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 :شیس استسیل یا فسا دما 

ؿیش تٌْب هبدُ غزایی ؿٌبختِ ؿذُ دس عجیعت اػت کِ هی تَاًذ عوذُ ًیبصّبی ثذى سا ثِ هَاد هغزی، ثِ عَس هتعبدل 

ؿیش حبٍی هجوَعِ پشٍتئیٌی ثؼیبس ثب اسصؽ، هَاد قٌذی، چشثی، اهالح هختلف ثِ ٍیظُ کلؼین ٍ فؼفش ٍ . تبهیي کٌذ

ایي هبدُ غزایی اسصؿوٌذ ثِ لحبػ تشکیت خبص خَد، هحیظ ثؼیبس هٌبػجی ثشای تکثیش . اًَاؿ ٍیتبهیي ّبػت

.  ٍ اًتقبل ثیوبسی ّب اص حیَاى ثِ اًؼبى اػتهیکشٍاسگبًیؼوْبی ثیوبسی صا

ثب تَجِ ثِ هخبعشات هصشف ؿیش خبم ٍ فشآٍسدُ ّبی غیشپبػتَسیضُ، ثشای ػبلن ػبصی آى اص ؿیَُ ّبی حشاستی اػتفبدُ 

 .هی ؿَد

دس سٍؽ هعوَل جَؿبًذى ؿیش، اگشچِ هیکشٍة ّبی ثیوبسی صای آى اص ثیي هی سٍد، اهب ثِ اسصؽ غزایی ؿیش اص جولِ 

پشٍتئیي ّب، اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب صذهِ هی صًذ، ثِ ّویي دلیل ثب سٍؽ ّبی صٌعتی ػبلن ػبصی ؿیش هبًٌذ پبػتَسیضاػیَى ٍ 

 ، عالٍُ ثش ػبلن ػبصی، حذاقل تغییش دس کیفیت ٍ تشکیت ؿیش ایجبد ٍ تقشیجب ثِ عَس کبهل UHTاػتشیلیضاػیَى یب سٍؽ 

، ّذف اص ثیي ثشدى توبهی هیکشٍاسگبًیؼن ّبی هَجَد UHT دس فشایٌذ اػتشیلیضاػیَى . اسصؽ غزایی آى حفؼ هی ؿَد

 ۲ دسجِ ػبًتی گشاد ثِ هذت ۱۵۰ تب ۱۳۵دس ایي سٍؽ ثب اػتفبدُ اص ثخبس آة داغ ،ؿیش تحت تبثیش حشاست . دس ؿیش اػت

اعوبل دهب ثش حؼت ًَؿ سٍؽ اًتخبثی هوکي اػت ثِ ؿیَُ هؼتقین یعٌی توبع ثب ثخبس آة . ثبًیِ قشاس دادُ هی ؿَد۴تب 

 دسجِ ػبًتی گشاد 20پغ اص آى ؿیش تب دهبی . یب ثِ صَست غیش هؼتقین ثب ثْشُ گیشی اص هجذل ّبی حشاستی اًجبم ؿَد

ِ ثٌذی هی ؿَد جَؿبًذى هؼتقین ؿیش ثِ هذت . خٌک ٍ دس ؿشایظ کبهال اػپتیک دس ؽشٍف اػتشیل ٍ هٌبػت ثؼت

 ثش سٍی  UHTفشآیٌذعَالًی ثِ دلیل کبّؾ لیضیي هَجَد دس آى، ثِ اسصؽ غزایی پشٍتئیي ّب صذهِ هی صًذ، اهب 

ؿیش اػتشیلیضُ داسای ععن ٍ هضُ خبصی اػت کِ اص ًؾش هشدم، . پشٍتئیي ّبی ؿیش ثی تبثیش ٍ یب ثؼیبس ًبچیض اثشگزاس اػت

ؿیشّبی اػتشیل ٍ فشادهب فبقذ  .اػتایي ععن خبص ثِ دلیل دسجِ حشاست ثبالی ایي فشآیٌذ . خَؿوضُ ٍ هغجَؿ اػت

س ؿیشّبی فشادهب ثب هبًذگبسی عَالًی آًضیوْبی فبػذ کٌٌذُ ی ؿیش ٍ د .ّش گًَِ هَاد افضٍدًی ٍ ًگْذاسًذُ هی ثبؿٌذ

چشا کِ پشٍػِ تَلیذ ؿیَُ ّبی . سًٍذ اص کبس هی افتٌذ ٍ اص ثیي هی (فشادهب)ّویٌغَس هَجَدات سیض رسُ ثیٌی دس دهبی ثبال 

.  هی سػبًذ (صفش)اػتشیل ٍ فشادهب ثِ گًَِ ای اػت کِ اهکبى فؼبد سا دس عی صهبى هبًذگبسی آى ثِ حذاقل هوکي 

اػپتیک ثِ هعٌبی پش ؿذى هحصَل دس پبکت . ّن چٌیي دس ایي فشآیٌذ، هحصَل دس ؿشایظ اػپتیک ثؼتِ ثٌذی هی ؿَد

ٍجَد الیِ آلَهیٌیَم دس ثؼتِ ثٌذی ؿیشّبی اػتشیل اص ًفَر ًَس ٍ اکؼیظى . ّبی اػتشیل ٍ تحت ؿشایظ اػتشیل اػت



ثٌبثشایي هبًذگبسی ؿیش اػتشیلیضُ ٍ قبثلیت ًگْذاسی آى خبسج اص . کِ ثبعث فؼبد هحصَل هی ؿَد، جلَگیشی هی کٌذ

یخچبل تب صهبى ثبص ؿذى، هشثَط ثِ فشآیٌذ حشاستی، ؿشایظ ثْذاؿتی ٍ ّوچٌیي ًَؿ پبکت ثؼتِ ثٌذی آى اػت ٍ دس ایي 

اص ؿیش خبم ثب UHT ضوي ایي کِ ثشای تَلیذ ؿیش اػتشیلیضُ ٍ . ًَؿ ؿیش ّیچ گًَِ هَاد ًگْذاسًذُ ای ٍجَد ًذاسد

. پغ اص پش ؿذى ٍ ثؼتِ ثٌذی، ایي هحصَل دیگش ًیبص ثِ عولیبت حشاستی ًذاسد. کیفیت ثؼیبس ثبال اػتفبدُ هی ؿَد

اص دیگش فَایذ ایي ًَؿ ؿیش ثشای هصشف کٌٌذُ هی تَاى ثِ ؿشایظ ػبدُ خشیذ، ًگْذاسی ٍ رخیشُ ػبصی آى دس هحیظ 

ثب تَجِ ثِ اهکبى . ًگْذاسی ٍ عشضِ ایي گًَِ فشآٍسدُ ّب ثشای فشٍؿٌذگبى ًیض آػبى تش اػت. هعوَلی اؿبسُ کشد

ًگْذاسی ؿیش اػتشیلیضُ دس دهبی هحیظ، ؿشایظ هعوَل ًگْذاسی دس هغبصُ ّب، ّیچ تبثیش هٌفی ثشکیفیت ؿیش ًذاؿتِ ٍ 

، ٍاطُ فشادهب یب UHT سٍی ثؼتِ ثٌذی ّبی ؿیش اػتشیلیضُ ثِ سٍؽ . اهٌیت هصشف آى سا تضویي هی کٌذ

( UHT (Ultra High Temperatureثبیذ تَجِ داؿت کِ ؿیش اػتشیلیضُ پغ اص ثبص ؿذى . دسج هی ؿَد

 . ثبیذ دس یخچبل ًگْذاسی ؿَد
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