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 ای آن  بزرسی رفتار رئولوژیکی شیزه خزما و انگور در دماهای مختلف و نقش تغذیه

  

  *2علی رافع و1سیما چزاغی دهذسی

 غذایی صنبیع و علوم پژوهشکده غذایی صنبیع و علوم گزوه دکتزی دانشجوی -1

 غذایی صنبیع و علوم پژوهشکده غذایی مواد نبنوفنبوری گزوه استبدیبر -2

( a.rafe@rifst.ac.ir) مسئول نویسنده* 

 

 

 

 

 

اس جولِ ایي . رٍی خَاص حغی، عولکزدی ٍ رئَلَصیکی هَاد غذایی تاثیز قاتل تَجْی دارًذ ،ّای فزاعَدهٌذ عالٍُ تز تْثَد طعن شیزیي کٌٌذُ :هذف

ّای طثیعی ًقش هْوی در عالهتی هظزف کٌٌذُ دارًذ ٍ  تا داشتي قٌذ ایي هحظَالت. تَاى تِ شیزُ خزها ٍ اًگَر اشارُ کزد ّا هی شیزیي کٌٌذُ

هٌجز  شیزُ خزها ٍ اًگَرکزیغتالیشاعیَى . ّا تغیار عَدهٌذ اعت ّای غذایی اس جولِ هیاى ٍعذُ تزرعی خَاص رئَلَصیکی آًْا جْت کارتزد در فزآٍردُ

لذا در ایي تزرعی خَاص رئَلَصیکی آًْا در دهاّای هختلف تزرعی هی شَد تا . اعت پذیزی آًْا هَثز هشتزیتِ تغییز در رفتار جزیاى آًْا شذُ ٍ تز 

   .ّای غذایی هشخض گزدد شزایط هٌاعة عولیاتی تزای اعتفادُ آًْا در فزآٍردُ

ُ خزها ٍ اًگَر تا ای شیز پزٍفایل تغذیِ .شذًذدر درجات هختلف تزیکظ تْیِ  اًگَر ٍ خزها شیزُهختلف  ّای غلظت تا ّایی شزتت :روش پژوهش

 رئَلَصیکی ّای ٍیضگی تزرعی جْت. ای اًتخاب شذ اًذاسُ گیزی اجشاء اطلی تْیِ گزدیذ ٍ ًغثت فزٍکتَس تِ گلَگش تِ عٌَاى شاخض تزرعی تغذیِ

 s 32/1- 12/318/1 درجِ تزشیّا در داهٌِ  رفتار جزیاى ًوًَِ. گزدیذ اعتفادُ SC4-18 تا پزٍب تزٍکفیلذ ٍیغکَهتز دعتگاُ اس شذُ، رقیق ّای ًوًَِ

تِ هٌظَر . ّای رئَلَصیکی هذلغاسی شذًذ ًتایج تذعت آهذُ تا تکارگیزی هذل. درجِ تزشی آًْا تزعین گزدیذ-ّای تٌش تزشی تزرعی شذ ٍ هٌحٌی

ای ٍ رئَلَصیکی  ّای تغذیِ ى دادُتا تکارگیزی آًالیش رگزعیَى ّوثغتگی تی. ّا اس هذل آرًیَط اعتفادُ شذ تزرعی اثز دها رٍی رفتار جزیاى ًوًَِ

  .ّای رئَلَصیکی اعتفادُ شذ تزای تزعین ٍ هذلغاسی دادُ پالتّا در عِ تکزار اًجام شذًذ ٍ اس ًزم افشار عیگوا کلیِ آسهَى. هشخض گزدیذ

شیزُ خزها ٍ اًگَر ّز دٍ عیالی . اس خَد ًشاى دادًذ هٌحظز تِ فزدیتا تَجِ تِ هٌشاء خزها ٍ اًگَر، ّز کذام رفتار رئَلَصیکی  :نتایج و بحث

 .ّا تا دها تَد آرًیَط تِ خَتی تثییي کٌٌذُ تاتعیت ًوًَِ هذل. ّا داشت تیغکَتزٍپیک ٍ ٍاتغتِ تِ سهاى تَدًذ ٍ دها تاثیز هشخظی تز رفتار جزیاى ًوًَِ

تَاًذ کوک سیادی تِ تَطیف رفتار  تز ریشعاختواى آًْا هی ُ شذ ٍ تزرعی دقیقای ّوثغتگی هعٌی داری هشاّذ ّای تغذیِ تیي ًتایج رئَلَصیکی تا دادُ

خظَطیات رئَلَصیکی آًْا تِ خَتی تیاًگز ًقش آًْا در فزهَالعیَى هحظَل غذایی اعت ٍ تزخَاص عولکزدی هحظَل تکارتزدُ شذُ هَثز  .آًْا ًوایذ

 .اعت

تیي ًتایج  .یکی شیزُ خزها ٍ اًگَر تیاًگز تاثیز دها تز رفتار جزیاى آًْا ٍ تالتثع خَاص عولکزدی هحظَل داردتزرعی رفتار رئَلَص: نتیجه گیزی کلی

ی ای ٍ رئَلَصیکی ّوثغتگی ٍجَد دارد ٍ هطالعات هیکزٍعکَپی هی تَاًذ ًقش ریشعاختواًی اجشاء آًْا را تز رفتار رئَلَصیکی ٍ خَاص عولکزد تغذیِ

 .رٍشي ًوایذ

 ای شیزُ خزها، شیزُ اًگَر، رئَلَصی، فزاعَدهٌذ، خَاص تغذیِ :کلیذی واژه های

 ( a.rafe@rifst.ac.ir; alirafe1400@yahoo.com)علی رافع : ًَیغٌذُ هغٍَل *
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