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ضًگ، ثبفت، کیفیت ثْساقتی ٍ قًَس. ایي فؿبز ثط عقن، هَاز غصایی زض ٌّگبم ًگْساضی ززبض تغییطات ٍ فؿبز هی

 گصاضز.ای هبزُ غصایی اثط هیاضظـ تغصیِ

اهط خلَگیطی اظ فؿبز هَاز غصایی ایي اؾت کِ زض ثؿیبضی اظ هَاضز زٌس فبهل ظیبى ثابض   یکی اظ هكکالت هْن زض

 ضًس.آٍگصاضًس ٍ قطایظ قسیساً هٌبؾجی ضا ثطای فؿبز فطاّن هیثِ عَض ّن ظهبى ضٍی هبزُ غصایی اثط هی

 هیکطٍاضگبًیؿن -       1فَاهل هَثط زض فؿبز هَاز غصایی 

 ّب، خًَسگبىحكطات، اًگل -2 

 ّبی غصاییآًعین -3 

 ضعَثت -4 

 اکؿیػى -5 

 حطاضت -6 

 ًَض -7 

 هست -8 

 9- PH 

 ّا هیکزٍارگاًیغن

تغییطات هضاط ٍ ثطذای ًیاع    قًَس. ثقضی اظ ایي ّب ٍ هروطّب ثبفث تغییطات زض هبزُ غصایی هی ّب، کپک ثبکتطی -

 هفیس ّؿتٌس )تَلیس پٌیط ٍ هبؾت(

لیعاؾیَى اؾپَضّبی هقبٍم یّب هقبٍم تط ّؿتٌس ٍ فطایٌس اؾتط ثِ هطاتت اظ اؾپَض هروطّب ٍ کپک ّب اؾپَضثبکتطی -

 کٌس.ّب ضا غیط فقبل هی ثبکتطی

 .قَز هیّب اؾتفبزُ  ّب ثطای تَلیس آًعین طٍظُ اظ کپکاه -

  عوامل موثز در فساد غذایی

 1 فصل
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 هیکزٍارگاًیغن ّاهکاًیغن حولِ 

زٌّس، ثطذی ؾجت ّیسضٍلیع کطثَّیسضات ّب ٍ قٌسّب ّب توبهی اخعای غصایی ضا هَضز حولِ قطاض هی ضگبًیؿنهیکطٍا

، ثطذی ًیع ثب تدعیِ پطٍتئیي ؾجت ایدبز تقفاي ٍ گٌسیاسگی   کٌٌس هیّب ضا تدعیِ ٍ اکؿیس  قًَس، ثقضی زطثی هی

ٍ یاب   ٍ یب ثبفث ایدبز حبلات کاف هبًٌاس    قًَس هیـ قسى هبزُ غصایی . ثقضی ّن ثب ایدبز اؾیس ثبفث تطقًَس هی

ّب ًیع ّوطاُ ثب تَلیس ؾن اؾت کِ هبزُ غصایی ضا ؾاوی   گطزًس. فقبلیت ثطذی اظ ایي ضًگ زض هبزُ غصایی هی تغییط

 . کٌٌس هی

 ایظ زهایی تزای هیکزٍارگاًیغن ّاؽز

 ٍؾت زاضًس.هطعَة ضا ز ٍ ّب قطایظ گطم ّب، هروطّب ٍ کپک ثبکتطی

 قًَس هیّب ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین  یاظ ًؾط حطاضتی ثبکتط

 ؾبیکطٍتطٍف یب ؾبیکطٍفیل ا1

 هعٍفیل ا2

 تطهَفیل ا3

 «ّا ّای هرتلف تاکتزی هٌاعة تزیي زرجِ حزارت تزای گزٍُ»

 حساکثز زرجِ حزارت تزیي زرجِ حزارت هٌاعة حساقل زرجِ حزارت گزٍُ

 60ا80 45ا70 35ا45 تطهَفیل

 40ا50 30ا45 5ا20 هعٍفیل

 25ا40 20ا35 0ا5 ؾبیکطٍتطٍف

 

 ّب خع گطٍُ هعٍفیل ّؿتٌس. اکثط ثبکتطی

ٍ ثب کبؾتِ قسى اظ زهبی آة قطٍؿ ثِ ضقاس   کٌٌس هیّب حطاضت آة زض حبل خَـ ضا تحول  اؾپَض ثقضی ثبکتطی

 .کٌٌس هی

 .کٌٌس هی( ضا تحول  -C 251°ّب ّیسضٍغى هبیـ ) ثقضی ثبکتطی

 ًیغن ّاگاًیاس تِ اکغیضى هیکزٍار 

 .قًَس هیزؾتِ تقؿین  3ّب اظ لحبػ ًیبظ ثِ اکؿیػى ثِ  هیکطٍاضگبًیؿن

 ّب ّب ٍ توبم کپک ثقضی ثبکتطی ثطای ضقس ًیبظ ثِ اکؿیػى زاضًس  َّاسی: ـ1

   ّب  ثقضی ثبکتطی  کٌٌس هیفقظ زض نَضت فسم حضَض اکؿیػى ضقس  َّاسی: ـ تی2

 قطایظ ثبال ّؿتٌس 2قبزض ثِ ضقس تحت ّط ذتیاری:ـ ا3

 ّا تَلیس هثل تاکتزی

 .ّب اظ عطیق تقؿین ؾلَلی اؾت ٍ حبلت ًوبیی زاضز تَلیس هثل ثبکتطی



 6   /: ػَاهل هَثز زر فغاز غذایی   1فصل             
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 غذای آلَزُ تِ هیکزٍارگاًیغن ّا ذغزات ًاؽی اس

 ؾبظًس: بزُ غصایی ضا آلَزُ ٍ ًبهٌبؾت هینَضت ه 2ّب ثِ  هیکطٍاضگبًیؿن

 ؾویت غصایی ا1

 غصایی آلَزگیا 2

کاِ   کٌٌس هیّبی هتبثَلیک ذَز، زض هبزُ غصایی ؾن تَلیس  ّب ثب فقبلیت گطٍّی اظ هیکطٍاضگبًیؿنعویت غذایی: 

 تَاًس ثب ذغطات ذبنی ّوطاُ ثبقس. ای هی ههطف زٌیي هبزُ

 . اهاب ایٌْاب پاؽ اظ ههاطف هابزُ     کٌٌاس  های ّب زض هبزُ غصایی ضقس ٍ تکثیط پیسا  ًیؿنهیکطٍاضگب آلَزگی غذایی:

 تَاًس ؾجت ایدبز آثبض ؾَء ٍ ذغطًبکی زض ثسى قَز. ض ثسى تَلیس ؾن کطزُ ٍ ایي ؾن هیهطثَعِ ز

 کَتَکغیي ّاعوَم قارچی یا های 

ایي هبزُ ؾوی قَی ٍ ؾطعبى ظا  قَز هیّب آفالتَکؿیي اؾت کِ تَؾظ آؾپطغیلَؼ فالٍٍؼ تَلیس  تطیي ایي هْن

. ثبزام ظهیٌی، شضت، گٌسم، پٌجِ زاًِ، ثاطًح اظ خولاِ هاَاز    کٌس هیآى ؾطعبى قسیس کجس ضا ایدبز  B1اؾت ٍ ًَؿ 

. تَلیس ؾن ثِ هیعاى ظیبزی ثِ زضخِ حطاضت ٍ ضعَثت ثؿاتگی  گیطًس تحت اثط ایي قبضذ قطاض هی هْوی ّؿتٌس کِ

 زاضز.

 ّا ٍ جًَسگاى حؾزات، اًگل

 .کٌٌس هیّبی ؾٌگیٌی ٍاضز  ّب آؾیت ّب ٍ ؾجعی ّبی غالت، هیَُ حكطات ثِ زاًِ 

 :ضؾبًٌس ّبی غصایی آؾیت هی عطیق ثِ زاًِ 3حكطات ثِ 

 ّبی غصایی حولِ ٍ ذَضزى زاًِ ا1

 ایدبز هٌبفص زض زاًِ ّب ٍ ایدبز قطایظ هٌبؾت ثطای ًفَش ثبکتطی ّب ٍ .... ا2

 کبّف کیفیت هبزُّ غصایی زض اثط فقبلیت هتبثَلیکی حكطاتا3

ب اثاط آى  ّبی نسهِ زیسُ ضا ههاطف کٌاین تا    ثیكتطی اظ ایي زاًِ ض قَین هقساضکِ هدجَ قَز هیهَضز ؾَم ثبفث 

 س.ًگیط بی آؾیت ًسیسُ هَضز ههطف قطاض هیّ ًؾیط ٍقتی ثبقس کِ زاًِ

 اؾت ٍ زض هبّیسِ ذَک خبی زاضز، زض هَاز غصایی اّویت ظیبزی زاضز.ز اًگل تطیكیٌال اؾپیطالؽ کِ یک ًوبتَ -

ٍضٍز تطیكیي خاَاى ثاِ ذاَى    ًفَش ثِ ضٍزُ  ظاز قسى الضٍ آ ذَضزى گَقت آلَزُ ذَک تَؾظ اًؿبى  

 اًتقبل ثِ قؿوت ّبی هرتلف ثسى اظ عطیق ذَى 

 پرتِ قَز. C 59°ثطای ًبثَزی ایي اًگل، گَقت ذَک آلَزُ ثبیس زض حساقل حطاضت 

 :ؽَز هیعزیق هغزح  2هؾکل ًاؽی اس جًَسگاى اس  

 ذَضزى ٍ ًبثَز کطزى هبزُ غصایی ا1

 ایدبز ثیوبضی عبفَى ٍ تت تیفَؼ ازضاض ذَز  ؾبذتي هَاز غصایی ثب فضَالت ٍآلَزُ ا 2
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 ّای غذایی آًشین

زؾاتِ تقؿاین    2ٍ ثاِ    قاًَس  هیی هبزُ غصایی هحؿَة  هل ثؿیبض هْن فبؾس ٍ ًبثَز کٌٌسُّب زض ضزیف فَا آًعین

 :قًَس هی

 ّبی هیکطٍثی ًعینا آ1

 ّبی هبزُ غصایی آًعین ا2

 :هبًٌس کٌٌس هیآًعیوی ًقف هثجت ایفب ّبی  بلیتزض ثقضی قطایظ فق

 ّب قضی هیَُثضؾیسى  -

 ّبی پطٍتئَلیتیک تطز قسى گَقت تحت اثط آًعین -

تَاًٌاس هابًـ فقبلیات آًاعین      گصاضًس، های ّب اثط هی یٌی ّؿتٌس، فَاهلی کِ ثط پطٍتئیيّب زاضای هبّیت پطٍتئ آًعین

 قًَس.

 ایي فَاهل فجبضتٌس اظ:

 اؾیسّب، ثبظّب، تبثف یَى ؾبظحطاضت، 

ّابی   ِ حطاضت تب یک حس ذبل ؾطفت ٍاکٌف، الجتثبقس هی C °40-35ّب  ضخِ حطاضت هٌبؾت ثطای اکثط آًعینز

 Q10. ایي ضاثغِ زضخِ حطاضت ٍ ؾطفت ٍاکٌف تحت فٌَاى ضاطیت زضخاِ حاطاضت یاب     کٌس هیآًعیوی ضا تكسیس 

 :قَز هیًبهیسُ 

ضطیت زض زضخِ حطاضت  
     ؾطفت ٍاکٌف زض   

 ؾطفت ٍاکٌف زض    
  

 . قَز هیثطاثط  2، ؾطفت اًدبم ٍاکٌف زضخِ 10اؾت، یقٌی ثب افعایف ّط  4/1-2ایي ضطیت هقوَالً 

ّـای   گزاز عـزػت ٍاکـٌؼ  زرجِ عـاًتی  10تِ اساء افشایؼ ّز : هؼوَالً زر ًگْساری هَاز غذایی عَال

 ( 91-92ٍ ایوٌی هَاز غذایی ؟ )ارؽس تْساؽت ؽَز هیؽیویایی چٌس تزاتز 

 4(ز 3(ج 2 (ة 1 (الف

 صحیح اعت. «ب»: گشیٌِ  پاعد

ّب زض هقبم زٍم خبی  ّب آًعین ّب ّؿتٌس ٍ ثقس اظ آى ل فؿبز هَاز غصایی هیکطٍاضگبًیؿنتطیي فَاه ثِ عَض کلی هْن

 زاضًس. 

 رعَتت

 آًسِ زض ایي هَضز هْن اؾت هَخَزیت ٍ یب زض زؾتطؼ ثَزى آة اؾت.

ًؿجت فكبض ثربض آة زض یک هبزُ غصایی ثِ فكبض ثربض آة ذبلم، هیعاى فقبلیت آة ثطای آى  (:awفؼالیت آب )

 aw>0<1 .ثیي نفط ٍ یک اؾت ىٍ هقساض آ ثبقس هیهبزُ 



 8   /: ػَاهل هَثز زر فغاز غذایی   1فصل             

 

 رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

www.nokhbegaan.com  09372223756-66902038-66902061-021 

ّابی آة ضا   تَاًٌاس هَلکاَل   قغجی ٍ ثبضزاض های  ّبی ّب ثِ زلیل زاقتي گطٍُ ّب ٍ کطثَّیسضات عَض کلی پطٍتئیيثِ 

 آًْب ضا اظ ًؾط فؿبز هبزُ غصایی ثی اثط کٌٌس.خصة ٍ 

 گیطز. قبلیت آة ثِ هیعاى ظیبزی نَضت هیّب زض هقبزیط ثؿیبض پبییي ف اکؿیساؾیَى زطثی

 .ثبقس هی ّب هروطّب ٍ ًیبظ آثی هروطّب ثیكتط اظ کپک ّب ثیكتط اظ ًیبظ آثی ثبکتطی

 .قَز هیای ٍ یب کطیؿتبلی قسى آى ِ غصایی ٍ کلَذ اظ زؾت ضفتي آة ثبفث ایدبز تطک زض ؾغح هبزُ

ثیكتطیي هیعاى فقبلیت آة زض گَقت تبظُ ٍ ؾَؾیؽ فطاًکفَضتط ٍ کوتطیي هیعاى آى زض قیط ذكاک ٍ زیاپؽ   

 .ثبقس هیؾیت ظهیٌی 

)ارؽـس  گیزز؟ تغیار پاییي فؼالیت آتی صَرت هـی  : کسام ٍاکٌؼ هؼوَالً تِ هیشاى سیاز زر هقازیزعَال

 (91-92غذاییتْساؽت ٍ ایوٌی هَاز 

  ای قسى غیط آًعیوی قَُْ (ة      ای قسى آًعیوی قَُْ (الف

 اکؿیساؾیَى زطثی ز(         ّبی ّیسضٍلیع ٍاکٌف (ج

 صحیح اعت. «ز»: گشیٌِ  پاعد

 حزارت

 عطیق: 2، اظ کٌس هیگطهب یب حطاضت ًقف اؾبؾی زض فؿبز هَاز غصایی ایفب 

 .ّبؾت ثطای ضقس ٍ تکثیط هیکطٍاضگبًیؿن گطهب فطاّن آٍضًسُ ظهیٌِ هؿبفس ا1

ّب  ف زهب ؾجت تؿطیـ اًدبم ایي ٍاکٌفّبی قیویبیی تحت تبثیط زضخِ حطاضت ثَزُ ٍ افعای ثؿیبضی اظ ٍاکٌف ا2

 ّب ًساضز. كتط اثط ؾَئی ثط اًدبم ایي ٍاکٌفّبی آًعیوی، حطاضت ثی . ٍ ثطذالف ٍاکٌفقَز هی

 ًَر

 .قَز هی B2, C, A ّبی ّب ثِ ٍیػُ ٍیتبهیي یتبهیيثقضی اظ ٍ یًَض ؾجت ًبثَز

خعاء ضًگیي غصا ، هثل ًبثَزی اکٌس هیًَض زض عَل هَج کَتبّتط، اًطغی ثیكتطی زاضز ٍ اثطات ؾَء ثیكتطی ضا ٍاضز 

 ّب زض اثط تبثف هبٍضا ثٌفف ٍ اکؿیس قسى زطثی

 .قَز هی ثطای ثؿتِ ثٌسی هَاز حؿبؼ ثِ ًَض اظ ثؿتِ ثٌسی غیط قفبف ٍ تیطُ اؾتفبزُ

رًٍس؟ )ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی  ّا اس تیي هی غذایی زر هؼزض ًَر کسام ٍیتاهیي : تا ًگْساری هَازعَال

 (  91-92هَاز غذایی 

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

 .صحیح اعت «الف»گشیٌِ  : پاعد

 سهاى هست

ایاي اؾات کاِ     اّویات )ثِ خع پٌیط( ًکتاِ حابئع    قَز هیگصقت ظهبى ؾجت کبّف کیفیت ٍ فؿبز هبزُ غصایی 

، قًَس کِ ؾطفت فؿبز ثب گصقت ظهبى ثیكتط قاَز ّب ثِ زلیل ٍضقیت ذبل تکثیط ذَز ثبفث هی هیکطٍاضگبًیؿن
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ّب کِ ثط هجٌبی تكکیل ضازیکبل آظاز ثِ نَضت اتَکبتبلیتیک ٍ ذاَز پیكاطًٍسُ    ثِ فٌَاى هثبل اکؿیساؾیَى زطثی

 اؾت.

 

PH  

PH ّبی ذبل قایویبیی ایفاب    ّب ٍ اًدبم ثطذی اظ ٍاکٌف ّب، آًعین ی زض کٌتطل فقبلیت هیکطٍاضگبًیؿنًقف هْو

 . کٌس هی

 گطٍُPH (4 :)عجقِ ثٌسی هَاز غصایی ثط اؾبؼ 

 

 

 

 

 

 

اًس، اس ًظز گزٍُ تٌسی هازُ غذایی تا تَجِ تـِ   زریایی کِ تزای هستی ًگْساری ؽسُ: هَاز غذایی عَال

PH ( 90-91)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی گیزًس؟ ّای سیز قزار هی ّا زر کساهیک اس گزٍُ آى 

 ثؿیبض قلیبیی (ز قلیبیی (ج اؾیسی (ة کن اؾیس ف(ال

 صحیح اعت. «ج»گشیٌِ : پاعد 

هـَا  )ارؽـس تْساؽـت ٍ ایوٌـی    ؟ؽَز هیهَاز غذایی تغیار اعیسی عثقِ تٌسی جش : کسام یک عَال

 (94-95غذایی

 زٍك (ز گَخِ فطًگی (ج پطتغبل (ة ضیَاؼ (الف

 صحیح اعت. «الف »گشیٌِ  :پاعد

 ّا: ّای هرتلف هیکزٍارگاًیغن هٌاعة تزای گزٍُ PHهحسٍزُ  

 4ّب; کوتط اظ  کپک  4-5/4هروطّب;      7ّب ;  ثبکتطی

 1-2 31فقبلیت زاضًس، ثقضی زض هحسٍزُ قلیبیی ٍ ثقضی هبًٌس پپؿیي زض  PHی ٍؾیقی اظ  ّب زض هحسٍزُ آًعین -

 فقبلیت زاضًس.

- PH 5/4  ظیطا زض کوتط اظ ایي  ثبقس هیزاضای اّویت ذبنیPH   ضقس ثبکتطی ذغطًبک کلؿتطیسیَم ثَتَلیٌاَم

 .قَز هیهتَقف 

 گیطز. نَضت هی PHقست فولیبت حطاضتی زض کٌؿطٍ کطزى هَاز غصایی ثب تَخِ ثِ 

ّبی ّؿتٌس  گیطًس، ّطیک زاضای هحسٍزیت هَاز غصایی هَضز اؾتفبزُ قطاض هیّبیی کِ ثطای حفؼ ٍ ًگْساضی  ضٍـ

 طیل کاطزى ثبفاث  تَاًس ثب هؿبئلی ّوطاُ ثبقس. هثالً اؾت ب زض قستی ثیكتط اظ یک حس ذبل هیکِ ثِ کبضگیطی آًْ

ذٌثی
      قلیبیی →

         کن اؾیس     
↔              

           اؾیسی        
↔           

ثؿیبض اؾیسی
↔       

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

 ّب، فهبضُ ثقضی بل                         تطقیگَقت، ؾجعی                           ّلَ گالثی، پطتق                         ترن هطك ّبی کٌِْ      

 ّبی لجٌی                      گَخِ فطًگی، اًدیط، آًبًبؼ                      هطکجبت، ضیَاؼّبی زضیبیی          فطآٍضزُاًَاؿ کطاکط ٍ فطآٍضزُ
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، اثاطات ؾاَء شکاط    زٌبًسِ اظ زٌس ضٍـ اؾتفبزُ کٌاین  گطزز. اهب ای هبزُ غصایی هی آؾیت ثِ ثبفت ٍ اضظـ تغصیِ

 . قَز هیقسُ کوتط 

 

  Hurdleتکٌَلَصی تزکیثی یا 

تَاًس ثِ حفاؼ کیفیات ثْتاط هابزُ غاصایی ثیبًدبهاس، تحات فٌاَاى         ّبی هرتلفی کِ هیاهطٍظُ تَام کطزى ضٍـ

 قَز ٍ زض خَاهـ نٌقتی اظ اّویت ذبنی ثطذَضزاض اؾت.ای یبز هیلَغی تطکیجی یب هدوَفِتکٌَ

 اًَاع فغاز زر هَاز غذایی ٍ راُ ّای کٌتزل آًْا
 فیشیکی ؽیویایی هیکزٍتی

ّای تیواریشا کِ  هیکزٍارگاًیغن

 ؽًَس هیتِ ػفًَت هٌتْی 

 

 

 

 کٌتزل تَعظ:

کاّؼ زرجِ حـزارت تـزای    -1

 کٌس کززى رؽس

حذف یا هْار کززى آب تزای  -2

 جلَگیزی اس رؽس

 PHکاّؼ  -3

کٌتزل اکغیضى ٍ زی اکغیس  -4

 کزتي

حذف اجشای غذایی اس عزیق  -5

 تغییز تزکیة

 ّای آًشیوی ٍاکٌؼ -1

 اکغیساعیَى چزتی -2

 ای ؽسى غیز آًشیوی قَُْ -3

 ّا ًاتَزی حزارتی ٍیتاهیي -4

 

 کٌتزل تَعظ:

1PH,O2,CO2 - 

 فؼالیت آبتغییز  -2

 کٌتزل زرجِ حزارت -3

ــی  -4 ــی هثــل آًت ــَاز افشٍزً ه

 ّا اکغیساى

کزیغتال ؽسى ٍ زر ّن فزٍ  -1

 ریرتي

 عاییسُ ؽسى چزٍکیسى، -2

 

 

 کٌتزل تَعظ:

 جاتجایی زقیق -1

 زرجِ حزارت اًثار -2

 کٌتزل رعَتت -3
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 هَثز زر فغاز هَاز غذایی؛ ػَاهل فصل اٍل عَاالت

 ؟ؽَز هیّای سیز تزای تَلیس آًشین اعتفازُ  یک اس گشیٌِاس کسام  -1

 ّب ٍیطٍؼ (ز ّب کپک (ج هروطّب (ة ّب  ثبکتطی (الف

 ّای هشٍفیل چقسر اعت؟ تزیي زرجِ حزارت تزای تاکتزی هٌاعة -2

 60-80 (ز 25-45 (ج 30-45 (ة 5-20 (الف

 گیزًس؟ ّا زر کسام گزٍُ قزار هی اس ًظز زرجِ حزارت، اکثز تاکتزی -3

 اؾوَفیل (ز ؾبیکطٍفیل (ج تطهَفیل (ة هعٍفیل (الف

 ّا جش کسام گزٍُ ّغتٌس؟ اس ًظز ًیاس تِ اکغیضى ، کپک -4

 َّاظی (ز ثی َّاظی اذتیبضی (ج ثی َّاظی (ة اذتیبضی (الف

 کسام یک تؼزیف آلَزگی غذایی اعت؟ -5

، کِ ههطف ایي ؾن ذغطًابک  کٌٌس هیب فقبلیت ذَز زض هبزُ غصایی ؾن تَلیس ثّب  گطٍّی اظ هیکطٍاضگبًیؿن (الف

 اؾت.

، کِ ههاطف ایاي ؾان هَخات     کٌٌس هیب فقبلیت ذَز زض هبزُ غصایی ؾن تَلیس ثّب  گطٍّی اظ هیکطٍاضگبًیؿن (ة

 قَز ویثیوبضی ً

، اهب ایٌْب پؽ اظ ههطف هبزُ هطثَعِ زض ثسى تَلیس ؾن کٌٌس یهّب زض هبزُ غصایی ضقس  هیکطٍاضگبًیؿنگطٍّی  (ج

 گطزز. یي ؾن ؾجت ایدبز فَاضو ذغطًبک هیکطزُ ٍ ا

. ایاي ؾان ثبفاث هؿاوَهیت     کٌٌاس  های ّب ثب فقبلیت ذَز زض هبزُ غصایی ؾن تَلیاس   گطٍّی اظ هیکطٍاضگبًیؿن (ز

 .قَز هی

 ..... تغتگی زارز ٍ تَلیس عن آفالتَکغیي تِ هیشاى سیازی تِ .... -6

  زضخِ حطاضت، فكبض َّا (ة ضعَثت ،زضخِ حطاضت (الف

 ضعَثت ،فكبض اؾوعی (ز غلؾت اکؿیػى، ضعَثت (ج

 تزیي ػاهل فغاز هَاز غذایی کسام گزٍُ اعت؟ هْن -7

 حكطات (ز خًَسگبى (ج ّب هیکطٍاضگبًیؿن (ة ّب آًعین (الف

8- aw السم تزای تاکتزی، هروزٍ کپک هغاتق تا کسام گشیٌِ اعت؟ 

  ثبکتطی <کپک <هروط (ة ثبکتطی <هروط <کپک  (الف

 هروط <کپک <ثبکتطی (ز  کپک <هروط <ثبکتطی (ج

 گیزز؟ زر کسام گزٍُ قزار هی PHآًاًاط اس لحاػ هقسار  -9

 اؾیسی (ز ثؿیبض اؾیسی (ج ذٌثی (ة کن اؾیس (الف

10- PH هٌاعة تزای فؼالیت هروزّا چقسر اعت؟ 

 5-6 (ز 4کوتط اظ  (ج 4-5/4 (ة 7 (الف
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 اّویت ذاصی زارز؟ PH;  5/4چزا زر تحث ایوٌی هَاز غذایی  -11

 کٌس ویثبالتط اظ ایي هقساض ثبکتطی کلؿتطیسیَم ثَتَلیٌَم ضقس ً PHظیطا زض  (الف

 کٌس وییَم ثَتَلیٌَم ضقس ًپبییي تط اظ ایي هقساض ثبکتطی کلؿتطیس PHظیطا زض  (ة

 .کٌس ویثبالتط اظ ایي هقساض ثبکتطی اؾتبفیلَکَک اٍضئَؼ ضقس ً PHظیطا زض  (ج

 .کٌس ویپبییي تط اظ ایي هقساض ثبکتطی اؾتبفیلَکَک اٍضئَؼ ضقس ً PHظیطا زض  (ز

 ؟ّای هرتلف تزای ًگْساری هَاز غذایی چِ ًام زارز تَام کززى رٍػ -12

  Hurdleتکٌَلَغی تطکیجی یب  (ة تکٌَلَغی اّوی (الف

 تکٌَلَغی ضازیؿیساؾیَى (ز  اؾتطلیعاؾیَى (ج

 کسام یک اس فغازّای سیز ؽیویایی ًیغت؟ -13

 ای قسى غیط آًعیوی قَُْ (ز  ؾبییسُ قسى (ج ّبی آًعیوی ٍاکٌف (ة اکؿیساؾیَى زطثی (الف

 قاتلِ تا فغاز هیکزٍتی اعت؟ّای ه ّای سیز، یکی اس راُ کسام یک اس گشیٌِ -14

 ّیر کسام (ز افعایف ضعَثت (ج کٌتطل زضخِ حطاضت اًجبض (ة خبثدبیی زقیق هَاز غصایی (الف

 ّای سیز جش هَاز غذایی قلیایی اعت؟ کسام یک اس گشیٌِ -15

 ضیَاؼ (ز گَخِ فطًگی (ج هبّی (ة گَقت (الف

 

 

 

 صحیح پاعد عَال صحیح پاعد عَال

 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
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ظیاطا اظ   قاَز  های تطیي ضٍـ ًگْساضی هبزُ غصایی هحؿاَة   ایی زض یرسبل ٍ یب ؾطزذبًِ هالینًگْساضی هَاز غص

 .قَز هی، آؾیت کوی ثِ هبزُ ٍاضز ای ٍ ؾبیط ذهَنیبت اضظـ تغصیِ ،ًقغِ ًؾط عقن، ثبفت

 اًثار عزز:

C°تب  -C 2°کِ زضخِ حطاضت آًْب ثبالتط اظ ًقغِ اًدوبز هبزُ غصایی ثبقس، یقٌی اظ  قَز هیثِ اهبکٌی گفتِ 
 16 +

 اؾت. C° 7-5/4زضخِ حطاضت ؾطزذبًِ زض تدبضت هتغیط ثبقس. 

 -2 گَقت گبٍ   زهبی ید ظزى ثقضی اظ اقالم غصایی 

 -9/3 هَظ 

 -3/8   ثبزام ظهیٌی

 ٍ پبییي تط -2 اکثط هَاز غصایی

ثطای ًگْساضی هَاز غصایی زض یرسبل ثبیس تَخِ کٌین کِ هَاز اظ کیفیت ذَثی ثطذَضزاض ثبقٌس، ظیطا ًگْساضی زض 

 .قَز ویؾجت ثْجَز کیفیت ًؾطهب 

 افعایف فوط ًگْساضی  هعایبی ؾطز کطزى هبزُ غصایی 

 ّب پَؾت گیطی ثْتط هیَُ 

 تط گَقت ذطز کطزى ٍ یب زطخ کطزى ضاحت 

 ًگْساری هَاز گیاّی زر عززذاًِ

تبً ثب تٌفؽ ّبی گیبّی ثقس اظ ثطزاقت زاضای آهبزگی ثطای ازاهِ حیبت ّؿتٌس، ایي ازاهِ فقبلیت حیبت عجیق ثبفت

 .کٌس هیّوطاُ اؾت کِ تَلیس حطاضت ًیع 

 :پبضاهتط ثطای ایدبز تَاظى الظم اظ ًؾط حطاضت زض ؾطزذبًِ ضا ثبیس زض ًؾط ثگیطین 3زض ایٌدب 

 گطهبی هحجَؼ هبزُ  ا1

 نگهذاری مواد غذایی تاسه

 2 فصل
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 گطهبی ًبقی اظ تٌفؽ )هْن تطیي هَضز( ا2

 اظ زؾت ضفتي ؾطهب اظ ؾطزذبًِ ٍ یب ًفَش گطهب ثِ زضٍى آى ا3

کِ ثِ هقٌای   قَز هیاًدبم فول تٌفؽ ثب افعایف زضخِ حطاضت هحیغی کِ هبزُ غصایی زض آى قطاض گطفتِ تكسیس 

. زض ًتیدِ هَازی کِ زاضای قست ثبقس هیی اٍل قٌسّب  تي ظیبزتط اخعاء غصایی ٍ زض زضخِؾَذتي ٍ یب اظ زؾت ضف

 ههطف قًَس. تٌفؿی ظیبز ّؿتٌس، ثقس اظ ذبضج کطزى اظ ؾطزذبًِ، ثبیس ؾطیقبً

 ٍضؼیت تٌفظ تؼس اس تززاؽت

کِ کن ٍ ثیف ثب تغییط ضًاگ   زٌّس هیّبی گَقتی ثقس اظ ثطزاقت قکل تٌفؿی ذبنی ضا اظ ذَز ًكبى  اکثط هیَُ

، هثالً زض ثؿیبضی اظ آًْب اثتسا ثقاس اظ ثطزاقات   قَز هیعقن ٍ ثبفت ّوطاُ اؾت ٍ قبذم ضؾیسگی هیَُ هحؿَة 

ّب  کبزٍ. ثب تَخِ ثِ ایي هَضَؿ هیَُ، ًؾیط آٍٍکٌس هیٍ ؾپؽ نقَز  یبثس هیبّف قست تٌفؽ یب خصة اکؿیػى ک

 کٌین. ضا ثِ زٍ زؾتِ تقؿین هی

، قبّس افعایف تاٌفؽ ٍ تغییاطات ضًاگ، ثبفات ٍ     اظ ثطزاقت ثسٍى کبّف خصة اکؿیػى ثقسکالیواکتزیک:  -1

 عقن ّؿتین.

: ثقس اظ ثطزاقت فقظ یک ًَؿ کبّف آضام زض هیعاى خصة اکؿیػى یب قست تٌفؽ زیاسُ  غیز کالیواکتزیک -2

پػهطزگای  ثاِ  ٍ هیَُ عجیقتابً ضٍ   قَز ویضًگ، عقن ٍ ثبفت هكبّسُ ً گًَِ تغییطی زض ٍضقیت، . اهب ّیرقَز هی

 ضٍز. هی

 ّای ذَراکی تزاعاط ًحَُ تٌفظ عثقِ تٌسی هیَُ

 غیز کالیوا کتزیک کالیوا کتزیک

 کبکبئَ ؾیت

 گیالؼ ظضزآلَ

 ذیبض آٍاکبزٍ

 اًگَض هَظ

 گطیپ فطٍت اًدیط

 لیوَ اًجِ

 ذطثعُ پبپبیب

 ظیتَى عبلجی

 پطتغبل ّلَ

 آًبًبؼ گالثی

 تَت فطًگی گَخِ فطًگی

  ٌّسٍاًِ

 (93-94)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی  ای گَیٌس کِ: : ٍاصُ کالیواکتزیک تِ هیَُعَال

 .یبثس هیزض اثتسای ثطزاقت قست تٌفؽ افعایف ٍ ؾپؽ کبّف  (الف

 یبثس هیزض ظهبى ضؾیسى قست تٌفؽ افعایف ٍ ؾپؽ کبّف  (ة
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 کٌس ویزض عی پطٍؾِ پؽ اظ ثطزاقت قست تٌفؽ تغییط ً (ج

 .قَز هیپؽ اظ ثطزاقت کبّف قست تٌفؽ زیسُ  (ز

 صحیح اعت. «ب»گشیٌِ  : پاعد

 (92-93)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی ؟تاؽس ویکالیواکتزیک ً: کساهیک اس هیَُ ّا عَال

 ظضزآلَ (ز ّلَ (ج اًجِ (ة گیالؼ (الف

 .صحیح اعت «الف»گشیٌِ : پاعد 

 :ّای کالیواکتزیک ٍ غیز کالیواکتزیک ّای هتاتَلیک هیاى هیَُ تفاٍت

 تط اؾت. ّبی غیط کالیوبکتطیک آّؿتِ فول ضؾیسى زض هیَُ (1

ّبی غیط کالیوبکتطیک ثؿتگی ثِ غلؾت اتیلي زاضز ٍ اگط اتیلي حصف قَز تاٌفؽ کابّف    هیعاى تٌفؽ هیَُ (2

  یبثس هی

ّابی   ساضز ٍ اتایلي فقاظ ؾاجت ؽْاَض ٍیػگای     ّبی کالیوبکتطیک ثؿتگی ثِ غلؾت اتیلي ً هیعاى تٌفؽ هیَُ (3

 .قَز هی کالیوبکتطیک

 تَاًٌس ّن ظهبى ٍ یب ثِ نَضت خسا اظ ّن ثبقٌس. ّبی ضؾیسى هی ٍ افعایف قبذم کتطیکافعایف حبلت کالیوب( 4

گصاضز ٍ  یب ثط ًفَشپصیطی غكب اثط هی ،قَز هییب ثبفث تحطیک ؾیؿتن آًعیوی ذبنی  ت،اتیلي َّضهَى ضؾیسى اؾ

 .کٌٌس هیزؾتطؾی ثطذی آًعیوْب ٍ ؾَثؿتطا ضا فطاّن 

ُ غـذایی ٍ تغـزیغ زر ػوـل رعـیسى     : کساهیک اس گاسّای سیز تاػث کاّؼ ػوز اًثـاری هـاز  عَال

 (90-91)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی ؟ؽَز هی

 هتبى (ز ّیسضٍغى  (ج زی اکؿیس کطثي (ة اتیلي (الف

 صحیح اعت. «الف»گشیٌِ  :پاعد

)ارؽـس  ؟ؽَز هـی : اس کسام هازُ زر َّای هحیظ تِ هٌظَر تغـزیغ زر ػوـل رعـیسى اعـتفازُ     عَال

 (91-92غذایی تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز 

 اظت (ز زی اکؿیسکطثي (ج اتیلي (ة زی اکؿیس گَگطز (الف

 صحیح اعت. «ب »گشیٌِ : پاعد 

 .قَز هیفطًگی ضقس یبفتِ ؾجع، ؾجت زٍ ثطاثط قسى هیعاى تٌفؽ آى آؾیت هکبًیکی ثط گَخِ ًکتِ:

 آعیة هکاًیکی:

قاًَس. ظذوای قاسى    هحهاَل های  ٍؾبیل هکبًیکی زض ٌّگبم ثطزاقت هحهَل ؾجت ایدبز نسهبت ؾبیكای زض  

 کِ: قَز هیّبی گیبّی ؾجت اضگبى

 قَز.ثِ عَض هَقت فول تٌفؽ ٍ تقؿین ؾلَلی قسیستط هی -1

 اتیلي تكکیل گطزز. گبظ -2
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 ًَقیسى یب ؾبذت هدسز ثقضی اظ اخعاء ؾلَلی تؿطیـ قَز. -3

ي( کاِ  ٌی)لیگ)هثل تكکیل ٍاکؽ( هَم  تدوـ ثطذی اظ هَاز نَضت گیطز کِ ؽبّطاً ًقف حفبؽتی زاضًس -4

 کٌسّب ٍ فَاهل فؿبز خلَگیطی هیاظ ّدَم ؾبپطٍفیت

 کٌس.پطٍتئیي هی ٍ پیبهجط RNAّبی گَقتی هَاز گیبّی قطٍؿ ثِ ؾبذت زض قؿوت -5

 اثز زرجِ حزارت

قف اؾبؾای ٍ ثطذای زاضای ًقاف    گیطز ثطای ؾالهت زاضای ً ّبیی کِ ثقس اظ ثطزاقت نَضت هی ثقضی اظ ٍاکٌف

 تَاًٌس ضٍی کیفیت هبزُ غصایی اثط هغلَة ٍ ًبهغلَة ثگصاضًس( طٍُ زٍم هیای ّؿتٌس )گ حبقیِ

 آعیة عزهایی: 

کبّف کیفیت ٍ پبییي آهسى فوط اًجبضی هحهَل ثِ زلیل قطاضزازى هحهَل ذابضج اظ هحاسٍزُ حطاضتای تَنایِ     

تط اظ ًقغاِ  ضتی ثابال ّبی گیبّی زض حطا کِ زض ثقضی ثبفت قَز هیقسُ ثطای ثیكتط اظ یک زٍضُ ظهبًی کَتبُ گفتِ 

 گیطز. اظ زضخِ حطاضت تَنیِ قسُ نَضت هیتط  اًدوبز ثبفت ٍ پبییي

 .ؽًَس ویاًجواز ذَز گزفتار ایي آعیة ً ًقغِ ّا هثل گالتی ٍ کاَّ زر تاالتز اس ًکتِ: تؼضی اس هیَُ

 
 اثز آعیة عزهایی c°حساقل زرجِ حزارت ًگْساری  هازُ

 ّب(ِ یتؾیت )ثقضی ٍاض
3-2 

ای قااسى زض زضٍى، تغییااط ضًااگ زض   قْااَُ

 ؾغح، ًطم قسى ّوطاُ ثب پَکی

 هَظ )ؾجع یب ضؾیسُ(
13-12 

فسم تَاًبیی زض ضؾیسى، ضًاگ کاسض ثقاس اظ    

 ضؾیسى

 ای قسى زض زضٍى قَُْ 7 ظیتَى )تبظُ(

 ای ّبی قَُْ ًقبط فطٍ ضفتِ زض ؾغح، لکِ 3 پطتقبل

 گطیپ فطٍت
10 

زض ؾاغح، ًقابط فاطٍ ضفتاِ     تغییط ضًاگ زض  

 ای قسى زضًٍی ؾغح، قَُْ

 تغییط ضًگ زضًٍی، ًقبط فطٍ ضفتِ زض ؾغح 14 لیوَتطـ

 ضًگ ؾجع کسض ثقس اظ ضؾیسى 7-10 آًبًبؼ

 ذیبض
7 

ًقابط فاطٍ ضفتاِ زض ؾاغح ، حبلات ذاایؽ      

 قسگی زض آة، پَؾیسى

 گَخِ فطًگی ضؾیسُ
10-7 

حبلت ذیؽ قسگی زض آة ، ًطهای ٍ پاَک   

 قسى، تدعیِ زضًٍی

 ؾجع -یبفتِضقس 
13 

، آهبزگی ثاطای  ضًگ ًبهٌبؾت ثقس اظ ضؾیسى

 پَک قسى

 ًقبط فطٍ ضفتِ زض ؾغح، ضًگ ذطهبیی 7 لَثیب ؾجع

 تغییط ضًگ زض ؾغح، پَک قسى 7 ثبزهدبى

ّبی احیب کٌٌسُ، قیطیي قاسى،  افعایف قٌس 4 ؾیت ظهیٌی
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 ای قسى قَُْ

 ًقبط فطٍ ضفتِ زض ؾغح، عقن ًبهغلَة 4 ٌّسٍاًِ

 فؿبز زضًٍی ثِ ذهَل اظ ًَؿ تدعیِ قسى 10 )قطهع ٍ ؾجع(کسٍ 

: کساهیک اس اثزات سیز هزتَط تِ آعیة عزهایی گَجِ فزًگی تِ زلیل ًگْساری زر سیـز زرجـِ   عَال

 (89-90)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی تاؽس؟ تاالتز اس ًقغِ اًجواز هی حزارت تحزاًی ٍ

 افعایف قٌسّبی احیب کٌٌسُ زض گَخِ (ة ًقبط فطٍضفتِ زض ؾغح گَخِ (الف

 قیطیي قسى گَخِ (ز ى گَخًِطهی ٍ پَک قس (ج

 .صحیح اعت «ج»گشیٌِ : پاعد 

؟ زّـس  هـی : آعیة عزهایی ًگْساری زر سیز زهای تحزاًی زر عیة تِ چِ ؽکلی ذَز را ًؾـاى  عَال

 (94-95)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی 

 پَؾیسى (ز  عقن ًبهغلَة (ج قسى زض زضٍىای  قَُْ (ة فطٍضفتگی زض ؾغح (الف

 .صحیح اعت «ب»گشیٌِ : پاعد 

 آثار ًاهزئی آعیة عزهایی

 ًکطٍظُ قسى ثبفت ثِ عَض هَضقی )هثل ؾیت( ا1

 فسم تَاًبیی زض ضؾیسى )هثل هَظ( ا2

 )هثل ؾیت ظهیٌی( قًَس ویّبی ؾفت زض ثبفت کِ زض اثط پرتي ًطم ً ایدبز قؿوت ا3

 پكوی )هثل ّلَ(ثبفتی ثب حبلت  ا4

ٍ  ّبی هتبثَلیک اؾت یقٌی تَلیس کن ثقضی اظ هاَاز اؾبؾای   هطثَط ثِ یک فسم تَاظى زض ٍاکٌف آؾیت ؾطهبیی

تغییط یکپابضزگی ٍ ذاَال   ٍ ّبی ؾوی هثل خوـ قسى اتبًَل یب اؾتبلسّیس ّوطاُ ثب تدعیِ  تَلیس ظیبز هتبثَلیت

 .ًفَشپصیطی غكبّبی ثیَلَغیک

 زرجِ حزارت تحزاًی

 .ّبی هرتلف هتفبٍت اؾت زض هیَُ ٍ قَز هیزضخِ حطاضتی کِ ثبفث آؾیت ؾطهبیی 

 c °11گطیپ فطٍت تگعاؾی  ،c ° 0گطیپ فطٍت فلَضیسا ،c °1ؾیت  ،c 4/14°هَظ  

ًگْساضی ؾایت   ،هٌدط ثِ ًبتَاًی آًْب زض ضؾیسى عجیقی هی گطزز c °30ّب زض ثبالتط اظ  ًگْساضی ثؿیبضی اظ هیَُ

 گطزز. ض ٌّگبم آؾیت ؾطهبیی ّن ایدبز هیکِ ز قَز هیثبفث ثطٍظ قطایغی  c°55زض 

 رعَتت

 :ای ثبقس کِ ّب ثبیس ثِ گًَِ ًگْساضی هیَُهیعاى ضعَثت زض هحل 

 .قَز هیّب  ًكَز ظیطا ؾجت ضقس هیکطٍاضگبًیؿنضعَثت اضبفِ ثِ نَضت آة زض ؾغح آًْب خوـ  -1

 ٍت آًْب حفؼ قَز.اظ زؾت ضفتي آة آًْب ثِ حساقل ثطؾس ٍ عطا -2



 کتاب عالیی اصَل ًگْساری هَاز غذایی   /   19

 رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

www.nokhbegaan.com  09372223756-66902038-66902061-021 

ثِ کبضگیطی اًجبضی ثب اتوؿفط اقجبؿ اظ ضعَثت ًیبظهٌس ٍخَز حساقل اذتالف زضخِ حطاضت زض ؾطتبؾط اًجابض اؾات   

ّاب خواـ    ّاب ٍ ؾاجعی   ثربض ثبقی هی هبًس ٍ زض ؾغح هیَُکِ ثِ ایي تطتیت توبم آة هَخَز زض اتوؿفط ثِ حبلت 

 .قَز ویً

 اثز ذلَؿ َّا ٍ ًَر

ثاِ فٌاَاى    قاَز  هیذلَل َّای ؾطزذبًِ ثؿیبض هْن اؾت ظیطا ؾجت خصة ثَ تَؾظ هَاز غصایی زضٍى یرسبل 

 هثبل: 

 .کٌٌس هیکطُ ٍ قیط ثَی هبّی ٍ هیَُ ضا خصة  ا1

 .کٌس هیترن هطك ثَی پیبظ ضا خصة  ا2

 ؾیت ًجبیس ثب کلن، کطفؽ، پیبظ ٍ ؾیت ظهیٌی زض یک اًجبض قطاض گیطز. -3

 :ًَر زر عززذاًِ ٍ اًثارهحاعي کاّؼ 

 اًساظز ؾیت ظهیٌی ٍ پیبظ ضا ثِ تبذیط هیخَاًِ ظزى  -1

 کٌس هیایدبز ضًگ ٍ ثَی ثس زض هَاز غصایی ضا کٌس  -2

. هب ثب اؾتفبزُ اظ هَاز قَز هیتَلیس اؾتطّبی فقبل اظ ؾیت، ثبفث کبّف فوط هبًسگبضی ؾیت زض ؾطزذبًِ  ًکتِ:

 کٌین. ایي فول خلَگیطی هی کطثي فقبل اظخصة کٌٌسُ ثَ هثل 

 ًگْساری هَاز حیَاًی

 ّن هی ضؾس. c°40ّبی فوقی ثِ حسٍز  اؾت کِ زض قؿوت c°39-30، حطاضت القِ ثقس اظ شثح، زض هَضز گَقت

کبّف یبثاس ٍ تَخاِ    c°5ای نَضت گیطز کِ حطاضت فویق تطیي قؿوت آى تب  ؾطز کطزى ایي القِ ثبیس ثِ گًَِ

 ظًس. م گیطز ظیطا ثِ کیفیت آى لغوِ هیًجبیس ثِ کٌسی اًدب زاضین کِ ؾطز کطزى القِ

ثطای خلَگیطی  قَز هییقٌی ٍظى القِ کن  یبثس هی% اؾت کبّف 2زض عَل ؾطز کطزى، ضعَثت القِ کِ حسٍز 

ّاب ضا ثاِ    تِ ایي افعایف ضعَثت ذغاط ضقاس کپاک   اظ ایي هَضز، ثبیس ضعَثت َّای ؾطزکٌٌسُ ضا افعایف زّین، الج

 ز کِ ثطای ایي هٌؾَض ّن ثبیس اظ تبثف فطاثٌفف اؾتفبزُ کٌین.ّوطاُ زاض

)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌـی هـَاز   هی رٍز؟ : زر عی ًگْساری الؽِ چٌس زرصس رعَتت الؽِ اس تیيعَال

 (92-93غذایی 

 8 (ز 5 (ج 3 (ة 2 (الف

 صحیح اعت. «الف»گشیٌِ  : پاعد

ای خلَگیطی اظ ضقس ٍ ثط زٌّس هی% قطاض 85-87ٍ ضعَثت ًؿجی  c°2، آى ضا زض حطاضت ثطای کٌِْ کطزى گَقت

ِ    ٍ تقساز الهپ . الجتِ ٍضقیتکٌٌس هیّب اظ ًَض هبٍضاثٌفف اؾتفبزُ  هیکطٍاضگبًیؿن ای  ّبی فطاثٌفف ثبیاس ثاِ گًَا

 ّبی ضٍی القِ ًكَز. ثبقس کِ ؾجت تدعیِ زطثی
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 زر اثز عزهاکَتاُ ؽسى 

ناَضت گیاطز، خاصة آة ٍ     -c°5تب  0اظ خوَز ًقكی فول ؾطز کطزى القِ ثیي اگط ثالفبنلِ ثقس اظ شثح ٍ قجل 

 گَیٌس. پسیسُ کَتبُ قسُ زض اثط ؾطهب هی ثِ ایي قَز هیٍ ؾفت  یبثس هیًگْساضی آة تَؾظ گَقت کبّف 

گززز چِ اتفاقی زر ٌّگـام ذـزٍج اس    هٌجوس: زر صَرتی کِ گَؽت تالفاصلِ پظ اس کؾتار زام عَال

 (89-90)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی ؟زّس هیاًجواز رخ 

 ذًَبثِ یًطم قسى گَقت ٍ تَلیس هیعاى ظیبز (ة ؾفتی گَقت ٍ تَلیس هیعاى ظیبزی ذًَبثِ (الف

 ًطم قسى گَقت ٍ تَلیس هیعاى کوی ذًَبثِ (ز ؾفتی گَقت ٍ تَلیس هیعاى کوی ذًَبثِ (ج

 صحیح اعت. «الف»گشیٌِ  پاعد :

تاسُ کؾتار ؽسُ قثل اس آغاس جوَز ًؼؾی تِ عزػت عزز ؽَز، کسام پسیسُ حاصل : اگز الؽِ ی عَال

 (94-95)ارؽس تْساؽت ٍ ایوٌی هَاز غذایی ؟ ؽَز هی

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

 صحیح اعت. «ب»: گشیٌِ  پاعد

 ی هاّیًگْسار

قاس اظ  کاِ ث  کٌٌاس  هیّبیی ضٍی قكط لعج ثسى ٍ زؾتگبُ گَاضـ هبّی ظًسگی  هبّی ظًسُ اؾتطیل اؾت اهب ثبکتطی

یبثٌس. اظ آًدبیی کِ هبّی ذًَؿطز اؾت ٍ زض زهابی پابییي آة اقیابًَؼ ظًاسگی      هطگ ثِ قست ضقس ٍ تکثیط هی

 .کٌٌس هیّبی ّوطاُ ثب آى ثِ ضاحتی زهبی یرسبل ضا تحول  ، ثبکتطیکٌس هی
 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   داوطلبین هحترم: نکته ههن

گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با 

 شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33092936-33092931-921 -90332223393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 

 

 


