
 

 

 

 

 



 تقدیم به یگانه معشوق ازلی و ابدی

او که اراده کرد من زیبا بیاموزم تا به گونه ای زیبا زندگی کنم. به امید آنکه توفیق یابم 

 جز خدمت به خلق او نکوشم.

 

 متقدیم به پدر و مادر عزیزتر از جان

سایه  خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در

درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در 

راه کسب علم و دانش تالش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و 

نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام 

تند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. بوده اند دستم را گرف

 ....آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند

 

  



 

 

 تقدیم به همسر نازنینم دکتر سینا صالح الدین

به پاس قدردانی از تمام مهربانی ودلگرمی هایش که بی دریغ برایم محیطی از 

 ت را به ارمغان آوردهآرامش و امنی

 

 تقدیم به خانواده محترم همسرم

 به خاطرتمام همدلی ها و پشتیبانی مثال زدنیشان

 

  



 

 

 تقدیم به برادر بزرگوارم دکتر ابراهیم خلیل پیرانه

بخاطر تمام راهنمایی ها و از خودگذشتگی هایش که همواره مشوق من در تمامی 

 عرصه های زندگیم بودند

 

 و خواهر عزیزم دکتر عطرین خلخالی تقدیم به دوست

 که از آغازین روزهای پا نهادن به این عرصه همیشه هم قدم و همراهم بودند.

  



 

 

 تقدیم به اساتید ارجمندم سرکار خانم دکتر حکمت فر و جناب آقای دکتر امانی

به پاس قدردانی از تمامی زحمات و مساعدت هایی که همواره در حق من مبذول 

 داشتند.

 

 

 

 



 

 یلاردب یداوشگاٌ علًم پششک

یدوداوپششک داوشکدٌ  

 یدوداوپششک یحزفٍ ا دکتزای درجٍ جُت اخذوامٍ  پایان

 :عىًان

ی آَه  وًع قطزٌ Titrable Acidity  5ي  pHاوداسٌ گیزی ي تعییه رابطٍ          

 َای شیزی قدامی                                                                                           با میشان جذب یًن آَه در دودان

 راَىما استاد

 سمیٍ حکمت فز دکتز 

 :مشاير استاد

 یاماو یدکتز مجتب

 وگارش:

 َدیٍ پیزاوٍ حقیقی بىاب

 

                                                         6931مزداد ماٌ                                                                       16پایان وامٍ: شمارٌ 
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 :چکیده

کوجـَد استفبدُ اس  يـيججـزاى ا یاس راّْـب يکـی در اطفبل هی ضَد. خًَی فقز آّي کنهَجت  :  کوجَد آّيهقذهِ

 در دارٍّب است. ييا یبُ اس ػَارضس ثِ رًگیزی ض یّب رًگ دًذاى ییزتغ؛ ثبضـذ یآّـي هـ قطزُ ّبی خَراکی

 ی قطزُ ًَع هختلف 5 تَسط ی هیشاى جذة آّي در هیٌبی دًذاى هقبيسِ ٍ ثزرسی ضذين تب ثِ  آى ثز راستب ّویي

1آى را ثب  ی راثطِ ٍ آّي پزداختِ
pH  ٍTitrable Acidity قطزُ ّبی آّي تؼییي ًوبيین. 

2حجن هصزفی  هتز ديجیتبلی pHٍ قطزُ آّي ثب استفبدُ اس ًَع  pH  5اثتذا هَاد ٍ رٍش ّب:
NaOH  ثزای

در هزحلِ ی  .ثب استفبدُ اس فزهَل تیتزاسیَى هحبسجِ ضذ TAسپس  ّب اًذاسُ گیزی ضذ.قطزُ ّز يک اس  تیتزاسیَى

گزٍُ  5 ی ٍ پس اس طی هزاحل السم آهبدُ سبسی گزديذ. دًذاًْب ثِسبلن جوغ آٍر یقذاه یزیػذد دًذاى ض 45ثؼذ 

 یذاس یهحتــَ رٍى لَلِ ّبیثــِ د ضذُ ٍ در هؼزض قطزُ ّبی آّي قزار گزفتٌذ. سپس   ینتبئی تقس 8

 Atomic)3 تَسط دستگبُ، هیشاى جذة يَى آّي ّز ًوًَِ رٍس يکپـس اس گذضت  ٍهٌتقل  M2ّیذرٍکلزيک 

Absorption حسبسیت  ًـبًَهتز 3/248( ثب طَل هـَج ٍppm 562/5  ُیيارتجبط ث یيّوچٌ .ضـذخَاًـذ pH 

 ٍTA ُگزديذ یآّي جذة ضذُ در ّز گزٍُ ثزرس یشاىآّي ثب ه یّب قطز. 

ثَد. ّوِ قطزُ ّب دارای هحتَای اسیذی ثَدًذ کِ ثبػث افشايص  33/2ٍ 88/1قطزُ ّب ثیي  pH هیبًگیي ًتبيج:

آيزٍٍيت ٍ "ثطَر هؼٌی داری کوتز اس ّزدٍ قطزُ  در قطزُ خَارسهی pH پتبًسیل ارٍصى آًْب هی ضَد. هیبًگیي

در قطزُ خَارسهی  TAهیبًگیي ٍلی ثب ثقیِ قطزُ ّب تفبٍت هؼٌی دار ًذاضت. >P-value). 55/5)ثَد "فزٍکیذس 

قطزُ آيزٍٍيت کوتز اس قطزُ ّبی  TAهیبًگیي  >P-value). 55/5)ثیطتز اس کلیِ قطزُ ّبی تحت ثزرسی ثَد 

-P)628/5) هطبثْی داضتٌذ TAقطزُ دارٍپخص ٍ ضْزدارٍ  >P-value). 55/5)ايزاًی هَرد هطبلؼِ ثَد 

value= . ِ94/24قطزُ دارٍ پخص اس ّوِ ثیطتز ثَد هیبًگیي هیشاى جذة يَى آّي گزچ mg/L  ثیي هیبًگیي اهب

ثیي هیشاى جذة  . ّوچٌیيتفبٍت هؼٌی دارآهبری ٍجَد ًذاضت هیشاى جذة يَى آّي در قطزُ ّبی تحت ثزرسی

 دارٍّبی تحت ثزرسی ًیش راثطِ هؼٌبدار آهبری يبفت ًطذ.  pH  ٍ TAيَى آّي ثب 

ًَع قطزُ آّي هختلف اًذاسُ گیزی ضذ کِ قطزُ آّي خَارسهی کوتزيي  pH ٍ TA 5 در ايي هطبلؼِ ًتیجِ گیزی:  

pH   ثیطتزيي ٍTA  .قطزُ آّي ايزٍٍيت در هقبيسِ ثب سبيز قطزُ ّب دارای ثیطتزيي هیبًگیي را دارا هیجبضذpH  ٍ

ارسيبثی ضذ ٍ ثذيي دلیل ثٌظز هی رسذ ايي قطزُ اس لحبظ پتبًسیل ايجبد ارٍصى ايوي تزيي   TAهیبًگیي  کوتزيي

سبخت داخل کطَر ثیطتز اس قطزُ آّي است. در سٌجص هیشاى غلظت جذة يَى آّي هیشاى جذة آّي قطزُ ّبی 

                         قطزُ ّبی خبرجی ثَد کِ ػلت آى هیتَاًذ غلظت يَى آّي ثیطتز در قطزُ ّبی ايزاًی ثبضذ.

 pH ،Titrable Acidityدًذاى ضیزی، قطزُ آّي،    ٍاصُ ّبی کلیذی:

                                                           
1 potential of  Hydrogen 
 سذين ّیذرٍکسبيذ  2

 جذة اتوی 3
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