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انتطارات دانطگاه ضيزاس        

 538

گوشتیهایفرآوردهگوشتوهایآزمونروش




دکتر سید شهرام شکرفروش

بهذاضت هواد غذایی. دانطگاه ضيزاس گزوهاستاد 

دکتر سارا بصیری
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 䤆✆ �쓾 냾䀆郻껾 ⨆✆ㄆ軾䀆룾飾✆
 䤆ㄆ䠆軾폾 䠆 䔆쯾 軾돾ㄆ 㤆يش쏾✆ 



د

گوشتیهایوردهآفرگوشتوهایآزمونروش

 و دکتز سارا بصيزی دکتز سيذ ضهزام ضکزفزوش

 زیٍبدُلاٌیآرا:  صفحهویزاستار و 

 زادهحّادىّىًطزاح جلذ: 

8931 اول:چاپ 

 ٌصخ8111َضوارگاى: 

فٍاوریرشاٌیغهّموایاظالعةاُيکاریاٌحظاراتىرکزىٍعلَاٌحظاراتداٌظگاهطیرازناضز: 

 ریال      قيوت: 

رسانی علوم و فناوری هحفوظ استای اطالع حق چاپ بزای هزکش نطز دانطگاه ضيزاس و انتطارات هزکش هنطقه

8878غٍدوقپصحی68317-18888کدپصحی-طیراز،ىیدانارم،کّیداٌظگاهطیراز

16897269181جهفًوجهفکس:

 䤆✆ �쓾 냾䀆郻껾 ⨆✆ㄆ軾䀆룾飾✆
 䤆ㄆ䠆軾폾 䠆 䔆쯾 軾돾ㄆ 㤆يش쏾✆ 



 ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضورای انتطارات دانطگاه ضيزاس


ىػاونپژوُظیداٌظگاهورئیسطّرایاٌحظاراتدکحرشیدىخحتیزةرحد
ٌيایٍدهىػاونپژوُظیداٌظگاهدرطّرایاٌحظاراتدکحرغهیرضاشرداریان

رئیسىرکزٌظردکحرُاحرشحّده

داٌظکدهحلّقوغهّمشیاشیدکحرىحيداىاىی
داٌظکدهىٍِدشیةرقوکاىپیّجردکحرىِرزادةیغض

 طٍاشیداٌظکدهغهّمجرةیحیوروانفریتاخّطتخثدکحر

داٌظکدهىٍِدشیدکحرشیدىخحتیزةرحد

داٌظکدهغهّمدکحرٌّذرشاىاٌی
داٌظکدهىٍِدشیطیيی،ٌفثوگازدکحرغهیرضاطریػحی

 داٌظکدهٍُروىػياریدکحرحيیدرضاطریف

داٌظکدهانِیاتوىػارفاشالىیطکردکحرغتدانػهی
 داٌظکدهاكحػاد،ىدیریثوغهّماححياغیدکحراحيدغدراییحّاُری

صاٌیدکحرحصیًکیاٌی داٌظکدهادةیاتوغهّمٌا
داٌظکدهکظاورزیدکحرىرضیَىّشّیٌصب

داٌظکدهداىپزطکیدکحرٌاغروغال




  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شورای انتشارات 

 ای اطالع رسانی علوم و فناوری مرکز منطقه
 

 

 مرتبه علمی                                                                       نام و نام خانوادگی                                        

 (رئیس شورادانشیار ) دکتر محمد جواد دهقانی -

 (وراـدبیر ش) استاد دکتر محمدرضا صالحی -

 تادـاس دکتر حبیب شریف -

 دانشیار دکتر محمدرضا فالحتی قدیمی فومنی -

 دانشیار دکتر محمدرضا قانع -

 استادیار دکتر هاجر صفاهیه -

 یاراستاد ن الریعبدالرضا بازرگا -
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 نام خذاونذ جاى و خزد به



 گفتارپيص

 ازَىخيّغگّطث ةافث اشکهحی ایىاُیچَ ُایثةاف ای ُيراهو ىیزان کَ اشث ُای اشاس ةر

طّد.گّطثگاو،گّشفٍد،ةزوطحردرىیّگهّةیًىّحّددرآنةَدودشحَشفیدوكرىزجلصیوىی

طٌّد.ةٍدیىیُایشفیدظتلَگّطثُایكرىزوگّطثپرٌدگانوآةزیاندردشحَدشحَگّطث

ارزشجغذیَ ویحاىیًگّطث چرةی، پروجئیً، ةَ اٌصان ٌیازُای از ةصیاری و دارد زیادی وای ُا

جاىیًىی ىغذیىٍاشباشیدُایآىیٍَضروریرا ىّاد رظّةثةاالو وحّد شّیدیگر از ،کٍد.

اشاشیدرکیفیثگّطثوىحػّالتگّطحیُایفصادزاوةروزجغییراتاىکانرطدىیکروارگاٌیزم

زاُایةیياریُایىخحهفةَارگاٌیزمجّاٌٍدازراهگّطثوىحػّالتگّطحیىیشازد.رافراُوىی

جّاٌٍدزاىیکٍٍدگانىٍحلمکٍٍد.ازشّییةصیاریازغّاىمةیياریفُاراةَىػرآنّدهطٌّدوآن

جّنیدشوکٍٍدودرٌِایثىخاظراتحدیةرایکرده،جکثیرُارطددرایًفرآورده یاةٍدوةػضاً

کٍٍدگانایخادٌيایٍد.ىػرف

ارزشجغذیَ ةرایىحػّالجیةا افزایضجلاضا فرآوردهایىٍاشبوآىادهىػرفاىروزهةا ُای،

وازحيهَایرانجّنیدىی درایًفرآوردهگّطحیىخحهفیدرشراشردٌیا گّطث،ُاغالوهةرطّد.

ظػو ٌگِدارٌده، پرکٍٍده، غٍّان ةَ ىیجرکیتاجی كرار اشحفاده ىّرد غیره و کیفیثدٍُده گیرٌد.

گّطثاونیَوجرکیتاتةَکاررفحَ،درکیفیثٌِاییىحػّلاثرگذاراشث.فرآیٍدُایىخحهفیکَ

جرویگّطثاٌخامىی ٌیز ارزشجغذیَأطّد یگّطحیدارٌد.ُاایفرآوردهثیراتكاةمجّحِیدر

ةرایىػرفخعراتحترانجّاٌدُاىیازافزودٌیٌاىٍاشبرویَوةیهحفاداش ةَکٍٍدگانٌاپذیریرا

ازٌظردورداطثکَةَواشعَ ٌتایدایًٌکحَرا اىکانُيراهداطحَةاطد. یكیيثةاالیگّطث،

د از اشحفاده دارد. وحّد شّدحّیان ةرخی جّشط غٍػث ایً در گّطث،جلهب پاییً رغدُای

ُایغیرىخازةرخیازاٌّاعایًجلهتاتُصحٍد.كیيثوافزودٌیکیفیثوارزانُایةیگّطث

کحاةیحاىعاشثکَدر«ُایگّطحیُایآزىّنگّطثوفرآوردهروش»کحابحاضرةاغٍّان

یّروآةزیانوُایآزىایظگاُیارزیاةیکیفیثوشالىثگّطثدام،ظُفثفػمةَةررشیروش

ُایایگّطثوفرآوردهُایارزیاةیاحزایجغذیَپردازد.فػماولةَآزىّنُایگّطحیىیفرآورده

ُاو...درىّاردگیریاحزایغذاییىاٌٍدچرةی،پروجئیً،رظّةث،ویحاىیًآناخحػاصدارد.اٌدازه

ىٍدرحاتةرچصبىحػّلٌلضىِيیدارٌد.رژیودرىاٌیوةررشیىعاةلثةیًىلادیرایًاحزاةا

آزىّن ةَ دوم ىفػم طیيیایی فرآوردهؤُای و شالىثگّطث شٍخضکیفیثو در آنثر ُای

یدرىحػّلجرکیتاجپردازد.ظیفرآیٍدُایحرارجیوغیرهوُيچٍیًدرظیدورهٌگِداری،ىی

ُای.آزىّنکردفیثفرآوردهراجػییًجّانکیُاىیگیریآنطّدکَةاطٍاشاییواٌدازهجّنیدىی

فرآورده و گّطث ةَىیکروةی فػم ایً در اشث. طده داده طرح شّم فػم در گّطحی ُای



 ح

 

اطارهطدهوروشزایىّحّددرایًٌّعازفرآوردهُایىّندفصادوةیياریىیکروارگاٌیزم ُایُا

اٌّاعىُاطرحدادهطدهطٍاشاییوجاییدكعػیآن ُایکظثىّرداشحفادهدرطٍاشاییحیطاٌد.

کحابآىدهاشث.پیّشثُادرُاواحزایشازٌدهآنایًگروهازىیکروارگاٌیزم

آزىّنفػم اٌخام روش ةررشی ةَ پٍخو و چِارم ةافثُای و حصی وُای گّطث شٍخی

ُایگّطحیدرردهُادرفرآوُایطٍاشاییآنُایگّطحیاخحػاصدارد.اٌّاعجلهبوروشفرآورده

گّطحی فرآورده جّنید در اشحفاده داىیىّرد جظخیعگٌَّ اشث. طده ،فػمطظوکحابآورده

کحاباشث. ىعانبایًفػماز ةخظیاز ىٍخيد، از جفکیکگّطثجازه جػییًدرغدگّطثو

شفید گّطث كرىز، گّطث ةا ارجتاط در ایران اشحاٌدارد ىهی شازىان ىػّب واشحاٌداردُای

ُایگّطحیدرفػمُفحوةَغّرتىفػمطرحدادهطدهاشث.فرآورده

ىص داٌظخّیان، پژوُظگران، اشحفاده ىّرد ةحّاٌد ایًىخيّغَ کَ اىیدوارٌد نوالؤٌّیصٍدگان

کارطٍاشانشازىان ُایُایٌظارجیودیگرطاغهیًدرغٍػثگّطثوفرآوردهُاودشحگاهفٍی،

ُایةػدیدررفعٌّاكعواریوةاکيکوراٍُياییُيکارانىححرم،درچاپگّطحیكرارگیرد.اىید

ىّحّدىّفقگردیو.

خاجيَازحٍابآكایدکحرشػیدحصیً خاٌودکحرشياٌَرحيدلةَخاظردر وشرکار زاده

آراییُيکاریدرویراشحاریغهيیکحابوشرکارخاٌوزیٍبدُلاٌیةَخاظرویراشحاریوغفحَ

ىی كدرداٌی ىححرمکحاب داوران داىپزطکی، داٌظکده پژوُظی طّرای ىححرم اغضای از ٌياییو.

کيال طیراز داٌظگاه ٌظر طریفىرکز کارکٍان و اٌحظاراتداٌظگاه طّرای اغضایىححرم کحاب،

جظکرراداریو.
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 فهزست هطالب
 ضواره صفحه عنواى

 1  های گوضتیگوضت و فزآورده ایارسیابی تغذیه: فصل اول
8ةرداریٌيٌَّ-8-8

1ةرداریجخِیزاتوظروفٌيٌَّ-8-8-8

8ةرداریطدهجػدادواحدُایٌيٌَّ-8-8-2

7ةرداریاٌّاعٌيٌَّ-8-8-9

6ةرداریروشٌيٌَّ-8-8-1

1کٍحرلفرآیٍددرخطکظحارةَىٍظّرةرداریُایٌيٌَّایصحگاه-8-8-8

3دفرآیٍکٍحرلىٍظّرةَالطَةرداریٌيٌَُّایىحم-8-8-7

81ةرداریزىانٌيٌَّ-8-8-6

88ةرداریُایٌيٌَّروش-8-8-1

88ٌگِداریوحيمٌيٌَّ-8-8-3
88ُاةرایآزىایضشازیٌيٌَّآىاده-8-8-81

87گیریىیزانچرةیاٌدازه-8-2

86دشحگاهشّکصهَگیریچرةیةااٌدازه-8-2-8

83گیریچرةیةَروشفّنچاٌدازه-8-2-2

21ُاراورادیًگیریچرةیةَروشاٌدازه-8-2-9

28گیریچرةیةَروشةالیودایراٌدازه-8-2-1

NMR29گیریچرةیةَروشاٌدازه-8-2-8

29گیریچرةیةَروشٌزدیکىادونكرىزاٌدازه-8-2-7

29چربیدُایاشثیوضػیةررش-8-9

28گیریکهصحرولاٌدازه-8-1

27(HPLCگیریکهصحرولةَروشکروىاجّگرافیىایعةاغيهکردةاال)اٌدازه-8-1-8

26گیریکهصحرولةَروشآٌزیيیاٌدازه-8-1-2

21گیریرظّةثاٌدازه-8-8
21گیریرظّةثةَروشخظککردندرآوناٌدازه-8-8-8

23گیریرظّةثةَروشٌزدیکةَىادونكرىزاٌدازه-8-8-2

Meat Moisture Meter HFY-3091 دشحگاهگیریرظّةثةااٌدازه-8-8-9

NMR91روشگیریرظّةثةَاٌدازه-8-8-1

98گیریىیزانخاکصحرٌيٌَّاٌدازه-8-7

92گیریىیزانپروجئیًاٌدازه-8-6
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 ضواره صفحه عنواى

92ىیزانپروجئیًةَروشىاکروکهدالگیریاٌدازه-8-6-8

91روشاححراقٌیحروژندوىاسةَگیریىیزانپروجئیًاٌدازه-8-6-2

11ةَروشاجػالرٌگگیریىیزانپروجئیًاٌدازه-8-6-9

11ُایگّطثجفکیکاٌّاعپروجئیً-8-1

18ُایىحهّلُایارزیاةیپروجئیًروش-8-1-8

81اشیدُایآىیٍَگّطثارزیاةی-8-3

89ىصحلیواشپکحروفحّىحریاشیدُایآىیٍَةَروشارزیاةی-8-3-8

81ارزیاةیاشیدُایآىیٍَةَروشکروىاجّگرافیىایعةاکاراییةاال-8-3-2

87شٍخیاشپکحروشکّپیحرم-گیریاشیدُایآىیٍَةَروشکروىاجّگرافیگازیاٌدازه-8-3-9

86گهّجاىیکاشید-Lگیریىیزاناٌدازه-8-81

79گیریکرةُّیدراتاٌدازه-8-88
71گیریگهّکزاٌدازه-8-88-8

77گیریىیزانگهیکّژناٌدازه-8-88-2

68ُایگّطحیگیریىیزانٌظاشحَدرفرآوردهاٌدازه-8-88-9

HPLC66ةَروشEگیریویحاىیًاٌدازه-8-82

A12گیریىیزانویحاىیًاٌدازه-8-89

16ةَروشکروىاجّگرافیىایعةاکاراییةاالB1گیریویحاىیًاٌدازه-8-81

39گیریىلدارآًُاٌدازه-8-88

31گیریىساٌدازه-8-87

37گیرییُداٌدازه-8-86

37اورٌجگیرییُدةااشحفادهازىحیماٌدازه-8-86-8

C.A.O.A31گیرییدةَروشروشاٌدازه-8-86-2

33گیریکهصیواٌدازه-8-81

33گیریکهصیوةَروشغیارشٍخیةاپرىٍگٍاتپحاشیواٌدازه-8-81-8
EDTA818گیریکهصیوةَروشجیحراشیّنةااٌدازه-8-81-2

819گیریکهصیوةَروشپالشيایحفثانلاییاٌدازه-8-81-9

818رگیریىیزانفصفاٌدازه-8-83

813ىیزانىٍیزیّمیگیراٌدازه-8-21

882گیریىیزانىٍگٍزاٌدازه-8-28

888ىٍاةعفػماول
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883گیریجرکیتاتازجَفرّاراٌدازه-2-8



 ك

 

 ضواره صفحه عنواى

821ةَروشاکصیدىٍیزیّم فرّارگیریجرکیتاتازجَاٌدازه-2-8-8

828گیریجرکیتاتازجَفرّارةَروشرشّةیاٌدازه-2-8-2

829ةَروشىیکرواٌحظارکاٌّیگیریجرکیتاتازجَفرّاراٌدازه-2-8-9

828ةَروشٌزدیکىادونكرىزگیریجرکیتاتازجَفرّاراٌدازه-2-8-1

828اکصیداجیُّایاشحرسجظخیعطاخع-2-2

828جػییًفػانیثآٌزیوشّپراکصیدازدیصيّجاز-2-2-8

823جػییًفػانیثآٌزیوکاجاالز-2-2-2

891جػییًفػانیثآٌزیوگهّجاجیّنپراکصیداز-2-2-9

892جػییًفػانیثگهّجاجیّنردوکحاز-2-2-1

899جػییًفػانیثآٌزیوزاٌحیًاکصیداز-2-2-8

891ُایگّطحیاکصیداٌیگّطثوفرآوردهةررشیخاغیثآٌحی-2-9
891آزىّنجػییًغددپراکصید-2-9-8

818ةررشیاکصیداشیّنچرةیةاآزىّنجایّةارةیحّریکاشید-2-9-2

813ُاگیریاکصیداشیّنپروجئیًاٌدازه-2-1

881گیریجرکیتاتشّنفیدریهیُاازظریقاٌدازهگیریاکصیداشیّنپروجئیًاٌدازه-2-1-8

888گیریىححّایکرةٌّیهیُاازظریقاٌدازهةررشیاکصیداشیّنپروجئیً-2-1-2

pH 889گیریاٌدازه-2-8

881ىحرpHةااشحفادهازانکحرودpHگیریاٌدازه-2-8-8

881ةااشحفادهازٌّارُایکاغذیىخػّصpHگیریاٌدازه-2-8-2

NMR888ةاروشpHگیریاٌدازه-2-8-9

888گیریظرفیثٌگِداریآباٌدازه-2-7

887ُایوزٌیوةدونواردکردنفظارخارحیگیریظرفیثٌگِداریآبةاروشاٌدازه-2-7-8

886گیریظرفیثٌگِداریآبةاواردکردنفظارىکاٌیکیخارحیاٌدازه-2-7-2

881روشحخيی-2-7-9
881گیریظرفیثٌگِداریآبةاةَکارةردنفظارحرارجیاٌدازه-2-7-1

883ُایآنگیریٌیحریثدرگّطثوفرآوردهاٌدازه-2-6

871گیریٌیحریثةَروشاشپکحروشکّپیاٌدازه-2-6-8

871گیریٌیحریثةَروشکروىاجّگرافییٌّیاٌدازه-2-6-2

877ٌیحراتةَروشانکحروفّرزىّییًگیریٌیحریثواٌدازه-2-6-9

871گیریٌیحراتاٌدازه-2-1



 ل

 

 ضواره صفحه عنواى

871گیریٌیحراتةااشحفادهازشحّنکادىیّماٌدازه-2-1-8

862گیریٌیحراتةَروشاشحفادهازةروشیًاٌدازه-2-1-2

861گیریٌیحراتةَروشزایهٍّلاٌدازه-2-1-9

867(Na2So3گّگرد)اکصیدگیریدیاٌدازه-2-3

861شّنفیثدرىیگّىاٌدهىحاةیگیریةاكیاٌدازه-2-81

863گیریغدداشیدیاٌدازه-2-88

811گیریٌيکاٌدازه-2-82

811گیریٌيکةَروشونِارداٌدازه-2-82-8

819گیریٌيکةَروشىّراٌدازه-2-82-2

811درگّطثُاةیّجیکجظخیعةاكیياٌدهآٌحی-2-89

818ُاةَروشىِارىیکروةیةیّجیکىاٌدهآٌحیجظخیعةاكی-2-89-8
839ُاةَروشاالیزاةیّجیکىاٌدهآٌحیجظخیعةاكی-2-89-2

HPLC838ُاةَروشةیّجیکىاٌدهآٌحیجظخیعةاكی-2-89-9

836اکصیداٌیارزیاةیخاغیثآٌحی-2-81

Quencher836اکصیداٌیةاروشآٌحیارزیاةیخاغیث-2-81-8

211گیریفػانیثآٌزیوکانپایًاٌدازه-2-88

218ُایگّطحیگیریُیدروکصیپرونیًدرگّطثوفرآوردهاٌدازه-2-87

T212گیریُیدروکصیپرونیًةاکهرآىیًاٌدازه-2-87-8

211ةااشحفادهازکیثآٌزیيی گیریُیدروکصیپرونیًاٌدازه-2-87-2

218ُایگّطحیُایفیزیکیفرآوردهُایطاخعآزىّن-2-86

217ُایگّطحیخامُایفیزیکیفرآوردهُایطاخعآزىّن-2-86-8

211دیدهوپخحَُایگّطحیحرارتُایفیزیکیفرآوردهُایطاخعآزىّن-2-86-2

281ةررشیىیزانفهزاتشٍگیً-2-81

288گیریحیّهاٌدازه-2-81-8
282اجيی حذب وشیهَاشپکحروىحری گیریکادىیّمةَاٌدازه-2-81-2

289گرافیحی وکّره ایطػهَ اجيی حذب وشیهَاشپکحروىحری گیریكهعةَاٌدازه-2-81-9

281ُایةیّژنگیریآىیًاٌدازه-2-83

228گیریُیصحاىیًاٌدازه-2-83-8

291ُایگّطحیطٍاشاییغّاىمرٌگیدرفرآورده-2-21

298(HPLCروشکروىاجّگرافیةاکاراییةاال)طٍاشاییغّاىمرٌگیةااشحفادهاز-2-21-8

292ٌازك الیَطٍاشاییغّاىمرٌگیةااشحفادهازروشکروىاجّگرافی-2-21-2

297ُایگّطحیةررشیرٌگگّطثوفرآورده-2-28



 م
 

 ضواره صفحه عنواى

293گیریرٌگداٌَُواٌدازه-2-28-8

293گیریکمىیّگهّةیًاٌدازه-2-28-2

218ٌیحروزوىیّگهّةیً گیریاٌدازه-2-28-9

218ىیّگهّةیًگیریىیزانىثاٌدازه-2-28-1

212ُایگّطحیُادرفرآوردهجػییًىایکّجّکصیً-2-22

219...ةَروشکروىاجّگرافیىایعGوBُایگروهگیریآفالجّکصیًاٌدازه-2-22-8

213ُایگّطحیگّطثوفرآوردهگیریىلداراُکراجّکصیًدراٌدازه-2-22-2

281ُایگّطحیگیریٌیحروزآىیًدرفرآوردهاٌدازه-2-29

289آىیًىحیمگیریىیزانجریاٌدازه-2-21

281ىحیمآىیًةَروشپیکریثگیریىلدارجریاٌدازه-2-21-8

288ىحیمآىیًةَروشکروىاجّگرافیگازیاٌدازهگیریىلدارجری-2-21-2
286آىیًةَروشجلعیرىحیمگیریجریاٌدازه-2-21-9

281...آىیًوىحیمآىیً،جریىحیمگیریُيزىانآىٌّیاك،دیاٌدازه-2-21-1

271گیریىلدارگهّکٌّّدنحاالکحّندرىحػّالتگّطحیاٌدازه-2-28

272دُیگّطثجػییًىیزانغػاره-2-27

279ىٍاةعفػمدوم



 273 های گوضتیهای هيکزوبی گوضت و فزآورده آسهوى :فصل سوم

269ةرداریٌيٌَّ-9-8

261شازیشازیشّشپاٌصیّناونیَوركثآىاده-9-2

211کٍٍدهجرکیتاتركیق-9-9
218ُایکظثىیکروةیروش-9-1

218روشکظثىخهّط)پّرپهیث(-9-1-8

212کظثشعحی-9-1-2

212کظثخعی-9-1-9

212گذاریگرىخاٌَ-9-8

219)روشکیفی(ُایحصحخّیىیکروةیروش-9-7

219حصحخّةاروشپهیحیٍگ-9-7-8

211حصحخّةااشحفادهازىحیطکظثىایع-9-7-2

217ُایکظثةراشاسظاُرةٍدیىحیطظتلَ-9-6

216ُاکارةردآنُایکظثةراشاسةٍدیىحیطظتلَ-9-1

231آىیزیرٌگ-9-3

231آىیزیگِرَمرٌگ-9-3-8



 ن

 

 ضواره صفحه عنواى

231فصث-آىیزیاشیدرٌگ-9-3-2

238آىیزیُاگرٌگ-9-3-9

237ةیّگرامآٌحی-9-81

911طٍاشایی ةرای ةیّطیيیایی ُایآزىّن از اشحفاده-9-88

911طٍاشایی ةرای ٌّکهئیک ُایپروب از اشحفاده-9-82

911طٍاشایی)شروجایپیٍگ( شرونّژیکةرای ُایاشحفادهازآزىّن-9-89

911طٍاشایی ةرایاشحفادهازروشفاژجایپیٍگ-9-81

918الم روی آگهّجیٍاشیّن آزىّن-9-88

918ُایطيارشىیکروبىّادغذاییروش-9-87

912طيارشةااشحفادهازروشپهیحیٍگ-9-87-8

917اححيالةاةیظحریًجػدادیاMPNطيارشةااشحفادهازروش-9-87-2
988ُایىزوفیمُّازی)ةارىیکروةییاجّجالکاٌث(ةَروشپهیحیٍگطيارشىیکروارگاٌیزم-9-86

989ُایشرىادوشثةَروشپهیحیٍگطيارشةاکحری-9-81

981پهیحیٍگُایىلاومةَحرارتةَروشطيارشةاکحری-9-83

981ُّازیةَروشپهیحیٍگُایةیطيارشةاکحری-9-21

987ُاةَروشپهیحیٍگطيارشاشپّرةاکحری-9-28

987کٍٍدهٌيکةَروشپهیحیٍگُایجحيمطيارشةاکحری-9-22

986ةَروشپهیحیٍگکپکوىخير(ُا)طيارشكارچ-9-29

983اشحافیهّکّکّسآرئّسحصحخّوطيارشةاکحری-9-21

928حصحخّیاشحافیهّکّکّسآرئّس-9-21-8

999طيارشاشحافیهّکّکّسآرئّس-9-21-2

PCR 991زاةَروشُایاٌحروجّکصیًطٍاشاییاشحافیهّکّنّس-9-21-9

997طيارشوحصحخّیخاٌّادهاٌحروةاکحریاشَ-9-28

997ُافرمطيارشکهی-9-28-8
MPN911ُایىدفّغیةَروشفرمطيارشکهی-9-28-2

911طيارشاٌحروةاکحریاشَةَروشپهیحیٍگ-9-28-9

918حصحخّوطيارشایکّالی-9-28-1

981حصحخّیشانيٌّال-9-28-8

967یرشیٍیااٌحروکّنیحیکا-9-28-7

911کهصحریدیّمةّجّنیٍّم-9-27

918ةّجّنیٍّمکهصحریدیّمحصحخّی-9-27-8

911شٍخیةاىّشجظخیعجّکصیًةّجّنیٍالةاروشزیصث-9-27-2

PCR938ُایىخحهفةاآزىّنکٍٍدهشوجیپطٍاشاییژنجّنید-9-27-9



 س

 

 ضواره صفحه عنواى

932ُایکيپیهّةاکحرگٌَّ-9-26

939ُایکيپیهّةاکحرحصحخّوطٍاشاییگٌَّ-9-26-8

111کيپیهّةاکحرُایطيارشگٌَّ-9-26-2

117کهصحریدیّمپرفریٍخٍس-9-21

116طيارشةاکحریکهصحریدومپرفریٍخٍس-9-21-8

182حصحخّیُاگکهصحریدیّمپرفریٍخٍس-9-21-2

189طيارشُاگکهصحریدیّمپرفریٍخٍس-9-21-9

189ویتریّ-9-23

189ُایىخحهفویتریّحصحخّوطٍاشاییگٌَّ-9-23-8

181ُایانحّروکالشیکویتریّکهراجظخیعوجيایزةیّجایپ-9-23-2

121زاییویتریّپاراُيّنیحیکّسجػییًكاةهیثةیياری-9-23-9
128ةاشیهّسشرئّس-9-91

122طٍاشاییةاشیهّسشرئّس و حصحخّ-9-91-8

191طيارشةاشیهّسشرئّس-9-91-2

198نیصحریاىٌّّشیحّحٍز-9-98

192نیصحریاىٌّّشیحّحٍزحداشازیوطٍاشایی-9-98-8

112ىٌّّشیحّحٍزطيارشنیصحریا-9-98-2

119ُایجّنیدکٍٍدهُیصحاىیًةاکحری-9-92

111ُایجّنیدکٍٍدهُیصحاىیًحداشازیوجظخیعةاکحری-9-92-8

MPN111ُایجّنیدکٍٍدهُیصحاىیًةَروشطيارشةاکحری-9-92-2

113کٍٍدهچرةی)نیپّنیحیک(ُایجخزیَىیکروارگاٌیزم-9-99

113کٍٍدهچرةیُایجخزیَىیکروارگاٌیزمطيارش-9-99-8

181کٍٍدهچرةیُایجخزیَجظخیعىیکروارگاٌیزم-9-99-2

181ُاشّدوىٌّاس-9-91
189کٍٍدهپروجئیً)پروجئّنیحیک(ُایجخزیَةاکحری-9-98

188ُایجّنیدکٍٍدهشّنفیدُیدروژنطيارشىیکروارگاٌیزم-9-97

187ُایجّنیدکٍٍدهاشیدةاکحری-9-96

186ُایىّنداشیدالکحیکطيارشةاکحری-9-96-8

181ُایىّنداشیدپروپیٌّیکةاکحری-9-96-2

183ایُایرودهاٌحروکّکّس-9-91

183ایُایرودهحصحخّیاٌحروکّکّس-9-91-8

171ایُایرودهطيارشاٌحروکّکّس-9-91-2

178ةروکّجریکسجرىّشفاکحا-9-93



 ع

 

 ضواره صفحه عنواى

178طيارشةروکّجریکسجرىّشفاکحاةَروشکظث-9-93-8

172ىیکروةیّنّژیىّادغذاییکٍصروطده-9-11

171ُایگّطحیگّییفصاددرگّطثوفرآوردهپیض-9-18

178روشکظثپهیثطيارشىیکروةیةا-9-18-8

178اشحفادهازپحریفیهو-9-18-2

177آزىّنطيارشجػدادةاةیظحریًاححيال-9-18-9

177فهّرشاٌثىصحلیوروشفیهحراشیّناپی-9-18-1

ATP176روشجاةٍاکیزیصحی-9-18-8

171ُایانکحریکیروش-9-18-7

171ةیٍیانکحریکی-9-18-6

173ىٍاةعفػمشّم


 477 های گوضتیهای حسی گوضت و فزآورده فصل چهارم: آسهوى

166ىلدىَ-1-8

161حّاساٌصان-1-2

161حسةیٍایی-1-2-8

161حسچظایی-1-2-2

111حسةّیایی-1-2-9

111حسالىصَ-1-2-1

118حسطٍّایی-1-2-8

118ارزیاةیحصی-1-9
118گروهارزیاةیحصی-1-9-8

112ىکانارزیاةیحصی-1-9-2

119ُایحصیطرایطاٌخامآزىّن-1-9-9

111ٌاىَاٌّاعپرشض-1-9-1

117ارزیاةیرٌگىّادغذایی-1-1

131ىٍاةعفػمچِارم



 491 های گوضتیارسیابی  بافت گوضت و فزآورده :فصل پنجن

138ىلدىَ-8-8
132ارزیاةیجردیگّطث-8-2

132ارزیاةیجردیةَروشحصی-8-2-8

132گیریظّلشارکّىرارزیاةیجردیةااٌدازه-8-2-2



 ف

 

 ضواره صفحه عنواى

فیتریهی)ارزیاةیجردیةاىحاشتَىیزانكعػَ-8-2-9 ًىّی MFI)131كعػَطدنپروجئی

137گیریةافثپیٌّدیارزیاةیجردیةااٌدازه-8-2-1

131شٍخیدشحگاُییجردیةاروشةافثارزیاة-8-2-8

811ىٍاةعفػمپٍخو



 509 های گوضتیفصل ضطن: ضناسایی تقلبات گوضت و فزآورده

813ىلدىَ-7-8

881طٍاشیُایغیرىخازةَروشةافثطٍاشاییةافث-7-2

888ُایگّطحیجظخیعشّیادرفرآورده-7-9

887طٍاشیروشةافثجظخیعشّیاةا-7-9-8

886ُایایيٌّّطیيیاییروشجظخیعشّیاةا-7-9-2

822ُایىخحهفجظخیعجفریلیگّطثدام-7-1

829ُایفیزیکیروش-7-1-8

821جيایزظاُریوآٌاجّىیکی-7-1-2

828ُایطیيیاییآزىایض-7-1-9

892ُایایيٌّّنّژیکروش-7-1-1

819ُایىّنکّنیروش-7-1-8

882ُایگّطحیكرىزدرفرآوردهجظخیعخيیرىرغ-7-8

881ازگّطثجازه جفکیکگّطثىٍخيد-7-7

881ُایآٌزیيیروش-7-7-8

DNA878ُایىّنکّنیةرپایَروش-7-7-2
878ُایاشپکحروشکّپیروش-7-7-9

878جػّیرةرداریزیصحی-7-7-1

872روشحصی-7-7-8

879ىٍاةعفػمطظو



 567 های گوضتیاستانذاردهای گوضت و فزآوردهفصل هفتن: 

876ىلدىَ-6-8

876اشحاٌداردُایگّطثكرىز-6-2

871ىٍخيد كرىز گّطث-6-2-8
862کردهچرخ اشحاٌداردُایگّطث-6-9

861ىػده( زةان، كهّه، حگر، دل، پاچَ، و دام)کهَ خّراکی اشحاٌداردُایآالیض-6-1

867شّشیسوکانتاساشحاٌداردُای-6-8



 ص

 

 ضواره صفحه عنواى

863اشحاٌداردُایُيترگرخامىٍخيد-6-7

818اشحاٌداردُایکتابکّةیده-6-6

816اشحاٌداردُایىاُی-6-1
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ُا در ٌؼؼ گؼفحَ گّقث یک ىادق ىغػی اؿث کَ ةَ ؾٍّاف ىٍتؿی ةؼای رقغ ك جکاىم اٌـاف

 ُای کَ ىعانتی ىتٍی ةؼ ارجتاط ایً ىادق غػایی ةا ةیياری قّد. ةا كزّد ایًىی

در جکاىم كردق آفؼُای ىحاةّنیک كزّد دارد، اىا ىنؼؼ ایً ؾؼككی، ؿؼظاف ك ةیياری-كهتی

ُایی از ةغف ىاٌٍغ ىغؽ، ةا اُيیث اؿث )ىاٌّئال دکاؿحؼك کاردكؿّ پؼیؼا ك ةعف

   (.2013  فیهیپادكؿؼیـتانحازار كیـٍحَ

ای ىِو ىّرد ای زیاد ك فاکحّرُای جغػیَُایی ةا ارزش جغػیًَیؽ دارای پؼكجئگّقث كؼى

ای گّقث ةـحَ ةَ ٌژاد، زٍؾ، رژیو غػایی ٌیاز ةؼای ؿالىث اٌـاف اؿث. فاکحّرُای جغػیَ

داـ ك فنم ؿاؿ ىحفاكت اؿث. ةَ ظّر کهی، گّقث كؼىؽ ىٍتؽ ظّةی از پؼكجئیً، ٌیاؿیً، 

فـفؼ، ركی ك آًُ اؿث )ىاٌّئال دکاؿحؼك کاردكؿّ پؼیؼا ك  ،12B، كیحاىیً 6Bكیحاىیً 

ای ىؿيّؿ گّقث كؼىؽ را جؼکیتات جغػیَ 1-1زغكؿ    (.2013  فیهیپادكؿؼیـتانحازار كیـٍحَ

 دُغ. ٌكاف ىی
 

 ثشداسیًوًَِ -1-1

جياـ اف در ـٌیاز پؼكجئیٍی اٌی  ةعف ؾيغقٌلف ىِيی در جاىیً ُای آف  فؼآكردقگّقث ك 

. آزىّف ك کٍحؼؿ ةِغاقحی ایً ىادق غػایی ٌلف ىِيی در ؿالىحی دارددٌیا ك ُيچٍیً ایؼاف 

ةؼداری مضیش ك ىتحٍی ةؼ زغیغجؼیً  افؼاد ةكؼ دارد ك ٌحایر دكیق آزىّف در گؼك ٌيٌَّ

 ُا اؿث. ركش
َ ظؼؼ ىؼازؽ دارای مالصیث ک ةؼدار ىساز ك جأییغقغق از ةؼداری ةایغ جّؿط ٌيٌٌَّيٌَّ

ةؼداری آىّزش دیغق ةاقٍغ، اٌساـ قّد. اك ةایغ ىـحلم ؾيم  ُای ىلحضی ٌيٌَّةا ركش کاىالً

جّاٌغ از افؼاد دیگؼ  ةؼدار جضث ىـؤكنیث ظّد ىی کٍغ ك ىغاظهَ قعل دانخ را ٌپػیؼد. ٌيٌَّ




