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ــام  ــران اع ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س ــاد : رئی ــای اقتص دنی
ــد  ــه بع ــن ب ــنام از ای ــده و خوش ــناخته ش ــدگان ش ــرد: تولیدکنن ک
ــام و  ــک از اق ــر ی ــرای ه ــری ب ــد محض ــپردن تعه ــه س ــازی ب نی
قطعــات وارداتــی خــود نخواهنــد داشــت و بنابرایــن یــک بــار تعهــد 
ــت  ــان کفای ــص کاالهایش ــرای ترخی ــور ب ــازمان مذک ــزد س ــان ن آن
خواهــد کــرد. براســاس هماهنگی هــای به عمل آمــده از ســوی 
ســازمان اســتاندارد و وزارت صمــت مقــرر شــده تــا نمونــه بــرداری 
کاالهــای اساســی، تنهــا یــک بــار و بــه صــورت یــک نمونــه مــورد 
ــرد و  ــرار گی ــران ق ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــوی س ــش از س آزمای

ــد. ــول باش ــل قب ــتگاه ها قاب ــام دس ــرای تم ــش ب ــه آزمای نتیج

ــته  ــرقی روز گذش ــان ش ــتاندارد آذربایج ــورای اس ــا« ش ــزارش »ایرن ــه گ ب
ــتاندارد،  ــی اس ــازمان مل ــس س ــت، رئی ــره پیروزبخ ــان نی ــی میزب در حال
ــر  ــد ب ــه تولی ــاالن عرص ــه فع ــود ک ــتان ب ــدگان اس ــا تولیدکنن ــدار ب در دی
وجــود مشــکلی بــه نــام ضــرورت تعهــد محضــری بــرای واردات هــر قلــم 
ــه  ــز در واکنــش ب ــی اســتاندارد نی ــد و رئیــس ســازمان مل ــد کردن کاال تاکی
ــد. در واقــع ایــن  ــر می کن ــه تغیی ایــن گایه هــا اعــام کــرد کــه ایــن روی
ــی اســتاندارداتخاذ شــد  ــن جهــت توســط رئیــس ســازمان مل ــم از ای تصمی
ــرای واردات  ــه ب ــد ک ــام کردن ــرقی اع ــان ش ــدگان آذربایج ــه تولیدکنن ک
ــه  ــی ک ــی زمان ــرک، حت ــه از گم ــاده اولی ــم کاال و م ــر قل ــص ه و ترخی
ــد  ــپردن تعه ــرای س ــد ب ــر بودن ــود، ناگزی ــیده ب ــت رس ــه ثب ــان ب تعهدش

ــد. ــه کنن ــت مراجع ــه اداره ثب ــتاندارد ب ــن اس ــرای تضمی ــری ب محض

امــا مدیرعامــل گــروه صنعتــی نجاتــی تبریــز در ایــن دیــدار گفــت: متاســفانه 
ــود،  ــور می ش ــادر وارد کش ــق بن ــه از طری ــی ک ــر کاالی ــص ه ــرای ترخی ب
ــی  ــم. عل ــوع کنی ــری رج ــد محض ــت دادن تعه ــت جه ــه اداره ثب ــد ب بای
ســالک نجــات افــزود: در هــر هفتــه دو کاال از گمــرکات وارد می کنیــم کــه 
بــرای هــر کــدام بایــد به طــور جداگانــه بــه اداره ثبــت مراجعــه کنیــم، ایــن 
ــاس  ــی براس ــالیان طوالن ــه س ــت ک ــی اس ــان صنایع ــه صاحب ــری ب بی مه
اســتانداردهای جهانــی فعالیــت کرده انــد. وی از رئیــس ســازمان ملــی 
اســتاندارد خواســت تــا تمهیداتــی را بــرای رفــع ایــن بوروکراســی اداری در 
نظــر بگیــرد تــا از طریــق اعتمــاد بــه صاحبــان صنایــع ایــن مشــکل رفــع 

شــود. رئیــس انجمــن کشــوری شــیرینی و شــکات نیــز در ایــن نشســت 
ــا  ــروز ب ــیار باالســت، ام ــا بس ــه در دنی ــواد اولی ــرات م ــت: ســرعت تغیی گف
وجــود دســتگاه های بســیار مجهــز و پیشــرفته بــه ســرعت می تــوان 
تحلیــل مــواد را در عــرض چنــد دقیقــه بــه دســت آورد. پرویــز بیــوک افــزود: 
بــا وجــود ایــن تغییــرات، وقتــی مــواد اولیــه را بــه کشــور وارد می کنیــم بایــد 
در رابطــه بــا تغییــر اســتاندارد آن اقــدام کنیــم. وی ادامــه داد: بــرای مثــال 
ــع شــیرینی و  ــدی صنای ــروز در نگهــداری محصــوالت تولی ــه ام ــوادی ک م
ــیار  ــرات بس ــی تغیی ــرفت های جهان ــا پیش ــود، ب ــتفاده می ش ــکات اس ش
ــتیم  ــال آن هس ــا به دنب ــاعت ها و ماه ه ــا س ــا م ــت، ام ــته اس ــادی داش زی
کــه مــاده ای را کــه ۲0 ســال قبــل در اســتاندارد تاییــد شــده، تغییــر دهیــم.
بیــوک افــزود: انجمن هــای مــواد غذایــی خواســتار تغییــر در صــدور 
مجوزهــای اســتاندارد هســتند. همچنیــن نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریز، 
ــات  ــده قطع ــرکت تولیدکنن ــل ش ــازان و مدیرعام ــن قطعه س ــو انجم عض
ــوص  ــودرو به خص ــات خ ــه قطع ــواد اولی ــرد: در واردات م ــار ک ــودرو اظه خ
در بندرعبــاس بــا مشــکات بســیار مواجــه هســتیم. عبــاس کمالــی افــزود: 
ــی  ــتاندارد مل ــگاه های اس ــدام از آزمایش ــچ ک ــت های هی ــدارد تس ــکان ن ام
ایــران جــواب یکســانی داشــته باشــد؛ متاســفانه مــواد اولیــه ای داریــم کــه 
ســه مــاه بــه دلیــل رد کــردن اداره اســتاندارد در بندرعبــاس معطــل مانــده 
ــه  ــانس پژویفرانس ــت لیس ــرکت تح ــک ش ــی ی ــه داد: وقت ــت. وی ادام اس
ــم  ــور حت ــد، به ط ــت می کن ــا را رعای ــران و اروپ ــتانداردهای ای ــت و اس فعالی
ــه  ــی اضاف ــت. کمال ــوردار اس ــتاندارد برخ ــد از اس ــه وارد می کن ــوادی ک م
ــد وارد کشــور شــده اســت،  ــرای خــط تولی ــا ب ــه ای باره ــی قطع ــرد: وقت ک
بایــد اجــازه ورود بــدون بــروز مشــکات عدیــده و اخــذ تعهدهــای چندبــاره 

ــود. ــودن آن داده ش ــتاندارد ب ــر اس مبنی ب

مطالبــات  شــنیدن  از  پــس  نیــز  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
تولیدکننــدگان و صاحبــان صنابــع آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: واحدهــای 
ــتاندارد در  ــت اس ــه کار و عام ــد، دارای پروان ــب برن ــر، صاح ــدی معتب تولی
واردات برخــی از مــواد اولیــه و قطعــات از ایــن پــس دیگــر به دنبــال 
تعهــد محضــری نخواهنــد بــود و ســازمان اســتاندارد بــا تعهــد خــود واحــد 
ــام  ــای الزم را انج ــت آزمایش ه ــرع وق ــص و در اس ــدی، کاال را ترخی تولی
ــکات  ــل مش ــیر ح ــی در مس ــای مثبت ــزود: قدم ه ــت اف ــد. پیروزبخ می ده

گشایش جدید برای تولیدکنندگان خوشنام

الیحه حمایت از کنسرسیوم های صادراتی به مجلس ارائه می شود

صاحبــان صنایــع در کشــور برداشــته شــده و در راســتای تقویــت و توســعه 
ــا  ــی و خصوصــی ب ــتگاه های دولت ــکاری دس ــد هم ــتاندارد، نیازمن ــام اس نظ
ــا همــه دســتگاه های حــوزه  ــان اینکــه ب ــا بی ــن ســازمان هســتیم. وی ب ای
تجــارت، جلســه هماهنگــی تشــکیل داده ایــم تــا در حداقــل زمــان رســیدگی 
ــادرات و  ــت ص ــدی در جه ــای تولی ــا واحده ــط ب ــای مرتب ــه فعالیت ه ب
واردات انجــام گیــرد، اضافــه کــرد: در ایــن راســتا بــا وزارتخانه هــای 
ــش   ــرداری و آزمای ــد یکســان نمونه ب ــا فرآین ــگ شــده ایم ت مربوطــه هماهن
اجرایــی شــود و بــا رســیدن بــه یــک  خروجــی یکســان، قانــون بــه شــکل 

ــری اجــرا شــود. بهت
ــات  ــاط در جلســه هی ــن ارتب ــز در ای ــوری نی ــت: رئیس جمه پیروزبخــت گف

ــهرکهای  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــک س ــع کوچ ــاون صنای مع
صنعتــی ایــران گفــت: بــه زودی الیحــه حمایــت از کنسرســیوم های 

ــود. ــه می ش ــامی ارائ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب صادرات

ــرد  ــر رویک ــال اخی ــد س ــول چن ــرد: در ط ــار ک ــب اظه ــر مصاح علی اصغ
ــی  ــیوم های صادرات ــژه از کنسرس ــت وی ــک، حمای ــع کوچ ــازمان صنای س
ــهرک های  ــرکت در ش ــون ۶۲ ش ــت و هم اکن ــوده اس ــور ب ــطح کش در س

ــده اند. ــال ش ــادرات فع ــت ص ــتای مدیری ــی و در راس صنعت
 

ــری  ــا همفک ــی ب ــیوم های صادرات ــت از کنسرس ــه حمای ــزود: الیح وی اف
نخبــگان و صاحب نظــران تشــکل های خصوصــی و به ویــژه اعضــای 
ــق  ــه زودی از طری ــران ب ــادن و کشــاورزی ای ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــرای تصویــب بــه 

ــد. ــد ش ــه خواه ــامی ارائ ــورای اس ــس ش مجل
 

ــه  ــه ب ــرکت های مربوط ــه ش ــن الیح ــاس ای ــرد: براس ــار ک ــب اظه مصاح
ــع  ــان صنای ــن صاحب ــان در بی ــن اطمین ــوند و ای ــناخته می ش ــمیت ش رس

ــن  ــات ای ــی از خدم ــورت قانون ــه ص ــد ب ــه می توانن ــد ک ــود می آی ــه وج ب
بهره منــد شــوند. شــرکت ها 

 
ــز  ــک نی ــع کوچ ــاوری صنای ــه فن ــز مبادل ــت: مرک ــئول گف ــام مس ــن مق ای
بــا اشــتراک همــکاری میــان ایــران و کــره جنوبــی و همچنیــن بــا کشــور 
چیــن، درحــال حاضــر فعــال اســت و در راســتای توســعه مبــادالت فنــاوری 
بــه زودی هفــت گــروه از هفــت واحــد صنعتــی بــرای آموزش هــای فنــاوری 

بــه کشــور آلمــان اعــزام خواهنــد شــد.
 

معــاون ســازمان صنایــع کوچــک ادامــه داد: ســامانه ســککوک بــه عنــوان 
ــتفاده از  ــد اس ــه رون ــده ک ــال ش ــهیات فع ــن تس ــدی در تامی ــدل جدی م

ــد. ــرار می ده ــق ق ــد دقی ــورد رص ــی را م ــع بانک مناب
 

وی گفــت: 1۸ واحــد صنعتــی کوچــک و متوســط در بــورس پذیرفتــه 
ــا از  ــی واحده ــاق در راســتای ســوق دادن نیازهــای مال ــن اتف شــده اند و ای
ــد در  ــی اســت و می توان ــت باالی ــازار ســرمایه دارای اهمی ــه ب ــول ب ــازار پ ب

ــد. ــم کارگشــا باش ــی ه ــای صنعت ــاز واحده ــورد نی ــن تســهیات م تامی

دولــت بــر ضــرورت متصــل شــدن ســامانه دســتگاه ها بــه یکدیگــر تاکیــد 
ــر  ــه حــل شــود. ب ــن زمین ــا مشــکات صنعتگــران و تجــار در ای ــد ت کردن
ــا پایــان ســال اتفــاق خوشــایندی در کشــور در ایــن زمینــه  ایــن اســاس ت
رخ می دهــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۳0 محصــول دانش بنیــان در کشــور 
ــتیم  ــن هس ــال ای ــت: به دنب ــد، گف ــت کرده ان ــتاندارد دریاف ــه اس گواهینام
ــی  ــود گواه ــوالت خ ــرای محص ــد ب ــان بتوانن ــرکت های دانش بنی ــا ش ت
انطبــاق دریافــت کننــد تــا از ایــن ظرفیــت در جهــت سیاســت های اقتصــاد 
ــی  ــاد درون زای ــه دارای اقتص ــم ک ــات کنی ــتفاده و اثب ــتر اس ــی بیش مقاومت
ــان شــده و اســتاندارد  ــد محصــوالت دانش بنی ــه تولی هســتیم کــه منجــر ب

ــد. ــد می کن ــد داخــل و صــادرات تایی ــرای تولی ــن محصــوالت را ب ــز ای نی
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ــمی  ــت رس ــی قیم ــای اساس ــت کااله ــانی قیم ــامانه اطاع رس  س
ــرد. ــام ک ــازار را اع ــود در ب ــی موج ــای خارج ــدادی از برنج ه تع

ــت  ــازمان حمای ــت س ــا محوری ــه ب ــامانه ک ــن س ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــا در ســه  ــدازی شــده قیمــت کااله ــدگان راه ان ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
ــن  ــی پایین تری ــه معن ــه ب ــت” ک ــل قیم ــده اســت. “حداق ــام ش ســطح اع
ــازار مشــاهده شــده،  نرخــی اســت کــه از یــک گــروه کاالیــی خــاص در ب
“حداکثــر قیمــت” کــه بــه باالتریــن قیمــت همــان کاال در بــازار اشــاره دارد 
و “قیمــت عــرف” کــه بــه معنــای نــرخ رســمی یــا همــان حداکثــر قیمــت 

ــازار اســت. مجــاز آن کاال از نظــر دولــت، در ب
ــل و  ــی، حداق ــای اساس ــت کااله ــام قیم ــامانه اع ــر در س ــال حاض در ح
حداکثــر قیمــت شــش خانــواده از برنج هــای وارداتــی درج شــده کــه البتــه 
در حــال حاضــر تنهــا قیمــت رســمی )عــرف( دو نــوع برنــج در ایــن ســامانه 

بــه ثبــت رســیده اســت.
ــر  ــرای ه ــماتی ب ــتانی باس ــج پاکس ــمی برن ــت رس ــاس قیم ــن اس ــر ای ب
کیلوگــرم ۸۹00 تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــت  ــر قیم ــان و حداکث ــازار ۸۷00 توم ــن کاال در ب ــت ای ــل قیم ــه حداق ک
ــردم  ــب م ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ــام ش ــان اع ــزار و ۷00 توم آن 10 ه
ــن  ــرای ای ــی بیــش از ۸۹00 تومــان ب ــد در صــورت مشــاهده قیمت می توانن

ــانند. ــت برس ــه ثب ــف ب ــنده متخل ــد فروش ــود را از واح ــکایت خ کاال، ش
دیگــر کاالیــی کــه قیمــت رســمی آن بــه ثبــت رســیده، برنــج هنــدی 11۲1 
اســت. بــر اســاس اعــام ایــن ســامانه، نــرخ رســمی ایــن کاال ۸000 تومــان 
ــن  ــت ای ــل قیم ــه حداق ــی اســت ک ــن در حال ــرم اســت و ای ــر کیلوگ در ه
ــه  ــر قیمــت آن ۷۷00 تومــان ب ــازار ۶۵00 تومــان و حداکث ــج در ب ــوع برن ن

ثبــت رســیده اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه وزارت صنعــت افزایــش 
ــورت  ــد و در ص ــاز می دان ــان را مج ــرز ۸000 توم ــا م ــن کاال ت ــت ای قیم

مشــاهده قیمتــی باالتــر از ایــن نــرخ، امــکان ثبــت شــکایت وجــود دارد.
ــت  ــامانه ثب ــه در س ــی ک ــای خارج ــر برنج ه ــج، دیگ ــوع برن ــن دو ن ــز ای ج

ــد.  ــمی ندارن ــت رس ــر قیم ــال حاض ــده اند در ح ش
از چنــد مــاه قبــل بــرای افزایــش شــفافیت در بــازار کاالهــای اساســی، طرح 
راه انــدازی ســامانه ای در دســتور کار قــرار گرفــت کــه بــه وســیله آن اقشــار 
ــم کاالی  ــت 100 قل ــان قیم ــه در جری ــورت روزان ــه ص ــردم ب ــف م مختل
ــر گران فروشــی و  ــب راه ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــرار بگیرن ــازار ق اساســی در ب

ــا بســته شــود. ــی قیمت ه ــردن غیرواقع ــاال ب ب
مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه WWW.1۲۴.IR در جریــان 
ــه  ــاهده هرگون ــورت مش ــد و در ص ــرار بگیرن ــی ق ــای اساس ــاز کااله ــرخ  مج ن
ــی، از  ــمی اعام ــای رس ــا نرخ ه ــازار ب ــت در ب ــرت قیم ــی و مغای گران فروش
طریــق همیــن ســامانه موضــوع را گــزارش کننــد تــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

عضو هیئت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه مطرح کرد

تحقیق درباره خورد و خوراک ایرانیان پس از وقفه ۱۸ ساله/ الزام تولیدکنندگان به قید کلمه تراریخته

ــزی  ــتگذاری و برنامه ری ــات سیاس ــروه تحقیق ــی گ ــو هیئت علم  عض
غــذا و تغذیــه انســتیتو تحقیقــات تغذیــه گفــت: پــس از ۱۸ ســال، 
تحقیقــات دربــاره ایــن کــه ایرانی هــا چــه می خورنــد و چــه مقــدار 
ــی در  ــع غذای ــه ای و صنای ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــد در انس می خورن

حــال انجــام اســت.

دکتــر عزیــزاهلل زرگــران در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان ایــن کــه یکــی از 
مهم تریــن وظایــف انســتیتو تحقیقــات تغذیــه بررســی مــواد خوراکــی مصرف 
شــده و میــزان آن هــا توســط مــردم اســت گفــت: آخریــن تحقیقــات بــرای 
ــد« در  ــدار می خورن ــه مق ــد و چ ــه می خورن ــا چ ــوال» ایرانی ه ــه س پاســخ ب
ســال ۸0 انجــام شــده و االن در ســال 1۳۹۸ بــا وجــود مشــکات بودجــه ای 
فــراوان ایــن طــرح مجــدد در حــال انجــام اســت؛ یعنــی مــا 1۸ ســال دربــاره 
ــی  ــد اطــاع دقیق ــدر می خورن ــه ق ــد و چ ــه می خورن ــا چ ــه ایرانی ه ــن ک ای
نداشــتیم . البتــه از منابــع دیگــری مثــل مرکــز آمــار می تــوان اطاعاتــی بــه 
دســت آورد؛ البتــه اطاعــات مرکــز آمــار دربــاره میــزان خریــد اســت و مقــدار 

مصــرف واقعــی خانــوار نیســت.
وی افــزود: ایــن 1۸ ســال وقفــه در تحقیقــات دربــاره مــواد غذایــی مصرفــی 
ایرانیــان و میــزان آن هــا بــه دلیــل مشــکات بودجــه ای ایجــاد شــده بــود. 
البتــه قــرار نیســت تحقیقــات دربــاره مــواد غذایــی مصرفــی و میــزان آن هــا 
ــذار  ــک گ ــال ی ــا 10 س ــج ی ــر پن ــم ه ــا معتقدی ــود ام ــال انجــام ش ــر س ه
ــن  ــش ای ــال پی ــه 10 س ــم ک ــی داری ــا االن محصوالت ــم. م ــه ای داری تغذی

ــد.  ــه دارن ــی در جامع ــرف فراوان ــیار مص ــتند و بس ــود نداش ــوالت وج محص
امســال ایــن طــرح در حــال انجــام اســت و مــا منتظــر نتایــج خروجــی آن 
ــه  ــن اســت ک ــه همی هســتیم.مبنای همــه سیاســت گذاری ها در حــوزه تغذی

ــد. ــدر می خورن ــد و چق ــه می خورن ــردم چ ــم م بدانی

تهیه لیست مواد غذایی آسیب رسان
ــع  ــه و صنای ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــای انس ــر از فعالیت ه ــی دیگ ــران یک زرگ
ــوان  ــه ســامت عن ــان ب ــی آسیب رس ــواد غذای ــه فهرســت م ــی را تهی غذای
ــت  ــکاری وزارت بهداش ــا هم ــه ب ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــزود: انس ــرد و اف ک
ــه  ــود ک ــامت ب ــه س ــان ب ــی آسیب رس ــواد غذای ــت م ــه فهرس ــی تهی متول
توانســتیم بــا تهیــه ایــن فهرســت برخــی چالش هــا را در ایــن زمینــه از بیــن 
ــه، طــرح پایــش  ــات تغذی ببریم.یکــی دیگــر از فعالیت هــای انســتیتو تحقیق
ــی  ــد دقیق ــه دی ــا ب ــه در فروشــگاه ها انجــام شــد و م ــود ک ــی ب ــواد غذای م

ــی محصــوالت رســیدیم. ــد و نمــک و چرب ــزان قن ــاره می درب
ــه  ــا ب ــل ابت ــه دلی ــا ب ــی از مرگ ومیره ــدود نیم ــه ح ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــرگ در  ــر دو م ــا از ه ــت: تقریب ــت، گف ــی اس ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
ــی  ــی و عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــل ابت ــه دلی ــرگ ب ــک م ــور، ی کش
اســت. یکــی از عوامــل اصلــی بیماری هــای قلبــی ســبک زندگــی نامناســب 
ــه نقــش مهمــی دارد اگــر الگــوی مصــرف  ــه تغذی ــن زمین اســت کــه در ای
ــه کبــد چــرب، دیابــت، بیماری هــای قلبــی و  ــزان ابتــا ب اصــاح شــود می

ــد. ــش می یاب ــی کاه عروق

فضــای تجــاری و سیاســی در دنیــا بــر نظــرات دربــاره مــواد غذایــی 
تراریختــه تاثیرگــذار بوده اســت

زرگــران دربــاره محصــوالت تراریختــه گفــت: بحــث محصــوالت تراریختــه 
ــود کــه نشــان داد  ــرا پژوهشــی  انجــام شــده ب بســیار گســترده اســت. اخی
حتــی در  ســازمان های جهانــی و دانشــگاهی هــم دربــاره محصــوالت 
تراریختــه ســوگیری وجــود دارد. در ایــن مقالــه ذکــر شــده بــود کــه 
ــاره  ــا درب ــای آن ه ــج  پژوهش ه ــر نتای ــراد ب ــازمانی اف ــتگی های س وابس
محصــوالت تراریختــه تاثیرگــذار اســت. بنابرایــن ممکــن اســت منافــع مــادی 
ــد. ــذار باش ــان تاثیرگ ــه مخالف ــان و چ ــه موافق ــرف بحــث، چ ــر دو ط در ه

ــذا و  ــزی غ ــتگذاری و برنامه ری ــات سیاس ــروه تحقیق ــی گ ــو هیئت علم عض
تغذیــه انســتیتو تحقیقــات تغذیــه افــزود: آن قــدر فضــای تجــاری و سیاســی 
ــته  ــر گذاش ــه تاثی ــی تراریخت ــواد غذای ــاره م ــرات درب ــر روی نظ ــا ب در دنی
ــر روی محصــوالت  ــه ب ــن اســت ک ــرد ای ــوان ک ــه می ت ــا کاری ک ــه تنه ک
برچســب گذاری کنیــم. االن تولیــد کننــدگان ملــزم هســتند اگــر محصولــی 

ــی در  ــن پیشــرفت خوب ــد و ای ــد کنن ــر روی محصــول قی ــه اســت ب تراریخت
کشــور اســت؛ مثــا اگــر در کیــک یــا کلوچــه ای روغنــی اســتفاده شــده کــه 
مــاده آن تراریختــه اســت بــر روی محصــول عبــارت تراریختــه یــا تغییریافتــه 
ژنتیکــی درج شــده اســت. مــا در انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی 

پژوهــش مســتقلی در زمینــه محصــوالت تراریختــه نداشــتیم.

قیمت رسمی برنج خارجی اعام شد
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آمــار جدیــد نشــان داد قیمــت مــواد غذایــی چیــن در ژوییــه ۹.۱ درصــد 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش پیــدا کــرد.

بــه گــزارش ایســنا، بــا ایــن حــال کارشناســان غربــی بــر ایــن باورنــد کــه رشــد 
ــاورزی  ــوالت کش ــف واردات محص ــا توق ــه ب ــن ک ــی در چی ــواد غذای ــت م قیم
آمریکایــی بــه دلیــل جنــگ تجــاری میــان دو کشــور تشــدید خواهــد شــد، تاثیــر 
قابــل توجهــی روی پکــن نخواهــد داشــت و ایــن کشــور بــه جنــگ تجــاری بــا 

ــد. ــه می ده ــنگتن ادام واش

رشــد ۹.1 درصــدی قیمــت مــواد غذایــی در چیــن تــا حــدودی زیــادی بــه دلیــل 
ــزای  ــیوع آنفوالن ــل ش ــه دلی ــوک ب ــت خ ــت گوش ــدی قیم ــش ۲۷ درص افزای

ــوده اســت. ــازه ب ــوه ت خوکــی و افزایــش ۳۹.1 درصــدی قیمــت می

ایــن آمــار در حالــی منتشــر شــده کــه چیــن اخیــرا واردات محصــوالت کشــاورزی 
از آمریــکا را بــه تافــی تصمیــم دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا بــرای 
وضــع تعرفــه 10 درصــدی روی واردات ۳00 میلیــارد دالر کاالی چینــی متوقــف 

کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش شــبکه ســی ان بــی ســی، اگرچــه اقتصاددانــان انتظــار دارنــد 
نــرخ تــورم چیــن در کوتــاه مــدت رشــد بیشــتری پیــدا کنــد امــا بــر ایــن باورنــد 
کــه پکــن چندیــن گزینــه بــرای خنثــی کــردن تاثیــرات ایــن اقــدام پیــش از ایــن 

کــه از نظــر سیاســی تاثیــر بگذارنــد، در اختیــار دارد.

آیریــس پانــگ، اقتصاددانــان امــور چیــن در شــرکت ING گفــت: چیــن 
ــرای آهســته کــردن رشــد قیمــت مــواد غذایــی دارد  مکانیــزم کنتــرل قیمــت ب
ــورم قیمــت مــواد  ــل ت ــرای تعدی ــر خــود ب ــد از ذخای ــت می توان و همچنیــن دول
ــه در  ــن کشــور قصــد دارد محصــوالت کشــاورزی ک ــد. ای ــتفاده کن ــی اس غذای

ــد. ــد کن ــد را تولی ــان وارد می کن ــاط جه ــایر نق ــر از س ــال حاض ح

ــال ۲01۸  ــن در س ــه چی ــکا ب ــاورزی آمری ــوالت کش ــادرات محص ارزش کل ص
ــران محدودیت هــای زراعــی  ــرای جب ــن ب ــغ شــد و چی ــارد دالر بال ــه ۹.۳ میلی ب

ــه واردات متوســل شــده اســت. ــه میــزان فزاینــده ای ب داخلــی، ب
اتحادیــه اروپــا بزرگتریــن شــریک تجــاری چیــن اســت و چیــن درصــدد اســت 
ــت  ــا از دس ــد ت ــوک وارد کن ــن بل ــری را از ای ــاورزی بیش ت ــوالت کش محص
ــی  ــی داخل ــواد غذای ــن م ــت تامی ــرده و امنی ــران ک ــکا را جب ــن واردات آمری رفت

ــد. ــن کن را تضمی

مواد غذایی چینی گران شد

1۴1۵

معاون اقتصادی وزیر کشور خبر داد:
ورود ۹ میلیون تن کاالی اساسی ۴ میلیارد دالری به کشور

ــتاد  ــاه در س ــت ۱7 مردادم ــک دین پرس ــنا، باب ــزارش ایس ــه گ  ب
ــازار  اقتصــاد مقاومتــی چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص تنظیــم ب
ــاش  ــت ت ــرایط دول ــن ش ــرد: در ای ــح ک ــه تصری ــورت گرفت ص
ــدات  ــه کاالهــای اساســی از محــل تولی ــد امــکان دسترســی ب می کن

ــد. ــته باش ــا واردات داش ــل ی داخ

وی بیــان کــرد: تــا 11 مردادمــاه امســال بیــش از ۹ میلیــون تــن در قالــب ۲1 
قلــم کاالی اساســی وارد کشــور شــده کــه بــرای تامیــن ایــن کاالهــا چهــار 
میلیــارد دالر ارز تعییــن شــده، همچنیــن 1۲ قلــم کاالی اساســی نســبت بــه 

ســال گذشــته ۲۶ درصــد افزایــش واردات داشــته اســت.
دین پرســت ادامــه داد: بییــش از چهــار میلیــون و ۵00 هــزار تــن کاال در بنــادر 

ذخیره ســازی شــده و مشــکلی بــرای تامیــن وجــود نــدارد.
ــر کشــور،  ــتور وزی ــه دس ــا ب ــال ۹۸ بن ــرد: در س ــن پرســت خاطرنشــان ک دی
ــتانداران  ــه اس ــادی ب ــوزه اقتص ــور در ح ــه وزارت کش ــای ۲0 گان اولویت ه
ــف  ــتان ها تکالی ــداران اس ــرای فرمان ــور ب ــه وزارت کش ــت ک ــده اس ــاغ ش اب

ــد. ــاغ کردن ــن و اب ــخصی را تعیی مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاز و کار مناســبی بــرای نقــش آفرینــی فرمانــداران 
در ایــن اباغیــه بیــان شــده اســت، افــزود: اســتانداران موظــف شــدند در هــر 
فصلــی فرمانــداران را بــه تمــام جلســات ویــژه اقتصــادی دعــوت تــا بتواننــد 

بــه تکالیــف مهــم خــود عمــل کننــد.
ــداد  ــه تع ــت ک ــن اس ــداران ای ــت فرمان ــن ماموری ــت: اولی ــت گف دین پرس
ــترس  ــا در دس ــتغال آن ه ــداد اش ــا تع ــتان را ب ــر شهرس ــال ه ــای فع واحده
داشــته باشــدو تــاش کننــد ظرفیــت اســمی واحدهــای تولیــدی افزایــش یابد.

ــبکه  ــط ش ــه توس ــدی ک ــای تولی ــت واحده ــا و بازگش ــوص احی وی در خص
بانکــی تملــک شــده اند، تصریــح کــرد: حــدود ۲0۲0 واحــد تولیــدی در 
ســطح کشــور توســط شــبکه بانکــی تملــک شــده اســت کــه در چهارمحــال و 
بختیــاری اکنــون ۲۲ واحــد تولیــدی توســط شــبکه بانکــی تملــک شــده کــه 

ــد اســت. ــه چرخــه تولی ــرای بازگشــت ب ــداران ب ــت فرمان ــن ماموری ای
معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور احیــای واحدهــای تولیــدی را از دیگــر 
ماموریت هــای فرمانــداران دانســت و گفــت: در دوران دولــت یازدهــم و 
ــد  ــرده می شــود کــه بای ــام ب ــوان واحدهــای راکــد از آنهــا ن ــه عن دوازدهــم ب

ــاش  ــد ت ــد را دارن ــه چرخــه تولی ــت بازگشــت ب ــه قابلی ــی ک ــرای واحدهای ب
ــود. ش

وی در خصــوص واحدهــای مشــکل دار و بحرانــی کــه از دیگــر ماموریت هــای 
فرمانــداران اســت، تصریــح کــرد: 1۲ واحــد مشــکل دار بــا یــک هــزار و ۵۹۳ 
اشــتغال و دو واحــد بحرانــی بــا ۲۳۹ نفــر اشــتغال در اســتان وجــود دارد کــه 
ــاص  ــا اختص ــن واحده ــه ای ــژه ای را ب ــه وی ــتاندار جلس ــود اس ــا می ش تقاض

دهنــد.
ــه کار  ــاال بــودن هزینه هــا و آغــاز ب ــه ب ــا توجــه ب دین پرســت گفــت: واقعــا ب
پــروژه جدیــد، بایــد بــه ســمت پروژه هایــی کــه بــاالی ۶0 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی دارنــد گام برداریــم. موضــوع بســیار مهــم ایــن اســت کــه طرحهــای 
نیمــه تمــام، تکمیــل و واگــذاری آن هــا بــه بخــش خصوصــی صــورت گیــرد.

ــه  ــد نگاه هــا ب ــن دوران مقاومــت و اســتقامت بای دین پرســت ادامــه داد: در ای
بخــش خصوصــی باشــد و کمتــر بــه اعتبــارات دولتــی بپردازیــم؛ طبــق آمــار 
اخــذ شــده از ۲۵ اســتان کشــور، ۹0۲ پــروژه بــا ارزش ســرمایه گــذاری یــک 
هــزار و ۲۹0 میلیــارد تومــان واگــذار شــده کــه ۴۲۴ پــروژه جدیــد، ۲۵۲ پــروژه 

نیمــه تمــام و ۲1۹ پــروژه تکمیــل و آمــاده بهره بــرداری اســت.
وی گفــت: ایــن اســتان ۳1 پــروژه را بــه خــود اختصــاص داده کــه ۳0 پــروژه 
ــروژه توســط وزارتخانه هــا  ــن دو هــزار و 1۴0 پ ــل شــده اســت، همچنی تکمی
ــروژه نیمــه تمــام و 1۲0  شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد دو هــزار و ۲0 پ

پــروژه جدیــد اســت.
معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور گفــت: از دو هــزار و ۲۹1 پــروژه تعــداد پــروژه 

مشــارکتی بخــش خصوصــی، ۶۹ پــروژه جــزو برنامه هــای ســال جــاری ایــن 
اســتان اســت کــه بایــد ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کمــک کنــد تــا ایــن 

امــر محقــق شــود.
ــزار و ۴0۲  ــه ۷۸ ه ــه و بودج ــازمان برنام ــار س ــن آم ــق آخری ــزود: طب وی اف
پــروژه نیمــه تمــام در کشــور وجــود دارد کــه ۷۸۵ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای تکمیــل آن هــا مــورد نیــاز اســت کــه از ایــن تعــداد پنــج هــزار و ۸۹۲ 
پــروژه نیمــه تمــام ملــی بــوده کــه ۴۴۵ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار الزم دارد 
و ۷۲ هــزار و ۵10 پــروژه اســتانی هســتند کــه ۴0 هــزار میلیــارد تومــان بــرای 

تکمیــل آن هــا مــورد نیــاز اســت.

ــرای  وی گفــت: یکــی از مشــکات در بخــش دولتــی مقاومــت دســتگاه ها ب
ــه  ــوده ک ــی ب ــتگاه های نظارت ــت دس ــت و مقاوم ــا و مخالف ــذاری طرح ه واگ
ــوان  ــه عن ــا ب ــذاری پروژه ه ــدم واگ ــت ع ــد عل ــت ش ــتانداران درخواس از اس

ماموریــت ویــژه قــرار گیــرد.
وی در پایــان در خصــوص وجــود قوانیــن مزاحــم در کشــور، خاطرنشــان کــرد: 
قبــل از تشــکیل ســتاد اقتصــاد مقاومتــی وزیــر کشــور قوانیــن مزاحــم را تقریبــا 
اصــاح کردنــد اکنــون اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تنــوع قوانیــن و مقــررات 
ــد  ــودن رون ــی ب ــروز فســادها و رانت هــا و طوالن در کشــور یکــی از عوامــل ب

ســرمایه گــذاری بــوده اســت.



www.khooshegroup.ir info.khooshe@yahoo.comصنايع غذايي و بسته بندي هفته نامه خوشه

سال شانزدهم . دور جدید . پیاپی7-576 )173()178( مرداد ماه 1398سال شانزدهم . دور جدید . پیاپی7-576 )173()178( مرداد ماه 1398 1۶1۷

خرید و ذبح قربانی خارج از کشتارگاه ممنوع است/ هشدار درباره بیماری تب کریمههر چند وقت یکبار می توان تن ماهی خورد؟

افزایش خطر چاقی با مصرف کم میوه و سبزی

۴ تن مواد غذایی تاریخ گذشته در جیرفت معدوم شد

ــه طــور  ــه ب ــت ک ــه ماهــی اس ــک گون ــن ماهــی ی ــوز: ت ســامت نی
گســترده میــل مــی شــود. بــا ایــن حــال، کنســرو تــن ماهــی معمولــی 

تریــن منبــع جیــوه در رژیــم غذایــی اســت.

بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از شــفقنا، جیــوه مــاده شــیمیایی اســت که 
اغلــب در دماســنج هــا ترموســتات هــا و ســوئیچ هــای چــراغ اتومبیــل مــورد 
ــروگاه  ــد نی ــی مانن ــن در تاسیســات صنعت ــرد و همچنی ــرار مــی گی اســتفاده ق
هــا، کارخانــه هــای ســیمانی و برخــی از تولیــد کننــدگان مــواد شــیمیایی مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
هنگامــی کــه جیــوه در محیــط زیســت رهــا مــی شــود، مــی توانــد بــه یــک 

مســئله بهداشــت عمومــی تبدیــل شــود.
باکتــری هــای طبیعــی جیــوه را جــذب کــرده و آن را بــه متیــل ســرم تبدیــل 
ــای  ــی ه ــد. ماه ــی کنن ــی م ــی معرف ــره غذای ــه زنجی ــد و آن را ب ــی کنن م
ــد و توســط ماهــی  ــا جــذب مــی کنن ــل مرکــوری را مصــرف ی کوچــک متی
هــای بزرگتــر خــورده مــی شــوند. بــا ایــن وجــود بــه جــای تجزیــه یــا حــل 

ــد. ــی رشــد مــی کن ــره غذای ــوه در هــر ســطح از زنجی شــدن، جی
ماهــی هــای بــزرگ ماننــد ماهــی تــن مــی تواننــد غلظــت جیــوه در بــدن خــود 

داشــته باشــند کــه 10000 برابــر بیشــتر از زیســتگاه هــای اطــراف خــود اســت.
ــا ایــن حــال مــی توانــد بــه  جیــوه بــرای انســان بــی بــو و نامرئــی اســت. ب
عنــوان یــک نوروتوکســین عمــل کنــد و در مغــز و سیســتم عصبــی اختــال 

ایجــاد کنــد.
قــرار گرفتــن در معــرض جیــوه مــی توانــد بــه ویــژه بــرای کــودکان کوچــک 

ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــنبه ب ــت روز دوش ــتان جیرف ــز بهداشــت شهرس ــس مرک ئی
گفــت: ایــن مــواد غیرقابــل مصــرف در بازدیــد دو هفتــه ای و تشــدید نظــارت 
ــت  ــان بهداش ــط بازرس ــامیدنی توس ــی و آش ــواد غذای ــای م ــگاه ه ــر فروش ب
محیــط مرکــز بهداشــت جیرفــت کشــف و بــا دســتور دادســتانی معــدوم شــد.

ــه  ــر تهی ــی خــود را از مراکــز معتب ــواد غذای ــردم م ــزود: م رضــا محمــودی اف
کننــد  و در هنــگام خریــد محصــوالت غذایــی بــه شناســه بهداشــتی منــدرج 

روی بســته بنــدی محصــول دقــت کنیــد.

ــع  ــردم در مواق ــکاری م ــت هم ــه اهمی ــت ب ــت جیرف ــز بهداش ــس مرک  رئی
ــواد  ــه م ــه و عرض ــز تهی ــتی در مراک ــوارد بهداش ــدن م ــت نش ــاهده رعای مش
غذایــی تاکیــد کــرد و گفــت: ســامانه رســیدگی بــه شــکایات بــا شــماره 1۹0 
امــکان دریافــت شــکایت هــای مردمــی بــا ارائــه کــد رهگیــری و بــدون ثبــت 

مشــخصات را پیــش بینــی کــرده اســت.
ــری  ــه ۲۳0 کیلومت ــت در فاصل ــر جمعی ــزار نف ــا ۳0۸ ه ــت ب شهرســتان جیرف

جنــوب کرمــان واقــع شــده اســت.

و زنانــی کــه بــاردار هســتند مضــر باشــد.
ــد  ــی توان ــوه م ــود، جی ــی ش ــاد م ــودک ایج ــز ک ــه مغ ــی ک ــت جنین در حال
ــن  ــوزادان و جنی ــر در رشــد او شــود. در ن ــری و تأخی ــی در یادگی باعــث ناتوان
هــا، دوزهــای زیــاد مــی توانــد منجــر بــه مشــکات شــناختی، فلــج مغــزی، 

ــود. ــوری ش ــنوایی و ک ناش
در بزرگســاالن، مســمومیت بــا جیــوه مــی توانــد بــر بــاروری و تنظیــم فشــار 

خــون تأثیــر بگــذارد.
ــد: از  ــاد کن ــر را ایج ــم زی ــد عائ ــی توان ــن م ــوه همچنی ــا جی ــمومیت ب مس

ــا ــی اندامه ــی حس ــرزش و ب ــه، ل ــت دادن حافظ دس
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد مصــرف تــن ماهــی نبایــد بــه طــور منظــم باشــد.    
FDA توصیــه مــی کنــد کــه در طــول بــارداری از مصــرف تــن ماهــی جــدا 

خــودداری شــود.

ــا  ــکی ب ــازمان دامپزش ــت: س ــر گف ــد ف ــنیم، برومن ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
همــکاری شــهرداری هــای سراســر کشــور طــی برنامــه ریــزی هــای بعمــل آورده 
مبــادرت بــه تعییــن جایــگاه خریــد و ذبــح دام زنــده زیــر نظــر کاشناســان بهداشــت 

و بــرای تســهیل در امــور ذبــح دام عیــد ســعید قربــان نمــوده اســت.

ــح دام در خــارج از کشــتارگاه  ــه کشــتار و ذب وی افــزود: از نظــر بهداشــتی هرگون
ممنــوع اســت و مــی توانــد تهدیــدی بــرای ســامت افــراد جامعــه محســوب شــود.
ــازمان  ــی س ــواد غذای ــی و م ــت عموم ــر بهداش ــارت ب ــر نظ ــر کل دفت مدی
ــن برخــی از دام  ــب کریمــه کنگــو در بی ــه وجــود ت ــا هشــدار ب دامپزشــکی ب
هــا افــزود: ایــن بیمــاری بــرای انســان هــا بســیار خطرنــاک اســت کــه فقــط 
توســط کارشناســان ســازمان دامپزشــکی قابــل تشــخیص اســت و اگــر فــردی 
بنــا بــه هــر دلیلــی موفــق بــه خریــد و یــا ذبــح در کشــتارگاه نشــد، بایــد کلیــه 
مراحــل خریــد و ذبــح را بــا دســتکش انجــام داده و گوشــت را در کیســه هــا 
ــی  ــواد غذای ــه مــدت ۲۴ ســاعت در یخچــال و دور از م ــوظ ب و ظــروف محف

دیگــر نگهــداری کنــد.

ــری کــم نســبت  ــرژی پاییــن و کال ــی ان ــه دلیــل چگال میوه هــا و ســبزی ها ب
ــیار  ــی بس ــه وزن و چاق ــری از اضاف ــرای جلوگی ــی ب ــواد غذای ــایر م ــه س ب

ــتند. مناســب هس

ــه گــزارش ایســنا، مطالعــات نشــان داده اســت، در دو فــردی کــه دریافــت  ب
ــبزی  ــوه و س ــتری می ــزان بیش ــه می ــردی ک ــد، در ف ــانی دارن ــری یکس کال
ــا کاهــش وزن بیشــتر اســت. ــدن وزن ی ــت مان ــد احتمــال ثاب مصــرف می کن
ــه  ــه ب ــدون آنک ــی ب ــم غذای ــق رژی ــبزی از طری ــوه و س ــتر می ــرف بیش مص
کالــری دریافتــی روزانــه اضافــه کنــد، ســامتی بخــش خواهــد بــود. همچنیــن 
مصــرف میــوه و ســبزی از طریــق رژیــم غذایــی ســالم بــا میــزان کــم قنــد، 
ــل  ــوان عام ــه عن ــی ب ــش وزن و چاق ــری از افزای ــه جلوگی ــی ب نمــک و چرب

ــد. ــک می کن ــر کم ــای غیرواگی ــرای بیماره ــتقل ب ــری مس خط
چاقــی از علــل عمــده مقاومــت بــه انســولین و ابتــا بــه دیابــت نــوع دو اســت 

کــه بــا مصــرف میــوه و ســبزی می توانیــم ایــن خطــر را کاهــش دهیــم.
بنابــر اعــام دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت، میــوه و ســبزیجات 
منابــع غنــی از فیبــر هســتند کــه از اضافــه وزن و چاقــی پیشــگیری می کننــد. 
ایــن منابــع غنــی شــامل ذرت، کلــم بروکلــی، تمشــک، کاهــو، کرفــس، کــدو 

تنبــل، قــارچ، مرکبــات و ســبزیجات بــرگ ســبز ماننــد اســفناج اســت.

وی ادامــه داد: طبــق آمــار ســال گذشــته حــدود ۲۲0 هــزار راس دام از مراکــز 
عرضــه دام خریــداری شــد کــه از ایــن تعــداد فقــط 110 هــزار راس زیــر نظــر 

بازرســان ایــن ســازمان ذبــح و بازرســی شــدند.
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صنایع غذایی مازندران حال و روز خوبی ندارد

ــع  ــت: صنای ــدران گف ــور مازن ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــای آن در  ــدارد و ظرفیت ه ــی ن ــال و روز خوب ــدران ح ــی در مازن غذای

ایــن اســتان مغفــول مانــده اســت.

ــش از ۵0۸  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــک مومن باب
دهــم درصــد واحــد صنعتــی در حــوزه صنایــع غذایــی در اســتان وجــود دارد، 
اظهــار کــرد: آمارهایــی کــه رییــس انجمــن صنایــع غذایــی اســتان در ســال 
ــوده کــه ایــن  ــه داد حاکــی از آن اســت کــه 1۸۴ واحــد فعــال ب گذشــته ارائ

ــد. ــت نمی کنن ــا ۵0 درصــد ظرفیتشــان فعالی ــی ب ــم حت ــداد ه تع
ــع  ــزرگ در حــوزه صنای ــی چهــار شــرکت ب ــان اینکــه اگــر ســه ال ــا بی وی ب
غذایــی را کنــار بگذاریــم، مابقــی جــزء واحدهــای صنعتــی کوچــک محســوب 
ــا کمتــر از ۵0 نفــر نیــروی انســانی  می شــوند، تصریــح کــرد: ایــن واحدهــا ب
ــا  ــوال ب ــتند و معم ــع کوچــک هس ــزء صنای ــه ج ــتند ک ــت هس ــال فعالی در ح
تســهیاتی کــه از بخــش بنگاه هــای زودبــازده می گیرنــد، تشــکیل می شــوند 
ــد. ــد خــود را حفــظ کنن ــا در شــرایط اقتصــادی پرنوســان کشــور نمی توانن ام

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه  تنهــا 
یــک ســوم از ظرفیــت ایــن واحدهــا در اســتان فعــال اســت، گفــت: مازنــدران 
قطــب برتــر کشــاورزی کشــور اســت پــس چــرا در حــوزه صنایــع لبنــی بیــش 
از ۸0 درصــد مــاده خــام و مــواد اولیــه  از خــارج از اســتان وارد می شــود و در 

حــوزه آشــامیدنی ها کامــا وابســته بــه خــارج از مازنــدران اســت.
ــت  ــتان در بخــش صنع ــای اس ــی و ظرفیت ه ــع غذای ــورد صنای ــی در م مومن
ــن  ــش پایی ــتقیم بخ ــور مس ــه ط ــی ب ــع غذای ــرد: صنای ــان ک ــذا، خاطرنش غ
ــاده  ــده م ــن کنن ــوان تامی ــه عن ــاورز ب ــی کش ــاورزی یعن ــش کش ــتی بخ دس

ــی اســت. ــع غذای ــی صنای اصل
کشاورزی باعث رونق اقتصادی در مازندران است

وی بــا بیــان اینکــه در مناطقــی کــه تولیــدات کشــاورزی نقــش محــوری در 
اقتصــاد آن منطقــه دارد بایــد یــک زنجیــره کامــل و درســت از تولیــد رعایــت 
شــود، افــزود: از تامیــن مــاده خــام تــا فــروش در ایــن زنجیــره غذایــی طراحــی 
شــده و صنایــع غذایــی بــه عنــوان بخــش پاییــن دســت، بــا ارتبــاط مســتقیم 

ــق اقتصــادی می شــود. ــا کشــاورزی باعــث رون ب
ــه  ــی ب ــع غذای ــدران از صنای ــور مازن ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
عنــوان قطــب قدرتمنــد یــاد کــرد و گفــت: بررســی ها نشــان می دهــد 
صنایــع غذایــی از ابتــدای قــرن بیســتم بــا 1000 میلیــارد دالر سرمایه ســازی 

ــت،  ــن صنع ــده و ای ــوب ش ــا محس ــت دنی ــن صنع ــوان اولی ــه عن ــال ب در س
ــت. ــی نیس ــت کوچک صنع

ــتان  ــک اس ــوان ی ــه عن ــدران ب ــه مازن ــی ک ــرد: در صورت ــان ک ــی بی مومن
کشــاورزی بــه رســمیت شــناخته شــود، صنعــت غذایــی تنهــا صنعتــی اســت 
کــه می توانــد متناســب بــا زیســت بــوم و شــرایط ایــن اســتان پایــدار باشــد و 

ــدارد. ــی ن ــا معنای ــع و پروژه ه ــایر صنای ــراغ س ــه س ــن ب رفت
ــود در  ــد می ش ــدران تولی ــه در مازن ــی ک ــاده خام ــا م ــه آی ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــون ت ــش از ۲.۵ میلی ــد:  بی ــر ش ــر، متذک ــا خی ــت ی ــت اس ــت صنع خدم
ــی ۸0 درصــد آن در  ــه ۷0 ال ــود ک ــد می ش ــال در کشــور تولی ــات در س مرکب
ــر  ــن ام ــه ای ــه ب ــدران را ک ــم از مازن ــن عرصــه عظی ــوده و ای ــتان ب ــن اس ای
ــی  ــع غذای ــه بخــش صنای ــن موضــوع کمکــی ب ــا ای اختصــاص داده شــد، آی

نمی کنــد؟
 کشاورزی در خدمت صنایع غذایی نیست

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران بــا ابــراز نگرانــی از اینکــه 
در حــوزه لبنیــات وابســتگی زیــادی وجــود دارد، خاطــر نشــان کــرد: در اســتانی 
کــه اگــر بــر روی آســفالت بــذر ریختــه شــود احتمــاال رشــد می کنــد در ســال 

۷00 هــزار تــن علوفــه وارد می شــود.
ــاورزی در  ــا کش ــه ی ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک ــزود: نگران ــی اف مومن
ــر ســاختار کشــاورزی  ــی ب ــا صنایعــی مبتن ــی نیســت ی ــع غذای خدمــت صنای
اســتان شــکل نگرفتــه و یــا واقعــا امنیــت اقتصــادی الزم  بــرای فعالیــت پویــا 

ــدران فراهــم نشــده اســت. ــد ایــن صنایــع در مازن و مول
ــت:  ــمرد و گف ــاک برش ــع پ ــی از صنای ــوان یک ــه عن ــی را ب ــع غذای وی صنای
ایــن صنعــت در برابــر صنایــع پتروشــیمی و بســیاری از صنایــع دیگــر نگرانــی 
ــز  ــی نی ــع غذای ــام صنای ــاده خ ــی رود م ــار م ــدارد و انتظ ــی ن ــت محیط زیس
ــی در ســطح اســتان  ــد شــود، از ســوی دیگــر اشــتغال خوب ــدران تولی در مازن

می آیــد. به وجــود 
ــا  ــان اینکــه عمدت ــا بی ــدران ب ــور مازن ــام ن ــت علمــی دانشــگاه پی عضــو هیئ
ــح  ــد، تصری ــت می کنن ــت فعالی ــام وق ــتان تم ــاورزان اس ــه کش ــاء جامع اعض
ــاه کشــاورز  ــج  م ــی پن ــار  ال ــن چه ــوال بی ــج معم ــد و کشــت برن ــرد: تولی ک
ــاه  ــت م ــی هف ــش ال ــن ش ــاورزان بی ــرژی کش ــن ان ــد و ای ــر می کن را درگی
باقــی ســال نیازمنــد هدایــت اســت، اگــر ایــن صنایــع پاییــن دســت کشــاورزی 
وجــود داشــته باشــد تــا حــد زیــادی انــرژی انســانی فعالــی را در ایــن عرصــه 

ــرد. ــکاری را می گی ــوی بی ــه جل ــد ک وارد می کن

ــود  ــع موج ــت و صنای ــن ظرفی ــه همی ــی ک ــرد: در صورت ــد ک ــی تاکی مومن
مازنــدران بــا ظرفیــت نرمــال خــود فعالیــت کننــد بیــش از ۵00 هــزار شــغل 
ایجــاد مــی شــود کــه عــدد بزرگــی اســت و در حــوزه اشــتغال هــم می توانــد 

ــود آورد. ــی به وج ــول بزرگ تح
وی افــزود: در ســطح جامعــه دغدغــه جــدی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
جمعیــت روســتایی و مولــد مــا روزبــه روز در حــال کوچکتــر شــدن اســت و اگر 
ایــن صنایــع در پاییــن دســت مــزارع کشــاورزی قــرار گیرنــد بــا ایجــاد یــک 
ــای  ــود را وارد دغدغه ه ــتایی خ ــه روس ــدارد جامع ــی ن ــدار لزوم ــتغال پای اش

جامعــه شــهری کنــد.
ــردن آن  ــگ ک ــر بســته بندی محصــوالت کشــاورزی و برندین  تاثی

در افزایــش خریــد محصــوالت
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر 
ــی  ــع تکمیل ــی وجــود دارد، بحــث صنای ــع غذای ــی کــه در صنای ــع تبدیل صنای
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــم اس ــیار مه ــه بس ــوده ک ــرح ب ــت مط ــن صنع ــم در ای ه
ــا را عــذاب مــی دهــد مــدل  دغدغــه ای دیگــر کــه ســالیان ســال اســت، م
فــروش محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت فلــه ای و بــدون برنــد اســت کــه 

ــه تولیــدات کشــاورزی وارد مــی کنــد. آســیب جــدی ب
مومنــی بیــان کــرد: بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی اغلــب رغبتــی بــرای 
خریــد آن محصــول ایجــاد نمــی کنــد یعنــی خــود صنعــت بســته بنــدی، مــدل 

آن و برندینــگ کــردن آن نیازمنــد تغییــر اساســی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنایــع غذایــی و نیازهــای اساســی آن بایــد از حالــت  
ــد  ــات ندارن ــی هــم ثب ــازده کــه خیل ــگاه هــای زود ب ــروژه هــای خــرد و بن پ
خــارج شــود، افــزود: برخــی از ایــن کارخانــه هــا کــه جــزء  شناســنامه اســتان 
محســوب مــی شــوند بــا گســترش در نقــاط مختلــف مازنــدران حمایــت واقعــی 

از آن مــی تــوان بعضــا نیازهــای اساســی را در ایــن اســتان تامیــن کــرد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران  در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه بــرای گســترش ایــن کارخانــه هــا چــه بایــد کــرد، بیــان کــرد: اولیــن گام 
تولیــد مــاده خــام در اســتان اســت یعنــی در ابتــدا بایــد ظرفیــت و نیــاز واقعــی 

کشــور مشــخص کــه تــا چــه میــزان بایــد تامیــن شــود.
مومنــی بــا اشــاره بــه مشــخص کــردن نیــاز صنعتــی مازنــدران گفــت: بــرای 
ــه  ــنتی ب ــزارع س ــل م ــرای تبدی ــد ب ــاورز بای ــی، کش ــاز صنعت ــن نی ــن ای تامی
ــه و  ــر ایــن اســاس مــاده خــام اولی ســمت تولیــد صنعتــی حمایــت شــود و ب
تولیــد در مــزارع بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه نیــاز صنعــت را فراهــم کنــد.

ــا تاکیــد بــر حمایــت از ســرمایه گــذار تولیــد داخلــی خاطرنشــان کــرد:   وی ب
بایــد حمایــت ارزی و ریالــی را بیشــتر از اینکــه بــه ســمت واردات و تجــارت و 

بازرگانــی بــرود بــه ســمت صنایــع غذایــی و تولیــد داخلــی بــرد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران بــا بیــان اینکــه تراکنــش 
ــز  ــای گســترده ای نی ــه ه ــود دارد و یاران ــی وج ــاده غذای ــادی در م ــای زی ه
ــتگاه  ــه در دس ــدی ک ــث ج ــته بح ــال گذش ــزود: س ــود، اف ــی ش ــت م پرداخ
ــه  ــی کــه ب ــود کــه ارز دولت ــن ب ــی وجــود داشــت ای ــی دولت ــی و نظارت قضای
واردات محصــوالت کشــاورزی پرداخــت شــد بــه انحــراف رفــت و  بــه جــای 

ــف شــد. ــه بخــش کشــاورزی داده شــود، تل ــا ب ــه ه ــن یاران اینکــه ای
مومنــی تصریــح کــرد: اگــر دالل هــای اقتصــادی در بخــش هایــی از حــوزه 
سیاســت مــا حاکــم نیســتند، حــوزه هــای سیاســی و تصمیــم ســازی مــا بایــد 
یارانــه هــا را بــه ســمت تولیــد حرکــت دهنــد و اگــر کســانی کــه  صنایعــی در 
پاییــن دســت مــزارع کشــاورزی ایجــاد مــی کننــد بایــد از آن حمایــت شــود.

وی بــا بیــان اینکــه مــاده خــام بــا رویکــرد صنعــت بایــد تولیــد شــود، افــزود: 
ــات داده و  ــلیقه ای نج ــت و کار س ــاورزی را از کش ــای کش ــه ه ــد عرص بای
ــش  ــوالت در بخ ــرف محص ــتر ص ــی بیش ــای دولت ــت ه ــا و حمای ــه ه یاران

ــد شــود. تولی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران حمــل و نقــل را از نــکات 
اساســی در بخــش صنایــع غذایــی عنــوان کــرد و گفــت: ایــن اســتان نگــران 
آخــر هفتــه یــک ســری ویــا نشــینی کــه هیــچ نفعــی بــرای اســتان ندارنــد، 
ــای  ــه ه ــی و عرص ــع طبیع ــن، مناب ــوداگری زمی ــا س ــفانه ب ــت و متاس اس
ــد کــه ویاهــای متعــدد و رفــت و آمــد آن هــا  کشــاورزی مــارا از بیــن بردن

ــدارد.  ــدران ن ــرای مازن هیــچ انتفاعــی ب
دغدغه اصلی صاحبان سرمایه مشکل نداشتن راه است

مومنــی دغدغــه اصلــی صاحبــان ســرمایه را بــرای وارد شــدن بــه مازنــدران 
مشــکل نداشــتن راه عنــوان کــرد و گفــت: آخــر هفتــه کــه بــه خاطــر تــردد 
مســافران راه بســته مــی شــود بنابرایــن  ســرمایه گــذار چگونــه مــی خواهــد 
ــه  ــرای عرض ــیر  ب ــدام مس ــد و از ک ــود را  وارد کن ــام خ ــاده خ ــی از  م بخش

ــردد کنــد . محصــوالت ت
ــت از  ــاز و حمای ــر اســاس محــور نی ــاده خــام ب وی خاطرنشــان کــرد: اگــر م
صنعــت تولیــد شــود و اگــر زیرســاخت هــای الزم بــرای حمــل و نقــل صــورت 
گیــرد، خــوش بیــن هســتم کــه مازنــدران همــان طــور کــه ادعــا مــی کنــد، 

قطــب کشــاورزی اســت، مــی توانــد  قطــب صنایــع غذایــی باشــد.
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آبمیوه هایی که آلزایمر را از بین می برد

دبیر برد تخصصی تغذیه وزارت بهداشت: ساختار غذایی ایران باید تغییر کند

خــوردن ســیب بــه افزایــش هــوش و پیشــگیری آلزایمــر از کمــک 
ــتیل  ــد اس ــش تولی ــت افزای ــه عل ــوه ب ــن می ــوردن ای ــد؛ خ می کن
ــه  ــا ب ــک ابت ــش ریس ــه کاه ــی حافظ ــردن کارای ــاال ب ــیب ب س

ــود ــر می ش ــاری آلزایم بیم

ــرای حفــظ ســامت  ــر ب ــا و موث ــن میوه هــای دنی ســیب یکــی از مفیدتری
ــه بهبــود تنفــس، درمــان و پیشــگیری  بــدن اســت. خــوردن ایــن میــوه ب
از آســم کمــک می کنــد تحقیقــات اخیــر دانشــمندان نشــان می  دهــد کــه 
ــا  ــال ابت ــارداری، احتم ــان ب ــی زم ــادران در ط ــط م ــیب توس ــوردن س خ

ــد. ــش می ده ــم را کاه ــه آس ــوزادان ب ن

بــه گــزارش شــفا آنایــن، جالــب اســت بدانیــد کــه ســیب حــاوی میــزان 
زیــادی فیبــر اســت کــه باعــث می شــود بــدون دریافــت حجــم زیــادی از 
ــر کــرده و دیگــر احســاس گرســنگی نکنیــد. شــیرینی  کالــری، معــده را ُپ
طبیعــی کــه در ســیب وجــود دارد بــه آهســتگی وارد خــون می شــود و بــه 
ــس  ــت برعک ــد؛ درس ــک می کن ــولین کم ــطح انس ــون و س ــد خ ــظ قن حف
ــت و  ــاد اس ــیار زی ــا بس ــدی در آن ه ــواد قن ــه م ــاده ک ــای آم خوراکی ه

ــد. ــال دارن ــه دنب ــریع را ب ــیار س ــنگی های بس گرس

 )Alzheimer(خــوردن ســیب بــه افزایــش هــوش و پیشــگیری آلزایمــر
ــد اســتیل  ــت افزایــش تولی ــه عل ــوه ب ــن می ــد؛ خــوردن ای از کمــک می کن

ــاری  ــه بیم ــا ب ــک ابت ــش ریس ــه کاه ــی حافظ ــردن کارای ــاال ب ــیب ب س
آلزایمــر می شــود. اســتفاده از ایــن میــوه خــوش طعــم، کلســترول خــون را 
ــا  ــی فنول ه ــن و پل ــی پکتی ــدی و اصل ــب کلی ــد. دو ترکی ــش می ده کاه
 LDL موجــود در ســیب می توانــد ســطح کلســترول بــد خــون یــا همــان

را پاییــن آورده و از گرفتگــی عــروق جلوگیــری  کنــد.

ــی، محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی اظهــار کــرد: شــربت  ــدر عظمای حی
ســیب یکــی از آن شــربت های بســیار مناســب بــرای تابســتان و مفیــد برای 
 B، گــروه ویتامین هــای ،A ســامتی اســت. ایــن شــربت حــاوی ویتامیــن
ــن،  ــر، آه ــیم، فیب ــدرات، ســدیم، پتاس C، E ،B6 ،B3 ،B2 ،B1، کربوهی
منیزیــم، منگنــز، پکتیــن، روی و غیــره اســت.وی ادامــه داد: ایــن شــربت 
ــد ســامت  ــا حــدی می توان ــدن دارد و ت ــر چشــمگیری در ســامتی ب تأثی

انســان را تضمیــن کنــد.

عظمایــی گفــت: از جملــه خاصیت هــای شــگفت انگیــز آن می تــوان 
ــل داشــتن  ــه دلی ــوه ب ــن می ــو اشــاره کــرد، ای ــه جوانســازی پوســت و م ب
ویتامین هــای A و C و E و پکتیــن خاصیــت آنتــی اکســیدانی دارد و 
ــد  ــیب می توان ــتفاده از س ــد؛ اس ــت می کن ــدن را تقوی ــی ب ــتم ایمن سیس
ــواع بیماری هــا، مخصوصــا ســرطان ها  ــر ان ــادی در براب ــا حــد زی ــدن را ت ب
ــق و  ــود.این محق ــون  ش ــی خ ــش چرب ــب کاه ــد و موج ــت  کن محافظ
ــت  ــث تقوی ــیب باع ــربت س ــوردن ش ــت: خ ــنتی گف ــب س ــگر ط پژوهش
ــی و حافظــه  ــی و عروقــی می شــود و عملکــرد سیســتم عصب سیســتم قلب
ــن  ــد. ای ــگیری  کن ــر پیش ــروز آلزایم ــد از ب ــد و می توان ــود می بخش را بهب
شــربت بــرای افــرادی کــه از ناراحتی هــای تنفســی مثــل آســم و مشــکات 
ریــوی رنــج می برنــد، بســیار مفیــد اســت و می توانــد بــه افــرادی کــه قنــد 

ــد. ــد، کمــک کن خــون باالیــی دارن

ــاردار تصریــح کــرد: جالــب  ــان ب ــرای زن ــر فوایــد ســیب ب ــا تاکیــد ب وی ب
اســت بدانیــد خــوردن ســیب موجــب درمــان چاقــی)Obesity( می شــود؛ 
ــکات  ــرده و از مش ــع ک ــرا را دف ــنگ صف ــع س ــد رف ــن می توان همچنی
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــیب ب ــربت س ــوردن ش ــد. خ ــری کن ــابه آن جلوگی مش

ــد اســت. ــم بســیار مغی ــد ه ــر دارن ــک پذی ســندروم روده تحری

ــم  ــث س ــم باع ــربت خوش طع ــن ش ــیدن ای ــرد: نوش ــد ک ــی تاکی عظمای
ــد و  ــود دی ــر چشــمگیری در بهب ــود و تأثی ــا می ش ــد و کلیه ه ــی از کب زدای
ــد و  ــروز آب مرواری ــه طــوری کــه اســتفاده از آن از ب ــی دارد ب ــوای بینای ق

ــد. ــگیری می کن ــوال( پیش ــه زرد )ماک ــی لک ــاری تباه بیم

 )Traditional medicine(ایــن محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی
بــا اشــاره بــه تاثیــر ایــن نوشــیدنی بــر پیشــگیری از پارکینســون گفــت: 
ــود و  ــا می ش ــرد روده ه ــود عملک ــث بهب ــیب باع ــود در س ــر موج فیب
ــیار  ــا بس ــرای دندان ه ــتفاده از آن ب ــد؛ اس ــرف می کن ــت را برط یبوس

ــت:  ــد اس ــت معتق ــه وزارت بهداش ــی تغذی ــرد تخصص ــر ب دبی
ــود  ــه وج ــامتی ب ــوزه س ــروز در ح ــه ام ــکاتی ک ــیاری از مش بس
آمــده بــه دلیــل بــه هــم خــوردن فرهنــگ درســت تغذیــه در ایــران 

ــاز شــود. ــر آن آغ ــد تغیی ــد فرآین ــه بای اســت ک
 

ــوز(؛  ــاورزی )اگروفودنی ــذا و کش ــت غ ــری صنع ــگاه خب ــزارش پای ــه گ  ب
ــی  ــش علم ــری همای ــت خب ــروز در نشس ــح ام ــاورز صب ــیدعلی کش س
ــر  ــرد: بحــث تغیی ــار ک ــان در ســامت اظه ــش آبزی ــی نق و نمایشــگاه مل
ــد  ــدت خواه ــوع طوالنی م ــک موض ــا ی ــران قطع ــی در ای ــگ غذای فرهن
بــود و همان طــور کــه چنــد دهــه طــول کشــیده کــه مــا امــروز بــه ایــن 
ســاختار غذایــی غلــط برســیم، بــرای اصــاح ایــن رونــد نیــز احتمــاال یــک 

ــود. ــد ب ــاز خواه ــا ۲0 ســاله نی ــان 10 ت زم

بــه گفتــه وی اولیــن اقــدام بــرای ایجــاد ایــن تغییــر فرهنگ ســازی خواهــد 
بــود و در ایــن زمینــه بایــد اقشــار مختلــف مــردم و متخصصــان امــر تغذیــه 

طــوری بــا مفاهیــم آشــنا شــوند کــه بتــوان تغییــرات الزم را اجرایــی کــرد.
دبیــر بــرد تخصصــی تغذیــه وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه افزایــش میــزان 
مصــرف شــکر، نمــک و روغــن در فرهنــگ غذایــی ایرانی هــا توضیــح داد: 
ایــن تغییــرات کــه بســیاری از آن هــا خطرنــاک اســت می توانــد مقدمــه ای 
ــد  ــرطان هایی مانن ــد. س ــا باش ــادی از بیماری ه ــداد زی ــش تع ــرای افزای ب
کبــد، معــده و روده و مشــکات دامنــه داری ماننــد کبدهــای چــرب و فشــار 

ــی  ــط غذای ــن فرهنــگ غل ــج ای ــی از نتای ــرا بخش های خــون و ســنگ صف
بــوده اســت.

کشــاورز ادامــه داد: دگرگونــی در الگــوی غذایــی مــا باعــث شــده نســل های 
ــن رو  ــا تهدیدهــای جــدی مواجــه باشــند و از ای ــد از نظــر ســامت ب جدی

بایــد تــاش کــرد بــا اجــرای برخــی برنامه هــا فرآینــد کار را تغییــر داد.
بــه گفتــه وی برنامه ریــزی بــرای افزایــش مصــرف آبزیــان در برنامه هــای 
غذایــی مــردم ایــران بخشــی از ایــن تــاش بــرای تغییــر فرهنــگ غذایــی 
ــرار خواهــد  ــری آن در همایــش پیــش رو در دســتور کار ق اســت کــه پیگی

گرفــت.
همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت پریســا اویــزی – مســئول برگــزاری ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــات نش ــرد: تحقیق ــام ک ــز اع ــش – نی همای
ــه شــرایط امروزمــان صابــت بیشــتری  ــژاد ایرانی هــا مــا بایــد نســبت ب ن
می داشــتیم امــا مشــکات تغذیــه باعــث شــده نســل بــه نســل مشــکات 

در ایــن حــوزه افزایــش پیــدا کنــد.
ــئوالن  ــردن مس ــا آگاه ک ــد ب ــاش می کن ــش ت ــن همای ــه وی ای ــه گفت ب
ــرای تغییــر در فرهنــگ غذایــی  و متخصصــان عرصــه تغذیــه شــرایط را ب

جامعــه ایــران آمــاده کنــد.
ــزی انجــام شــده ایــن همایــش در  ــه گــزارش ایســنا، براســاس برنامه ری ب
روزهــای ۳1 مردادمــاه تــا دوم شــهریورماه در بوســتان گفت وگــوی تهــران 
ــه  ــان عرص برگــزار می شــود و تعــدادی از مقامــات دولتــی و متخصص

ــه نیــز در آن حضــور خواهنــد داشــت. تغذی

ــیب  ــربت س ــود؛ ش ــتخوان ها می ش ــت اس ــث تقوی ــت و باع ــد اس مفی
ــی  ــرض پوک ــراد در مع ــرای اف ــب ب ــدنی مناس ــک نوش ــد ی می توان

ــروز باشــد. اســتخوان و آرت
وی دربــاره روش تهیــه ایــن شــربت تشــریح کــرد: بــرای تهیــه شــربت 
ــده را  ــدا ش ــته های آن ج ــه هس ــیب های ک ــت س ــی اس ــیب کاف س
خــوب میکــس کنیــد. بــه ترکیــب بــه دســت آمــده مقــداری ســکنجبین 
و در صــورت دلخــواه مقــداری گاب اضافــه کنیــد تــا آمــاده خــوردن 
شــود. توجــه داشــته باشــید زمانــی کــه گاب اضافــه شــود، خاصیــت 

ــد. ــدا می کن ــم پی نشــاط آور و آرامبخشــی ه
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محکومان راهی زندان شدند
ابتاء ۵۶ نفر به بیماری تب کریمه/موفق به مهار بیماری در کشور شدیم۳۶ سال زندان و ۲۰۰ ضربه شاق سزای اخالگران بازار گوشت

ــران و  ــم اخالگ ــه جرای ــیدگی ب ــژه رس ــارم دادگاه وی ــعبه چه ش
مفســدان اقتصــادی حکــم متهمــان پرونــده فــروش آزاد گوشــت های 

ــرد. ــادر ک ــی را ص ــا ارز ۴۲۰۰ تومان ــده ب ــی وارد ش برزیل

ــا ارز  ــده ب ــی وارد ش ــت های برزیل ــروش آزاد گوش ــده ف ــان پرون ــم متهم حک
ــم  ــه جرای ــیدگی ب ــژه رس ــارم دادگاه وی ــعبه چه ــوی ش ــی از س ۴۲00 تومان
اخالگــران و مفســدان اقتصــادی صــادر و متهمــان امــروز بــه منظــور ابــاغ 
ــی  ــی صلوات ــوی قاض ــم از س ــدند و حک ــار ش ــعبه دادگاه احض ــه ش ــم ب حک
ــی  ــی صلوات ــوی قاض ــم از س ــاغ حک ــس از اب ــد. پ ــاغ گردی ــا اب ــه آن ه ب
ــکام  ــرای اح ــعبه اج ــه ش ــت ب ــور مراقب ــراه مام ــه هم ــده ب ــان پرون محکوم
دادســرای کارکنــان دولــت رفتنــد تــا پــس از اجــرای تشــریفات قانونــی امــروز 

ــی شــوند. ــدان معرف ــه زن ب
ــوری و  ــای ص ــا حواله ه ــان ب ــتان متهم ــده دادس ــینی نماین ــه حس ــه گفت  ب
ــروش گوشــت در  ــه ف ــدام ب ــهمیه، اق ــی س ــص غیرقانون ــازی و تخصی سندس
ــو گوشــت خــارج از چرخــه  ــد و در ســال ۹۷، 11۴ هــزار کیل ــازار آزاد نمودن ب
ــه  ــال ب ــع بیت الم ــب تضیی ــانده و موج ــروش رس ــه ف ــرخ آزاد ب ــه ن ــع ب توزی

ــدند. ــال ش ــون ری ــارد و ۲۴0 میلی ــغ ۷۵ میلی مبل
ــام مشــارکت در  ــه اته ــد ب ــد محم ــی فرزن ــن اســاس حمیدرضــا خلیل ــر ای  ب
ــهمیه  ــص س ــق تخصی ــی از طری ــاج عموم ــع مایحت ــام توزی ــال در نظ اخ
ــرخ  ــا ن ــروش گوشــت ب ــه منظــور ف ــه صــوری ب ــا حوال ــررات ب برخــاف مق
ــال  ــه 1۲ س ــوم ب ــازار آزاد محک ــروش در ب ــا ف ــازار آزاد و متعاقب ــی در ب دولت
ــون  ــاف قان ــق خ ــه از طری ــی ک ــه اموال ــط هم ــی و ضب ــزای مال ــس، ج حب
بــه دســت آمــده و تحمــل ۵0 ضربــه شــاق در انظــار عمومــی و انفصــال از 

ــد. ــوم ش ــی محک ــی و عموم ــات دولت خدم
 علیرضــا جهیــزی، بــه اتهــام مشــارکت در اخــال در نظــام توزیــع مایحتــاج 
ــق خــاف  ــی کــه از طری ــه اموال ــط کلی ــه 10 ســال حبــس و ضب عمومــی ب
ــی و  ــار عموم ــاق در انظ ــه ش ــل ۵0 ضرب ــده و تحم ــت آم ــه دس ــون ب قان

ــی محکــوم شــد. ــی و عموم ــات دولت انفصــال از خدم
ــام  ــال در نظ ــارکت در اخ ــام مش ــه اته ــی، ب ــد قنبرعل ــگری فرزن ــی عس  مرتض
توزیــع مایحتــاج عمومــی بــه تحمــل هفــت ســال حبــس و ضبــط کلیــه اموالــی 

ــاق در  ــه ش ــل ۵0 ضرب ــده و تحم ــت آم ــه دس ــون ب ــاف قان ــق خ ــه از طری ک
انظــار عمومــی و منــع از اشــتغال در شــرکت های تعاونــی مصــرف کارکنــان ادارات 

و موسســات دولتــی و غیــر دولتــی و توزیــع مایحتــاج عمومــی محکــوم شــد.
 حســین خلیلــی فرزنــد محمــد بــه اتهــام مشــارکت در اخــال در نظــام توزیــع 
مایحتــاج عمومــی بــه تحمــل پنــج ســال حبــس و ضبــط کلیــه اموالــی کــه 
ــاق در  ــه ش ــل ۵0 ضرب ــده و تحم ــت آم ــه دس ــون ب ــاف قان ــق خ از طری
انظــار عمومــی و منــع از اشــتغال در شــرکت های تولیــدی و توزیــع مایحتــاج 

عمومــی محکــوم شــد.
 علــی رنجبــر کرمانــی فرزنــد محمــود بــه اتهــام معاونــت در اخــال در نظــام 
ــه تحمــل دو ســال حبــس و انفصــال از خدمــات  توزیــع مایحتــاج عمومــی ب

دولتــی و عمومــی محکــوم شــد.
ــرکت  ــوز ش ــامی، مج ــازات اس ــون مج ــواد ۲0، ۲۳ و ۳0 قان ــتناد م ــه اس  ب
مهــان تدبیــر آســیا و فروشــگاه های پرتــو حیــات نــو و یــاس شــمیران ابطــال 
ــه  ــده جهــت اجــرای حکــم ب ــراه پرون ــه هم ــن ب ــون محکومی ــده و اکن گردی
ــا قاضــی اجــرای حکــم  دادســرای کارکنــان دولــت ارســال و اعــزام شــدند ت

ــدان را انجــام دهــد. ــه زن ــرای معرفــی محکومــان ب ــی ب تشــریفات قانون
 گفتنــی اســت ایــن پرونــده شــش متهــم داشــت کــه همــه آن هــا امــروز بــه 
جهــت ابــاغ حکــم احضــار شــده بودنــد ولــی تــا زمــان مخابــره ایــن خبــر 
ــود کــه قاضــی  یکــی از متهمــان )متهــم ســعیدی( در دادگاه حاضــر نشــده ب
ــز  ــی اعــام کــرد: پــس از حضــور ایــن متهــم در شــعبه حکــم وی نی صلوات

ــی می شــود. ــه دادســرا معرف ــرای اجــرای احــکام ب ــاغ و ب اب
 در اولیــن جلســه رســیدگی بــه پرونــده گوشــت های برزیلــی در شــعبه چهــارم 
دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایــم اخالگــران و مفســدان اقتصــادی به ریاســت 
قاضــی صلواتــی، بــه کبابــی جانشــین رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران 

در گرجســتان اشــاره شــد.
 در دومیــن جلســه دادگاه قاضــی صلواتــی خطــاب بــه یکــی از متهمــان پرونده 

گفــت: نگوییــد پایبنــد نظامــم، بــا کانــال ضــد انقــاب منوتــو در ارتباطید!
ــه برگــزاری جلســات  ــی ب  در ســومین و آخریــن جلســه دادگاه قاضــی صلوات
تنظیــم بــازار در کافــی شــاپ اشــاره کــرد و بــا اعــام ختــم دادرســی گفــت 

کــه حکــم در مهلــت قانونــی صــادر مــی شــود.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علیرضــا رفیعــی پــور صبــح امروز دوشــنبه 
۲۱ مــرداد ۹۸ در مراکــز بازدیــد از عرضــه بهداشــتی دام بــه مناســبت 
عیــد ســعید قربــان در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مهــر مبنــی بــر 
آخریــن وضعیــت شــیوع بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور اظهــار 
داشــت:  تعــداد مبتایــان بــه ایــن بیمــاری در ســال جــاری، ۵۶ نفــر و 

تعــداد افــراد فــوت شــده، تاکنــون ۵ نفــر بــوده اســت.

رئیــس ســازمان دامپزشــکی اظهــار داشــت: در 10 ســال گذشــته موفــق بــه مهــار 
ایــن بیمــاری در کشــور شــده ایــم و آمــار مبتایــان بــه آن رشــد نداشــته اســت.

ــان  ــعید قرب ــد س ــه عی ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
افــزود: از ســاعت ۶ صبــح امــروز همــکاران مــا در مراکــز عرضــه بهداشــتی دام 
مســتقر شــده انــد و در ایــن مراکــز، دام هــا تحــت نظــارت ناظریــن بهداشــتی 

ــردم عرضــه می شــود. ــه م و شــرعی ب

ــا بیــان اینکــه ایــن دام هــا قبــل، حیــن و بعــد از ذبــح معاینــه  رفیعــی پــور ب
ــد گوشــت دام  ــه مــی کنن ــه مــردم توصی ــا ب مــی شــوند، گفــت: همــکاران م
ذبــح شــده را بــه مــدت ۲۴ ســاعت در یخچــال نگهــداری کننــد و ســپس مــورد 

اســتفاده قــرار دهنــد تــا از نظــر بهداشــتی مشــکلی بــرای آنهــا ایجــاد نشــود.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی می شــود امســال 
۴00 هــزار رأس دام در قربانگاههــای کشــور ذبــح شــوند، گفــت: ســاعت کار 
روتیــن کشــتارگاهها ۶ صبــح تــا ســاعت 1۵ اســت؛ امــا همــکاران مــا تــا هــر 
زمــان کــه مــردم بــه مراکــز عرضــه مراجعــه کننــد، بــه آنهــا خدمــات ارائــه 

خواهنــد کــرد.

بازار چای داغ شد؛ ۲۰هزار تن چای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی کجا رفت؟

ــر  ــزاری تســنیم، در هفته هــای اخی ــگار اقتصــادی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی از  ــار متفاوت ــده و اخب ــم ش ــار تاط ــازار دچ ــی در ب ــای خارج ــت چ قیم
ــود؛  ــر می ش ــه منتش ــطح عرض ــن کاال در س ــت ای ــش قیم ــد افزای درص
ــایه  ــرد: »در س ــد ک ــی، تأکی ــانه ها در گزارش ــی از رس ــال یک ــوان مث به عن
ــای  ــش، چ ــرکت های پخ ــوی ش ــه از س ــش عرض ــارت و کاه ــدم نظ ع

ــود«. ــه می ش ــت عرض ــدی قیم ــش 100درص ــا افزای ــی ب ۵00گرم
ــه  ــا اشــاره ب همچنیــن در گــزارش دیگــری، یکــی از رســانه های کشــور ب
قیمت هــای بــاالی چــای خارجــی در بــازار تهــران عنــوان کــرده: »قیمــت 

ــا 1۲0  ــود و ت ــروع می ش ــان ش ــزار توم ــی ۵0 ه ــی از کیلوی ــای خارج چ
ــه می شــود«. ــازار چــای تهــران فروخت ــز در ب ــان نی هــزار توم

ــذف ارز  ــای، ح ــی چ ــبیح گران ــخ تس ــدت، ن ــن م ــنیم، در ای ــزارش تس ــه گ ب
۴۲00تومانــی از واردات چــای اعــام شــده؛ ماجرایــی کــه اواخــر اردیبهشــت 
ــرکل  ــه مدی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــال نام ــال به دنب ــاه امس م
از  ارز ۴۲00تومانــی  و  داد  رخ  مرکــزی،  بانــک  ارزی  سیاســت گذاری های 
واردات چــای، کــره و حبوبــات حــذف شــد و بــا اعــام تاریــخ 1۸ خــرداد مــاه، 
ــد. ــر ش ــی امکان پذی ــاوت ریال ــذ مابه التف ــت اخ ــا دریاف ــا ب ــای تنه واردات چ
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ــط  ــر در محی ــا کامپیوت ــرا ب ــر آن ــه کارب ــت  ک ــرطی اس ــازی ش ــت مج واقعی
ــر را  ــات کارب ــورها اقدام ــازی ،سنس ــت مج ــد.در واقعی ــه میکن ــازی تجرب مج
ــا را  ــزاری آنه ــرم اف ــبات ن ــق بامحاس ــط مجــازی مطاب ــد ومحی نشــان میدهن
ــر در واقعیــت مجــازی در  ــا برایــن ممکــن اســت یــک کارب ــد.. بن ــه میکن ارائ
ــرای مثــال راه رفتــن ، برداشــتن یــک  یــک فروشــگاه مجــازی قــرار گیــرد ب
ســیب از قفســه مجــازی وقــراردادن ســیب در یــک ســبد مجــازی.در واقعیــت 
مجــازی یــک کاربــر در یــک صحنــه شــبیه ســازی شــده قــرار خواهــد گرفــت.

میــزان قرارگرفتــن  کاربــر در محیــط مجــازی  بســتگی بــه صحــت آن دارد بــه 
ویــژه اینکــه چگونــه از واکنــش سیســتم مجــازی واکنــش یــک محیــط واقعــی 
را تقلیــد میکنــد. در میــان عوامــل موثــر بــر میــزان پوشــش  محیــط مجــازی  
بازخــورد های داده شــده توســط سیســتم مجازی  حســی هســتند ماننــد :بصری 
،شنوایی،بســاوایی وتاخیــر بیــن عمــل کاربــر و واکنــش تاخیــر سیســتم .صفحــه 

ــه محــرک  ــوژی عامــه پســندبرای ارائ نمایــش )HMD( تبدیــل یــک تکنول
ــاق  ــل انطب ــده  قاب ــت ش ــد.امروزه )HMD(تقوی ــر میباش ــه کارب ــری ب بص
ــد بصــری 110 درجــه را نشــان  ــک فیل ــا وضــوح باالی ــش ب ــا صفحــه نمای ب
میدهد.بســیاری از )HMD( ،حســگر هــای یکپارچــه بــرای ردیابــی موقعیــت 
و جهــت گیــری از کاربــر در فضــا رادارند.عــاوه بــر ایــن کنتــرل کننــده هایــی 
ــرای  ــادر میســازد از دســتها ب ــران را ق ــه کارب ــه میشــوند ک ــا )HMD( ارائ ب
برداشــتن اشــیاء مجــازی اســتفاده کنــد.در ســالهای اخیــر مطالعــات متعــددی از 
VR بــرای درک بهتــر انتخــاب هــای غذایــی مــردم منتشــر شــده اســت. بــا 
 VR  ایــن حــال ،مطالعــه دقیــق از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه آزمایشــات
نیــز محدودیتهــای خــاص خــود رادارد.در برخــی مطالعــات شــرکت کننــدگان در 
جلــو یــک یــا چنــد صفحــه نمایــش کامپیوتــر شــخصی)PC( مــی نشــینند  و 
حرکــت در یــک ســوپر مارکــت ازطریــق صفحــه کلیــد انجــام میشــود.در برخی 

مقدمه
یـک روش مهـم بـرای پیشـرفت علـم معرفی مـدل های جدید میبا شـد کـه امکان آزمایشـات دقیـق وروابـط  آنها را فراهـم میکند. بـرای چند 
دهـه ، مدلهـای جانـوری بـه عنـوان یک اسـتاندارد ارزشـمند ودقیـق و آزمون شـده در تحقیقـات تغذیه  ای مـورد آزمایـش قـرار میگرفتند. به 
همیـن ترتیـب ،نیـاز بـه توسـعه مدلهـای جدید در حـوزه رفتـار مصرف کننـده وجـود دارد که اجـازه میدهد ، به شـیوه ای سـاده تـر از مدلهای 
موجـود ،بـرای بررسـی تصمیمات مصـرف کننده در یک محیـط واقع بینانه  اسـتفاده شـود.واقعیت مجازی )VR( شـاید فناوری باشـد که میتواند 

مدلهـای قابـل اعتمـاد راکـه منتج بـه تحقیقات کارآمـد ودقیـق درزمینه  تحقیقـات مصرف کننـده میشـود را فراهم کند.

برگردان: مهندس نرجس ابوالفضلی

بررسی رفتار انتخابی  مصرف کننده در فضای سه بعدی مجازی
)بررسی تاثیر فضای مجازی بر اطالعات تغذیه ای(

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: برنج ایرانی ۲۵ درصد ارزان شد/ 

دلیل گرانی چای خارجی چیست؟

ــت  ــج و برداش ــه برن ــاد عرض ــه ازدی ــه ب ــا توج ــت: ب ــر گف ــا طاه  آق
ــا ۲۵  ــو ظــرف هفته هــای آتــی قیمــت ایــن محصــول ۲۰ ت کشــت ن

ــازار کاهــش خواهــد یافــت. درصــد در ب
 

ــو  ــی در گفت وگ ــواد غذای ــک داران م ــه بن ــس اتحادی ــر رئی ــا طاه ــد آق  محم
بــا خبرنــگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران 
ــر داد و  ــازار خب جــوان، از افزایــش 1۲0 درصــدی قیمــت چــای خارجــی در ب
گفــت: حــذف ارز ۴ هــزار و ۲00 تومانــی و اختصــاص ارز نیمایــی بــه واردات 

دلیــل اصلــی نوســان قیمــت چــای خارجــی در بــازار بــه شــمار مــی رود.
ــر بســته چــای  ــزود: قیمــت ه ــی اف ــواد غذای ــک داران م ــه بن ــس اتحادی رئی
نیــم کیلویــی  از ۲۹ هــزار تومــان بــه ۶۴ تــا ۶۹ هــزار تومــان رســیده اســت 
در حالــی کــه بــا حــذف ارز ۴ هــزار و ۲00 تومانــی قیمــت ارز خارجــی حداکثــر 

ــت. ــش می یاف ــر افزای ــد ۲ براب بای
ــی  ــت: ط ــت و گف ــی دانس ــری طبیع ــی را ام ــای داخل ــان چ ــر نوس آقاطاه
ــه  ــه چــای داخلــی ب ــر ذائقــه مــردم از چــای خارجــی ب ــر تغیی ســال های اخی
ــت  ــه قیم ــد ک ــب ش ــودن آن موج ــک ب ــت و ارگانی ــودن کیفی ــاال ب ــبب ب س

ــود. ــه رو ش ــازار رو ب ــاناتی در ب ــا نوس ــای ب چ
ــی در عمــده فروشــی ها  ــج ایران ــا ۲۵ درصــدی قیمــت برن او از کاهــش ۲0 ت
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه آنکــه کشــت نــو در هفته هــای آتــی بــه بــازار 

عرضــه می شــود از ایــن رو ازدیــاد عرضــه برنــج ســال گذشــته موجــب شــده 
ــازار داشــته باشــد ضمــن آنکــه  ــی در ب ــد نزول ــا قیمــت ایــن محصــول رون ت
پیــش بینــی می شــود رونــد کاهشــی قیمــت همچنــان در بــازار اســتمرار یابــد.

رئیــس اتحادیــه بنــک داران مــواد غذایــی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت برنــج 
ــه  ــا توجــه ب ــازار از ثبــات نســبی برخــوردار اســت بیــان کــرد: ب خارجــی در ب
ــن  ــازار ای ــی ب ــج خارج ــه واردات برن ــی ب ــزار و ۲00 تومان ــتمرار ارز ۴ ه اس

ــرد. ــر می ب ــه س ــش ب ــان در آرام ــول همچن محص
ــازار کمتریــن نوســان را طــی  ــات در ب ــا بیــان اینکــه قیمــت حبوب آقاطاهــر ب
یــک مــاه اخیــر در بــازار تجربــه کــرده اســت، افــزود: اگــر چــه در ۲ و ۳ مــاه 
اخیــر حجــم ارز ۴ هــزار و ۲00 هــزار تومانــی موجــب شــد تــا قیمــت اقــام 
حبوبــات حــدود ۲ برابــر افزایــش یابــد، امــا هــم اکنــون بــازار ایــن محصــول 
از ثبــات نســبی برخــوردار اســت چــرا کــه امــکان نگهــداری حبوبــات بیــش از 

مــدت یــک ســال در انبــار وجــود نــدارد.
ــا قیمــت  ــق ب ــت: روغــن مطاب ــازار روغــن گف ــت ب ــن وضعی ــاره آخری او  درب
ــت  ــه دس ــام داده ب ــر انج ــای اخی ــت در هفته ه ــازمان حمای ــه س ــذاری ک گ

ــدارد. ــود ن ــع وج ــکلی در توزی ــد و مش ــده می رس ــرف کنن مص

ــی را ارز  ــزار و ۲00 تومان ــی ارز ۴ ه ــواد غذای ــک داران م ــه بن ــس اتحادی رئی
ــا  ــی کاال ه ــه واردات برخ ــن ارز ب ــاص ای ــزود: اختص ــت و اف ــی  دانس حمایت
ــود در  ــور می ش ــای کش ــول از مرز ه ــی محص ــر قانون ــروج غی ــه خ ــر ب منج

ــد. ــاق رخ نمی ده ــن اتف ــر ای ــرخ ارز دیگ ــدن ن ــی ش ــا واقع ــه ب ــی ک حال
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: اگــر چــه قیمــت برنــج خارجــی شــکر و روغــن 
ــه واردات نبایــد نوســانی  ــه ســبب اختصــاص ارز ۴ هــزار و ۲100 تومانــی ب ب
ــه  ــم کــه قیمــت شــکر ب ــر دیدی ــا در ماه هــای اخی ــازار داشــته باشــد، ام در ب
ســب مشــکل سیســتم توزیــع بــا نوســانات چشــمگیری در بــازار رو بــه رو شــد.

ــه  ــع ب ــی راج ــی دقیق ــش بین ــوان پی ــه نمی ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب او در پای
بــازار اقــام اساســی در مــاه محــرم داشــت تصریــح کــرد: البتــه بــا اســتمرار 
ــود  ــی می ش ــش بین ــت ارز پی ــش قیم ــا و کاه ــه و تقاض ــی عرض ــد کنون رون

ــد. ــازار نیافت نوســان خاصــی در ب
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مطالعــات دیگــر)HMD( مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،بــا ایــن حــال شــرکت 
کننــدگان نمیتواننــد در محیــط  راه برونــد ویــا واکنــش نســبت بــه آن داشــته 
باشــند.از دیــد گاه مــا ایــن مطالعــات مهــم هســتند بــا ایــن حــال مــا معتقدیــم 
کــه آنهانتیجــه کاملــی از  VR بــرای انجــام تحقیقــات مصــرف کننــده بدســت 
نمــی آورند.بنابرایــن هــدف ازایــن  تحقیــق بررســی ایــن نکتــه اســت کــه آیــا 
مــردم زمانــی کــه در محیــط مجــازی قــرار گیرندکــه یتواننــد در یــک ســوپر 
مارکــت راه بروندومحصــوالت راازقفســه هــا انتخــاب کننــد، آیــا مشــابه دنیــای 

واقعــی رفتــار میکننــد؟
ــه  ــهیل میکندچراک ــی را تس ــات تجرب ــرا مطالع ــت زی ــه اس ــورد توج  VRم
ــر انگیــز وهزینــه بــر اســت.بعنوان  ایــن مطالعــات در دنیــای واقعــی چالــش ب
ــت  ــرات قیم ــر تغیی ــه تاثی ــرای مطالع ــازی ب ــای مج ــت ه ــوپر مارک ــال س مث
ــت  ــر ممنوعی ــن تاثی ــرای تعیی ــا ب ــداران و.....ی ــر رفتارخری ــی ب ــواد غذای م
ــده ســامت گرافیکــی  ــم هشــدار دهن ــدن عائ ــو وگنجان ــای تنباک آگهــی ه
ــده میباشد.مســلم اســت کــه ســوال  ــار مصــرف کنن ــر رفت ــاط فــروش ب در نق
ــل  ــی قاب ــط واقع ــده در VRودر محی ــار مصــرف کنن ــا رفت ــه آی اینجاســت ک
مقایســه هســتند یــا خیر؟ایــن تحقیــق در چنــد مــورد مــورد توجــه قــرار گرفــت 
ومطالعــات وپارامترهــای مختلــف بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال اســتفاده شــده 
ــگاه  ــدگان در فروش ــرکت کنن ــد ش ــای خری ــه رفتاره ــک مطالع ــت. در ی اس
واقعــی  بــا کســانی کــه در فروشــگاه مجــازی بودندمقایســه شــدند.با ایــن حــال 
، رفتارهــای خریــد گروههــای مــورد مطالعــه بــرای غذاهــای مختلــف متفــاوت 
بود.شــرکت کننــدگان محصــوالت لبنــی بیشــتری راخریــداری میکردنــد ، امــا 
ــه فروشــگاه  ــری درفروشــگاههای مجــازی نســبت ب ــوه وســبزیجات  کمت می

ــد. ــداری میکردن ــی خری واقع
یــک توضیــح احتمالــی بــرای ایــن یافتــه ممکــن اســت ایــن باشــد کــه میــوه 
ــان کــه در یــک فروشــگاه  هــا وســبزیجات در یــک فروشــگاه مجــازی آنچن
واقعــی مشــاهده میشــود جــذاب بــه نظــر نمــی رســد.در مطالعــه دیگــری رفتــار 
ــه در فروشــگاه  ــا کســانی ک ــک فروشــگاه مجــازی ب ــدگان در ی شــرکت کنن
ــری  ــات تصوی ــرض اطاع ــه در مع ــا کســانی ک ــن ب ــی هســتند وهمچنی واقع
دوبعــدی )2D( قراردارند،مقایســه شــد.نتایج نشــان میدهــد کــه رفتــار شــرکت 
کننــدگان در وضعیــت مجــازی )VR( فــوق شــباهت بیشــتری به رفتار شــرکت 
کننــدگان در واقعیــت داشــته اســت گرچــه کــه هنــوز هــم رفتارهــا در دومحیــط 

متفــاوت اســت.
VR مــورد اســتفاده در مطالعــات Van Harpen و همکاران)۲01۶(محــدود 
ــک  ــر نشســته ودر ی ــل کامپیوت ــود کــه  شــخصی درمقاب ــن آزمایــش ب ــه ای ب
ســوپر مارکــت واقعــی نیســت .ایــن ممکــن اســت دلیــل تفاوتهــای مشــاهده 
ــی  ــازی باشد.بررس ــی ومج ــط واقع ــدگان در دومحی ــرکت کنن ــن ش ــده بی ش
وبازنگــری مطالعــات نشــان میدهدکــه VR  ابــزار مفیدبــرای تحقیقــات رفتــار 
مصــرف کننــده مــی باشــد.عوامل موثربــر رفتــار خریــد میتوانــد در درجه بیشــتر 
VR  در یــک فروشــگاه فیزیکــی تاثیــر گــذار باشــد.بااین حــال ایــن مســاله 
ــتفاده  ــا از VR  اس ــورد بررســی م ــه بیشــترمطالعات م ــه اســت ک ــل توج قاب
شــده کــه در ان شــرکت کننــدگان نمیتواننــد در مغــازه راه برونــد وجلــو قفســه 
ــتفاده از حــس  ــا اس ــدگان نمیتوانندب ــن شــرکت کنن ــر ای ــاوه ب ــرار گیرند.ع ق
بســاوایی اطاعــات اضافــی )ماننــد اطاعــات تغذیــه ای(را بــرای انتخــاب غــذا 

اســتفاده کنند.نتایــج چنیــن مطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از یــک محیــط پیشــرفته 
VR انجــام گرفتــه نشــان میدهــد کــه در یــک فروشــگاه مجــازی کــه شــرکت 
ــد  ــراورده کنندمیتوان ــان را ب ــی ش ــاز غذای ــورد نی ــات م ــدگان بتواننداطاع کنن
یــک روش تحقیــق مهــم ومفیــد بــرای بررســی تاثیــر جنبــه هــای محیطــی 
ــاس  ــر اس ــاختن ب ــق س ــن تحقی ــد.هدف از ای ــرد باش ــه ای ف ــار تغذی ــر رفت ب
ــار  ــی جهــت توســعه فروشــگاه مجــازی وبررســی اینکــه آیارفت ــات قبل تحقیق
مصــرف کننــده در چنیــن شــرایطی قابــل مقایســه بــا رفتــار در دنیــای واقعــی 
ــل  ــان حاص ــد اطمین ــتفاده از VR بای ــل از اس ــال قب ــن ح ــد یاخیر.باای میباش
شــود کــه مصــرف کننــدگان در یــک فروشــگاه VR و یــک فروشــگاه واقعــی 
از شــیوه مشــابهی اســتفاده کنند.هــدف از ایــن تحقیــق ارائــه مفهومــی اســت 
کــه بیــان میکنــد VR رامیتــوان بــرای تحقیــق رفتــار مصــرف کننــده واعتبــار 
ســنجی در یــک فروشــگاه VR3D  درمقایســه بــا فروشــگاه واقعــی اســتفاده 

کرد.بنابرایــن دو مطالعــه مختلــف مقایســه ای انجــام شــده اســت. 
اولیــن تحقیــق دربــاره مقایســه رفتــار مصــرف کنندهایســتاده در مقابــل قفســه 
هــای واقعــی ومجــازی بــا توجــه بــه وظیفــه انتخــاب غــات بــا ویزگــی خاص 
ــه ای میباشــد. دومیــن تحقیــق شــامل همــان وظایــف اســت امافضــای  تغذی
مجــازی بهبــود یافتــه وشــرکت کننــدگان میتواننــد در فروشــگاه مجــازی ماننــد 

فروشــگاه واقعــی راه برونــد.

۲-مطالعه ۱
هــدف اول مطالعــه بررســی شــباهتها یــا تفاوتهــا ی رفتــا ر مصــرف کننــده در 
فضــای مجــازی بــا جهــان واقعــی میباشــد.تصمیمات مصــرف کننــدگان در دو 
محیــط بایــد مشــابه باشــد بنابرایــن توجــه آنهــا بــرای محصــوالت مختلــف نیز 
در دومحیــط مشــابه باشــد.عاوه بــر ایــن پارامتــر هــای رفتــاری مانندمحصــول 
انتخــاب شــده کــه مــا بررســی کردیــم کــه مصــرف کننــدگان محصــول را از 
کــدام قفســه انتخــاب کردند.بــا اســتفاده از چشــم ردیــاب انچــه توجــه بصــری 
آنهــارا متمرکــز کــرده بــود در هــردو محیــط واقعــی ومجــازی بررســی کردیــم.

عــاوه بــر ایــن شــکل رفتارهــا) یعنــی تعــداد دفعــات وتکــرار( نیــز در هــر دو 
شــرایط بررســی شــد.

 مواد وروشها
اندازه نمونه وشرکت کنندگان

محاســبات قــدرت نشــان میدهدکــه بــرای تشــخیص حداقــل یــک میانگیــن 
d=۸/0   نمونــه ای شــامل ۲۶نفــر در هــردو شــرایط الزم اســت. بعــد از انتخاب 
شــرکت کننــدگان تعــداد زیــادی از آنهــا  آمــوزش دیدنــد زیراآگاهــی کافــی در 
ــع داده  ــود توزی ــن ممکــن ب ــر ای ــزات نداشــتند.عاوه ب ــا وتجهی ــورد داده ه م
نیــاز باشد.تســت هــای غیــر پارامتــری نســبت بــه پارامتــری قــدرت کمتــری 
دارنــد.۶۸ دانشــجو اســتخدام شــدندیک سیســتم خــودکار بــرای ضبــط حــرکات 
ــتها از  ــپ دس ــن چ ــت ، بنابرای ــود اس ــت موج ــت راس ــدگان دس ــرکت کنن ش
ــدود 10دالر  ــوئیس )ح ــک س ــدگان ده فران ــرکت کنن ــذف شدند.ش ــه ح مطالع
ــرکت  ــا بدســت آمد.ش ــل از داده ه ــه قب ــت اگاهان ــت کردند.رضای امریکا(دریاف
ــدند. ــیم ش ــازی تقس ــی ومج ــروه واقع ــه دو گ ــی ب ــور تصادف ــدگان بط کنن

ــه  شــرایط  ــردان و۴1%زنان(ک ــر )۵۹%م ــت نف ــی ســی وهف در شــرایط واقع

میانگیــن ســن آنهــا ۲۴ ســال بود)اســتاندارد vitationSD=۲ (.ســی ویــک 
نفــر )۴۸%مــردان و۵۲%زنــان(در شــرایط VR شــرکت کردند.میانگیــن ســن 
 p(.ــود ــز ب ــردو موردناچی ــع جنســیتی در ه ــودSD=۲(( توزی ــال ب ــا ۲۵ س آ نه
<۴0(.میانگیــن ســنی دو گــروه تفــاوت معنــی داری اســت )p>۵( امــا تفــاوت 

یــک ســال تغییــری در روابــط عملــی  ایجــاد نمیکنــد.

طراحی تجربی
ــت  ــادی اس ــات ع ــم ،تصمیم ــا میگیری ــه م ــد ک ــات خری ــیاری از تصمیم بس
ــا  ــه م ــن مطالع ــم.در ای ــده ای ــار خری ــن ب ــم آنچــه در آخری ــاره میخری ــا دوب ،م
ــک  ــم از ی ــا میخواهی ــن ،م ــی میکنیم.بنابرای ــادی را بررس ــر ع ــات غی تصمیم
ســناریو کــه در آن شــرکت کننــدگان بــه ســرعت نــام تجــاری مــورد عاقــه 
غــات  خودرابــدون صــرف زمــان در رونــد انتخــاب برمیگزیننــد اجتنــاب کنیم.

نتایــج مطالعــات قبلــی نشــان داد کــه اگــر شــرکت کننــدگان مجبور باشــندیک 
محصــول بــرای فــرد دیگــری خریــد کننددیگــر تصمیمــات آنهــا از روی عــادت 

نخواهــد بــود.
شــرکت کننــدگان موظــف بودندکــه دو وظیفــه را در هــردو صــورت در دنیــای 

واقعــی ومجــازی انجــام دهنــد.
وظایــف در هــردو شــرایط یکســان بــود وشــرکت کننــدگان بطــور تصادفی طبق 
شــرایط بــه دو گــروه تقســیم شــدند.در شــرایط واقعــی )RL( دو قفســه  ســه 
ردیفــی بــرای نمایــش  ۳۳ موردغــات مختلــف اســتفاده شد.)شــکل 1تصویــر 
بــاال( قفســه بــا غــات  در یــک فروشــگاه تســت نشــد امــا در آزمایشــگاه مــا 
انجــام شــد.یک ترتیــب مشــابه از غــات در بــازار مجــازی ســاخته شــده اســت 
.)شــکل 1تصویــر پاییــن(.در اولیــن وظیفــه از شــرکت کننــدگان خواســته شــد 
ــرای اردوگاه کــودکان )کــودکان 10-1۲ســال( انتخــاب کننــد. ــا غــات را ب ت
در وظیفــه دوم بــه شــرکت کننــدگان دســتور خریــد یــک بســته غــات بــرای 
یــک نفــر بارژیــم قندپاییــن داده شــد.ما انتظــار داشــتیم کــه شــرکت کننــدگان 

بطــور مرتــب بــرای تکمیــل کار دوم اطاعــات تغذیــه ای را بررســی کننــد.
شــکل 1:  قفســه هــا و غــات اســتفاده شــده در شــرایط واقعــی) تصویــر بــاال( 

و شــرایط مجــازی )تصویــر پاییــن(

روش
ــا ســطح ســر شــرکت کننــده تنظیــم وســپس  در شــرایط RL چشــم ردیــاب ب
ــه  ــده در فاصل ــره شــد.در روش کالیبراســیون الزم اســت کــه شــرکت کنن کالیب
۲/۸متــر در جلــو قفســه روی عامــت کالیبراســیون بــرروی یــک قطعــه کاغــذ 
ــرارداده  ــه ق ــات در قفس ــل غ ــده اســت در مقاب ــاپ ش ــه روی آن چ ــزرگ ک ب
شــده  تثبیــت شــودتا آنهــا را از دیــد گاه شــرکت کننــدگان پنهــان کننــد. پــس 
از کالیبراســیون شــرکت کننــده دســتورالعمل اولیــن وظیفه)خریــد غــات بــرای 
اردوگاه بچــه هــا( را میخواند.آزمایــش بعــد از اینکــه کاغــذ کالیبراســیون عامــت 
دار ،برداشــته میشــود وغــات در معــرض دیــد قــرار میگیرنــد  آغازمیشــود.پس 

از انجــام اولیــن وظیفــه شــرکت کننــدگان بــرای وظیفــه دوم آمــاده میشــوند.
ــامل  ــه ش ــد ک ــه HMD  بودن ــز ب ــدگان مجه ــرکت کنن ــرایط VR ش در ش
چشــم ردیــاب ویــک دســتگاه ردیــاب دســتی اســت .مــورد دیگــر کنتــرل دســت 
 VR ــه غــات در ــک جعب مجــازی در برداشــتن بســته غــات اســت.گرفتن ی
ــا  ــه دارد ت ــدت 1/۵ثانی ــرای م ــته ب ــازی بس ــس مج ــه لم ــده نیازب ــرکت کنن ش
ــدن  ــا برگردان ــوان ب ــته را میت ــود.این بس ــازی متصــل ش ــه دســت مج ــته ب بس
آن بــه محــل اصلــی ونگــه داشــتن آن بــرای مــدت 1/۵ثانیــه درمــکان  خــود 
بازگرداند.قبــل از شــروع آزمایــش شــرکت کننــدگان بــا ایــن روشــها آشــنا شــده 
اند.شــرکت کننــدگان بایــد اطاعــات تغذیــه منــدرج دربســته غــات رابررســی 
ــه  ــش در HMD از آنجــا ک ــرای شــفاف ســازی ووضــوح صفحــه نمای کنند.ب
ــک  ــدن نمــی باشــند ،ی ــل خوان ــرای فونتهــای کوچــک مناســب نیســت وقاب ب
پنجــره جداگانــه بــرای نمایــش اطاعــات تغذیــه ای بــا فونــت مناســب وقابــل 
ــدن نشــان داده شــده اســت.این پنجــره پــس از درخواســت یــک شــرکت  خوان
کننــده توســط محقــق بــرای نمایــش اطاعــات تغذیــه ای بــاز میشــود.اطاعات 
تغذیــه ای شــامل اطاعــات مربــوط بــه میــزان انــرژی ،چربی)اســیدهای چــرب 
اشــباع(،کربوهیدرات )قند(،پروتئیــن وســدیم میباشــد.پس از خوانــدن دســتورالعمل 
هــا بــرای اولیــن وظیفــه HMD بــا چشــم ردیــاب نصــب شــد وآزمایــش آغــاز 

ــد. ــدگان کار دوم را انجــام دادن ــل کار اول شــرکت کنن شــد.پس از تکمی

تنظیم اندازه گیری
شرایط واقعی

دســتگاه     از  اســتفاده  بــا  کننــدگان  شــرکت  چشــم  حــرکات 
iViewXTMHED4  بررســی شــد.این دســتگاه  یــک کاه مخصــوص 
ــز دو  ــد.کاه نی ــتفاده کردن ــدگان از آن اس ــرکت کنن ــه ش ــت ک ــان داش چرخ
ــرکت  ــط ش ــه توس ــه ای ک ــط صحن ــرای ضب ــی ب ــه یک ــت ک ــن داش دوربی
کننــده مشــاهده میشــود ودیگــری بــرای ضبــط حــرکات چشــم شــرکت کننده 
ــا  ــبه شــدند ت ــط شــده محاس ــرکات چشــم مواردضب ــتفاده از ح ــد.با اس میباش

ــوند. ــل ش ــد وتکمی ــن اول بازتولی ــو دوربی ــاره در ویدئ ــدا دوب بع

 شرایط واقعیت مجازی
 ۳۳  نــوع غــات کــه در شــرایط RL  مــورد اســتفاده قــرار گرفتنددر فضــای مجازی 
بعنــوان اشــیائ مجــازی مدلســازی شــدند.بافت مجــازی غــات بــا عکــس گرفتــن 
از بســته هــای غــات واقعــی وضمیمــه کــردن آنهــا بــه اشــیا مجــازی 3D شــبیه 

ســازی شــد..برای ایــن منظــور یــک دســتگاه 3ds Max2016 اســتفاده شــد.
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جدول ۲:درصد شرکت کنندگان که اطاعات تغذیه بیشتری از غات جستجو کردند.در وظیفه 1 مطالعه 1

جدول ۳:مقادیر میانگین ونتایج آزمون t برای زمان تثبیت در شرایط واقعی ومجازی برای کار ۲ در مطالعه 1

جدول ۴: درصد شرکت کنندگان که اطاعات بیشتری در مورد غات جستجو کردند.کار۲ در مطالعه 1جدول 1:مقادیر میانگین و آزمون tدر شرایط واقعی ومجازی برای وظیفه 1در مطالعه 1

ــدادی در کیســه هــای  ــن تع ــی ســفت وهمچنی غــات در بســته هــای مقوای
پاســتیکی بســته بنــدی شــده بودند.بســته هــای مقوایــی چنــد وجهی هســتند.
)مکعــب مســتطیل(.با ایــن حــال هندســه بســته هــا نــرم افــزاری پیچیــده بــود 
ــای مجــازی  ــد در آزمونه ــباتی بای ــع محاس ــاندن مناب ــل رس ــه حداق ــرای ب وب
ــخه  ــازی Unity  نس ــور ب ــتفاده از موت ــا اس ــود..محیط  VR ب ــر ش ــاده ت س
f13..5.4. مدلســازی شــد. محیــط مجــازی شــامل دوقفســه ،۳۳ نــوع غــات 
ــش داده  ــه  HMD نمای ــتفاده از صفح ــا اس ــه ب ــت ک ــازی اس ــت مج ،ودس
میشــود.رکوردهای ضبــط شــده بــا اســتفاده از یــک نقطــه قرمــز بــرروی یــک 
صفحــه مجــازی نمایــان میشــوند وتوســط شــرکت کننــده دیــده میشــود،ضبط 
میشــوند.موارد ضبــط شــده پــس ازذخیــره ســازی وآنالیــز بصــری بعــد از انــدازه 

گیــری وتنظیــم کامــل میشــوند.

محصوالت غذایی
۳۳ نــوع غــات از خــرده فروشــان کشــور ســوئیس خریــداری شــد.با توجــه بــه 
نــوع محتــوا انــواع مختلفــی از غــات ونامهــای تجــاری وجــود دارد.تعــدادی از 

بســته هــا مقوایــی وتعــدادی پاســتیکی هســتند.

پردازش داده ها
شرایط دنیای واقعی

  ۸ Intract ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــش ب ــو ل آزمای ــه در ط ــی ک ــم های فیل
ضبــط شــده بودنــددر هنــگام مشــاهده مجــدد فیلــم ضبــط شــده بــا ســرعت 
ــه اصطــاح مناطــق  کــم رفــع اشــکال شــدند.برای هــر یــک از ۳۳ غــات ب
موردنظــر )AOI( تعریــف شــده اســت.حداقل زمــان ثابــت 1۶0 میلــی ثانیــه 
ــا  ــه طــول میکشــد ت ــی ثانی ــر از 1۶0 میل ــط کمت ــم شــده اســت.هر ضب تنظی
ثبــت شــود.البته مابررســی کردیــم کهآیــا شــرکت کننــدگان  غــات را لمــس 
کــرده اندوآیــا اطاعــات جــدول تغذیــه ای را خوانــده انــد،در بعضــی مــوارد ایــن 
هماهنگــی بــا فیلــم هــای ضبــط شــده نامناســب بــود بنابرایــن داده هــای ســه 
شــرکت کننــده کنــار گذاشــته شــد وآنهــا حــذف شــدند.در شــرایط واقعــی هــم 
داده هــای ۳۲ شــرکت کننــده بــا موفقیــت مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت.

شرایط واقعیت مجازی
ــی  ــع اختصاص ــوع تواب ــتفاده از مجم ــا اس ــدگان ب ــرکت کنن ــر ش ــش س چرخ
ــش  ــت وچرخ ــط موقعی ــه ضب ــه ب ــد.وبا توج ــت ش ــتگاه  Oculus    ثب دس
دســت برنامــه هــای تدویــن شــده در Unity ودر محیــط VR یکپارچــه شــده 

  SMI  اســت.موقعیت وچرخشــها هــر 10۶ میلــی ثانیــه ثبــت شد.چشــم ردیــاب
  RL  در همــان فاصلــه زمانــی ضبــط شــده اســت.همانند شــرایط  HMD در
ــرای هریــک از ۳۳غــات AOI در شــرایط مجــازی  تعریــف شــده اســت. ب

پــس از اتمــام آزمایــش داده هــا آنالیــز وبررســی میشــوند.

 تجزیه وتحلیل آماری
زمــان نســبی بــرای محاســبه مــدت زمانــی کــه یــک شــرکت کننــده بــه بســته 
هــای غــات نــگاه میکنــد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،زمــان تثبیــت نســبی 
بــر اســاس کل مــدت زمــان ثابــت هــر شــرکت کننــده محاســبه شــد.بنابراین 
زمــان مــورد اســتفاده از زمانیکــه شــرکت کننــده بســته غــات رااز قفســه برمی 
دارنــد وتعداددفعــات آن وجســتجوی اطاعــات تغذیــه در قســمت پشــت بســته  

مــورد محاســبه قــرار گرفــت.

۳- نتایج
وظیفه۱

 )۴1=SD(شــرکت کننــدگان در شــرایط واقعی بطور متوســط بــه تقریبا ۷1ثانیــه
ــرای انجــام  ــاز داشــتند در حالیکــه در شــرایط مجــازی 1۲۳ثانیه)SD=۶۵(ب نی
ــاز دارند.ایــن تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــی دار اســت.به منظــور  ایــن کار نی
بررســی شــرایط مشــابه ســازی در نمایــش غــات مــا بررســی کردیــم کــه آیــا 
زمــان صــرف شــده در مناطــق خاصــی از قفســه هــا در هــر دو شــرایط یکســان 
اســت یــا خیــر. بــرای ایــن منظــور مــا مــدت زمــان ثابــت بیــن دو شــرایط را 
بــرای شــش قفســه مقایســه کردیــم. نتایــج جــدول 1 نشــان داد کــه تفــاوت 
معنــی داری  بیــن ایــن دو شــرایط وجــود ندارد.بنابرایــن برداشــتن یــک بســته 
از قفســه ونــگاه کــردن بــه اطاعــات تغذیــه ای بعنــوان یــک شــاخص بــرای 
جســتجوی اطاعــات مــورد توجــه قــرار گرفــت.در شــرایط واقعــی 10نفــر از 
ــار اطاعــات تغذیــه ای را مشــاهده  شــرکت کننــدگان )۳1%(حداقــل یــک ب
ــان  ــار را نش ــن رفت ــازی ای ــرایط مج ــده)۵1%(در ش ــرکت کنن ــد و1۶ ش کردن
دادند.تعــداد دفعاتــی کــه شــرکت کننــدگان بــه اطاعــات تغذیــه نــگاه کــرده 
ــد تفــاوت قابــل توجهــی بیــن دوگــروه مشــاهده نمیشــود..جدول ۲مقایســه  ان
ــه  ــد.در قفس ــان میده ــه  نش ــر قفس ــرای ه ــروه را ب ــن دوگ ــار را بی ــن رفت ای
۳تعــداد بیشــتری در شــرایط مجــازی نســبت بــه شــرایط عــادی بــوده اســت

ــد. در  ــاهده ش ــه ۴ مش ــرای قفس ــی داری ب ــاوت معن ــال تف ــن ح ــا ای ب
نهایــت مــا بررســی کردیــم  کــه هیــچ تفــاوت معنــی داری بیــن ایــن دو 

ــدارد. شــرایط وجــود ن

وظیفه ۲
 )۵۲=SD( شــرکت کننــدگان در شــرایط واقعــی بطــور متوســط 101ثانیــه
ــط 1۲0  ــور متوس ــازی بط ــرایط مج ــه در ش ــود در حالیک ــاز ب ــورد نی م
ــی دار  ــاری معن ــاظ آم ــه لح ــاوت ب ــت.این تف ــاز اس ــه)SD=۵0( نی ثانی
ــرای  ــرای ب ــرل را ب ــن دو کنت ــی بی ــت فیزیک ــان ثاب ــت.مدت زم نیس
ــان  ــدول ۳ نش ــج ج ــم .نتای ــه کردی ــه مقایس ــش قفس ــر ش ــرایط ه ش
میدهــد کــه تفــاوت بیــن دو وضعیــت وجــود نــدارد.در شــرایط واقعــی ۳0 

شــرکت کننــده )۹۴%(حداقــل یــک بــار بــه اطاعــات تغذیــه ای نــگاه 
کردنــد در حالیکــه در شــرایط مجــازی ۳1شــرکت کننــده )100%( ایــن 
Mann-   ــون ــج آزم ــان دادند.نتای ــات را نش ــتجوی اطاع ــار جس رفت

ــاوت  ــه ای تف ــات تغذی ــدن اطاع ــان دادتکراردی Whiteney U  نش
ــوارد رانشــان  ــن م ــن دو گــروه نداشــته اســت.جدول ۴ ای ــی داری بی معن
میدهدبطــور کلــی تفــاوت معنــی داری در مــورد تصمیــم گیــری بیــن دو 

ــدارد. شــرایط وجــود ن
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۴- بحث
قبــل از اینکــه VR بتوانــد در تحقیقــات مصــرف کننــده مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد بایــد تعییــن کنیــم آیــا رفتــار مصــرف کننــده در VR شــبیه 

شــرایط  واقعــی اســت.
ــرای  ــری ب ــم گی ــد دو تصمی ــدگان بای ــرکت کنن ــه ش ــن مطالع در اولی
ــودکان  ــرای اردوگاه ک ــات ب ــاب غ ــامل انتخ ــتندکه ش ــاب داش انتخ
ــرای یــک فرد.اگــر مــردم در   ــد کــم ب ــا قن ودومــی انتخــاب غــات ب
VR وRL رفتــار مشــابهی داشــته باشــند بایــد در تمرکــز در مناطــق 
مشــابه در قفســه هــا ورفتــار جســتجوی اطاعــات تغذیــه ای وانتخــاب 
محصــول نیــز تفاوتــی رانشــان ندهند.نتایــج مــا تشــابه  رفتــار در هــردو 
حالــت رانشــان میدهــد امــا برخــی تفاوتهــا نیــز بایــد توضیــح داده شــود 
ازجملــه اینکــه در شــرایط مجــازی تعــداد بیشــتری از شــرکت کننــدگان 
بــه اطاعــات تغذیــه ای  توجــه بیشــتری نســبت بــه شــرایط واقعــی 

دارنــد.
ایــن نکتــه قابــل قبــول اســت کــه شــرکت کننــدگان آشــنایی کمتــری  
ــنایی  ــت آش ــد فرص ــن بای ــد بنابرای ــازی دارن ــط مج ــه محی ــبت ب نس
بامحیــط مجــازی بــه آنهــا داده شــود تــا بتواننــد خــود را بــا آن وفــق 
بدهند.عــاوه بــر ایــن شــرکت کننــدگان کــه نیــاز بــه اطاعــات تغذیــه 
ای داشــتند بایدآانــرا درخواســت میکردنــد وایــن طبیعــی نیســت ضمنــا 
بــا توجــه بــه اســتفاده از چشــم ردیــاب در هــردو شــرایط ،حداقــل زمــان 
ثابــت بــوداود ردو شــرایط متفــاوت بــود بــا اینحــال مــا مــدت زمــان را 

ثابــت تحلیــل کردیــم و زمــان مطلــق نیســت.

۵-مطالعه ۲
ــد  ــه میتوان ــه میدهدک ــده ارائ ــرم کنن ــج دلگ ــی نتای ــه 1 برخ مطالع
ــن  ــا ای ــرار گیرد.ب ــتفاده ق ــورد اس ــدگان م ــرف کنن ــار مص ــرای رفت ب
حــال محدودیــت مطالعــه  1 ایــن اســت کــه شــرکت کننــدگان نمــی 
تواننــددر فروشــگاه مجــازی راه بروندوبایــد درخواســت اطاعــات 
تغذیــه ای در صــورت نیــاز داشــته باشــند.هدف مطالعــه ۲ غلبــه 
برایــن محدودیــت هــا میباشــد.برای ایــن منظوراولیــن هــدف توســعه 
فروشــگاه مجــازی اســت  تــا شــرکت کننــده بتوانــد راه بــرود وقفســه 
غــات را ماننــد یــک فروشــگاه واقعــی بیابد.مطالعــه ۲ زمانــی واقعــی 

ــه  ــرای مشــاهده اطاعــات تغذی ــدگان ب ــر میشــود کــه شــرکت کنن ت
ای پشــت بســته راهــم ببینند.هــدف دوم،تکــرار نتایــج مطالعــه انجــام 
شــده در محیــط VR میباشــد. ایــن مطالعــه همچنیــن بــا اســتفاده از 
ــد یکــی از ۵غــات  ــدگان بای ــک چشــم ردیابمیباشــد وشــرکت کنن ی
رااتخــاب کنند.نتایــج نشــان میدهــد کــه شــرکت کننــدگان بــا انگیــزه 
ــه  ــری نســبت ب ــی ت ــه ای مــدت طوالن ــه اطاعــات تغذی ســامتی ب
شــرکت کننــدگان بــا انگیــزه طعم،نــگاه میکنند.مانشــان میدهیــم کــه 
رفتــار ایــن دو گــروه قابــل مقایســه اســت .مطابــق بــا نتایــج مطالعــه 
قبــل فــرض میکنیــم کــه شــرکت کننــدگان بــا انگیــزه ســامتی زمــان 
بیشــتری را در فروشــگاه بــرای انتخــاب غــات بــا قنــد پاییــن وفیبــر 

ــد. باالصــرف میکنن

مواد و روش ها
اندازه نمونه وشرکت کنندگان

محاســبات نشــان میدهــد بــرای d=۸/0  وقــدرت 0/۸نمونــه ای 
متشــکل از ۲0 شــرکت کننــده بــرای هــر شــرط الزم اســت.تعداد زیادی 
از شــرکت کننــدگان بایــد قبــل از آزمــون باشــرایط آشــنا میشــدند.زیرا 
بدلیــل عــدم پارامتریــک بــودن آزمونهــا دارای قــدرت تســت کمتــری 
نســبت بــه ازمونهــای پارامتــری اســت.نمونه ای از ۵0 دانشــجو انتخــاب 
ــادل  ــوئیس )مع ــک س ــا 10فران ــن رقابته ــدگان در ای ــرکت کنن شد.ش
10دالر آمریــکا( دریافــت کردند.شــرکت کننــدگان بطــور تصادفــی بــه 
دو گــروه بــا انگیــزه ســامتی و بــا انگیــزه طعــم اختصــاص داده شــدند. 
داده هــای مربــوط بــه ســه شــرکت کننــده بــه دلیــل ایــن مــوارد کــه 
شــرکت کننــدگان بیــش از یــک محصــول انتخــاب کــرده بودنــد ویــک 
شــرکت کننــده بطــرز منحصــر بــه فــردی تمــام بســته هــای موجــود 
در قفســه را کــج میکنــد تابتوانــد اطاعــات تغذیــه ای را مشــاهده کنــد، 
ــزه ســامتی شــرکت  ــا انگی ــر در شــرایط ب حــذف شــد.بنابراین ۲۳ نف
کردنــد. میانگیــن ســن آنهــا ۲۸ ســال بــود .۲۳ شــرکت کننــده 

ــا انگیــزه طعــم شــرکت کردنــد. ــان( ب )۵۷%مــردان و۴۳%زن
ــا  ــاوت معن ــدگان تف ــرکت کنن ــن ش ــود س ــال ب ــن ۲۶ س ــن س میانگی
داری بیــن دوگــروه ایجــاد نمیکــرد. توزیــع جنســیتی در هــر دو شــرایط 

یکســان بــود.

طراحی تجربی وروش
ــا  ــه ه ــازی در  قفس ــگاه مج ــد در فروش ــدگان بای ــرکت کنن ــه ش  هم
جســتجو کننــد ســپس یــک بســته از غــات را انتخــاب کننــد و آنــرا در 
ســبد خریــد قــرار دهنــد وبــه بخــش پرداخــت برونــد و از فروشــگاه خــارج 
ــزه  ــامتی و انگی ــزه س ــرایط )انگی ــردو ش ــدگان در ه ــرکت کنن شوند.ش
طعــم( دســتورالعمل هــای متفــاوت را دریافــت کردنــد شــرکت کننــدگان 
بــا انگیــزه ســامتی ایــن دســتورالعمل را دریافــت کردنــد "تصــور کنیــد 
شــما بایــد بــرای یــک مهــد کــودک غــات  صبحانــه خریــداری کنیــددر 
ــه جســتجوکنید  ــد در قفســه غــات صبحان فروشــگاه مجــازی شــما بای
وســپس یــک محصــول را انتخــاب کنیــد وانــرا در ســبد خریــد قراردهیــد 
ــن  ــم ای ــزه طع ــا انگی ــدگان ب ــرکت کنن ــرک کنید."ش ــگاه را ت وفروش
دســتورالعمل را دریافــت کردند"تصورکنیــد شــماباید یــک بســته غــات 
خــوش طعــم را بــرای صبحانــه بــرای دوســتان خــود بیاورید.شــما بایــد 
ــس از  ــه جســتجو کنیدوپ ــات صبحان ــگاه مجــازی درقفســه غ درفروش
انتخــاب آنــرا درســبد قــرار دهیــد و مغــازه راتــرک کنید"قبــل ازآزمایــش 
ــود  ــف خ ــون ووظای ــای آزم ــوه کار وابزاره ــا نح ــدگان ب ــرکت کنن ش
ــا  ــته ب ــت بس ــه در پش ــات تغذی ــازی اطاع ــرایط مج ــدند.در ش آشناش
فونــت بزرگتــری درج شــده بــود تاتمــام پشــت بســته رادربرگیــرد و قابــل 

خوانــدن باشــد.

محصوالت غذایی
در مطالعــه ۲ از ۳۳مــورد اســتفاده شــده در مطالعــه 1 ،1۵ مــورد انتخــاب 
ــی از  ــای مقوای ــته ه ــرای بس ــباتی ب ــدرت محاس ــه ق ــا ک ــد. از آنج ش
بســته هــای پاســتیکی کمتــر اســت ، فقــط ازبســته مقوایــی اســتفاده 
ــاوت  ــد متف ــوای قن ــاوت ومحت ــای متف ــد ه ــا برن ــود.محصوالت ب میش

موجــود میباشــند.

راه اندازی سیستم فروشگاه مجازی
ــا اســتفاده از Unity نســخه  ــی فروشــگاه مجــازی ب طراحــی وجانمای
f1۳.۴.۵ طراحــی شــده است.فروشــگاه مجــازی بــا اســتفاده از سیســتم 
ReWaVE پیــاده روی واقعــی در محیــط مجــازی( میباشــد. شــرکت 
کننــدگان میتواننــد بطــور آزادانــه در یــک مســافت1۲/۶متردر۶/۳مترراه 
ــا  سیســتم ــا ب ــری آنه ــا وجهــت گی ــده ه ــت شــرکت کنن بروند.موقعی

ــن مــی شــود. ــی وتعیی ــا 1۸0 هرتزردیاب Intersense IS 1۲00 ب
 NVIDIA  بــا گرافیــک XMG U506 شــبیه ســازی بــا اســتفاده از

GPU    انجــام شــد.  
ــاب  ــتم ردی ــک سیس ــتفاده Oculus DK2 بای ــورد اس ــگر م نمایش
چشــمی SMI کــه در مطالعــه 1 اســتفاده شــد میباشــد.لپ تــاب پشــت 
بســته هــا بــه شــرکت کننــده اجــازه تجربــه پیــاده روی رامیدهد.سیســتم 
الحاقــی فروشــگاه مجــازی تغییــر موقعیــت هــای ســر ودســت وچرخش 
ــز حــرکات  ــاب چشــم نی ــت میکند.سیســتم ردی ــه ثب ــر 0/10۶ثانی را ه

چشــم را در همــان فاصلــه زمانــی ثبــت میکنــد
ــدگان  ــرکت کنن ــازی، از ش ــگاه مج ــر از فروش ــک تصوی ــکل ۲ : ی ش

ــد  ــاب کنن ــه انتخ ــات را از قفس ــک غ ــده ی ــته ش خواس
برنامــه ضبــط ویدئویــی در سیســتم فروشــگاه بــرای ضبــط تصاویــر پویــا 

توســط کاربــران در HMD بطــور همزمــان بــا مجــازی اجــرا میشــود.
در محیــط مجــازی یــک تطبیــق دســتی بــرای کنتــرل کــردن 

اســت. شــده  داده  موقعیتهانشــان 
بــرای برداشــتن یــک محصــول شــرکت کننــده بایــد دســتها راتــا فاصلــه 
۵ ســانتیمتری محصــول حرکــت دهــد. اگــر کمتــر از ایــن حــد باشــدخط 
ــودتا  ــان داده میش ــمبلیک نش ــورت س ــول بص ــراف محص ــی در اط خارج
ــا اســتفاده از کنتــرل  دســت در قســمت قابــل قبــول قــرار گیــرد .ایــن ب
ــاب  ــول انتخ ــام میگیرد.محص ــتان انج ــه انگش ــی ت ــای چنگک ــده ه کنن
شــده ســپس در طــول چنــگک انگشــتان فشــرده )لمــس (میشــود.از آنجــا 
ــر میباشــدغیر ممکــن اســت  ــر در ۵ مت ــه HTC Vive ،۵ مت ــه دامن ک
 HTCVive  کــه در ایــن فضــا مــوردی ردیابــی نشــود.بنابراین سیســتم
مکانــی مناســب بــرای قفســه غــات در فضــای مجــازی بــه شــمار میرود.

سیســتم ردیابــی دســت بــه لپتــاپ دومی متصــل میشــود.موقعیت سیســتم 
  ReWaVE   ردیابــی وسیســتم از طریــق شــبکه بیســیم بــه لــپ تــاپ

انتقــال داده میشــود.

۶- نتایج
ــان  ــامتی زم ــزه س ــا انگی ــدگان ب ــرکت کنن ــه ش ــتیم ک ــار داش ماانتظ
ــات  ــا غ ــات در مقایســه ب ــرای انتخــاب غ ــگاه ب بیشــتری را در فروش
مختلــف بــا شــرکت کننــدگان بــا انگیــزه طعــم صــرف کنند.زیــرا ارزیابــی 
اطاعــات مربــوط بــه تغذیــه زمــان انتخــاب را طوالنــی تــر میکند.زمــان 
انجــام ایــن وظیفــه بــرای دوگــروه مقایســه شــد.کل زمــان بــرای دوگــروه 
ــا  ــدگان ب ــرکت کنن ــر از ش ــه نف ــده است.س ــان داده ش ــکل ۳ نش در ش
انگیــزه ســامتی بدلیــل بــی نظمــی حــذف شــد. بنابــر ایــن یــک آزمــون 

غیــر پارامتــری محاســبه شــد.
ــا  ــدگان ب ــرکت کنن ــن ش ــان نداد.بنابرای ــی داری نش ــاوت معن ــون تف آزم
ــج در  ــرف کردند.نتای ــاب ص ــتری در انتخ ــان بیش ــامتی زم ــزه س انگی
شــکل ۴ نشــان داده شــده اســت.OUTLIERS در هــر دو گــروه 
مشــخص شــده اســت.بنابراین آزمــون Mann-Whitney انجــام 
ــدگان  ــرکت کنن ــردن ش ــگاه ک ــه ن ــان میدهدک ــون نش ــود.این آزم میش
بــا انگیــزه ســامتی بــه اطاعــات تغذیــه ای غــات بطــور معنــی داری 

ــد. ــم میباش ــزه طع ــا انگی ــروه ب ــتر از گ بیش
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خـروج از رکـورد اقتصـادی منـوط بـه رونـق تولیـد در کشـور اسـت. اسـتغنای 
کشـور از بیگانـگان چنانچـه مقـام معظـم رهبـری بـه آن اشـاره فرمودنـد از 
مهمتریـن دسـتاوردهای توسـعه تولیـد ملـی اسـت که بـه اسـتقال، خودکفایی 
و کاهـش نیـاز بـه واردات و بالطبـع کاهـش وابسـتگی بـه دالر کمـک شـایان 

نمود. توجهـی خواهـد 
گسـترش اشـتغال و کاهـش معضـل بیـکاری بـا توسـعه تولیـد و چرخانـدن پر 

قـدرت چـرخ هـای صنعـت تحقـق خواهـد یافت.
امـا در ایـن میـان دغدغه اصلـی کارآفرینان، صنعتگـران و تولیدکننـدگان وجود 
موانـع، چالـش ها و مشـکاتی اسـت که بـر سـر راه تولیدکنندگان وجـود دارد.

بـی ثباتـی سیاسـت هـا، قوانین و مقـررات و رویه هـای اجرایی ناظر بر کسـب و 
کار از اولیـن و اصلـی تریـن موانـع تولیـد در کشـور اسـت که به نوعی سـرمایه 
گـذاران و کسـانی کـه بـه انگیـزه تولید وارد بـازار کسـب و کار می شـوند دچار 
نامیـدی و بـی انگیزگـی مـی کنـد. مشـکات اداری موجـود بـرای اخـذ مجوز 
کسـب و کار و نیز دریافت مالیات های سـنگین از تولیدکننده در شـرایط سـخت 

اقتصـادی را میتـوان مانعـی بزرگ در مسـیر تولید دانسـت.
تغییـرات غیرقابـل پیـش بینـی قیمت مـواد اولیه و محصـوالت هـم تولیدکننده 

و هـم مـردم رو دچـار فشـار و مشـکات متعدد مـی کند.
یکـی از مسـائل مهـم و تعییـن کننـده در هزینـه تمام شـده واحدهـای صنعتی 
نـرخ ارز و نوسـانات آن اسـت.  در حـال حاضـر نحـوه تخصیـص ارز بـه واردات 

مـواد اولیـه، از دغدغه هـای اصلـی فعـاالن عرصـه تولیـد و صنعت اسـت.
 بـرای اینکـه فعـاالن اقتصـادی بتوانند نسـبت بـه ورود به فضای کسـب وکار و 
انجـام سـرمایه گذاری ترغیب شـده و بـرای آن برنامه ریـزی نمایند ثبـات ارزی 
یکـی از مسـائل مهـم و تعییـن کننـده اسـت. بعـاوه عـدم امـکان پیـش بینی 

وضعیـت ارزی نیـز میتوانـد امنیـت سـرمایه گـذاران را تهدید کند.
بنابرایـن ثبـات نـرخ ارز و برنامـه ریزی صحیـح در تخصیص ارز بـه واردکنندگان 
مواداولیه در جهت سـهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشـین آالت تولید از ملزومات 
اصلـی تولیـد در شـرایط فعلی اسـت. تاخیر در انجـام مبادالت بیـن المللی و ورود 

مـوارد اولیـه مـورد نیاز تولیدکننـدگان را با مشـکات جدی مواجه کرده اسـت.

بـرای رونـق تولیـد باید فضـای رقابتی در بـازار تولیـد ایجاد شـود و ضمن بهره 
منـدی درسـت از پتانسـیل ها و ظرفیت هـای داخلی کشـور، از فناوریهای جدید 
تولیـد در کنـار خاقیـت هـا و ایـده هـای نویـن و دانـش روز بهره بـرد. ارتباط 
موثـر و مدیریـت شـده صنعت و دانشـگه میتواند نقـش غیرقابل انـکاری در این 

باشد. زمینه داشـته 
حرکـت بـه سـوی تولید محصـوالت دانـش بنیـان از مصادیق اقتصـاد مقاومتی 
اسـت و زمینـه سـاز خودکفایـی هرچه بیشـتر کشـور در تمامی عرصه هاسـت و 
عـاوه بـر تامیـن نیازهـای داخلـی و کمـک به رفـع وابسـتگی هـای اقتصادی 

زمینـه سـاز حضـور قدرتمنـد در بازارهای جهانی اسـت.
اصاحـات زیرسـاخت هـای بانکـی بـا توجه به رسـالت سـنگین بانـک مرکزی 
در تامیـن سـرمایه در گـردش تولیـد نقـش بسـیار کلیـدی در رفـع موانـع تولید 

در کشـور دارد.
امـا نکتـه حائـز اهمیـت اینسـت کـه حمایت هـای دولـت و همـکاری نهادهای 
بانکـی، مالیاتـی و بیمـه ای بـرای عبـور از موانـع تولیـد و تسـهیل قوانیـن و 
مقـررات کسـب و کار میتوانـد بخـش مهمـی از محدودیت های تولید در کشـور 

را کاهـش دهد.
تامیـن سـرمایه در گـردش بنگاههای اقتصادی، بخشـودگی جرایـم بانکی تا حد 
ممکـن، تخصیـص وام هایـی بـا تعرفه تولیـد در اختیـار تولیدکننـدگان و کمک 
بـه صنایـع کوچـک و زود بـازده در جهـت جلوگیـری از تعطیلـی کارخانجـات و 
صنایعـی کـه بـا مشـکل نقدینگـی مواجهنـد و نیـز کمـک بـه طـرح هایـی بـا 
پیشـرفت بـاال جهـت رسـیدن به بهـره بـرداری از جمله مسـئولیت هـای بانک 

هـا در مسـیر تحقق شـعار سـال میتواند باشـد.

رونـق تولیـد نه تنها نیازمند تـاش، مجاهدت و فعالیت مضاعـف تولیدکنندگان، 
سـرمایه گـذاران و کارآفرینـان اسـت بلکـه توجـه عمیـق تـر بـه ظرفیـت های 
داخلـی و پتانسـیل هـای مثبـت کشـور را مـی طلبد.ایجـاد یـک نـگاه مثبـت 
اقتصـادی در کشـور و دمیـدن امیـد و انگیـزه در فضـای جامعـه میتوانـد زمینـه 

سـاز یـک حرکـت ملـی و جهادی باشـد.

رونق تولید پیش نیاز عبور از رکود اقتصادی

آقــای دکتــر مهــدی کریمــی تفرشــی ریاســت هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی هــای توزیــع و فــروش محصــوالت 
ــی  ــره تعاون ــات مدی ــان تهــران، ریاســت هی ــه صنعــت، معــدن وتجــارت جوان ــره خان ــات مدی ــی، رئیــس هی غذای
تولیــد کننــدگان محصــوالت غذایــی، عضــو هیــات مدیــره کنفدراســیون صنعــت ایــران، نائــب رئیــس  هیــات مدیــره 
انجمــن علــوم و فنــاوری غــات ایــران، مشــاور عالــی در کمیتــه فناوریهــای نــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 

شــورای اســامی، کارآفریــن برتــر جهــان اســام

درشــکل ۵ تصویــر نمــوداری Outlier  رانشــان میدهد.ونتایــج تفــاوت 
معنــی داری را بیــن دوگــروه نشــان میدهــد

 
شــکل ۳: شــکل نمــوداری کل زمــان )ms( در شــرایط بــا انگیزه ســامت 

طعم و

شــکل۴: شــکل نمــودار بــرای کل تعــداد دفعــات کــه شــرکت کننــدگان 
دوگــروه در بررســی اطاعــات تغذیــه ای صــرف کردنــد.

 
شــکل۵: شــکل نمــودار بــرای کل )ms(زمــان توســط شــرکت کننــدگان 

در شــرایط انگیــزه طعــم و ســامتی
 

7-نتیجه گیری
هــدف مطالعــه ۲ تکــرار یافتــه ای اســت کــه توســط ویچــر وهمــکاران 
ــوالت  ــی از محص ــدگان یک ــرکت کنن ــت،زمانیکه ش ــده اس ــزارش ش گ
ــا  ــدگان ب ــرکت کنن ــه ش ــان دادک ــه نش ــاب کردند.مطالع ــی را انتخ واقع

ــزه طعــم  ــا انگی ــه گــروه ب ــزه ســامتی زمــان بیشــتری را نســبت ب انگی
ــه در  ــه اینک ــوددارد ازجمل ــم وج ــی ه ــاب میکنند.اماتفاوتهای ــرف انتخ ص
ــای  ــته در دنی ــوردی از وزن بس ــده بازخ ــرکت کنن ــازی ش ــرایط مج ش

ــت. ــرده اس ــت نک ــی دریاف واقع

امــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــردم در شــرایط واقعــی ومجــازی 
رفتــار مشــابه دارنــد.

مــا برایــن باورهســتیم کــه یــک محیــط مجــازی واقــع گرایانــه را نســبت 
بــه آنچــه در ســایر پزوهشــها اســتفاده میشــده بــکا بــرده ایم.این یــک گام 
مهــم اســت،زیرا شــرایط مجــازی کــه مــا اســتفاده کردیــم اجــازه بررســی 
فراینــد رامیدهــد ویــک خروجــی خــوب در تصمیــم گیــری افــراد دارد.زیــرا 
مهــم اســت کــه مانشــان دهیــم رفتــار مــردم در واقعیــت ومجــازی مشــابه 

اســت ونتایــج ایــن تحقیــق دلگــرم کننــده اســت.

نتایــج مطالعــه 1نشــان دادکــه شــرکت کننــدگان بایــد بــا محیــط مجــازی 
آشــنا شــوندتا کار مــورد نظــر را بــه درســتی انجــام دهند.همچنیــن نمونــه 
مــا نســبتا کوچــک بــود وافــراد شــرکت کننــده جــوان بودنــد .شــاید اگــر 
ــر  ــه باالت ــل تجرب ــند بدلی ــر باش ــن ت ــا افرادمس ــد ی ــر باش ــه بزرگت نمون

درخریــد نتایــج بهتــر باشــد.

ــروه  ــک گ ــز بری ــه تمرک ــود ک ــن ب ــر  ای ــت دیگ ــه۲ محدودی درمطالع
ازمحصــوالت )غات(بــود. یکــی دیگــر از تحقیقــات مهــم ایــن اســت کــه 
آیــا ســبد خریــد موادغذایــی در هفتــه در شــرایط واقعــی ومجــازی قابــل 
ــات  ــن تحقیق ــردم در ای ــو واداب م ــق وخ ــا خل ــت یاخیر؟آی ــه هس مقایس
اثــر دارد؟وهمچنیــن بررســی چگونگــی تاثیــر تبلیغــات وفعالیتهــای فروش 
مــواد غذایــی بــر رفتــار مصــرف کننــده را بررســی کنیم.اینهــا فقــط چنــد 
ــد.بنابراین  ــازی میباش ــای مج ــه فض ــل توج ــیل قاب ــرای پتانس ــال ب مث
تحقیقــات آینــده بایــد بــه نحــوی باشــد کــه تفاوتهــای ومحدودیــت هــای 
اســتفاده از VR در مــورد تصمیــم گیــری مــردم در مــواد غذایــی مــد نظــر 

قــرار گیــرد.
                                                                         Ref:Food Research International
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فشار خون به زبان ساده 

مقدمه
خـون در صورتـي بـه مغـز میرسـد که فشـاري قادر باشـد بر نیـروي جاذبـه غلبه کنـد و خـون را از قلب به باال بفرسـتد. عضلـه ي قلـب، منبع این 

فشـار اسـت و این همان فشـارخون است.
دسـتگاه قلبي-عروقـي شـما شـامل قلـب، شـرایین، وریدهـا، مویرگ هـا و خوني کـه در آنهـا جریـان دارد، بدنتان را تغذیـه مي کنـد و بخش هاي 

مختلـف بـدن را به یکدیگـر مرتبط مي سـازد.

 تهیه و تنظیم : داود روسـتازاده

اتفـاق مـی افتـد و آن بیمـاری را می توان بـه عنوان علت افزایش فشـار خون 
در نظـر گرفـت کـه در صـورت کنترل بیمـاری اصلی، پرفشـاری خـون نیز به 

صـورت مناسـب تـری کنترل مـی گردد.

افـرادی کـه مبتـا بـه فشـار خـون بـاالی اولیه هسـتند، ممکن اسـت سـالها 
بـدون عامـت باشـند و از بیمـاری خـود اطاعـی نداشـته باشـند و زمانـی 
متوجـه بیمـاری خـود مـی گردنـد کـه دچـار عائـم )مثـل سـردرد، تـاری و 
اختـال دیـد، درد قفسـه سـینه، سـرگیجه و تنگـی نفـس بـه هنـگام فعالیت( 
مـی شـوند کـه در واقـع ایـن عایـم عوارض فشـار خـون باالسـت، لـذا تنها 
راهـی کـه مـی توان در زمان مناسـب بـه آن پی بـرد، اندازه  گیـری دوره ای 

و منظـم فشـار خـون به وسـیله دسـتگاه فشـار سـنج اسـت.

عوامل خطر ایجاد فشار خون باال
عوامل خطر در ایجاد فشـار خون باال را می توان به شـرح زیر بیان کرد:

سـن،جنس،وراثت،چاقی و اضافـه وزن،رژیـم غذایی،دیابت،کـم تحرکی،عوامل 
اجتماعـی و روانی،دخانیـات و الکل

 فشـار خـون، مقـدار نیرویی اسـت کـه در برابر دیواره های شـریان هـا اعمال 
مـی شـود زیـرا خـون از طریـق آنهـا جریان مـی یابد ،  بـه گفتـه انجمن قلب 
امریـکا )AHA(در ایـاالت متحـده حـدود ۸۵ میلیـون نفـر فشـار خـون بـاال 

دارنـد کـه از هـر سـه نفـر آنها یـک نفر باالی ۲0 سـال اسـت. 

 موسسـه ملـی بهداشـتNIH تخمیـن مـی زننـد کـه حـدود دو سـوم افـراد 
بـاالی ۶۵ سـال در ایـاالت متحـده دارای فشـار خـون باالهسـتنداگر بـدون 
درمـان و کنتـرل نشـدن باقی بمانـد می تواند مشـکات بسـیاری را به همراه 
داشـته باشـد. مانند:نارسـایی قلبـی، از دسـت دادن بینایـی، سـکته مغـزی و 

کلیوی. بیمـاری 

علل ابتا به بیماری فشارخون
قلـب عضـوی اسـت کـه خـون را در اطـراف بـدن پمپاژ مـی کنـد ، خونی که 
دارای سـطح پایینـی از اکسـیژن مـی باشـد بـه سـمت ریه هـا جابجـا و پمپاژ 
مـی کننـد و اکسـیژن آن را تأمیـن مـی کند سـپس خـون غنی از اکسـیژن به 
وسـیله قلـب در اطـراف بدن به منظـور تأمین عضات و سـلولهای مـا تزریق 
مـی شـود و پمپـاژ خـون فشـار را ایجـاد میکنـد ، اگـر یـک فـرد فشـار خون 
بـاال داشـته باشـد به ایـن معنی اسـت که دیـواره های شـریانی به طـور ثابت 

تحت فشـار زیادی هسـتند.

عوامل خطر و موثر در بیماری فشـار خون 
۱- سن؛

هر چه سـن شـما باالتر باشد خطر ابتا به فشارخون بیشتر است.
۲ ،تاریخ خانوادگی )وراثت(

اگـر شـما در افـراد خانـواده نزدیـک، پرفشـاری خون داریـد احتمـال وجود آن 
بـه میـزان قابل توجهی در شـما بیشـتر اسـت.

از دیـد دانـش فیزیـک فشـار خـون به نیرویـی گفته می شـود که توسـط خون 
در جریـان، بـه دیـواره رگ هـا وارد می آیـد و یکـی از عائـم اصلـی حیـات 
است.فشـار یـک مفهـوم فیزیکـی اسـت، مقصود از فشـار اشـاره بـه »قدرت« 

یـک مایـع متحرک اسـت.

فشـار خـون بـا جریـان یافتـن بـه شـاهرگ ها و بـه رگ هـا کـم می شـود. 
اصـواًل فشـارخون در بخشـهای مختلف سیسـتم گـردش خون متفاوت اسـت. 
معمول تریـن روش اندازه گیـری فشـار خـون به وسـیله فشارسـنج اسـت کـه با 
اسـتفاده از ارتفـاع جیـوه بـرای اندازه گیـری فشـار خـون در حـال چرخـش در 
رگ هـا اسـتفاده می کنـد. بـا این کـه خیلـی از فشارسـنج های فعلـی دیگـر از 
جیـوه اسـتفاده نمی کننـد، فشـار خـون هنـوز در تمـام دنیـا بـا mmHg یـا 

اندازه گیـری می شـود. میلیمتـر جیـوه 

پرفشـاری خـون در اکثـر مواقـع عامتـی نـدارد و به همیـن دلیل بسـیاری از 
مـردم بـرای سـال هـا بـه فشـار خون بـاال مبتـا هسـتند بـدون اینکـه مطلع 

. شند با
اگـر فشـار خـون بـاال تحـت درمـان قـرار نگیـرد، می تواند بـه سـرخرگ ها و 
انـدام هـای حیاتـی بـدن آسـیب برسـاند. به همیـن دلیل اسـت کــه از آن به 

عنـوان قاتـل خامـوش نـام می برند.

گفتنـی است،فشـارخون نرمـال در انسـان درحال اسـتراحت در محـدوده 100 
الـی 1۴0 میلیمترجیـوه )سیسـتولیک( و ۶0 الـی ۹0 مـم/ج )دیاسـتولیک( قرار 
دارد.بطـور معمـول اگـر فشـار خون بصـورت پایـدار باالتر از 1۴0 سیسـتول و 

۹0 دیاسـتول قـرار گیـرد پاتولـوژی و بیمـاری محسـوب می گردد.

 بـه عارضـه افزایـش فشـار خون بیـش از حـد طبیعی، هایپرتنسـیون و فشـار 
خـون بـاال یـا پرفشـاری خون گفتـه می شـود. همچنیـن کاهش فشـارخون را 

هیپوتانسـیون می نامنـد.

مقدار فشار خون خود را بدانید
دیاستول )عدد پایین( سیسـتول )عدد باال(  طبقـه 

کمتر از ۸0 کمتـر از 1۲0  مطلـوب/ طبیعـی 
۸۹-۸0  1۳۹-1۲0 پیش فشـار خون باال 

۹۹-۹0  1۵۹-1۴0 فشـار خون باال: مرحله 1 
100 و بیشتر 1۶0 و بیشـتر  فشـار خون باال: مرحله ۲ 

تنظیـم فشـار خـون در بـدن توسـط چند انـدام ماننـد قلـب، کلیـه، رگ انجام 
می گیـرد و عـاوه بـر رژیـم غذایـی بـه ویـژه مصـرف نمـک، هورمونهایـی 

ماننـد رنیـن، آنژیوتانسـین دو، آدرنالیـن و آلدوسـترون بـر آن موثرنـد.

عائم فشار خون باال
فشـار خـون بـاال بـه دو دسـته اولیه و ثانویه تقسـیم مـی گردد. در دسـته اول 
علـت فشـار خـون بـاال مشـخص نمی باشـد و بـه صـورت اولیـه ایجـاد شـده 
اسـت. در فشـار خـون ثانویه افزایش فشـار خون بـه دنبال یک بیمـاری دیگر 

دسـتگاه قلبي- عروقي مواد زیر را با خود حمل مي کند:
غـذا: کـه بـه صـورت کربوهیـدرات، پروتئیـن، چربـي، ویتامیـن هـا و مـواد 
معدنـي، از دسـتگاه گـوارش جـذب و بـه وسـیله ي عـروق بـه تمـام اعضـاي 

بـدن رسـانده مي شـود.

اکسیژن: 
کـه بـه وسـیله ي ریـه ها وارد بدن شـده، در خـون حمل میشـود و به اعضاي 

دیگر رسـانده مي شـود.

مواد زاید: 
کـه محصـول طبیعـي سـوخت و سـاز مـواد و حاصـل واکنش هاي شـیمیایي 
زیـادي در بـدن اسـت. بـه عنـوان مثال، دسـتگاه قلبـي- عروقي دي اکسـید 
کربـن را بـه ریـه هـا و سـایر مـواد زایـد را به کبـد و کلیه هـا منتقـل میکند.

فشـاري بایـد وجـود داشـته باشـد تـا خـون را در دسـتگاه قلبـي- عروقـي به 
جلـو برانـد. در غیـر اینصـورت، خـون در پاهـا جمع میشـود و به دلیـل نیروي 
جاذبـه همـان جـا مي مانـد. همانطـور که در سیسـتم ُمـدرن آبرسـاني منازل 
فشـاري الزم اسـت تـا آب را در لولـه هـا بـه جریـان بینـدازد، خـون هـم در 
صورتـي بـه مغـز شـما میرسـد که فشـاري قادر باشـد بر نیـروي جاذبـه غلبه 
کنـد و خـون را از قلـب بـه بـاال بفرسـتد. عضله ي قلـب، که منبع این فشـار 
اسـت، خـون را بـا قـدرت از قلـب بیـرون مـي رانـد، بطوریکـه خون نـه تنها 

بـر جاذبـه غلبـه مـي کنـد، بلکـه از کوچکتریـن مسـیرها )مویـرگ هـا( هـم 
عبـور میکنـد، یعنـي همـان معابـري که حین عبـور خـون از آنها تبـادل مواد 
صـورت میگیـرد. مثـا اکسـیژن بـه داخـل بافـت آزاد میشـود و دي اکسـید 

کربـن موجـود در بافـت جـذب خون میشـود.

وقتـي ارگان هـاي حیاتـي، مثـل کلیه ها، فشـار کافي بـراي عملکـرد صحیح 
دریافـت نمـي کننـد، بـراي قلـب پیغـام مـي فرسـتند کـه با قـدرت بیشـتري 
پمپـاژ کنـد. امـا آنچـه بـراي کلیـه هـا خـوب اسـت، ممکن اسـت بـراي مغز 
یـا عـروق خونـي خوب نباشـد. و ایـن زماني اسـت کـه پیامدهاي فشـار خون 

باال آشـکار میشـود.

فشـار خـون بـر دو نـوع سیسـتولی و دیاسـتولی تقسـیم و نام گـذاری می گردد 
کـه گاهـی بـا نام حـد بـاال و حد پاییـن نیز شـناخته می شـود.

فشار خون سیستولی
فشـار موجـود در هنگامی اسـت کـه ماهیچه قلـب بطور کامـل منقبض 
شـده و خون را به درون سـرخرگ یا شـریان فرستاده باشـد و در مقابل 
هنگامی کـه قلـب در حالـت اسـتراحت بیـن دو ضربـان بـه سـر می برد 
و خـون بـه واسـطه فشـار درون رگ هـا و دریچه هـای درون وریدی در 

حـال بازگشـت بـه قلـب و پر نمودن بطن راسـت اسـت.
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۳-دما:
یـک مطالعـه کـه درآن ۸۸01 شـرکت کننـده باالی ۶۵ سـال حضور داشـتند 
سیسـتولیک  خـون  فشـار  مقادیـر  کـه  دریافتنـد  بودنـد،  نظـارت  تحـت  و 
ودیاسـتولیک در طـول سـال هـای مختلـف و توزیـع دمـای هـوای فصلـی 

متفـاوت اسـت.
کـه وقتـی هـوا گـرم تر اسـت فشـار خـون پایین مـی آیـد وقتی هوا سـردتر 

اسـت فشـار خـون باال مـی آید.

۴-زمینه قومی:
شـواهد نشـان مـی دهد که افـراد مبتا بـه سـرخجه آفریقایی یا جنوب آسـیا 
در معـرض خطـر ابتـا به فشـار خـون باال هسـتند در مقایسـه با افـرادی که 

عمدتـًا قفقـاز یـا آمریکایی هـای آمریکایی)بومیان آمریکا( هسـتند.

۵ - چاقی و اضافه وزن؛
ایـن افراد نسـبت به کسـانی کـه وزن طبیعـی دارند، بیشـتر در معرض فشـار 

خون بـاال قـرار میگیرند.

۶ - برخی از جنبه های جنسیتی
بـه طـور کلی فشـار خـون بـاال در مـردان بالغ بیشـتر از زنـان بالغ اسـت که 
بـا ایـن حـال پـس از ۶0 سـالگی هـر دو جنـس بـه طور مسـاوی نسـبت به 

ایـن بیماری حسـاس هسـتند.

7 - فیزیکی
عـدم فعالیـت، فقـدان ورزش و همچنین داشـتن یک زندگی بـی حرکت وبی 

تحـرک باعث افزایش فشـار خون میشـود.

۸- سیگار کشیدن
سـیگار کشـیدن باعـث عـروق خونی و منجـر به فشـار خون باال می شـود. 
سـیگار همچنیـن مقدار اکسـیژن خـون را کاهش مـی دهـد بنابراین ضربان 
قلـب بـرای جبـران ایـن کاهـش افزایـش مـی یابـد در نتیجـه فشـار خون 

باال مـی رود.

۹ - مصرف الکل
بـه گفتـه محققـان افـرادی کـه بـه صـورت مرتـب الـکل مصـرف مـی کنند 

فشـار خـون سیسـتولیک باالتـری نسـبت بـه مابقـی افـراد دارند.

۱۰ - مصرف زیاد نمک
طبـق گزارشـات محققـان جوامعـی کـه مـردم آن کمتـر نمـک مـی خورنـد 
فشـار خـون پاییـن تـری نسـبت به کسـانی دارنـد که نمـک زیادی اسـتفاده 

کنند. مـی 
***

آشنایی با خط تولید بستنی

مقدمه
بســتنی یــک فــرآورده شــیری ویــا از اب میــوه لذیــذ ، مطبــوع و خوشــایند ذائقــه اســت کــه در تمــام فصــول ســال مخصوصــا 
بهــار و تابســتان مصــرف کننــد گان فــراوان دارد ، اگــر بســتنی بــه نحــوه بهداشــتی و بــا رعایــت اصــول اســتاندارد تهیــه و بســته 

بنــدی شــود و بــه دســت مصــرف کننــده برســد
، عاوه بر ایفای نقش یک فرآیند تفننی ، منبع ســر شــاری از مواد انرژی زا جهت سوخت و ساز بدن خواهد بود.

ــرف  ــر مص ــوان ت ــات ج ــوص طبق ــراد بخص ــه اف ــوده ، و کلی ــدود نب ــه مح ــی از جامع ــر خاص ــه قش ــف ب ــواع مختل ــتنی در ان بس
ــوند. ــی ش ــوب م ــده ان محس ــدگان عم کنن

بســتنی در انــواع مختلــف بــه قشــر خاصــی از جامعــه محــدود نبــوده ، و 
کلیــه افــراد بخصــوص طبقــات جــوان تــر مصــرف کننــدگان عمــده ان 

محســوب مــی شــوند.
ــیر و  ــتاندارد ش ــی اس ــیون فن ــیله کمیس ــه وس ــه ب ــتنی ک ــتاندارد بس اس
ــواد خوراکــی و  ــی اســتاندارد م ــه مل ــر نظــر کمیت ــرآورده  هــای آن زی ف
فــرآورده  هــای کشــاورزی و تحــت نظــارت شــورای عالــی اســتاندارد در 
مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران تهیــه و تدویــن گردیــده 
اســت بــه اســتناد مــاده یــک قانــون مــواد الحاقــی بــه قانــون تأســیس 
ــاه  ــوب ۲۴ آذرم ــران مص ــی ای ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق ــه اس مؤسس
1۳۴۹ بــه عنــوان اســتاندارد رســمی ایــران منتشــر مــی  گــردد. ) شــماره 

اســتاندارد بســتنی 1۹۶۹ مــی باشــد.(
 

معرفی انواع و کاربردهای محصول
بستنی خامه  ای

• حالت عمومی 
منظــور بســتنی  هایــی اســت کــه حداقــل حــاوی ۸ درصــد )بــر 
ــوده و  ــیر ب ــی ش ــی  چرب ــول نهائ ــه وزن محص ــبت ب ــرم نس ــب گ حس

مــاده خشــک آن حداقــل ۳۲ درصــد بــر حســب گــرم نســبت بــه وزن 
ــد. ــی  ( باش ــول نهائ محص

میوه  ای 
ــل 1۵  ــه حداق ــوه ب ــاره می ــا عص ــده ی ــورد ش ــوه خ ــدار می ــی مق • وقت
ــد ۶  ــی بای ــدار چرب ــل مق ــورد لیمــو ده درصــد حداق درصــد برســد در م

ــد. ــاده خشــک ۳0 درصــد باش ــل م درصــد و حداق

تخم مرغی 
ــد  ــتنی بای ــود بس ــه ش ــرغ اضاف ــتنی تخــم م ــه بس ــه ب ــی ک • درصورت
حداقــل دارای ۷ درصــد زرده تخــم مــرغ مایــع یــا معــادل آن بــه شــکل 

خشــک باشــد.

بستنی شیری
• حالت عمومی 

منظــور بســتنی  هایــی اســت کــه حداقــل حــاوی ۳ درصــد برحســب گــرم 
نســبت بــه وزن محصــول نهائــی  چربــی شــیر بــوده و مــاده خشــک آنهــا 
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ــه براســاس  ــرل بیولوژیکــی اســت ک ــه کنت ــک مرحل پاستوریزاســیون ی
تخریــب کامــل باکتــری هــای بیمــاری زا طراحــی شــده اســت. عــاوه 
ــای  ــروب ه ــداد میک ــش تع ــیون در کاه ــد پاستوریزاس ــن، فرآین ــر ای ب
مولــد فســاد نظیــر ســایکروتروپها )Psychrotroph( مؤثــر اســت و از 
ســوی دیگــر بــه هیدراتــه شــدن بعضــی از ترکیبــات همچــون پروتئینهــا 

و پایدارکننــده هــا کمــک بســیار زیــادی میکنــد.
بــرای بــه وجــود آمــدن ایــن ویژگــی هــا دمــای ۶۹ درجــه ســانتیگراد 
بــه مــدت ۳0 دقیقــه یــا ۸0 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت ۲۵ ثانیــه الزم 
 )HTST( ــداوم ــداوم و م ــر دو روش غیرم ــد از ه ــن فرآین ــت.در ای اس

اســتفاده مــی شــود.

ــه در  ــواد اولی ــردن م ــوط ک ــداوم، مخل ــیون غیرم در روش پاستوریزاس
ــک  ــا ی ــزن ب ــن مخ ــرد. ای ــورت میگی ــیده ص ــزرگ سرپوش ــزن ب مخ
سیســتم حرارتــی از نــوع بخــار یــا آب داغ تجهیــز شــده اســت. مخلــوط 
ــا حداقــل ۶۹ درجــه ســانتیگراد حــرارت داده  بســتنی در ایــن مخــزن ت
ــد. ــه مــدت ۳0 دقیقــه در ایــن حــرارت باقــی میمان میشــود و ســپس ب
ــب میشــود و  ــل تخری ــزا بهطــور کام ــای بیماری ــت باکتریه ــن حال در ای
ــا ماکزیمــم صدهــزار عــدد در هــر گــرم کاهــش  تعــداد کل باکتریهــا ت
مییابــد. پــس از پاستوریزاســیون، مخلــوط همــوژن میشــود و ســپس بــا 
عبــور از چنــد نــوع مبــدل حرارتــی خنــک میشــود وبــه دمــای ۴ درجــه 

ســانتیگراد میرســد.

امــا در سیســتم پاستوریزاســیون مــداوم از حــرارت زیــاد و زمــان کوتــاه 
اســتفاده مــی شــود. در ایــن سیســتم، مــواد پــس از مخلوط شــدن در یک 
مخــزن بــزرگ و جداگانــه بــا بعضــی از سیســتمهای پیــش حرارتــی تــا 
حــدود ۳0 ـ ۴0 درجــه ســانتیگراد گــرم مــی شــوند. ایــن حــرارت بــرای 
ــا یکدیگــر الزم اســت. سیســتم پاستوریزاســیون  ترکیــب شــدن مــواد ب
مــداوم بــا یــک بخــش حرارتــی، یــک بخــش خنککننــده و یــک بخــش 

احیــاء تجهیــز شــده اســت. بخــش خنککنندههــای ایــن سیســتم بــرای 
بســتنی معمــواًل بزرگتــر از سیســتم خنــک کننــده شــیر اســت.

هموژنیزاسیون:
ــن  ــه در ای ــود ک ــی ش ــوژن م ــوط هم ــدن، مخل ــتوریزه ش ــس از پاس پ
حالــت در نتیجــه شکســته شــدن یــا کاهــش میــزان گلبولهــای چربــی 
ــی  ــیون چرب ــر از  1mm ، امولس ــه کمت ــه ب ــا خام ــیر ی ــود در ش موج
تشــکیل میشــود. معمــواًل بــرای مخلــوط بســتنی از سیســتمهای 
ــه ای اســتفاده مــی شــود. شــواهد نشــان داده  هموژنیزاســیون دو مرحل
اســت کــه اســتفاده از هموژنیزاتورهــای یــک مرحلــه ای باعــث میشــود 
گلبولهــای چربــی هنــگام ســرد شــدن خوشــهای شــوند کــه ایــن امــر 
ــزان  ــش می ــدن و کاه ــدی زده ش ــکوزیته، کن ــش ویس ــب افزای موج

ــود. ــم میش ــش حج افزای
ــرود و در  ــن می ــه ای از بی ــن معایــب در هموژنیزاســیون دو مرحل ــا ای ام

کنــار آن فوایــد زیــر حاصــل مــی شــود:
1. کاهش میزان گلبولهای چربی

۲. افزایش سطح تماس
۳. تشکیل غشاء

۴. امکان اســتفاده از کره و خامه منجمد
۵. نرم و یکنواخت شــدن بافت بستنی

۶.  پایداری بهتر هوا و افزایش مقاومت بســتنی در برابر آب شــدن
ــد در همــان درجــه حــرارت پاستوریزاســیون  ــد هموژنیزاســیون بای فرآین
ــی  ــاد، شکســته شــدن گلبولهــای چرب ــرا حــرارت زی ــرد. زی صــورت گی
را در هــر فشــاری امکانپذیــر و از تجمــع و خــوش هــای شــدن چربــی 
جلوگیــری مــی کنــد. فشــار مطلــوب برحســب ترکیب مخـــلوط متغیــــر 
است امـــا بـه طـــور کـلی در همـــوژنیزاتورهای دو مرحـله ای یک فشار 
ــه دوم  ــه اول و psi 1000 ، ۵00 در مرحل ۲000 ـ psi ۲۵00 در مرحلـ

ویژگــی مطلــوب را در اکثــر مــوارد ایجــاد مــی کنــد.

حداقــل ۲۸ درصــد برحســب گــرم نســبت بــه وزن محصــول نهائــی  باشــد.

• میوه  ای 
روی بســته  بندی باید کلمه بستنی شیری  ذکر شود.

مثال : بســتنی توت فرنگی )بستنی شیری (
همــان طــور کــه قبــا بیــان شــد بســتنی یــک کاالی مصرفــی اســت ، 
و مــی تــوان بــه آن بــه عنــوان یــک تامیــن کننــده ویتامیــن هــای و یــا 

یــک مکمــل غذایــی نــگاه نمــود.
طبــق برنامــه ریــزی دولــت یکــی از مهمتریــن اهــداف برنامــه چهــارم 
ــداز بیســت ســاله کشــور حرکــت  ــن چشــم ان توســعه کشــور و همچنی
بــه ســمت صــادرات غیــر نفتــی اســت در حــال حاضــر عمــده صــادرات 
ایــران مربــوط بــه صــادرات کاالهــای نفتــی مــی باشــد لــذا برای رشــد و 
گســترش صــادرات غیــر نفتــی، برنامــه ریــزی بــرای افــزودن واحدهــای 
جدیــد و همچنیــن اســتفاده بهینــه از امکانــات فعلــی، ضــروری بــه نظــر 
ــه عنــوان کاالیــی اســتراتژیک در  ــوان ب مــی رســد . بســتنی را نمــی ت
نظــر گرفــت امــا مــی تــوان اینگونــه عنــوان نمــود کــه اهمیــت ان بــه 

عنــوان کاالی مصرفــی بیــان نمــود.

ــزات  ــا تجهی ــتگاه ه ــی دس ــی تمام ــای میدان ــی ه ــه بررس ــه ب ــا توج ب
خــط تولیــد بســتنی در ایــران ســاخته مــی شــود ولــی برخــی از شــرکت 
ــای  ــتگاه ه ــد دس ــی برخوردان ــی خوب ــوان مال ــه از ت ــزرگ ک ــای ب ه
تولیــد بســتنی را از کشــور هایــی ماننــد آلمــان و ایتالیــا وســویس و… 
خریــداری مــی کننــد کــه تمــام اتوماتیــک بــوده ودر هیــچ بخشــی بــه 

ــع خوراکــی بســیار مهــم  ــکات بهداشــتی کــه در صنای ــت ن ــل رعای دلی
ــدارد. مــی باشــد .انســان دخالتــی ن

ــوان بیــان کــرد فــرم قالــب هــای بســتنی  از دیگــر نکاتــی کــه مــی ت
ــب نظــر مشــتریان  ــی جل ــروزه برخــی شــرکت هــا برال مــی باشــد . ام
ــم هــای  ــون و مخلوطــی از طع ــه اشــکال گوناگ محصــوالت خــود را ب
ــه  ــوالت ب ــه از محص ــد اینگون ــرای تولی ــد و ب ــی کنن ــه م ــف ارائ مختل
ــه  ــال در تهی ــوان مث ــه عن ــد . ب ــاج دارن ــد احتی ــای جدی ــوژی ه تکنول
ــد  ــرکت دارن ــوه ش ــوع می ــا ۳ ن ــوط ۲ ی ــوه ای. مخل ــای می ــتنی ه بس
کــه در قالبهــای بســتنی مایــع بســتنی تزریــق شــده و پــس از انجمــاد 

ــردد. ــی گ ــد م ــورد نظــر تولی محصــول م
ــه ۳  ــوان ب ــی ت ــتنی را م ــد بس ــوم در تولی ــای مرس ــوژی ه ــذا تکنول ل
ــل  ــای داخ ــگاه ه ــا وفروش ــازه ه ــه در مغ ــنتی ک ــوژی س ــته تکنول دس
شــهر هــا مرســوم اســت و بــه صــورت محلــی بــه تولیــد بســتنی مــی 
پردازنــد. تکنولــوزی متوســط کــه اکثــر کار خانــه هــای کوچــک کشــور 
ــات  ــر کارخانج ــه اکث ــاال ک ــوژی ب ــد . تکنول ــی کنن ــتفاده م از آن اس
بــزرگ کشــور از آن اســتفاده مــی کننــد و محصــوالت آنهــا در جامعــه 

شــناخته شــده اســت.

مراحل تولید بستنی عبارتند از
مخلــوط کــردن مــواد اولیــه، پاستوریزاســیون، هموژنیزاســیون، رســیدن 

مخلــوط، انجمــاد، بســته بنــدی، ســخت کــردن.

۱. مخلوط کردن
ــتنی  ــه بس ــتور تهی ــاس دس ــه براس ــت مواداولی ــه نخس ــن مرحل در ای
موردنظــر انتخــاب میشــوند. ســپس مــواد براســاس وزن خشــک توزیــن 
میشــوند تــا پــس از مخلــوط شــدن ترکیــب مشــخصی بهدســت بیایــد. 
ــه  ــوط ب ــوی مخل ــرف محت ــد ظ ــه بای ــردن مواداولی ــوط ک ــرای مخل ب
ــا  ــت ب ــور یکنواخ ــودری بهط ــات پ ــا ترکیب ــود ت ــکان داده ش ــدت ت ش
موادمایــع آمیختــه شــوند. بــه همیــن دلیــل، اغلــب از مخلوطکنهــای بــا 

ــاد اســتفاده میشــود. ســرعت زی

پاستوریزاسیون
در ایــن مرحلــه مخلــوط بــه دســت آمــده پاســتوریزه مــی شــود. فرآینــد 
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تاریخچـه شـکالت
 و ۵ خاصـیت شگفت  انگیـز شـکالت تـلخ

 بـرای سـالمت بـدن

پروتئیـن هـای شـیر گسـتره وسـیعی از فعالیـت هـای تغذیـه ای ، عملکـردی و 
زیسـتی را انجـام مـی دهنـد. بسـیاری از پروتئیـن های شـیر خصوصیات زیسـتی 
ویـژه ای دارنـد که ایـن اجزاء را به ترکیبـات بالقوه غذاهای بهبود دهنده سـامتی 
بـدن تبدیـل مـی کنند. امـروزه توجـه بـه پپتید هـای فعـال از نظـر فیزیولوژیکی 
کـه از پروتئین های شـیر مشـتق شـده افزایش یافته اسـت. این پپتیدهـا در توالی 
ملکـول پروتئیـن اصلی غیر فعال هسـتند و می توانند توسـط گـوارش معده و روده 
ای شـیر ، تخمیـر شـیر با کشـت هـای آغازگـر پروتئولیتیـک و یا آبکافت توسـط 

آنزیـم هـای پروتئولیتیک ، آزاد شـوند. 
تحقیقـات نشـان داده انـد کـه پپتیدهـای مشـتق شـده از پروتئیـن شـیر فعالیـت 
هـای گوناگونـی را انجـام دهنـد ، مثـًا سیسـتم هـای گوارشـی ، قلبـی عروقی ، 
ایمنـی و عصبـی را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. مطالعـات جدید اثرات ضد فشـار 
خـون ، ضـد انعقـاد خـون ، آنتـی اکسـیدانی و ضـد میکروبـی پپتیدهـای زیسـت 
فعـال شـیر را نشـان داده اسـت اخیـراً در مقیاس صنعتـی تکنولـوژی تولید تجاری 
پپتیدهـای زیسـت فعـال شـیر شـروع بـه کار کرده و توسـعه یافته اسـت. اسـاس 
ایـن تکنولـوژی جداسـازی غشـاء و روش هـای کروماتوگرافـی تبـادل یونـی می 
باشـد. انـواع مختلـف پپتیدهـای زیسـت فعال کـه بطور طبیعی تشـکیل شـده اند 
در محصـوالت لبنیاتـی تخمیـری ازجملـه ماسـت ، شـیر تخمیـری و پنیـر یافـت 
شـده انـد. بـا وجـود ایـن مزایـای مفید سـامتی نسـبت داده شـده بـه پپتیدها در 
ایـن محصـوالت سـنتی تاکنون ثابت نشـده اسـت. از طـرف دیگر در حـال حاضر 
محصـوالت لبنـی تجـاری اندکـی وجـود دارنـد کـه بـا پپتیدهـای زیسـت فعـال 
مشـتق شـده از پروتئین های شـیر غنی سـازی شـده باشـند که مزایای پزشـکی 
شـان در مطالعات بالینی انسـانی مسـتند گردیده اسـت. در این مقاله سـعی بر آن 

شـده تـا گوشـه ای از مزایـای پپتیدهـای زیسـت فعال بیـان گردد. 
نقـش پروتئیـن هـا به عنـوان اجـزای فعـال از نظـر فیزیولوژیکی در رژیـم غذایی 
بـه صـورت فزاینده ای تأیید گردیده اسـت. بسـیاری از پروتئین هایـی که بصورت 
طبیعـی در مـواد غذایـی خـام وجـود دارند عمـل فیزیولوژیکی شـان را یـا بصورت 
مسـتقیم یـا ازطریـق آبکافـت آنزیمـی انجـام مـی دهنـد. در سـال هـای اخیـر 
مشـخص شـده کـه پروتئیـن هـای رژیمی یـک منبـع غنـی از پپتیدهای زیسـت 

فعـال را فراهـم مـی آورند. 
چنیـن پپتیدهایـی در توالـی پروتئیـن اصلـی غیرفعال هسـتند و می توانند به سـه 

طریق آزاد شـوند: 
الف( از طریق آبکافت به وسیله آنزیم های گوارشی 

ب( از طریق آبکافت توسط موجودات ذره بینی پروتئولیتیک 

ج( از طریق عمل آنزیم های پروتئولیتیک مشتق شده از موجودات ذره بینی یا گیاهان. 
در حـال حاضـر به خوبی اثبات شـده اسـت که پپتیدهـای فعال از نظـر فیزیولوژی از 
چندیـن پروتئیـن غذایـی در مـدت گـوارش معـده و روده ای و تخمیر مـواد غذایی با 
باکتـری اسـید الکتیک تولید می شـوند. تولیـد و خصوصیات پپتیدهای زیسـت فعال 
در بسـیاری از مقـاالت اخیـر مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. پپتید های زیسـت فعال 
بـه عنـوان اجـزاء ویـژه پروتئینـی تعریـف گردیده اند کـه تأثیـر مثبتی بـر عملکردها 
بـا شـرایط بدنـی دارنـد و احتمـااًل در نهایـت بـر سـامتی بـدن اثـر مـی گذارنـد. 
ممکن اسـت پپتیدهای زیسـت فعال سیسـتم های عمده بدن یعنی سیسـتم های 
قلبـی عروقـی ، گوارشـی ، ایمنـی و عصبـی را بـر اسـاس توالـی آمینو اسیدشـان 
تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. بـه ایـن دلیـل ، احتمـال توالـی هـای جـدای پپتیدهای 
رژیمـی بـرای بهبـود بخشـیدن بـه سـامت انسـان بوسـیله کاهـش دادن خطـر 
بیمـاری هـای مزمن یـا تقویت کردن سیسـتم طبیعـی ایمنی بـدن ، عاقه علمی 
بسـیاری را در چنـد سـال گذشـته برانگیختـه اسـت. این اثـرات مفید در سـامتی 
ممکـن اسـت بـه توالی های پپتیدی شـناخته شـده فراوانی نسـبت داده شـوند که 
مثـًا فعالیـت هـای ضد افزایش فشـار خـون ، ضد میکروبـی ، و ضـد انعقاد خون 
و آنتـی اکسـیدانی را نشـان مـی دهنـد. ایـن فعالیـت ها بسـته به ترکیـب و توالی 
اصلـی آمینواسـید باقـی مانـده متغییـر می باشـند. امـروزه ، پروتئین های شـیر به 

عنـوان مهمتریـن منبـع پروتئیـن هـای زیسـت فعال در نظـر گرفته می شـوند. 
ایـن مقالـه دانـش کنونـی را در مـورد پپتیدهـای زیسـت فعـال کـه از پروتئیـن 
هـای شـیر مشـتق شـده انـد مورد بررسـی قـرار داده و بـه تولیـد آنهـا ، چگونگی 
ایجادشـان در محصـوالت لبنـی تخمیری ، عملکرد فیزیولوژیکی و امکان اسـتفاده 
آنهـا در بهبـود سـامت بدن تأکید مـی کند. تولید پپتید های زیسـت فعال اساسـًا 
از نظـر زیسـت شناسـی پپتیدهـای زیسـت فعال مـی توانند بـه طرق زیـر از پیش 

مـاده پروتئیـن های شـیر تولید شـوند: 
الف ( آبکافت آنزیمی توسط آنزیم های گوارشی 

ب( تخمیر شیر با کشت آغازگر پروتئولیتیک 
ج( تجزیـه پروتئیـن توسـط آنزیـم هـای مشـتق شـده از موجـودات ذره بینـی یـا 

ن.  ها گیا
در بسـیاری از مطالعـات ترکیـب )الـف( و )ب( یا )الـف( و )ج( در تولیـد پپتیدهایی 

بـا عملکرد کوتـاه ، مؤثـر و کار آمد 
 Korhonen, H., A. Pilanto.Bioactive peptides:production
 and functionality. International dairy journal. Article in

.Silva,S. v - 2 press

 تاریخچه شکات؛ هر چه تلخ تر بهتر
بـه نظـر می رسـد تاریخچـه ایـن »تلـِخ محبـوب« بـه زمـان تمدن»مایاهـا« برمی گـردد. 
در حقیقـت نخسـتین بـار حـدود 1100 سـال قبـل از ایـن مایاهـا و آزتک هـا بودنـد که از 
شـکات در قالـب یـک مـاده خوراکـی بـه شـکل نوشـیدنی اسـتفاده می کردنـد. اگـر چه 
گفتـه می شـود ایـن نوشـیدنی کـه بـه دلیـل تلخـی فـراوان بـه »آب تلـخ« مشـهور بـود 
حتـی پیش تـراز این هـا در بخش هـای جنوبی کشـور مکزیـک و در زمـان تمدن»اولمک« 
بسـیار محبـوب و بـه »خـوراک خدایان« مشـهور بـود. محبوبیت ایـن خوراکی انـرژی زا و 
مفیـد بـه حـدی زیـاد بود کـه در یک بـازه زمانـی در کشـورهای آمریکای مرکـزی، نوعی 
کاالی لوکـس محسـوب می شـد به  طـوری  کـه از دانه های کاکائـو به عنوان پول اسـتفاده 
می کردنـد. تـا سـالیان سـال از کاکائـو بـه صورت نوشـیدنی اسـتفاده می شـد تـا این که در 
قـرن 1۶ میـادی یـک فـرد اسـپانیایی بـه نـام »هرنانـدو کورتـز« دانه هـای کاکائـو را از 

آمریـکای مرکـزی به اروپـا  آورد.
اگـر چـه طبق یـک روایت دیگر »کریسـتف کلمب« در سـال 1۵0۲ میادی نخسـتین بار 
دانه هـای کاکائـو را از آمریـکا بـه اروپـا آورده اسـت. در سـال 1۵۲۸ میـادی از کاکائو در 
اسـپانیا هـم بـه عنـوان واحد پول اسـتفاده می شـد. در واقع طبق یکسـری جـداول مالیاتی 
کاالهایـی بـا ارزش برابـر کاکائـو بـا این مـاده مبادله می شـدند. حدود ۶0 سـال بعـد اولین 
محمولـه شـکات کاکائویـی وارد سـایر کشـورهای اروپایی شـد. در قرن هفدهم شـکات 

از دربـار اشـراف فرانسـوی و از طریـق اتریـش بـه انگلسـتان راه پیـدا کـرد. بـا این همـه 
شـکاتی کـه در آن زمـان در اروپـا رایـج شـده بـود و در دسـت اشـراف دسـت به دسـت 
می شـود بـه انـواع مختلف کاکائویـی امروزی شـباهت چندانی نداشـت و در برخی مراسـم 

مهـم »کاکائـوی داغ« نوشـیدنی محبـوب مهمانی های رسـمی بود.
ایـن خوراکی محبوب به شـکل امروزی شـباهت بسـیار اندکی بـه انواع اولیه دارد و بیشـتر 
از این کـه مـزه تلخـی را زیـر زبـان بیـاورد بـه خاطـر طعـم شـیرین و در برخـی مـوارد بـا 

درصدهـای مختلـف تلخی اش، محبوب اسـت.

شکات چگونه درست می شود
شـکات از میوه هـای درخـت کاکائـو کـه گیـاه بومـی آمریـکای جنوبـی و مرکزی اسـت 
بـه دسـت می آیـد. هـر کـدام از ایـن میوه هـا »پود« نـام دارنـد و هر پـود حـاوی ۴0 عدد 
دانـه کاکائـو اسـت. بـرای تهیه شـکات ایـن دانه های کاکائو خشـک و ُرسـت یا بـو داده 
می شـوند. بـرای بـه دسـت آمـدن یک شـکات بهتـر و خـوش طعم تـر بهتر اسـت دانه ها 
کاکائـو را بـه مـدت هفـت روز در نـور خورشـید خشـک کننـد کـه البتـه در تولیـد انبـوه و 
کارخانـه ای شـکات ایـن روش دیگـر منسـوخ شـده اسـت. بعـد از خشـک شـدن دانه ها 
آن هـا تفـت یا بـه اصطاح بـو می دهند و سـپس آن ها را آسـیاب می کنند. در ایـن مرحله، 
چربـی کاکائـو را بـا تحت فشـار قـرار دادن ایـن مـاده، از کاکائو جـدا می کننـد، در نهایت 

خواص و عملکردهای پپتید های زیست فعال

 تهیـه و تنظیم : محمد بهزادی 

مقدمه
ــت  ــه دس ــو ب ــای کاکائ ــه از دانه ه ــت ک ــای دنیاس ــن خوراکی ه ــه محبوب تری ــف از جمل ــای مختل ــکل ها و طعم ه ــکات« در ش ش
ــه  ــو ب ــای کاکائ ــردم از دانه ه ــادی م ــا ۹۰۰ می ــه ســال های ۲۵۰ ت ــد در فاصل ــه بدانی ــب باشــد ک ــان جال ــد. شــاید برایت می آی

ــد. ــوان اکســیر ســامتی اســتفاده می کردن عن
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آن چـه کـه باقـی می ماند پودر کاکائو اسـت. برای درسـت کردن شـکات مقادیـر مختلفی 
از پـودر کاکائـو را بـا نسـبت های مختلـف چربـی کاکائو و سـایر مواد مخلوط و شـکات با 
طعم هـای مختلـف درسـت می کننـد. بـد نیسـت بدانید شـکات تیـره از نوع مرغـوب آن، 
دارای ۷0 درصـد کاکائـو اسـت، در حالـی کـه در تهیـه انواع شـیری تا ۵0 درصـد از کاکائو 

اسـتفاده شـده اسـت و شـکات سـفید تنها ۳۳ درصد کاکائو دارد.

هات چاکلت؛ نوشیدنی محبوب ثروتمندان
»هـات چاکلـت« یـا همـان شـکات داغ از همـان ابتـدای کشـف دانه هـای کاکائـو یـک 
نوشـیدنی محبـوب بـود. در تمدن هـای اولیه ایـن نوشـیدنی داغ را از دانه هـای کاکائو، آب 
و مقـداری فلفـل درسـت می کردنـد. بعدهـا این نوشـیدنی محبوب بـا ترکیبی از شـکات، 
وانیـل و ادویه هـای خـوش عطـر مثـل دارچیـن و بـه صـورت غلیـظ و البتـه سـرد تهیـه 
می شـد و نوشـیدنی محبـوب طبقـه اشـراف بـه خصـوص در کشـورهایی مثل اسـپانیا بود. 
شـاید برای تـان جالب باشـد کـه بدانید فرمول نوشـیدنی شـکاتی اسـپانیایی ها تا سـال ها 
جز اسـرار طبقه اشـراف محسـوب می شـد. بعدها نوشـیدنی شـکات به شـکل گرم سـرو 
شـد و بـه همان اسـم شـکات معـروف بـود و بعدها به بـه »هات چاکلـت« تغییر نـام داد 

تـا از سـایر انـواع ایـن خوراکی و نوشـیدنی ها شـکاتی متمایز شـود.

مزایای شکات تلخ برای حفظ سامت بدن
1- شـکات تلـخ بخوریـد. اگـر قصد داریـد رژیم الغـری بگیرید و وزن کـم کنید هفته ای 
حداکثـر ۳0 گـرم از نـوع تلـخ این خوراکـی را بخورید. نـوع تلخ و بدون شـکر این خوراکی 
سرشـار از »فائونیـد« اسـت. فائونیدهـا سـبب کاهـش مقاومت بدن نسـبت به انسـولین 
می شـوند و باعـث تنظیـم قند خـون می شـوند و عـاوه بـر ایـن از بـاال رفتـن قند خـون 
جلوگیـری می کننـد. از جملـه مزایـای شـکات تلـخ ایـن اسـت کـه سـبب کاهش اشـتها 
و در نتیجـه عـدم پرخـوری و کاهش وزن می شـود. بیشـترین میـزان فائونیدهـای کاکائو 
در شـکات تلـخ وجـود دارنـد و بـه همیـن دلیـل نـوع تلـخ آن، بهتریـن و کامل ترین نوع 
شـکات بـرای سـامت بدن اسـت. اگر شـکات با تلخـی خیلی بـاال را دوسـت ندارید با 
کمـی آجیـل و مغزهایـی مثـل بـادام و فنـدق تلخـی آن را کمتـر کنیـد. اگـر می خواهید از 
خـواص شـگفت انگیز شـکات برای سـامت بـدن بهره منـد شـوید در هفته بیشـتر از ۳0 

گـرم شـکات حتـی از نـوع تلخ مصـرف نکنید.
۲- از جملـه مزایـای شـگفت انگیز شـکات تلـخ بـرای سـامت بـدن همیـن بـس کـه 
تلخ تریـن نـوع ایـن خوراکـی لذیـذ و محبـوب، ریسـک حملـه قلبـی را کاهـش می دهـد. 
مـاده اصلـی تشـکیل دهنده ایـن خوراکـی، کاکائو اسـت و کاکائو بـه دلیل مقادیـر فراوان 
»فاوانـول« باعـث باز شـدن رگ هـای قلب می شـود و البته خـواص آنتی اکسـیدانی دارد. 
در مجمـوع انـواع تلـخ ایـن خوراکـی سـبب کاهش فشـار خـون، کاهش خطر لخته شـدن 

خـون و نیـز کاهـش کلسـترول بـد خـون )LDL( و در نهایـت کمتر شـدن ریسـک ابتا 
بـه ناراحتی هـای قلبـی و سـکته قلبـی می شـود. بـه نظر می رسـد مصـرف 1۹ تـا ۳0 گرم 
شـکات تلـخ و تیـره در طـی یـک هفتـه ۳۲ درصـد خطر ابتـا به بیمـاری هـای قلبی را 
کاهـش مـی دهـد. در حالـی که مصـرف روزانه شـکات تلخ ایـن تاثیر را نخواهد داشـت.

۳-وقتـی از مزایـای شـگفت انگیز شـکات تلـخ بـرای سـامت بـدن صحبـت می کنیـم 
مشـخصا منظـور مـا مصـرف انواع تلـخ این خوراکـی خوش طعم بـا کمترین میـزان چربی 
و شـکر اسـت. در حقیقـت شـکات تلـخ و تیره به شـکاتی گفته می شـود کـه ۷۵ درصد 
آن را کاکائـو تشـکیل مـی دهـد. شـکات تلـخ بـا تولیـد هورمـون »آندروفیـن« در خون 
سـبب تحریـک مغـز و بـه وجـود آمـدن احسـاس لـذت می شـود. می خواهیـد یکـی دیگر 
از خـواص شـگفت انگیز شـکات را بـا شـما در میـان بگذاریـم؟ شـکات تلـخ بـا تولیـد 
هورمـون شـادی یا همان »سـروتونین« شـما را سـر حال مـی آورد و میزان افسـردگی را در 

شـما کاهـش می دهد.
۴-یکـی دیگـر از مزایای شـکات تلخ تاثیر آن بر سـامت پوسـت شماسـت. این خوراکی 
تلـخ و تیـره پوسـت شـما را شـاداب و جـوان نگـه مـی دارد. هـر چـه میـزان شـکر موجود 
در ایـن خوراکـی کمتـر و رنـگ آن تیره تـر و طعمـش تلخ تـر باشـد بـا مصرف آن پوسـتی 
جـوان و شـاداب خواهیـد داشـت. در حقیقـت »فاونوئیدهـای« شـکات سـیاه بـه جذب 
پرتـو UV کمـک می کنـد، جریـان خـون پوسـت را افزایـش می دهنـد، بافـت پوسـت را 
تقویـت و آبرسـانی پوسـت را افزایـش می دهنـد. عـاوه بـر این شـکات با درصـد باالی 
کاکائو سرشـار از »فاونولهاسـت« که با کاهش التهاب سـبب شـادابی پوسـت می شـوند. 
بـد نیسـت بدانیـد طبق تحقیقات پزشـکی صـورت گرفته زناني که سـه ماه مداوم سـه ماه 
روزانـه شـکات داغ غلیـظ بـا درصـد آنتـي اکسـیدان بـاال مصرف مي کنند پوسـت سـالم 
و مرطوب تـر و نیـز مقاوم تـری در برابـر آفتـاب نسـبت بـه زنانـی دارنـد کـه نوع تلـخ این 
خوراکـی را نمی خورنـد. ایـن مـورد آخر یکـی دیگر از خواص شـگفت انگیز شـکات برای 

زیبایـی از قدیم االیـام تـا بـه امروز بوده اسـت.
مـواد  از  سرشـار  تلـخ  شـکات  کـه  بـس  همیـن  تلـخ  شـکات  مزایـای  ازجملـه   -۵
آنتی اکسـیدان اسـت و در نتیجـه به خنثی کـردن رادیکال های آزاد در بدن و اکسیداسـیون 
سـلولی جلوگیـری می کنـد. بـا مصرف نـوع تلخ این خوراکی خوشـمزه و سـایر مـواد غنی 

از آنتی اکسـیدان می توانیـد از خطـر ابتـا بـه سـرطان تـا حـد زیـادی پیشـگیری کنیـد.
سـایر مزایـای شـکات تلـخ و خواص ثابت شـده محصوالت تلـخ و بدون شـکر افزوده به 
دسـت آمـده از کاکائـو از نظـر پزشـکی عبارتنـد از: بهبـود عملکـرد حافظه، تقویـت مینای 
دنـدان، بهبـود بینایـی به دلیل وجـود ویتامین A در آن، درمان اسـهال، پیشـگیری از ابتا 
بـه دیابـت، درمـان کم خونـی بـه دلیـل آهـن فـراوان موجـود در آن، افزایش انـرژی بدن، 

تقویـت سیسـتم ایمنـی بدن بـه دلیل ویتامیـن C و  E موجـود در آن و …

انتخاب روغن نباتی مناسب

مقدمه
ایـن روزهـا قفسـه هـای فروشـگاه پـر از گزینـه هـای مختلـف روغن های نباتی شـده اسـت. کـه هر یـک ویژگی های سـامتی مربـوط بـه خـود را دارد. چگونه 

متوجـه شـویم کـه کدامیک برای آشـپزی مناسـب تر اسـت؟
ایـن بـه درک ایـن موضـوع کمـک می کنـد که “روغـن نباتی” یک موضوع وسـیع و گسـترده اسـت و شـامل طبقه بندی هـای مختلـف از روغن های بدسـت آمده 
از فشـردن دانـه هـا، مغزهـای آجیـل، غـات و میـوه هـای گیاهان اسـت. بـه غیـر از برخی روغـن های خـاص )ماننـد روغن کنجـد سـرخ کردنی یـا روغن های 
مغزهـای آجیـل(، روغـن هـای گیاهـی پاالیـش و فیلتر شـده می باشـند و نسـبتا روغـن هایی بـدون طعم برای آشـپزی، سـرخ کردن و کیـک پـزی و نانوایی می 

باشند.
بـه هنـگام انتخـاب روغـن بـه عنوان سـس و کیک پـزی، تنهـا معیار طعـم و ترجیحات سـامتی می باشـد. اما برای سـرخ کـردن بهتر اسـت از روغنـی با نقطه 
دود بـاال اسـتفاده کنیـد. زمانیکـه روش تهیـه ای بـرای روغـن نباتـی نسـبت داده می شـود، نیاز نیسـت که عجلـه کنید و بـه دنبال شیشـه روغنی با نـام “روغن 

نباتـی” بـر روی آن باشـید. شـما مـی توانیـد از هر یـک از روغن های لیسـت شـده در پایین بـا طعم هـای متفاوت اسـتفاده کنید.

مصـرف شـود. اگرچـه برخـی آشـپزها ادعا کـرده اند که ایـن روغـن در حرارت 
هـای بـاال طعم خـود را از دسـت مـی دهد.

روغن گلرنگ
ایـن روغـن سـبک و اغلب بـدون طعم یک روغن بـا هدف اسـتفاده در مواردی 

اسـت که مـی خواهید روغن شـما بدون طعم باشـد.

روغن آفتابگردان
یـک روغـن رقیـق و بـا مزه ترکیبی بسـیار مشـابه روغـن گلرنگ می باشـد اما 

کمتر در دسـترس است.

روغن نباتی
بـر چسـب روی ایـن روغـن های پرطرفـدار را بررسـی کنیـد و متوجـه خواهید 
شـد کـه دقیقـا محتویات آنها چیسـت. امـا فقط برندهایـی که در لیسـت روغن 
هـای خالـص بـا برچسـب “خالـص” هسـتند فقـط حـاوی روغـن بـوده و هیچ 

گونـه طعـم و پایـدار کننـده ندارند.
عمومـا، روغـن هـای گیاهـی شـامل روغـن هـای دانـه سـویا یـا روغـن هایی 
ترکیبـی مـی باشـند. اغلـب دارای نقطـه دود بـاال هسـتند کـه آنها را بـه گزینه 

هایـی مناسـب بـرای سـرخ کـردن تبدیل مـی کند.
روغن های حاوی چربی نیمه اشباع باال: روغن کانوال ، روغن بادام زمینی

روغـن هـای حـاوی چربی غیر اشـباع بـاال: روغـن ذرت ، آفتابگـردان ، گلرنگ 
، دانـه های سـویا

روغن های مناسب برای سرخ کردن: روغن بادام زمینی ، ذرت ، گلرنگ.

روغن ذرت
ایـن روغـن گیاهـی بـا رنـگ زرد تیره، یکـی از رایج تریـن روغن هـا برای یک 
مـدت طوالنـی در آمریـکا بوده اسـت چـرا که فراوانی آن بسـیار زیاد می باشـد.

بسـیاری از آشـپزها طعم مایم و کره ای آن را برای تهیه سـس مایونز و کیک 
پـزی و نانوایی دوسـت دارند.

ایـن روغـن همچنیـن گزینـه مناسـبی بـرای سـرخ کـردن در ماهیتابه می باشـد چـرا که 
یـک طعـم سـوخاری به غـذا مـی دهد.

روغن کانوال
پـردازش شـده از فشـردن دانـه هـای روغنـی، ایـن روغـن مـی توانـد از درخـت خردل 
بدسـت آیـد. روغـن کانوال سـبک با طعمـی مایم طرفـداران زیادی را جلب کرده اسـت 
و تنهـا در مقایسـه بـا روغن زیتون از نظـر میزان چربی نیمه اشـباع در رده دوم قرار دارد.

روغن بادام زمینی
ایـن روغـن را بـا روغـن بـادام زمینـی پیـش از پاالیـش اشـتباه نگیریـد که طعـم بادام 
زمینـی را بـا خـود همـراه دارد. اکثـر بـادام زمینـی هـای موجـود در مغازه های خشـکبار 
فروشـی دارای طعمـی مایـم و سـبک مـی باشـند. مـورد اسـتفاده عمـده آن بـه عنوان 
سـس و سـرخ کردن می باشـد. به یاد داشـته باشـید افراد دارای حساسـیت های شـدید 
نسـبت بـه بـادام زمینـی قادر به خـوردن غذاهای تهیه شـده بـا این روغـن نخواهند بود.

روغن دانه های سویا
ایـن روغـن بـدون طعـم و پایـدار عمدتـا بـا برچسـب گیاهـی بـه فـروش مـی 
رسـد. دارای مقـدار کمـی طعـم می باشـد و برای تمام مـوارد اسـتفاده می تواند 
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تفاوت مهم نان صنعتی با نان های سنتی

آشنایی با خط تولید کمپوت میوه 

نـان صنعتـی بـه نانـی گفته می شـود کـه در کارخانه به تعـداد انبوه تولید شـود. 
ولـی نـان سـنتی بـه نانـی گفته می شـود کـه درکارگاه هـای کوچک بـه تعداد 
محـدود تولیـد می شـود. نـان صنعتـی در کارخانه با دسـتگاه های بـزرگ بدون 
دخالـت دسـت و انسـان کامـا مکانیـزه تولیـد مـی شـود. نـان های سـنتی در 
کارگاه هـای کوچـک یـا در خانـه هـای روسـتاییان بـا کمـک دسـت و انسـان 
تولیـد مـی شـود. هرنانـی که با ماشـین تولید شـود، ماننـد )باگت، تسـت، لواش 
و ...( نـان صنعتـی اسـت، پـس مهم تریـن اختاف ایـن دو نان درمیـزان، تعداد 

تولید و اسـتفاده از ماشـین آالت اسـت.

مزایا و معایب نان صنعتی نسبت به نان های سنتی
مزایا

در تولیـد نان صنعتی به خاطر اسـتفاده از دسـتگاه ها ی خـودکار و نیمه خودکار 
از نیروی انسـانی کمتری اسـتفاده می شـود به تعبیری موازین بهداشـت بیشـتر 
رعایـت می شـود. نـان صنعتـی بـه خاطر اسـتفاده از مخمر، بسـته بنـدی، بهبود 
دهنـده، شـیر خشـک در تولیـد قابلیـت نگهـداری زیـادی نسـبت بـه نان هـای 
دیگـر دارد. اتـاف انـرژی در کارخانـه نـان صنعتی کمتر اسـت چون بـا حرارت 
غیر مسـتقیم پخت می شـود و ارزش تغذیه ای آن بیشـتر اسـت. همچنین این 
کارخانـه هـا می تواننـد انـواع متنـوع تـری از نان هـا را تولیـد کننـد. اسـتفاده از 
انـواع آردغـات، آرد ذرت، جـو و سـبوس  فقـط بـه خاطر غنی تر کـردن ارزش 
تغذیـه ای نـان هـا انجـام می شـود. به خاطـر اسـتفاده از افزودنی هـا مانند آهن 

پروتئیـن و فراینـد تخمیـر کامـل نسـبت به نان سـنتی مغذی تر اسـت.
 معایب

عـدم پذیـرش نـان صنعتی بین مصـرف کننده ها، لقمـه پذیر بودن نان سـنتی، 
در تولیـد نـان صنعتـی بایـد از آرد مخصـوص حـاوی پروتئیـن اسـتفاده کرد که 
در ایـران آردهـا فاقـد پروتئین هسـتن و هزینه پروتئیـن دار کـردن آرد باال بوده 
و قیمـت نهایـی نـان را بـاال می بـرد. بـه خاطـر کیفیـت پاییـن آرد نمی تـوان 
انـواع نان هـا بـا بافـت حجیـم تولیـد کـرد. نـان هـای صنعتـی سـبوس دار بـه 
علـت مـدت زمان تخمیـر و کامل شـدن دارای اسـید فیتیک کمتری نسـبت به 

نان های سـبوس دار سـنتی هسـتند.

 انواع نان
نان ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

گروه 1 شامل نان های مسطح مانند لواش، سنگک، بربری، تافتون.
 گروه ۲ شامل نان های حجیم مانند باگت و ساندویچی.

 نـوع فرآینـد تولیـد در حجیـم و مسـطح شـدن نـان هـا نقـش مهـم دارنـد. 
نان هـای حجیـم دارای  بافـت اسـنفجی هسـتند. علـت تـرد بـودن نان هـای 
مسـطح نسـبت بـه نان هـای حجیم این اسـت کـه در حین پخت آب خـود رو از 

دسـت می دهـد و دارای رطوبـت کمتـری اسـت، ماننـد نـان لـواش.

نان اسکو
ایـن نان بسـیار قدیمی اسـت و قدمـت آن به قرن هـا قبل برمی گـردد. در تهیه 
نـان اسـکو اغلـب از آرد گنـدم و آرد جـو مرغوب منطقـه تهیه و تولید می شـود. 
بـا وجـود تغییـرات روز افزون و صنعتی شـدن تولید نان، تهیه نان سـنتی اسـکو 
همچنـان بـا شـیوه سـنتی و بومی صـورت می گیرد کـه به آن انحصـار ویژه ای 
بخشـیده اسـت. کیفیـت مطلوب، شـیوه و مهارت خـاص پخـت، کارگاهی بودن 
پخـت و کیفیـت باال، اشـتهار مطلـوب، مقبولیت، مانـدگاری، یکدسـت، یکرنگ 

و یکنواخـت بـودن نان سـنتی اسـکو را محصولـی ویژه و مقبول کرده اسـت. 

تنـور نان سـنتی اسـکو از نـوع افقی بـوده و کف آن به وسـیله آجرهـای مربعی 
شـکل مفـرش گردیـده اسـت. بـه دلیـل نازکی خمیـر، پخت نان اسـکو سـریع 
صـورت گرفتـه و نـان های پخته شـده به کمـک دو پوب باریـک از تنور بیرون 
آورده مـی شـوند. بافـت نان لواش اسـکو نسـبتا یکنواخـت و انـدازه آن به طول 

۷0 تـا ۸0 سـانتی متـر و عرض ۴0 سـانتی متر می رسـد.
 نـان اسـکو حالـت خشـک دارد و بـه مـدت سـه مـاه و حتـی بیشـتر قابـل 
نگهـداری اسـت کـه در موقـع مصـرف بـا اضافـه کـردن آب می تـوان نـان را 
مرطـوب و آمـاده مصـرف کرد. ضایعـات این نوع نـان در حد صفر بـوده و طعم 
خوشـایندی دارد. روزانـه حـدود ۲۵ تـن نان سـنتی اسـکو پخت می شـود که از 
ایـن میـزان حـدود ۳ تـن به مصـرف اسـتان آذربایجان شـرقی رسـیده و مابقی 
بـه سـایر اسـتان ها و کشـورها عـراق و جمهـوری آذربایجـان صادر می شـود.

مقدمه
انـان از گذشـته تـا بـه امـروز در سـبد مصرفی خانـواده ها بوده اسـت. نان عـاوه بـر ارزش غذایی برای خانـواده هـا ارزش معنوی نیـز دارد. در گذشـته نان یک 
نـوع بـوده، امـا بـا گذشـت زمـان و افزایـش جمعیـت وصنعتـی شـدن تنوع نان هـا نیز زیاد شـده اسـت. پس بـا الگوی مناسـب تولیـد نـان و مصـرف بهینه نان 

مـی توانیـم ارزش بـاالی نان را حفـظ کنیم.

مقدمه
در صنایـع غذایـی، تولیـد کمپـوت میـوه همـواره از جایـگاه ویژ ه ای برخـوردار بوده  اسـت. با کمپـوت کردن انـواع میوه هـا، نه تنهـا در مصرف 

انـواع میـوه صرفه جویـی صـورت می گیـرد، بلکه مـدت زمـان طوالنی تـری نیز می تـوان از انـواع میوه هـا اسـتفاده کرد.
بـر اسـاس آخریـن آمارهـای وزارت صنعـت و معـدن در سـال ۱۳۹۵ ظرفیـت اسـمی صـادرات انواع کمپـوت در سـال در حدود 7۲ هـزار تن 
می باشـد. بـازار اصلـی کمپوت هـای تولیـد شـده، کشـورهایی نظیر عـراق، افغانسـتان، امارات، ترکمنسـتان و پاکسـتان می باشـد. بر اسـاس 
ایـن آمـار تولیـد کمپـوت میـوه در کشـور و صـادرات آن بـه منطقـه از ظرفیت های خوبـی برخـوردار می باشـد. در ادامه قصـد داریم تـا با خط 

تولیـد کمپـوت میـوه و مراحـل آن، تجهیـزات خـط تولید کمپـوت میـوه و ماشـینآالت خط تولید کمپوت میوه بیشـتر آشـنا شـویم.

انواع خط تولید کمپوت میوه
به طور کلی خط تولید کمپوت به ۵ دسته ی اصلی تقسیم می شود:

•  خط تولید کمپوت سیب
•  خط تولید کمپوت گیاس

•  خط تولید کمپوت هلو
•  خط تولید کمپوت گابی
•  خط تولید کمپوت آناناس

 ماشین آالت خط تولید کمپوت میوه
در خـط تولیـد کمپـوت میوه ماشـین آالت زیادی بـه منظور آماده سـازی کمپوت 

وجـود دارد. مهم ترین ماشـین آالت آن عبارتند از:
 

•  بانچر
•  شستشو و سورتینگ

•  پوست گیر
•  دم گیر

•  جت پرینتر
•  لیبل زن
•  اگزاست

•  پرکن 1۸ نازله روتاری
•  تونل پاستور
•  محلول ریز

•  فرموالسیون
•  قوطی شور
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•  قوطی رسان و قوطی شور استریل
•  دربندی قوطی فلزی چهار هد اتوماتیک

 عـاوه بـر ماشـین آالت ، خـط تولیـد کمپـوت میـوه نیازمنـد وجـود تجهیزاتی  
می باشـد. مهم تریـن تجهیـزات خـط تولیـد کمپـوت عبارتنـد از:

•  پاتیل گردان
•  میزکار
•  باالبر

•  نوار انتقال
•  بویلر

 مراحل خط تولید کمپوت میوه
شستشو و سورتینگ

 در  تولیـد کمپـوت اولیـن مرحلـه مربـوط بـه آماده سـازی مـاده ی اولیـه ی خط 
تولیـد می باشـد. عمومـًا مـاده ی اولیـه در تولیـد کمپـوت شـامل سـیب، هلـو، 
آنانـاس، گیـاس و گابـی می باشـد. میوه ها در ایـن مرحله وارد کانال شستشـو 
می شـود و پس از آن توسـط نوار سـورتینگ از حوضچه خارج شـده و به منظور 
بررسـی و تفکیـک، توسـط پرسـنل تولیـد، منتقـل می شـوند. پـس از بررسـی 
میوه هـا توسـط پرسـنل تولیـد، میوه هـا دوباره شستشـو می شـوند تا بـرای رفتن 
بـه مرحلـه ی بعـد آماده شـوند. دسـتگاه شستشـو و سـورتینگ از جنس اسـتیل 
و آهـن می باشـد. ایـن دسـتگاه بـه صـورت تقریبـی دارای ظرفیـت ۳00 تن در 

روز می باشـد.

دم گیری و هسته گیری
 پـس از شستشـو، میوه هـا بایـد دم گیـری شـوند. دم همـان بخش چوبـی میوه 
می باشـد کـه حتمـًا قبـل از پختن اولیـه ی میوه بایـد از میوه حذف شـود. برخی 
از میوه هـا دارای هسـته می باشـند. در ایـن نـوع میوه هـا عملیـات هسـته گیری 
نیـز عـاوه بـر دم گیری بایـد انجام شـود. عملیـات دم گیری تنها درخـط تولید 
کمپـوت گیـاس، خـط تولید کمپوت سـیب و خط تولیـد کمپوت گابـی انجام 
می گیـرد. دسـتگاه دم گیـر از جنـس اسـتیل می باشـد و دارای ظرفیـت حدودی 

۸00 کیلوگـرم بر سـاعت می باشـد.

پوست گیری
در ایـن مرحلـه میوه هـا قبـل از پخـت اولیـه پوسـت گیـری می شـوند. میوه هـا 

محلول ریز
در  کمپـوت سـازی پـس از پـر شـدن قوطی هـا از میوه جات، نوبت بـه مرحله ی 
محلول ریـزی می باشـد. ایـن دسـتگاه متشـکل از یـک مخزن ذخیره ی شـربت 
کمپـوت، نـوار ترانسـپورت و نازل هـای پنوماتیـک می باشـد. مخـزن دسـتگاه 
محلـول ریـز، بـه دلیـل ممانعـت از ته نشـینی محلـول دارای همـزن می باشـد. 
ایـن دسـتگاه تمامـًا از جنـس اسـتیل می باشـد و بـه صـورت الکترومکانیکـی 

عمـل می کنـد.

اگزاست
ایـن دسـتگاه وظیفـه ی پخـت اولیه ی محتویـات کمپـوت را بر عهـده دارد. این 
دسـتگاه همچنیـن دمـای قوطی هـای پر شـده را یکنواخـت کرده و خـاء مورد 
نیـاز را تأمیـن می کنـد. ایـن دسـتگاه تمامـًا از جنـس اسـتیل می باشـد و بـه 

صـورت الکترومکانیکـی عمـل می کند.

دربندی
 پـس از مرحلـه ی اگزاسـت نوبت بـه مرحله ی دربنـدی می رسـد. در این مرحله 
بـه وسـیله ی دسـتگاه دربنـدی قوطـی فلـزی چهـار هـد، درب قوطی ها بسـته 
می شـود. ایـن دسـتگاه در سـایر خطـوط تولید مـواد غذایـی نظیر کنسـرو لوبیا، 
رب گوجـه فرنگـی، خاویـار بادمجـان و انـواع خورشـت ها مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد.
ایـن دسـتگاه دارای ظرفیـت حـدودی ۶0 الـی ۲۲0 قوطـی در دقیقه می باشـد. 
ایـن دسـتگاه در دو مـدل تمام اسـتیل و نیمه اسـتیل موجود می باشـد. عاوه بر 
ایـن، دسـتگاه دربنـدی قوطـی فلزی چهـار هد مجهز به سیسـتم روغـن کاری 
خـودکار می باشـد. کلیـه ی دنداه هـای موجـود در گیربکـس بـزرگ بـه صـورت 
اتوماتیـک روغنـکاری شـده و اکثر گریس خورهای دسـتگاه حـذف و به صورت 

اتوماتیـک روغـن تزریق می شـود.

تونل پاستور
 در خـط تولیـد کمپوت سـازی پس از عمـل دربندی نوبت به مرحله ی اسـتریل 
کـردن محتویـات درون ظروف می رسـد. در تونل پاسـتور، ظروف دربندی شـده 
از زیـر دوش بخـار و دوش آب سـرد در این دسـتگاه عبور می کند. این دسـتگاه 

بـه چنـد صـورت تونلی، غرق آبی و خشـابی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

جت پرینتر
 ایـن دسـتگاه بـه منظـور چـاپ بـر روی ظروف بسـته بنـدی در تولیـد کمپوت 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن دسـتگاه قادر اسـت تـا اطاعـات مربوط به 
تولیـد از قبیـل تاریـخ تولیـد، تاریـخ انقضـا، قیمـت مصرف کننده، نام شـرکت و 

کدهـای اختصاصـی محصـول را بـر روی قوطـی درج کند.

شیرینگ پک
 مرحلـه ی پایانـی در انـواع خطـوط تولیـد )خـط تولیـد کمپـوت آنانـاس، خـط 
تولیـد کمپـوت گیـاس، خـط تولیـد کمپـوت هلـو، خـط تولیـد کمپوت سـیب( 
بـه شـیرینگ پـک اختصـاص دارد. دسـتگاه شـیرینگ پـک بـا توجـه بـه تعداد 

قوطـی مـورد نظـر در هر بسـته اقدام به بسـته بندی آن ها، به وسـیله ی پوشـش 
پاسـتیکی می نمایـد. ایـن دسـتگاه بـه صـورت الکترومکانیـک و پنوماتیکـی 
عمـل می کنـد. دسـتگاه شـیرینگ پـک قـادر اسـت ۴۵0 الـی ۵00 بسـته در 

سـاعت، بسـته کمپـوت بسـته بندی نمایـد.
تـا اینجـا بـا انـواع خطـوط تولیـد از قبیـل خـط تولیـد کمپـوت آنانـاس، خـط 
تولیـد کمپـوت سـیب، خـط تولیـد کمپـوت گیـاس، خـط تولیـد کمپـوت هلو، 
ماشـین آالت و تجهیـزات خـط تولیـد کمپـوت میوه آشـنا شـدیم. در ادامه قصد 
داریـم تـا نکاتـی در مـورد خرید خط تولیـد کمپوت میـوه و عوامـل تأثیرگذار بر 

قیمـت  را بررسـی کنیم.
 

قیمت خط تولید کمپوت
بـه صـورت کلی چنـد عامل بـر قیمت کمپـوت تأثیرگذار می باشـد. ایـن عوامل 
معمـواًل توسـط فروشـندگان در هنـگام فروش خـط تولید کمپوت ذکر می شـود. 
اولیـن نکتـه ی مهـم در خریـد خط تولیـد کمپوت مربـوط به ظرفیت خـط تولید 
می باشـد. بـا توجـه بـه ظرفیـت اسـمی واحـد تولیـدی کمپـوت قیمـت واحـد 

تولیـدی نیـز متفاوت خواهـد بود.
نکتـه ی دومـی کـه معمواًل فروشـندگان خط تولیـد در هنگام فـروش خط تولید 
کمپـوت از شـما خواهنـد پرسـید مربوط به نـوع بهره برداری شـما از خـط تولید 
می باشـد. آیـا ایـن خـط تولیـد قـرار اسـت تنها یک نـوع کمپـوت تولیـد کند یا 

؟ بیشتر
نکتـه بعـدی کـه از طـرف فروشـندگان  از شـما پرسـیده خواهد شـد مربوط به 
میـزان اسـتفاده ی شـما از نیـروی انسـانی می باشـد. برخـی از کارهـا در خـط 
تولیـد می توانـد توسـط نیروی انسـانی انجام پذیـرد که دارای هزینـه ی متفاوتی 

نسـبت بـه حالت ماشـینی می باشـد.
عـاوه بـر تمامـی نکاتـی که تـا اینجـا مطرح شـد، در هنـگام خرید خـط تولید 

مـوارد زیر را در نظر داشـته باشـید:
• در هنـگام خریـد خـط تولیـد همواره مـوارد موجـود در خدمات پـس از فروش 

را در نظـر بگیرید.
•  در هنـگام خریـد خـط تولیـد، سـعی کنیـد کلیـه شـرکت هایی کـه خدمـات 
مربـوط بـه فـروش خـط تولید کمپـوت میـوه را انجـام می دهند را بررسـی کنید
•  قیمـت پیشـنهادی فـروش خـط تولیـد کمپوت میوه که توسـط شـرکت های 

متفـاوت ارائـه می شـود را بـا هم مقایسـه کنید.
***

پـس از وارد شـدن در دسـتگاه پوسـت گیـر بـا حـرکات سایشـی دسـتگاه بـه 
گونـه ای کـه گوشـت آن هـا سـابیده نشـود، پوسـت گیـری می شـوند.

پخت اولیه
میوه هـا پـس از دم گیـری، هسـته گیـری و پوسـت گیـری بـرای پخـت اولیـه 
آمـاده می شـوند. پخـت اولیـه در خـط تولیـد کمپـوت توسـط دو دسـتگاه انجام 
می گیـرد. بانچـر و پاتیـل گـردان در خـط تولیـد کمپـوت عملیـات مربـوط به 
پخـت را انجـام می دهنـد. پاتیـل گـردان اسـتوانه ای تمـام اسـتیل می باشـد که 
عملکـردی دسـتی دارد. برخاف پاتیل گـردان، بانچر به صـورت الکترومانیک 
و پنوماتیـک عمـل می کنـد. ایـن مرحلـه در تمامـی  خـط تولیدهـا یکسـان 

می باشـد.

قاچ کن
پـس از مرحلـه ی پخـت اولیـه، در  تولیـد کمپـوت سـیب و  گابـی نوبـت بـه 

مرحلـه ی قـاچ کـردن میوه هـا می رسـد.
 

فرموالسیون یا سس سازی
شـربت موجـود در کمپـوت در این قسـمت آماده می شـود. معمواًل شـرکت های 
متفـاوت تولید کننـده ی کمپـوت در این مرحله از فرموالسـیون خـاص خود بهره 
می گیرنـد. ایـن دسـتگاه دارای دو مخـزن همـزن دار می باشـد. اولیـن مخـزن 
در قسـمت تحتانـی دسـتگاه قـرار می گیـرد. ایـن مخـزن دارای جاکـت پخـت، 
جهـت پخـت، فرمولـه کـردن و آماده سـازی شـربت می باشـد. مخـزن فوقانـی 
صرفـًا جهت نگهداری شـربت آماده سـازی شـده و مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
شـربت موجـود در مخـزن فوقانـی در ادامه برای اسـتفاده به شـربت ریز یا همان 
پرکـن شـربت منتقـل می شـود. در کمپـوت سـازی ایـن بخـش در میوه جـات 

مختلف مشـترک می باشـد.

دسـتگاه سـس سـاز یـا فرموالسـیون تمامـًا از جنـس اسـتیل می باشـد. ایـن 
دسـتگاه بـه صـورت الکترومکانیکـی در خـط تولید کمپـوت عمل می کنـد و به 
صـورت حـدودی مخزن پائیـن ۷00 الی 1۴00 لیتر و مخزن بـاال ۳۵0 الی ۷00 
لیتـر ظرفیـت دارد. از جملـه تجهیـزات جانبـی ایـن دسـتگاه می تـوان بـه پمپ 

اسـتیل، فیلتـر و اتصـاالت اشـاره کرد.

پرکن ۱۸ نازله روتاری
 در تولیـد کمپـوت میـوه، پـس از شستشـو، دم گیـری و قـاچ شـدن میوه هـا، 
نوبـت بـه پرکـردن قوطی هـا می رسـد. میوه هـا در درون سـینی مخصـوص در 
بـاالی دسـتگاه ریختـه می شـوند. وظیفـه ی نازل ها پر کـردن میوه هـا در درون 
قوطی هـا می باشـد. تـا زمانـی کـه قوطـی در زیر نـازل قرار داشـته باشـد، عمل 

پرکـردن قوطـی  توسـط نـازل انجـام می گیرد.
دسـتگاه پرکـن 1۸ نازلـه روتـاری تمامـًا از جنس اسـتیل می باشـد و به صورت 
حـدودی توانایـی تولیـد ۶۵00 قوطـی در سـاعت را دارد. ایـن دسـتگاه دارای 
بـا  اینورتـر  بـا سیسـتم  بـرق و دور متغیـر  تابلـو  قبیـل  از  تجهیـزات جانبـی 

تراتسـپورت بـه طـول ۲.۵ متـر می باشـد.
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سوسیس های تخمیری

خواص شگفت انگیز برنج قهوه ای

برنـج قهـوه ای ازجملـه غـات کامـل محسـوب می شـود و در مقایسـه بـا برنج 
سـفید از خـواص تغذیـه ای بسـیار فراوان تـری برخوردار اسـت.

هشت مورد از خواص عالی برنج قهوه ای
1 ـ کاهـش خطـر ابتـا بـه دیابت بـه  گزارش پژوهشـگران دانشـگاه هـاروارد، 
مصـرف حداقـل دو وعـده برنج قهـوه ای در هفتـه موجب کاهش خطـر ابتا به 
دیابـت می شـود. گفتـه شـده مصرف فقـط ۵0 گرم برنـج قهوه ای در روز سـبب 

کاهـش 1۶ درصـدی خطـر ابتـا بـه دیابت نوع ۲ می شـود.
 ۲ ـ سرشـار از فیبـر برنـج قهـوه ای سرشـار از فیبـر اسـت. فیبرهـا بـه مـواد 
شـیمیایی ایجادکننـده سـرطان در بـدن می چسـبند و این مـواد خطـرزا را بویژه 
از روده بـزرگ و پسـتان ها دور کـرده و مانـع بـروز سـرطان کلـون و پسـتان 
می شـوند. فیبرهـا همچنیـن در تأمیـن سـامت قلبـیـ   عروقـی بسـیار مؤثرند. 
۳ ـ غنـی از منگنـز و سـلنیوم برنـج قهـوه ای غنـی از منگنـز و سـلنیوم اسـت. 
منگنـز جزئی از ترکیب سوپراکسـید دیسـموتاز محسـوب می شـود. ایـن ترکیب 
آنتی اکسـیدانی، از تشـکیل رادیکال هـای آزاد طی فرآیند تولیـد انرژی جلوگیری 
می کنـد. سـلنیوم نیـز در نابـودی سـلول های سـرطانی و حتی ترمیـم دی ان ای 
مؤثـر اسـت. ایـن مـاده مغـذی همچنیـن موجـب تنظیـم هورمـون تیروئیـد و 

کنتـرل سوخت وسـاز می شـود.
 ۴ـ  کاهـش کلسـترول مطالعـات نشـان داده روغـن موجـود در برنـج قهـوه ای 
تـا ۷ درصـد موجـب کاهش کلسـترول مضـر خون می شـود. همچنین مشـاهده 
شـده رژیم هـای غذایی حـاوی غات کامـل در افزایش سـطح کلسـترول مفید 

خـون مؤثرند.

۵ ـ تقویـت سـامت قلبی  ـ عروقی پژوهشـگران معتقدند برنـج قهوه ای موجب 
حفـظ سـامت قلبـی ـ  عروقـی بویـژه در زنـان یائسـه می شـود و از تصلـب 
شـرائین کـه عبارت اسـت از تجمـع پاک در عـروق خونی و تنگ شـدن عروق 
جلوگیـری می کنـد. برنـج قهـوه ای همچنیـن حـاوی لیگنان های گیاهی اسـت 
کـه در پیشـگیری از بیماری هـای قلبی و سـرطان ها نقش بسـزایی ایفا می کند. 
۶ ـ سرشـار از مـواد مغـذی گیاهـی مـواد مغـذی در گیاهانـی کـه از خـواص 
ضدالتهابـی برخوردارنـد، یافـت می شـود و عملکـرد آنتی اکسـیدانی دارنـد. برنج 
قهـوه ای یـک منبع غنـی از این ترکیبـات گیاهی بویـژه فنولیک هاسـت. میزان 
فنولیـک موجـود در برنـج قهـوه ای بـا مقادیـر موجـود در میوه هـا و سـبزیجات 

برابـری می کنـد. 
۷ـ  کاهـش خطـر ابتـا بـه سـندرم متابولیک سـندرم متابولیک در پـی ترکیبی 
از عوامـل مختلـف ایجـاد می شـود کـه عمومـا افزاینـده خطـر ابتـا بـه دیابت 
نـوع ۲، بیماری هـای قلبـی و سـکته شـناخته می شـوند. ازجمله پیامدهـای بارز 
ایـن وضعیـت می تـوان به تجمع چربـی در نواحی شـکم و مقاومت به انسـولین 
اشـاره کـرد. ایـن درحالی اسـت کـه مصرف منظم غـات کامل تـا ۳۸ درصد از 

خطـر ابتـا بـه اضافـه  وزن و مقاومت بـه انسـولین می کاهد.
 ۸ ـ کاهـش خطـر ابتـا بـه آسـم دوران کودکـی مطالعـات نشـان داده وجـود 
غـات کامـل و ماهی هـا در رژیم غذایـی کـودکان تـا ۵0 درصـد از ابتـا بـه 
آسـم می کاهـد. حتـی گفتـه شـده تأثیـر غـات کامـل و ماهـی  هـا در کاهش 
خطـر ابتـا به آسـم از میـزان تأثیـر میوه هـا، سـبزیجات و لبنیات در ایـن مورد 

است. بیشـتر 
منبع: سامت نیوز

گوشـت مـی توانـد بـه عنوان کل یا بخشـی از الشـه بوفالو ، شـتر ، احشـام ، بز 
، خرگـوش ، گوسـفند ، طیور کشـته شـده تعریف شـود اما شـامل تخـم مرغ ها 
یـا جنیـن ها نمی شـود . گوشـت به عنـوان نوع غذایـی پر انرژی تصور میشـود 
بـه خاطـر ارزش غذایـی اش غـذای ارجـح و مـورد پسـندتر باشـد . گ.شـت به 
عنـوان یـک منبـع عالـی پروتئیـن و انـرژی بـرای رژیم هـای روزانه مـا تصور 

مـی شـود و بعـد از هضـم مـواد مغـذی عالـی ای فراهـم مـی کنـد . در اکثـر 
کشـورها ، مصـرف گوشـت زمانـی که پیشـرفت و توسـعه اقتصـادی بهبود می 

یابـد ، افزایـش مـی یابد . گ.شـت یک
منبـع عالـی بسـیاری از مـواد مغـذی به خصـوص پروتئیـن ، ویتامیـن B ، آهن 
و زینـک مـی باشـد . گوشـت بـه عنـوان یک غـذای مغـذی متراکم به نسـبت 

مقدمه
ارزش تغذیه ای هفت نوع محصول گوشتی ) سوسیس ( تولید شده در ژاپن

 در کشـورهای در حال توسـعه مثل اردن ، میانگین مصرف سـرانه در هر سـال kg ۱ / ۳۱ می باشـد . در اردن بین ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ یک مصرف 
سـرانه ۱۰% فزاینـده گوشـت و تولیـدات گوشـتی وجود دارد . این افزایش در مصرف گوشـت اساسـا به خاطـر ارزش تغذیه ای باالیی اسـت 

کـه به واسـطه گوشـت و تولیدات گوشـتی به مصـرف کنندگان اردنـی افزوده می شـود .این
بررسـی کیفیـت برخـی سوسـیس هـا مثل مورتـدال ، مورتدال بـا زیتـون ، مورتدال با فلفـل ، مورتدال با پسـته ، سیلسیسـیو ، سوسـیس دودی ، 
سـاالفی دودی و ترکیـب تقریبـی و ارزش تغذیـه ای را بـرای مصـرف کننده ادنـی شـرح داد . تحلیل تقریبی مثـل درصد کربوهیـدرات ، چربی 
، پروتئیـن ، خاکسـتر ، رطوبـت ، و PH سوسـیس هـای محلی اشـاره شـده بـه ترتیـب ۳ / ۴ ، 7 / ۱۶ ، 7۵7۱ /۱۲ ، ۲7۱۴ / ۲ ، ۹۴۲۹ / ۶۳ ،
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مقـدار کالـری ای کـه دارد ، کمـک هـای تغذیه ای عمـده ای برای رژیم شـما 
فراهـم مـی کنـد . بـرای مثـال سـه اونـس گوشـت گاوکـم چربـی پخته شـده 

حـاوی 1۹۵ کالـری ،g ۲۵ پروتئیـن ،
g ۹ چربـی ، بیـش از یـک سـوم نیاز روزانه شـما بـه زینک و تقریبـا 1۵% نیاز 
آهـن روزانـه شـما را فراهم می کنـد . عاوه بـر حجم باالی پروتئین ، گوشـت 

یـک منبـع مهم پروتئین سـیار مرغـوب را فراهـم می کند .
یـک سوسـیس غـذای آمـاده اسـت کـه معمـوال از چربـی حیوانی گوشـت خرد 
شـده ، نمـک ، ادویـه هـا ) گاهی اوقات ترکیبات دیگر مثل چاشـنی ها ( درسـت 
مـی شـود و بـه طـور خاص در یک پوشـش بسـته می شـود . پوسـت اغلب می 
توانـد از آن برداشـته شـود ، سوسـیس هـا مـی تواننـد بـا در نمـک خوابانـدن ، 

خشـک کـردن در هـوای سـرد و دودی کـردن حفـظ و نگهداری شـوند .
سوسـیس هـا بـه عنـوان تولیـدات گوشـتی فرآیند شـده بسـیار رایـج و معمول 
هسـتند بـه طـوری کـه از گوشـت تعدیـل یافتـه کـم ارزش یـک محصـول بـا 
ارزش تولیـد مـی شـود . افزودنی هـای غذایی برای تکمیـل عملکردهای خاص 
مثـل رنـگ دادن ، ضـد میکـروب ، ضـد اکسـایش ، حفـظ ، مواد مغـذی بهبود 

یافتـه ، امولسـیون فزاینـده و طعـم تغییـر یافته اسـتفاده می شـوند .
بسـیاری از تولیـدات سوسـیس کـه امـروزه از آنهـا بهـره منـد هسـتیم در اصل 
در اروپـا توسـعه یافتنـد . نـوع سوسـیس تولید شـده به واسـطه تولیـد کنندگان 
سوسـیس اولیـه اروپایـی به واسـطه خریداران محلی ، در دسـترس بـودن ادویه 
هـا ، چاشـنی هـا و آب و هـوای منطقـه تحـت تاثیـر واقع می شـد . سوسـیس 
هـای دودی و تـازه در مناطقـی کـه دارای آب و هوای سـرد بودنـد به وجود می 
آمدنـد در حالـی کـه بسـیاری از سوسـیس های خشـک در مناطق گرم توسـعه 
مـی یافتنـد . امـروزه پنـج طبقـه بنـدی اصلـی سوسـیس وجـود دارد . ایـن ها 
سوسـیس تـازه ، سوسـیس دودی نپختـه ، سوسـیس دودی پختـه ، سوسـیس 

پختـه و سوسـیس هـای خشـک و نیمه خشـک می باشـند .
سوسـیس هـای خشـک تولیـدات گوشـتی ای هسـتند که مـی توانند بـدون در 

نظـر گرفتـن خطـر فاسـد شـدگی میکروبـی در دمای اتـاق ذخیره شـوند .
سوسـیس هایـی کـه در نمـک خوابانـده شـده انـد ، دودی و پختـه شـده اند به 
عنـوان سوسـیس هـای دودی پختـه طبقـه بنـدی مـی شـوند . ایـن تولیـدات 
سـاختار نـرم خـرد شـده یا درشـت و ضخیـم دارند و در شـکل ها و انـدازه های 
بسـیار از قطـر زیـاد تا سوسـیس های باریـک و بلند عرضه میشـوند . وقتی یک 

بسـته از سوسـیس هـای دودی پختـه بـاز شـده اسـت ، معموال می
توانـد تـا هفـت روز در یخچـال حفـظ و نگهـداری شـود . هـر چنـد ایـن نـوع 
سوسـیس آمـاده خـوردن ) RTE ( اسـت امـا برخـی قبـل از مصـرف گرم می 
شـوند . فرانکفورتـر ، بوبوگنـا و کوتوسـاالمی ، سـاالمی آلمانـی ریـز – ضخیم 
که از گوشـت گاو و خوک درسـت می شـوند و با سـیر خوشـمزه تر می شـوند 

سوسـیس هـای دودی پخته هسـتند .
سوسـیس هـای پخته مـی توانند در نمـک خوابانده شـوند یا نشـوند ، با حرارت 

فرآیند
مـی شـوند و گاهـی اوقات دودی می شـوند . آنهـا اغلب حاوی انواع گوشـت یا 

گوشـت اعضایـی مثل کبد می باشـند .
سوسـیس هـای خشـک و نیمـه خشـک در نمـک خوابانده مـی شـوند و گاهی 
اوقـات قبـل از خشـک شـدن دودی مـی گردنـد . ایـن سوسـیس هـا بـه خاطر 

تخمیـر کنتـرل شـده بـا باکتری یـا افزودن اسـید طعم تنـدی دارند . سوسـیس 
های خشـک نسـبت به سوسـیس های نیمه خشـک بـرای دوره زمانی طوالنی 
تـری خشـک مـی شـوند و معمـوال بـا حـرارت فرآینـد نمی شـوند . سوسـیس 
هـای خشـک بریـده نشـده بایـد دریک مکان سـرد خشـک ذخیـره و نگهداری 
شـوند . سوسـیس هـای سـفید خشـک مثـل سوسـیس تابسـتانی ، معمـوال بـا 

حـرارت فرآینـد می شـوند و بایـد در یخچـال نگهداری شـوند .
بیـش از ۲00 نـوع سوسـیس ، گوشـت های سـاندویچی ، ژامبون ها و گوشـت 
هـای کنسـرو شـده بـرای مصـرف کننـدگان موجـود مـی باشـد . اسـتفاده از 
ترکیبـات غیـر گوشـتی یـا افزودنی هـا انعطـاف پذیری مـورد نیاز برای توسـعه 
انـواع گسـترده محصـوالت را در اختیـار صنعـت گوشـت مـی گـذارد . تمـام 
تولیـدات گوشـتی کنسـرو شـده روی برچسـب محصـول گـزارش ترکیبـات را 
دارنـد . ترکیبـات بـه ترتیـب بیشـتر بـودن فهرسـت مـی شـوند بـه طـوری که 
ترکیـب بـه موجـود بـا بیشـتری مقدار نخسـت فهرسـت مـی شـود در حالی که 
ترکیـب موجـود بـا کمتریـن مقـدار در آخر اسـت . یـک گـزارش ترکیب خاص 
مـی توانـد” گوشـت گاو ، گوشـت خـوک ، آب ، پروتئین گیاهی هیدرولیز شـده 
، نمک ، دکسـتروز ، شـیره ذرت ، پروتئین شـیر هیدرولیز شـده ، فسـفات سدیم 
، ادویـه هـای طبیعـی ، طعـم دودی ، کربوهیدرات سـدیم و نیتریت سـدیم ” را 

فهرسـت کنـد . هـر افزودنـی در محصـول عملکردهـای خاصـی دارد .
امـروزه دنیـا با مشـکل ذخیره غذای انبار مواجه اسـت که در کشـورهای توسـعه 

نیافته مشـکل سـوء تغذیه و پیامدهای آن را یک مشـکل عمده می سـازد .
بیـن ۲00۶ و ۲00۸ مصـرف سـرانه گوشـت تـا 10% افزایـش یافـت ، مصرف 
گوشـت در کشـورهای توسـعه یافتـه کـه در آن میانگیـن مصـرف سـرانه کـه 
در هـر سـال kg ۸۲/۹ اسـت بیشـترین اسـت . در کشـورهای در حـال توسـعه 

میانگیـن مصـرف سـرانه در هر سـال
kg ۳1/1 اسـت . مـردم در دنیـا سـاالنه kg1/۴۲ مصـرف مـی کننـد . ایـن 
تحقیق به تولیدات گوشـتی کنسـرو شـده در نوشـتجات اردن محدود می شـود 

، تحقیـق بـرای اطاعات 
تغذیـه ای در مـورد گوشـت و تولیدات گوشـتی محلی برخی اطاعـات در مورد 
ترکیـب مـواد غذایـی را آشـکار مـی کرد . امـا هیچ بررسـی ای در مـورد ارزش 

تغذیـه ای تولیـدات گوشـتی محلی انجام نشـده اسـت .

مواد و روش ها 
، ترکیـب شـیمیایی  نـوع سوسـیس گنجانـده شـدند  ایـن بررسـی هفـت  در 

، پروتئیـن ، چربـی خـام و خاکسـتر طبـق AOAC تعییـن شـدند و حجـم 
کربوهیـدرات بـا تفـاوت محاسـبه شـد.

تحلیل شیمیایی
مقادیـر PH : مقادیـر تانـش سـنجی PH بـا الکترود سـوزنی یک PH سـنج 
کـه مسـتقیما در نمونـه فـرو برده می شـد ، انجام شـد . سـه سـنجش مسـتقل 

روی هـر نمونـه انجام شـد .
رطوبـت : یـک نمونـه بـا اسـتفاده از کوبش گـر خورد شـد و بـرای تعیین حجم 

رطوبت سوسـیس روش کوره اتمسـفری اسـتفاده شـد . 
پروتئین : حجم کلی نیتروژن به واسطه روش ماکروکلدال تعیین شد .

حجم چربی : چربی در سوسیس طبق روش AOAC تعیین شد .
خاکسـتر : خاکسـتر در سوسـیس طبـق تحلیل شـیمیایی مـواد غذایی پیرسـون 

تعیین شـد .
تحلیـل آمـاری آمـار تجربـی : آمـار بـه دسـت آمـده بـرای اسـتفاده چشـمگیر 
روش نمونـه خطـی کلـی انجمـن SAS ، INC ، CARY ، NC تجزیـه 
تحلیـل شـدند و نسـخه هفت نرم افـزار آمریـکا 1۹۹۸ برای تعییـن اهمیت بین 

عملکردهـای متفـاوت بـه کاربرده شـد .

نتایج و مباحثه
گوشـت یـک منبـع اصلـی چنـد مـواد مغـذی اصلـی اسـت . جـدول 1 حجـم 
پروتئیـن ، چربـی ، رطوبـت و کربوهیـدرات سوسـیس هـا را نشـان مـی دهـد . 
حجـم کمتـر پروتئیـن به خاطـر جایگزینـی ترکیبات غیر گوشـتی اسـت ، چون 
پروتئیـن هـای گوشـت نسـبتا گـران تـر از ترکیبـات غیر گوشـتی می باشـند .

جـدول 1 تحلیـل تقریبـی ، نمک ، PH و خاصیت اسـیدی سوسـیس را نشـان 
مـی دهـد . حجـم پروتئیـن سوسـیس وزن آن را % 1۲/۷۵ مـی سـازد . ایـن 
نشـان مـی دهـد کـه سوسـیس اردنی هـا یـک منبـع خـوب از پروتئین بسـیار 
مرغـوب اسـت . بـه چنـد دلیـل آب بـه بسـیاری از تولیدات افـزوده می شـود . 
برخـی محصـوالت بـدون افـزودن آب خشـک و بـی مزه میباشـند . اسـتفاده از 
آب تـردی و آبـداری را بهبـود مـی بخشـد و هنـگام تولیـد محصول بـه عنوان 
یـک کمـک فـرآوری عمـل مـی کنـد . مقـدار آب افزوده شـده به محصـول به 

واسـطه اسـتانداردهای اردن تنظیـم می شـود .
حجـم کلـی رطوبت سوسـیس ۶۳/۹۴ بود . سوسـیس های تـازه درصد رطوبت 
کلـی ۵۵/۴۸ را داشـتند . یـال و آگنیهوتـری اشـاره کردنـد کـه حجـم رطوبـت 

سوسـیس %۶۶/۷ می باشـد .
حجـم چربـی از حداکثـر مقـدار قیـد شـده در قانون اسـتاندارد اردن تجـاوز نمی 
کـرد . در ایـن بررسـی حجـم چربی 1۶/۷ بود که نسـبت به حجم دریافت شـده 

توسـط دارماویـر و دیگران که
%1۷/0۵ بـود ، کمتـر اسـت . سوسـیس مـی توانـد حـاوی بیـش %۳0 چربی 
باشـد کـه مقـدار حداکثری اسـت که توسـط جزئیـات اسـتانداردهای اردن مجاز 
اسـت ، چربـی بـه سوسـیس طعـم سـاختار و آبـداری و نقشـش در امولسـیون 
گوشـت را مـی دهد . حجـم کلی پروتئین سوسـیس در این بررسـی 1۲/۷۶ بود 
، دارماویـر پروتئیـن موجـود در سوسـیس هـا را %1۸/۳۶ گـزارش کـرد . حجم 
خاکسـتر انـواع متفـاوت سوسـیس هـای اردن ۲/۲۷ بـود ، یـال و آگینهـو تری 
گـزارش کردنـد کـه حجـم سوسـیس کـوان %۲/۲1-۲/0۶ بـود در حالـی کـه 

دارماویـر گـزارش کرد کـه حجم
خاکسـتر سوسـیس دودی کـرون %۳/00 بـود . مقدار PH گوشـت گاو بسـته 
بـه پتانسـیل گلیکولیـزی در زمـان ذبـح از ۷/۲-۴/۸ متفاوت می باشـد اما تغییر 
معمولـی از PH ۵/۴-۶/0 مـی باشـد . PH یـک تعییـن کننـده مهـم رشـد 
میکـروب اسـت و PH بـاال پتانسـیل فسـاد بـاال و تاریـخ مصرف کوتـاه دارد . 
واکروبتـز گـزارش کـرد کـه PH نهایی گوشـت به خاطـر مقاومتـش در مقابل 
فسـاد چشـمگیر اسـت چـون اکثـر باکتری ها بـه طـور بهینـه در PH حدود ۷ 
 PH رشـد مـی کننـد . دارماویـر و دیگران PH ۹ یـا بـاالی PH ۴ و نـه زیـر

اولیـه سوسـیس تـازه را در ایـن بررسـی گـزارش کردند .
نتیجـه : در مـورد تحلیـل تغذیه ای و ترکیب تقریبی گوشـت و تولیدات گوشـتی 
مثـل سوسـیس و دیگر تولیدات گوشـتی کنسـرو شـده در اردن چندین بررسـی 
وجـود دارنـد . آمـار موجـود در ایـن مقالـه بـه برخی تولیـدات محدود می شـود 
، بـرای انجـام تحقیقـات بیشـتر روی تولیـدات گوشـتی کنسـرو شـده محلـی 
درخواسـت زیـادی وجـود دارد . حجـم کلـی پروتئین سوسـیس در این بررسـی 
1۲/۷۶ بـود . سوسـیس هـا عـاوه بـر حجم بـاالی پروتئیـن ، یـک منبع مهم 

پروتئیـن بسـیار مرغـوب را فراهم مـی کنند .
تاثیر آغاز گر کفیر روی محصول سوسیس تخمیر شده تایلند

خاصه 
تاثیر آغاز گر کفیر از شـرکت ) Wilderness Family Nautrals ( روی 
فرمـول بنـدی اولیـه سوسـیس تخمیـر شـده تایلنـد ارزیابی شـد . تفـاوت های 
کشـف شـده در میـان دسـته هـا در جمعیت هـای میکروبـی و PH چشـمگیر 

D نبودنـد . تنها اسـید کلی دسـته
 p >0/0۵ ( به طور چشـمگیری باالتـر ) آغـاز گـر کفیـر افزوده شـده ml15 (
( از دسـته هـای دیگـر C ، A و B ) بـه ترتیـب کنترل : بدون افـزودن آغاز گر 
کفیـر ، ml 1 و ml ۷ آغـاز گـر کفیـر افـزوده شـده ( بـود . بـو ، طعـم قابلیت 
پذیـرش کلـی دسـته B متفـاوت از سـه گـروه دیگـر که بسـیار شـبیه یکدیگر 
بودنـد ، بود . اسـتنتاج می شـود کـه افزودن آغازگـر کفیر می تواند بـرای بهبود 
کیفیـت نهایـی سوسـیس هـای تخمیر شـده تایلند مفید باشـد . افـزودن آغازگر 
کفیـر کـه اسـیدی سـازی سـریع گوشـت خـام را آغـاز مـی کنـد و بـه کیفیت 

حسـی مطلـوب محصـول نهایی مـی انجامد
بـرای تولیـد سوسـیس هـای تخمیـر شـده اسـتفاده مـی شـود و یـک راه برای 
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بهبـود و بهینـه سـازی رونـد تخمیر کردن سوسـیس و به دسـت آوردن تولیدات 
سـالم تـر ، امـن تـر و خـوش طعـم تر ارائـه می دهـد . سوسـیس تخمیر شـده 
تایلنـد یـک محصـول گوشـتی محلـی خـاص اسـت کـه متشـکل از ترکیـب 
گوشـت خـوک ، روغـن خـوک ، برنج پختـه ، نمک ، فلفـل ، رازیانـه ، افزودنی 
هـای دارچیـن ) نیتـرات ، نیتریـت و ضداکسـتره هـا ( و ادویـه هـا مـی باشـد . 
مشـخص اسـت کـه طعـم خاص یـک سوسـیس تخمیـر شـده تایلنـدی در اثر 
میکروارگانیسـم هـا و متابولیسـم کربوهیـدرات هـا ، پروتئیـن هـا و لیپیدهـا در 
ترکیـب بـا ادویه هاسـت . تغییـرات میکروبیولوژیکی ای که طی این سوسـیس 
مخمـر در گزارش قبل مشـاهده شـده اند . قابلیـت پذیرش این تولیدات توسـط 

مصـرف کننـده طعـم نهایـی را شـدیدا تحـت تاثیـر قرار مـی دهد . 
طعـم سوسـیس تخمیـر شـده تایلنـد بـه عوامل بسـیاری مثـل کیفیت گوشـت 
خـام و برنـج ، شـرایط فـرآوری و افزودنـی هـا و ادویه هـا بسـتگی دارد . پدیده 
آنزیمـی و شـیمیایی مربـوط بـه ایجـاد طعـم شـامل تخمیـر کربوهیـدرات ، 
فشـانده سـنگ ، پروتئولیـز ، اکسـایش لیپیـد و فـرو سـاخت اسـید آمینـه مـی 
باشـد . تغییـرات زیسـت شـیمیایی بـه واسـطه افـزودن برونـی میکروارگانیسـم 
هـا و یـا آنزیـم هـا بـه فرمـول بنـدی اولیه مـی تواننـد تسـریع شـوند . امروزه 
تولیـد کننـدگان سوسـیس هـای تخمیـر شـده تایلند به منظـور افزایـش خرید 
و فـروش بالقـوه و برطـرف کـردن نیازهـای مصرف کننـده ، به افزایـش تاریخ 

مصـرف ایـن محصـول جلـب شـده اند .
مشـخص اسـت که افـزودن آنزیمهـا ) پروتئازها یـا لیپازها ( برای تسـریع تولید 
اسـیدهای آمینـه آزاد و اسـیدهای چـرب آزاد مفیـد اسـت امـا اینهـا همیشـه به 
بهبودهایـی در کیفیـت حسـی منتهی نمی شـوند . بـه این خاطر اسـت که طعم 
نهایـی بـه ایجـاد متعاقب ترکیبـات متغیـر و ناپایـدار از طریق اکسـایش لیپید و 
فروسـاخت اسـید آمینـه نیـز بسـتگی دارد . کفیـر یک نوشـیدنی شـیری تخمیر 
شـده اسـت که در اروپای شـرقی بوجود آمد . کشـت آغازگر مورد اسـتفاده برای 
تولیـد ایـن نوشـیدنی یک دانـه زرد / سـفید ژالتینی نامنظم شـکل اسـت . این 
دانـه هـای کفیـر ترکیب میکروبـی متفاوت و پیچیـده ای دارند که شـامل گونه 
هـای مخمـر هـا ، باکتـری اسـید الکتیـک ) LAB ( ، باکتـری اسـید اسـتیک 
) AAB ( و قارچهـای جلینـه ای مـی باشـند . LAB کـه از کفیـر جـدا شـده 
اند شـامل اینها می شـوند : اسـیروفیل الکتوباسـیلوس ،برویس الکتوباسـیلوس 
،کازئـی الکتوباسـیلوس ، فرمنتوم الکتوباسـیلوس ، هلوتیکاس الکتوباسـیلوس 
، الکتیـل الکتوکوک و مسـنتروئیدهای لوکونوسـتوک . مخمرهای جدا شـده از 

بـرای هـر نقطه نمونـه تلقیح
مـی شـدند و صفحـات در0C۳0 بـرای ۴۸ و 0C۲۸ ) باکتری اسـید الکتیک ( 
و 0C۲۸ بـرای ۲/۵ روز ) مخمـر ( کشـت مـی شـدند و تکوین مـی یافتند . بعد 
از تکویـن صفحـات بـا ۳00- ۳0 ترکیـزه شـمرده می شـدند و نتایج بـه عنوان 
ترکیـزه آشـکار مـی شـدند که نمونه واحـد ها را شـکل می دادند .PH و اسـید 

کلـی بـا اسـید الکتیـک تعیین می شـدند . در پایـان روند 
دودی کـردن، هـر دسـته بـی هوا بسـته بندی می شـد و در0C۴ بـرای تحلیل 

حسـی و تحلیـل میکروبیولوژیکـی ذخیره می شـد .

تحلیل حسی 
تحلیـل هـای حسـی به واسـطه اعضـاء میز گـرد ) گروه آزمایشـگاه ( متشـکل 
از دانشـجویان و اعضـاء هیئـت علمـی در انجمـن مـا کـه در ارزیابـی حسـی 
مـواد غذایـی مجـرب بودنـد اما تعلیـم خاصی در مـورد این محصـوالت دریافت 
نکـرده بودنـد ، انجام شـدند . از اعضاء خواسـته شـد که نشـان دهنـد چقدر آنها 
هـر محصـول را بـا مقیـاس از ت ۹ درجـه ای ) بـی نهایت دوسـت دارنـد = ۹ ، 
بـی نهایـت متنفرنـد = 1 ( طبـق رنـگ ، بـو ، طعـم ، سـاختار و خـواص قابلیت 

پذیـری کلـی دوسـت دارند یـا دوسـت ندارند .

تحلیل باکتری شناسی
برای تعیین شـمار کلی باکتریهای هوازی ،کولی اسـکریکا ، آرئوزاسـتافیلوکوک 
،سـالمونا ، پرفریـژن هـای کلوسـتریدیوم و مخمرهـا – کپک هـا ، روش های 

استفاده   AOAC
مـی شـدند . شـمار کلـی هـوازی روی آگار شـمار صفحـه ای ) PCA ( بعد از 
کشـت و تکویـن در 0C ۳۵ بـه مـدت ۴۸ سـاعت تعییـن مـی شـدند . حضـور 
کولـی E بـه واسـطه VRBA-MUG تایید شـد و صفحـات در C ۳۷ برای 
۴۸ سـاعت کشـت شـدند . آنهایـی کـه تخمیـر مثبت مـی دادند و تولیـد گاز در 
مایـع الکتـوز بـا اسـتفاده از آزمایـش هـای تشـخیص اینـدول ، قرمـز متیـل ، 

ووجس 
پراسـکائور و سـیترات ) IMVC ( بیشـتر بـه عنـوان کولـی E شـرح داده و 
ترسـیم می شـدند . وجـود آرئوز اسـتافیلوکوک به واسـطه روکش کردن سـطح 
بـا آگار بـرد خشـک و از پیـش پاشـیده شـده با غنـی سـازی تلوریـت زده تخم 
مـرغ آزمایـش شـد صفحـات در 0C۳۷ بـرای ۴۸ سـاعت کشـت مـی شـدند 
. وجـود پرفرینـژن C بـه واسـطه نئومایسـین سـولفیدتریپتیکاس آزمایـش شـد 
و صفحـات در 0C۳۷ بـرای ۴۸ سـاعت کشـت شـدند . بـرای وجـود سـانمونا 
، نمونـه هـای غنـی شـده بـا مایع سیسـتئین سـلینت بـه واسـطه آگار سـولفید 
بیسـموت آزمایش شـدند . صفحات در0C ۳۵ برای ۲۴ سـاعت کشـت شـدند . 

تصدیـق سـانمونا بـه واسـطه آهـن سـه برابر شـکر بود .

تحلیل آماری
یـک ANOVA یـک جانبـه بـرای مقادیر PH ، اسـید کلی و کیفیت حسـی 
کلـی انجـام شـد تـا بـه واسـطه اسـتفاده از چنـد آزمایـش متعـدد دونـکان بـا 

اسـتفاده از SPSS نسـخه 10/0 ، تفـاوت هـای چشـمگیر تعییـن شـوند .

نتایج و مباحثه
PH و تحلیل اسید کلی

نتایج PH و اسـید کلی در شـکل 1 نشـان داده شـده اسـت . PH طی مرحله 
تخمیـر کاهـش شـدیدی را نشـان داد ، مقـدار PH کاهـش می یافـت که می 
توانسـت بـه خاطـر تولیـد اسـیدهای آلـی به واسـطه باکتری باشـد و سـپس در 

چهـار دسـته تا پایـان فرآینـد ثابت مـی ماند
) PH ۴ (  هیـچ تفـاوت چشـمگیری بیـن PH و اسـید کلـی دسـته هـای 

متفـاوت آشـکار 
 PH نمـی شـود . ایـن نتایـج مطابق نوشـتجاتی بودنـد در مـورد اینکـه مقادیر
شـدیدا طـی روز اول عمـل آمـدن بـه خاطـر تولیـد اسـید کاهـش مـی یافتند . 
PH بـا افـزودن آغازگـر کفیـر به طور چشـمگیری تحـت تاثیر واقع نمی شـد . 
کاهـش در مقـدار PH طـی روز اول عمـل آمدن به خاطر جلوگیـری از باکتری 
هـای نامطلـوب ، میـزان تغییـر رنـگ و ایجاد طعـم مطلوب در سوسـیس های 
 D تخمیـر شـده خشـک خیلـی مهم اسـت . تنهـا خاصیت اسـیدی کلی دسـته
 P > 0/0۵ ( 1۵ آغازگـر کفیـر بـود به طور چشـمگیری باالتـر ml کـه حـاوی
( از دسـته هـای C ، A و B بـود . بـه ایـن خاطـر اسـت کـه مقدار مایـه باال ، 

میـزان تولیـد نهایی را سـریع تر
مـی سـاز د . ایـن امـر مـی توانـد بـه واسـطه ایـن حقیقیـت توضیح داده شـود 
کـه ایـن باکتـری ها بـه طور مـداوم در یـک محیط اسـیدی هسـتند در حالیکه 
باکتریهـا در یـک ژل مایـه معمولـی تـازه مـی شـوند و جـان مـی گیرنـد . این 
 PH مطابـق گفتـه پیتـر بـود کـه تصـور می کـرد مقـدار باالتـر مایـه ، کاهش
تولیـد اسـید الکتیـک را نسـبت به کل دانـه گندم و بـا جریوتمیول سـریعتر می 
 LAB ( سـاز د . دلیـل دیگـر بـه نقـش در ترویـج همزیسـتی میـان مخمر هـا

مربوط  )
مـی باشـد . چـون باکتـری اسـید الکتیک شـیر را اسـیدی می کنـد و مخمر ها 
تخمیـر الکلـی را انجـام مـی دهند . لـوک شـمار LAB مربوط بـه تخمیر مواد 
غذایـی و نوشـیدنی هـا را درنظـر گرفـت مثـل تخمیرهـای لبنـی ، تخمیرهای 
گوشـت و ماهـی ، تخمیـر هـای سـبزیجات ، تخمیـر خمیر تـرش ، تخمیرهای 
شـراب و آب سـیب . بـا ایـن وجـود در دسـته A ، B ، چربی کافـت ترویج نمی 
شـد کـه کمتریـن اسـید کلـی را نشـان مـی داد . ایـن مـی توانسـت بـه خاطر 

افـزودن مقـدار کمتـر آغازگر کفیر باشـد .
***

دانـه های کفیر شـامل مارکزیانـوس کلویورومیس ها ، کفیر تـوروال ، اگزیگوس 
سـاکارومیس و المبیـکای کاندیـدا ، اسـتی اسـتوباکترورازنس A مـی باشـند . 
قارچهـای جلینـه ای ، کاندیـدوم ژئوترکـوم نیـز از دانه های کفیر جدا شـده اند . 
فلـور معمولـی در کفیـر متشـکل از گونه های خیلـی قـوی میکروارگانیزم هایی 
اسـت کـه از رشـد میکـروب هـای نامطلـوب و بیمـاری زا جلوگیـری مـی کنند 
. کفیـر بـا ارگانیـزم هـای خـوب دوبـاره در مجـرای هاضمه سـاکن می شـود . 
بنابرایـن آگاهـی از راه هـای فروسـاخت اسـید آمینـه جنبـه های جدیـدی برای 

کنتـرل توسـعه طعـم در غذاهـای تخمیر شـده فراهم مـی کند . 

کشـت آغازگـر مـی توانـد بـرای خـواص حسـی محصـول نهایـی مهـم باشـد 
چـون تـوان میکروارگانیـزم هـا بـرای کاهش اسـید های آمینـه بـه ترکیبات بو 
، بسـیار وابسـته بـه نـوع اسـت . مقالـه موجـود نتایـج بـه دسـت آمـده در مورد 
افـزودن آغازگـر کفیـر بـا مایع اولیـه متفاوت به سوسـیس تخمیر شـده تایلندی 
بـرای کیفیـت میکروبـی و حسـی محصـول نهایـی را گـزارش مـی کنـد . در 
آینـده ، گونـه هـای فرازیسـتی ) آغازگـر کفیر ( مـی توانند در تولیدات گوشـتی 

عملکـردی و فرازیسـتی اسـتفاده شـوند .

مواد وروش ها 
مواد 

آغـاز گـر کفیـر مـورد اسـتفاده در ایـن بررسـی توسـط شـرکت ” طبیعـت های 
دسـت نخـورده بیابـان ” فراهـم شـد . آن دارای ارگانیـزم هـای فرازیسـتی زیر 
مـی باشـد : الکتیـس الکتوکـوک زیـر گونـه الکتیـس ، الکتیـس الکتوکوک 
دیاسـتیاکتیس  گونـه  زیـر  الکتوکـوک  الکتیـس   ، کرموریـس  گونـه  زیـر 
،مسـنتروئیدهای لوکونوسـتوک زیـر گونـه کرموریـس ،کفیـر الکتوباسـیلوس ، 
مارکزیانـوس کلیوزومیـس زیـر گونـه مارکزانوس ، یونیسـپوروس سـاکارومیس 
. فعـال کـردن آغازگـر وانتقـال دادن ، رهنمودهـای شـرکت را دنبـال می کرد .

نمونه ها و فرآوری سوسیس های تخمیر شده تایلند
ترکیـب سوسـیس تخمیر شـده تایلند به شـرح زیر بود : گوشـت خـوک ، روغن 
خـوک ، برنـج پختـه ) به ترتیب 1/۸ ، 1/۵ و kg ۳/۵ ( ، پوسـت خوک ، سـیر ، 
نمـک ، شـکر و فلفـل ) بـه ترتیـب ۳00 ، ۳۵0 ، ۸0 و g ۷0 ( و ml ۷0 محلول 
 A که کنتـرل بود ، و دسـته C سـیر تخمیـر شـده . چهـار دسـته شـامل دسـته
و B و D بـا بـه ترتیـب 1 ، ۷ و ml 1۵ آغازگـر کفیـر افـزوده شـده تکـرار می 
شـدند . ترکیـب هـر دسـته بـه طـور دسـتی با پوشـش هـای کاژن احیا شـده 
بـا قطـر mm ۲۷ پـر مـی شـد و بـا دسـت پیونـد داده می شـد تا لینـک های 
بلنـد تقریبـا cm ۲/۵ شـکل دهـد . کل چهار نمونه در 0C۳0 برای ۴۸ سـاعت 
تخمیـر شـدند . سوسـیس هـای تخمیـر شـده تایلنـد از هـر دسـته برای شـمار 
میکروبـی برداشـته مـی شـدند و بـه واسـطه روش صفحـه ای خالـص در هر ۸ 
سـاعت بـرای ۲ روز تعییـن مـی شـدند . رقیق سـازی اولیـه به واسـطه مخلوط 
کـردن ضـد عفونـی کننـده 10 گـرم از نمونه بـا ml ۹0 محلول پپتـون در یک 
پارچـه سـه گـوش برای شـصت ثانیه ایجاد می شـد . شـمار باکتری های اسـید 
الکتیـک روی صفحـات آگار MRS ارزیابـی مـی شـدند . شـمار مخمر زیسـتا 
روی صفحـات آگار YM ارزیابـی مـی شـدند دو صفحـه از هـر رقیـق سـازی 
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HDL اثر ماست بر افزایش کلسترول

شـیر  تخمیـری  محصـوالت  منافـع  مـورد  در  زیـادی  تبلیغـات  کنـون  تـا 
مخصوصـا ماسـت پروبیوتیـک انجـام گردیـده مقالـه حاضـردر حقیقـت یـک 
کار تحقیقاتـی انجـام شـده در مـورد تاثیـر مصـرف ماسـت پـس از ۶ مـاه 
اسـتفاده بـر روی ۲۹ زن کـه سـن انهـا بیـن 1۹ تا ۵۶ سـال بـود در دپارتمان 
فیزیولـوژی تغذیـه دانشـگاه Jena friedrich schiller انجـام گردیـده 

اسـت.در بیـن انهـا 1۵ رنفـر دارای کلسـترول خـون طبیعـی و 1۴ نفـر انهـا 
هایپـر کلستروسی)کلسـترول باال(بودنـد. تحقیقـات بدیـن صـورت بـود که به 
هـر کـدام از انهـا ۳00 گـرم ماسـت حـاوی ۵/۳ درصد چربـی استارتراسـترپتو 
و   1۴۵  Acidophiius الکتوباسـیلوس  و  ترموفیلـوس  کوکـوس 
بیفیدوباکتربـوم لولـگام B Longum913  و 1 درصـد الیگـو فروکتـوز غنی 

شـده بود)سـینوبیوتیک( نتیجه بدسـت آمـده بدینصورت بود که کلسـترول تام 
و LDL توسـط سـینوبیوتیک تحـت تاثیر قـرار نگرفت ولی غلظت کلسـترول 
HDL بطـور مشـخص بـه میـزان ۳/0 میلـی مـول در لیتـر افزایـش یافت و 
نسـبت کلسـترول LDL بـه HDL از ۲۶/۳ بـه ۴۸/۲ کاهـش یافت سـپس 
مشـخص گردیـد کـه مصـرف روزانـه ۳00 گـرم ماسـت بـرای بیـش از ۲1 
هفتـه غلظـت کلسـترول HDL را افزایـش میدهـد و منجـر به بهبود نسـبت 
LDL/HDL  میشـود. مصـرف خوراکـی پروبیوتیـک هـا)Probiotics( با 
پیشـگیری، تسـکین یـا درمـان اختـاالت گوناگـون روده ای از قبـل عـدم 
تحمـل الکتـوز اسـهال هـای باکتریایی یـا ویروسـس_ پیوسـت_ بیماریهای 
التهابـی روده ای و الـرژی غذایـی مرتبـط اسـت. پروبیوتیـک هـای مفید بکار 
رفتـه بـرای انسـان عبارتند از الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس_ الکتوباسـیلوس 
 )B Longum( کازئـی_ بیفیدوباکتریـوم بیفیـدوم و بیفیدباکتریـوم لونـگام
همچنیـن نقـش باکتریهـای پروبیوتیـک ماسـت در بهبـود میکروفلـورای روده 

بطـور گسـترده تشـخیص داده شـده اسـت .
 

بمنظـور تاثیـر و کارایـی ایـن باکتریهـا باید بر اثـرات مضر PH پائین ماسـت 
و عمـل انتاگوئیسـتی دیگـر تخمیر کننده هـای روده ای و سـایر میکروفلورای 
روده رقابـت کننـد امـا کاهش کلسـترول بعنوان یک اثـر سـودمند پروبیوتیک 
های ماسـت مـورد توجه قرار گرفته اسـت .احتمـال میدهند کاهش کلسـترول 
پروبیوتیـک موجـب  باکتریهـای  اسـت کـه  بدینصـورت  فیزیولـوژی  نظـر  از 
دکونژوگـه )از هـم جـدا شدن(اسـیدهای صفـراوی میگردنـد کـه در نتیجه در 

PH کمتـر از ۵/۵ بـا کلسـترول رسـوب میکند . 

در نتیجـه کبـد بمنظـور جبـران اسـیدهای صفـراوی جدیـد تبدیـل میکنـد 
کـه نتیجـه آن کاهـش کلسـترول سـرمی میباشـد. کبـد مسـئول سـاختن 
امـاح صفـراوی میباشـد کـه جهت هضـم چربیهـا در روده مـورد نیاز بدن 
بـوده و امـاح صفـراوی تولیـدی توسـط کبـد در کیسـه صفـرا ذخیـره و 
در موقـع نیـاز بـا دخالـت آنزیـم کولـی سـیتوکنین کیسـه صفـرا فشـرده و 
صفـرا وارد روده میگـردد. دکتـر اندرسـون و Giliand سـال 1۹۹۹ چنین 
فـرض کـرده انـد کـه هر یـک درصـد کاهـش غلظـت کلسـترول سـرمی 
حدودابـا کاهـش ۲ تـا ۳ درصـد بیماریهای قلبـی_ عروقی مرتبط میباشـد، 
بنابرایـن دریافـت منظـم فـراورده هـای تخمیـری شـیر حـاوی گونـه های 

مناسـب الکتویاسـیلوس اسـیدوفیلوس میتوانـد ریسـک بیماریهـای قلبی_ 
عروقـی را بیـن ۶ تـا10 درصـد کاهـش دهـد. اخیرا یـک نظریـه در رابطه 
تاثیـر پروبیوتیـک هـا در اصـاح میکروفلـورای روده و دخالـت در تخمیـر 
ترکیبـات غیـر قابـل هضـم رژیـم غذایـی اثـرات بـا ارزش ایـن میکرویهـا 
در رابطـه بـا متابولیسـم چربـی هـا بـه اثبـات رسـیده.تاثیر پروبیوتیـک هـا 
بدینصـورت اسـت کـه موجـب میگردنـد رشـد باکتریهـای روده ای کـه به 
نظـر مـی ایـد در بهبـود سـامتی مؤثرنـد افزایش میدهنـد. علـت پرداختن 
بـه چنیـن فرضیه ای به خاطر بررسـی و مشـاهده تاثیر فروکتوالیگو سـاکار 
بدهای غذایی در جلوگیری از سـنتز کلسـترول VLDL و تری گلیسـیرید 
TG در حیوانـات مـورد ازمایـش بـوده گـه منجـر بـه کاهـش TG و تـا 
 Synbiotic حـد کمتـری کلسـترول سـرم گردیـده. یـک سـینوبیوتیک
مخلوطـی از پروبیوتیـک Probiotic و پری بیوتیک Prebiotic اسـت 
کـه میتوانـد باعـث بقـا و اسـتقرار میکروبهـای زنـده در لوله گوارش شـود 
و از ایـن طریـق اثـرات سـودمندش را بـه میزبـان اعمـال کنـد. بعـاوه 
و  اگـروژن  باکتریهـای  رشـد  توانـد  مـی   )Prebiotic( بیوتیـک  پـری 
انـدوژن را تحریـک کنـد از قبیـل بیفیـد باکتـری هـا باید توجه داشـت که 
نتایـج مطالعـات مختلـف در مـورد اثـرات کاهش کاهش کلسـترول توسـط 

پروبیوتیـک هاناقـص و نیازمنـد تحقیق بیشـتر اسـت. 
***
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