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 1۸/۰۷/۲۰۲۰            پوپل میکر
 

 یبشر خیدر طول تار یمواد غذائ ینگهدار
 

 دیچون تول گریداشت و از طرف د اریتوان در تمام مدت سال بصورت تازه در اخت یرا نم یمحصوالت غذائ اکثر
 دیاموجود را ب یمواد غذائ دهیرگردیبشر ناگز ست،ین ریدر تمام فصول سال بطور دائم امکان پذ یمحصوالت زراعت

 شهیدر نظر داشت که غذاها هم دیقرار داد. ضمناً با اده. تا بتواند در تمام فصول سال مورد استفدینما ینگهدار یبنحو
  .باشند یعوامل م ریها وسا میکروارگانیتوسط م و خراب شدن یدر معرض خطرآلودگ

داده  لیکشوي را ت یکیمشکالت اکولوژ نیاز بزرگتر یکی انسان گره خورده شیدایپ خیبا تار یمواد غذائ ینگهدار
 کیکه خود را شر یفصلها همواره با موجودات مزاحم ریبراي سا ییبشر به منظور نگهداري مواد غذا رایاست ز

، جوندگان و حشرات و سرانجام باکتري ها، پشک ،مختلف مانند سگ واناتی. حمواجه بوده است دینما یغذاي او م
 نیز اا اريیغذاي انسانها بوده اند. تعداد بس آلوده نمودن ایبردن  نیخوردن و از ب نیدر کم شهیهم کهایو ک پوپنکها

 هکیکه جدال انسان با آنها ابدي خواهد بود. طو شودیرو تصور م نیاند و از ا دهیموجودات هنوز هم مغلوب بشر نگرد
 یارب باقتج نیلها اقصه نموده تا نس گرانیبه د یکیانسانها تجربه خودرا  یکه معلوم است در گذشته نوشته نبود ول

. ندینما هیاز آن تغذ یمدت طوالن یکه برا ندینما یگوشت را نگهدار یطور فکر بود نیماند. در مراحل اول بشر در
توانست غذا خود را  یانسان تا حدود خدانیبرق  یآهن یگل ظرفبا کشف آتش نمک شکر سرکه آب چوش داده شده 

ه داشت زیناچ یلی، غله جات ، خشک شده و پودر شده که رطوبت خانند حبوباتم ی. غذاهاندینما یمدت نگهدار یبرا
 یم ییاجسام زنده کوچک در مواد غذا تیرطوبت است که باعت فعال قتیشود. در حق یتا مدتها نگدار تواندیباشد م

 ییمواد غذا ی. چهار عامل در نگهدارتواندیشده م یسال نگهدار ۲۸مدت  یبدون پوست برا یجو یهاشوند. دانه
 نیرا تع ییگنده شدن مواد غذا خیعامل تار ۴ نی. که اباشدیآفتاب م یهوا و روشن دارند رطوبت حرارت میمستق ریتاث
مانند: نمک، شکر انواع دانه و  یخاص ییکردن مواد غذا رهیذخدارندانبار و  یاظهار م کند. دانشمندان زراعت یم

است. زنده بودن تخم  ریپذامکان یمتماد انیسال یکمتر از آن، برا ایطاق و ها و دانه گندم در درجه حرارت اتخم
 .دریگ یماند که مورد استفاده بشر قرار م یم یسالها باق یال جوانه زدن تخم ییغذا یول رودیکم شده م جیبتدر

 

 :یمواد غذائ ینگهدار خچهیتار
 ییه غذاک دانستیبشر م یدانست ول را در غذا ها سمیکروارگانیمشکل است که بشر از کدام زمان نقش م اریبس گرچه
. دیرسیآن بو نا مطلوب بود که از غذا بمشام م میاز عال یکیماند .  یبازم از خوردن دهیمانده شود خراب گرد ریکه د

ه ک یدر ابتدا بشر احتماالً گوشت خوار بوده و بعدها غذائ .ردیم یم شده ضیانسان مر شدیغذا خورده م نیاگر چن
دوره بود که انسان پخت غذا را فراگرفته ، کم کم  نیدر هم وارد شده است. یو یدر عادات غذائ دارند یاهیمنشأ گ

 دیبا قتیحقشد. در  یغذائ تیو مسمو یگرفتار مشکل خراب حالت نیدر نمود، یمواد غذائ دیکه انسان شروع به تول
 یبشر با خراب شدن مواد غذائ یاست وقت دهیآغاز گرد الدیل از مسال قب۶۰۰۰آماده از  یگفت که مسئله فساد غذاها

 .افتاد زین یمواد غذائ ینگهدار حیصح یروبرو شد بفکر ابداع روشها
از نمک  یمواد غذائ یجهت نگهدار هودیقوم  الدیسال قبل از م ۳۰۰۰دهد از  یدر دست است که نشان م یشواهد

 یشور استفاده م یرا شور نموده و بصورت ماه یماه هایونانیها و  ینیکردند در همان موقع چ یطعام استفاده م
امده است  خیکه ظاهراً در تار یمواد غذائ یدارنگه گرید قیطر کیآموختند  هایروش را به روم نیها ا کردند و بعد

 . آنهادندیسانواع گوشتها بحد کمال ر یدر نگهدار هایو کنجد بوده است. روم تونیمانند ز یاستفاده از روغن هائ
کردند در همان موقع بود که دود دادن  یاز برف استفاده م گر،ید یو مواد فاسد شدن یغا ایشرمپ  یبسته بند یبرا

 یروشها نیا تیانسان ماه میبوجود آمد. در زمان قد یساز ریصفت پن نیآن و هم چن یمنظور نگهدار بهگوشت 
با  جیدانست و به تدر یرا نم ماریب وانیخطر خوردن گوشت ح ایها و  یماریو نقش غذا را در انتقال ب ینگهدار

عبارت بود از خشک کردن در  یغذائمواد  ینگهدار یروش ها . در دوره ما قبلدیغذا آشنا گرد یعوامل خراب
و . . . هم اکنون  یدر ظروف سفال ریتبخ لهیآفتاب، منجمد کردن، نمک زدن، دود دادن، تخمرنمودن ، سردکردن بوس

 رینظ یاز روشهائ دیافغانستان، بعلت نداشتن وسائل جد ممالک مختلف ازجمله کشور جات هیاز قر یاریدر بس زین
  .ندینما یاستفاده م یائمواد غذ یفوق جهت نگهدار
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 :غذا در افغانستان ینگهدار خچهیتار
فاسد  آنچه که زود یعنینمودند تا غذا ها زود تر خراب نشود .  یاستفاده م یما مردم از روشها زیوطن عز در
فاسد شدن غذا ساخته اند . آن عبارت بودند از ساختن کندو  یشکل سپر برا نیغذا را به آن عالوه نموده به ا شودینم

کچالو و شلغم ، خشک کردن انواع  ازیپ ینگهدار یبراخشک شده  یغله جات و حبوبات ، کندن چقر ینگهدار یبرا
،  جات وهیم ینگهدار ی، ساختن مربا برا یوسط آتش و دود گوشت و ماه، خشک کردن ت جاتیجات سبز وهیم
 یتو سط سرکه و آب، نگهدار جاتیسبز یدر جت خانه ، ساختن ترش جاتیجات و سبز وهینمودن گوشت م زانیآو

 اه و رشقه،ک نیجات در ب وهیم یماست چکه قروت و مسکه ، نگهدار ریبه پن رینمودن ش لی، تبد نهیانگور توسط کنگ
اختن س هوا، یجات توسط سرد وهیو م یسبز یانگور به کشمش سبز ، در زمستان نگهدار لیتبد یکشمش خانه برا

 .نمودندیم یشکل نگهدار رهیچهارمغز و توت و غ یدگیتلخان از م
 

 :یبه روش سنت یمواد غذائ ینگهدار یها روش
است که در اکثر  ینگهدار مواد غذائ یروش ها نیتر یمیدر شکل خود از قد یسنت قیبطر یمواد غذائ ینگهدار

 تجا هیو قر یولسوال اتیاز نقاط جهان از جمله در اکثر وال یاریدر بس زیبوده است و هم اکنون ن جینقاط جهان را
دلخواه خود  جاتیجات و سبز وهیتوانند از م یم شهرها ایجات ، و  هیقر یروشها، اهال نیاست. با بکار بردن ا جیرا

قف زدن، به س خیگوناگون خشک کردن،  یکه انواع غذاها را با روش ها بیترت نیبد ندیدر تمام فصول استفاده نما
کنند نکته قابل توجه  یم ینگهدار یمدت طوالن یبرا رهیچال کردن و غ نیدر زم ایو درچاه وارد کردن و  ختنیآو
 یمواد غذائ یرا از نظر اصول نگهدار یادیرح داده شد نکات زش کهیبطور یمواد غذائ یکه در نگهدار ستا نیا
  .نشوند رهیو فساد و غ یکربیم یدچار آلودگ ییدر نظر داشت تا مواد غذا یستیبا

 لیدر صورت که حالت ذ نمود شرفتهیپ یروش ها ریسا نیگزیرا جا یبطور سنت یمواد غذائ ینگهدار یروشها
 : وجود داشته باشد

 

  .زریو فر خچالیدر صورت نداشتن - 
 . ردیصورت گ یدر صورت قطع برق بمدت طوالن -

 .رهیزلزله، و غ ل،یمانند س یعیدر صورت وقوع موانع طب- 
  .یجنگ وقحط یدر زمانها -
 .یدر صورت وقوع محاصره اقتصاد –
 نبودن استفاده از برق،  یاقتصاد -
 

 یبه روش سنت یموادغذائ یمختلف نگهدار یروشها یبند میتقس  
 

 :روش گور کردن درخاک هی یموادغذائ ینگهدار •
و  و کچالو وشلغم ازیمانند پ یجاتیحفر نموده سبز نیمتر در زم ۲حدوداً تا  یروش در مناطق مختلف چقر نیا در

 .دکنن یم یرا نگهدار جاتیسبز یطوالن یمدت ها یبرا بیترت نیو بد ندینما یم نمذکور دف هٔ امثال آن را در حفر
 

 :کاه با رشقه ایبه روش قرار دادن غذا در داخل کاه  یمواد غذائ ینگهدار •
و خشک و خنک  کیتار ییکچالو را در جا و شلغم و ناک بیس یبه  انار رینظ جاتیجات و سبز وهیروش م نیا در

 نیو بد رندیهم قرار نگ یرو جاتیسبز ایجات و  وهیهند که مد یقرار م یطور کاه ورشقه ایاز کاه  یبستر یدر رو
 .مانند یآنها را تا ماهها سالم م بیترت

 

 :خیبه روش قرار دادن در  یمواد غذائ ینگهدار •
خاک مدفون  ریز بزرگ یو برف را در زمستان در چقر خیندارند،  زریو فر خچالیازمناطق دهات که  یبعض در

  .کنند یاز آن استفاده م یمواد غذائ ینگهدار یو هم برا خیاستفاده از  ینموده ودر فصل تابستان هم برا
 

 :سقف ای واریبد کردن مواد خوراکه زانیبه روش آو یمواد غذائ ینگهدار •
 اروید اینموده و از سقف  وصل یخربوزه را به نخ هائ اهیمرچ بادنجان س ریجات مانند انگور انج وهیروش م نیا در
 .کنند یم یماهها سالم نگهدار یآنرا برا رینظ یجات وهیم ایصورت انگور و  نیو بد ندینما یم زانیآو
 
 :به روش خشک کردن یمواد غذائ ینگهدار •
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 یرود روش خشک کردن م یجات بکار م وهیو م جاتیسبز ینگهدار یکه برا یروش هائ نیتر یمیاز قد یکی
ستفاده ا یسنت قهیبطر ییروش خشک کردن مواد غذا نیتر جیکسب نموده است را عتیروش را از طب نیباشد. بشر ا

 اتجیجات و سبز وهی. اکثر م استاز شکل خشک کردن غذا  یکیباشد. گوشت قاق  یهوا م انیاز نور آفتاب و جر
 زینمانند شبد و گش جاتیواز سبز ر،ینگور، خرما، انج، آلوبالو، انواع توت، ا یآلو، زردآلو، بادنجان روم ب،یس رینظ

سالها  دیمذکور را ماهها و شا غذا بیترت نیبد ردیگ یبه روش خشک نمودن صورت م مرچ تازه ییترا و نعناع
  .ندینما یم ینگهدار

 

 :با استفاده از خنک یمواد غذائ ینگهدار •
باشد. در  یم یمواد غذائ یسرد در نگهدار یکه بشر با آن آشنا بوده است استفاده از هوا نیرید یاز روشها یکی

 .باشند یننموده خواب م تیدرجه مکروبها فعال ۵ نیئ. در حرارت پاشودیم یسرد هر نوع غذا نگهدار یهوا
 

 :با استفاده از نمک ییمواد غذا ینگهدار
 تیبه منظور طعم غذا و خاص زیمرسوم بوده است. امروزه ن یواد غذائم یدر نگهدار امیاال میاز نمک از قد استفاده

ا، ه سمیکروارگانیم تیفعال یبا اثرات خود رو بیترک نیدارد، ا یادیماده مورد استفاده ز نینمک ا ینگهدارندگ
کند. نمک  یم فایرا ا یآن نقش مهم یگهداردر ن یمحصوالت غذائ یکیزیو خواص ف یاویمیک یها عکس العمل

وده با سرکه مخلوط نم ایو  ی. معموال مردم نمک را به تنهاکشدیم ای دهدیرا توقف م زمیکرواوگانیم یاریبس تیفعال
کمک  یجات تازه بشکل ترش یگوشت سبز یماه ی. نمک در نگهدارندینما یم یرا به مدتها نگهدار ییمواد غذا

 .را نابود کند یدرصد باشد، قادر است تا هر نوع باکتر ۲۰ز ا شیغلظت نمک موجود در آن ب که ی. محلولدینما یم
 

 :مربا گذاشتن قیبطر یمواد غذائ ینگهدار •
 که در تمام ندینما یم اریلحاظ مردم غذا ها را بشکل مربا ت نیشکراست . بد شودیخراب نم یکه بزود یگریماده د

روش ماهها  نیجات را با ا وهیتوان م یم شود یخنک و خشک نگهدار یاگر مرباجات را در محل جهان رواج دارد.
 .نمود یو سالها نگهدار

 

 :به روش قورمه کردن یمواد غذائ ینگهدار روش
 که بیترت نیشود. با ا یانواع گوشتها بکار برده م ینگهدار یشهرها برا یو حت از دهات یاریروش در بس نیا

شد گوشت را همراه با  دهیکه آبش کش یپزند وقت یم شتریب ایساعت  کیآب تا  یروغن و کم یگوشت را با کم
دهند. سپس گوشتها رابا  یکار را ادامه م نیاسرخ شوند  ازهایپ کهیو تا زمان کنندیو با روغن سرخ م ازیپ یمقدار

بندند که عرق نکند و ظرف را  یم یسرخمر را طور ایخمره قرار داده و سرپوش  کیو در درون  دهینمک مال
 قتینمود. در حق ینگهدار کسالیگوشت را بتوان تا  دیروش شا نیکنند با ا یم یخشک و خنک نگهدار یدر جا

ً ینمودن روغن توسط مکروبها تقر هی. تجزندینما یدر مقابل با آن روغن عالوه م دهیاب گوشت را کش ناممکن  با
 .است

 

 کردن یدود روش
غذا را در مجاورت اتش و دود  کهی. طورردیگ یاده قرار ممورد استف ییمواد غذا یها کهیدر فابر ادیروش ز نیا

 .سازدیم یغذا را طوالن یهم طعم و مدت نگهدار نصورتی. در سازندیآن آماده م
 

 : حرارت دادن لهیبه وس ینگهدار
کاربرد  ییموادغذا یها در نگهداري برخ سمیکروارگانیخوب بر روي م بیدادن به علت قدرت تخر حرارت

 رهیوغ زشنیالیو استر نیزشیدارد. مثل: پاستورا شتريیب
 

 :نمودن ظیاستفاده از روش غل با نگهداري
غلظت از وزن و حجم  شیکردن استفاده کرد. با افزا ظیتوان از غل یم یینگهداري معدودي از مواد غذا براي

 .، شکالت ساختنرا ماست ساختن  ریشوند . مثال ش یشود و در فضاي مناسب نگهداري م یمحصول کاسته م
 رهیمربا ساختن وغ

 

 :یبااستفاده از مواد افزودن نگهداري
 شتریرا ب ییمدت زمان نگهداري موادغذا توانیروشها م ریبا سا ایو  ییبه تنها یماویک یاز مواد افزودن یبعض

در غذا  کهایوتیب یو آنت وناتهایگوگرد، پروپ دی، دي اکس کیسورب دیآن ، اس باتیو ترک کیبنزوئ دیکرد. مثل: ، اس
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 یاضافه م ییرا به ماده غذا یخاص یماویها مواد ک کهیسازد. امروز در فابر یم شتریاضافه نموده عمر غذا را ب
 نیکنند، بلکه عطر و طعم و همچن یکمک م ییموجود در ماده غذا یها یباکتر یها نه تنها به نابود تراتیکند . نا

 یم ادیز اریبس یمواد در صنعت غذاساز نیدهند. استفاده از ا یوشت مرا به گ یخوشرنگ ییرچایش ایرنگ سرخ 
 .باشد
نموده و  یریدهند که ضمن آن، از فساد غذا جلوگ یانجام م یاتیمدت از غذا، عمل یطوالن ینگهدار یروش ها در

 یم یریاز غذا جلوگ یناش یها یماریو از ابتال به ب ندینما یکند م اریکند بس یمحصوالت که غذا را فاسد م ای
 .دیرا حفظ نما دخو یشده غذا طعم، بافت و مواد مغذ یحال که سع نیکنند؛ در ع

 

 :کروموجیتشعشع و م لهیبه وس ینگهدار
به امکان  یصورت گرفته است، محققان توجه خاص ییمواد غذا ینگهدار دیجد یکه درمورد روشها یقاتیتحق در

کانس تا تشعشعات گاما با فر نیئبا فرکانس پا یکیالکتر انیمختلف )از جر یبا فرکانس ها ییاستفاده از اشعه ها
، اشعه امااشعه گ کس،یمانند اشعه ا زهیونی تشعشعاتدرمورد اشعه ماوارءبنفش ، قاتیتحق نیا شتریباال( داشته اند. ب

 .بوده است کرونیوگرم کردن با ما واشعه آلفاست ترونهای، پروتونها ، ن تای، اشعه ب یکاتد
ه است ک ییبرند. دسته دوم شامل اشعه ها یم نیها را ازب سمیکروارگانی،م ییتشعشعات با گرم کردن ماده غذا نیا

 بیسبب تخر ییدارند وبدون گرم کردن ماده غذا یادیز یکوانتوم یفرکانس باال طول موج کوتاه وانرژ
 .سرد معروف است زشنیالینوان استرباال تحت ع یها بدون استفاده از حرارتها سمیکروارگانیم
 

 :ییایمیمواد ک لهیبه وس ینگهدار
ضافه به غذا ا میتوان به صورت مستق یرا م دیاس حساس هستند. ییایمیمواد ک یو بعض دینسبت به اس کروبهایم

و  کیسورب دیمانند اس ییایمیمواد ک به نوشابه هاي گازدار. کیفسفر دیاس ای کیتریس دینمود. مانند اضافه کردن اس
 یا مر کروبهایم ایسولفورو و ...  دیدریآن، ان میپتاس و میو نمکهاي سد کیبنزوئ دی، اس میو پتاس مینمکهاي سد

 .رندیگ یجلوي رشد آنها را م ایکشند و 
 

 :شودیم یکه غذا نگهدار اهداف
 و فاسد شدن غذا هیانداختن تجز ریبه تأخ ای ريیجلوگ - 1
  سمهایارگان کرویاز م ییدور نگهداشتن مواد غذا ـ ۲
 از غذا جدا ساختن موجودات زنده خورد ـ ۳
 طیشرا ادجیخشک کردن، ا ن،یئمانند استفاده از حرارتهاي پا سمهایارگان کرویم تیانداختن رشد و فعال ریبه تأخ ـ ۴

 یماویبه کمک مواد ک ای یبدون هواز
 .شعاع ایبا استفاده از حرارت  ینیره ببردن موجودات ذ نیکشتن و از ب ـ ۵
 ییمهایفعال کردن آنز ریغ ای بیاز راه تخر ییخود به خودي مواد غذا ۀانداختن تجرب ریبه تأخ ای ريیجلوگ .۶

 نگ؛یمانند بالنچ ییغذا
 با ییمواد غذا ونیداسیاز اکس ريیمانند جلوگ ییایمیانداختن واکنشهاي ک ریبه تأخ ای ريیجلوگ ـ ۷

 .دانیاکس یاز مواد آنت استفاده
 . . . و یکیمکان لیدال وانات،یاز خسارات وارده از حشره ها، ح ريیجلوگ .۸
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 :ها در غذا کروبیم رشد
کاهش مشاهده  کروبهایممکن است در تعداد م یو حت ردیگیمرحله، رشدي صورت نم نیمرحله سکون: در ا ـ 1

 .شود
 .است شیبه طور مداوم در حال افزا کروبهایرشد م زانی: ممرحله سرعت مثبت ـ ۲
 .و ثابت است عیسر اریبس کروبهایم ریتکث زانیمرحله م نی: در ایتمیمرحله رشد لگار ـ ۳
 .روبه کاهش است کروبهایم ریتکث زانیمرحله م نی: در ایمرحله سرعت منف ـ ۴
 .ماندیم یثابت باق کروبهایمرحله تعداد م نی: در امرحله ثابت ـ ۵
 .شودیآغاز و از تراکم آنها کم م کروبهایمرحله کم کم مرگ م نی: در امرحله سرعت مرگ ـ ۶
 .ابدییکاهش م جیبه تدر کروبهایمرحله تعداد م نیا یمرحله کاهش : ط ایمرحله مرگ  ـ ۷

داده  شینمادر شکل  وستهیهمانطور که با خط پ کروبها،یتعداد م سمهایارگان کرویم ای هایاز باکتر اريیمورد بس در
ً یتدر یول ابد؛ی یشده است، به طور ثابت تا صفر کاهش نم ه صورت که ب شوندیو متوقف م رسندیم یبه تعداد کم جا

مسئله در نگهداري  نی. مهمترماندیم یباق یبراي مدت ندهتعداد سلول ز جهیخط منقطع نشان داده شده است و در نت
کردن مراحل سکون و سرعت مثبت است که اغلب توأم است و  یتا آنجا که امکان دارد، طوالن ،ییمواد غذا

 :ردیانجام گ یکار به روشهاي متفاوت نی. ممکن است اشودیم دهیمرحله سکون نام
 

 :شوندیکه زود خراب م یغذاها
تازه ،  ی، گوشت گاو، شکالت ، جوار لهیانداخته شود، ک میان کر یکه باال کی، همبرگر، ک یروم بادنجان
 شودیم ینگهدار ادیکه تا مدت ز یغذا موادز بدون پوش، آرد جو، قورمه بخصوص بدون نمک ، چهارمغ

ندي طبقه ب ،خشک ، نمک ، سرکه ، شکر دانه باب ، پسته پخته شده، مربا ، حبوبات یپودر ریمثل برنج، ش مقاوم
 . کنند یم میا را به سه گروه تقسبر اساس مقاومت در مقابل فساد، غذاه ريیبراساس نحوه فساد پذ ییمواد غذا

 دیایآنها توجه الزم به عمل ن ییو جابجا هیدر هنگام ته نکهیمگر ا رهستندیغذاها فسادناپذ نی: اریفسادناپذ ایمقاوم  ـ 1
 .باشد یکه شامل : شکر، آرد و حبوبات خشک م

 یجابجا و نگهداري شوند، براي مدت زمان نسبتاًطوالن ه،یغذاها به طور مناسب ته نی: چنانچه امقاوم مهین ـ ۲
  .جات خشک وهی، و مغز م یکلپ ی، نوع بی، انواع بخصوص از س ازیمانند. مثل: کچالو پ یم یباق ریفساد ناپذ

روشهاي  نکهیشوند. مگر ا یفاسد م یگروه شامل اکثر غذاهاي روزانه هستند که به آسان نی: اریفسادپذ ـ ۳
تخم  ها،یها و سبز وهیگوشت مرغ ،اکثر م ،ی: گوشت، ماهگهداري آنها به کاربرده شود. مثلنبخصوص براي 

  شامل اند ییعوامل مؤثر در فساد مواد غذا یکل بطور رند،یگ یسه گروه قرار م نیغذاها در ا شتری. بریمرغ و ش
حشرات  (باکتري ها، قارچها، کپکها، ینی،)، موجودات ذره ب ژنینور، هوا، اکس ،یرطوبت، خشک ،یگرم ،یسرد

ف تا هنگام مصر هیدر مراحل مختلف ته یاطیاحت یدر اثر ب ییموادغذا یآلودگ شتریباشند. ب یو آفات، جوندگان م
  .دیآ یغذا به وجود م

 

 :ییمواد غذا تیامن
 یدر تمام اوقات برا یکاف یهمه مردم به غذا یرا دسترس ییذاغ تی، امن1۹۸۶سازمان ملل در سال  فیتعر بنابر

از زمان  ییسالم مواد غذا هیو ترب : عبارتند از کشتیغذا تیامن گریبه عباره د ای.دانندیجسم سالم م کیداشتن 
گردد از طرف  یکه به مستهلک عرضه م یغذاهارفته  شیپ ی. در کشورهاردیگ یرا در بر م عیتوز یکشت ال

 وهیها باغها وسرکها درختان م یلیکشورها در حو نی. درشودیم یصحت و گرانت نیتضم ییمواد غذا یها یکمپن
 .ناشده است نیتضم رای. زندینما یمردم از آن ستفاده نم یول دیرو یم
 یالم و فاقد هرگونه آلودگطور کامل سبه کنندیجامعه استفاده م که مردم ییغذا نکهیاطمنان از ا یعنی ییغذا یمنیا

ینشان م یعلم یهایباشد. بررس یماویک ای یتیموجودات پراز ،یکروبیم یشامل آلودگ تواندیم یآلودگ نیباشد؛ ا
 و هورمون کهایوتیبیآفت کشها، آنت ها،یمصرف افزودن شیفزاو ا یبا گسترش تکنالوج ریاخ یهاکه در دهه دهد

ها به وجود بر سالمت انسان یری، اثرات سوء و انکارناپذ در حال پشرفت یدرکشورها ییمواد غذا دیها در تول
، سرطانها به خصوص در کودکان  یمادرزاد یهایشامل بروز انواع ناهنجار یماریو ب هایآلودگ نیاست. اآمده

 شتریب ٪1۳ شرفتیال پدر ح یغذا در کشورها یاز آلودگ یناش یتهایوقوع مسموم زانی. براساس آمار، مباشدیم
 .است یصنعت یاز کشورها
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 شوندیالوده م شتریکه در باال هستند ب یشکل باال غذا در

 

 :ییتجارت مواد غذا قانون
رستورانت ها و هوتلها صورت  کنترول غذا از طرف دولت درتمام دکانها و آشپزخانه ها شرفتهیپ یکشور ها در
گردد.  یشده آن محل مسدود م ینقد مهیرا بفروش برسانند. جر یصح ریغ یی. هرمحل نامبرده که غذاردیگ یم

، که شکل  یشده ، زده و زخم ریت خیتار ییعمل شود. غذا دیغذا ها مطابق به ورق که عقب آن نوشته شده است با
ر ساعت د ۳تا  تواندیآن مطابق به نورم نباشد فروش آن ممنوع است. غذاها را هوتلها و ستورانت ها م یظاهر
 نییاکثر مکروبها در حرارت پا رایشود. ز یدرجه نگهدار ۵در حرارت  دیبا شتریآز ب ندینما یآزاد نگهدار یفضا

 .روندیم بباعث تکثر نکرده بخوا
 دیرا کنترول نما لیمکلف اند مواد ذ دولت

 خنک نگاهداشت غذا ـ•

 ییسرد نگاه داشتن انبار مواد غذا ـ•

 دن غذادر هنگام حرارت دا حرارت الزم ـ•

 ییمواد غذا ینگهدار ـ•

 هایاز گسترش بکتر یرینحوجلوگ ـ•

 ییمواد غذا تجارت نییتز ـ•

 ردیگ یتجهزات مورد استفاده قرار م ـ•

 شود یم یدر آن نگاهدار ییکردن ساحه که مواد غذا یو ضد عفون زکردنیتم ـ•

 کارکنان یشخص صحت ـ•

 کنترل آفات ـ•

 .شودیم ینگهدار یانتقال کثافات از محل که مواد غذای تیریمد ـ•

 
 انیپا
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