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  پيشگفتار

  

د باشند كه امروزه هماننت از مهمترين محصوالت كشاورزي ميهاي غالدانه
اليانه توليد جهاني، از با توجه به آمارهاي س. اندنفت داراي اهميت استراتژيك شده

 )ف، سورگوم، برنج، ارزن و چاودارگندم، ذرت، جو، يوال(هاي غالت بين دانه
گندم به داليل مختلف از اهميت خاصي برخوردار شده است به نحوي كه در برخي 

فتگي كشاورزي آن ياين محصول نشان دهنده ميزان توسعهكشورها ميزان توليد ا
هاي متفاوت با به اينكه متخصصان مختلف با تخصص نظر. رودكشور به حساب مي

مراحل كاشت، فته، مكانيزاسيون اصالح ژنتيكي، استفاده از عمليات به زراعي پيشر
همگي سعي در افزايش توليد اين ... هاي نوين دفع آفات و داشت و برداشت و روش

محصول پر ارزش دارند لذا در اين بين نقش متخصصين صنايع غذايي نيز جهت 
لوگيري از ضايعات، توليد استفاده بهينه از اين محصول ارزشمند با هدف ج

  .باشدمشهود مي ارزش غذايي باال كامالً كيفيت مناسب وهاي نهايي بافرآورده

كيفيت دانه گندم بسته به شرايط مختلف نظير شرايط آب و  از آنجائيكه
باشد لذا تعيين كيفيت متفاوت مي... ه، نحوه نگهداري و هوايي، ميزان بارش، واريت

و هم از گذاري محموله ها در صنعت هم از لحاظ قيمتن كاربرد آندانه و تعيي
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در اين رابطه . شوديد محصول نهايي امري مهم تلقي ميلحاظ راندمان آرد در تول
كه در اين كتاب به شرح اين گيرند هاي مختلفي مورد استفاده قرار ميآزمون
بيات و نتايج كتاب حاضر حاصل تحقيقات، تجر .ها پرداخته شده استآزمون
بر اين بوده است تا مجموعه كاملي از لفان بوده و سعي هاي آزمايشگاهي مؤپروژه

آزمايشات فيزيكي، شيميايي، رئولوژيكي و دستگاهي مرتبط با گندم و آرد در 
سرفصل اين كتاب به نحوي طراحي شده است كه . مندان قرار داده شوداختيار عالقه

هاي مرتبط را در مقاطع تحصيلي متفاوت ايي و رشتهنيازهاي دانشجويان صنايع غذ
دهد و براي همكاران ارجمند شاغل در مراكز تحقيقاتي و كارخانجات نظير پوشش 

نيز مفيد واقع ... ل كيفيت و مسئولين فني، مديران تحقيق و توسعه، مسئولين كنتر
نحوه صحيح نمونه برداري شرح داده شده، در بخش  اين كتاب در بخش اول .شود

فته، در بخش سوم ر گردوم آزمون هاي اختصاصي دانه گندم مورد بررسي قرا
هاي مرتبط يل بيان شده، در بخش چهارم آزموناي به تفضاي پايههاي تجزيهآزمون

هاي پخت از اهميت ست و در نهايت از آنجائيكه آزمونبا آرد توضيح داده شده ا
ر آزمايشگاه و پايلوت، اي برخوردار است سعي شده در حد امكانات موجود دويژه

هاي غالت نيز مورد بررسي قرار وه فرآوري چند نوع از فرآوردهنح ها واين آزمون
  .   دنگير

دانيم از سركار خانم مهندس ساناز الماسي جهت طراحي بر خود الزم مي
هاي پايلوت جلد، سركار خانم مهندس هاله حدائق جهت همكاري در تدوين بخش

ين بخش پايلوت بيسكوئيت و كراكر و همچنين سركار خانم الدن اسدي كه در تدو
   .هاي المينه ما را ياري نمودند، قدرداني نماييمشيريني

كتاب بتوانيم گامي در جهت ارتقاي سطح علمي و اين اميدست با تاليف 
دانش صنايع غذايي كشور برداشته و پاسخگوي برخي ابهامات موجود در اين رابطه 
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ارزنده  رهنمودهاي با را ما علمي اثر اين كيفي سطح ارتقا جهت باشيم و اميدواريم
  .نمائيد ياري خويش

  
 لفان كتابمؤ                                                                                 
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  آزمون گندم، آرد و فرآورده هاي آن  هايروش     ٢
 

 

  

  آشنايي

  به توضيح در اين كتاب . وجود داردگندم هاي متعددي در ارتباط با آرد و آزمون
هاي گندم و ويژگيگندم و آرد جهت مشخص نمودن  هايآزمون و تخصصي هاي معمولروش

  . پرداخته شده استكنندگان نهايي آرد مورد نياز مصرف

هاي تائيد شده در رابطه با روش AOAC 2و  AACC 1 انجمن شيميدانان غالت آمريكا
ها شامل توضيحات اين روش. اندگندم را جمع آوري و منتشر نموده آناليز محصوالت بر پايه

. دنباشمي انجام آزمون كامل از هدف هر آزمون، مواد و دستگاه هاي الزم و دستورالعمل كامل
دهد تا نتايج مي محققين اين قابليت را به  AACCو   AOACهاي تائيد شده استفاده از روش

كرده و از پراكندگي و اظهار نظرهاي متفاوت جلوگيري بعمل آيد،  خود را با استانداردها مقايسه
ها همچنين براي اين روش. گيرندهاي يكساني مورد استفاده قرار ميروشدر اين رابطه چرا كه 

   .شوندبطور معمول به روز مي دستگاهي اطمينان از انطباق با تكنولوژي 
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