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 خالصه

یىی اص ساٞىبسٞبی ٔٙبست ثشای حُ ٔطىُ ٌشْ ضذٖ صٔیٗ ٚ وٕجٛد ٔٙبثغ غزایی، تٛجٝ ثٝ ٔٙبثغ 

. استثشداسی ثٟیٙٝ اص آٖ سبصی ثشای تٛسؼٝ ٚ ثٟشٜٚ صٔیٙٝ خطه ٕٝی٘ٔٛجٛد دس ٔٙبعك خطه ٚ غزایی 

دس ٚ سفتبسی  ٘ظیش آ٘بتٛٔیىی، فیضیِٛٛطیىیثٝ ػّت داسا ثٛدٖ خصٛصیبت ثیتشیٗ دأی است وٝ  ضتش ٟٔٓ

ٚ تؼبدَ اوِٛٛطیىی تٛاٖ صیست ٚ تِٛیذ داضتٝ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ػبدات چشایی خٛد ثبػث حفؼ خیّی فمیش ٔشاتغ 

دس ٔٙبعك ثیبثب٘ی ثٛدٜ ٚ  ظٜیٚ ثٝضیش ٚ ٌٛضت ضتش ٔٙجغ ٟٔٓ تأٔیٗ پشٚتئیٗ . ٌشددٔیایٗ ٔشاتغ  یاحیب

أشٚصٜ ثب تٛجٝ ثٝ اص ثیٗ سفتٗ ٘مص ضتش ٌیشد. لشاس ٔی ٔٛسداستفبدٜا٘سبٖ ٚ وبال  ٚ٘مُ حُٕٕٞچٙیٗ ثشای 

ثشداسی ٕ٘ٛد تب ػالٜٚ ثش دس حُٕ ثبس، ثبیذ اص ضتش جٟت استفبدٜ اص تِٛیذات آٖ )ٌٛضت، ضیش ٚ وشن( ثٟشٜ

ای ٔغٕئٗ اص ٘ظش تأٔیٗ ٌٛضت دس ٔٛالغ ٚضؼیت ػبدی، رخیشٜتأٔیٗ سٟٕی اص ٌٛضت ٔصشفی وطٛس دس 

 ٞب ثبضذ. سبِی ٞب ٚ خطهثشٚص لحغی

 

 خطىسبِی  پشٚتئیٗ،  اسٌب٘یه،ٌٛضت ضتش،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ا٘سبٖ ٚ وبال ٚ ٞش دٚ ثشای تٟیٝ  ٚ٘مُ حُٕٞستٙذ. ضتشٞبی ٔبدٜ ثشای تأٔیٗ ضیش ٚ ٘ش ثشای   چٙذٔٙظٛسٜضتشٞب حیٛا٘بت 

ٞب ثٝ ػّت وٙذ وٝ سبیش داْثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ضتش اص ٔٙبثغ غزایی استفبدٜ ٔی .] 7[ تٛا٘ٙذ ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌیش٘ذٌٛضت ٔی

بً پبییٗ تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ پشٚتئیٗ حیٛا٘ی ثب لیٕت ٘سجتوٙٙذ، ثٙبثشایٗ ٔیٞبی غزایی ٔؼٕٛالً ٔصشف ٕ٘یجثٝ ٚ ػبدت

. استدس حبَ افضایص  سٚص سٚصثٝدس ٔٙبعك خطه تّمی ضٛد. ثب تٛجٝ ثٝ وبسآٔذی ثسیبس ثبالی ضتش، إٞیت آٖ دس تأٔیٗ ٌٛضت 

چٙذ ٔٛسد  جض ثٝصیشا ؛ ] 7[ ثبضذ ٚ عؼٓ ٘سجتبً ضیشیٙی داسدٚ آثىی ٔی 2، صثش1ٞب ٌٛضت ضتش سفتدس ٔمبیسٝ ثب سبیش ٌٛضت

عٛس سٙتی، ضتشٞبی ٘ش ٚ  ضٛد. ثٝآیذ وٝ اص وطتبس ضتشٞبی پیش حبصُ ٔیٔی حسبة ثٝاستثٙب، ٌٛضت یه ٔحصَٛ فشػی ضتش 

ٚسی داضتٝ ٚ٘مُ ٚ ٔسبثمٝ ثٟشٜ تٛا٘ٙذ ٔب٘ٙذ ٌزضتٝ دس صٔیٙٝ تِٛیذ ضیش، حُٕسبَ یب ثیطتش سٗ داس٘ذ ٚ ٕ٘ی 7ای وٝ ٔبدٜ

-سسذ ثٝ دِیُ سفتی، صیبد ٔٛسد استمجبَ لشاس ٕ٘یٔی وٙٙذٜ ٔصشفچٙیٗ ٌٛضتی ٚلتی ثٝ دست  .] 6[ضٛ٘ذ ثبضٙذ، وطتبس ٔی

ٞبی آٖ عشفذاساٖ صیبدی ٌیشد. وٛٞبٖ ٚ جٍش ضتش ٘یض دس ثبصاسٞبی خبٚسٔیب٘ٝ عشفذاس داسد. ٌٛضت تبصٜ ضتش ٚ ٕٞچٙیٗ فشاٚسدٜ

ٞب داْ اص ثیٗ سبِی دس آفشیمب سٚی داد ٔیّیٖٛ آخشیٗ خطهوٝ  ٔیالدی 1973. دس سبَ ] 7[ضتش داسد  حتی دس وطٛسٞبی فبلذ

تٛاٖ ثب تٛسؼٝ ضتشٞب اص ثیٗ سفتٙذ. ثٙبثشایٗ ٔی 30تب % 20ٞب تؼذاد ثسیبسی تّف ضذ٘ذ ِٚی تٟٙب سفتٙذ. اٌشچٝ اص ثیٗ سبیش داْ

ی ثیٕٝ ٘ٛػ ثٝسبِی  شا٘ی ٔثُ خطهٚیظٜ دس ٔٛالغ ثح ٞب )ضیش ٚ ٌٛضت( ص٘ذٌی دأذاسٞب سا ثٝ پشٚسش ضتش ٚ افضایص تِٛیذات آٖ
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ٞب ثبضذ، ٞبی صٙؼتی ٔٛجٛد دس ٔٙبعك خطه ثذٖٚ ایٙىٝ ٘یبص ثٝ وبٞص تؼذاد سبیش داْیٗ دس دأذاسیثش إ٘ٛد. ػالٜٚ 

وٙذ. ضتش دس ٞب سلبثت ٕ٘یضٛد؛ صیشا ضتش ثشای تغزیٝ ٚ ثٝ دست آٚسدٖ ػّٛفٝ ثب سبیش داٍْٟ٘ذاسی ضتش ثبػث افضایص تِٛیذ ٔی

ضتش دس  .] 10[آة ٚ ػّٛفٝ ثٝ ٌٛضت ثبالیی داسد ضذٜ ٚ سا٘ذٔبٖ تجذیُ  یاّٞی ساحت ثٝسبِی ٔمبْٚ ثٛدٜ،  ٞب ٚ خطهاثش ثیٕبسیثش

است وٝ دس ٔمبیسٝ ثب ٌبٚ  55-70ػّٛفٝ ثٝ ٌٛضت ثٛدٜ ٚ سا٘ذٔبٖ الضٝ آٖ %تجذیُ  تثبالتشیٗ ضشیٞب داسای ٔمبیسٝ ثب سبیش داْ

سبصد آ٘بتٛٔیىی ٚ فیضیِٛٛطیىی ضتشٞب سا لبدس ٔی شی٘ظ یثخصٛصیبت . ] 7[ثبضذ ( ثبالتش ٔی40-55(، ٌٛسفٙذ ٚ ثض )60-45%)%

ثٛدٜ ٚ ضیش ٚ ٌٛضت تِٛیذ وٙٙذ. ػالٜٚ ثش ضیش ٚ ٌٛضت، ادساس ضتش  ذٔثُیتِٛسبِی ٚ ػّٛفٝ وٓ، لبدس ثٝ ثمب ٚ  دس ضشایظ خطه

 . ] 1[ٖ ثشای دسٔبٖ آسٓ تٛصیٝ ضذٜ است ٘یض داسای خبصیت داسٚیی ثٛدٜ ٚ استفبدٜ اص آ

 
 جمعیت و پزاکندگی شتز در دنیا

 22ٔیّیٖٛ ٘فش ضتش )یه ٚ دٚوٛٞب٘ٝ( دس جٟبٖ ٚجٛد داسد وٝ اص ایٗ تؼذاد ثیص اص  26فبئٛ، ثیص اص  2012عجك آٔبس سبَ 

ضتشٞبی د٘یب سا دس خٛد جبی دادٜ است وٝ اص وُ  84وٙٙذ. آفشیمب %ٔیّیٖٛ ٘فش دس آسیب ص٘ذٌی ٔی 4ٔیّیٖٛ ٘فش دس آفشیمب ٚ 

ثبضٙذ. تٕشوض ضتشٞب دس ضٕبَ ضشق آفشیمب یؼٙی وطٛسٞبی سٛٔبِی )ثیطتشیٗ تؼذاد(، سٛداٖ، اتیٛپی وٛٞب٘ٝ ٔیٕٞٝ اص ٘ظاد یه

بٖ، ٚ وٙیب ثیطتش اص سبیش ٔٙبعك آفشیمبست. دس آسیب جٕؼیت ضتش ثٝ تشتیت دس وطٛسٞبی ٞٙذ، پبوستبٖ، ػشثستبٖ، ٔغِٛست

چیٗ، افغب٘ستبٖ، أبسات ٔتحذٜ ػشثی، یٕٗ ٚ ایشاٖ ثیطتش اص سبیش وطٛسٞبی آسیبیی است وٝ اص ٘ظاد ضتشٞبی یه ٚ دٚوٛٞب٘ٝ 

ٔیّیٖٛ ٘فش سسیذٜ  26ثٝ ثیص اص  6/16پیٛستٝ سٚ ثٝ افضایص ثٛدٜ ٚ اص  2012تب  1970ٞبی ٞستٙذ. جٕؼیت ضتش عی سبَ

ٞضاس ٘فش سسیذٜ  130سٚ٘ذ ٘ضِٚی داضتٝ ٚ ثٝ  1985ٞضاس ٘فش ثٛدٜ وٝ تب سبَ  135، 1970است. دس ایشاٖ تؼذاد ضتش دس سبَ 

 .] 4ٚ  1[ سٚ ثٝ سضذ داضتٝ است ثٝ ثؼذ جٕؼیت ضتش سٚ٘ذی 1990است ِٚی اص 

 مقدار تولید گوشت شتز در دنیا و ایزان

ثٝ تشتیت دس د٘یب ٚ ایشاٖ تِٛیذ ضذٜ وٝ دس تٗ ٌٛضت ضتش  5400ٚ  ٞضاس 524ثیص اص  2012دٞذ دس سبَ آٔبس فبئٛ ٘طبٖ ٔی

(. ٘ظش ثٝ ایٙىٝ ٌٛضت لشٔض وطٛس ػٕذتبً اص دٚ داْ ٌبٚ 1س ایشاٖ وبٞص یبفتٝ است )جذَٚ ٔمذاس تِٛیذ د 2010ٔمبیسٝ ثب سبَ 

تِٛیذ  ٞضاس تٗ ٌٛضت اص ایٗ دٚ داْ ثٝ دست آٔذٜ است سٟٓ 126ٚ  248ثٝ تشتیت  2012ضٛد ٚ دس سبَ ٚ ٌٛسفٙذ تِٛیذ ٔی

 .] 3[سفٙذ ٚ ضتش ثٛدٜ است اص ٔجٕٛع ٌٛضت سٝ داْ ٌبٚ، ٌٛ 42/1دس ایشاٖ % 2012ٌٛضت ضتش دس سبَ 

 
 *دٞٝ اخیش 4سٚ٘ذ تِٛیذ ٌٛضت ضتش )تٗ( دس د٘یب ٚ ایشاٖ عی  -1جدول            

 ٔمذاس تِٛیذ ٌٛضت ضتش )ٞضاس تٗ( 

سبَ     

 ٔٙغمٝ

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

 4/5 056/6 4 2/11 96/3 3/1 3/1 2/1 1/1 4/1 ایشاٖ 

 524 522 345 348 276 248 214 187 181 161 د٘یب

 2012* فبئٛ،            

 

 اثزات درمانی

داسای چشثی ٚ وّستشَٚ وٕتش ٚ اسیذٞبی ضٛد وٝ اسٌب٘یه ٔحسٛة ٔیٌٛضت ضتش دس ٔمبیسٝ ثب ٌٛضت ٌبٚ یه فشاٚسدٜ 

دٞذ ٚ ثشای دسٔبٖ ػشٚلی سا وبٞص ٔی-ٞبی لّجی. ٔصشف ٌٛضت ضتش خغش اثتالء ثٝ ثیٕبسیستچٙذ غیشاضجبػی ثیطتش ا چشة

ٌٛضت ضتش دس ٔمبیسٝ  ضوٙٙذٜیٔتٕبٚیظٌی . ] 6ٚ 5[ ٞبی تٙفسی ٔفیذ استٚ ثیٕبسی ٝیاِش راتثبال،  فطبسخٖٛ، 3ٞبیپشاسیذیتی
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ٔحیظ  دٚساص ثٝآصاد ٚ  صٛست ثٝثیٛتیه دس آٖ است صیشا ایٗ حیٛاٖ دس عجیؼت  ٞب، فمذاٖ ٔٛاد ٞٛسٔٛ٘ی ٚ آ٘تی ثب دیٍش ٌٛضت

 .] 7[ استثٙبثشایٗ ثٝ دِیُ سالٔت ثخص ثٛدٖ، تمبضب ثشای ٌٛضت ضتش دس حبَ افضایص وٙذ.  ٞبی پشٚسش صٙؼتی سضذ ٔی

 تزکیب شیمیایی

ٞبی ٔختّف ضتش تشویت ضیٕیبیی ٌٛضت ضتش ثٝ ٘ظاد، سٗ، جٙس، ضشایظ ٚ ٘ٛع ػضّٝ ثستٍی داسد. ٔمذاس آة دس ٌٛضت ٌٛ٘ٝ

 77تب % 70ی دیٍش خیّی ٔتفبٚت است. ٌٛضت ضتش داسای ای ثٝ ٌٛ٘ٝٔمذاس چشثی اص ٌٛ٘ٝ وٝ یدسحبِتفبٚت جضئی ثب ٞٓ داسد؛ 

( است وٝ ٔطبثٝ ٔمذاس 20-23. ٌٛضت ضتش ٔٙجغ خٛثی اص پشٚتئیٗ )%ستب ثیطتش اٞسعٛثت ثٛدٜ وٝ اص سعٛثت ٌٛضت سبیش داْ

ٞبی دیٍش ٚ وٕتش اص ٌٛضت ضتش جٙس الٔب است؛ دس ٘تیجٝ ٌٛضت ضتش ٔٙجغ خٛثی اص پشٚتئیٗ ثبویفیت ثبال دس پشٚتئیٗ داْ

4ضٛد. ٔمذاس چشثی داخُ ػضال٘یخطه ٔحسٛة ٔی ٔٙبعك خطه ٚ ٘یٕٝ
غ ٔختّف خیّی ٔتفبٚت ثٛدٜ ٌضاسش ضذٜ دس ٔٙبث 

. ٔمذاس چشثی ثستٝ ثٝ سٗ تغییش وشدٜ ٚ ثیطتشیٗ ٔمذاس ٔتغیش است 5/0-7ثیٗ % 5ٔمذاس آٖ ثشای ػضّٝ عٛیُ وٝ یعٛس ثٝ

ی شیٌ ا٘ذاصٜسبِٝ ٔمذاس چشثی  3تب  1سبَ ٌضاسش ضذٜ است ٚ ثشای ضتشٞبی  8تب  5( ثشای ضتشٞبی ثیٗ 5/10چشثی ٌٛضت  )%

لشاس داسد. ٔٛاد ٔؼذ٘ی  5/1تب % 1/1ٞبی دیٍش ٚ دس دأٙٝ ثبضذ. ٔمذاس خبوستش ٌٛضت ضتش ٔطبثٝ ٔمذاس دأْی 4/4ضذٜ %

ٞب داسای ٔمذاس ٞبی لشٔض )ٌبٚ، ٌٛسبِٝ ٚ ثشٜ( است. ٌٛضت ضتش ٕٞب٘ٙذ سبیش ٌٛضتثب سبیش ٌٛضت سٝیٔمب لبثٌُٛضت ضتش 

سیٓ )ثٝ تشتیت فشاٚا٘ی( دس آٖ ٚجٛد داس٘ذ. ٔمذاس وّسیٓ ٌٛضت ضتش صیبدی پتبسیٓ ثٛدٜ ٚ ػٙبصش فسفش، سذیٓ، ٔٙیضیٓ ٚ وّ

ثیطتش اص ٌٛضت ٌبٚ ثٛدٜ ٚ سفت ثٛدٖ آٖ تب حذٚدی ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٔسئّٝ است. ٔمذاس ٔٛاد ٔؼذ٘ی ثستٝ ثٝ سٚش ٚ ٔحُ 

 .] 7[ٔتغیش است ثشداسی اص الضٝ ٚ ٕٞچٙیٗ اص یه حیٛاٖ ثٝ حیٛاٖ دیٍش ضذیذاً ٕ٘ٛ٘ٝ

. ٔمذاس تش استشَٚ ٌٛضت ضتش وٕتش اص ٌٛضت ٌبٚ ٚ ٌٛسفٙذ است ثٙبثشایٗ ٌٛضت ضتش اص ایٗ ِحبػ سبِٓٔمذاس وّست

سْٛ اص وُ  ٌیشی ثستٍی داسد. اسیذٞبی چشة ته غیشاضجبػی یهای، سٗ، جٙس ٚ سٚش ا٘ذاصٜوّستشَٚ ثٝ فبوتٛسٞبی تغزیٝ

ثبضذ. دٜ اسیذ یه ٚ پبِٕیتِٛئیه داسای ثیطتشیٗ ٔمذاس ٔیٞب اِٚئ ا٘ذ ٚ دس ثیٗ آٖاسیذٞبی چشة سا ثٝ خٛد اختصبظ دادٜ

دٞذ ٚ اسیذ ٞب سا اسیذ ِیِٙٛئیه تطىیُ ٔی چشة چٙذ غیشاضجبػی دس ٌٛضت ضتش ضٙبسبیی ضذٜ است وٝ دٚسْٛ آٖ

 36/0ی ثٝ ته غیشاضجبػی شاضجبػیچٙذ غآساضیذٚ٘یه اص ِحبػ فشاٚا٘ی دٚٔیٗ است. دس ٌٛضت ضتش، ٘سجت اسیذٞبی چشة 

ی شاضجبػیچٙذ غاست. دسصذ اسیذٞبی چشة  36/0ٚ  26/0، 22/0ٞبی ٌبٚ، ٌٛسفٙذ ٚ ثض ثٝ تشتیت ٚ ایٗ ٔمذاس دس ٌٛضت ستا

ٌٛضت ضتش  .] 7[( است 4/31( ٚ ٌٛصٖ )%6/28(، ثٛفبِٛ )%8/8( ثیٗ ٔمبدیش ٌضاسش ضذٜ ثشای ٌبٚ )%6/18دس ٌٛضت ضتش )%

ٞیستیذیٗ، تشیپتٛفبٖ، ٚاِیٗ، ِٛسیٗ ٚ ایضِٚٛسیٗ است. سٗ ٚ ٘ٛع ػضّٝ تأثیش  داسای ٔمذاس ٘سجتبً پبییٙی اص اسیذٞبی آٔیٙٝ

ٞب تشیٗ اسیذٞبی آٔیٙٝ ضشٚسی ٌٛضت ضتش ٚ سبیش ٌٛضتداسی دس تشویت اسیذٞبی آٔیٙٝ ٌٛضت ضتش ٘ذاسد. فشاٚأٖؼٙی

 .]7[ ستوٕتش ا ٞبِیضیٗ، ِٛسیٗ ٚ آسطیٙیٗ ٞستٙذ. ٔمذاس تشیپتٛفبٖ ٌٛضت ضتش دس ٔمبیسٝ ثب سبیش داْ

 های کیفی گوشت شتزویژگی

ٞبی ٌٛضت ضتش دس ٞبی سبسوٛپالسٕی ثٝ وُ پشٚتئیٗ. ٘سجت پشٚتئیٗاستای تیشٜ سً٘ ٌٛضت ضتش لشٔض تٕطىی تب لٟٜٛ

 سٚٗ یاصایبثذ؛ تش است. ثب افضایص سٗ، سفتی ٌٛضت ضتش افضایص ٚ ویفیت ٚ ٔغّٛثیت آٖ وبٞص ٔیٔمبیسٝ ثب ٌٛضت ٌبٚ پبییٗ

ثبضذ. دس ٌٛضت ٟ٘بیی ػضّٝ ٔی pHویفیت ٌٛضت  وٙٙذٜٗ ییتؼسبَ است. ػبُٔ اصّی  1-3سٗ ٔٙبست ثشای وطتبس ضتش 

-ٟ٘بیی ٌٛضت ٘یض پبییٗ pHٞبی جٛاٖ، لشاس داسد. ثٝ ػّت رخیشٜ ٌّیىٛط٘ی ثبال دس داْ 6ٚ  7/5ٟ٘بیی ثیٗ  pHضتش یه وٛٞب٘ٝ 

ٟ٘بیی ٌٛضت سا تحت  pHٞبی پیش خٛاٞذ ثٛد. ضشایظ پیص اص وطتبس، تیٕبسٞبی پس اص وطتبس ٚ فیضیِٛٛطی ػضّٝ، تش اص داْ

ٞبی ٘بٔحَّٛ دس لّیب، . ٔمذاس پشٚتئیٗاست، تشدی وٙٙذٌبٖ ٔصشفتشیٗ فبوتٛس ویفی ٌٛضت اص ٘ظش  دٞٙذ. ٟٔٓتأثیش لشاس ٔی

ثیٗ ٌٛضت ضتش ٚ  روش لبثُتشیٗ تفبٚت  ب تشدی استجبط داس٘ذ. تشدی ٟٔٓٔؼىٛسی ث صٛست ثٝٔمذاس ٘یشٚی ثشضی ٚ لغش اِیبف 

خبعش ٌٛضت آٖ جضء ٕٞیٗ وٙٙذ ثٝ سبٍِی( ضتش سا وطتبس ٔی 10ٞبست. ٔؼٕٛالً دس ا٘تٟبی ص٘ذٌی ٔفیذ )ثیص اص سبیش داْ
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ٚ  48بٍِی ثٝ تشتیت س 6-8ثشای ٌٛضت ضتش دس سٗ  بصیٔٛسد٘ضٛد. ٘یشٚی ثشضی ویفیت پبییٗ ٔحسٛة ٔی ٞبی ثبٌٛضت

یبثذ وٝ سبٍِی است. تحمیمبت ٘طبٖ دادٜ است ثب افضایص سٗ حیٛاٖ ٘یشٚی ثشضی افضایص ٔی 3-5ٚ  1-3ثیطتش اص سٙیٗ  %40

. استٞبی پیٛ٘ذی دس ثبفت خصٛظ ثٝػّت آٖ ٔشثٛط ثٝ تغییش سبختبس ٚ تشویت ضیٕیبیی ٔتٙبست ثب افضایص سٗ دس ػضّٝ 

سبِٝ است. ٘ٛع  1-3تش ٚ لشٔضتش اص ٌٛضت ضتشٞبی تٕبالً ثٝ خبعش ٔمذاس ثیطتش ٔیٌّٛٛثیٗ، تیشٜسبِٝ اح 6-8ٌٛضت ضتشٞبی 

ٞب دس دٚسٜ جٕٛد ٘ؼطی،  دٞذ. تجضیٝ پشٚتئیٟٗ٘بیی ٚ سشػت سشد وشدٖ ٘یض سً٘ ٌٛضت سا تحت تأثیش لشاس ٔی pHفیجش ػضّٝ، 

Labٞبی پخص ٘ٛس ٌٛضت سا افضایص دادٜ ثذیٗ تشتیت ٚیظٌی
ثٙذی، سٗ، جٙس، ٚصٖ الضٝ، فشثٟی، ثستٝ یبثذ.افضایص ٔی  

ٞبی ٌٛضت ٌبٚ، ٔمذاس اسیذٞبی است. دس ٔمبیسٝ ثب ثسیبسی اص فشاٚسدٜ ٔٛثشای ٌٛضت ضتش اسصش تغزیٝ ثش  صٔبٍٖٟ٘ذاسی ٚ 

 .]7[ثبضذ آٔیٙٝ، ٔٛاد ٔؼذ٘ی غیشآِی ٚ سعٛثت ٌٛضت ضتش ثیطتش ٚ ٔمذاس چشثی وٕتش ٔی

 گوشت شتزفزآوری 

آٚسی ٚ دٚد دادٖ دس وطٛسٞبی ػشثی فشآٚسی ضذٜ است. لبثّیت ٞبی خطه وشدٖ، ػُٕٞب لجُ ٌٛضت ضتش ثب سٚشاص سبَ

-یبثذ وٝ ٘طبٖ ٔیصٔبٖ دٚد دادٖ، سشخ وشدٖ ٚ پختٗ افضایص ٔی ٞبی ٌٛضتی حبصُ اص ضتش ثب افضایص ٔذتپزیشش فشاٚسدٜ

دس ٔٛسد ٌٛضت ضتش فشآٚسی  وٙٙذٌبٖ ٔصشفیبثذ. ٔؼٕٛالً شش ٌٛضت ضتش افضایص ٔیدٞذ ثب افضایص دسجٝ فشآٚسی لبثّیت پزی

یبثذ. ٞبیی ٔب٘ٙذ ٕٞجشٌش ٚ سٛسیس تجذیُ ضٛد پزیشش آٖ افضایص ٔیوٙٙذ. اٌش ٌٛضت ضتش ثٝ فشاٚسدٜی ٔیداٚس صیپ٘طذٜ 

. ]7[ استٞبی ٌٛضت ضتش، لبثّیت أِٛسیٖٛ ضٛ٘ذٌی ضؼیف چشثی ضتش یىی اص ٔطىالت تىِٙٛٛطیىی ٟٔٓ دس فشآیٙذ فشاٚسدٜ

حسی داسای ٞبی ثبفتی ٚ دس تحمیمی ٌٛضت ضتش دس سغٛح ٔختّف دس ثشٌش جبیٍضیٗ ضذ. ثشٌشٞبی ضتش اص ٘ظش ٚیظٌی

ٌٛضت ضتش ٚ ٞبی اسیذالوتیه ثشای افضایص ٔب٘ذٌبسی ٚ ثٟجٛد ویفیت دس پظٚٞطی اص ثبوتشی .]2[ٔمجِٛیت ثیطتشی ثٛد٘ذ 

ٚ  صا یٕبسیثٞبی ، سضذ ٔیىشٚةpHٞب اص عشیك وبٞص اص ٌٛضت ضتش استفبدٜ ٌشدیذ. ایٗ ثبوتشی ضذٜٝ یتٟسٛسیس تخٕیشی 

٘مص استفبدٜ اص  ]12[ صیٍیٝ. ]9ٚ  8[افضایص داد٘ذ ٌشاد( وبٞص ٚ ا٘جبسٔب٘ی سا دسجٝ سب٘تی 22فسبدصا سا دس دٔبی ٍٟ٘ذاسی )

ٞبی دٚدی، ٞبی حبصُ اص ٌٛضت ضتش ٔغبِؼٝ وشد. ٌٛضتتیٕبسٞبی حشاستی، ٕ٘ه ص٘ی ٚ دٚد دادٖ سا دس ثٟجٛد ویفیت فشاٚسدٜ

ذ ٚ یبسٔٙوٙٙذٌبٖ داضتٙذ.  ضذٜ ثٝ تشتیت ثیطتشیٗ تشجیح سا دس ثیٗ ٔصشف سٛد ٕ٘ه، وبٔالً پختٝ ضذٜ ٚ ضذٜ سشختٕبْ 

ٞبی ٔىب٘یىی ٚ سیضسبختبس ( سا ثش ٚیظٌیٛیٔبوشٚٚٚ  7، ثشیبٖ وشد6ٖٞبی ٔختّف پخت )وجبة وشدٖتأثیش سٚش ]11[ ٕٞىبساٖ

ثیطتش اص دٚ  ٛیٔبوشٚٚٞبی حشاست دیذٜ ثب ػضّٝ عٛیُ پطتی ضتش سا ٔٛسد پظٚٞص لشاس داد٘ذ. ٘یشٚی ثشضی ٚ فطبسی دس ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٚ ثشیبٖ وشدٖ آسیت دیذٜ ثٛد. ٛیٔبوشٚٚبی وجبة ضذٜ ثیطتش اص دٚ سٚش حشاست دٞی ثب ٞسٚش دیٍش ثٛد. سیضسبختبس ٌٛضت
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