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هٌجع :دیذُ ثبى علن ایشاى

ضٌبسِ خجش2۳۲2۷ :

هحققبى داًطگبُ تجشیض هَفق ثِ سٌتض آصهبیطگبّی ًبًَکبهپَصیتّبی
صیست تخشیتپزیشی ضذُاًذ دس ثستِثٌذی هَاد غزایی کبسثشد
داسًذ .استفبدُی ّوضهبى اص ًبًَکشیستبل سلَلض ثبکتشیبیی ٍ ًبًَرسات
ًقشُ دس ایي ًبًَکبهپَصیت ،هٌجش ثِ تَلیذ فیلوی ضذُ کِ ثِ دلیل
داضتي خبصیت ضذهیکشٍثی ٍ ًفَرًبپزیشی دس ثشاثش ثخبس آة،
هَجت افضایص ایوٌی ٍ هبًذگبسی هَاد غزایی هیگشدد.
ثِ گضاسش دیذُ ثبى علن ایشاى دس سبلّبی اخیش تالشّبی صیبدی
جْت جبیگضیٌی ثستِثٌذیّبی سٌتضی ثش پبیِی هَاد ًفتی ثب
ثیَپلیوشّبی صیستتخشیتپزیش ضذُاست .ایي اهش عوذتبً ثِ دلیل حجن ثبالی صثبلِّبی تجضیًِبپزیش ٍ
هطکالت صیست هحیغی ًبضی اص آىّبست.
دکتش هْذیِ سبالسی ،فبسغالتحصیل سضتِ علَم ٍ هٌْذسی صٌبیع غزایی اص داًطگبُ تجشیض ،ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ
ثیَپلیوشّبی تطکیل دٌّذُی فیلنّبی صیست تخشیتپزیش هیتَاًذ اص جٌس پشٍتئیي ،پلیسبکبسیذ ،چشثی ٍ
یب تشکیجی اص آىّب ثبضذ ،عٌَاى کشد :اص جولِ ثیَپلیوشّبی پلی سبکبسیذی کِ ثِ عَس گستشدُ ثشای تَلیذ
فیلن صیست تخشیتپزیش هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است ،کیتَصاى است .ثب ٍجَد هضایبی هتعذد ٍ خَاظ هٌحصش
ثِ فشد کیتَصاى ،کبسثشد فیلن آى ثِ علت حسبسیت راتی ثِ آة ٍ ٍیژگیّبی هکبًیکی ًسجتبً ضعیف ،هحذٍد
ضذُاست.
ٍی دس اداهِ عٌَاى کشد :یک ساُ ثسیبس هٌبست ثشای ثْجَد خَاظ فیلن کیتَصاى ،هخلَط کشدى آى ثب
ًبًَپشکٌٌذُی تقَیت کٌٌذُ ٍ تطکیل ًبًَکبهپَصیت است .اص ایي سٍ ،دس ایي عشح پژٍّطی ثب تلفیق
ًبًَکشیستبل سلَلض ثبکتشیبیی ٍ ًبًَرسات ًقشُ ثِ فشهَالسیَى ثیَپلوش ،تالش ضذُ تب فیلن ًبًَکبهپَصیتی سٌتض
ضَد کِ خَاظ ضذ هیکشٍثی داضتِ ٍ هٌجش ثِ افضایص هبًذگبسی هَاد غزایی گشدد.
ثِ گفتِ ی ایي هحقق ،استفبدُ اص ًبًَکشیستبل سلَلض ثبکتشیبیی تأثیش ثسیبس صیبدی دس ثْجَد خَاظ حشاستی،
هکبًیکی ٍ کبّص ًفَرپزیشی فیلن ثِ ثخبس آة داسدّ .وچٌیي استفبدُ اص ًبًَرسات ًقشُ هیتَاًذ ثِ عَس قبثل
تَجْی خَاظ ضذ هیکشٍثی فیلن کیتَصاى دس ثشاثش ثبکتشیّبی گشم هثجت ،ثبکتشیّبی گشم هٌفی ٍ قبسچّب
سا افضایص دّذ.

سبالسی ًَآٍسی ایي عشح سا ًسجت ثِ تحقیقبت دیگش دس استفبدُ اص سلَلض ثبکتشیبیی ثِ جبی سلَلض گیبّی
جْت تْیِ ًبًَکشیستبل سلَلض عٌَاى کشد ٍ گفت :دس ایي عشح سلَلض ثبکتشیبیی ثب استفبدُ اص هحصَالت
جبًجی کبسخبًجبت صٌبیع غزایی (هالس) ثِ عٌَاى هحیظ کطت سضذ ثبکتشی تَلیذ ضذُاست .ایي اهش هَجت
کبّص ّضیٌِی تَلیذ سلَلض ٍ استفبدُی ثْیٌِ اص هحصَالت جبًجی کبسخبًجبت جْت تَلیذ هبدُی صیستی
ثسیبس اسصضوٌذ ضذُ است.
گفتٌی است دس ایي عشح اص آصهَىّبیی ًظیش DSC ٍXRD ،FTIR ، FE-SEMجْت ثشسسی
ًبًَفیلنّبی سٌتض ضذُ استفبدُ ضذُاست .اص ًتبیج ایي عشح هیتَاى دس صٌعت غزا ثِ عٌَاى ثستِثٌذی
صیست تخشیتپزیش استفبدُ کشد.
ایي تحقیقبت حبصل ّوکبسی هْذیِ سبالسی  ،داًصآهَختِی دکتشای علَم ٍ هٌْذسی صٌبیع غزایی
داًطگبُ تجشیض  ،دکتش هحوَد صَتی خیبثبًی ،دکتش سضب سضبیی هکشم ٍ دکتش ثبثک قٌجشصادُ ،اعضبی ّیأت
علوی داًطگبُ تجشیض ٍ دکتش حسیي صوذی کفیل  ،عضَ ّیأت علوی داًطگبُ علَم پضضکی تجشیض است.

