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 غذایی میشود ؟فاسد شدن مواد چه چیزی باعث 



 باکتری

باکتری ها موجودات بسیار ریزی هستند که در همهه 
 . جا وجود دارند در طبیعت و حتی در بدن انسان 

این موجودات ریز کهه بایهد بها میسروسهسوا مههاهده 
شههوند بابهها زیههاد شههدن هسههتند و  با هه  خرابههی و 

 .فساد مواد غذایی میهوند 



 :باکتری ها دو نوع هستند

   بد   خوب



 باکتری خوب

 باکتری های خوب در بدن با   هضم مواد غذایی در 
معهههده میههههوند و بعضهههی از ایهههن باکتریهههها حتهههی در 
کودهههای کهههاورزی هههم با هه  رشههد بهتههر گیاهههان 

 میهود 



 باکتری بد  
باکتری های بد در صهورییسه 
یسجههها جمهههع شهههوند با ههه  
خرابههی میهههوندی حتههی در 
بههدنم ماننههد رو ی دنههدانها و 

 بوی بد دهان



 فاسد شدن مواد غذایی

 مواد شدن فاسد گفتیم که همانطور
 این است باکتری یجمع اثر بر غذایی
 ای یخانه یجمع و رشد برای باید باکتری
 رشد برای جا بهترین .باشد داشته
 سه این از یسی که است فضایی باکتری
 :باشد داشته را مورد

 (رطوبت) آب -1

 (آزاد هوای) اکسیژن -2

 گرما -3

 آب

 اکسیژن

  دما



 راه های جلوگیری از فاسد شدن موادغذایی
 در گذشته و حال و آینده  



 در گذشته  

موادغذائی بطریق چال کردن درخاکگهداری ن : 

 

 متر  2در این روش در مناطق مختلف روستائی گودال هایی حدوداً یا
چاه در را در زمین حفر نموده و میوه جایی مانند انار و سیب و گالبی 

بههدین یرییههب بههرای مههدت هههای طههو نی میههوه جههات میگذاشههتند و 
 .وسبزیجات را نگهداری می کنند

 متر 2



 در گذشته

روش های نگهداری مواد غذائی 
گذاشتنی نمک زدنی بطریق یرشی 

 دود دادنی بورمه کردن و خهک کردن

 دادن موادی دود 
 مثا گوشت و ماهی

 

 کردن موادی نمک سود 
 بورمه کردن یا پختن  مثا گوشت و ماهی



 نمک

 نمک با   از بین رفتن
رطوبت و خراب شدن 

 خانه باکتری ها میهود 

 :ضرب المثا بدیمی 
 هر چه بگندد نمسش میزنند وای از آن روزی که بگندد نمک 



 درگذشته 



 در گذشته  

استفاده از یخچالهای طبیعی. 

 امروزی یخچالهای نبود  لت به بدیم در
 خنک برای زیرزمین از برقی حتی و

 استفاده غذایی  مواد نگهداشتن
 .میسردند

 یا 20  مق با طبیعی یخچالهای این
 اونجا به رفتن برای .بود زیرزمین متر30
 برای هایی دریچه و داشته هایی پله

 ماههای غذا و بره و بیاد هوا بتونه اینسه
 .میمونده سالم اونجا



 د رگذشته 

 معروف که از بدیم یا ا ن یخچالهای یسی از این
 هستمونده و میتونیم بریم ببینیمش یوی کرمان 

 کرمان
 



 یخدان طبیعی

 بلند سایه انداز دیوار

 ورودی یخدان با پله 

سهاختمان یخهدان جنس 
( گههها پختهههه)خههههت از 

اینسهههه میباشهههدی بهههرای 
 .به داخا  بور نسندگرما 

بههههههرای ایههههههن 
مخروطیهههه کهههه 
کمتههرین سههط  
یههابش آفتههاب رو 

 .داشته باشد



   

روشهای پیهرفهت  لمی با امروزه اما 
 نگهداری مواد غذایی فرق کرده 

 



 امروزه
(درکارخانه و با دستگاه)خهک کردن صنعتی 

 

روش دیگر که امروزه به کار میرود 

 پاستوریزه و استریلیزه کردن است

 

 

 

 

 

 

روش دیگریکنسرو کردن موادغذایی است 

 



 لویی پاستور

 او اولین کسی بود که  ملیات
در . کردن را اختراع کرد پاستوریزه

این روش ماده مورد نظر را در دمای 
با  حرارت میدهند یا میسروبها و 

مثال شنیده . باکتریها از بین بروند
 اید شیر پاستوریزه ؟؟؟؟؟؟؟؟

 یعنی میسروبهایش کهته شده اما
بعضی باکتریها در شیر هنوز 

هستند که اگر بیهتر از دو یا سه 
روز در یخچال بمانند باز فعال 
 میهوند و شیر فاسد میهود 

 

 



 استریلیزه کردن

 اما در روش دیگری به نام استریلیزهی باکتریهای فاسد هم از بین میروند
 و شیر مدت ماندگاری با یری دارد 



 کنسرو کردن  

مدت به را غذا بتوانند یا شد استفاده جهانی جنگ در بار اولین کردن کنسرو 
 بوطی داخا در مواد ی روش این در .کنند نگهداری  سربازها برای طو نی
 میسروبها یمام و میهوند داده حرارت با  بسیار دمای یا ای شیهه یا  فلزی

   میافتد ایفاق این کارخانه در ا ن و میرود بین از



 یخچالها ی برقی

 خانگی از یخچالهای استفاده 

 از یخچالهای صنعتی استفاده 

 استفاده از فریزرها 

 

 



 یخچالهای آینده  

نگهداری مواد غذایی در 
آینده یغییر خواهد کرد 

همه چیز پیهرفته میهود 
 .یخچالهاحتی نوع 

بعضی یخچالها برار است 
بدون نیاز به برق و با ژل 

 .  کندمخصوص کار 



 شما چی فکر میکنید؟؟؟؟؟


