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 :1بخش 

 اصول تکنولوژی نگهذاری مواد غذایی

 غصایی فَاهل هَثط زض فؿاز هَاز -

 ًگْساضی هَاز غصایی تاظُ -

 آًعین ظزایی -

 اًجواز -

 فقین کطزى حطاضتی -

 غلیؼ کطزى -

 ذكک کطزى -

 ذكک کطزى اًجوازی -

 ترویط -

 آٍضی ٍ قَضکطزى فول -

 ًگْساضی قیویایی هَاز غصایی -

 تاتف زّی -

 جسیستط ّای تکٌَلَغی -
 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قٛ٘س. ایٗ فؿبز ثط عقٓ، ضً٘، ثبفت، ویفیت ثٟساقتی ٚ ٔٛاز غصایی زض ٍٞٙبْ ٍٟ٘ساضی ززبض تغییطات ٚ فؿبز ٔی

 ٌصاضز.ای ٔبزٜ غصایی اثط ٔیاضظـ تغصیٝ

ثؿیبضی اظ ٔٛاضز زٙس فبُٔ ظیبٖ ثابض  أط خٌّٛیطی اظ فؿبز ٔٛاز غصایی ایٗ اؾت وٝ زض  یىی اظ ٔكىالت ٟٔٓ زض

 آٚض٘س.ٌصاض٘س ٚ قطایظ قسیساً ٔٙبؾجی ضا ثطای فؿبز فطاٞٓ ٔیثٝ عٛض ٞٓ ظٔبٖ ضٚی ٔبزٜ غصایی اثط ٔی

 ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ -       1فٛأُ ٔٛثط زض فؿبز ٔٛاز غصایی 

 ٞب، خٛ٘سٌبٖحكطات، اٍُ٘ -2 

 ٞبی غصاییآ٘عیٓ -3 

 ضعٛثت -4 

 اوؿیػٖ -5 

 حطاضت -6 

 ٘ٛض -7 

 ٔست -8 

 9- PH 

 ّا هیکطٍاضگاًیؿن

قٛ٘س. ثقضی اظ ایٗ تغییطات ٔضاط ٚ ثطذای ٘یاع    ٞب ٚ ٔرٕطٞب ثبفث تغییطات زض ٔبزٜ غصایی ٔی ٞب، وپه ثبوتطی -

 ٔفیس ٞؿتٙس )تِٛیس پٙیط ٚ ٔبؾت(

ّیعاؾیٖٛ اؾپٛضٞبی ٔمبْٚ یاؾتطٞب ٔمبْٚ تط ٞؿتٙس ٚ فطایٙس  ثٝ ٔطاتت اظ اؾپٛض ٔرٕطٞب ٚ وپه ٞب اؾپٛضثبوتطی -

 وٙس.ٞب ضا غیط فقبَ ٔی ثبوتطی

 .قٛز ٔیٞب اؾتفبزٜ  ٞب ثطای تِٛیس آ٘عیٓ طٚظٜ اظ وپهأ -

  عوامل موثز در فساد غذایی

 1 فصل
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 هکاًیؿن حولِ هیکطٍاضگاًیؿن ّا

زٞٙس، ثطذی ؾجت ٞیسضِٚیع وطثٛٞیسضات ٞب ٚ لٙسٞب ٞب تٕبٔی اخعای غصایی ضا ٔٛضز حّٕٝ لطاض ٔی ضٌب٘یؿٓٔیىطٚا

، ثطذی ٘یع ثب تدعیٝ پطٚتئیٗ ؾجت ایدبز تقفاٗ ٚ ٌٙسیاسٌی   وٙٙس ٔیٞب ضا تدعیٝ ٚ اوؿیس  قضی زطثیقٛ٘س، ث ٔی

ٚ یاب   ٚ یب ثبفث ایدبز حبِات واف ٔب٘ٙاس    قٛ٘س ٔی. ثقضی ٞٓ ثب ایدبز اؾیس ثبفث تطـ قسٖ ٔبزٜ غصایی قٛ٘س ٔی

تِٛیس ؾٓ اؾت وٝ ٔبزٜ غصایی ضا ؾإی  ٞب ٘یع ٕٞطاٜ ثب  ٌطز٘س. فقبِیت ثطذی اظ ایٗ ضً٘ زض ٔبزٜ غصایی ٔی تغییط

 . وٙٙس ٔی

 ایظ زهایی تطای هیکطٍاضگاًیؿن ّاقط

 ٔطعٛة ضا زٚؾت زاض٘س. ٚ ٞب قطایظ ٌطْ ٞب، ٔرٕطٞب ٚ وپه ثبوتطی

 قٛ٘س ٔیٞب ثٝ ؾٝ زؾتٝ تمؿیٓ  یاظ ٘ؾط حطاضتی ثبوتط

 ؾبیىطٚتطٚف یب ؾبیىطٚفیُ ا1

 ٔعٚفیُ ا2

 تطٔٛفیُ ا3

 «ّا ّای هرتلف تاکتطی حطاضت تطای گطٍُهٌاؾة تطیي زضجِ »

 حساکثط زضجِ حطاضت تطیي زضجِ حطاضت هٌاؾة حساقل زضجِ حطاضت گطٍُ

 60ا80 45ا70 35ا45 تطٔٛفیُ

 40ا50 30ا45 5ا20 ٔعٚفیُ

 25ا40 20ا35 0ا5 ؾبیىطٚتطٚف

 

 ٞب خع ٌطٜٚ ٔعٚفیُ ٞؿتٙس. اوثط ثبوتطی

ٚ ثب وبؾتٝ قسٖ اظ زٔبی آة قطٚؿ ثٝ ضقاس   وٙٙس ٔیٞب حطاضت آة زض حبَ خٛـ ضا تحُٕ  اؾپٛض ثقضی ثبوتطی

 .وٙٙس ٔی

 .وٙٙس ٔی( ضا تحُٕ  -C 251°ٞب ٞیسضٚغٖ ٔبیـ ) ثقضی ثبوتطی

 ًیؿن ّاگاًیاظ تِ اکؿیػى هیکطٍاض 

 .قٛ٘س ٔیزؾتٝ تمؿیٓ  3ٞب اظ ِحبػ ٘یبظ ثٝ اوؿیػٖ ثٝ  ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ

 ٞب ٞب ٚ تٕبْ وپه ثقضی ثبوتطی ثطای ضقس ٘یبظ ثٝ اوؿیػٖ زاض٘س  َّاظی: ـ1

   ٞب  ثقضی ثبوتطی  وٙٙس ٔیفمظ زض نٛضت فسْ حضٛض اوؿیػٖ ضقس  َّاظی: ـ تی2

 قطایظ ثبال ٞؿتٙس 2لبزض ثٝ ضقس تحت ٞط ذتیاضی:ـ ا3

 ّا تَلیس هثل تاکتطی

 .ٕ٘بیی زاضزٞب اظ عطیك تمؿیٓ ؾِّٛی اؾت ٚ حبِت  تِٛیس ٔثُ ثبوتطی
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 غصای آلَزُ تِ هیکطٍاضگاًیؿن ّا ذغطات ًاقی اظ

 ؾبظ٘س: بزٜ غصایی ضا آِٛزٜ ٚ ٘بٔٙبؾت ٔینٛضت ٔ 2ٞب ثٝ  ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ

 ؾٕیت غصایی ا1

 آِٛزٌی غصاییا 2

واٝ   وٙٙس ٔیٞبی ٔتبثِٛیه ذٛز، زض ٔبزٜ غصایی ؾٓ تِٛیس  ٞب ثب فقبِیت ٌطٚٞی اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓؾویت غصایی: 

 تٛا٘س ثب ذغطات ذبنی ٕٞطاٜ ثبقس. ای ٔی طف زٙیٗ ٔبزٜٔه

. أاب ایٟٙاب پاؽ اظ ٔهاطف ٔابزٜ      وٙٙاس  ٔای ٞب زض ٔبزٜ غصایی ضقس ٚ تىثیط پیسا  ٘یؿٓٔیىطٚاضٌب آلَزگی غصایی:

 تٛا٘س ؾجت ایدبز آثبض ؾٛء ٚ ذغط٘بوی زض ثسٖ قٛز. ض ثسٖ تِٛیس ؾٓ وطزٜ ٚ ایٗ ؾٓ ٔیٔطثٛعٝ ز

 کَتَکؿیي ّاؾوَم قاضچی یا های 

ایٗ ٔبزٜ ؾٕی لٛی ٚ ؾطعبٖ ظا  قٛز ٔیٞب آفالتٛوؿیٗ اؾت وٝ تٛؾظ آؾپطغیّٛؼ فالٚٚؼ تِٛیس  تطیٗ ایٗ ٟٔٓ

. ثبزاْ ظٔیٙی، شضت، ٌٙسْ، پٙجٝ زا٘ٝ، ثاط٘ح اظ خّٕاٝ ٔاٛاز    وٙس ٔیآٖ ؾطعبٖ قسیس وجس ضا ایدبز  B1اؾت ٚ ٘ٛؿ 

تِٛیس ؾٓ ثٝ ٔیعاٖ ظیبزی ثٝ زضخٝ حطاضت ٚ ضعٛثت ثؿاتٍی  . ٌیط٘س تحت اثط ایٗ لبضذ لطاض ٔی ٟٕٔی ٞؿتٙس وٝ

 زاضز.

 ّا ٍ جًَسگاى حكطات، اًگل

 .وٙٙس ٔیٞبی ؾٍٙیٙی ٚاضز  ٞب آؾیت ٞب ٚ ؾجعی ٞبی غالت، ٔیٜٛ حكطات ثٝ زا٘ٝ 

 :ضؾب٘ٙس ٞبی غصایی آؾیت ٔی عطیك ثٝ زا٘ٝ 3حكطات ثٝ 

 ٞبی غصایی حّٕٝ ٚ ذٛضزٖ زا٘ٝ ا1

 زا٘ٝ ٞب ٚ ایدبز قطایظ ٔٙبؾت ثطای ٘فٛش ثبوتطی ٞب ٚ ....ایدبز ٔٙبفص زض  ا2

 ىبٞف ویفیت ٔبزّٜ غصایی زض اثط فقبِیت ٔتبثِٛیىی حكطاتا3

ب اثاط آٖ  ٞبی نسٔٝ زیسٜ ضا ٔهاطف وٙایٓ تا    ض قٛیٓ ٔمساض ثیكتطی اظ ایٗ زا٘ٝوٝ ٔدجٛ قٛز ٔیٔٛضز ؾْٛ ثبفث 

 س.ٌ٘یط لطاض ٔیبی آؾیت ٘سیسٜ ٔٛضز ٔهطف ٞ ٘ؾیط ٚلتی ثبقس وٝ زا٘ٝ

 اؾت ٚ زض ٔبٞیسٝ ذٛن خبی زاضز، زض ٔٛاز غصایی إٞیت ظیبزی زاضز.ز اٍُ٘ تطیكیٙال اؾپیطاِؽ وٝ یه ٕ٘بتٛ -

ٚضٚز تطیكیٗ خاٛاٖ ثاٝ ذاٖٛ    ٘فٛش ثٝ ضٚزٜ  آظاز قسٖ الضٚ  ذٛضزٖ ٌٛقت آِٛزٜ ذٛن تٛؾظ ا٘ؿبٖ  

 ٖٛا٘تمبَ ثٝ لؿٕت ٞبی ٔرتّف ثسٖ اظ عطیك ذ 

 پرتٝ قٛز. C 59°زی ایٗ اٍُ٘، ٌٛقت ذٛن آِٛزٜ ثبیس زض حسالُ حطاضت ثطای ٘بثٛ

 :قَز هیعطیق هغطح  2هكکل ًاقی اظ جًَسگاى اظ  

 ذٛضزٖ ٚ ٘بثٛز وطزٖ ٔبزٜ غصایی ا1

 ایدبز ثیٕبضی عبفٖٛ ٚ تت تیفٛؼ ازضاض ذٛز  آِٛزٜ ؾبذتٗ ٔٛاز غصایی ثب فضٛالت ٚا 2
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 ّای غصایی آًعین

زؾاتٝ تمؿایٓ    2ٚ ثاٝ    قاٛ٘س  ٔیی ٔبزٜ غصایی ٔحؿٛة  ُٔ ثؿیبض ٟٔٓ فبؾس ٚ ٘بثٛز وٙٙسٜفٛاٞب زض ضزیف  آ٘عیٓ

 :قٛ٘س ٔی

 ٞبی ٔیىطٚثی ٘عیٓا آ1

 ٞبی ٔبزٜ غصایی آ٘عیٓ ا2

 :ٔب٘ٙس وٙٙس ٔیآ٘عیٕی ٘مف ٔثجت ایفب ٞبی  زض ثقضی قطایظ فقبِیت

 ٞب قضی ٔیٜٛثضؾیسٖ  -

 پطٚتئِٛیتیهٞبی  تطز قسٖ ٌٛقت تحت اثط آ٘عیٓ -

تٛا٘ٙاس ٔاب٘ـ فقبِیات آ٘اعیٓ      ٌصاض٘س، ٔای ٞب اثط ٔی یٙی ٞؿتٙس، فٛأّی وٝ ثط پطٚتئیٗٞب زاضای ٔبٞیت پطٚتئ آ٘عیٓ

 قٛ٘س.

 ایٗ فٛأُ فجبضتٙس اظ:

 حطاضت، اؾیسٞب، ثبظٞب، تبثف یٖٛ ؾبظ

ٞابی   ل ؾطفت ٚاوٙفٝ حطاضت تب یه حس ذب، اِجتثبقس ٔی C °40-35ٞب  ضخٝ حطاضت ٔٙبؾت ثطای اوثط آ٘عیٓز

 Q10. ایٗ ضاثغٝ زضخٝ حطاضت ٚ ؾطفت ٚاوٙف تحت فٙٛاٖ ضاطیت زضخاٝ حاطاضت یاب     وٙس ٔیآ٘عیٕی ضا تكسیس 

 :قٛز ٔی٘بٔیسٜ 

ضطیت زض زضخٝ حطاضت  
     ؾطفت ٚاوٙف زض   

 ؾطفت ٚاوٙف زض    
  

 . قٛز ٔیثطاثط  2، ؾطفت ا٘دبْ ٚاوٙف زضخٝ 10اؾت، یقٙی ثب افعایف ٞط  4/1-2ایٗ ضطیت ٔقٕٛالً 

ّـای   گطاز ؾـطفت ٍاکـٌف  زضجِ ؾـاًتی  10تِ اظاء افعایف ّط : هقوَالً زض ًگْساضی هَاز غصایی ؾَال

 ( 91-92؟ )اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی قَز هیقیویایی چٌس تطاتط 

 4(ز 3(ج 2 (ة 1 (اِف

 صحیح اؾت. «ب»: گعیٌِ  پاؾد

ٞب زض ٔمبْ زْٚ خبی  ٞب آ٘عیٓ ٞب ٞؿتٙس ٚ ثقس اظ آٖ ُ فؿبز ٔٛاز غصایی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓفٛأتطیٗ  ثٝ عٛض وّی ٟٔٓ

 زاض٘س. 

 ضعَتت

 آ٘سٝ زض ایٗ ٔٛضز ٟٔٓ اؾت ٔٛخٛزیت ٚ یب زض زؾتطؼ ثٛزٖ آة اؾت.

٘ؿجت فكبض ثربض آة زض یه ٔبزٜ غصایی ثٝ فكبض ثربض آة ذبِم، ٔیعاٖ فقبِیت آة ثطای آٖ  (:awفقالیت آب )

 aw>0<1 .ثیٗ نفط ٚ یه اؾت ٖٚ ٔمساض آ ثبقس ٔیٔبزٜ 
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َ   لغجی ٚ ثبضزاض ٔای  ٞبی ٞب ثٝ زِیُ زاقتٗ ٌطٜٚ ٞب ٚ وطثٛٞیسضات عٛض وّی پطٚتئیٗثٝ  ٞابی آة ضا   تٛا٘ٙاس ِٔٛىاٛ

 بز ٔبزٜ غصایی ثی اثط وٙٙس.خصة ٚ آٟ٘ب ضا اظ ٘ؾط فؿ

 ٌیطز. قبِیت آة ثٝ ٔیعاٖ ظیبزی نٛضت ٔیٞب زض ٔمبزیط ثؿیبض پبییٗ ف اوؿیساؾیٖٛ زطثی

 .ثبقس ٔی ٞب ٔرٕطٞب ٚ ٘یبظ آثی ٔرٕطٞب ثیكتط اظ وپه ٞب ثیكتط اظ ٘یبظ آثی ثبوتطی

 .قٛز ٔیی قسٖ آٖ ای ٚ یب وطیؿتبِ غصایی ٚ وّٛذٝ اظ زؾت ضفتٗ آة ثبفث ایدبز تطن زض ؾغح ٔبزٜ

ثیكتطیٗ ٔیعاٖ فقبِیت آة زض ٌٛقت تبظٜ ٚ ؾٛؾیؽ فطا٘ىفٛضتط ٚ وٕتطیٗ ٔیعاٖ آٖ زض قیط ذكاه ٚ زیاپؽ   

 .ثبقس ٔیؾیت ظٔیٙی 

)اضقـس  گیطز؟ تؿیاض پاییي فقالیت آتی صَضت هـی  : کسام ٍاکٌف هقوَالً تِ هیعاى ظیاز زض هقازیطؾَال

 (91-92تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی

  ای قسٖ غیط آ٘عیٕی لٟٜٛ (ة      ای قسٖ آ٘عیٕی لٟٜٛ (اِف

 اوؿیساؾیٖٛ زطثی ز(         ٞبی ٞیسضِٚیع ٚاوٙف (ج

 صحیح اؾت. «ز»: گعیٌِ  پاؾد

 حطاضت

 عطیك: 2، اظ وٙس ٔیٌطٔب یب حطاضت ٘مف اؾبؾی زض فؿبز ٔٛاز غصایی ایفب 

 .ٞبؾت ثطای ضقس ٚ تىثیط ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٌطٔب فطاٞٓ آٚض٘سٜ ظٔیٙٝ ٔؿبفس ا1

ٞب  ف زٔب ؾجت تؿطیـ ا٘دبْ ایٗ ٚاوٙفٞبی قیٕیبیی تحت تبثیط زضخٝ حطاضت ثٛزٜ ٚ افعای ثؿیبضی اظ ٚاوٙف ا2

 ٞب ٘ساضز. كتط اثط ؾٛئی ثط ا٘دبْ ایٗ ٚاوٙفٞبی آ٘عیٕی، حطاضت ثی . ٚ ثطذالف ٚاوٙفقٛز ٔی

 ًَض

 .قٛز ٔی B2, C, A ٞبی ٞب ثٝ ٚیػٜ ٚیتبٔیٗ یتبٔیٗثقضی اظ ٚ ی٘ٛض ؾجت ٘بثٛز

خعاء ضٍ٘یٗ غصا ، ٔثُ ٘بثٛزی اوٙس ٔی٘ٛض زض عَٛ ٔٛج وٛتبٞتط، ا٘طغی ثیكتطی زاضز ٚ اثطات ؾٛء ثیكتطی ضا ٚاضز 

 ٞب زض اثط تبثف ٔبٚضا ثٙفف ٚ اوؿیس قسٖ زطثی

 .قٛز ٔیثطای ثؿتٝ ثٙسی ٔٛاز حؿبؼ ثٝ ٘ٛض اظ ثؿتٝ ثٙسی غیط قفبف ٚ تیطٜ اؾتفبزٜ 

ضًٍس؟ )اضقس تْساقت ٍ ایوٌی  ّا اظ تیي هی غصایی زض هقطض ًَض کسام ٍیتاهیي : تا ًگْساضی هَازؾَال

 (  91-92هَاز غصایی 

 B1, C , A (ز B6, D,A (ج  B1, D,A (ة B2, C, A (اِف

 .صحیح اؾت «الف»گعیٌِ  : پاؾد

 ظهاى هست

ایاٗ اؾات واٝ     إٞیات )ثٝ خع پٙیط( ٘ىتاٝ حابئع    قٛز ٔیٌصقت ظٔبٖ ؾجت وبٞف ویفیت ٚ فؿبز ٔبزٜ غصایی 

، قٛ٘س وٝ ؾطفت فؿبز ثب ٌصقت ظٔبٖ ثیكتط قاٛز ٞب ثٝ زِیُ ٚضقیت ذبل تىثیط ذٛز ثبفث ٔی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ
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تكىیُ ضازیىبَ آظاز ثٝ نٛضت اتٛوبتبِیتیه ٚ ذاٛز پیكاطٚ٘سٜ   ٞب وٝ ثط ٔجٙبی  ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اوؿیساؾیٖٛ زطثی

 اؾت.

PH  

PH ٕٟٔ ٞبی ذبل قایٕیبیی ایفاب    ٞب ٚ ا٘دبْ ثطذی اظ ٚاوٙف ٞب، آ٘عیٓ ی زض وٙتطَ فقبِیت ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ٘مف

 . وٙس ٔی

 ٌطٜٚPH (4 :)عجمٝ ثٙسی ٔٛاز غصایی ثط اؾبؼ 

 

 

 

 

 

 

اًس، اظ ًؾط گطٍُ تٌسی هازُ غصایی تا تَجِ تـِ   زضیایی کِ تطای هستی ًگْساضی قسُ: هَاز غصایی ؾَال

PH ( 90-91)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی گیطًس؟ ّای ظیط قطاض هی ّا زض کساهیک اظ گطٍُ آى 

 ثؿیبض لّیبیی (ز لّیبیی (ج اؾیسی (ة وٓ اؾیس ف(اِ

 صحیح اؾت. «ج»گعیٌِ : پاؾد 

هـَا  )اضقـس تْساقـت ٍ ایوٌـی    ؟قَز هیهَاز غصایی تؿیاض اؾیسی عثقِ تٌسی جع : کسام یک ؾَال

 (94-95غصایی

 زٚك (ز ٌٛخٝ فطٍ٘ی (ج پطتغبَ (ة ضیٛاؼ (اِف

 صحیح اؾت. «الف »گعیٌِ  :پاؾد

 ّا: ّای هرتلف هیکطٍاضگاًیؿن هٌاؾة تطای گطٍُ PHهحسٍزُ  

 4ٞب; وٕتط اظ  وپه  4-5/4ٔرٕطٞب;      7ٞب ;  ثبوتطی

 1-2 31فقبِیت زاض٘س، ثقضی زض ٔحسٚزٜ لّیبیی ٚ ثقضی ٔب٘ٙس پپؿیٗ زض  PHی ٚؾیقی اظ  ٞب زض ٔحسٚزٜ آ٘عیٓ -

 فقبِیت زاض٘س.

- PH 5/4  ظیطا زض وٕتط اظ ایٗ  ثبقس ٔیزاضای إٞیت ذبنیPH   ْٛضقس ثبوتطی ذغط٘بن وّؿتطیسیْٛ ثٛتِٛیٙا

 .قٛز ٔیٔتٛلف 

 ٌیطز. نٛضت ٔی PHضتی زض وٙؿطٚ وطزٖ ٔٛاز غصایی ثب تٛخٝ ثٝ قست فّٕیبت حطا

ٞبی ٞؿتٙس  ٌیط٘س، ٞطیه زاضای ٔحسٚزیت ٔٛاز غصایی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔیٞبیی وٝ ثطای حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضی  ضٚـ

 تٛا٘س ثب ٔؿبئّی ٕٞطاٜ ثبقس. ٔثالً اؾتطیُ واطزٖ ثبفاث   ب زض قستی ثیكتط اظ یه حس ذبل ٔیوٝ ثٝ وبضٌیطی آٟ٘

ذٙثی
      لّیبیی →

         وٓ اؾیس     
↔              

           اؾیسی        
↔           

ثؿیبض اؾیسی
↔       

                                7                       8/6                 5                      5/4                  7/3                 3/2                  

 ٞب، فهبضٜ ثقضی بَ                         تطقیٌٛقت، ؾجعی                           ّٞٛ ٌالثی، پطتم                         ترٓ ٔطك ٞبی وٟٙٝ      

 ٞبی ِجٙی                      ٌٛخٝ فطٍ٘ی، ا٘دیط، آ٘ب٘بؼ                      ٔطوجبت، ضیٛاؼٞبی زضیبیی          فطآٚضزٜا٘ٛاؿ وطاوط ٚ فطآٚضزٜ
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ٓ  ٌطزز. أب ای ٔبزٜ غصایی ٔی آؾیت ثٝ ثبفت ٚ اضظـ تغصیٝ ، اثاطات ؾاٛء شواط    زٙب٘سٝ اظ زٙس ضٚـ اؾتفبزٜ وٙای

 . قٛز ٔیقسٜ وٕتط 

  Hurdleتکٌَلَغی تطکیثی یا 

تٛا٘س ثٝ حفاؼ ویفیات ثٟتاط ٔابزٜ غاصایی ثیب٘دبٔاس، تحات فٙاٛاٖ         ٞبی ٔرتّفی وٝ ٔیأطٚظٜ تٛاْ وطزٖ ضٚـ

 قٛز ٚ زض خٛأـ نٙقتی اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت.ای یبز ٔیٔدٕٛفٝ تىِٙٛٛغی تطویجی یب

 اًَاؿ فؿاز زض هَاز غصایی ٍ ضاُ ّای کٌتطل آًْا
 فیعیکی قیویایی هیکطٍتی

ّای تیواضیعا کِ  هیکطٍاضگاًیؿن

 قًَس هیتِ ففًَت هٌتْی 

 

 

 

 کٌتطل تَؾظ:

کاّف زضجِ حـطاضت تـطای    -1

 کٌس کطزى ضقس

کطزى آب تطای  حصف یا هْاض -2

 جلَگیطی اظ ضقس

 PHکاّف  -3

کٌتطل اکؿیػى ٍ زی اکؿیس  -4

 کطتي

حصف اجعای غصایی اظ عطیق  -5

 تغییط تطکیة

 ّای آًعیوی ٍاکٌف -1

 اکؿیساؾیَى چطتی -2

 ای قسى غیط آًعیوی قَُْ -3

 ّا ًاتَزی حطاضتی ٍیتاهیي -4

 

 کٌتطل تَؾظ:

1PH,O2,CO2 - 

 تغییط فقالیت آب -2

 کٌتطل زضجِ حطاضت -3

ــی  -4 ــی هثــل آًت ــَاز افعٍزً ه

 ّا اکؿیساى

کطیؿتال قسى ٍ زض ّن فطٍ  -1

 ضیرتي

 ؾاییسُ قسى چطٍکیسى، -2

 

 

 کٌتطل تَؾظ:

 جاتجایی زقیق -1

 زضجِ حطاضت اًثاض -2

 کٌتطل ضعَتت -3
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 هَاز غصایی؛ فَاهل هَثط زض فؿاز فصل اٍل ؾَاالت

 ؟قَز هیّای ظیط تطای تَلیس آًعین اؾتفازُ  یک اظ گعیٌِاظ کسام  -1

 ٞب ٚیطٚؼ (ز ٞب وپه (ج ٔرٕطٞب (ة ٞب  ثبوتطی (اِف

 ّای هعٍفیل چقسض اؾت؟ تطیي زضجِ حطاضت تطای تاکتطی هٌاؾة -2

 60-80 (ز 25-45 (ج 30-45 (ة 5-20 (اِف

 گیطًس؟ زض کسام گطٍُ قطاض هیّا  اظ ًؾط زضجِ حطاضت، اکثط تاکتطی -3

 اؾٕٛفیُ (ز ؾبیىطٚفیُ (ج تطٔٛفیُ (ة ٔعٚفیُ (اِف

 ّا جع کسام گطٍُ ّؿتٌس؟ اظ ًؾط ًیاظ تِ اکؿیػى ، کپک -4

 ٞٛاظی (ز ثی ٞٛاظی اذتیبضی (ج ثی ٞٛاظی (ة اذتیبضی (اِف

 کسام یک تقطیف آلَزگی غصایی اؾت؟ -5

، وٝ ٔهطف ایٗ ؾٓ ذغط٘ابن  وٙٙس ٔیب فقبِیت ذٛز زض ٔبزٜ غصایی ؾٓ تِٛیس ثٞب  ٌطٚٞی اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ (اِف

 اؾت.

، وٝ ٔهاطف ایاٗ ؾآ ٔٛخات     وٙٙس ٔیب فقبِیت ذٛز زض ٔبزٜ غصایی ؾٓ تِٛیس ثٞب  ٌطٚٞی اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ (ة

 قٛز ٕیثیٕبضی ٘

ٔبزٜ ٔطثٛعٝ زض ثسٖ تِٛیس ؾٓ ، أب ایٟٙب پؽ اظ ٔهطف وٙٙس ٔیٞب زض ٔبزٜ غصایی ضقس  ٔیىطٚاضٌب٘یؿٌٓطٚٞی  (ج

 ٌطزز. یٗ ؾٓ ؾجت ایدبز فٛاضو ذغط٘بن ٔیوطزٜ ٚ ا

. ایاٗ ؾآ ثبفاث ٔؿإٛٔیت     وٙٙاس  ٔای ٞب ثب فقبِیت ذٛز زض ٔبزٜ غصایی ؾٓ تِٛیاس   ٌطٚٞی اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ (ز

 .قٛز ٔی

 ..... تؿتگی زاضز ٍ تَلیس ؾن آفالتَکؿیي تِ هیعاى ظیازی تِ .... -6

  زضخٝ حطاضت، فكبض ٞٛا (ة ضعٛثت ،تزضخٝ حطاض (اِف

 ضعٛثت ،فكبض اؾٕعی (ز غّؾت اوؿیػٖ، ضعٛثت (ج

 تطیي فاهل فؿاز هَاز غصایی کسام گطٍُ اؾت؟ هْن -7

 حكطات (ز خٛ٘سٌبٖ (ج ٞب ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ (ة ٞب آ٘عیٓ (اِف

8- aw الظم تطای تاکتطی، هروطٍ کپک هغاتق تا کسام گعیٌِ اؾت؟ 

  ثبوتطی <وپه <ٔرٕط (ة ثبوتطی <ٔرٕط <وپه  (اِف

 ٔرٕط <وپه <ثبوتطی (ز  وپه <ٔرٕط <ثبوتطی (ج

 گیطز؟ زض کسام گطٍُ قطاض هی PHآًاًاؼ اظ لحاػ هقساض  -9

 اؾیسی (ز ثؿیبض اؾیسی (ج ذٙثی (ة وٓ اؾیس (اِف

10- PH هٌاؾة تطای فقالیت هروطّا چقسض اؾت؟ 

 5-6 (ز 4وٕتط اظ  (ج 4-5/4 (ة 7 (اِف

 اّویت ذاصی زاضز؟ PH;  5/4چطا زض تحث ایوٌی هَاز غصایی  -11
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 وٙس ٕیثبالتط اظ ایٗ ٔمساض ثبوتطی وّؿتطیسیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ ضقس ٘ PHظیطا زض  (اِف

 وٙس ٕیپبییٗ تط اظ ایٗ ٔمساض ثبوتطی وّؿتطیسیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ ضقس ٘ PHظیطا زض  (ة

 .وٙس ٕیثبالتط اظ ایٗ ٔمساض ثبوتطی اؾتبفیّٛوٛن اٚضئٛؼ ضقس ٘ PHظیطا زض  (ج

 .وٙس ٕیپبییٗ تط اظ ایٗ ٔمساض ثبوتطی اؾتبفیّٛوٛن اٚضئٛؼ ضقس ٘ PHظیطا زض  (ز

 ؟ّای هرتلف تطای ًگْساضی هَاز غصایی چِ ًام زاضز تَام کطزى ضٍـ -12

  Hurdleتىِٙٛٛغی تطویجی یب  (ة تىِٙٛٛغی إٞی (اِف

 تىِٙٛٛغی ضازیؿیساؾیٖٛ (ز  ِیعاؾیٖٛاؾتط (ج

 کسام یک اظ فؿازّای ظیط قیویایی ًیؿت؟ -13

 ای قسٖ غیط آ٘عیٕی لٟٜٛ (ز  ؾبییسٜ قسٖ (ج ٞبی آ٘عیٕی ٚاوٙف (ة اوؿیساؾیٖٛ زطثی (اِف

 ّای هقاتلِ تا فؿاز هیکطٍتی اؾت؟ ّای ظیط، یکی اظ ضاُ کسام یک اظ گعیٌِ -14

 ٞیر وساْ (ز افعایف ضعٛثت (ج وٙتطَ زضخٝ حطاضت ا٘جبض (ة خبثدبیی زلیك ٔٛاز غصایی (اِف

 ّای ظیط جع هَاز غصایی قلیایی اؾت؟ کسام یک اظ گعیٌِ -15

 ضیٛاؼ (ز ٌٛخٝ فطٍ٘ی (ج ٔبٞی (ة ٌٛقت (اِف

 

 

 

 صحیح پاؾد ؾَال صحیح پاؾد ؾَال

 ز 9 ج 1

 ب 10 ب 2
 ب 11 الف 3

 ب 12 ز 4

 ج 13 ج 5

 ب 14 الف 6

 ب 15 ب 7

   ج 8
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ظیاطا اظ   قاٛز  ٔای تطیٗ ضٚـ ٍٟ٘ساضی ٔبزٜ غصایی ٔحؿاٛة   ایی زض یرسبَ ٚ یب ؾطزذب٘ٝ ٔالیٍٟٓ٘ساضی ٔٛاز غص

 .قٛز ٔی، آؾیت وٕی ثٝ ٔبزٜ ٚاضز ای ٚ ؾبیط ذهٛنیبت اضظـ تغصیٝ ،٘مغٝ ٘ؾط عقٓ، ثبفت

 اًثاض ؾطز:

C°تب  -C 2°وٝ زضخٝ حطاضت آٟ٘ب ثبالتط اظ ٘مغٝ ا٘دٕبز ٔبزٜ غصایی ثبقس، یقٙی اظ  قٛز ٔیثٝ أبوٙی ٌفتٝ 
 16 +

 اؾت. C° 7-5/4ٔتغیط ثبقس. زضخٝ حطاضت ؾطزذب٘ٝ زض تدبضت 

 -2 ٌٛقت ٌبٚ   زٔبی ید ظزٖ ثقضی اظ الالْ غصایی 

 -9/3 ٔٛظ 

 -3/8   ثبزاْ ظٔیٙی

 ٚ پبییٗ تط -2 غصاییاوثط ٔٛاز 

ثطای ٍٟ٘ساضی ٔٛاز غصایی زض یرسبَ ثبیس تٛخٝ وٙیٓ وٝ ٔٛاز اظ ویفیت ذٛثی ثطذٛضزاض ثبقٙس، ظیطا ٍٟ٘ساضی زض 

 .قٛز ٕیؾطٔب ؾجت ثٟجٛز ویفیت ٘

 افعایف فٕط ٍٟ٘ساضی  ٔعایبی ؾطز وطزٖ ٔبزٜ غصایی 

 ٞب پٛؾت ٌیطی ثٟتط ٔیٜٛ 

 ٌٛقت تط ذطز وطزٖ ٚ یب زطخ وطزٖ ضاحت 

 ًگْساضی هَاز گیاّی زض ؾطزذاًِ

ٞبی ٌیبٞی ثقس اظ ثطزاقت زاضای آٔبزٌی ثطای ازأٝ حیبت ٞؿتٙس، ایٗ ازأٝ فقبِیت حیبت عجیقتبً ثب تٙفؽ  ثبفت

 .وٙس ٔیٕٞطاٜ اؾت وٝ تِٛیس حطاضت ٘یع 

 :ثٍیطیٓپبضأتط ثطای ایدبز تٛاظٖ الظْ اظ ٘ؾط حطاضت زض ؾطزذب٘ٝ ضا ثبیس زض ٘ؾط  3زض ایٙدب 

 ٌطٔبی ٔحجٛؼ ٔبزٜ  ا1

 نگهذاری مواد غذایی تاسه

 2 فصل
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 ٌطٔبی ٘بقی اظ تٙفؽ )ٟٔٓ تطیٗ ٔٛضز( ا2

 اظ زؾت ضفتٗ ؾطٔب اظ ؾطزذب٘ٝ ٚ یب ٘فٛش ٌطٔب ثٝ زضٖٚ آٖ ا3

وٝ ثٝ ٔقٙای   قٛز ٔیا٘دبْ فُٕ تٙفؽ ثب افعایف زضخٝ حطاضت ٔحیغی وٝ ٔبزٜ غصایی زض آٖ لطاض ٌطفتٝ تكسیس 

. زض ٘تیدٝ ٔٛازی وٝ زاضای قست ثبقس ٔیی اَٚ لٙسٞب  غصایی ٚ زض زضخٝ تٗ ظیبزتط اخعاءؾٛذتٗ ٚ یب اظ زؾت ضف

 تٙفؿی ظیبز ٞؿتٙس، ثقس اظ ذبضج وطزٖ اظ ؾطزذب٘ٝ، ثبیس ؾطیقبً ٔهطف قٛ٘س.

 ٍضقیت تٌفؽ تقس اظ تطزاقت

ً وٝ وٓ ٚ ثیف ثب تغییط ض٘ا  زٞٙس ٔیٞبی ٌٛقتی ثقس اظ ثطزاقت قىُ تٙفؿی ذبنی ضا اظ ذٛز ٘كبٖ  اوثط ٔیٜٛ

، ٔثالً زض ثؿیبضی اظ آٟ٘ب اثتسا ثقاس اظ ثطزاقات   قٛز ٔیعقٓ ٚ ثبفت ٕٞطاٜ اؾت ٚ قبذم ضؾیسٌی ٔیٜٛ ٔحؿٛة 

ٞب  وبزٚ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیٜٛ، ٘ؾیط آٚٚوٙس ٔیٚ ؾپؽ نقٛز  یبثس ٔیقست تٙفؽ یب خصة اوؿیػٖ وبٞف 

 وٙیٓ. ضا ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿیٓ ٔی

، قبٞس افعایف تاٙفؽ ٚ تغییاطات ض٘اً، ثبفات ٚ     ثسٖٚ وبٞف خصة اوؿیػٖ اظ ثطزاقت ثقسکالیواکتطیک:  -1

 عقٓ ٞؿتیٓ.

: ثقس اظ ثطزاقت فمظ یه ٘ٛؿ وبٞف آضاْ زض ٔیعاٖ خصة اوؿیػٖ یب قست تٙفؽ زیاسٜ  غیط کالیواکتطیک -2

ػٔطزٌای  پثاٝ  ٚ ٔیٜٛ عجیقتابً ضٚ   قٛز ٕیضً٘، عقٓ ٚ ثبفت ٔكبٞسٜ ٘ ٌٛ٘ٝ تغییطی زض ٚضقیت، . أب ٞیرقٛز ٔی

 ضٚز. ٔی

 ّای ذَضاکی تطاؾاؼ ًحَُ تٌفؽ عثقِ تٌسی هیَُ

 غیط کالیوا کتطیک کالیوا کتطیک

 وبوبئٛ ؾیت

 ٌیالؼ ظضزآِٛ

 ذیبض آٚاوبزٚ

 اٍ٘ٛض ٔٛظ

 ٌطیپ فطٚت ا٘دیط

 ِیٕٛ ا٘جٝ

 ذطثعٜ پبپبیب

 ظیتٖٛ عبِجی

 پطتغبَ ّٞٛ

 آ٘ب٘بؼ ٌالثی

 تٛت فطٍ٘ی ٌٛخٝ فطٍ٘ی

  ٞٙسٚا٘ٝ

 (93-94)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی  ای گَیٌس کِ: : ٍاغُ کالیواکتطیک تِ هیَُؾَال

 .یبثس ٔیزض اثتسای ثطزاقت قست تٙفؽ افعایف ٚ ؾپؽ وبٞف  (اِف
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 یبثس ٔیزض ظٔبٖ ضؾیسٖ قست تٙفؽ افعایف ٚ ؾپؽ وبٞف  (ة

 وٙس ٕیزض عی پطٚؾٝ پؽ اظ ثطزاقت قست تٙفؽ تغییط ٘ (ج

 .قٛز ٔیاقت وبٞف قست تٙفؽ زیسٜ پؽ اظ ثطز (ز

 صحیح اؾت. «ب»گعیٌِ  : پاؾد

 (92-93)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی ؟تاقس وی: کساهیک اظ هیَُ ّا کالیواکتطیک ًؾَال

 ظضزآِٛ (ز ّٞٛ (ج ا٘جٝ (ة ٌیالؼ (اِف

 .صحیح اؾت «الف»گعیٌِ : پاؾد 

 :غیط کالیواکتطیکّای کالیواکتطیک ٍ  ّای هتاتَلیک هیاى هیَُ تفاٍت

 تط اؾت. ٞبی غیط والیٕبوتطیه آٞؿتٝ فُٕ ضؾیسٖ زض ٔیٜٛ (1

ٞبی غیط والیٕبوتطیه ثؿتٍی ثٝ غّؾت اتیّٗ زاضز ٚ اٌط اتیّٗ حصف قٛز تاٙفؽ وابٞف    ٔیعاٖ تٙفؽ ٔیٜٛ (2

  یبثس ٔی

ٞابی   ٚیػٌای  ساضز ٚ اتایّٗ فماظ ؾاجت ؽٟاٛض    ٞبی والیٕبوتطیه ثؿتٍی ثٝ غّؾت اتیّٗ ٘ ٔیعاٖ تٙفؽ ٔیٜٛ (3

 .قٛز ٔی والیٕبوتطیه

 تٛا٘ٙس ٞٓ ظٔبٖ ٚ یب ثٝ نٛضت خسا اظ ٞٓ ثبقٙس. ٞبی ضؾیسٖ ٔی ٚ افعایف قبذم وتطیهافعایف حبِت والیٕب( 4

ٌصاضز ٚ  یب ثط ٘فٛشپصیطی غكب اثط ٔی ،قٛز ٔییب ثبفث تحطیه ؾیؿتٓ آ٘عیٕی ذبنی  ت،اتیّٗ ٞٛضٖٔٛ ضؾیسٖ اؾ

 .وٙٙس ٔیزؾتطؾی ثطذی آ٘عیٕٟب ٚ ؾٛثؿتطا ضا فطاٞٓ 

: کساهیک اظ گاظّای ظیط تافث کاّف فوط اًثـاضی هـازُ غـصایی ٍ تؿـطیـ زض فوـل ضؾـیسى       ؾَال

 (90-91)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی ؟قَز هی

 ٔتبٖ (ز ٞیسضٚغٖ  (ج زی اوؿیس وطثٗ (ة اتیّٗ (اِف

 صحیح اؾت. «الف»گعیٌِ  :پاؾد

)اضقـس  ؟قَز هـی : اظ کسام هازُ زض َّای هحیظ تِ هٌؾَض تؿـطیـ زض فوـل ضؾـیسى اؾـتفازُ     ؾَال

 (91-92تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی 

 اظت (ز زی اوؿیسوطثٗ (ج اتیّٗ (ة زی اوؿیس ٌٌٛطز (اِف

 صحیح اؾت. «ب »گعیٌِ : پاؾد 

 .قٛز ٔیزٚ ثطاثط قسٖ ٔیعاٖ تٙفؽ آٖ  فطٍ٘ی ضقس یبفتٝ ؾجع، ؾجتآؾیت ٔىب٘یىی ثط ٌٛخٝ ًکتِ:

 آؾیة هکاًیکی:

قاٛ٘س. ظذٕای قاسٖ    ٚؾبیُ ٔىب٘یىی زض ٍٞٙبْ ثطزاقت ٔحهَٛ ؾجت ایدبز نسٔبت ؾبیكای زض ٔحهاَٛ ٔای   

 وٝ: قٛز ٔیٞبی ٌیبٞی ؾجت اضٌبٖ
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 قٛز.ثٝ عٛض ٔٛلت فُٕ تٙفؽ ٚ تمؿیٓ ؾِّٛی قسیستط ٔی -1

 اتیّٗ تكىیُ ٌطزز. ٌبظ -2

 ٔدسز ثقضی اظ اخعاء ؾِّٛی تؿطیـ قٛز.٘ٛقیسٖ یب ؾبذت  -3

ٗ( واٝ  ٙی)ٔثُ تكىیُ ٚاوؽ( ْٔٛ )ِیٍ تدٕـ ثطذی اظ ٔٛاز نٛضت ٌیطز وٝ ؽبٞطاً ٘مف حفبؽتی زاض٘س -4

 وٙسٞب ٚ فٛأُ فؿبز خٌّٛیطی ٔیاظ ٞدْٛ ؾبپطٚفیت

 وٙس.پطٚتئیٗ ٔی ٚ پیبٔجط RNAٞبی ٌٛقتی ٔٛاز ٌیبٞی قطٚؿ ثٝ ؾبذت زض لؿٕت -5

 حطاضتاثط زضجِ 

مف اؾبؾای ٚ ثطذای زاضای ٘ماف    ٌیطز ثطای ؾالٔت زاضای ٘ ٞبیی وٝ ثقس اظ ثطزاقت نٛضت ٔی ثقضی اظ ٚاوٙف

 تٛا٘ٙس ضٚی ویفیت ٔبزٜ غصایی اثط ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة ثٍصاض٘س( ای ٞؿتٙس )ٌطٜٚ زْٚ ٔی حبقیٝ

 آؾیة ؾطهایی: 

ٔحهَٛ ذابضج اظ ٔحاسٚزٜ حطاضتای تٛنایٝ     وبٞف ویفیت ٚ پبییٗ آٔسٖ فٕط ا٘جبضی ٔحهَٛ ثٝ زِیُ لطاضزازٖ 

تط اظ ٘مغاٝ  ٞبی ٌیبٞی زض حطاضتی ثابال  وٝ زض ثقضی ثبفت قٛز ٔیقسٜ ثطای ثیكتط اظ یه زٚضٜ ظٔب٘ی وٛتبٜ ٌفتٝ 

 ٌیطز. اظ زضخٝ حطاضت تٛنیٝ قسٜ نٛضت ٔیتط  ا٘دٕبز ثبفت ٚ پبییٗ

 .قًَس ویاًجواز ذَز گطفتاض ایي آؾیة ً ًقغِ ّا هثل گالتی ٍ کاَّ زض تاالتط اظ ًکتِ: تقضی اظ هیَُ

 
 اثط آؾیة ؾطهایی c°حساقل زضجِ حطاضت ًگْساضی  هازُ

 ٞب(ٝ یتؾیت )ثقضی ٚاض
3-2 

ای قااسٖ زض زضٖٚ، تغییااط ض٘ااً زض   لٟااٜٛ

 ؾغح، ٘طْ قسٖ ٕٞطاٜ ثب پٛوی

 ٔٛظ )ؾجع یب ضؾیسٜ(
13-12 

فسْ تٛا٘بیی زض ضؾیسٖ، ض٘اً واسض ثقاس اظ    

 ضؾیسٖ

 ای قسٖ زض زضٖٚ لٟٜٛ 7 )تبظٜ(ظیتٖٛ 

 ای ٞبی لٟٜٛ ٘مبط فطٚ ضفتٝ زض ؾغح، ِىٝ 3 پطتمبَ

 ٌطیپ فطٚت
10 

ؾاغح، ٘مابط فاطٚ ضفتاٝ زض     تغییط ض٘اً زض  

 ای قسٖ زضٚ٘ی ؾغح، لٟٜٛ

 تغییط ضً٘ زضٚ٘ی، ٘مبط فطٚ ضفتٝ زض ؾغح 14 ِیٕٛتطـ

 ضً٘ ؾجع وسض ثقس اظ ضؾیسٖ 7-10 آ٘ب٘بؼ

 ذیبض
7 

ضفتاٝ زض ؾاغح ، حبِات ذاایؽ    ٘مابط فاطٚ   

 قسٌی زض آة، پٛؾیسٖ

 ٌٛخٝ فطٍ٘ی ضؾیسٜ
10-7 

حبِت ذیؽ قسٌی زض آة ، ٘طٔای ٚ پاٛن   

 قسٖ، تدعیٝ زضٚ٘ی

 ؾجع -ضقس یبفتٝ
13 

، آٔبزٌی ثاطای  ضً٘ ٘بٔٙبؾت ثقس اظ ضؾیسٖ

 پٛن قسٖ
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 ٘مبط فطٚ ضفتٝ زض ؾغح، ضً٘ ذطٔبیی 7 ِٛثیب ؾجع

 پٛن قسٖتغییط ضً٘ زض ؾغح،  7 ثبزٔدبٖ

ٞبی احیب وٙٙسٜ، قیطیٗ قاسٖ،  افعایف لٙس 4 ؾیت ظٔیٙی

 ای قسٖ لٟٜٛ

 ٘مبط فطٚ ضفتٝ زض ؾغح، عقٓ ٘بٔغّٛة 4 ٞٙسٚا٘ٝ

 فؿبز زضٚ٘ی ثٝ ذهٛل اظ ٘ٛؿ تدعیٝ قسٖ 10 وسٚ )لطٔع ٚ ؾجع(

زضجـِ  : کساهیک اظ اثطات ظیط هطتَط تِ آؾیة ؾطهایی گَجِ فطًگی تِ زلیل ًگْساضی زض ظیـط  ؾَال

 (89-90)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی تاقس؟ تاالتط اظ ًقغِ اًجواز هی حطاضت تحطاًی ٍ

 افعایف لٙسٞبی احیب وٙٙسٜ زض ٌٛخٝ (ة ٘مبط فطٚضفتٝ زض ؾغح ٌٛخٝ (اِف

 قیطیٗ قسٖ ٌٛخٝ (ز ٖ ٌٛخٝ٘طٔی ٚ پٛن قس (ج

 .صحیح اؾت «ج»گعیٌِ : پاؾد 

؟ زّـس  هـی : آؾیة ؾطهایی ًگْساضی زض ظیط زهای تحطاًی زض ؾیة تِ چِ قکلی ذَز ضا ًكـاى  ؾَال

 (94-95)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی 

 پٛؾیسٖ (ز  عقٓ ٘بٔغّٛة (ج ای قسٖ زض زضٖٚ لٟٜٛ (ة فطٚضفتٍی زض ؾغح (اِف

 .صحیح اؾت «ب»گعیٌِ : پاؾد 

 آثاض ًاهطئی آؾیة ؾطهایی

 ٘ىطٚظٜ قسٖ ثبفت ثٝ عٛض ٔٛضقی )ٔثُ ؾیت( ا1

 فسْ تٛا٘بیی زض ضؾیسٖ )ٔثُ ٔٛظ( ا2

 )ٔثُ ؾیت ظٔیٙی( قٛ٘س ٕیٞبی ؾفت زض ثبفت وٝ زض اثط پرتٗ ٘طْ ٘ ایدبز لؿٕت ا3

 ثبفتی ثب حبِت پكٕی )ٔثُ ّٞٛ( ا4

ٚ  ثقضی اظ ٔاٛاز اؾبؾای  ٞبی ٔتبثِٛیه اؾت یقٙی تِٛیس وٓ  ٔطثٛط ثٝ یه فسْ تٛاظٖ زض ٚاوٙف آؾیت ؾطٔبیی

تغییط یىپابضزٍی ٚ ذاٛال   ٚ ٞبی ؾٕی ٔثُ خٕـ قسٖ اتبَ٘ٛ یب اؾتبِسٞیس ٕٞطاٜ ثب تدعیٝ  تِٛیس ظیبز ٔتبثِٛیت

 .٘فٛشپصیطی غكبٞبی ثیِٛٛغیه

 زضجِ حطاضت تحطاًی

 .ٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت زض ٔیٜٛ ٚ قٛز ٔیزضخٝ حطاضتی وٝ ثبفث آؾیت ؾطٔبیی 

 c °11ٌطیپ فطٚت تٍعاؾی  ،c ° 0ٌطیپ فطٚت فّٛضیسا ،c °1ؾیت  ،c 4/14°ٔٛظ  

ٍٟ٘ساضی ؾایت   ،ٔٙدط ثٝ ٘بتٛا٘ی آٟ٘ب زض ضؾیسٖ عجیقی ٔی ٌطزز c °30ٞب زض ثبالتط اظ  ٍٟ٘ساضی ثؿیبضی اظ ٔیٜٛ

 ٌطزز. ض ٍٞٙبْ آؾیت ؾطٔبیی ٞٓ ایدبز ٔیوٝ ز قٛز ٔیثبفث ثطٚظ قطایغی  c°55زض 
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 ضعَتت

 :ای ثبقس وٝ ٞب ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ ٍٟ٘ساضی ٔیٜٛٔیعاٖ ضعٛثت زض ٔحُ 

 .قٛز ٔیٞب  ٘كٛز ظیطا ؾجت ضقس ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓضعٛثت اضبفٝ ثٝ نٛضت آة زض ؾغح آٟ٘ب خٕـ  -1

 اظ زؾت ضفتٗ آة آٟ٘ب ثٝ حسالُ ثطؾس ٚ عطاٚت آٟ٘ب حفؼ قٛز. -2

ثٝ وبضٌیطی ا٘جبضی ثب اتٕؿفط اقجبؿ اظ ضعٛثت ٘یبظٔٙس ٚخٛز حسالُ اذتالف زضخٝ حطاضت زض ؾطتبؾط ا٘جابض اؾات   

ٞاب خٕاـ    ٞاب ٚ ؾاجعی   ثربض ثبلی ٔی ٔب٘س ٚ زض ؾغح ٔیٜٛوٝ ثٝ ایٗ تطتیت تٕبْ آة ٔٛخٛز زض اتٕؿفط ثٝ حبِت 

 .قٛز ٕی٘

 اثط ذلَل َّا ٍ ًَض

ثاٝ فٙاٛاٖ    قاٛز  ٔیذّٛل ٞٛای ؾطزذب٘ٝ ثؿیبض ٟٔٓ اؾت ظیطا ؾجت خصة ثٛ تٛؾظ ٔٛاز غصایی زضٖٚ یرسبَ 

 ٔثبَ: 

 .وٙٙس ٔیوطٜ ٚ قیط ثٛی ٔبٞی ٚ ٔیٜٛ ضا خصة  ا1

 .وٙس ٔیترٓ ٔطك ثٛی پیبظ ضا خصة  ا2

 ؾیت ٘جبیس ثب وّٓ، وطفؽ، پیبظ ٚ ؾیت ظٔیٙی زض یه ا٘جبض لطاض ٌیطز. -3

 :ًَض زض ؾطزذاًِ ٍ اًثاضهحاؾي کاّف 

 ا٘ساظز ؾیت ظٔیٙی ٚ پیبظ ضا ثٝ تبذیط ٔیخٛا٘ٝ ظزٖ  -1

 وٙس ٔیایدبز ضً٘ ٚ ثٛی ثس زض ٔٛاز غصایی ضا وٙس  -2

. ٔب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز قٛز ٔیتِٛیس اؾتطٞبی فقبَ اظ ؾیت، ثبفث وبٞف فٕط ٔب٘سٌبضی ؾیت زض ؾطزذب٘ٝ  ًکتِ:

 وٙیٓ. ایٗ فُٕ خٌّٛیطی ٔی وطثٗ فقبَ اظخصة وٙٙسٜ ثٛ ٔثُ 

 ًگْساضی هَاز حیَاًی

 ٞٓ ٔی ضؾس. c°40ٞبی فٕمی ثٝ حسٚز  اؾت وٝ زض لؿٕت c°39-30، حطاضت القٝ ثقس اظ شثح، زض ٔٛضز ٌٛقت

وبٞف یبثاس ٚ تٛخاٝ    c°5ای نٛضت ٌیطز وٝ حطاضت فٕیك تطیٗ لؿٕت آٖ تب  ؾطز وطزٖ ایٗ القٝ ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ظ٘س. ْ ٌیطز ظیطا ثٝ ویفیت آٖ ِغٕٝ ٔی٘جبیس ثٝ وٙسی ا٘دب زاضیٓ وٝ ؾطز وطزٖ القٝ

ثطای خٌّٛیطی  قٛز ٔییقٙی ٚظٖ القٝ وٓ  یبثس ٔی% اؾت وبٞف 2زض عَٛ ؾطز وطزٖ، ضعٛثت القٝ وٝ حسٚز 

ٞاب ضا ثاٝ    تٝ ایٗ افعایف ضعٛثت ذغاط ضقاس وپاه   اظ ایٗ ٔٛضز، ثبیس ضعٛثت ٞٛای ؾطزوٙٙسٜ ضا افعایف زٞیٓ، اِج

 ز وٝ ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ٞٓ ثبیس اظ تبثف فطاثٙفف اؾتفبزٜ وٙیٓ.ٕٞطاٜ زاض

)اضقس تْساقت ٍ ایوٌـی هـَاز   هی ضٍز؟ : زض عی ًگْساضی القِ چٌس زضصس ضعَتت القِ اظ تیيؾَال

 (92-93غصایی 

 8 (ز 5 (ج 3 (ة 2 (اِف

 صحیح اؾت. «الف»گعیٌِ  : پاؾد
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ای خٌّٛیطی اظ ضقس ٚ ثط زٞٙس ٔی% لطاض 85-87ٚ ضعٛثت ٘ؿجی  c°2، آٖ ضا زض حطاضت ثطای وٟٙٝ وطزٖ ٌٛقت

ٝ    ٚ تقساز الٔپ . اِجتٝ ٚضقیتوٙٙس ٔیٞب اظ ٘ٛض ٔبٚضاثٙفف اؾتفبزٜ  ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ای  ٞبی فطاثٙفف ثبیاس ثاٝ ٌٛ٘ا

 ٞبی ضٚی القٝ ٘كٛز. ثبقس وٝ ؾجت تدعیٝ زطثی

 زض اثط ؾطهاکَتاُ قسى 

ناٛضت ٌیاطز، خاصة آة ٚ     -c°5تب  0ظ خٕٛز ٘قكی فُٕ ؾطز وطزٖ القٝ ثیٗ اٌط ثالفبنّٝ ثقس اظ شثح ٚ لجُ ا

 ٌٛیٙس. پسیسٜ وٛتبٜ قسٜ زض اثط ؾطٔب ٔی ثٝ ایٗ قٛز ٔیٚ ؾفت  یبثس ٔیٍٟ٘ساضی آة تٛؾظ ٌٛقت وبٞف 

گطزز چِ اتفاقی زض ٌّگـام ذـطٍج اظ    هٌجوس: زض صَضتی کِ گَقت تالفاصلِ پؽ اظ کكتاض زام ؾَال

 (89-90)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی ؟زّس هیاًجواز ضخ 

 ذٛ٘بثٝ ی٘طْ قسٖ ٌٛقت ٚ تِٛیس ٔیعاٖ ظیبز (ة ؾفتی ٌٛقت ٚ تِٛیس ٔیعاٖ ظیبزی ذٛ٘بثٝ (اِف

 ٘طْ قسٖ ٌٛقت ٚ تِٛیس ٔیعاٖ وٕی ذٛ٘بثٝ (ز ؾفتی ٌٛقت ٚ تِٛیس ٔیعاٖ وٕی ذٛ٘بثٝ (ج

 صحیح اؾت. «الف»گعیٌِ  پاؾد :

: اگط القِ ی تاظُ کكتاض قسُ قثل اظ آغاظ جوَز ًقكی تِ ؾطفت ؾطز قَز، کسام پسیسُ حاصل ؾَال

 (94-95)اضقس تْساقت ٍ ایوٌی هَاز غصایی ؟ قَز هی

 Chilling injury (ز Aging (ج Cold shortening (ة Bone taint (اِف

 صحیح اؾت. «ب»: گعیٌِ  پاؾد

 ی هاّیًگْساض

قاس اظ  واٝ ث  وٙٙاس  ٔیٞبیی ضٚی لكط ِعج ثسٖ ٚ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔبٞی ظ٘سٌی  ب ثبوتطیٔبٞی ظ٘سٜ اؾتطیُ اؾت أ

یبثٙس. اظ آ٘دبیی وٝ ٔبٞی ذٛ٘ؿطز اؾت ٚ زض زٔابی پابییٗ آة الیاب٘ٛؼ ظ٘اسٌی      ٔطي ثٝ قست ضقس ٚ تىثیط ٔی

 .وٙٙس ٔیٞبی ٕٞطاٜ ثب آٖ ثٝ ضاحتی زٔبی یرسبَ ضا تحُٕ  ، ثبوتطیوٙس ٔی

 ًگْساضی هاّی ؾرتی ّای زیگطی ًیع زاضز: تِ جع هَضز شکط قسُ،

 .س٘قٛ ٔیضٚغٗ ٔبٞی زاضای اؾیسٞبی زطة غیط اقجبؿ ظیبز اؾت وٝ ثٝ ؾطفت اوؿیس  -1

ٓ   واٝ تٛؾاظ ثابوتطی    ٞؿتٙسطی ٔتیُ آٔیٗ فؿفِٛیپیسٞبی ٔبٞی ؾطقبض اظ ت -2 ٞابی عجیقای خاسا     ٞاب ٚ آ٘اعی

 .وٙٙس ٔیس ٚ ایدبز ثٛی ٘بٔغجٛؿ ٌ٘طز ٔی

 طكًگْساضی ترن ه

 )زضخٝ فبضٟ٘بیت( ثٟتطیٗ حبِت اؾت. f°30ٍٟ٘ساضی ترٓ ٔطك زض 

 اٌط وبتیىُ وٝ ضٚی پٛؾتٝ ترٓ ٔطك اؾت اظ ثیٗ ثطٚز:

 .قٛ٘س ٔیاظ ترٓ ٔطك خسا  co2ضعٛثت ٚ  -1

 .قٛ٘س ٔیٞب ٚ ٞٛا ٚاضز ترٓ ٔطك  ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ -2
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ثٙبثطایٗ ا٘ساظٜ ایٗ فضب ٘كبٖ زٞٙاسٜ تابظٌی یاب    ، قٛز ٔیٚضٚز ٞٛا ثٝ ترٓ ٔطك ؾجت افعایف فضبی اتبله ٞٛایی 

 ٔب٘سٌی ترٓ ٔطك اؾت.

ٚ ؾفیسٜ  قٛز ٔیاظ ترٓ ٔطك، افعایف حبِت لّیبیی ضا زض پی زاضز ٚ ثبفث اظ زؾت ضفتٗ حبِت تبظٌی  co2ذطٚج 

 .قٛ٘س ٔیٚ ظضزٜ ثب ٞٓ ٔرّٛط 

 ثطای خٌّٛیطی اظ حبِت فٛق ثبیس:

 لطاض زٞیٓ. ترٓ ٔطك ضا زض اتٕؿفطی اظ ٌبظوطثٙیه -1

 زض یه ضٚغٗ ٔقس٘ی ؾجه فطٚ ثجطیٓ تب ٌبظٞبی شوط قسٜ ٚاضز ٚ ذبضج ٘كٛ٘س.ضا ترٓ ٔطك  -2

 ٔبٜ لبثُ ٍٟ٘ساضی ٞؿتٙس. 6تب  قٛ٘س ٔیٔكرم  Aٞبیی وٝ ثب زضخٝ  %، ترٓ ٔطك90ٚ ضعٛثت f°30زض زٔبی 

ٍ ایوٌـی هـَاز   )اضقـس تْساقـت   یط اظ فالئن هاًسگی ترن هطك اؾت؟ّای ظ : کسام یک اظ گعیٌِؾَال

 (88-89غصایی 

 وبٞف حدٓ اتبله ٞٛایی (ة افعایف حدٓ اتبله ٞٛایی (اِف

 زض ترٓ ٔطك Co2افعایف ٔیعاٖ  (ز وبٞف حبِت لّیبیی ترٓ ٔطك (ج

 صحیح اؾت. «الف»: گعیٌِ  پاؾد

 ًگْساضی قیط:

ٞبی ؾطٔب زٚؾات   ثبوتطیجتٝ اٌط ظٔبٖ عٛال٘ی قٛز، اؾت، اِ C°5حطاضت تٛنیٝ قسٜ ثطای ٍٟ٘ساضی قیط حسٚز 

 .وٙٙس ٔیضقس 

  فقالیت لیپاظ زض قیط

واٝ ؾاجت    قاٛ٘س  ٔای ٞب، اؾیسٞبی زطثی تِٛیاس   اثط فقبِیت ِیپبظی ا٘ٛافی اظ وپهٔثجت: زض پٙیط ضٌٝ آثی زض  -1

 .قٛ٘س ٔیایدبز ٔعٜ ٚ ثٛی ٔغّٛة 

 ِیپِٛیتیه( )فؿبز وٙس ٔیٔٙفی: تِٛیس اؾیس زطة وٛتبٜ ظ٘دیط زض قیط وٝ ثٛی ٘بٔغّٛة تِٛیس  -2

 اثطات هٌفی ًَض

 .قٛز ٔیؾجت وبٞف قسیس ضیجٛ فالٚیٗ  -1 

 ٞبیف وٝ ٘بقی اظ اثط ٘ٛض ثط اؾیسٞبی آٔیٙٝ اؾت. ایدبز ثس عقٕی زض قیط ٚ فطآٚضزٜ -2

 ٞب زض قیط ثٝ زِیُ اوؿیساؾیٖٛ زطثی ایدبز ثس عقٕی -3

 تطآٍضز ؾطهای الظم تطای ؾطزذاًِ

، ٔمساض ٚ ٘ٛؿ ٔبزٜ غصایی ضا ثبیس زض ٘ؾط ٌطفت . ثبض حطاضتی وٝ ثبیس ٌطفتٝ قٛز ثطاثط ظْزض ثطآٚضز ٔیعاٖ ؾطٔبی ال

 اؾت ثب ٌطٔبی ٚیػٜ ضطثسض ٚظٖ ٔبزٜ ضطة زض تقساز زضخٝ حطاضتی وٝ ثبیس حطاضت ٔبزٜ وبٞف یبثس.
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 ; فطَٔٛ ٔحبؾجٝ ٌطٔبی ٚیػٜ 008/0+ )زضنس آة ٔٛخٛز زض ٔبزٜ غصایی(2/0

 ًکات:

 .وٙٙس ٔیصایی ٔثُ ِٛثیب ؾجع حیٗ ٍٟ٘ساضی حطاضت ظیبزی تِٛیس ثقضی ٔٛاز غ

 ثبقس. C°1ٞب ثبیس حسٚز  تغییطات زضخٝ حطاضت ؾطزذب٘ٝ

 ّای ایجاز کٌٌسُ ؾطها ؾیؿتن

 :قٛ٘س ٔیزؾتٝ تمؿیٓ  2ٞب ثٝ  ایٗ ؾیؿتٓ

 یرسبِٟبی ٔىب٘یىی -1

 ؾطز وطزٖ ثبوطیٛغٖ -2

 یرچالْای هکاًیکی

 :لؿٕت تكىیُ قسٜ 4ٞب اظ  یرسبَیٗ ؾیؿتٓ ؾطٔبظا زض ا

 زضیسٝ ا٘جؿبط -1

 (Q2تجریط وٙٙسٜ ) -2

  Q2+E=Q1    ( Eوٕپطؾٛض ) -3

 (Q1وٙسا٘ؿٛض ) -4

 ّا ؾیکل ؾطهاظایی زض ایي یرچال

 .قٛز ٔیٔبیـ آٔٛ٘یبن اظ عطیك زضیسٝ ا٘جؿبط ٚاضز تجریط وٙٙسٜ  -1

 .قٛز ٔیٌیطز ٚ ثٝ ٌبظ آٔٛ٘یبن تجسیُ  زض تجریط وٙٙسٜ حطاضت ٔحیظ ضا ٔی -2

 .قٛز ٔیزض وٕپطؾٛض ٌبظ آٔٛ٘یبن فكطزٜ ٚ ٌطْ  -3

ٚ ثاٝ ایاٗ تطتیات ؾایىُ تىاطاض       قٛز ٔیزض وٙسا٘ؿٛض ٌبظ آٔٛ٘یبن تٛؾظ آة ٚ یب ٞٛا ؾطز ٚ ثٝ ٔبیـ تجسیُ  -4

 .قٛز ٔی

 ّا هَاز هَضز اؾتفازُ زض یرچال

 12یٖٛ ، زی وّطٚزی فّٛضٚٔتبٖ یب فطco2آٔٛ٘یبن، 

ٔبزٜ ؾطٔبظای ٔٛضز اؾتفبزٜ ثبیس فبلس ؾٕیت، غیط لبثُ اقتقبَ، وٓ ٞعیٙٝ، زاضای ٘مغاٝ خاٛـ پابییٗ ٚ ٌطٔابی     

 ٟ٘بٖ تجریط ثبال ثبقس ٚ ثب ضٚغٗ ٔٛخٛز زض وٕپطؾٛض ٔرّٛط ٘كٛز.
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 هقایة هحاؾي هازُ ؾطهاظا

وٓ ٞعیٙٝ، زاضای ٘مغٝ خاٛـ پابییٗ    آٔٛ٘یبن

فاسْ اذاتالط   ٌطٔبی ٟ٘بٖ تجریط ثبال، 

 ثب ضٚغٗ وٕپطؾٛض

َ   -ٔبزٜ ای ؾٕی ایدابز   -لبثاُ اقاتقب

 ذٛضزٌی زض ِِٛٝ ٞبی ٔؿی

، غیط ؾٕی )ٔحبؾاٗ  غیط لبثُ اقتقبَ زی اوؿیس وطثٗ

 آٔٛ٘یبن ضا زاضز(

 ٘یبظ ثٝ فكبض فّٕیبتی ثبال

ثٝ ٔمساض وٓ ثب ضٚغٗ وٕپطؾٛض ٔرّٛط  ٕٞٝ ٔحبؾٗ ثبال ضا زاضز 12فطیٖٛ 

 قٛز ٔی

 ّا( ّای ثاتت هقوَلی ٍ هتحطک )کاهیَى ؾطزذاًِزض 

ٝ    .قاٛز  ٔای اظ ٞٛای ؾطزقسٜ خٟت وبٞف ضربٔت الیٝ ٔطظی اؾتفبزٜ   واٝ زض   ای اظ ٞٛاؾات  الیاٝ ٔاطظی، الیا

. ٚظـ ٞٛای ؾطز ثبفث وابٞف ضاربٔت ایاٗ الیاٝ     وٙس ٔیٔدبٚضت ٔبزٜ غصایی لطاض زاضز ٚ ایدبز ثطٚزت ضا وٙس 

 اؾت. -c°4زٔبی ایٗ ٞٛا حسٚز  قٛز ٔی

ض ثیٗ فضبی ٞب( اؾتفبزٜ اظ نفحبت فّعی اؾت وٝ ز ٞبی ٔتحطن )وبٔیٖٛ ـ زیٍط ثطای ایدبز ؾطٔب زض یرسبَضٚ

ضخاٝ حاطاضت   ٞبی ٕ٘ىی ٔثُ وّطیسپتبؾیٓ، وّطیس ؾاسیٓ ٚ وّطیاس آٔٛ٘یاْٛ واٝ تاب ز      نفحٝ ٔحَّٛ 2ذبِی ٞط 

 زضخٝ ؾب٘تٍطاز. -21تب  -3ا٘س یقٙی اظ  اٚتىتیه ذٛز ٔٙدٕس قسٜ

 ؾطز کطزى تا کطیَغى

ٌابظ زض ٍٞٙابْ تٕابؼ ثاب ٔابزٜ      وطیٛغٖ ٔبزٜ ؾطٔبظایی اؾت وٝ ثب تغییط حبِت ذٛز اظ ٔبیـ ثٝ ٌبظ ٚ یب خبٔس ثاٝ  

 .وٙس ٔیٌیطز ٚ ٔبزٜ غصایی ضا ؾطز  ٖ ضا ثطای تجریط یب تهقیس ذٛز ٔی، ٌطٔبی آغصایی

 :ضٚ٘س ازی وٝ ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ثٝ وبض ٔیٔٛ

 ٘یتطٚغٖ ٔبیـ -1

 ید ذكه( ،اوؿیسوطثٗ )ثٝ نٛضت ٔبیـ یب خبٔسزی  -2

 ًیتطٍغى هایـ

 :نٛضت اؾت 2 فُٕ ؾطز وطزٖ ثب ٘یتطٚغٖ ٔبیـ ثٝ

آیس ٚ  ٔیٌطزز ٚ فٛضاً ثٝ قىُ ٌبظ زض  ای وٝ فبیك وبضی قسٜ تعضیك ٔی ٘یتطٚغٖ ثٝ زضٖٚ ٔحفؾٝ غیط هساٍم: -1

 .قٛز ٔیٛؾظ ٔیىطٚپطٚؾؿٛض تٙؾیٓ ٚ زٔبی زاذُ ٔحفؾٝ ت قٛز ٔیایٗ ٌبظ تٛؾظ پٙىٝ زض ٔحفؾٝ پرف 

وٝ ایٗ اؾتٛا٘ٝ ثب ثٝ ٌاطزـ زضآٚضزٖ ٔابزٜ غاصایی     قٛز ٔی: ٔبزٜ غصایی تٛؾظ یه ٘مبِٝ ٚاضز اؾتٛا٘ٝ هساٍم -2

 .قٛز ٔیؾجت تٕبؼ آٖ ثب ٘یتطٚغٖ ٔٛخٛز زض اؾتٛا٘ٝ 

ٞبی حبُٔ ٔٛاز غصایی  كتیٞب ٚ و ٞب، ٚاٌٗ ٚ زض وبٔیٖٛ قٛز ٔی٘یتطٚغٖ ٔبیـ ثبفث زٚضقسٖ ٞٛا اظ ٔحیظ  ًکتِ:

 .قٛز ٔیاؾتفبزٜ 
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 زی اکؿیس کطتي

 .قٛز ٔیثٝ نٛضت ٔبیـ ٚ خبٔس )ید ذكه( ٔهطف 

 نٛضت اؾت: 2فُٕ ؾطز وطزٖ ثب زی اوؿیس وطثٗ ثٝ 

ٚ ثٝ نٛضت شضات ثطف ٔب٘ٙس ضٚی ٔبزٜ غصایی ؽبٞط  قٛز ٔیزض حبِت ٔبیـ ثٝ فضبی حبٚی ٔٛاز غصایی پبقیسٜ  ا1

 .ٌیطز ، ٌطٔبی ٔبزٜ ضا ٔیقیسقسٜ ٚ ؾطیقبً ٕٞطاٜ ثب ته

 .قٛز ٔیفجٛض زازٜ  ،قٛز ٔیای وٝ زض آٖ زی اوؿیسوطثٗ پبقیسٜ  غصایی تٛؾظ ٘ٛاض ٘مبِٝ اظ ٔحفؾٝ ٔٛاز ا2

ٝ ٔابزٜ غاصایی ضا ثاٝ زی اوؿایسوطثٗ     ضٚـ اَٚ ثطای حُٕ ٔٛاز ثٝ زٚضزؾت ثؿیبض ٔفیس اؾت، ثٝ ایٗ نٛضت وا 

، ؾطٔبی الظْ ثطای حفؼ ٔابزٜ غاصایی   . ثب تهقیس زی اوؿیسوطثٗزٞٙس ٔیٚ زض وبضتٗ لطاض  وٙٙس ٔیخبٔس آغكتٝ 

 .قٛز ٔیفطاٞٓ 

 ؽطفیت هٌجوس کٌٌسگی هَاز ؾطهاظا 

آ٘تبِپی یب ؽطفیت  %52%، 15، %13٘یتطٚغٖ ٔبیـ ثٝ تطتیت زاضای وطثٗ خبٔس ٚ زی اوؿیسوطثٗ ٔبیـ، زی اوؿیس

ٔٙدٕس وٙٙسٌی ٔبزٜ اِٚیٝ ذٛز ٞؿتٙس. زض ٘تیدٝ ثطای ٘یتطٚغٖ ٔبیـ ثٝ ؾیؿتٕی خٟت ٟٔبض ٚ اؾتفبزٜ اظ تاٛاٖ  

 .زاضیٓ ٘یبظ ؾطٔبظایی آٖ

زی . % زضناس تدابٚظ وٙاس ثاطای ؾاالٔت وبضوٙابٖ ذغط٘ابن اؾات        5اٌط ٔیعاٖ زی اوؿایسوطثٗ زض ٔحایظ اظ   

، ٞآ  قاٛز  ٔیت زاضز زٖٛ احتٕبَ ایدبز قٛن ؾطٔبیی زض ٔبزٜ غصایی وٕتط ٖ ٔعیغاوؿیسوطثٗ ٘ؿجت ثٝ ٘یتطٚ

 .وٙس ٔیزٙیٗ آؾیت ؾطٔبیی وٕتطی ثٝ وبضوٙبٖ ٚاضز 

 اتوؿفط کٌتطل قسُ ٍ اتوؿفط تغییط یافتِ

ٞبی ٍٟ٘ساضی ٔٛاز غصایی، ٍٟ٘ساضی زض ا٘جبضٞبیی اؾت وٝ تطویت ٌبظٞبی ٔٛخٛز زض اتٕؿفط آٟ٘ب تحت  یىی اظ ضاٜ

وٙتطَ اؾت. ٔثالً زض اتٕؿفطی وٝ ٔیعاٖ اوؿیػٖ وٕتط ٚ ٔیعاٖ زی اوؿیسوطثٗ ثیكتط اؾات، ٍٟ٘اساضی ثقضای    

 ا٘ٛاؿ ؾیت ثٟتط اؾت. 

 (CAاتوؿفط کٌتطل قسُ )

جبض اظ عطیك ذبضج وطزٖ ٚ یب اضابفٝ واطزٖ ٔقٕاٛاًل یاه ٌابظ واٝ اغّات زی        تطویت ٌبظٞبی ٔٛخٛز زض فضبی ا٘

اتٕؿافط ٔدٕاٛؿ غّؾات اوؿایػٖ ٚ زی      ایٗ ٘اٛؿ وطثٗ اؾت، ثٝ قىُ ٔٙبؾت ایدبز ٚ حفؼ ٔی ٌطزز. زضساوؿی

 .یبثس ٔی% وبٞف 5اوؿیسوطثٗ تب حسٚز 

 (MAاتوؿفط تغییط یافتِ )

ٌاطزز. زض زٙایٗ حابِتی زض اثاط      فط آٖ ثب ٔحیظ ذبضج لغـ ٔای ط اتٕؿٚ اضتجب قٛز ٔیا٘جبض ثٝ عٛض وبُٔ ٔؿسٚز 

تب حسی وٝ ثتٛاٖ زض آٖ ٔابزٜ   یبثس ٔیفقبِیت تٙفؿی ٔٛازی وٝ زض ا٘جبض لطاض زاض٘س، تطویت ٌبظٞبی ٔٛخٛز تغییط 

 غصایی ضا ثٝ قىُ ٔغّٛثی ٍٟ٘ساضی وطز.
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 زض تٙؾیٓ غّؾت ٌبظٞب زض ٞط ٘ٛؿ اتٕؿفط ثبیس تٛخٝ قٛز وٝ:

 .قٛز ٔییػٖ ثبفث افعایف حؿبؾیت ثٝ زی اوؿیسوطثٗ ٚ افعایف ترٕیط ٚ تِٛیس زی اوؿیسوطثٗ وبٞف اوؿ 

وٙتطَ ٚ تٙؾیٓ غّؾت ٌبظٞبی ٔٛخٛز زض اتٕؿفط وٙتطَ قسٜ اظ عطیك ٚاضز واطزٖ زی اوؿایسوطثٗ ثاٝ ناٛضت     

خصة  ٗ فقبَ ثطایخبٔس یب ٔبیـ ثٝ ٔحیظ ٚ یب تٟٛیٝ ٔحیظ ٚ فجٛض ٌبظٞبی آٖ اظ ضٚی ٞیسضٚوؿیسوّؿیٓ یب وطث

 ٌیطز. زی اوؿیسوطثٗ اضبفی نٛضت ٔی

وٙتطَ ٚ تٙؾیٓ غّؾت ٌبظٞبی ٔٛخٛز زض اتٕؿفط تغییط یبفتٝ وٝ اضتجبط آٟ٘ب ثٝ عٛض وبُٔ ثب ٔحیظ لغـ قسٜ، ثب 

 ٌیطز. تعضیك ٌبظ ثٝ زضٖٚ ا٘جبض نٛضت ٔیاؾتفبزٜ اظ ؾیّٙسضٞبی تحت فكبض حبٚی ٌبظ ٚ 

زض اتٕؿفط وٙتطَ قاسٜ،  ٚ  ٌیطز ا٘جبض، تٛؾظ ؾٙؿٛضٞب نٛضت ٔی 2ط وطثٗ زض ٞاوؿیسآٌبٞی زلیك اظ ٔیعاٖ زی 

 . ضعٛثت ثیكتط، وبٞف ٚظٖ وٕتط اؾت % اؾت ٚ زض ٘تید90ٝ-95ٔیعاٖ ضعٛثت ثیكتط ٚ حسٚز 

 ّای اؾتفازُ اظ اتوؿفطّای کٌتطل قسُ ٍ تغییط یافتِ هحسٍزیت

 ٛزٖ ٔیعاٖ اوؿیػٖ تٛؾظ ثؿیبضی اظ الالْ غصایی فسْ تحُٕ غّؾت ثبالی زی اوؿیسوطثٗ ٚ پبییٗ ث -1

وٝ تِٛیس ٔٛاز ثسثٛ ٚ  قٛز ٔیٞبی ثیٛقیٕیبیی ذبل زض ٔٛاز غصایی  یط تطویت ٌبظٞب ٔٛخت ثقضی فقبِیتتغی -2

 ثسعقٓ ضا زض پی زاضز.

 (قٛز ٔی)ٔثالً تِٛیس اتیّٗ وٝ ثبفث تؿطیـ فُٕ ضؾیسٖ ٚ وبٞف فٕط ا٘جبضی ٔبزٜ غصایی 

 ثطاثط ا٘جبض ٔقِٕٛی اؾت. 2اـ  ٛؿ ا٘جبضٞب التهبزی ٘یؿت ٚ ٞعیٙٝاظ ایٗ ٘اؾتفبزٜ  -3

 ًکات:

 .وٙس ٔیالتهبزی ثٛزٖ ٚ ٞعیٙٝ فّٕیبتی ٟٔٓ تطیٗ فبّٔی اؾت وٝ اؾتفبزٜ اظ ایٗ ا٘جبضٞب ضا ٔحسٚز 

 ٍٟ٘ساضی ؾیت، ٌالثی ٚ وّٓ زض ایٗ ا٘جبضٞب ٔٙبؾت اؾت.

 ذالء جعئی:یک  اًثاضزاضی اتوؿفط کٌتطل قسُ ّوطاُ تا

فكابض ٞاٛا   ٚ ٌیاطز   ت ٔای ، ثطزاقت ٔساْٚ اتیّٗ ٚ ؾبیط ٔٛاز فطّاض ناٛض ا٘جبض فالٜٚ ثطوبٞف ٔمساض اوؿیػٖزض ایٗ 

 .وٙٙس ٔی، ایٗ فٛأُ اظ ضؾیسٖ ٚ وٟٙٝ قسٖ ٔبزٜ غصایی خٌّٛیطی قٛز ٔیوٙتطَ 

 هکاًیؿن اثط اتوؿفط تغییطیافتِ 

 :وٙس ٔیٞب خٌّٛیطی  ب٘یؿٓعطیك اظ فقبِیت ٔیىطٚاضٌ 2 زی اوؿیسوطثٗ ثٝ

 PHحُ قسٖ زض آة ٔبزٜ غصایی ٚ تكىیُ اؾیسوطثٙیه ٚ وبٞف  -1

ٞب ٚ ٞآ زض   ٞبی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ آ٘عیٕی ٚ ثیٛقیٕیبیی ٞٓ زض ؾَّٛ ٞبی اظ ا٘دبْ ثؿیبضی اظ ٚاوٙف خٌّٛیطی -2

 ٞبی ٔٛاز غصایی ؾَّٛ

ثیف اظ حس وآ   O2ثیف اظ حس ظیبز ٚ  CO2اٌط  زض تٙؾیٓ زلیك غّؾت ٌبظ ایٗ اتٕؿفطٞب ثبیس زلت وٙیٓ، ظیطا

ٚ زض ٟ٘بیات آؾایت    قاٛ٘س  ٔای ، اتبَ٘ٛ ٚاؾتبِسٞیس زض ٔٛاز خٕـ ٞبی ؾٕی ٘ؾیط اؾیسؾٛوؿٙیه قٛز، ٔتبثِٛیت

 .وٙٙس ٔیزض ایٗ ٔٛالـ ٘یع ثطٚظ  ،ثبقٙس ٔیٞبیی وٝ ٘بقی اظ زضخٝ حطاضت پبییٗ 
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 ؾیة ؾیة ظهیٌی 

ؾیت ظٔیٙی قسٖ ؾطیـ  فبؾس co2غّؾت ظیبز 

 ظذٕی قسٜ

نسٔٝ ٘بقای اظ غّؾات وآ    

 اوؿیػٖ

 .زٞس ٕیاخبظٜ تطٔیٓ ثبفت آؾیت زیسٜ ضا ٘ (CO2غّؾت ظیبز زی اوؿیسوطثٗ ) ًکتِ:

 :(MAPؾیؿتن ّای هَاز غصایی تا اتوؿفط تغییط یافتِ )

زض ایٗ ضٚـ، تطویت ٌبظٞبی ٔٛخٛز زض ثؿتٝ ثٙسی ٔبزٜ غصایی ثقاس اظ لاطاضزازٖ ٔابزٜ غاصایی زض آٖ ٚ لجاُ اظ      

 .یبثس ٔیثؿتٗ آٖ ثٝ قىُ ٔٛضز ٘ؾط تغییط 

 :وٝ قٛز ٔیٞبیی فطاٞٓ  زض زٙیٗ ثؿتٝظٔب٘ی ثیكتطیٗ ٔست ثطای ٍٟ٘ساضی ٔبزٜ غصایی 

 ٔبزٜ ٔٙبؾت ثطای ثؿتٝ ثٙسی ا٘تربة قٛز -1

 اظ اتٕؿفطی اؾتفبزٜ قٛز وٝ تٙفؽ ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘س -2

 ٞب وبٞف یبثس تقساز ٚ فقبِیت ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ -3

اء ثٝ ٚخٛز آٚض٘سٜ فغط آٖ عوٝ ثٝ زِیُ حفؼ اخ یبثس ٔیٞب افعایف ظیبزی  ٔست ٔب٘سٌبضی لٟٜٛ زض ایٗ ثؿتٝ ًکتِ:

 .یبثس ٔیسی ٚ ویه ٞٓ افعایف ٔست ٔب٘سٌبضی ٔٛاز پرتٝ قسٜ آضزی ٔثُ ٘بٖ ٔقِٕٛی ؾب٘سٚی. اؾت

 ّای حاٍی اتوؿفط تغییط یافتِ ؿتِهقایة اؾتفازُ اظ ت

 ظا ضٚی ٔبزٜ غصایی وٝ زضٖٚ ثؿتٝ لطاض زاض٘س. ٞبی ثی ٞٛاظی ٚ ثی ٞٛاظی اذتیبضی ثیٕبضی ضقس ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ
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