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آيا موجودات تصاوير باال را می شناسيد؟ نقش آنها در زندگی انسان چيست؟
در سال اّول، حشرات به عنوان دسته ای از موجودات معرفی شدند. در اين بحث به 
حشرات مفيدی که توليدات آنها مورد استفادٔه انسان است، می پردازيم و با زندگی و نحؤه 

بهره برداری از آنها بيشتر آشنا می شويم.

٢ــ دامپروری
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زنبور عسل
موجوداتی  جمله  از  عسل  زنبور 
است که زندگی جمعی دارد و از قوانين و 
از  يکی  عسل  می کند.  پيروی  دقيقی  نظام 
عالوه بر  است.  عسل  زنبور  مهم  توليدات 
به  کمک  عسل،  زنبور  مهّم  نقش  آن، 
گرده افشانی گل ها و درنتيجه، افزايش توليد 
محصوالت زراعی و باغی و بهبود کيفيت 

آنهاست.
زنبور عسل انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: زنبور عسل درشت، زنبور عسل 
ريز، زنبور عسل هندی و زنبور عسل معمولی. از ميان آنها، زنبور عسل معمولی در تمام 

نقاط دنيا به جز در مناطق قطبی پخش شده است.

و َاوۡحٰی َربُّکَ ِالَی النَّۡحل و …
و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از پاره ای کوه ها و از برخی 

درختان و داربست هايی که مردم می سازند برای خود خانه برگزيند.
«سورٔه نحل، آئه ٦٨»

زنبور عسل معمولی به طور طبيعی در غارها، درون تنٔه درختان قديمی و به طورکلی، 
جای تاريک زندگی می کند. انسان با مطالعه و شناخت نحؤه زندگی آنها، موفق شده است 
جايی برای زندگی آنها بسازد که آن را «کندو» می نامند. کندوها با توجه به امکانات منطقه به 
شکل های مختلف ساخته می شوند؛ برای مثال، در مازندران، کندوی تنٔه درختی به شکل 
بومی وجود دارد اّما امروزه، کندوهای مدرن جعبه ای در تمام نقاط کشور مورد استفادٔه 
زنبورداران قرار می گيرند. آيا در منطقٔه شما زنبورداری وجود دارد؟ ساختمان کندوهای 

منطقٔه شما چگونه اند؟
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ساکنان کندو: در هر کندو، سه نوع زنبور زندگی می کند که در زير می خوانيم.
١ــ ملکه: در هر کندو فقط يک ملکه وجود دارد و فقط وظيفٔه تخم گذاری را 
به عهده دارد. تعداد تخم هايی که ملکه می گذارد، مستقيماً به مقدار غذا و گرمای مناسب 

محيط وابسته است.

تخم گذاری ملکه چه نقشی در حفظ جمعيت يک کندو دارد؟

٢ــ زنبور کارگر: اکثر جمعيت کندو را تشکيل می دهد. تعداد جمعيت کارگران 
در تمام فصول يکسان نيست؛ به طوری که در فصل فراوانِی گل، با افزايش تخم گذاری 
ملکه، به حداکثر می رسد و در زمستان، به همراه کاهش و حتی قطع تخم گذاری به حداقل 

می رسد.

ملکه
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غذا،  انتقال  پرستاری،  نظافت ،  وظيفٔه  کندو  داخل  در  اّوليه  سنين  در  کارگران 
موم  بافی و محافظت ازکندو را به عهده دارند و در سّن باالتر، در خارج کندو جمع آوری 

و حمل شهد، گردٔه گل و آب را به داخل کندو انجام می دهند.
٣ــ زنبور نر: از تخم غيربارور ملکه به وجود می آيد و تنها وظيفٔه آن، بارورکردن 
ملکه است. تعداد جمعيت اين زنبوران، بسيار کمتر از زنبور کارگر است و فقط در موقع 
کارگر  زنبوران  طبيعت،  در  غذا  کاهش  با  هم زمان  می شوند.  يافت  کندو  در  گل  فراوانی 

تغذئه زنبوران نر را قطع می کنند و درنتيجه، مرگ آنها فرا می رسد.

زنبور کارگر

  زنبور نر
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تغذيۀ زنبور عسل
زنبوران عسل به دو صورت طبيعی و مصنوعی تغذيه می شوند.

١ــ تغذيۀ طبيعی: در حالت طبيعی، در قاعدٔه گلبرگ ها يا در بعضی موارد روی 
دمبرگ و برگ گياهان، سلول های نوش زا وجود دارد. اين سلول ها، شربت رقيقی ترشح 
و  کردن  غليظ  و  شهد  جمع آوری  با  کارگر  زنبوران  می شود.  ناميده  «شهد»  که  می کنند 

افزودن موادی به آن، عسل توليد می کنند.
تغذئه  برای  اما  می کنند،  مصرف  غذا  به عنوان  را  گل  گردٔه  و  عسل  کارگر  زنبوران 

ملکه و روزهای اّولئه زندگی الروها، با عسل ماده ای به نام ژله رويال می سازند.

 بيشتر بدانيد
از آنجا که تابش نور خورشيد و حرارت حاصل از آن در مناطق مختلف 
يکسان نيست بنابراين، شروع رويش گياهان در نقاط مختلف، متفاوت است. بر 
همين اساس شروع فعاليت و فصل زنبورداری در نقاط مختلف ايران هم زمان 

زنبور کارگر در حال ذخيرۀ شهدزنبوران کارگر در حال تغذيۀ الروها



172

نيست؛ مثالً در نقاط جنوبی، از اواسط  بهمن ماه و در نقاط کوهستانی شمال 
کشور از اواسط ارديبهشت، فصل زنبورداری شروع می شود. زنبورداران از 

اين موهبت الهی، با کوچ    دادن زنبوران به منظور توليد بيشتر استفاده می کنند.

با شربت حاصل از شکر و آب و به دو منظور زير  ٢ــ تغذيۀ مصنوعی: معموالً 
انجام می شود:

کم  گياه  و  گل  منطقه،  يک  در  گاهی  کندوها:  ضعيف شدن  از  جلوگيری  الف) 
است درنتيجه، زنبوران کارگر قدرت فعاليت و اجرای امور را ندارند و ملکه هم با کاهش 
غذايی  مواد  کمبود  جبران  برای  شرايط  اين  در  می کاهد.  جمعيت  از  تخم گذاری  ميزان 

زنبوران، از شربت استفاده می شود.
ب) تغذيۀ تشويقی و تحريکی: اين تغذيه در اواخر زمستان و قبل از شکوفايی 

گل ها، به   منظور تحريک ملکه برای تخم گذاری و افزايش جمعيت کندو انجام می گيرد.

چرا در زندگی زنبوران عسل که در غارها و تنٔه درختان کهن زندگی 
می کنند، تغذئه مصنوعی وجود ندارد؟

در مازندران، زمان گل دهی درختان گوجه سبز و شکوفايی گل باغات وسيع مرکبات 
زنبورداران  بهره برداری به وجود می آيد که عالوه بر  مناسبی برای  شرايط  کلزا،  مزارع  و 
به  را  خود  زنبوران  عسل،  توليد  منظور  به  کشور،  مناطق  ساير  زنبورداران  مازندران، 

مازندران کوچ می دهند.
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مراقبت و نگهداری زنبوران عسل
بازديد  را  کندو  داخل  منظم،  برنامٔه  طبق  کندو،  دِر  برداشتن  با  زنبورداران 

می کنند.
به نظر شما، بازديد کندو چه اهميتی 
دارد؟ چه نکاتی در بازديد يک کندو مورد 

توجه قرار می گيرد؟

مزرعۀ کلزا   

  گل دهی باغ مرکبات 
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تکثير کندو
انجام  صورت  دو  به  می شود،  ناميده  کندو  بچِه دادن  اصطالح  در  که  کندو  تکثير 

می گيرد:
١ــ تکثير طبيعی: در فصول مناسب با افزايش تخم گذاری ملکه، به علت افزايش 
داده  پرورش  جديد  ملکه ای  کندو  در  غريزی،  شرايط  همچنين  و  جا  کمبود  و  جمعيت 
می شود و ملکٔه قبلی به همراه تعدادی زنبور کارگر، از کندو خارج می شود و روی شاخٔه 
زنبورداران آنها را در يک کندوی جديد جمع آوری  درختان و يا ... مستقر می شوند. 

می کنند و بدين ترتيب، يک کندو به دو کندو تبديل می شود.

٢ــ تکثير مصنوعی: اين عمل برای جلوگيری از تکثير طبيعی و همچنين اصالح 
تعدادی  دارند  جمعيت کافی  کندوهايی که  مصنوعی، از  تکثير  انجام می گيرد. برای  نژاد 
قاب حاوی تخم و الرو را انتخاب کرده و به همراه زنبوران مستقر بر آنها، از کندوی اصلی 

بچه دادن طبيعی



175

به کندوی خالی انتقال می دهند و يک ملکه هم به کندوی جديد معرفی می کنند. البته در 
صورت عدم وجود ملکه برای معرفی، زنبوران خود به کمک الروهای موجود، اقدام به 

پرورش ملکه می کنند.

اصالح نژاد
آرام بودن،  مناسب،  محصول  توليد  مانند  صفاتی  عسل،  زنبوران  نژاد  اصالح  در 

مقاومت در مقابل بيماری ها و قدرت زمستان گذرانی مورد توجه قرار می گيرند.

بهداشت زنبور عسل
چون زنبوران عسل به صورت دسته جمعی زندگی می کنند، خطر بروز بيماری های 
واگيردار آنها را تهديد می کند. به همين دليل، زنبوردار بايد با نظافت محّل زنبورداری 
و کندوها و ضد عفونی کردن ابزار کار زنبورداری، از شيوع و انتشار بيماری جلوگيری 

کند.
دشمنان زنبور عسل: خرس و عنکبوت دشمنان طبيعی زنبور عسل تلقی می شوند. 

به نظر شما، نحؤه خسارت رساندن آنها چگونه است؟

١ــ رعايت چه نکات ديگری برای جلوگيری از بيماری ها و گسترش 
آن بين زنبوران در زنبورستان، می تواند مفيد باشد؟

را  عسل  زنبور  طبيعی  دشمنان  از  ديگری  نمونه های  چه  شما  ٢ــ 
می شناسيد؟
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١ــ به جز عسل، توليدات ديگر زنبوران عسل چيست؟
٢ــ تکثير مصنوعی کندو، چه اهميتی دارد؟

آبزيان
با توجه به گستردگی منابع آب جهان، آبزيان از اهميت ويژه ای برخوردارند و بخشی 
از نيازهای غذايی انسان را تشکيل می دهند، ولی به دليل افزايش جمعيت جهان و رشد 
امروز  بشِر  احتياجات  پاسخ گوی  آبزيان،  طبيعی  توليدات  آبی،  منابع  به  انسان  تقاضای 

نيست، به همين دليل، پرورش آبزيان مورد توجه قرار گرفته است.

آبزی  گياهان  می شوند.  تقسيم  جانوران  و  گياهان  عمدٔه  گروه  دو  به  پرورشی  آبزيان 
جلبک هاست.  مانند  پرسلولی  گياهان  و  فيتوپالنگتون ها  مانند  تک سلولی  گياهان  شامل 
جانوران  مهّم  نمونٔه  ماهی  می شوند.  تقسيم  پرسلولی  و  تک سلولی  به  نيز  آبزی  جانوران 
پرسلولی آبزی به شمار می آيد. شما چه نمونٔه ديگری از جانوران پرسلولی را می شناسيد؟

تقسيم بندی ماهی ها براساس درجٔه حرارت آب شامل گروه ماهيان سرد آبی و گروه 
ماهيان گرم  آبی می شود.
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١ــ ماهی های سرد  آبی: درجٔه حرارت مناسب برای اين دسته، ١٠ تا ١٨ درجٔه 
سانتی گراد است. ماهی قزل آال نمونه ای از اين دسته است.

درجٔه   ٢٥ دسته،  اين  برای  مناسب  حرارت  درجٔه  گرم  آبی:  ماهی های  ٢ــ 
سانتی گراد است. شما از اين گروه، چه ماهيانی را می شناسيد؟

انسان  تغذئه  در  موجودات  اين  گوشت  مزايای  و  آبزيان  اهميت  ١ــ 
چيست؟

ماهی قزل  آال

نمونه های مختلف ماهی های گرم  آبی  
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٢ــ به جز غذای انسان، مصارف ديگر آبزيان کدام است؟

پرورش ماهی در ايران
ماهی ها، عمده ترين آبزيان پرورشی کشور به حساب می آيند.

در  اّول  مرحلٔه  در  است.  مرحله  دو  شامل  معموالً  گرم آبی:  ماهيان  پرورش   
کارگاه های توليد بچه ماهی، آنها را به مرحلٔه انگشت قد می رسانند و در مرحلٔه دوم، به    وسيلٔه 
پرورش دهندگان و در استخرهای بزرگ خاکی، پرورش داده شده، پس از رسيدن به رشد 
کافی به بازار ارائه می شوند. معموالً به منظور بهره برداری بيشتر، ترکيبی از چند ماهی که 

غذای آنها متفاوت است، در يک استخر، پرورش داده می شود.
در مازندران، به علت وجود آب بندان ها و شرايط مناسب، پرورش ماهی های گرم  آبی 
از رونق فراوانی برخوردار است؛ به گونه ای که در تمام فصول سال، اين نوع ماهی ها در 

بازار عرضه می شود.

 پرورش ماهيان سرد آبی: پرورش اين ماهی ها، در مناطقی که درجٔه حرارت آب 
مناسب است و در کانال های بتنی انجام می گيرد. تغذئه آنها به صورت دستی و به کمک غذای 

آماده است.

نمونۀ استخر خاکی
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کرم ابريشم
طبق نظر باستان شناسان، ابريشم دارای قدمت ٤٦٠٠ ساله است و در دوران اوايل 
پارچه های  بافت  برای  ابريشم  تار  از  بود.  ابريشم  توليد  سوم  مقام  دارای  ايران  اسالم، 

ظريف و گرانبها و همچنين فرش های نفيس استفاده می شود.

نمونه های استخرهای بتنی

کرم ابريشم



180

پرورش کرم ابريشم
آيا تاکنون به مراحل مختلف زندگی حشرات فکر کرده ايد؟ به نظر شما، چرا کرم ابريشم 

در دسته بندی حشرات قرار دارد؟
اصطالح  در  که  را  تخم ها  حاوی  کوچک  جعبه های  ابريشم،  کرم  پرورش  برای 
تخم نوغان ناميده می شوند، خريداری می کنند و سپس مراحل نگهداری و پرورش شروع 

می شود. پرورش کرم ابريشم دارای مرحله های زير است:
مرحلٔه اّول: مرحلٔه تفريخ تخم نوغان، مرحلٔه دوم: پرورش کرم نوزاد، مرحلٔه سوم: 

پرورش کرم جوان، مرحلٔه چهارم: پرورش کرم بالغ و مرحلٔه پنجم:پيله تنی.

تخم تفريخ  شدۀ نوغان

کرم ابريشم

پيلۀ کرم ابريشم
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به نظر شما چه فصلی برای پرورش کرم ابريشم در منطقٔه زندگی شما، 
مناسب است؟ چرا؟

 بيشتر بدانيد

با توجه به اينکه برگ درخت توت، تنها غذای کرم ابريشم است، برای 
گيالن،  و  مازندران  مانند  مستعد  استان های  در  ابريشم،  کرم  صنعتی  پرورش 

توتستان های وسيعی را ايجاد کرده اند.

  توتستان
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فعاليتفعاليت
يکی از فعاليت های زير را به دلخواه انتخاب و با توجه به امکانات انجام 

دهيد:
کرده،  بازديد  زنبورداری  يک  از  کالس،  دبير  کمک  با   :١ فعاليت 

گزارشی تهيه کنيد.
امر  در  که  را  فعاليت هايی  ديواری،  روزنامٔه  يک  تهئه  با   :٢ فعاليت 

پرورش کرم ابريشم انجام می شود، معرفی کنيد.
و  کنيد  شناسايی  را  خود  منطقٔه  گرم آبی  ماهی  نمونه های   :٣ فعاليت 
در  و  چيست؟  آنها  نوع  می شوند؟  داده  پرورش  کجا  در  کنيد:  تهيه  گزارش 

کجا به فروش می رسند؟

مروری بر آموخته ها
١ــ مشخص کنيد که زنبوران کارگر، هريک از فعاليت های زير را در سنين اّوليه 

انجام می دهند يا در سنين باال.
الف) نظافت در سن ...          ب) حمل گرده گل در سن ...      پ) موم  بافی 

در سن ...
٢ــ ملکه با غذای مخصوصی به نام ……… تغذيه می شود.
٣ــ زنبور نر، در کدام فصل بيشتر در کندو ديده می شود؟

الف) پاييز             ب) بهار                     پ) زمستان
٤) نوغان چيست؟
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٥) ماهی های زير را از نظر تحمل درجٔه حرارت به دسته ای که مربوط می شود با 
يک پيکان وصل کنيد:

ماهی آمور

ماهی قزل آال

ماهی کپور نقره ای

١ــ سردابی
٢ــ گرمابی
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٣ــ صنايع تبديلی و تکميلی

مواد غذايی بسته بندی شده

خط توليد کارخانه   مزرعه
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لحظٔه  آخرين  تا  زنده  موجودات  آفرينش  آغاز  از  که  پديده هايی اند  از  تغذيه  و  غذا 
زندگی با آنها همراه هستند.

ومغزی  فيزيکی  فعاليت های  و  تالش  از  عمده ای  بخش  تاريخ،  طول  در  انسان ها 
خود را صرف تدارک و تأمين غذا کرده و می کنند؛ نتيجٔه اين تالش، مجموعٔه دانش فنی 

امروزی ما دربارٔه غذا، تغذيه و صنايع غذايی است.
در کتاب سال دوم با صنايع تبديلی و تکميلی دامی و گياهی که شامل فراوری کلئه 

فراورده های کشاورزی است،  آشنا شديد.
در اين واحد، با بخشی از صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی که مربوط به فراوری، 

نگهداری و بسته بندی مواد غذايی است، آشنا می شويد.

اگر مواّد غذايی از زمان توليد تا مصرف در شرايط صحيح نگهداری نشوند، در اثر 
عوامل گوناگون دچار نوعی تغيير ناخواسته و در نهايت فساد می شوند.
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غذايی  مواّد  فساد  در  غيرمستقيم  يا  مستقيم  به   صورت  عواملی  چه 
مؤثرند؟

روش های نگهداری و فراوری مواّد غذايی
انجام هر کاری که موجب افزايش زمان نگهداری مواّد غذايی شود، نوعی روش 
نگهداری است که می تواند فرايندی ساده يا پيچيده باشد. اين روش ها بر سه اصل مهم 

زير استوارند:
١ــ از بين    بردن ميکروارگانيسم های موجود در مواد غذايی يا جلوگيری از رشد و 

نمو و فعاليت آنها 
٢ــ جلوگيری از آلودگی دوبارٔه مواّد غذايی سالم سازی شده

واکنش های  در  مؤثّر  عوامل  ساير  بين بردن  از  و  آنزيم ها  فعاليت  متوقف کردن  ٣ــ 
شيميايی که باعث فساد می شوند. در نقاط مختلف جهان، روش های نگهداری گوناگونی 

مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از آنها عبارت اند از:
ــ انبارکردن مواّد غذايی

ــ نگهداری غذا با استفاده از دمای باال و پايين
ــ  نگهداری مواد غذايی با استفاده از سرما

ــ خشک  کردن
ــ تغليظ

ــ استفاده از نمک
ــ دود دادن مواد غذايی

ــ استفاده از اشعٔه يونيزه کننده
ــ استفاده از تخمير
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ــ استفاده از مواد شيميايی
برخی از مهم ترين و رايج ترين روش های نگهداری مواّد غذايی به شر ح زير است:

نگهداری غذا با استفاده از گرما

الف) استفاده از دمای باال: در اين روش، تا حدودی تمام عوامل بيماری زای 
موجود در مواّد غذايی با استفاده از دمای باالتر از ١٠٠ درجٔه سانتی گراد از بين می روند 

(استريليزاسيون تجارتی).
ب) پاستوريزه کردن: روشی است که در آن از دمای کمتر از ١٠٠ درجٔه سانتی گراد 
برای از بين بردن باکتری های بيماری زا و غيرفعال کردن آنزيم ها استفاده می شود . دما و 
زمان در پاستوريزاسيون رابطٔه عکس دارند؛ در دمای پايين، زمان طوالنی و در دمای باال، 

زمان کوتاه تری الزم است.
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چه فرقی بين شير پاستوريزه و استريليزه وجود دارد؟

نگهداری مواد غذايی با استفاده از سرما
الف) استفاده از سرما با دمای پايين: عبارت است از کاهش دمای فراورده و 

سرد  نگه داشتن آن ــ مثالً ــ به وسيلٔه يخچال ها و سردخانه ها
ب) انجماد: نگهداری غذا به شکل يخ زده يکی از راه های جلوگيری از فساد مواد 

غذايی است و مزايای زيادی دارد.

مزايای استفاده از روش انجماد چيست؟ 

خشک کردن مواد غذايی: در روش خشک کردن کاهش آب باعث تأخير يا توقف 
سبزی ها  و  ميوه ها  نگهداری  برای  بيشتر  روش  اين  می شود.  ميکروب ها  تکثير  و  فعاليت 

استفاده می شود.

در محّل زندگی شما، چه سبزی ها و ميوه هايی بيشتر به صورت خشک 
شده مصرف می شوند؟
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استفاده از نمک: استفاده از نمک و شورکردن مواّد غذايی مانند گوشت، ماهی، 
پنير و سبزی ها، از زمان های دور رايج بوده و امروزه هم از اين روش برای تغيير طعم و مزه 
و تردی فراورده های غذايی استفاده می شود. ميکروارگانيسم ها در محيط پرنمک قادر به 

ادامٔه حيات نيستند.
زير  هدف های  برای  گاما  اشعٔه  از  غذايی  مواّد  نگهداری  در  يونيزه کننده:  اشعۀ 

استفاده می شود:
ــ حشره زدايی و انگل کشی به ويژه در غالت و حبوبات

ــ جلوگيری از جوانه زدن سيب زمينی و پياز
ــ ضدعفونی مواّد خشک و منجمد شده

ــ پاستوريزه کردن ميوه ها و سبزی ها
ــ استريل کردن موادی مانند گوشت و ماهی بدون حرارت  دادن به آنها.

مواّد شيميايی: با استفاده از مواّد شيميايی مـختلف بـه علل داشتن خـواّص ضّد 
کپک، ضّد ميکروب، آنتی اکسيدان، تثبيت کردن رنگ ها و ضّد حشرات، برای نگهداری 

مواّد غذايی استفاده می شود.
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بسته بندی
به هنر يا عمليات مورد استفاده در آماده سازی کاال برای حمل، نگهداری يا تحويل 

به مشتری بسته بندی می گويند.

در انتخاب مواّد بسته بندی، چه ويژگی هايی مورد توجه قرار می گيرد؟

بسته بندی مناسب موجب افزايش طول عمر نگهداری محصول و بهبود حمل و نقل، 
بـازار  پسند  انبارداری و عرضٔه آن می شود. بسته بندی برای جـذاب کردن ظـاهر بسته و 
توليد کننده  که  است  اطالعاتی  درج  برای  مناسبی  عمل  و  دارد  زيادی  اهميت  آن،  کردن 

موظف است در اختيار مصرف کننده قرار دهد. 
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چه اطالعاتی بايد به وسيلٔه توليد کننده روی بسته ها درج شود؟

 بيشتر بدانيد
آن  پردازش  و  غذايی  مواّد  توليد  جنبه های  به  غذايی  صنايع  مهندسی 

می پردازد و تا حدودی شامل مهندسی کشاورزی و مهندسی شيمی است.

قلمرو مهندسی صنايع غذايی
در  فراينـدها  و  روش هـا  انـواع  و  مـاشين آالت  ساخت  و  طراحی  ــ 

جهت تـوليد مواّد غذايی
ــ طراحی و اجرا برای ايمنی و حفاظت از غذا در محصوالت غذايی

ــ استفاده از روش های زيست فّناوری برای توليد غذا
ــ انتخاب و توليد يک طرح در زمينٔه بسته بندی

ــ کنترل کيفيت مواّد غذايی.
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فعاليتفعاليت

يکی از موضوعات زير را انتخاب و دربارٔه آن تحقيق کرده و گزارش 
تهيه کنيد.

١ــ چگونگی تهئه ماهی شور
٢ــ مشاغل وابسته به صنايع غذايی

جز  (به  غذايی  مواّد  فراوری  يا  نگهداری  روش های  از  يکی  ٣ــ 
روش های طرح شده در کتاب)

٤ــ نقش صنايع غذايی در پيشرفت کشاورزی و دامپروری استان خود.

است،  بسته بندی  به صورت  که  را  غذايی  فراورده های  از  يکی  ١ــ 
انتخاب کنيد و فرايند توليد آن را توضيح دهيد.

٢ــ از يک کارخانٔه صنايع غذايی بازديد و گزارشی تهيه کنيد.
٣ــ تهئه پنير.

مواد الزم: ماست ترش ــ شير
روش تهيه: 

١ــ شير را حرارت دهيد و زمانی که شروع به جوشيدن کرد، به ازای 
به هم زده شود) اضافه کنيد و  هر ليتر شير، نصف ليوان ماست ترش (کامالً 

به هم بزنيد.
٢ــ شير مخلوط با ماست ترش را از روی اجاق برداريد و داخل کيسٔه 

پارچه ای بريزيد و نمک اضافه کنيد تا آب آن گرفته شود.
ـ  پنير را به اندازٔه دلخواه برش دهيد و از آن استفاده کنيد. ٣ـ
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مرور آموخته ها

١ــ جاهای خالی را کامل کنيد.
٢ــ اصول روش های نگهداری مواد غذايی عبارت اند از: ……

٣ــ تفاوت پاستوريزاسيون و استريليزاسيون چيست؟
٤ــ خشک کردن چگونه باعث ماندگاری مواّد غذايی می شود؟

٥  ــ اهداف بسته بندی مواد غذايی کدام اند؟

عوامل مؤثر بر فساد 
مواد غذايی

عوامل غير مستقيمعوامل مستقيم
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