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 اسٌک عولکزدی ٍیژگیْای بز اکستزٍژى فزآیٌد تاثیزهتغیزّای ارسیابی

 فزًگی گَجِ ی تفالِ پَدر پایِ بز حجین

 ،آرش 4خداپزست حداد هحودحسیي ، 3الٌاسهیالًی ،*2ساراًیاستی ،1ًژاد حصاری هحودعلی

 6هَحد گلی غالهعلی 5ٍ کَچکی

 .هشْد فزدٍسی داًشگاُ غذایی، صٌایع ٍ علَم دکتزی داًشجَی1

 .هشْد فزدٍسی داًشگاُ فزدٍسی الولل بیي پزدیس غذایی، صٌایع ٍ علَم دکتزی داًشجَی*2

 .هشْد داًشگاّی جْاد غذایی هَاد فٌاٍری ٍ علَم پژٍّشکدُ غذایی هَاد فزآٍری پژٍّشی استادیارگز3ٍُ

 .هشْد فزدٍسی داًشگاُ غذایی صٌایع ٍ علَم استادگز4ٍُ

 .هشْد فزدٍسی داًشگاُ غذایی صٌایع ٍ علَم داًشیارگز5ٍُ

 .هشْد داًشگاّی جْاد غذایی هَاد فٌاٍری ٍ علَم فزآٍری پژٍّشی گزٍُ  هزبی6

E- mail: 

S.niasti@gmail.com 

  :چکیدُ

 فشاٍسدُ اص ٍسيعی طيف هعشفی ٍ تَليذ حبضش فٌبٍسی کوک ثِ. غزاست صٌعت دس تَجِ هَسد فشآیٌذّبی اص یکی اکستشٍطى

 هطلَة، طعن ٍ ضکٌٌذُ تشد، ثبفت خبطش ثِ اکستشٍدضذُ غزایی ّبی فشاٍسدُ هصشف. ثبضذ هی پزیش اهکبى ثشاحتی غزایی ّبی

 دس اکستشٍطى فشآیٌذ اص استفبدُ ّستٌذ؛ اکستشٍطى سٍش ثِ تَليذضذُ هحصَالت هْوتشیي اص ّب اسٌک. است افضایص ثِ سٍ

 اکستشٍطى اهب ثشخَسداساست صیبدی سبثقِ اص هتٌَع اًَاع ٍ اضکبل دس صهيٌی سيت ٍ گٌذم ثشًج، رست، ثشپبیِ اسٌک تَليذ

 فشآٍسی صهيٌِ دس جذیذی هَضَع فشًگی، گَجِ سة کبسخبًجبت ثَیظُ غزایی هحصَالت فشآٍسی کبسخبًجبت ضبیعبت

 تيي،پک فيجش، ّب، پشٍتئيي هبًٌذ ای تغزیِ هطلَة تشکيجبت حبٍی خَد ضبیعبت ایٌکِ ثِ تَجِ ثب ضَد؛ هی هحسَة هَادغزایی

 ثشخَسداس صیبدی اّويت اص غزایی ّبی فشاٍسدُ فشهَالسيَى دس آًْب کبسثشد لزا ثبضٌذ هی ّب ٍیتبهيي اص ثشخی ٍ هعذًی اهالح

 ّبی ٍیظگی ثب حجين اسٌک تَليذ هٌظَس ثِ اکستشٍطى فشآیٌذ ثْيٌِ ضشایط ثِ دستيبثی حبضش، پظٍّص اًجبم اص ّذف .است

 تبثيشهتغييشّبی. ثَد پزیش چشخص هشکضی هشکت آهبسی طشح کوک ثِ. ثبالثَد حالليت ٍ سٍغي جزة آة، جزة هطلَة
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 ،(ثشدقيقِ دٍس 120 -200)ّليس چشخص سشعت ،(دسصذ 14 -20)خَساک سطَثت هيضاى ضبهل تشتيت ثِ اکستشٍطى فشآیٌذ

 ٍ رست حبٍی پبیِ هخلَط ِث( دسصذ10-5) فشًگی گَجِ تفبلِ پَدس افضٍدى سطَح ٍ( سبًتيگشاد دسجِ 120-170) پخت دهبی

 هيضاى داد؛ ًطبى ًتبیج. ضذ ثشسسی حالليت ٍ سٍغي جزة ، آة دسصذجزة ضبهل حجين اسٌک عولکشدی ٍیظگی ثش ثشًج آسد

 کِ طَسی ثِ یبفت؛ افضایص دهب ٍ سطَثت فشًگی، گَجِ تفبلِ پَدس هيضاى افضایص ثب ّوشاُ ضذُ حجين ّبی اسٌک آة جزة

 rpm 125ّليس سشعت ٍ دسصذ 7/16 سطَثت هيضاى سبًتيگشاد، دسجِ 160 دهبی دس 75/5 آة جزة هيضاى ثيطتشیي

 حشاست دسجِ افضایص. گشدیذ حجين اسٌک آة جزة کبّص سجت ّليس، چشخص سشعت افضایص حبل ایي ثب. گشدیذ هطبّذُ

 ّب ًوًَِ چشثی جزة کبّص سجت فشًگی گَجِ تفبلِ پَدس غلظت ٍ سطَثت افضایص. گشدیذ اسٌک حالليت کبّص سجت پخت،

 .گشدیذ

 اٍليي ثشای کطبٍسصی هحصَالت فشآٍسی کبسخبًجبت ضبیعبت پبیِ ثش حجين اسٌک تَليذ پظٍّص، هْن ًتبیج: کلی گيشی ًتيجِ

 تيوبس سبصی، ثْيٌِ ًتبیج هطبثق. ثَد سٌتضی، ّبی سًگ اًَاع کبسثشد اص ٍاجتٌبة افضٍدُ اسصش افضایص ثبسٍیکشد کطَس، دس ثبس

 سشعت پَدس، دسصذ 8 ضبهل کبسکشدی هفيذ ّبی ٍیظگی داساثَدى ثب فشًگی گَجِ تفبلِ پَدس حبٍی اسٌک خصَظ دس ثْيٌِ

 .ثَد گشاد سبًتی دسجِ 163 پخت دهبی ٍ دسصذ 16 سطَثت ،122 چشخص

 

 .عولکشدی خَاظ ٍ اکستشٍطى فشًگی، گَجِ تفبلِ پَدس حجين، اسٌک : کلیدی ّای ٍاژُ
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