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 معصومه رهنماتهیه وتدوین : 
  

 

 
 9318  زمستان



 فىايری تًلیذ کیلکای سًخاری با لعاب معمًلی ي تمپًرا
 

 وًیسىذگان: معصًمٍ رَىما سىگاچیىی، فزضتٍ خذابىذٌ، 

 سیذ حسه جلیلی، قزبان سارع گطتی

 مقذمٍ : 

هصطف سطاًِ آثعیبى زض کطَض هب زض هقبیسِ ثب هیبًگیي جْبًی ثِ               
ػلت ػسم ٍجَز تٌَع زض فطآٍضزُ ّبی زضیبیی ٍ ثستِ ثٌسی آثعیبى             

ثب تَجِ ثِ ًیبظ ضٍظ افعٍى جبهؼِ ثِ تغصیِ اظ آثعیبى           پبییي هی ثبضس.    
ٍ ثطًبهِ ضیعی جْت افعایص هصطف  سطاًِ آثعیبى زض ثطًبهِ ّبی              

اجتوبػی، هی تَاى سْن هْوی اظ ایي ًیبظ ضا اظ              -تَسؼِ اقتصبزی 
 ططیق تَلیس اًَاع غصاّبی ًیوِ آهبزُ ٍ آهبزُ هصطف تبهیي ًوَز. 

هحصَالت آهبزُ هصطف ٍ آهبزُ طجد هبًٌس اًَاع هحصَالت غصایی          
)سَذبضی(، ثطگطّب ٍ ًبگتْب ثِ جْت ػسم ًیبظ ثِ پرت           ضسُضٍکص 

ٍ هطکالت فطآٍضی، ثؼٌَاى یک غصای آهبزُ هصطف طؼن زاض،              
هطلَة ٍ جصاة زض سطتبسط جْبى هَضز استقجبل هطزم ثِ ٍیژُ               
ًَجَاًبى ٍ کَزکبى قطاض گطفتِ است. کیلکب هبّیبى زاضای ٍیژگیْبی          
هثجت ثسیبضی هیجبضٌس کِ هیتَاًٌس ثِ ػٌَاى هَاز اٍلیِ زض صٌبیغ               
تجسیلی غصایی استفبزُ ضًَس، لصا ثب تَجِ ثِ افعایص جوؼیت، کوجَز           
هَاز پطٍتئیٌی، قیوت ثسیبض پبئیي ایي هبّیبى ٍ اضظش غصایی ثبالی            
آًْب، لعٍم ثطًبهِ ضیعی ثِ هٌظَض ٍضٍز ّط چِ ثیطتط ایي هبّیبى ثِ               

 .سفطُ هصطف کٌٌسگبى اّویت ثسیبضزاضز

لصا تَلیس فطآٍضزُ ّبی غصایی جسیس ٍآهبزُ هصطف اظ کیلکب هبّیبى           
سَذبضی هی تَاًس هیعاى هصطف اًسبًی آى ضا افعایص           ًظیط کیلکبی 

زازُ ٍ زض ثؼس ٍسیؼتط هٌجط ثِ افعایص سطاًِ هصطف هبّی ٍ افعایص    
 .اضتغبل ٍ سْن زضآهسی ایي ثرص زض کطَضهبى ضَز

 

 مزاحل تًلیذ:

 تَلیس کیلکبی سَذبضی ضبهل هطاحل شیل هی ثبضس:

 دریافت ي سزسوی ماَی (1

هبّی کیلکب زض ضطایط ًبهٌبست جبثجبیی پس اظ صیس ثسیبض سطیغ           
کیفیت ذَز ضا اظ زست زازُ ٍ فبقس ضطایط الظم ثطای هصطف                
اًسبًی هی گطزز لصا ضطٍضی است تب هبّی صیس ضسُ ثالفبصلِ زض            
هربظى ػبیق حبٍی هرلَط ید ٍ آة زضیب ثب ًسجت هٌبست ثب                

کِ اظ پیص آهبزُ ضسُ اًس ثبضگیطی ضًَس. ضٍش ید            CSWهربظى  
گصاضی ًیع ثطای حول ٍ ًقل کیلکب ثِ زلیل توبس ثب َّا ٍ                   

هٌبست ًوی    فطبضّبی فیعیکی حبصل اظ الیِ ّبی ید ٍ هبّی           
ثبضس. حول ٍ ًقل ثبیس زض حساقل ظهبى هوکي ٍ زض ّوبى هربظى              

اثتسا هبّی ثبیس   ثِ هطاکع فطآٍضی صَضت پصیطز. پس اظ زضیبفت          
 سطظًی ضسُ ٍ اهؼبء ٍ احطبء آًْب ترلیِ گطزز.

 ضستطً ي آب ومک گذاری (2

هبّیبى پبک  ضسُ ثب آة تویع ضستطَ هی ضًَس تب ثقبیبی ذَى ٍ               
 4% ثِ هست    55اهؼبء ٍ احطبء آى اظ ثیي ثطٍز سپس زض آة ًوک            

آة ًوک    سبػت آة ًوک گصاضی ٍ سپس آثچک هی ضًَس.           
 گصاضی ػالٍُ ثط طؼن زّی ثبػث سفت ضسى ثبفت هبّی هی گطزز.

 يسارت جُاد کطايرسی

ساسمان تحقیقات آمًسش ي تزيیج کطايرسی   

معايوت آمًسش ي تزيیج    

 مًسسٍ تحقیقات علًم ضیالتی کطًر

 پژيَطکذٌ آبشی پزيری آبُای داخلی

بخص تحقیقات فزآيری آبشیان   
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 پًضص دادن (3

ظًی ثبًَیِ    ظًی ٍ آضز    یي هطحلِ ضبهل سِ ثرص آضز ظًی اٍلیِ، لؼبة         ا
هیجبضس. لؼبة هَضز استفبزُ زض ایي هطحلِ ضبهل زٍ ًَع لؼبة، لؼبة             
هؼوَلی )آضز گٌسم، پَزض سفیسُ ترن هطؽ، آة، ًوک، آثلیوَ ٍ فلفل             
سفیس( ٍ لؼبة غٌی ضسُ توپَضا )آضز گٌسم، ًطبستِ، آضز شضت، آضز               
سَیب، پَزض سفیسُ ترن هطؽ، پَزض ضیط، ثکیٌگ پَزض، ًوک، فلفل،              

هی ثبضس. آضز هَضز استفبزُ زض هطحلِ         آثلیوَ، ضٍغي هبیغ ٍ آة(          
آضزظًی اٍلیِ آضز فطهَلِ ٍ آضز هَضز استفبزُ زض هطحلِ آضزظًی ثبًَیِ             

 ًیع آضز سَذبضی ثب زاًِ ثٌسی هٌبست هی ثبضس.

پَضص زازى هبّی ثب لؼبثْبی هرتلف )سَذبضی کطزى(، ثبػث ثْجَز           
ٍیژگیْبی ظبّطی، طؼن ثْتط، ثبفت تطزتط ٍ جصاثیت ثیطتط ضًگ               

 هحصَل ٍ زض ًْبیت ثبػث ثْجَز اضظش تغصیِ ای هحصَل هیطَز.

 سزخ کزدن( 4 

( ٍ  Batchفطآیٌس سطخ کطزى صٌؼتی هی تَاًس ثِ صَضت ًبپیَستِ )          
  ( اًجبم ضَز. ثطای سطخ کطزى صٌؼتی اظ        Continuousیب پیَستِ )  

ثب ضٍغي زاؽ هرصَظ سطخ        (Fryer(زستگبُ سطخ کي اتَهبتیک      
ثبًیِ استفبزُ    521زضجِ سیلسیَس  ثوست     581کطزًی ثب زهبی حساکثط

زضجِ   81تب    75هی گطزز. زض ایي ظهبى زهبی هطکع هحصَل ثیي              
 سیلسیَس هی ثبضس.

 وجمادا (5
فطآیٌس اًجوبز ًیع هی تَاًس تَسط هٌجوس کٌٌسُ ّبی هتؼسز اظ               

 Spiral)جولِ تًَل )ثِ صَضت ًبپیَستِ( ٍ یب فطیعض هبضپیچی            

Freezer           ثِ صَضت پجیَستِ( اًجبم ضَز کِ زض اسپیطال فطیعض( )
ضٍش   ثِزضجِ سیلسیَس         -41زقیقِ زض زهبی   55طیهحصَل  

 هٌجوس هی ضَز.  (IQFاًجوبز سطیغ اًفطازی )

 بستٍ بىذی (6

ثستِ ثٌسیْبی هتٌَع کِ غیطقبثل ًفَش        ثطای ثستِ ثٌسی هی تَاى اظ       
 زض ثطاثط اکسیژى، ًَض ٍ ضطَثت ثبضس استفبزُ ًوَز .

 وگُذاری (7

 3زضجِ سیلسیَس ثِ هست       -58ایي هحصَل زض زهبی سطزذبًِ       
 هی ثبضس.هبُ  قبثل ًگْساضی 

اظ ًظط ػولکطزی، ضٍکطساض کطزى هحصَالت زضیبیی سسی زض            
هقبثل اظ زست زازى ضطَثت ایجبز کطزُ ٍ اظ کبّص ٍظى هحصَل            
طی ًگْساضی ثِ صَضت هٌجوس ٍ ًیع ٌّگبم حطاضت زازى قجل اظ             

جلَگیطی هیکٌس زض ػیي حبل      هصطف، تَسط هصطف کٌٌسُ       
ثطای کٌتطل ٍ کبّص سطػت ٍاکٌص ّبی فسبز ضیویبیی ًیع           

 اثطات هثجتی زاضز.

 مشایای تًلیذ کیلکای سًخاری:

اظ آًجب کِ کیلکب هبّیبى ثسیبض هستؼس فسبز زض طی ػول آٍضی            
هی ثبضٌس لصا تالش ضس تب ثب حساقل زستکبضی ٍ ثسٍى چطخ              
کطزى ٍ تَلیس ذویط اظ آًْب هحصَلی جسیس ٍ آهبزُ هصطف              
تْیِ ضَز، کِ ضوي افعایص هیعاى هصطف اًسبًی آى، زض ثؼس            
ٍسیؼتط هٌجط ثِ افعایص سطاًِ هصطف هبّی، ثْجَز ٍضؼیت            

 اقتصبزی صیبزاى کیلکب ٍ اضتغبلعایی زض کطَضهبى ضَز.

ایي هحصَل ضا ّن هی تَاى ثصَضت زستی ٍ ّن زض هقیبس              
 صٌؼتی ثب استفبزُ اظ هبضیي آالت پیططفتِ تَلیس ًوَز.

اضظاى ثَزى هبزُ اٍلیِ، فطآیٌس ضاحت، اهکبى ایجبز تٌَع ثسیبض           
ظیبز، ػوط هبًسگبضی هٌبست هحصَل، اهکبى تَلیس کبضگبّی ٍ         
ثسٍى ًیبظ ثِ هبضیي آالت پیططفتِ، قیوت توبم ضسُ پبییي ٍ زض            
زستطس ثَزى هبزُ اٍلیِ زض توبم طَل سبل اظ هعایبی تَلیس ایي         

 هحصَل هی ثبضس.

 

 طزیقٍ مصزف:

ایي هحصَل سطخ ضسُ ٍ آهبزُ هصطف هی ثبضس کبفیست پس           
اظ ذبضج ضسى اظ حبلت اًجوبز آًطا کوی حطاضت زازُ ٍ هیل             

 . ًوبییس

 3کیلکبی سَذبضی فبقس هَاز ًگْساضًسُ ضیویبیی، حبٍی اهگب         
 ٍ سطضبض اظ پطٍتئیي ٍ  ضٍغي ّبی هفیس هی ثبضس. 6ٍ 
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