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 گًیم عاتیاز ضا تًزانیي ک هیکت دیتًل عنوان طرح: 

 کًمارا پاویکر گًپا کًماردکتر محقق: 

 هىديستان  کشور:

 یعیي مىابع طب یکشايرزصىایع شیمیایی ي  زمینه علمی:

  اوستیتً تحقیقاتی کشايرزی )شیالت( هىد دانشگاه:

 

 خالصه طرح: 

دٍر ریختِ یب وِ یذ آ بذست هیضبیعبتی هبًٌذ پَست، سز ٍ صذف درصذ  04تب  04هیگَ آٍری در حیي فز

بَی داشتي در ّز صَرت بب ذ ًگیز هَرد استفبدُ لزار هی یب غذای حیَاًی  یب بزای تْیِ وَدٍ ذ ًشَ هی

اجزای طزح بب  .ذًشَ بزای صٌبیع غذاّبی دریبیی هحسَة هی یچبلش ، یست هحیطیٍ آلَدگی س ًبهطبَع

 ٍ صذف  پَست . اًذ بِ وبر گزفتِ شذُویتَساى( ٍ یي)ویتدٍ ًَع پلیوز ایي ضبیعبت سیستی بزای تْیِ فَق 

 3 ّیذرٍوسیذ سذینّب بب  ّب ٍ اهالح هی ببشذ ابتذا چزبی ّب ٍ پزٍتئیي ّب، چزبی ، پزٍتئیيوتیيحبٍی هیگَ 

وزدى ٍ شه خ، شستشَدًذ. اهالح حذف هیگزتوبم  كیرل هیذرٍولزیّ ذیاسبب ذ سپس ًشَ درصذ حذف هی

 . وبربزد فزاٍاى داردٍ پششىی در صٌبیع وِ  است وتیير وزدى اس دیگز هزاحل تْیِ هحصَل پَد

درجِ سبًتیگزاد بزای دٍ  50درصذ در  NAOH  04) تَسط هحلَل الىلی لَیوتیي بزای تْیِ ویتَساى ، 

ارسشوٌذ ى یه بیَ پلیوز گزدد. ویتَسا وِ ضوي شستشَ ببلیوبًذُ الىل حذف هی دی استیلِ شذُ( سبعت 

فلشات حذف وٌٌذُ بب هصبرف هتعذد در دارٍسبسی ، جزاحی ، صٌعت، تْیِ اًَاع غشب ّبی بیَ ٍ ّوچٌیي 

پبییي آٍردى ٍ بزای ین صر ردزبی ٍسى ٍ چوبّش دٌّذُ ویتَساى در حبل حبضز بِ عٌَاى  رادیَ اوتیَ است.

بزای تَلیذ ایي چْبر وبرخبًِ در اشل صٌعتی بب ّذایت طزاح تب وٌَى  .شَد ًیش استفبدُ هیولستزٍل 

 . در ٌّذ راُ اًذاسی شذُ استهحصَل 

 

است وِ توبم هذارن تحصیلی خَد اس در ٌّذ  2501هتَلذ چْبردّن آٍریل وَهبرا پبًیىزا گَپب وَهبر 

ٍ  وتبة است 0.  هَلف دریبفت ًوَدٌّذ هزاوش آهَسشی را در در رشتِ شیوی ٍ بیَشیوی ابتذایی تب دوتزی 

    همبلِ اس اٍ در ًشزیبت ٍ وٌفزاًسْبی هعتبز بِ چبپ رسیذُ است.  201


