استبًذاسد هلی شوبسُ ( 39تجذیذ ًظش پٌجن)
ػٌَاى :شیش پبستَسیضٍُ-یژگی ّب ٍ سٍش ّبی آصهَى
شیش یکی اص هْوتشیي تشکیجبت غزایی هَسد هظشف اًسبى ثَدُ ٍ هْوتشیي دام شیشی جْبى گبٍ هی ثبشذ کِ اص
آى دساغلت کشَسّب ثشای تَلیذ شیش استفبدُ هی ًوبیذ .هظشف سشاًِ شیش دس کشَس هب سبالًِ حذٍد یک سَم
کشَسّبی اسٍپبیی است کِ اص اثشات ًبشی اص هظشف کن شیش هی تَاى ثِ پَکی استخَاى ٍ پَسیذگی داًذاى ّب
اشبسُ کشد.
تشکیجبت شیش ثِ ػَاهلی هبًٌذ ًژاد ،تغزیِ ٍ ششایط اللیوی ثستگی داسد ٍ تشکیجبت ػوذُ تشکیل دٌّذُ آى
ػجبستٌذ اص :آة-چشثی-پشٍتئیي-الکتَص-هَاد هؼذًی ٍ تشکیجبت جضئی(سًگذاًِ ،آًضینٍ ،یتبهیي ّب ،فسفَلیپیذّب ٍ
گبصّب)
شیش پبستَسیضُ شیشی است ،کِ ثب یکی اص سٍشْبی هؼوَل پبستَسیضاسیَى تْیِ شذُ ثبشذ ،ثِ طَسی کِ هیکشٍة
ّبی ثیوبسی صایی آى هؼذٍم گشدیذُ ٍ تؼذاد هیکشٍة ّبی غیش ثیوبسی صا دس آى ثِ کویٌِ سسیذُ ثبشذ ٍ
کوتشیي تغییشات کیفی دس تشکیت آى حبطل شذُ ثبشذ.
ػوش شیش پبستَسیضُ هحذٍد است ٍ تب تبسیخ هظشف آى ثبیذ دس یخچبل دس دهبی  5±9دسجِ سلسیَس ٍ دٍس اص
ًَس ًگِ داسی شَد.
دس استبًذاسد هلی ایشاى ،اًَاع شیش پبستَسیضُ سا شیش پبستَسیضُ ثب هبًذگبسی طَالًی( ،)ESLشیشّبی فشاسَدهٌذ،
غٌی شذُ ،کن الکتَص ٍ ثذٍى الکتَص تْیِ شذُ اص شیش تبصُ ،شیش ثبص سبختِ یب شیش ثبصتشکیجی ٍ  ...هؼشفی ًوَدُ
است.
پبستَسیضاسیَى شیش ثِ سٍشْبی پبستَسیضاسیَى کٌذ ،پبستَسیضاسیَى سشیغ ،پبستَسیضاسیَى فَسی ،پبستَسیضُ ثب
هبًذگبسی طَالًی ،فشاپبستَسیضاسیَى اًجبم هی پزیشد.
اًَاع شیش پبستَسیضُ اص ًظش همذاس چشثی ثِ شیش پبستَسیضُ پشچشة(دسطذ چشثی آى حذالل  9دسطذ ٍصى ثِ ٍصى
یب ثیشتش اص آى ثبشذ) ،شیش پبستَسیضُ ًین چشة ( دسطذ چشثی آى کوتش اص  ٍ 9ثیشتش ٍ هسبٍی  1/8دسطذ ٍصى
ثِ ٍصى ثبشذ) ،شیش پبستَسیضُ کن چشة ( دسطذ چشثی آى ثیشتش اص  0/5دسطذ ٍصى ثِ ٍصى ٍ کوتش اص  1/8دسطذ
ٍصى ثِ ٍصى ثبشذ) ،شیش پبستَسیضُ ثذٍى چشثی(شیشی کِ هیضاى چشثی آى ثیشیٌِ  0/5دسطذ ٍصى ثِ ٍصى ثبشذ)
تمسین ثٌذی هی شَد.
شیش پبستَسیضُ ثبیذ داسای سًگ طجیؼی سفیذ هتوبیل ثِ خبهِ ای ،داسای ثَی طجیؼی ٍ ػبسی اص ثَّبی غیش ػبدی
ٍ ًبهطجَع ٍ ،داسای طؼن هخظَص ثِ خَد ٍ ػبسی اص طؼن ّبی ًبهطلَة ،ثبشذ.
شیش پبستَسیضُ ثبیذ دس ظشٍف هٌبست شیشِ ای ،یب طشٍف یک ثبس هظشف پالستیکی اص جٌس هٌبست ٍ هجبص
ٍیژُ هظشف دس هَاد غزایی ،یب پبکتی هٌبست ،ثطشی ّبی پلی اتیلیي تشفتبالت ،فیلوْبی پالستیکی سِ الیِ ،
ظشٍف پلی پشٍپیلي ،ظشٍف پلی استبیشى ،ثستِ ّبی چٌذ الیِ همَایی ثب الیِ آلَهیٌیَم ،گٌجبیِ ّبی همَایی
یکجبس هظشف ،ثستِ ثٌذی هَاد پلیوشی ٍ ٍسق ّبی آلَهیٌیَهی ،فَیل آلَهیٌیَم هٌبست ،هجبص ٍ هطبثك ثب
استبًذاسدّبی هلی هشثَطِ ثستِ ثٌذی شَد .ثستِ ثٌذی دس ٌّگبم حول ٍ ًمل ثبیذ دس همبثل ضشثِ همبٍم ثبشذ ٍ

ًشتی ًیض ًذاشتِ ،هحکن ٍ غیشلبثل ًفَر ٍ ثِ ًحَی ثبشذ کِ ّیچ گًَِ دخل ٍ تظشف دس فشآٍسدُ اًجبم ًشَد.
ًشبًِ گزاسی دس ثستِ ثٌذی ّب رکش آگبّی ّبی صیش شبهلً ،بم ٍ ًَع فشآٍسدًُ ،بم ًٍشبًی تَلیذ کٌٌذُ یب ثستِ
ثٌذی کٌٌذُ ٍ ػالهت تجبستی آى،ػجبست(تْیِ شذُ اص شیشتبصُ گبٍ یب شیش ثبصسبختِ یب ثبصتشکیجی)ٍ ،صى یب حجن
خبلض ،سشی سبخت ،تبسیخ تَلیذ(ثِ سٍص ،هبُ ٍ سبل) ،تبسیخ اًمضبی لبثلیت هظشف(ثِ سٍص ،هبُ ٍ سبل) ،شوبسُ
پشٍاًِ سبخت اص ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهَصش پضشکی ،دسطذ چشثی ،دسج ششایط ًگِ داسی(دهبًَ-س)،
ػجبست(سبخت ایشاى) ٍ ،دس خظَص شیشّبی فشآسَدهٌذ داسای اهگب 9رکش ػجبست(اص حشاست دادى ایي فشآٍسدُ
خَدداسی شَد) ٍ دسج کذ دُ سلوی استبًذاسد ریل ػالهت استبًذاسد ،الضاهی است.
اص جولِ آصهبیشْبی کٌتشل کیفیت کِ ثش سٍی شیش ّبی پبستَسیضُ هطبثك استبًذاسد هلی ایشاى اًجبم هی شَد هی
تَاى ثِ تؼییي ٍیژگیْبی فیضیکی ٍ شیویبیی ( ًظیش هیضاى چشثیً ،مطِ اًجوبد ،داًسیتِ ،هبدُ خشک ثذٍى
چشثی ،اسیذیتِ ،pH ،استشٍل ّبی گیبّی ٍ  ،)....هیکشٍثی ٍ آالیٌذُ ّب(هیضاى افالتَکسیي  ،M1فلضات سٌگیي،
ثبصداسًذُ هیکشٍثی) ،ثستِ ثٌذی ٍ ًشبًِ گزاسی اشبسُ ًوَد.
ثشای آگبّی اص جضییبت ٍ آخشیي تجذیذًظش استبًذاسدّبی هلی ایشاى هی تَاًیذ اص پشتبل سبصهبى هلی استبًذاسد
ایشاى ،هتي استبًذاسد هلی سا دسیبفت ًوبییذ.
جْت اطویٌبى اص اطبلت استبًذاسد هحظَل ،کذ دُ سلوی صیش ػالهت استبًذاسد ثش سٍی هحظَالت سا ثِ سبهبًِ
 10001511پیبهک ًوبییذ.

