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 چکیده

کزدُ  لیبا ارسش تبذ ییهادُ غذا کیفؼال در فٌذق آى را بِ  ستیس باتیاي باال ٍ ٍجَد تزک ِیارسش تغذ     

سس فٌذق  ذیّاي هتٌَع اس جولِ تَل َُیهصزف سزاًِ فٌذق، فزاٍري آى بِ ض صیاس رٍش ّاي افشا یکیاست. 

است. بِ هٌظَر در طَل ًگْذاري  پس اس آهادُ ساسي ٍ یضایغ تزیي هطکل سس ّا، بی ثبات یاست. اس طزف

اس  ػیاًَا ، گَار ٍ کتیزاساًتاى ّاي ضَد. صوغ یّا استفادُ ه ذیذرٍکلَئیبافت هٌاسب در سس ّا اس ّ جادیا

استفادُ  ییهَاد غذا کیفی ٍ هاًذگاري بزاي بْبَد ٍیژگی ّايبِ طَر گستزدُ اي کِ  ّستٌذّیذرٍ کلَییذ ّا 

ٍ  ییایویض کَیشیف اتیبز خصَص ّاي ساًتاى، گَار ٍ کتیزاوغ ص زیتاث یبزرس پژٍّص، يیذ. ّذف اس اًهی ضَ

 1ٍ  52/0،  2/0، 22/0در سطَح  کتیزا، گَار ٍ ساًتاى ّاي غهٌظَر صو يیباضذ. بذ یسس فٌذق ه یحس

، رطَبت ٍ pHیی )ایویکَضیشیف اتیخصَص سس فٌذق هَرد استفادُ قزار گزفت. َىیدرصذ در فزهَالس

ی )ظاّز، رًگ، طؼن، بافت، قَام، هالص پذیزي، احساس ٍ حس اسیذیتِ، ٍیسکَسیتِ، سفتی ٍ چسبٌذگی بافت(

ضذ. ایي پژٍّص در  ، ارسیابی 00ٍ  00 ،30صفز، يدر رٍسّا ّا ًوًَِ يذاریپا دّاًی ٍ پذیزش کلی( ٍ ًیش

کاهال تصادفی اًجام ٍ بِ هٌظَر تؼییي اختالف بیي هیاًگیي ّا اس آسهَى چٌذ داهٌِ ایی  فاکتَریل قالب طزح

صوغ % استفادُ ضذُ است.  ًتایج ًطاى داد کِ اسیذیتِ ًوًَِ ّا، با افشایص سطح 2داًکي در سطح هؼٌی داري 

بِ طَر هؼٌی داري کاّص یافت. هیشاى رطَبت، پایذاري در طَل سهاى، سفتی ٍ چسبٌذگی بافت ٍ ، ّا

در فزهَالسیَى، تغییز  ّاصوغ  ّز سِ ًَع ٍیسکَسیتِ ًوًَِ ّا، بِ طَر هؼٌی داري افشایص یافت. با تغییز هیشاى

ًطاى داد کِ اهتیاس ًوًَِ ّا هطاّذُ ًطذ. تجشیِ ٍ تحلیل خصَصیات حسی   pHهؼٌی داري در رًٍذ 

بِ طَر هؼٌی داري ًسبت بِ ًوًَِ ضاّذ  در ّز سِ ًَع صوغ پاراهتزّاي رًگ، طؼن، بافت ٍ احساس دّاًی

بیطتزیي اهتیاس خصَصیات حسی قَام، هالص پذیزي ٍ پذیزش کلی هزبَط بِ ًوًَِ ّاي حاٍي  .بیطتز بَد

یکَضیویایی ٍ حسی سس فٌذق تَلیذ ضذُ، با بْیٌِ ساسي خصَصیات فیش .بَد سطَح هختلف اس صوغ گَار

 درصذ  52/0گَار  هی تَاى دریافت کِ بْتزیي خصَصیات کیفی، حسی ٍ هاًذگاري هزبَط بِ ًوًَِ حاٍي

 بَدُ است.
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