دس تطکیل هحصَالت پیچیذُتشی هاًٌذ هاست ،تستٌی ٍ هحصَالت ّوضدُ 1ضشکت داسًذ [.]4
تطکیل یک اهَلسیَى کِ تشای هذتی اص ًؾش سیٌتیکی پایذاس تاضذ تا عوش هفیذ هحصَل سا تاال تثشد ،یکی اص چالصّای اصلی
فشهَالسیَى هحصَالت غزایی است .ایي اهش هی تَاًذ اص عشیق افضٍدى اهَلسیَىکٌٌذُّا ٍ پایذاسکٌٌذُّاحاصل ضَد .اهَلسیَىکٌٌذُ-
ّا ،هَلکَلّای فعال سغحی ّستٌذ کِ کطص سغحی سا کاّص هیدٌّذ ٍ اص ائتالف قغشات تِ دلیل خزب سٍی سغَح قغشات دیگش
خلَگیشی هی کٌٌذ [.]5
لسیتیي یک هَلکَل سَسفکتاًت کَچک است کِ یکی اص سایحتشیي اهَلسیفایشّای هَسد استفادُ دس صٌایع غزایی است [ .]6لسیتیي تِ
عٌَاى یک هادُ عثیعی اص عشف هصشف کٌٌذگاى پزیشفتِ ضذُ ٍ قاًًَگزاساى عوَها آى سا تِ عٌَاًیک هادُ ایوي ( )GRASتِ سسویت
ضٌاختِاًذ [.]7
پلی ساکاسیذّا کِ تِ عٌَاى قَامدٌّذُ دس اهَلسیَىّا تِ کاس گشفتِ هیضًَذ ،هعوَال تِ فاص آتی اهَلسیَىّای سٍغي دس آب اضافِ هی
ضًَذ تا پایذاسی عَالًی هذتتشی سا تشای اهَلسیَى فشاّن آٍسًذ ٍ ّن ایٌکِ تا اصالح ٍیسکَصیتِ فاص پیَستِ آتی اص کشهی ضذى
خلَگیشی ًوایٌذ [.]8
صوغ گَاس یکی اص صوغّای ضٌاختِ ضذُ است کِ تغَس سٌتی تِ دلیل ٍیظگی قَام دٌّذگی ٍ پایذاس کٌٌذگی دس صٌایع غزایی هَسد
استفادُ قشاس هیگشفتِ است .ایي صوغ خضء گاالکتَهاًيّا دستِ تٌذی هیضَد کِ ًَعی پلی ساکاسیذ هیتاضٌذ .صوغ گَاس تِ عٌَاى
افضٍدًی غزایی ،اص ٍیظگیّای هختلف ًؾیش اهَلسیَى کٌٌذگی ،هشعَب کٌٌذگی ،قَام دٌّذگی ،پایذاسکٌٌذگی دس تسیاسی اص سیستنّا
تشخَسداس است ٍ ًیض تِ دلیل تاًذ ضذى تا هلکَل آب هیتَاًذ اص ایداد کشیستالّای یخ دس هحصَالت هٌدوذ خلَگیشی ًوایذ .صوغ
گَاس تِ دلیل ایي ٍیظگیّا ،دس هحصَالتی هاًٌذ تستٌیّا ،کیکّا ،آتویَُّا ٍ سسّا هعوَال تا غلؾتی کوتش اص یک دسصذ ٍصى
هحصَل غزایی هَسد ًؾش ،استفادُ هیضَد .صوغ گَاس اص تزس گیاُ  Cyamopsis tetragonolobaاص خاًَادُ  Leguminosaeگشفتِ
هیضَد .ایي گیاُ قشى ّاست کِ عوذتا دس ٌّذ ٍ پاکستاى کطت ضذُ ٍ تِ عٌَاى خَساک اًساى ٍ دام هَسد استفادُ قشاس هیگشفتِ
است .ایي صوغ تغَس گستشدُ ای تِ عٌَاى افضٍدًی دس صٌایع هختلفی هاًٌذ صٌایع غزایی ،داسٍیی ،آسایطی ،کاغزً ،ساخی ٍ حفاسی
چاُّای ًفتی استفادُ هیضَد .کاستشدّای صٌعتی صوغ گَاس تِ دلیل تطکیل پیًَذ ّیذسٍطًی تا هلکَل آب است کِ سثة هیضَد تِ
عٌَاى قَام دٌّذُ ٍ پایذاس کٌٌذُ عول کٌذ .ایي صوغ تشای کٌتشل تسیاسی اص ًاسساییّا ًؾیش دیاتت ،حشکات سٍدُای ،تیواسی قلثی ٍ
سشعاى کَلَى هفیذ است [.]9
دس ایي تحقیق هَسد ًؾش است تا تاثیش ّوضهاى سیستن هشکة اص اهَلسیفایش لسیتیي ٍ صوغ گَاس تش پایذاسی اهَلسیَى سٍغي
آفتاتگشداى دس آب سا هَسد تشسسی قشاس دّذ.
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.whipped products
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مًاد ي ريش َب
 -1هَاد الصم
صوغ گَاس اص ضشکت خْاى ضیوی تْیِ ضذ .سٍغي هایع آفتاتگشداى اص یک فشٍضگاُ هحلی خشیذاسی ضذ .لیسیتیي سَیا اص
ضشکت ًَیي سپْش ساًیاس تْیِ ضذ.
 -2آهادُ ساصی هحلَل صوغ گَاس
تشای تْیِ هحلَلْای  1 ٍ 0/5 ،0/1 ،0دسصذ آتی صوغ گَاس ،هقادیش هٌاسثی اص صوغ گَاس دس دهای هحیظ حل گشدیذ ٍ
سَسپاًسیَى تَسظ یک ّوضى هغٌاعیسی ساخت کطَس آلواى تِ ًام ّ Heidolph companyن صدُ ضذ .تشای خلَگیشی اص کلَخِ
ضذى ٍ اتصال رسات صوغ گَاس پَدس صوغ گَاس سا تِ تذسیح تِ آب کِ دس حال ّن خَسدى تَد اضافِ گشدیذ ایي دس حالی تَد کِ تِ
رسات اضافِ ضذُ فشصت دادُ هی ضذ تا حل ضًَذ ٍ تِ هحلَلْا اخاصُ دادُ ضذ تا تِ هذت  24ساعت دس دهای هحیظ دس حالیکِ ّن
هی خَسدًذ ّیذساتِ تطًَذ .
 -3آهادُ ساصی اهَلسیَى
اهَلسیَى  O/Wسٍغي داًِ آفتاب گشداى ٍ آب تِ ًسثت  1:1تْیِ گشدیذ .تشای ایي هٌؾَس ،اتتذا لسیتیي تِ عٌَاى یک
اهَلسیفایش دس فاص سٍغٌی حل گشدیذ تِ گًَِای کِ غلؾت ًْایی  ./5دسصذ سا دس اهَلسیَى ایداد کٌذ .سپس هقذاس هٌاسة آب اضافِ
ضذ .یک ًوًَِ تا ایي سٍش تِ عٌَاى هحلَل کٌتشل تْیِ گشدیذ .تشای ًوًَِ ّایی کِ حاٍی صوغ گَاس تَدًذ هحلَل صوغ گَاس تا
غلؾتّای  1 ٍ 0/5 ،0/1دسصذ تِ خای آب اضافِ گشدیذ .هخلَطّای تْیِ ضذُ تا صوغ گَاس تا استفادُ اص ّوضى هکاًیکی هذل RE
 166 JANKE & KUNEL IKA WERKتشای هذت دٍ دقیقِ تا سشعت  1000تا  1600دٍس دس دقیقِ دس دهای هحیظّ ،وَطى
گشدیذًذ .آصهایصّای پایذاسی ٍ تشسسی خصَصیات سئَلَطیک تا استفادُ اص دستگاُ سئَهتش ساخت کطَسآلواى تالفاصلِ تعذ اص آهادُ
ساصی ًوًَِ ّا اًدام ضذًذ.
 -4اًذاصُگیشی ٍیسکَصیتِ
ٍیسکَصتتِ اهَلسیَىّای پایذاس ضذُ تا غلؾتّای  1 ٍ 0/5 ،0/1دسصذ صوغ گَاس ،سٌدص گشدیذ .تشای اًذاصُگیشی
ٍیسکَصیتِ اص یک سئَهتش چشخطی تشٍکفیلذ  HAAKE RV 12هدْض تِ استَاًِّای ّن هحَس استفادُ ضذٍ .یسکَصیتِ ٍ تٌص تشضی
اهَلسیَىّای آهادُ ضذُ ،تالفاصلِ تعذ اص تْیِ دس دهای  ٍ 25°Cدس سشعتّای تشش صفش تا  460تش ثاًیِ ،اًذاصُگیشی ضذ .پشداصش ٍ
تحلیل دادُّا تا استفادُ اص ًشم افضاس  Excel 2007اًدام گشفت.
 -5اًذاصُگیشی پایذاسی اهَلسیَى
ضشٍست اًذاصُ گیشی پایذاسی اهَلسیَى تشای ًطاى دادى پایذاسی اهَلسیَى دس عَل ًگْذاسی است .تشای اًذاصُ گیشی
پایذسای  10هیلی لیتش اص ّش یک اص اهَلسیَىّای تْیِ ضذُ دس  5000gتِ هذت  5دقیقِ ساًتشیفَط ضذًذ .تعذ اص ساًتشیفَط کشدى
حدن فاصّای آب ٍ سٍغي اًذاصُ گیشی ضذًذ ٍ پایذاسی اهَلسیَى تِ صَست ًسثت حدوی فاصّای خذا ضذُ تِ کل هایع گضاسش گشدیذ
[. ]10
 -6هطاّذُ هیکشٍسکَپی
تشا ی هطاّذُ هیکشٍسکَپی  ,هقذاس کوی اص ًوًَِّای اهَلسیَىّای تْیِ ضذُ تا غلؾتّای  1 ٍ 0/5 ،0/1دسصذ اص صوغ
گَاس تش سٍی اسالیذ هیکشٍسکَپی پخص گشدیذ .سپسّ ،ش ًوًَِ صیش هیکشٍسکَج ًَسی  LEICA/DMRساخت آلواى تا قاتلیت
عکس تشداسی تا تضسگٌوایی  100 Xهطاّذُ ٍ عکس تشداسی گشدیذ [.]11
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وتبیج
 -1سفتاس خشیاى اهَلسیَىّای  O/Wپایذاس ضذُ تا صوغ گَاس:
سفتاس سئَلَطیکی اهَلسیَى ّای تْیِ ضذُ تا استفادُ اص دستگاُ سئَهتش تعییي ٍ تِ صَست ًوَداسّایی دس صیش ًطاى دادُ ضذُ
استً .وَداس  1ساتغِ تٌص تشضی -سشعت تشضی سا تشای اهَلسیَىّا دس عذم حضَس ٍ حضَس غلؾتّای هختف اص صوغ گَاس ًطاى هی-
دّذ.
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ومًدار  -1ساتغِ تٌص تشضی – سشعت تشضی تشای اهَلسیَىّا دس حضَس هقادیش هختلف اص صوغ
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ومًدار  -2سسن خظ سگشسیَى خغی تشای دادُّای هشتَط تِ تٌص تشضی – سشعت تشضی تشای اهَلسیَىّا دس حضَس
هقادیش هختلف اص صوغ
ّواًغَسکِ دس ًوَداسّای  2ٍ 1هطاّذُ هیضَد ،ساتغِ تیي تٌص تشضی – سشعت تشضی تشای کلیِ هحلَلّای پایذاس ضذُ تا
صوغ تصَست خغی است صیشا تا  R2تسیاس ًضدیک تِ یک هطاّذُ هیضَد کِ هعادلِ خظ تشای ایي دادُّا  fitضذُ است .خغی تَدى
ساتغِ تیي تٌص تشضی – سشعت تشضی تیاًگش سفتاس ًیَتٌی ایي اهَلسیَىّا هیتاضذ.
صیشا ساتغِ تیي تٌص تشضی ( ٍ )τسشعت تشضی ( )γتشای سیاالت ًیَتٌی تصَست صیش تعشیف هیضَد:
τ=η . γ
()1
کِ دس ساتغِ ( η ، )1تیاًگش ٍیسکَصیتِ سیال هیتاضذ.
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تِ ایي تشتیة اهَلسیَىّای پایذاس ضذُ تا صوغ گَاس تیي  0/1تا  1داسای سفتاس سیال ًیَتٌی هیتاضٌذ.
تاثیش سشعت تشضی تش ٍیسکَصیتِ ؽاّشی اهَلسیَىّا دس عذم حضَس ٍ حضَس غلؾتّای هختلف اص صوغ گَاس ًیض هَسد
هغالعِ قشاس گشفت.
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ومًدار  -3تاثیش سشعت تشضی تش ٍیسکَصیتِ ؽاّشی اهَلسیَىّا تشای اهَلسیَىّا دس حضَس هقادیش هختلف اص صوغ
ّواًغَسکِ دس ضکل ً ....طاى دادُ ضذُ استٍ ،یسکَصیتِ اهَلسیَىّای حاٍی صوغ (یعٌی هقاٍهت تِ ًیشٍی تشضی) تا
افضایص غلؾت صوغ اص  % 0/1تِ  % 0/5افضایص داضت تغَسیکِ ًوَداس هشتَط تِ غلؾت  % 0/5صوغ تاالتش اص ًوَداس هشتَط تِ غلؾت
 % 0/1صوغ قشاس گشفتِ است .اها ّواًغَسکِ هطاّذُ هیضَد حضَس صوغ تِ هیضاى  % 0/1اختالف قاتل اًذاصُگیشی تا ضشایغی کِ
صوغ حضَس ًذاضتًِ ،ذاسدّ .وچٌیي افضایص غلؾت صوغ اص  % 0/5تِ  %1تاثیش چٌذاًی سا دس تغییش ٍیسکَصیتِ اهَلسیَى ایداد ًکشدُ
است .کِ ایي اهش هیتَاًذ تیاًگش کافی تَدى غلؾت  %0/5صوغ تشای سسیذى تِ حذاکثش پایذاسی هوکي ،تا صوغ گَاس تاضذ.
صوغ گَاسٍ ،یسکَصیتِ ثاتتی سا دس هقاتل سشعت تشضی دس غلؾتّای هختلف ًطاى داد کِ ایي ًتیدِ ،خَد تاییذی تش
ًیَتٌی تَدى سفتاس ایي صوغ تا غلؾت  %1است.
دس اداهِ سفتاس تیکسَتشٍپی یا سئَپکتی ًوًَِّای اهَلسیًَی تشسسی ضذ.

(الف)

(ب)
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(د)

(ج)

(د)

( ج)

ومًدار ً -4وایص لَج ّیستشصیس هشتَط تِ اهَلسیَىّا( ،الف) ًوًَِ کٌتشل (عذم حضَس صوغ)( ،ة) دس حضَس0/1
دسصذ ٍصًی صوغ گَاس( ،ج) دس حضَس 0/5دسصذ ٍصًی صوغ گَاس( ،د) دس حضَس 1دسصذ ٍصًی صوغ گَاس
ّواًغَسکِ دس ًوَداسّای -4الف تا -4د هطاّذُ هیضَد هساحت لَج ّیستشصیس( 2حلقِ پسواًذ) چٌذاى قاتل تَخِ
ًیست ٍلزا هیتَاى چٌیي ًتیدِ گیشی کشد کِ اهَلسیَىّای هَسد تشسسی ،سفتاس ًیَتٌی داسًذ یا تِ عثاست دیگش اهَلسیَىّای پایذاس
ضذُ تا صوغ گَاس دس غلؾت  0/1تا  1دسصذ ٍصًی داسای سفتاس ًیَتًَی هیتاضٌذ.
 -2هطاّذات هیکشٍسکَپی :
تصاٍیش هیکشٍسکَپی اهَلسیَىّای حاٍی صوغ گَاس دس ضکلً 1طاى دادُ ضذُ است.
(الف )

(ج)

(ة)

(د)

شکل ً -1وایطی اص ًوًَِّا صیش هیکشٍسکَج ًَسی تا تضسگٌوایی ( 100 xالف) ًوًَِ کٌتشل (عذم حضَس صوغ)( ،ة) دس
حضَس 0/1دسصذ ٍصًی صوغ گَاس( ،ج) دس حضَس 0/5دسصذ ٍصًی صوغ گَاس( ،د) دس حضَس 1دسصذ ٍصًی صوغ گَاس

2

. Hysteresis loop
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ّواى عَسی کِ تصاٍیش ًطاى هیدٌّذ دس ًوًَِای کِ صوغ ٍخَد ًذاسد (ضکل–1الف) قغشات اهَلسیَى ضذُ تضسگتش ٍ
غیشیکٌَاختتش ّستٌذ .افضٍدى صوغ گَاس سثة کَچکتش ضذى ٍ یکٌَاختتش ضذى قغشات سٍغي گشدیذُ است .ایي اهش ًطاى هیدّذ کِ
رسات صوغ پلیساکاسیذی گَاس دس سغح قغشات سٍغي خزب ضذُ ٍ سثة پایذاسی استشیک هیضًَذ .تِ ایي هفَْم کِ رسات صوغ هاًع اص
ائتالف قغشات سٍغي تا یکذیگش هیضَد .دس اداهِ افضایص صوغ گَاس اص  0/5دسصذ تِ ً %1تیدِ خَتی تِ دًثال ًذاضت چشاکِ قغشات خیلی
سیض ضذُ ٍ دچاس عذم یکٌَاختی ضذُاًذ.
 -3اًذاصُگیشی پایذاسی اهَلسیَى
اّویت اًذاصُگیشی پایذاسی اهَلسیَى هشتَط تِ حفؼ پایذاسی آى ،دس عَل صهاى ًگْذاسی هیتاضذ .ساًتشیفَط ًوَدى 10
هیلی لیتش اص ًوًَِ ّای اهَلسیًَی ًطاى داد کِ دس عذم حضَس صوغ ٍ ًیض دس حضَس صوغ تا غلؾت  ،%0/1پس اص اًدام
ساًتشیفَط دٍ فاص تطکیل ضذ کِ فاص ت االیی حاٍی تخص اهَلسیًَی ٍ فاص پاییٌی سا فاص آتی تطکیل هیداد .دس ایي دٍ حالت فاص آتی
حذٍد ( %70دٍ -سَم) اص حدن کل فاصّا سا ضاهل هیضذ .تِ ایي تشتیة دس هقایسِ تا ًوًَِ کٌتشل ،حضَس صوغ گَاس تا غلؾت %0/1
تاثیشی سٍی پایذاسی اهَلسیَى ًذاسد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل -2پایذاسی اهَلسیَى دس اهَلسیَىّای حاٍی غلؾتّای هختلف اص صوغ گَاس( ،الف) ًوًَِ کٌتشل (عذم حضَس
صوغ)( ،ة) حضَس صوغ تا غلؾت ( ،%0/1ج) حضَس صوغ تا غلؾت ( ٍ %/5د) حضَس صوغ تا غلؾت %1
هطاّذات (ضکلً )2طاى داد کِ تا افضایص غلؾت صوغ دس اهَلسیَى تِ هیضاى  1 ٍ 0/5دسصذ ،ساًتشیفَط ًوَدى ًوًَِّا
هٌدش تِ تطکیل فاص اهَلسیًَی دس تخص پاییٌی ضذ کِ دلیل ایي اهش ،چگال تش ضذى فاص اهَلسیًَی تِ دلیل افضایص هقذاس صوغ دس
هقایسِ تا ضشایظ قثلی است کِ هیضاى صوغ کوتش ( %0/1تَد ٍ فاص اهَلسیَى دس تاال تطکیل هیضذ) .اص عشفی حدن تخص آتی دس ایي
ضشایظ حذٍد ( %30یک -سَم) کل فاصّا سا تطکیل هیداد .تِ ایي تشتیة افضایص صوغ گَاس تا ٍ %0/5صًی سثة افضایص پایذاسی
اهَلسیَى دس هقایسِ تا ًوًَِ کٌتشل گشدیذُ است اها افضایص هقذاس صوغ اص  %0/5تِ  %1تاثیش قاتل تَخْی دس افضایص پایذاسی
اهَلسیَى ًذاضتِ است تٌاتشایي هیتَاى چٌیي ًتیدِگیشی کشد کِ غلؾت  %0/5صوغ تشای سسیذى تِ حذاکثش پایذاسی هوکي ،تا صوغ
گَاس کافی هیتاضذ.

وتيجٍ گيري
تا تَخِ تِ اّویت ًقص اهَلسیَىّا ٍ پایذاسی آى ّا دس صٌایع هختلف تِ ٍیِ صٌایع غزایی ،دس تحقیق حاضش ،تاثیش صوغ گَاس تش
اهَلسیَى سٍغي آفتاتگشداى دس آب دس حضَص ًین دسصذ لسیتیي تِ عٌَاى اهَلسیفایش تشسسی گشدیذ .هغالعات ًطاى داد کِ ٍیسکَصیتِ
اهَلسیَى ّای پایذاس ضذُ تَسظ صوغ گَاس تا افضایص غلؾت صوغ ،افضایص ییافت .سفتاس صوغ عگَاس دس اهَلسیَىّای پایذاس ضذُ
تَسظ صوغ کاهال قاتل هقایسِ تا ّوذیگش تَد .صوغ گَاس دس ّوِ اهَلسیَىّای هَسد تشسسی اص غلؾت  0/1تا  %1سفتاس ًیَتٌی داضت.
صوغ گَاس تَاًست دس غلؾتّای پاییي  ،%0/5تِ خَتی اهَلسیَى سٍغي دس آب فشهَلِ ضذُ دس تحقیق سا پایذاس کٌذ.
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