
زمون نام �خشنام آ
ی اورە �� �� زە گ ندا ش�� عمو� 

ش�� عمو� اندام گ�ا�- میوە محتوی-وزن آ�کش
ش�� عمو� آسکور��ک اس�د در آ�میوە ها

carotenoids content�ش�� عمو
hydrolysis products �ش�� عمو

pH�ش�� عمو
pHری رمخانه گذا ش�� عمو�عد از گ
related compounds�ش�� عمو

TVN�ش�� عمو
xanthophyll content�ش�� عمو

رمنگنات زمون پ ش�� عمو�جسام اح�ا کنندە،کتون ها،آ
ری رمخانه گذا ش�� عمو�ختالف اس�دیته پ�ش و �س از گ

ش�� عمو�رزش ا�س�داسیون
رار  -روغن های ف ش�� عمو�اسا�س های روغ��

� ی شدن-جا�شی�� آم�د-�اال�تورون�دها در �کت�� �� ش�� عمو�اس
ر�ک-آ�غورە رتا ش�� عمو�س�د تا

ش�� عمو�اس�دفسف��ک 
�ن �� رب و اس�� در �ل�س ش�� عمو�س�دهای چ

زاد رب آ ش�� عمو�اس�دیته-عدد اس�دی-اس�دهای چ
را�� زاد چر�� استخ رب آ ش�� عمو�اس�دیته-عدد اس�دی-اس�دهای چ

ری رمخانه گذا ش�� عمو�س�دیته �عد از گ
رات زە ذ ش�� عمو�ال�/اندا

رات پودر �ا�ائو زە ذ ش�� عمو�ندا
اسیون  �� ی ال�ل �ه روش تی �� زە گ ش�� عمو�دا

ی جذب آب �� زە گ ش�� عمو�ندا
 � را�د و بتائ�� � �ل ی خلوص کول�� �� زە گ ش�� عمو�دا

ی قا�ل�ت کف کنند� �� زە گ ش�� عمو�دا

ی نقطه تی�� �� زە گ ش�� عمو�ندا
ش�� عمو�اند�س حالل�ت-اند�س نامحلو�

� رمال�� ش�� عمو�اند�س ف
ش�� عمو�انرژی قا�ل متابول�سم
رچسب انرژی) ش�� عمو�انرژی(ب

ر�د سولفورو �ه روش تقط�� ش�� عمو�ن�د
�جات  � �� ر�د سولفورو در آ�میوە و س ش�� عمو��د

ر�د سولفورو در قند و شکر  ش�� عمو��د
ر�دسولفورو در شکر قهوە ای ش�� عمو�ن�د

ر�دسولفورو در �شاسته - اس�د سن�� ش�� عمو�ن�د

ش�� عمو�ورە �ست ک���
ش�� عمو�آ�میوە محتوی

زمون �ل�ه ش�� عمو�آ
زمون بودیون  ش�� عمو�آ

ش�� عمو�آس�ب د�د�
زد� ش�� عمو�آفت 

�غ مایع ش�� عمو�آلفا آم�الز در تخم م
ش�� عمو�آل�ل ایزوتیوس�انات

رندە م�کرو�� در ش�� زدا ش�� عمو�ا



� ش�� عمو��ا� ماندە ال�ل های سنگ��
ش�� عمو��ا� ماندە آلده�د
ش�� عمو��ا� ماندە متانول
ش�� عمو��اق�ماندە ت�خ�� 
ش�� عمو��اق�ماندە صابون

ش�� عمو�ب��کس
ش�� عمو��سته بندی

ش�� عمو��النک�ت 
ش�� عمو�بهم چس��د�

�د را�� �ه روش  زچر�� استخ ش�� عمو�را�س�د ا
را�س�د روغن و چر�� ش�� عمو�پ

وژن � �ل-نی�� ش�� عمو�پروتئ��
� در عسل  ش�� عمو�پرول��
ری- وزن خالص ش�� عمو�پ

زاسیون-خلوص قند و شکر ر� ش�� عمو��ال
ش�� عمو��� فنل ها

�ن-فلفل س�اە �� ش�� عمو�پی
ش�� عمو�تانن

ش�� عمو�رک خورد�
��ن ��نه شدە در �ل� ش�� عمو�رکی�ات �ل

� جذب در بتا�اروتن -تعی�� ش�� عمو��ست شناسا��
ش�� عمو��ست شناسا�� �لروف�ل ها

� -�کت�� ش�� عمو��شخ�ص ک���
وکز مایع ش�� عمو��شخ�ص �شاسته-ک��� در �ل

رسوب-پتاس�م آسه سولفام ش�� عمو��شک�ل 

رل ف��� � آب �ه روش �ا ش�� عمو�تعی��
رد) در روغن و چر�� رسوب(ل  � ش�� عمو�تعی��

(UV) ش�� عمو�جذب
رم زای هر گ ش�� عمو�جذب آب �ه ا

رمز ش�� عمو�جذب مادون ق
راوردە ها  رم�ک- غالت و ف ش�� عمو�چر�� �ا اس�د ف

ز�اتل�ب ش�� عمو�چر�� �ه روش ر
وکسله ش�� عمو�چر�� �ه روش س

� اس�دی-وزن سن�� ش�� عمو�چر�� �ه روش ه�درول��
� آمون�ا�-وزن سن�� ش�� عمو�چر�� �ه روش ه�درول��

ش�� عمو�چر�� در �شاسته طب�� �ا اصالح شدە
( ،خامه،پن�� وغ،ماست،�ست�� ،د ش�� عمو�چر�� ژر�ر (ش��

رە ش�� عمو�چر�� ک
 Optical rotationرخش نوری ش�� عمو�چ

ش�� عمو�چروک�د�
ش�� عمو�چ�ا�-وزن مخصوص-دا�س�ته

ات �� ش�� عمو�ح
ش�� عمو�حالل�ت-سور��تول جامد

ش�� عمو�حالل�ت در اتانول بتا�اروتن
ش�� عمو�حالل�ت در آب بتا�اروتن

ش�� عمو�حالل�ت در روغن های گ�ا� بتا�اروتن
رحالل های مورد نظر-�لروف�ل ها ش�� عمو�حالل�ت د



رم  بتا�اروتن ر�لروف ش�� عمو�حالل�ت د
را�ینان ش�� عمو�حالل�ت �ا

ش�� عمو�خا�س��
ش�� عمو�خا�س�� سولفاته

ش�� عمو�خا�س�� محلول در آب 
ش�� عمو�خا�س�� نامحلول در اس�د

ردشد� ش�� عمو�خ
رتام  ش�� عمو�خلوص آس�ا

ش�� عمو�خلوص آسکور��ل �المیتات 
ش�� عمو�خلوص بتا�اروتن  

ش�� عمو�خلوص بتا�اروتن %10 
ش�� عمو�خلوص پتاس�م آسه سولفام

 TBHQ ش�� عمو�خلوص در
زانتان �ام ش�� عمو�خلوص 

رصد سد�م وک� مت�ل سلولز-د ش�� عمو�خلوص سد�م ک��
اسیون) �� � (تی رمال�� ش�� عمو�خلوص ف

ش�� عمو�خلوص فروکتوز 
carmines � رم�� ش�� عمو�خلوص �ا

ش�� عمو�خلوص �لروف�ل ها 
ر�نکه سالت � �ه روش  ش�� عمو�خلوص کول��

رات رتا � �� تا ش�� عمو�خلوص کول��
ش�� عمو�خلوص نمک سد�م پتاس�م �م�ل�س های مس

و�ل��ت سد�م ش�� عمو�خلوص هیپ
ش�� عمو�دا�س�ته ش��
رجه ال�� ش�� عمو�د

وک� مت�ل سلولز را�د در سد�م ک�� ش�� عمو�رصد سد�م �ل
وک� مت�ل سلولز ش�� عمو�رصد سد�م �ل�کوالت در سد�م ک��

خشک �� رات سوخته در ش ش�� عمو�ذ
ری ش�� عمو�رط��ت �ه روش آون گذا

رک  ش�� عمو�رط��ت �ه روش دین استا
ش�� عمو�رط��ت در روغن و چر�� خورا�

ش�� عمو�رط��ت عسل 
رد ش�� عمو�رنا

TLC �رنگ مصنو- ش�� عمو�رنگ افزود��
ش�� عمو�رنگ در محلول شکر خام

رامل ش�� عمو�رنگ �ا
ش�� عمو�رنگ الو��اند

TLC ران زعف ش�� عمو�رنگ مصنو� 
رار ش�� عمو�روغن ف

ش�� عمو�روغن معد��
زاد زش آ ش�� عمو�ر�

ر�د ش�� عمو�سا�ارز- قند مونو و دی سا�ا
راوردە های �ا�ه غالت ش�� عمو�سان ست �لو در ف

را�ینان  ش�� عمو�سولفات در �ا
رنگ مصنو� مجاز خورا� ش�� عمو�سولفات سد�م در 
رکومینوئ�د-زردچ��ه رنگ بر حسب کو ش�� عمو�شدت 

رنگ در اولئورز�ن ش�� عمو�شدت 



رنگ در محلول آ�� بتا�ار  شدت 
شن و خا�

ی-پتاس�م   �� -اس�کتوفتوم شناسا��
-حالل�ت-پتاس�م آسه س شناسا��
وک� مت�ل س شناسا�� سد�م ک��

رت�نوئ�د ها  شناسا�� �ا
 � شناسا�� لس�ت��

صمغ

�ب خامو�� ��
�ب شکست-نما�ه شکست ��

رمز) ط�ف IR (مادون ق
ی اسا�س �� عدد اس

�دین � �� عدد آن
-ما�سل را��� عدد 

عدد صابو��
عدد ک��سمر

وکس�ل عدد ه�در
عدد �دی در اسا�س

عدد �دی در چر�� ها و روغن ه
رە آ�� عصا

ری رە ات رار-عصا رە غ�� ف عصا
ر  زعف �د  رە محلول در آب  صا

رن� د�گر در بتا�اروتن عوامل 
ری خم�� �لوتن رم �ذی ف

فعال�ت اورە آز
رب گوجه فعال�ت آن���-پودر 

زی فعال�ت د�استا
فعال�ت فسفاتاز

 TBHQ فنول�ک ها در
فورفورال
فی�� خام

فی�� رژ�� 
فی�� محلول در ش��ندە اس�دی 

DF ��فی�� محلول در ش��ندە خن
قا�ل�ت اختالط ال�ل �ا آب

�د و آب  قا�ل�ت انحالل در آب 
ری را�ند� و نم �ذی قا�ل�ت پ

ران زعف رنگ د�  رت  د
قل�ای�ت خا�س�� در نوش�د�� و آ

قل�ائ�ت خا�س�� چای محلول د 
-ال � قل�ائ�ت در مقا�ل فنل فتالئ��

� قند اح�ا-قند ق�ل از ه�درول��
قند اینورت در شکر قهوە ای

قند �ل-سور��تول جامد

� قند �ل-قند �عد از ه�درول��
قند معکوس

قند�ل-سور��تول مایع



ش�� عمو�قندهای اح�ا کنندە-سور��تول جامد
ش�� عمو�قندهای اح�ا کنندە-سور��تول مایع 

� ش�� عمو��ا�سائ�س��

� زانت�� ش�� عمو��انتا
ش�� عمو�کدورت در نوش�د�� مالت

را��  را�س چر�� استخ ش�� عمو�ک
رات ش�� عمو�ک��وه�د

زک-سور��تول جامد را� ال�ه نا وگ ش�� عمو�رومات
زا ش�� عمو��لروف�ل در �ل

رنگ مصنو� مجاز خورا� ��د سد�م در  ش�� عمو�ل
 � رکوم�� ش�� عمو�کو
ش�� عمو��از ک����ک

رطوب �ه روش دس�� ش�� عمو��لوتن م
زاد ش�� عمو��ل��ول آ

زئ�نات � و �ا زئ�� ش�� عمو��توز در �ا
اسیون �� ش�� عمو�ال�توزتی

� ش�� عمو�ل�گن��
رە خشک-مواد جامد �ل ش�� عمو�مادە خشک -عصا

ش�� عمو�مادە خشک �دون چر��
وکز مایع ش�� عمو�مادە خشک �ل

ری قل�ا�� و اس�دی رە ات ش�� عمو�مخلوط عصا
وکز مایع وز در �ل ش�� عمو�عادل دکس��

رکی�ات قط�� رت ش�� عمو�مقدا
رە  ش�� عمو�مواد جامد �دون چر�� در ک

ش�� عمو�مواد جامد �دون چر�� �ا�ائو
ش�� عمو�مواد جامد ش�� -�ست�� و ش�� �ا�ائو 

ش�� عمو�مواد جامد غ�� محلول در عسل
ژله کنندە  ش�� عمو�مواد 

ش�� عمو�مواد غ�� قا�ل صابو��
ش�� عمو�مواد فنول�ک

ش�� عمو�مواد نا محلول در اس�د 
�غ ش�� عمو�مواد نا محلول در آب-پودر سف�د تخم م

رنگ مصنو� مجاز خورا� رای  ش�� عمو�واد نا محلول در آب ب

� � لس�ت�� ش�� عمو�مواد نامحلول در اس��
ش�� عمو�مواد نامحلول در آب شکر سف�د-قند�لوخه

� ش�� عمو�مواد نامحلول در تولوئن لس�ت��

� زان لس�ت�� ش�� عمو�مواد نامحلول در هگ

� رم�� رقیق در �ا محلول در آمون�ا�  �� ش�� عمو�وادغ
�د  �� و�ل�س ش�� عمو�مون
ان اسا�س � �� ش�� عمو�م

ان اس�� � �� ش�� عمو�م

� زانت�� ان آستا � �� ش�� عمو�م

� زانت�� ان �انتا � �� ش�� عمو�م
ان مغز خورا� � �� ش�� عمو�م

� رن� در ایند�گوت�� ان مواد  � �� ش�� عمو�م
��ل�انت �لو رن� در ب ان مواد  � �� ش�� عمو�م
رن� در سا�ست �لو ان مواد  � �� ش�� عمو�م



� �لو رن� در کینول�� ان مواد  � �� ش�� عمو�م

رفت�� ش�� عمو�نا �ذی
ش�� عمو�ناخال� نا محلول

ر� ش�� عمو�نا
رقم زە و  رنگ،اندا ش�� عمو�همسا�� در 

وکز در عسل ش�� عمو�س�ت فروکتوز �ه �ل

رب گوجه -ک��� ش�� عمو��شاسته در 
ری ش�� عمو��شاسته در شکر پود

ە و ک�� �� ش�� عمو�نقاط ت
ش�� عمو�نقطه اشتعال

ش�� عمو�نقطه انجماد ش��
ش�� عمو�نقطه آ�ش
ش�� عمو�نقطه دود

ش�� عمو�نقطه ذوب
�ما ش�� عمو�نقطه 

رە خا�س�� ش�� عمو�نم
ری رنگ ظاه رە  ش�� عمو�نم
رنگ محلول رە  ش�� عمو�نم

ش�� عمو�نمک
وغ رە و د ش�� عمو�مک در ک

� در ش�� زئ�� وژن �ا ش�� عمو�ی��
ش�� عمو�وا��ش اح�ا کنندە آسکور��ل �المیتات-شناسا��

ش�� عمو�وزن �عد از �خت
اسیون �ا �د �� � ث- تی ش�� عمو�و�تام��

ش�� عمو�و�سکوز�ته
�� �� ش�� عمو�هدا�ت و مقاومت ال�

و�ل��ت ش�� عمو�هیپ
وک� مت�ل فورفورال-�� ش�� عمو�ه�در

وک� مت�ل فورفورال-ک���  ش�� عمو�ه�در
وک� مت�ل فورفورال در عسل  ش�� عمو�ه�در

وک� مت�ل فورفورال در فروکتوز ش�� عمو��در
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