
 آزمایشهای مشهور پاستور كه منجر به باطل شذن نظریه خلق الساعه شذنذ : 

 آزمایش اول : 

پاست٘س ٍٍ٘ٚ ای شیشٚ ای بشىضیذ ٗ دسٗٓ آٓ ّقذاسی پٖبٚ قشاس داد . سپس با مْل تَْبٚ ای ، ّقذاسی ٛ٘ا بهٚ    

سٗ بٚ تیشىی ىزاشت تا ایٖنهٚ بهٚ    دسٗٓ ٍٍ٘ٚ مشیذ . سطحی اص پٖبٚ مٚ ٛ٘ا اص إٓجا ٗاسد ٍٍ٘ٚ ّی شذ ، سفتٚ سفتٚ

 مَی سیاٙ شذ .

پاست٘س ایٔ پٖبٚ سا دس ّخَ٘طی اص اتش ٗ اٍنٌ ٗاسد ساخت ٗ إٓچٚ سا مٚ دس تهٚ ّحَهً٘ سسه٘ر مهشدٙ به٘د صیهش         

 ّینشٗسن٘پ سادٙ ی خ٘د بشسسی مشد .

ی ٛا ی فشاٗآ ، ٛاىٜای بامتش  ىشدٙ ٛای ىٌ ٛا ، دس ایٔ بشسسی ّشاٛذٙ مشد مٚ رسٙ ٛای ىٕ٘اى٘ٓ ىشد ٗ غباس ، 

 ىٕ٘اى٘ٓ ٗ حتی تاسٛای پشِ دس سس٘ر ٗج٘د داسد .

 پاست٘س اص ٕخستیٔ آصّایش خ٘د ٕتیجٚ ىشفت :   

 ٛ٘ا ّینشٗر ٛای فشاٗآ داسد .

 آزمایش دوم : 

پاست٘س ّقذاسی آبي٘شت مٚ دس آٓ ى٘شت بذٗٓ چشبی پختٚ ٗ آر ٗج٘د داشت ٗ ّحیط غزایی ّٖاسهبی بهشای    

 بٚ شْاس ّی سفت سا دس شیشٚ ی دٛإٚ باصی سیخت ٗ آٓ سا دس ّجاٗست ٛ٘ا قشاس داد .ّینشٗر ٛا 

پس اص چٖذ سٗص آبي٘شت ىٖذیذٙ شذ . اٗ آبي٘شت ىٖذیذٙ سا صیش ّینشٗسن٘پ سادٙ ی خ٘د ٕياٙ مهشد ٗ آٓ سا    

 پش اص ّینشٗر یافت . 

یذىی آبي٘شهت شهذٙ إهذ ، ّقهذاسی اص     پاست٘س بشای ایٖنٚ اطْیٖآ حاصٌ مٖذ مٚ ّینشٗر ٛای ٛ٘ا سبب ىٖذ 

آبي٘شت تاصٙ سا دس شیشٚ ی دٛإٚ باسینی سیخت ٗ پس اص ج٘شإذٓ ، دٛإٚ ی شیشٚ سا ىشّا داد تا ىذاختٚ شذ 

 ٗ با ایٔ ماس دٛإٚ ی آٓ سا بست .

 ىشفت : ایٔ آبي٘شت ّذت ٛا بذٗٓ إٓنٚ ىٖذیذٙ ش٘د ، ْٛچٖآ ساٍِ باقی ّإذ . پاست٘س اص ایٔ آصّایش ٕتیجٚ 

 ج٘شإذٓ آبي٘شت ، ّینشٗبٜای ٛ٘ا سا مٚ عاٌّ ىٖذیذٓ آبي٘شت ٛستٖذ ،



 اص بیٔ ّی بشد .

 آزمایش سوم : 

پاست٘س بشای یافتٔ اطْیٖآ بیشتش اص ایٖنٚ ّینشٗر ٛای ٛ٘ا سبب آٍ٘دٙ شذٓ آبي٘شت شذٙ إهذ ، یهل بهاٍ٘ٓ     

ت ج٘شیذٙ ی دسٗٓ آٓ سا ت٘سط یل ٍٍ٘ٚ إتخار مشد ٗ دس آٓ آبي٘شت سیخت ٗ ج٘شإذ . سپس ظشف ٗ آبي٘ش

  ٍٍ٘هٚ ی خْیهذٙ ،   دس ّعشض ٛ٘ا قشاس داد .ّذت ٛا ىزشت ٗ فسادی حاصٌ ٕشذ . دس ایٔ آصّایش ،  ی خْیذٙ ،

 ّإع ٗسٗد ّینشٗر ٛای صٕذٙ ی ٛ٘ا بٚ دسٗٓ آبي٘شت شذٙ ب٘د . 

.  ّتصٌ بٚ ظشف آبي٘شت مهشد   سپس پاست٘س با خِ مشدٓ ظشف ، ّقذاسی اص آبي٘شت سا ٗاسد ٍٍ٘ٚ ی خْیذٙ ی

سپس ایٔ آبي٘شت ّ٘ج٘د دس ٍٍ٘ٚ سا با خِ مشدٓ ّجذد ظشف ، بٚ ظشف آبي٘شت بشىشدإذ . پس اص ّهذتی آاهاس   

 فساد ٗ ىٖذیذىی دس آبي٘شت ظاٛش شذ .

 پاست٘س ٕتیجٚ ىشفت : 

شتٚ إذ باعه  ىٖذیهذٓ   آبي٘شت خ٘دبخ٘د ىٖذیذٙ ْٕی ش٘د ، بَنٚ ّینشٗبٜایی مٚ دس ٕاحیٚ خْیذٙ ٍٍ٘ٚ قشاس دا

 آبي٘شت شذٙ إذ .

 مقاومت مخالفان پاستور : 

 ّعتقذیٔ بٚ خَق اٍساعٚ بٚ آصّایشٜای پاست٘س ایٔ ایشاد سا ٗاسد مشدٕذ مٚ :

ىشّا دادٓ آبي٘شت ششایط ّحیطی الصُ بشای خَق اٍساعٚ سا اص بیٔ ّی بشد . ٗ اىش ىشّا ٗج٘د ٕذاشهتٚ باشهذ ،    

 ٗج٘د خ٘اٖٛذ آّذ . حتْا ْٛٚ ی ّینشٗر ٛا بٚ

ّشٜ٘س است . با ایهٔ آصّهایش    آصّایش چٜاسُ پاست٘سپاست٘س بشای سفع ایٔ ایشاد آصّایشی دیيش إجاُ داد مٚ بٚ  

 ٕظشیٚ خَق اٍساعٚ باطٌ است .دیيش شنی باقی ْٕإذ مٚ 

 آزمایش چهارم : 

. سهپس   تا بهذٗٓ ّینهشٗر شه٘د    پاست٘س ظشفی شیشٚ ای ّطابق شنٌ تٜیٚ مشد . ایٔ ظشف سا قبال ىشّا داد   

دٛإٚ ی باالیی آٓ سا اص پٖبٚ ی استشیٌ )بذٗٓ ّینشٗر( پش مشد . ٕ٘ك تیض ٍٍ٘ٚ ٗ پَٜ٘ی شیشٚ سا با اٍنهٌ پهاك   



سا ِٛ با اٍنٌ پاك مشد . سپس ٕ٘ك تیض شیشٚ سا بٚ سیاٛشه ىشدٓ اسب فشٗ مهشد ٗ   مشد ٗ پ٘ست ىشدٓ اسبی

 یٚ تٍ٘یذ س٘صٓ سشٕو( . ماسی مشد مٚ سش آٓ بشنٖذ . )ماسی شب

پاست٘س اص باالی پٖبٚ ٛ٘ای دسٗٓ شیشٚ سا با تَْبٚ بیشٗٓ مشیذ .دس ٕتیجٚ ی بیشٗٓ مشیذٙ شذٓ ٛ٘ای شیشٚ   

ٗ ایجاد خالء ٕسبی ، خ٘ٓ سیاٛشه ىشدٓ اسب بٚ دسٗٓ شیشٚ سشاصیش شذ . ٖٛياّی مٚ ّقذاس مافی خ٘ٓ اسب 

ٚ ی ٕ٘ك تیض سا اص ىشدٓ اسب بیشٗٓ آٗسد ٗ بالفاصَٚ ٕ٘ك ٍٍ٘هٚ سا  ٍٍ٘ دسٗٓ شیشٚ جْع شذ ، پاست٘س با احتیاط 

 یست . 

خ٘ٓ دسٗٓ شیشٚ ّذت ٛا بذٗٓ إٓنٚ ىٖذیذٙ ش٘د بَقی ّإذ ٗ حاً إٓنٚ اىش خ٘ٓ دس ّجهاٗست ٛه٘ا قهشاس ّهی      

 ىشفت ف٘ساً فاسذ ّی شذ .

 شذ ٗ اابت مشد : پاست٘س دس آصّایش چٜاسُ بذٗٓ ىشّا دادٓ خ٘ٓ ّإع آٍ٘دٙ شذٓ آٓ بٚ ّینشٗر 

 خون خودبخود میكروب )موجود زنذه( تولیذ نمی كنذ . 

  

 


