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از  جهادکشــاورزی  وزارت  دارویــی  گیاهــان  طــرح  مجــری 
در  دارویــی  گیاهــان  کشــت  طرحهــای  توســعه  از  دولــت  حمایــت 
محصــوالت  صــادرات  ارزش  اکنــون  گفــت:  و  داد  خبــر  کشــور 
اســت. رســیده  ســال  در  دالر  میلیــون   ۵7۰ بــه  دارویــی  گیاهــان 

ــی را  ــد گیاهــان داروی ــزان تولی ــا، می ــا ایرن ــی در گفــت و گــو ب حســین زینل
ســاالنه ۴۰۰ میلیــون تــن عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: حــدود ۲ میلیــون نفر 
در بخــش کاشــت، داشــت و برداشــت گیاهــان دارویــی کشــور مشــغول کارند. 
ــت  ــار دانس ــزار هکت ــی را ۲۰6 ه ــان داروی ــت گیاه ــر کش ــطح زی وی، س
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــول دول ــار در ط ــزار هکت ــش از ۵۰ ه ــرد: بی ــح ک و تصری
ــت. ــده اس ــه ش ــور اضاف ــی کش ــان داروی ــت گیاه ــر کش ــطح زی ــه س ب

ــره  ــران، زی ــور را زعف ــی کش ــان داروی ــوالت گیاه ــده محص ــی ، عم زینل
ــزود:  ــرد و اف ــر ک ــن، موســیر و گل محمــدی ذک ــل، دارچی ســیاه،هل ، زنجبی
حــدود 7۰ درصــد از صــادرات محصــول زعفــران کشــور از اســتان خراســان 
ــت. ــال اس ــون دالر در س ــادل ۴۰۰ میلی ــه مع ــود ک ــام می ش ــوی انج رض

مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه 
گــون،  باریــج،  آنغــوزه،  محمــدی،  گل  زعفــران،  محصــوالت   اینکــه 
کتیــرا و زیــره ســیاه رتبــه نخســت صــادرات جهــان را دارنــد، تاکیــد 
ــون  ــه ارزش ۳۱۹ میلی ــران ب ــن زعف ــش از ۲۵۰ ت ــته بی ــال گذش ــرد: س ک
عربــی،  متحــده  امــارات  اســپانیا،  افغانســتان،  کشــورهای  بــه   دالر 
هنگ کنــگ، هلنــد، آمریــکا و دیگــر کشــورهای همســایه صــادر شــد.

زینلــی، از فعــال بــودن ۱۱ کارخانه فــرآوری محصول "شــیرین بیان" در کشــور 
خبــر داد و گفــت: ســال گذشــته بدلیــل کمبــود مواد اولیــه کارگاه هــای فرآوری 
ــاه  شــیرین بیان بدلیــل وقــوع خشکســالی، حــدود ۱۰۰ هــزار تــن از ایــن گی

ارزش صادارت گیاهان دارویی ایران ۵۷۰ میلیون دالر است

خــام ، از کشــور آذربایجــان وارد ایــران و پــس از فــرآوری بــه آلمان صادر شــد. 
دارویــی  گیاهــان  مــزارع  توســعه  از  دوازدهــم  دولــت  حمایــت  از  وی، 
خبــر داد و افــزود: بــا تدبیــر دولــت، هیچ گونــه محدودیتــی در پرداخــت 
ــدارد. ــود ن ــی وج ــان داروی ــرداران گیاه ــه بهره ب ــت ب ــهیالت ارزان قیم تس

بــه گفتــه وی، قــرار اســت بــزودی ســامانه جامــع گیاهــان دارویــی 
بــه منظــور توســعه تولیــد و صــادرات ایــن گیاهــان راه انــدازی شــود.

ــای  ــه اعض ــرکت در جلس ــور ش ــه منظ ــی ب ــین زینل ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــی ب ــان داروی ــدگان گیاه ــد کنن ــگان و تولی نخب
دارویــی  گیــاه   ۴۲ کتــاب  از  وی  بــا حضــور  کــه  بــود،  کــرده  ســفر 
بختیــاری  و  چهارمحــال  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  بفــرد  منحصــر 
شــد. رونمایــی  شــهرکرد  در  بودجــه  و  برنامــه  اجتماعــات  ســالن  در 

 رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان دزفــول گفــت: ۲6 تــن و ۲۲۱ کیلوگــرم 
مــواد غذایــی فاســد و غیرقابــل مصــرف در 6 ماه نخســت امســال معدوم شــد.

رضــا پورآییــن در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بازرســان بهداشــت 
محیــط دزفــول در 6 مــاه نخســت امســال ۸۲۲ مــورد نمونــه بــرداری از مــواد 
غذایــی از جملــه سوســیس، ترشــیجات، نــان، ســس و خشــکبار انجــام دادنــد.

شــامل  غذایــی  مــواد  انــواع  کیلوگــرم   ۲۲۱ هــزارو   ۲6 گفــت:  وی 
لبنیــات، سوســیس، کالبــاس،  پنــج تــن ترشــیجات، نوشــابه، دلســتر، 
بیســکویت، چیپــس، پفــک و رنــگ غــذا در ایــن مــدت معــدوم شــد.

محیــط  بهداشــت  بازرســان  افــزود:  دزفــول  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
شهرســتان دزفــول در 6 مــاه نخســت امســال ۱۰ هــزار و ۹۴۱ مــورد 

پنــج هــزار و ۸76  و  توزیــع مــواد غذایــی  و  تهیــه  مراکــز  از  بازدیــد 
دادنــد. انجــام  دزفــول  شهرســتان  عمومــی  اماکــن  از  بازدیــد  مــورد 

وی اظهــار داشــت: ۲ هــزار و ۱۰۵ بازدیــد از اماکــن حســاس از جملــه 
ــا ۲۳۵  ــن بازدیده ــه در ای ــد ک ــام ش ــز انج ــی نی ــن راه ــای بی ــتوران ه رس
ــدند.   ــی ش ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــتی ب ــف بهداش ــل تخل ــه دلی ــز ب مرک
مشــکالت  دلیــل  بــه  اماکــن  ایــن  از  مــورد   ۱۸۳ افــزود:  پورآییــن 
ــدند.   ــایی ش ــتی بازگش ــکالت بهداش ــع مش ــس از رف ــل و پ ــتی تعطی بهداش

افزون بر ۲۶ تن مواد غذایی فاسد در دزفول معدوم شد

وی گفــت: طــی 6 ماه نخســت امســال، ۹6۲ مــورد بازدید از ســامانه آبرســانی، 
ــورد  ــزارو ۳۲۴ م ــامیدنی، یکه ــنجی از آب آش ــورد کلرس ــزار و ۹۸۲ م ۲6 ه
ــرداری از آب اســتخر  ــه ب ــرداری از آب آشــامیدنی و ۲۴۳ مــورد نمون ــه ب نمون
انجــام شــد کــه هیــچ مشــکل بهداشــتی در ایــن خصــوص مشــاهده نشــد.

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان دزفــول افــزود: رســیدگی بــه ۱۳7 مــورد 
ــود. ــال ب ــت امس ــاه نخس ــده در 6 م ــام ش ــات انج ــر اقدام ــکایت از دیگ ش

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های کشــاورزی گفــت: ۱۵۸ شــهرک 
برنامه ریــزی  گلخانــه ای در کشــور ایجــاد شــده اســت کــه بــا 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــهرک افزای ــه ۲۰۰ ش ــداد ب ــن تع ــده ای ــام ش انج
علــی اشــرف منصــوری در حاشــیه بازدیــد از مجتمــع گلخانــه ای امــام 
رضــا)ع( شهرســتان مانــه و ســملقان خراســان شــمالی بــه خبرنــگار ایرنا 
ــار از  ــزار هکت ــات انجــام شــده ۲7۳ ه ــار داشــت: براســاس مطالع اظه
عرصه هــای کشــاورزی مناســب ایجــاد شــهرک های گلخانــه ای 
اســت کــه ســهم خراســان شــمالی از ایــن رقــم ۲ هــزار هکتــار اســت.
وی گفــت: شــرکت شــهرک های کشــاورزی در راســتای اقتصــاد 
مقاومتــی، برنامــه گســترده ای بــرای رونــق تولیــد در حــوزه کشــت های 
ــور دارد. ــروری و توســعه مجتمــع هــای دام و طی ــزی پ ــه ای، آب گلخان
شــرکت  ایــن  تمرکــز  بیشــترین  کــرد:  بیــان  وی 
اســت. پــروری  آبــزی  و  ای  گلخانــه  حــوزه  دو  در 
ــای  ــه ه ــزود: عرص ــاورزی اف ــای کش ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
کشــاورزی کــه در اختیــار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه حــدود ۵۰  
ــالش  ــده،  ت ــام ش ــای انج ــوان ه ــا فراخ ــه ب ــت ک ــار اس ــزار هکت ه
ــم. ــن حــوزه جــذب کنی ــذاران بیشــتری را در ای مــی شــود ســرمایه گ
وی اظهارداشــت: علــی رغــم تحریــم هــا،  اســتقبال ســرمایه گــذاران 
در زمینــه ایجــاد گلخانــه هــا و  مجتمــع هــای شــیالت بســیار 
ــه  ــار از عرص ــزار هکت ــال 6 ه ــتا، پارس ــن راس ــه در ای ــوده ک ــوب ب خ
ــم. ــذار کردی ــذاری واگ ــرمایه گ ــان س ــه متقاضی ــاورزی را ب ــای کش ه
ــی  ــذاری در اراض ــرمایه گ ــرای س ــوز ب ــدور مج ــت: ص ــوری گف منص
کشــاورزی ایــن شــرکت تنهــا در یــک روز انجــام مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی افــزود: ۵۰ هــزار میلیــارد 

ایجاد ۱۵۸ شهرک گلخانه ای در کشور

ریــال تســهیالت بــرای ایجــاد گلخانــه هــا در نظــر گرفته شــده کــه این 
میــزان تســهیالت تــا ۲۰۰ هــزار میلیــارد ریــال هــم قابل افزایش اســت.
دانســت  درصــد   ۸ را  تســهیالت  ایــن  بانکــی  ســود  وی  
کــه  کســانی  بــرای  تســهیالت  میــزان  ایــن  گفــت:  و 
شــود. مــی  داده  برخــوردار  کــم  و  محــروم  مناطــق  در 
عنــوان  بــه  ســملقان  و  مانــه  نفــری  هــزار   ۱۱۰ شهرســتان 
اســت. شــمالی  خراســان  اســتان  کشــاورزی  قطــب 
دارد کــه  ای  گلخانــه  اکنــون ســه شــهرک  اســتان هــم  ایــن 
ســملقان  و  مانــه  رضــا)ع(  امــام  ای  گلخانــه  مجتمــع  ســاخت 
شــود. مــی  اجــرا  فــاز  ســه  در  و  هکتــار   ۳۳۵ مســاحت  در 
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فنــاوران بــه  میلیــاردی   ۱۱۰۰ تســهیالت  اختصــاص 
ــان  ــارد توم ــای ۱۱۰۰ میلی ــکوفایی از اعط ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن ریی
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان در ۱۰ مــاه اخیــر خیــر داد و گفــت: 
ــی  ــاد بخش هــای صنعت ــه واســطه اعتم ــه ب ــزاری رویدادهــای فناوران در برگ
قراردادهــای زیــادی بــا شــرکت های دانش بنیــان منعقــد شــده اســت.

بــه گــزارش ایســنا دکتــر علــی وحــدت در حاشــیه رونمایــی از ســه 
ــای  ــه حمایت ه ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــان در جم ــول دانش بنی محص
از  افــزود:  دانش بنیــان  شــرکت های  از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
۱۰ مــاه گذشــته تاکنــون علــی رغــم محدودیت هــای مالــی موجــود 
شــرکتهای  اختیــار  در  توانســتیم  کــه  نقدینگــی  حجــم  کشــور  در 
ــت. ــته اس ــان گذش ــارد توم ــرز ۱۱۰۰ میلی ــم، از م ــرار دهی ــان ق دانش بنی

وی اعطــای ایــن حجــم از نقدینگــی را بــا همــکاری بانک هــا و صندوق هــای 
پژوهــش و فنــاوری دانســت و اظهــار کــرد: در ایــن همــکاری توانســتیم در 
زمــان مقتضــی نقدینگــی الزم را در اختیــار شــرکتهای دانش بنیان قــرار دهیم. 

برگزاری رویدادی در صنعت فوالد 
ــت  ــان صنع ــرکت های دانش بنی ــی ش ــزاری گردهمای ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــرکت های دانش بنی ــای ش ــال حاضــر توانمندی ه ــه داد: در ح ــوالد ادام ف
حــوزه فــوالد بــه مــدت ســه روز در صنــدوق ارائــه شــد کــه حاصــل آن ۱۱۱  
قــرارداد و تفاهم نامــه شــرکت ها بــا ۱۱ شــرکت بــزرگ فــوالدی بــوده اســت.

قــرارداد  میــزان  ایــن  ارزش  نــوآوری،  صنــدوق  رییــس  گفتــه  بــه 
اســت. بــوده  تومــان  میلیــارد   ۳7۵ بــا  برابــر  تفاهم نامه هــا  و 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امیدواریــم ایــن قــرارداد و تفاهم نامه هــا بــا 
ــه قراردادهــای قطعــی منجــر شــود، گفــت:  ــدوق ب بســته های تشــویقی صن
در حــال حاضــر ۱۱ شــرکت بــزرگ فعــال در حــوزه فــوالد بــه واســطه ایــن 
رویــداد بــه شــرکت های فنــاور اعتمــاد و بــا آنهــا قــراردادی منعقــد کرده انــد.

ــگ و  ــهیالت لیزین ــرد: تس ــد ک ــکوفایی تاکی ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن ریی
اســتثناهای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای شــرکت های بــزرگ 
نوعــی جذابیــت بــرای خریــد ایجــاد می کنــد؛ زیــرا ایــن تســهیالت بــا نــرخ 
ــرار  ــان ق ــوالت دانش بنی ــداران محص ــار خری ــه در اختی ــت ک ــد اس ۹ درص
ــورد نظــر خواهــد شــد. ــازار در آن حــوزه م ــق ب ــن باعــث رون ــرد و ای می گی
دانش بنیــان حــوزه  در  غذایــی  مــواد  صنعــت  گرفتــن  پیشــی 
وی بــا اشــاره بــه رویدادهایــی کــه تاکنــون در صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی برگــزار شــده اســت، گفــت: در رویدادهــای حــوزه صنایــع 
ــل  ــه در مح ــوالد ک ــی و ف ــا، فضای ــکی، پهپاده ــزات پزش ــی، تجهی غذای
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــده، حــوزه صنایــع غذایــی 
از ســوی صنایــع بــزرگ بیشــتر مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.

شــرکت های  توانمندی هــای  ارائــه  رویــداد  در  داد:  ادامــه  وحــدت 
از  بیــش  غذایــی  صنایــع  حــوزه  در  اســتارتاپ ها  و  دانش بنیــان 
شــرکت های  بیــن  تفاهم نامــه  و  قــرارداد  تومــان  میلیــارد   ۴۰۰
اســت. شــده  منعقــد  بــزرگ  صنعتــی  شــرکت های  و  بنیــان  دانــش 

رییــس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی تصریــح کرد: در حال حاضر ۱۱۰ شــرکت 
دانش بنیــان فعــال در حــوزه فــوالد محصوالتــی بر پایــه دانش تولیــد می کنند.

پیشی گرفتن صنعت غذایی در همکاری با دانش بنیان ها

عضــو شــورای مرکــزی خانــه کشــاورز ایــران گفــت: ســالیانه تقریبــا 7۰۰ هزار 
تــن ضایعــات بــا گنــدم مخلــوط و بــه دولــت تحویــل و یــا فروختــه می شــود.

ــی  ــد تضمین ــه خری ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــد صبح نازخن
گنــدم، اظهــار کــرد: ســال ها پیــش از ایــن، بوجــاری گنــدم توســط 
ســازمان جهادکشــاورزی انجــام می گرفــت ولــی امــروز ایــن امــر بــه 
ــدارد. ــود ن ــر آن وج ــی ب ــع نظارت ــه تب ــده و ب ــذار ش ــی واگ ــش خصوص بخ

ــد  ــتم خری ــت: سیس ــرد و گف ــوان ک ــتراتژیک عن ــول اس ــدم را محص وی گن
دالالن  توســط  تقریبــا  اســتراژیک  محصــول  ایــن  گنــدم،  تضمینــی 
ــدم  ــن و گن ــاک، ش ــون خ ــری چ ــواد دیگ ــز م ــان نی ــود و آن ــام می ش انج
ــد. ــل می دهن ــت تحوی ــه دول ــرده و ب ــوط ک ــدم مخل ــا گن ــی را ب ضایعات

ــت و  ــر بهداش ــت: وزی ــران گف ــاورز ای ــه کش ــزی خان ــورای مرک ــو ش عض
ــر  ــل ب ــن عم ــی ای ــر منف ــورد تاثی ــتاندارد در م ــی اس ــازمان مل ــس س رئی

ــان  ــب متولی ــفانه از جان ــی متاس ــد ول ــر الزم را داده ان ــردم، تذک ــالمتی م س
اصلــی ایــن محصــول واکنشــی نشــان داده نشــده اســت و مســئوالن 
می پوشــانند. گوناگــون  ترفندهــای  بــا  را  خودشــان  تخلــف  مربوطــه 

ــکیل  ــدم تش ــد گن ــتم خری ــه در سیس ــتمی ک ــرد: سیس ــح ک ــی تصری صبح
یافتــه، بســیار گســترده اســت بــه طوری کــه طبــق بررســی های بــه 
ــوط  ــدم مخل ــا گن ــات ب ــن ضایع ــزار ت ــا 7۰۰ ه ــالیانه تقریب ــده، س ــل آم عم
ــن  ــر آن، ای ــای دیگ ــه معن ــود ک ــه می ش ــا فروخت ــل و ی ــت تحوی ــه دول و ب
ــاراج می شــود. ــال ت ــه بیت الم ــان از بودج ــا توم ــاالنه میلیارده ــه س اســت ک
وی خاطرنشــان کــرد: شایســته اســت وزارت جهادکشــاورزی وارد عمــل شــده 
ــون  ــت قان ــه دس ــان را ب ــرده و متخلف ــری ک ــل جلوگی ــن عم ــه ای و از ادام

ــاورزی  ــه جهادکش ــه بدن ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــاورزان ب ــون کش ــپارد؛ چ بس
متصــل هســتند و حمایــت از کشــاورزان وظیفــه جهادکشــاورزی اســت.

چرا دولت ضایعات را همراه با گندم می خرد؟

ــر  ــده ســال گذشــته گوجه فرنگــی، کشــاورزان شــاهرودی را ب  قیمــت فزاین
آن داشــت تــا در ســال ۹۸ اقــدام بــه کشــت آن کننــد امــا افزایــش عرضــه و 
فقــدان ســاز و کار قیمت گــذاری، ســبب شــد تــا کشــاورزان دچــار ضرر شــوند.
خبرگــزاری مهــر، گــروه اســتان هــا - مهنــاز همتــی: ســال گذشــته بــود کــه 
قیمــت فزاینــده گوجه فرنگــی در شهرســتان شــاهرود بعضــًا ارقامــی چــون ۱۰ 
و ۱۲ هــزار تومــان را هــم در مقابــل نــام گوجه فرنگــی در مغازه هــا قــرارداد 
تــا کشــاورزان بــه کشــت ایــن محصــول در ســال آتــی یعنــی کشــت بهــاره 
۹۸ امیــدوار شــوند امــا در اوایــل پائیــز ســال جــاری و هنگامی کــه محصــول 
ــمنان،  ــتان س ــتان اس ــن شهرس ــن بزرگ تری ــده در ای ــی کشت ش گوجه فرنگ
دســت داد کشــاورزان فهمیدنــد کــه موضــوع به همین ســادگی ها هم نیســت.

قیمــت  تثبیــت  عــدم  دربــاره  شــاهرودی  کشــاورزان  اعتــراض 
حتــی  شــد  شهرســتان  در  اعتراضاتــی  بــروز  ســبب  گوجه فرنگــی 
را  گوجه فرنگــی  حامــل  ماشــین های  تــا  کردنــد  قصــد  کشــاورزان 
مقابــل درب  در  اداری شهرســتان  برگــزاری نشســت شــورای  هنــگام 
فرمانــداری تخلیــه کننــد کــه ایــن امــر بــا میانجی گــری مســئوالن 
ــن  ــد ای ــم می گوین ــردان ه ــر دولتم ــوی دیگ ــا از س ــت ام ــورت نگرف ص
ــدارد... ــن ن ــت گناهــی دراین بی ــن عرضــه و تقاضــا اســت و دول سیســتم بی
اســت راهــکار  یــک  تعاونــی  شــرکت  ایجــاد 

امیرحســین مســعودی دانش آموختــه اقتصــاد در گفتگو بــا خبرنگار مهــر بابیان 

سازوکار غلط قیمت گذاری گوجه فرنگی در شاهرود
نگرانی وسیع کشاورزان

اینکــه ســال گذشــته بــا کاهــش تولیــد و افزایــش تقاضــا، قیمــت گوجه فرنگــی 
ــازار  ــر ب ــه دیگ ــده ک ــی تولیدش ــدر گوجه فرنگ ــال آن ق ــا امس ــت ام ــاال رف ب
ــا  ــت قیمت ه ــازوکار تثبی ــه س ــت ک ــت اس ــد: درس ــت، می گوی ــده اس اشباع ش
نیــز وجــود نــدارد امــا از ســویی هــم ایــن طبیعــت بازار اســت کــه در یک ســال 
اگــر شــما محصولــی را فــراوان بکاریــد، قطعــًا قیمتــش را خواهیــد شکســت.

ــد: اینکــه کشــاورزان  ــن موضــوع می گوی ــت از ای ــاره راهــکار برون رف وی درب
صبــر کننــد تا دولــت کاری صــورت دهد یــا کارخانه هــا قیمت گوجــه را افزایش 
دهنــد اشــتباه اســت، کشــاورزان بایــد اتحادیــه یــا ســندیکا یــا شــرکت تعاونــی 
را ایجــاد کــرده و خــود همه چیــز را در دســت بگیرنــد وگرنــه اینکــه صبــر کنیم 
تــا دیگــران مشــکالتمان را رفــع کننــد خیــر، این گونــه کاری پیــش نمــی رود.

ایــن دانش آموختــه اقتصــاد می گویــد: اگــر بخواهیــم تحرکــی در بــازار رخ دهــد 
یــا بایــد تلنگــری بــه عرضــه بزنیــم یــا بــه تقاضــا؛ در ســال های اخیــر شــاهد 
هســتیم کــه بــه هــر دو بخــش تلنگــر واردشــده و این یــک نــوع ســردرگمی 
عجیب وغریــب ایجــاد کــرده اســت از ســویی کشــاورز نمی دانــد چــه بــکارد و از 
ســوی دیگــر دولــت بــرای خریــداری تضمینــی محصــول کشــاورزان برنامــه ای 
نــدارد از طرفــی دالالن ســود می برند و از ســوی دیگــر کارخانه های رب ســازی 
ــت. ــتباهی اس ــازوکار اش ــم س ــن مه ــد و ای ــن می کنن ــه را تعیی ــت گوج قیم

همه چیز دست کشاورزان نیست
ــر،  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــمنان در گفتگ ــتان س ــه کشــاورز اس ــی خان ــر اجرای دبی
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ضمــن بیــان اینکــه طــی هفتــه جــاری شــاهد اعتــراض گوجــه کاران 
ــی آن  ــدم همخوان ــول و ع ــن محص ــذاری ای ــه نرخ گ ــبت ب ــاهرودی نس ش
باقیمــت رب در بــازار بودیــم، ابــراز داشــت: در ابتــدای امــر ایــن گالیــه بــه 
مســئوالن امــر وارد اســت کــه در شــرایطی کــه بایــد یــک گام جلوتــر از مردم 
ــردار  ــه بهره ب ــب ب ــوی مناس ــه الگ ــت و ارائ ــت کش ــه وضعی ــرا ب ــند چ باش
ــت. ــده اس ــی نش ــر توجه ــال اخی ــه س ــرمازدگی دو س ــه س ــه ب ــا توج ب

اینکــه کشــت گوجــه صرفــًا مختــص  بابیــان  محمدحســین خنــکال 
ــن  ــوش تأمی ــی و کالپ ــه از میام ــد گوج ــزود: 7۰ درص ــت، اف ــاهرود نیس ش
می شــود و بخشــی نیــز در بســطام وجــود دارد و بایــد پرســید چــرا 
ــزان  ــه ری ــدارد و مســئوالن و برنام ــود ن ــرای کشــت وج ــبی ب ــوی مناس الگ
ــتند؟ ــی هس ــل و چاره اندیش ــال راه ح ــه دنب ــازه ب ــه ت ــد از فاجع ــت بع درس

توافق با یک کارخانه
دبیــر اجرایــی خانــه کشــاورز اســتان ســمنان همچنیــن بابیــان اینکــه امســال 
ــد،  ــه ســمت کشــت گوجه فرنگــی روی آوردن ــرداران ب ــل بهره ب ــد دلی ــه چن ب
ــاورز  ــه کش ــی ک ــن دلیل ــر عمده تری ــال اخی ــد س ــرمای چن ــت: س ــراز داش اب
ــذران و  ــرای گ ــرا ب ــد زی ــوق می ده ــات س ــت صیفی ج ــمت کش ــه س را ب
ارتــزاق زندگــی بایــد محصولــی را کشــت و آن را بــه بــازار فــروش برســانند.

ــورم قیمــت  ــت موظــف اســت طبــق ت ــح کــرد: دول ــکال در ادامــه تصری خن
محصــوالت اســتراتژیک را افزایــش دهــد کــه چغنــدر ازجمله ایــن محصوالت 
ــت،  ــدر و عــدم تعهــد دول ــرخ چغن ــودن ن ــن ب ــه پایی ــا توجــه ب ــذا ب اســت، ل
ــود. ــد ب ــر گوجه فرنگــی خواه ــی نظی ــه کشــت محصوالت ــر ب کشــاورز ناگزی
ــادرات را  ــث ص ــاورزی بح ــوالت کش ــرای محص ــد ب ــت بای ــزود: دول وی اف
ــر  ــه نظی ــم نتیج ــادر کنی ــد را ص ــازاد تولی ــی م ــی نتوان ــد و زمان ــرح کن مط
همیــن اتفاقــات شــاهرود خواهــد بــود لــذا دولــت بایــد هــر محصولــی نظیــر 
ــد و  ــرف رص ــرانه مص ــت و س ــار کاش ــن هکت ــر گرفت ــا در نظ ــه را ب گوج
ســپس محاســبه کنــد کــه چــه میــزان بایــد کاشــت، تولیــد و صــادر شــود.

ــل  ــرای ح ــه ب ــان اینک ــمنان بابی ــتان س ــاورز اس ــه کش ــی خان ــر اجرای دبی
ــداری شــاهرود تشــکیل و  ــه کشــاورزی در فرمان مشــکل گوجــه کاران کمیت
مقــرر شــد اکیــپ ســه نفره بــرای مذاکــره بــا کارخانــه رب دامغــان بــه ایــن 
ــراز داشــت: گوجــه مــازاد درجــه دو و درجــه ســه  شهرســتان اعــزام شــود، اب
ــن  ــه ای ــل اینک ــه دلی ــه ب ــود، البت ــال ش ــد رب ارس ــرای تولی ــت ب می بایس
ــر صــورت  ــای اخی ــر در روزه ــن ام ــرد ای ــالم ک ــن اع ــرخ را پایی ــه ن کارخان
ــورت  ــق ص ــتان تواف ــتان گلس ــری در اس ــه دیگ ــا کارخان ــذا ب ــت و ل نگرف
ــود. ــع ش ــه کاران رف ــکالت گوج ــی از مش ــق بخش ــن طری ــا از ای ــت ت گرف
آوردنــد روی  گوجه فرنگــی  ســمت  بــه  کشــاورزان 

ــان  ــن بی ــر، ضم ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــش بســطام در گفتگ ــاورز بخ ــک کش ی
ــاص  ــه اختص ــت گوج ــه کش ــود را ب ــه خ ــار از مزرع ــال دو هکت ــه امس اینک
ــراز  ــت، اب ــن اس ــی م ــذران زندگ ــل گ ــغل و مح ــاورزی ش ــرا کش دادم زی
ــر کشــت و صــادرات،  ــودن ســطح زی ــم ب ــل ک ــه دلی ــل ب داشــت: ســال قب

ــرای  ــه ب ــکلی ک ــن مش ــذا عمده تری ــت ل ــود نداش ــروزی وج ــکالت ام مش
بهره بــرداران محصــول گوجــه اتفــاق افتــاده اســت در ایــن دو حــوزه 
شــامل می شــود کــه افــراد ناگهــان بــه ایــن محصــول روی آوردنــد.
ــه  ــاورزی ازجمل ــارت در بخــش کش ــود نظ ــه نب ــان اینک ــاس شــمس بابی عب
مشــکالت موجــود این حــوزه اســت، تصریح کــرد: اگــر کارخانه صنایــع تبدیلی 
بــا مشــارکت مــردم از طریــق شــرکت تعــاون روســتایی راه انــدازی شــود کــه 
مــردم در آن ســهیم شــوند بســیار می توانــد بــه بخــش کشــاورزی کمــک کند.

ــی  ــع تبدیل ــوزه صنای ــاهرود در ح ــطام و ش ــرد بس ــه عملک ــان اینک وی بابی
محصــوالت کشــاورزی تقریبــًا صفــر بوده اســت، افــزود: صنایع غذایــی دامغان 
چــرا بــرای گوجــه ۵۵۰ تومــان نــرخ گذاشــته اســت کــه این طــور زحمــت یک 
ســال کشــاورز خریــداری شــود؟ عــالوه بــر نبــود صنایــع تبدیلــی نبــود راهکار 
ــد  ــال می خواه ــوان امس ــه به عن ــت ک ــود اس ــکالت موج ــر مش ــب دیگ مناس
ــد؟! ــت بپردازن ــه کاش ــت ب ــال راح ــا خی ــرداران ب ــود و بهره ب ــادر ش ــدو ص ک

کاشت بستگی به شرایط است
ــرای  ــد، ب ــری دارن ــدام نظ ــر ک ــرداران ه ــتند، بهره ب ــاوت هس ــرات متف نظ
مثــال مجیــد رفعتــی دیگــر بهره بــردار بخــش بســطام نیــز کــه پنــج هکتــار 
امســال گوجه فرنگــی دارد در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، ابــراز داشــت: بســته 
ــت  ــا می بایس ــی کارم ام ــود م ــه خ ــول را در مزرع ــک محص ــرایط ی ــه ش ب
ــش  ــر بخ ــتان و ه ــطح شهرس ــده در س ــاب نماین ــا انتخ ــی ب ــرکت تعاون ش
ــتد. ــه بفرس ــه کارخان ــپس ب ــداری و س ــاورز خری ــول را از کش ــهر محص و ش

ــرخ  ــا ن ــه ب ــه کارخان ــرض آنک ــه ف ــد: ب ــطامی می گوی ــاورز بس ــن کش ای
خــوب محصــول را بخــرد امــا ضــرر دو مــاه گذشــته را چــه طــور می تواننــد 
ــه  ــه اینک ــت ن ــورت می گرف ــل ص ــاه قب ــد دو م ــن کار بای ــد؟ ای ــران کنن جب
ــاد کشــاورزی و  ــد جه ــری کنن ــرا را پیگی ــد ماج ــازه بخواهن ــه و ت اآلن متوج
ــار قــرار دهنــد. مرکــز تحقیقــات کشــاورزی بایــد الگــوی مناســب را در اختی

باید عامل خرید تعیین شود
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  بســطام  بخــش  کشــاورز  خانــه  نماینــده 
گوجه فرنگــی  بحــث  در  عمــده  مشــکل  اینکــه  بیــان  ضمــن  مهــر، 
ــت  ــا اس ــکل ازآنج ــت: مش ــراز داش ــتند، اب ــده نیس ــزرگ و عم ــکان ب مال
دهنــد  کرایــه  بایــد  چقــدر  خــرد  کشــاورزان  و  خرده مالــکان  کــه 
تــا یــک نیســان گوجــه بتواننــد بــه درب کارخانــه تحویــل دهنــد؟

ــتایی  ــاون روس ــرکت تع ــرد: ش ــح ک ــه تصری ــی در ادام ــا فردوس محمدرض
می بایســت عامــل فــروش در بســطام، زیراســتاق، میامــی، کالپــوش و 
ــی  ــدان مثبت ــرد چن ــد عملک ــد هرچن ــرار دهن ــه ق ــد گوج ــرای خری ــن ب مج
ــاد  ــا اعتم ــه آن ه ــردم ب ــد و م ــوب دهن ــه خ ــه کارنام ــا ارائ ــتند ت ــم نداش ه
داشــته باشــند امــا ایــن موضــوع می توانســت بــه حــل بحــران کمــک کنــد.

وی افــزود: ایــن موضــوع را ســال 77-7۸ تجربه کردیــم که بــازار گوجه فرنگی 
خــراب شــد و فرمانــدار وقــت شــاهرود بــا مجتمــع غذایــی داورآبــاد قــرارداد 
بســتند و پنــج نفــر به عنــوان عامــل فــروش مرکــز خریــد ایجــاد و حــدود ۱۲ 
ــول  ــم پ ــت کنی ــتیم مدیری ــردم را توانس ــی م ــن گوجه فرنگ ــزار ت ــی ۱۳ ه ال

به موقــع تحویــل گرفتــه و تحویــل داده شــد بااینکــه هــدف ســوددهی نبــود 
ــذا  ــم، ل ــه خیریه هــا کمــک کردی ــد کــه ب ــزی هــم در انتهــا مان ــا یک چی ام
ــد. ایــن راهــکار ســاده و راحــت کــه مســئوالن فعلــی آن را مدیریــت نکردن

صنایع تبدیلی نیاز شرق استان سمنان
رئیــس اداره تعــاون روســتایی اســتان ســمنان در گفتگــو بــا خبرنــگار 
شــده،  تبدیلــی  صنایــع  خطــه  ایــن  در  اینکــه  بیــان  ضمــن  مهــر، 
داشــت:  ابــراز  اســت،  آینــده  طرح هــای  جــز  و  اقــدام  دســت  در 
بســته بــه منطقــه و هــر محصــول صنایــع آن نیــز متفــاوت اســت 
پســته  فــراوری  دســتگاه  میامــی  ری آبــاد  در  امســال  به عنوان مثــال 
راه انــدازی شــد تــا شــرکت های تولیــدی منطقــه را پشــتیبانی کنــد.

تولیــد  شــاهرود،  انگــور  کنســانتره  اینکــه  بابیــان  عباســپور  احســان 
عرقیــات ســنتی تویــه دروار دامغــان و تولیــد عســل در منطقــه آرادان 
نمونــه کارهایــی کــه در صنایــع تبدیلــی انجام شــده اســت، تصریــح 
کــرد: کارخانــه لبنیــات تعاونــی گرمســار و کارخانــه بســته بندی فلفــل 
بــرای فرومــد جــز سیاســت های جــدی بــرای پیگیــری اســت امــا در 
خصــوص گوجه فرنگــی امســال ســطح کشــت زیــاد بــود اگــر ایــن 
ــود. ــد ب ــوده خواه ــی ر کاری بیه ــع تبدیل ــد ایجــاد صنای ــزان کاهــش یاب می

ــزار  ــک ه ــت ی ــه قیم ــی ب ــی گوجه فرنگ ــد حمایت ــروز خری ــزود: از ام وی اف
و ۱۵۰ تومــان در اســتان ســمنان آغــاز شــد تــا از کاهــش قیمــت محصــول 
گوجه فرنگــی و ضــرر و زیــان کشــاورزان پیشــگیری شــود لــذا بــرای 
همیــن تــا قبــل از آن تعــاون روســتایی ورودی نداشــت و خریــد گوجه هــای 
میامــی، پشــت بســطام و دیبــاج دامغــان در دســتور کار قــرار گرفــت.

اقدامات ترویج صورت می گیرد
رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شــاهرود در گفتگــو بــا خبرنگار مهــر ضمن بیان 
اینکــه بــه دلیــل اقدامــات ترویجــی و اتفاقاتــی کــه در حــوزه فنــی کشــاورزی 
افتــاد عملکــرد واحــد ســطح ۳۰۰ درصــد رشــد کــرد، ابــراز داشــت: امســال به 
خاطــر شــرایطی کــه در باغــات ایجــاد شــد اقبــال عمومــی بــه ســمت کشــت 
ــر  ــطح زی ــتر س ــه بیش ــاز و گوج ــیب زمینی، پی ــر س ــاره نظی ــوالت به محص
کشــت تولیــد از ۱۳۰ هکتــار ســال قبــل به حــدود ۳۲۰ هکتــار افزایــش یافت.
ــه  ــح کــرد: کشــاورزان در زمــان کشــت ب علی اصغــر حجــی در ادامــه تصری
ــویی  ــا از س ــکه ام ــروی س ــد یک ــه ندارن ــت توج ــوی کش ــای الگ توصیه ه
ــی  ــر محصول ــاورز اگ ــه کش ــم ک ــم نکردی ــاختی فراه ــوز زیرس ــز هن ــا نی م
تصمیم گیــری  بعــدی  موضــوع  و  دارد؟  تضمینــی  قیمــت  بــکارد  را 
می شــود  گرفتــه  نادیــده  عمومــًا  مــا  کشــور  در  فــروش  و  کشــت 
ایــن مجموعــه عوامــل باعــث تکــرار مثالــی نظیــر گوجــه می شــود.

وی افــزود: نیازهــای اساســی نظیــر روغــن کلــزا بســیار اهمیــت دارد قیمــت 
ــاور  ــن ب ــر ای ــا تغیی ــد ام ــالم ش ــرداران اع ــه بهره ب ــه هم ــی آن ب تضمین
ــد  ــام می دادن ــل انج ــه از قب ــت هایی ک ــه کش ــبت ب ــاورزان نس ــی کش ذهن
ــه  ــه ب ــرای حــل موضــوع گوج ــالش ب ــذا ت کاری بســیار ســخت اســت و ل
ــه  ــان گوج ــزار و ۱۵۰ توم ــک ه ــرگان ی ــه گ ــه کارخان ــد ک ــم ش ــا خت اینج

ــت. ــتایی اس ــاون روس ــاب تع ــرف حس ــا ط ــه در اینج ــد ک ــداری کن را خری
ضرورت ایجاد امنیت سرمایه گذاری

رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شــاهرود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
ــن  ــت: ای ــراز داش ــدارد، اب ــود ن ــطام وج ــی در بس ــی گوجه فرنگ ــع تبدیل صنای
ــده  ــث عم ــا بح ــت ام ــده اس ــز گفته ش ــر نی ــع باالت ــه مراج ــه ب ــؤالی ک س
ازاینجــا ناشــی می شــود کــه در شــاهرود بایــد امنیــت ســرمایه گذاری 
ایجــاد کنیــم اینکــه گفتــه می شــود شــهر کشــاورزی هســتیم بایــد 
ــدان  ــه چن ــم ک ــرار داری ــر ق ــیه کوی ــهری در حاش ــم ش ــاور را بپذیری ــن ب ای
پتانســیل کشــاورزی نــدارد کــه بخواهــد صنایــع بــزرگ تبدیلــی داشــته باشــد

کشت شــده  گوجه فرنگــی  هکتــار   ۱۰۰ امســال  اینکــه  بابیــان  حجــی 
زمانــی  رب  کارخانــه  کــه  گفــت  به جرئــت  کــرد:  تصریــح  اســت، 
آن  کنــار  در  نیــز  دیگــر  محصــوالت  کــه  باشــد  پاســخگو  می توانــد 
ــد،  ــت کن ــد فعالی ــز بتوان ــر کشــت نی ــام غی ــه در ای ــا کارخان ــود ت ــف ش تعری
ــت. ــب اس ــی عق ــد خیل ــره تولی ــی و زنجی ــع تبدیل ــوزه صنای ــاهرود در ح ش

ــش  ــت کش ــتقبالی نداش ــار اس ــی ب ــود فراوان ــار باوج ــدان ب ــزود: می وی اف
ــم  ــت و مایلی ــده اس ــن آم ــردم پایی ــی م ــب خال ــه جی ــه ب ــا توج ــازار ب ب
ــث  ــود در بح ــال ش ــا فع ــی آن ه ــرکت های تعاون ــد و ش ــاورزان توانمن کش
ــن  ــه ای ــول ورود ب ــت پ ــئله بازگش ــا و مس ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــادرات ب ص
عرصــه ســختی هایی دارد ولــی تــا جایــی کــه توانســتیم بازرگان هــا 
را دخیــل کردیــم تــا در حوزه هــای دیگــر نیــز ورود کننــد و توصیــه 
کشــت محصوالتــی نظیــر کلــزا اســت کــه خریــد تضمینــی دارنــد.
می شــود احســاس  مهــم  توافــق  یــک  بــه  نیــاز 

یــک ســندیکا  ایجــاد  بــا  می بایســت  نظــر می رســد کشــاورزان  بــه 
زمینــه  در  فعالیت هایشــان  بــه  نظام مندتــری  شــکل  تعاونــی  یــا 
کشــت محصــوالت باغــی و زراعــی بدهنــد تــا شــاهد کاهــش ایــن 
مشــکالت باشــیم از ســوی دیگــر همه چیــز هــم بــه کشــاورزان بــاز 
نمــی گــردد و اداراتــی نظیــر جهــاد کشــاورزی نیــز دراین بیــن دخیــل 
هســتند و مــی تواننــد بهتریــن مشــاور بــرای بهــره بــرداران باشــند.

در دهــه قبــل شــاهد جمــع شــدن حــوزه ترویــج در جهــاد کشــاورزی بودیــم 
ــه اقتصــاد کشــور زد امــا در ایــن ســال های اخیــر  ــات مهلکــی را ب کــه ضرب
هــم بــا وجــود احیــای ایــن بخش گویــا چنــدان فعالیتــی از آن شــاهد نیســتیم، 
عجیب تــر امــا اینکــه مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان ســمنان در شــاهرود 
ــز  ــن مرک ــت ای ــوم نیس ــا معل ــود دارد ام ــطام وج ــری بس ــزار مت و در دو ه
باالخــره قــرار اســت چــه زمانــی بــه میــان کشــاورزان رفتــه از آنــان دعــوت 
کنــد تــا طبــق برنامــه علمــی و مدونــی کــه تعریــف می شــود، کشــت کننــد.
ــا ایــن مســائل باشــد شــاهد ضــرر کــردن کشــاورزان، ســود  ــه هــر روی ت ب
ــک  ــیم ی ــاور باش ــتان های مج ــی اس ــع تبدیل ــای صنای دالالن و کارخانه ه
ــه بیــش از پنــج هــزار تومــان  ســال ســیب زمینــی کــم می شــود قیمتــش ب
ــش  ــد و قیمت ــت آن می رون ــوی کش ــه س ــه ب ــر هم ــال دیگ ــد و س می رس
ــت! ــاز اس ــت پی ــد نوب ــال بع ــا س ــد ام ــش می دهن ــان کاه ــا ۵۰۰ توم را ت
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یــک شــرکت دانش بنیــان کــه اولیــن و تنهــا تولیدکننــده مکمل هــای 
غذایــی تولیــد شــده از میکروارگانیســم های مفیــد اســت، موفــق شــد 
بــرای اولیــن بــار ایــن محصــوالت را بــه چنــد کشــور صــادر کنــد.

بــه گــزارش ایســنا، مریــم تــاج آبــادی ابراهیمــی، مدیــر عامــل ایــن شــرکت 
دانش بنیــان بــا بیــان این کــه فرایند اســتخراج و عمــل آوری ایــن میکروب های 
مفیــد از منابعــی ماننــد میــوه و لبنیــات بــرای اولیــن بــار بومــی ســازی شــد، 
گفــت: شــرکت مــا اولیــن واحــد صنعتــی تولیدکننــده پروبیوتیــک در کشــور 
اســت کــه بــا هــدف تولیــد میکروارگانیســم های کاربــردی در صنایــع غذایی و 
فرآورده هــای بیولوژیــک تاســیس شــد. ایــن شــرکت بــا ظرفیــت ســالیانه بالــغ 
بــر 7۰۰۰ تــن، انــواع محصــوالت ماننــد اســتارترهای لبنــی، پروبیوتیک هــای 
دام،  پروبیوتیک هــای  انــواع  دارویــی(،  مکمل هــای  و  )غذایــی  انســانی 
ــی  ــوالت میکروب ــایر محص ــک و س ــای بیولوژی ــان، فرآورده ه ــور و آبزی طی
از  تولیدشــده  مکمل هــای  می کنــد.  عرضــه  بــازار  بــه  و  تولیــد  را 
ــه  ــددی از جمل ــای متع ــرکت کاربرده ــد ده در ش ــم های تولی میکروارگانیس
درمــان مشــکالت گوارشــی و کمــک بــه تعدیــل سیســتم ایمنــی بــدن دارنــد.

وی افــزود: مــا اولیــن تولیدکننــده پروبیوتیک هــای حــوزه دام، طیــور و 
آبزیــان بــا مجــوز ســازمان دامپزشــکی در منطقــه هســتیم. بســیاری از ایــن 
ــه صــادر  ــه عــراق و دیگــر کشــورهای منطق محصــوالت در حــال حاضــر ب
ــری از  ــت جلوگی ــار جه ــن ب ــرای اولی ــدیم ب ــق ش ــن موف ــود. همچنی می ش
ــالوه  ــم. ع ــد کنی ــن تولی ــم ها واکس ــن میکروارگانیس ــان، از ای ــاری آبزی بیم
ــه  ــیم ک ــور باش ــت در کش ــده بایودیاب ــا تولیدکنن ــتیم تنه ــن توانس ــر ای ب
بــه عنــوان مکمــل در درمــان بیمــاران دیابتــی موثــر اســت. تقریبــًا 
ــی  ــوالت واردات ــر از محص ــد ارزان ت ــا ۴۰ درص ــا ۳۰ ت ــوالت م ــام محص تم
عرضــه می شــود و در کشــور، تنهــا رقیــب مــا واردکننده هــا هســتند.

تــاج آبــادی افــزود: در عرصــه مکمل هــای پروبیوتیــک دام و طیــور و آبزیــان 
ــار  ــه در اختی ــد بقی ــم و ۳۰ درص ــار داری ــازار را در اختی ــد ب ــب 7۰ درص قری
واردکننــدگان قــرار دارد. بــرای اولیــن بــار موفــق شــدیم کــه محصوالتمــان 
را بــه کشــورهای مختلفــی ماننــد عــراق، آذربایجــان و لبنــان صــادر کنیــم. 
در آینــده نیــز قصــد داریــم شــعاع صادراتــی خــود را توســعه بخشــیم 
ــم. ــه کنی ــرکت اضاف ــی ش ــد صادرات ــه مقاص ــتری را ب ــورهای بیش و کش

ــواره  ــه هم ــرای اینک ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــن شــرکت دانش بنی ــل ای مدیرعام
ــکار عمــل را در دســت داشته باشــیم،  ــم و ابت ــظ کنی ــد را حف ــی در تولی پویای
ــان فکــر  و  ــم  و در آن از صاحب ــژن را تاســیس کرده ای شــتاب دهنده الکتووی
ایــده، متخصصیــن و مهندســان جــوان زیســت فنــاوری دعــوت کرده ایــم تــا 
ــد و در صــورت  ــان بگذارن ــا در می ــا شــرکت م ــکار و طرح هــای خــود را ب اف
ــن افــکار و ایده هــا را تجاری ســازی خواهیــم کــرد. وجــود بســتر مناســب ای

صادرات میکرو ارگانیسم های ساخت ایران به چند کشور

تکنولــوژی جدیــد، نیازهــای جدیــدی خلــق کــرده اســت؛ نیازهایــی 
بــا  امــا  هســتند،  غیرضــروری  و  کاذب  آن هــا  از  بســیاری  کــه 
می شــوند. حقنــه  دنیــا  مــردم  بــه  رســانه ای  غول هــای  رپورتــاژ 

خبرگزاری مهر – سرویس فرهنگ:
ــد  ــد آم ــی پدی ــالب صنعت ــس از انق ــه پ ــادی ک ــای اقتص ــی از پدیده ه یک

گزارشی از روند مصرف گرایی

و بــه ســرعت رشــد کــرد، پدیــده ای بــه نــام »مصرف گرایــی« بــود. 
تحدیــد منابــع، آلودگی هــای زیســت محیطی، تشــدید فاصلــه طبقاتــی 
جامعــه و بــروز رفتارهــای غلــط اجتماعــی ماننــد اســراف از عــوارض 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــوال اساس ــد س ــان چن ــن می ــت. در ای ــده اس ــن پدی ای
در ایــن گــزارش بــه پاســخ آنهــا می پردازیــم. چــرا جامعــه مــا میــل 

بــه مصرف گرایــی دارد؟ چــرا مصرف گرایــی را یــک افتخــار می دانــد؟ 
دارد؟ وجــود  رابطــه ای  نیافتگــی  توســعه  و  مصرف گرایــی  میــان  آیــا 
پیــدا  بــروز  زمانــی  جامعــه،  در  مصرف گرایــی  متعــدد  آســیب های 
می کنــد کــه زیربنــای تولیــدی مناســب ایجــاد نشــده و همزمــان بــر 
ــق اقتصــادی  ــد شــود. هنگامــی کــه در یــک کشــور رون ــی  تاکی مصرف گرای
ــت؛  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــرم مصرف گرای ــد، الج ــته باش ــود داش وج
امــا مســائل فرهنگــی بــه طــور ویــژه می توانــد بــر میــزان آن تاثیــر 
بگــذارد. از جملــه فرهنگ هــای موثــر بــر ایــن پدیــده یکــی تشــویق 
مــردم بــه ســرمایه گذاری و پس انــداز و بــه گــردش انداختــن ســرمایه 
در جهــت تولیــد و دیگــری ارائــه الگوهــای صحیــح مصــرف اســت.

یکــی از نمونه هــای موفــق در زمینــه آمــوزش فرهنگــی بــه مــردم در جهــت 
ــن  ــی و در نتیجــه رشــد و توســعه اقتصــادی، کشــور ژاپ کاهــش مصرف گرای
ــای  ــی از قدرت ه ــوان یک ــود را به عن ــگاه خ ــرایطی جای ــن در ش ــت. ژاپ اس
ــز  ــع طبیعــی و نی ــه لحــاظ مناب اقتصــادی جهــان تثبیــت کــرده اســت کــه ب
ــن  ــی ای ــه لحــاظ طبیع ــی دارد. ب سرگذشــت سیاســی شــرایط بســیار نامطلوب
کشــور منابــع بســیار محــدودی دارد و بیشــتر جزایــر و خــاک آن کوهســتانی 
و آتشفشــانی اســت. بــه لحــاظ سیاســی نیــز شکســت در جنــگ جهانــی دوم، 
ــت  ــس از شکس ــن پ ــم زد. ژاپ ــور رق ــن کش ــرای ای ــف باری را ب ــت اس وضعی
ــیار ســخت  ــرایط بس ــکار، ش ــر بی ــون نف ــتن ۱۳ میلی ــا داش ــگ، ب ــن جن در ای
ــدید  ــیار ش ــورم بس ــی«، »ت ــواد غذای ــود م ــرد. »کمب ــه ک ــادی را تجرب اقتص
ــاف ســیر کــردن شکمشــان را نمــی داد« و  ــراد، کف ــوق اف ــه حق ــا حــدی ک ت
ــود. ــور ب ــن کش ــکالت ای ــی از مش ــا بخش ــیاه«، تنه ــازار س ــکل گیری ب »ش
ــی از  ــور ناش ــای کش ــازی خرابی ه ــرورت بازس ــالوه ی ض ــائل به ع ــن مس ای
ــی و  ــای غیرنظام ــد از دارایی ه ــی ۲۵ درص ــه ویران ــر ب ــه منج ــگ - ک جن
نابــودی ۴۱.۵ درصــد از ثــروت ملــی ایــن کشــور شــده بــود - و نیــز مســئولیت 
ــردم و  ــر م ــتری ب ــار بیش ــروز فش ــث ب ــن، باع ــه متفقی ــت ب ــت غرام پرداخ
ــی  ــردی منطق ــا رویک ــن ب ــت ژاپ ــردم و دول ــا م ــود. ام ــده ب ــن ش ــت ژاپ دول
ــن  ــر - ژاپ ــکاری یکدیگ ــا هم ــی و ب ــد مل ــت تولی ــش تقوی ــل در بخ -الاق
ــا  ــد. ب ــل کردن ــان تبدی ــدی جه ــادی و تولی ــای اقتص ــی از قدرت ه ــه یک را ب
همــکاری دولــت، مــردم و صنعــت، و نیــز بــا توســعه  فناوری هــای پیشــرفته، 
ژاپــن بــه یکــی از پیشــگامان عمــده در صنعــت و فنــاوری دنیــا تبدیــل شــد.

ــالب،  ــوی انق ــری معن ــم جهت گی ــه رغ ــالب ب ــس از انق ــران پ ــه ای در جامع
ــت ــوی را گرف ــای معن ــای ارزش ه ــادی ج ــای م ــف ارزش ه ــل مختل ــه عل ب
یکــی از عوامــل پیشــرفت شــگفت انگیز تولیــد ملــی در اقتصــاد ژاپــن، 
فرهنــگ بــاالی تولیــد در مــردم ایــن کشــور اســت. در فرهنــگ ژاپنــی، »کار« 
ــا  ــتا ژاپنی ه ــن راس ــود و در همی ــمرده می ش ــمند ش ــدس و ارزش ــری مق ام
بــرای ارتقــای بهــره وری و کارایــی خــود تــالش می کردنــد. در کنــار 
ــز از کلیدهــای  ــح نی ــاال، الگــو و فرهنــگ مصــرف صحی ــدی ب ــگ تولی فرهن

ــوده  ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــای پ ــن در دهه ه ــادی ژاپ ــرفت اقتص پیش
ــود از:  ــارت ب ــرف عب ــوزه  مص ــن در ح ــردم ژاپ ــم م ــی مه ــت. دو ویژگ اس
ــر مصــرف کاالهــای داخلــی«.  »قناعــت و اعتــدال در مصــرف« و »تأکیــد ب
ــد  ــهور بوده ان ــت مش ــه قناع ــگ ب ــس از جن ــال های پ ــی س ــن ط ــردم ژاپ م
ــرل  ــم و کنت ــی تنظی ــاد مل ــرایط اقتص ــا ش ــب ب ــود را متناس ــرف خ و مص
ــراف و  ــودداری از اس ــر آن خ ــای دیگ ــه معن ــت ک ــن قناع ــد. همی می کرده ان
ــه  ــتر و در نتیج ــرمایه  بیش ــت س ــث انباش ــت، باع ــد اس ــای زائ تجمل گرایی ه
تأمیــن منابــع مالــی بــرای تقویــت تولیــد ملــی در ایــن کشــور شــده اســت.

ــالب،  ــوی انق ــری معن ــم جهت گی ــه رغ ــالب ب ــس از انق ــران پ ــه ای در جامع
ــت؛  ــوی را گرف ــادی جــای ارزش هــای معن ــف ارزش هــای م ــل مختل ــه عل ب
هرچنــد پدیــده مصرف گرایــی ســابقه ای طوالنی تــر در دنیــا دارد و ابتــدا 
ــت و  ــدا کــرد. دول ــروز و رشــد پی ــی ب در کشــورهای درحــال توســعه و صنعت
صاحبــان صنایــع ابتــدا در کشــورهای صنعتــی و بعــد در کشــورهای در حــال 
توســعه، انســان را بــه عنــوان یــک »ماشــین مصرف کننــده« مــد نظــر قــرار 
ــا افزایــش مــداوم  ــه اهــداف اقتصــادی کــه همان ــا از ایــن رهگــذر ب ــد ت دادن
ــذا مصرف گرایــی، ضامــن چیــزی جــز نیازهــای  ــل شــوند. ل ســود اســت، نائ
ــرد. ــرار گی ــی ق ــورهای صنعت ــع و کش ــت صنای ــه در خدم ــت ک ــی نیس کاذب

البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز خالــی از وجــه نیســت که انســان نیــز خــود از لحاظ 
ــتی و  ــی، تجمل پرس ــل راحت طلب ــی مث ــرای صفات ــی الزم را ب ــی آمادگ روان
حتــی متمایــز کــردن خویــش از افــراد دیگــر بــا در اختیــار گرفتــن کاالهــا و 
خدمــات بیشــتر دارد. هــدف از خریــد کاال تحــت هــر شــرایطی نیــز می توانــد از 
همیــن روحیــه مذکــور ناشــی شــود. انســان بــه دنبــال ایــن اســت که بــا خرید 
هرچــه بیشــتر کاال، شــکافی بیــن خــود و ســایر گروه هــای جامعــه بــه وجــود 
آورد و از ایــن شــکاف بــرای تثبیــت وضعیــت اجتماعــی خــود اســتفاده کنــد.

از  حــد  از  بیــش  و  نامعقــول  برداشــت  مصرف گرایــی  حقیقــت  در 
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ــد  ــش از ح ــار بی ــه فش ــر ب ــع منج ــه بالطب ــت ک ــواده اس ــک خان ــرمایه ی س
بــه آن خانــواده خواهــد شــد. همچنیــن یکــی از مهم تریــن عوامــل 
جلوگیــری از رشــد و توســعه بــه حســاب می آیــد، چــرا کــه مانــع از 
ســرمایه گذاری بــرای طــرح و اجــرای زیرســاخت های توســعه می شــود.
ــدا  ــترش پی ــالم گس ــات ناس ــه تبلیغ ــزان ک ــر می ــه ه ــه ب ــک جامع در ی
ــد،  ــه باش ــا نیافت ــی ارتق ــگ عموم ــطح فرهن ــر س ــوی دیگ ــرده، و از س ک
بــه  می یابــد.  گســترش  تجمل پرســتی  و  مصرف گرایــی  فرهنــگ 
ــه  ــا ب ــتند و ی ــس هس ــه نف ــاد ب ــد اعتم ــه فاق ــان هایی ک ــی انس ــور کل ط
بــرای  را  فراهم تــری  زمینــه  نمی کننــد  فکــر  جامعــه  در  نقش شــان 
ــه  ــگ عام ــطح فرهن ــم س ــر بتوانی ــذا اگ ــد. ل ــی دارن ــرش مصرف گرای پذی
اســت،  بــرای کشــور ســودمند  از چندیــن جهــت  دهیــم  افزایــش  را 
مصرف گرایــی  از  هــم  و  می دهــد  افزایــش  را  تولیــد  بهــره وری  هــم 
ــور  ــه وف ــع ب ــوند مناب ــث می ش ــل باع ــن دو عام ــد؛ همی ــری می کن جلوگی
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــترش تولی ــت گس ــوده و جه ــترس ب در دس

ایــن اســت کــه بــا خریــد هرچــه بیشــتر کاال،  انســان بــه دنبــال 
از  بیــن خــود و ســایر گروه هــای جامعــه بــه وجــود آورد و  شــکافی 
ایــن شــکاف بــرای تثبیــت وضعیــت اجتماعــی خــود اســتفاده کنــد

ــی در  ــی موجــب ایجــاد شــکاف طبقات ــان شــد مصرف گرای همانطــور کــه بی
ــز اجتماعــی  ــه ایجــاد تمای ــی منجــر ب جامعــه می گــردد. ایــن شــکاف طبقات
ــروت  ــع ث ــی آورد. توزی ــم م ــه را فراه ــگ بیگان ــوذ فرهن ــه نف ــده و زمین ش
و درآمــد در درون جامعــه نیــز از جملــه عواملــی اســت کــه رابطــه ای 
مســتقیم بــا روحیــه  مصرف گرایــی در جامعــه دارد. عــالوه بــر مــوارد 
ــی  ــه  مصرف گرای ــرای روحی ــی ب ــی اساس ــز عامل ــد نی ــع درآم ــده منب ذکرش
ــای  ــه از رانت ه ــای حاصل ــی درآمده ــه وقت ــورت ک ــن ص ــود؛ بدی ــد ب خواه
ــق  ــه از طری ــن ک ــر ای ــه خاط ــرد، ب ــرار می گی ــرد ق ــترس ف ــف در دس مختل
رنــج تولیــد حاصــل نمی شــود، روحیــه  مصرف گرایــی را نیــز ســریع تر 
ــای  ــدن ثروت ه ــم ش ــه ک ــت و در نتیج ــدن ران ــم ش ــذا ک ــد. ل رواج می ده
ــی خواهــد کاســت. ــادآورده از معضــل تجمــالت و لوکس گرای بی حســاب و ب

تکنولــوژی جدیــد، نیازهــای جدیــدی خلــق کــرده اســت. نیازهایــی 
کــه بســیاری از آن هــا کاذب و غیرضــروری هســتند، امــا بــا رپورتــاژ 
غول هــای رســانه ای بــه مــردم دنیــا حقنــه می شــوند. خاصیــت نظــام 
ــادر  ــه ق ــچ وج ــه هی ــی ب ــدون مصرف گرای ــه ب ــت ک ــن اس ــرمایه داری ای س
ــر جــذب حداکثــری مشــتری  ــذا عــالوه ب ــود، ل ــات نخواهــد ب ــه ادامــه  حی ب
در بازارهــای خــودی جســت و جــوی بازارهــای مصــرف در کشــورهای دیگــر 
ــه  ــان ب ــری از هجــوم بی ام ــرای جلوگی ــت. ب ــرار داده اس ــتور کار ق را در دس
ــوزش درســت  ــوان آم ــت را می ت ــف حاکمی ــی از وظائ مصــرف، بخــش مهم
ــه  ــه ای ک ــت. وظیف ــی  دانس ــوزش اجتماع ــف آم ــطوح مختل ــرف در س مص
ــب  ــوزش در کت ــرای آم ــز ب ــی را  نی ــچ تالش ــش هی ــر بودن ــود خطی ــا وج ب

بــر نداشــته اســت؛  تلویزیونــی در  درســی یــا فیلم هــا و ســریال های 
ــه دالل  و  ــا طبق ــت ت ــده اس ــب ش ــوزش موج ــف آم ــب ضع ــن ترتی ــه ای ب
ــد. ــه روز تشــدید کن ــی را روز ب ــی و مصرف گرای ــه  تجمل گرای ــد روحی غیرمول
 علــت بخــش عمــده ای از وابســتگی کشــورها بــه ویــژه کشــور خودمــان بــه 
واردات در شــرایط فعلی اســراف و مصرف گرایی اســت. واردات ناشــی از مصرف 
ــروز می دهــد کــه منجــر  ــری از خــود را ب ــی وجهــه خطرناک ت ــه، زمان بی روی
بــه واردات کاالهــای قابــل تولیــد در همــان کشــور شــود. بــرای مثــال واردات 
میــوه بــه کشــور موجــب زیــان دیــدن جمــع کثیــری از کشــاورزان می گــردد.

مصرف گرایــی صرفــا بــه معنــی تامیــن نیازهــای کاذب ایجــاد شــده 
اوقــات  گاهــی  بلکــه  نیســت،  اقتصــادی  بــزرگ  برندهــای  توســط 
ــت ــی اس ــروری مصرف ــای ض ــت کااله ــا نادرس ــد ی ــش از ح ــرف بی مص

ــای کاذب  ــن نیازه ــی تامی ــه معن ــا ب ــی صرف ــر مصرف گرای ــوی دیگ از س
ایجــاد شــده توســط برندهــای بــزرگ اقتصــادی نیســت، بلکــه گاهــی اوقــات 
مصــرف بیــش از حــد یــا نادرســت کاالهــای ضــروری مصرفــی اســت. بــرای 
ــر مــردم ســایر کشــورها  ــن 6 براب ــه طــور میانگی ــا ب ــال، مــردم کشــور م مث
ــات  ــی از ضروری ــزو یک ــان ج ــه ن ــاله ک ــن مس ــد. ای ــرف می کنن ــان مص ن
ــان دهنده  ــری آن نش ــرف 6 براب ــا مص ــح، ام ــت صحی ــوار اس ــی خان مصرف
مصــرف غیرصحیــح اســت. در مصــرف انــرژی نیــز وضعیتــی مشــابه داریــم 
ــرق و  ــان آب، ب ــورهای جه ــایر کش ــر س ــدودا ۳ براب ــه ح ــورت ک ــه این ص ب
ــز  ــاری زا نی ــالم بیم ــی اق ــی در برخ ــت مصرف ــم. وضعی ــرف می کنی گاز مص
ــان  ــورهای جه ــایر کش ــر س ــا ۴ براب ــال م ــرای مث ــن روال را دارد. ب همی
ــم. ــرف می کنی ــک مص ــی نم ــن جهان ــر میانگی ــن ۲ براب ــابه و همچنی نوش

بــه  کــه مصرف گرایــی  اســت  آن  از  حاکــی  مذکــور  آمارهــای  همــه 
همزمانــی  و  اســت  دوانــده  ریشــه  مــا  جامعــه  در  خامــوش  صــورت 
دراز  در  می توانــد  بی رویــه  واردات  بــا  مصرف گرایــی  گســترش 
ــد. ــاد کن ــور ایج ــعه کش ــد و توس ــتای رش ــدی در راس ــی ج ــدت موانع م

تصویــب طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی دارای مغایرت هــای قانونــی بــا اســناد 
باالدســتی و سیاســت های کلی نظام اســت و ورود هیات عالی نظارت بر اجرای 
سیاســت های کلــی نظــام و شــورای نگهبــان، بــه ایــن موضــوع ضروری اســت.
بــه گــزارش  خبرنــگار مهــر، طــرح تشــکیل وزارت تجــارت و خدمــات 
بازرگانــی ۳ مهــر ۹۸ در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســالمی بــه تصویــب 
ــه و  ــب الیح ــار در قال ــه ب ــته س ــال گذش ــی ۲ س ــور ط ــرح مذک ــید. ط رس
طــرح در مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و بــا مخالفــت نماینــدگان 
ــت  ــس انتظــار می رف ــت قاطــع مجل ــه مخالف ــا توجــه ب ــود. ب مواجــه شــده ب
تشــکیل وزارت بازرگانــی بــه فراموشــی ســپرده شــود کــه ایــن چنیــن نبــود.

اســفند مــاه ســال ۹7 همزمــان بــا افزایــش نابســامانی ها در بــازار مــواد غذایــی 
و پــس از پیگیــری رئیــس جمهــور، تعــدادی از نماینــدگان مجلــس بــا امضــای 
طرحــی، خواهــان تشــکیل مجــدد ایــن وزارتخانــه شــدند. طــرح مذکــور در بازه 
زمانــی 6 ماهــه اســفند ۹7 تــا شــهریور ۹۸ ســه بــار در دســتور بررســی صحــن 
علنــی مجلــس قــرار گرفــت؛ ولــی بــه دالیــل نامعلــوم کنــار گذاشــته شــد. در 
نهایــت ۲ مهــر ۹۸، شــبانه و خــارج از برنامــه هفتگــی مجلــس در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و صبــح روز بعــد بــه ســرعت کلیــات و ماده هــای آن تصویب شــد.
ــورای اســالمی ــس ش ــس مجل ــون اساســی توســط رئی ــض اصــل 6۵ قان نق

طبــق بنــد »د« مــاده »۱۱7« آئیــن نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی 
طرح هایــی کــه مخالــف برنامه هــای ۵ ســاله توســعه هســتند، نیازمنــد 
ــون  ــاده )۵۳( قان ــاس م ــر اس ــع، ب ــتند. در واق ــدگان هس ــوم آرا نماین دو س
ــه را  ــداد وزارتخان ــت تع ــف اس ــت مکل ــور دول ــم کش ــاله پنج ــه پنج س برنام
ــک وزارت  ــورت تفکی ــه در ص ــی ک ــد؛ در حال ــش ده ــه کاه ــه ۱7وزارتخان ب
صنعــت، معــدن و تجــارت، ایــن تعــداد بــه ۱۹وزارتخانــه می رســد. در همیــن 
راســتا عبــاس پاپــی زاده، نایــب رئیــس کمیســیون تدویــن آیین نامــه داخلــی 
ــی  ــکیل وزارت بازرگان ــرح تش ــرت ط ــه مغای ــه ب ــا توج ــت: »ب ــس گف مجل
ــه دو  ــس ب ــرح در مجل ــن ط ــب ای ــعه، تصوی ــاله توس ــای ۵ س ــا برنامه ه ب
ــه  ــی ب ــای الریجان ــفانه آق ــه متاس ــت ک ــاج داش ــدگان احتی ــوم آراء نماین س
ــا  ــگری ب ــکیل وزارت گردش ــرح تش ــته ط ــه گذش ــرد. هفت ــی نک آن توجه
ــتند«. ــابه هس ــال مش ــوع کام ــا دو موض ــد. این ه ــب ش ــوم رای تصوی دو س

محمدحســین فرهنگــی، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس هــم در 
ــا دو  ــد ب ــات طــرح و هــم ماده هــای آن بای ایــن خصــوص گفــت: »هــم کلی
ســوم آرا تصویــب می شــد کــه بــه دالیــل نامعلومــی، هیئــت رئیســه مجلــس 
ــری دو  ــا رای گی ــس ب ــس مجل ــت رئی ــه مخالف ــن اینک ــت؛ ضم آن را نپذیرف
ــون  ــا اصــل »6۵« قان ــر ب ــی مغایی ــرای طــرح تشــکیل وزارت بازرگان ســوم ب
ــس شــورای اســالمی  ــن اصــل، جلســات مجل ــر اســاس ای اساســی اســت. ب
بــا حضــور دو ســوم مجمــوع نماینــدگان رســمیت می یابــد و تصویــب 

ــر  ــرد ؛مگ ــام می گی ــی انج ــوب داخل ــه مص ــق آئین نام ــح طب ــا و لوای طرح ه
ــد. ــده باش ــن ش ــی تعیی ــاب خاص ــی نص ــون اساس ــه در قان ــواردی ک در م

تصویــب  بــه  نظــارت  عالــی  هیئــت  ورود  لــزوم 
بازرگانــی وزارت  تشــکیل  طــرح  قانونــی  غیــر 

وزارت  تشــکیل  طــرح  تصویــب  کارشناســان  از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
باالدســتی و  اســناد  بــا  قانونــی  دارای مغایرت هــای فــراوان  بازرگانــی 
مغایرت هــای  مهمتریــن  جملــه  از  اســت.  نظــام  کلــی  سیاســت های 
ــت های  ــد )۱۰( سیاس ــه بن ــوان ب ــتی می ت ــناد باالدس ــا اس ــور ب ــرح مذک ط
مقاومتــی،  اقتصــاد  کلــی  سیاســت های   )۱6( بنــد  اداری،  نظــام  کلــی 
بنــد »الــف« مــاده )۲۸( قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور و بنــد 
)۲( و )7( سیاســتهای کلــی نظــام در بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد.

بنــد )۱۰( سیاســت های کلــی نظــام اداری کشــور بــه چابــک ســازی، متناســب 
ســازی و منطقــی ســاختن تشــکیالت نظــام اداری در جهــت تحقــق اهــداف 
چشــم انــداز تاکیــد دارد؛ ایــن درحالی اســت کــه تشــکیل وزارت بازرگانی قدمی 
در راســتای حجیــم کــردن و افزایــش ســاختار سیاســی و اداری کشــور اســت.

بــر  اقتصــاد مقاومتــی  بنــد )۱6( سیاســت های کلــی  در عیــن حــال، 
ــوازی  ــتگاه های م ــذف دس ــور و ح ــی کش ــای عموم ــی در هزینه ه صرفه جوی
و غیرضــرور تاکیــد دارد و ایــن درحالــی اســت کــه تشــکیل وزارت بازرگانــی 
ــادی  ــه دلیــل افزایــش حجــم زیرســاختی و نیــروی انســانی هزینه هــای زی ب
ــای  ــل ماموریت ه ــه دلی ــر آن ب ــالوه ب ــد. ع ــل می کن ــت تحمی ــه دول را ب
مشــابه وزارت بازرگانــی بــا نهادهــای همچــون اتــاق بازرگانــی و تشــکل های 
ــود. ــد ب ــی اداری خواه ــش بروکراس ــوازی کاری و افزای ــاز م ــی، زمینه س صنف

ــش  ــه کاه ــور ب ــعه کش ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده )۲۸( قان ــف« م ــد »ال بن
ــدازه و ســاختار مجمــوع دســتگاه های اجرائــی پرداختــه کــه نقطــه  حجــم، ان
مقابــل بــا تشــکیل وزارت بازرگانــی اســت. بنــد )۲( و )7( سیاســت های 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــت غذای ــن امنی ــه تأمی ــی نظــام در بخــش کشــاورزی ب کل
ــی،  ــوالت اساس ــی در محص ــه خودکفای ــل ب ــی و نی ــع داخل ــد از مناب تولی
تاکیــد دارد کــه بــا توجــه بــه تجربــه گذشــته و نــگاه واردات محــور 
ــود. ــم ب ــش خواهی ــن بخ ــکالتی در ای ــاهد مش ــا ش ــی قطع وزارت بازرگان

قبــل از ســال ۱۳۹۲ کــه وزارت بازرگانــی مســئولیت تنظیــم بــازار را 
در کشــور بــر عهــده داشــت، شــاهد وارد شــدن ضربــه ســنگینی بــه 
اساســی و  – 6۵ درصــدی کاالهــای  بودیــم. واردات ۵۰  تولیــد داخــل 
دانه هــای  درصــدی   ۹7 واردات  طیــور،  و  دام  اســتراتژیک  نهاده هــای 
ــب  ــد غال ــان دهن ــی نش ــه خوب ــره ب ــرغ و غی ــت م ــی، واردات گوش روغن
بــود. ســال ها  آن  طــی  کشــور  در  محــور  واردات  رویکــرد  بــودن 

در همیــن رابطــه و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، نصــراهلل پژمــان فــر، عضــو 

مغایرت های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی
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کمیســیون فرهنگــی مجلــس در نامــه ای بــه اعضــای هیئــت عالــی نظــارت 
ــارت  ــی نظ ــات عال ــت: » از هی ــام گف ــی نظ ــت های کل ــرای سیاس ــر اج ب
درخواســت دارم در موضــوع تشــکیل وزارت بازرگانــی درگیــر بازی هــا 
ــکار  ــای آش ــق مغایرت ه ــی دقی ــا بررس ــده و ب ــی نش ــای سیاس و البی ه
تشــکیل وزارت بازرگانــی بــا اســناد باالدســتی نظــر خــود را بــرای شــورای 
نگهبــان ارســال کنــد تــا فراینــد قانونــی رســیدگی بــه طــرح ادامــه یابــد«.

نگهبــان:  شــورای  بــه  مجلــس  نماینــده   6۰ نامــه 
می زنــد آســیب  اقتصــاد  بــه  بازرگانــی  وزارت  تشــکیل 

بعــد از تصویــب  ناگهانــی و عجوالنــه طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی کــه 

بــه زعــم عبــاس پاپــی زاده، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس در تاریــخ 
ــود، 6۰ نفــر از نماینــدگان  ــه ب ــه نوعــی غافلگیران مجلــس کــم ســابقه و ب
مجلــس شــورای اســالمی در نامــه ای خطــاب بــه اعضــای شــورای، نگهبان 
ــی را زمینه ســاز مشــکالت و آســیب های اقتصــادی  تشــکیل وزارت بازرگان
ــدند. ــا آن ش ــورا ب ــای ش ــت اعض ــتار مخالف ــد و خواس ــور خواندن ــه کش ب

تشــکیل وزارت بازرگانــی در حالــی در مجلــس شــورای اســالمی بــه 
ــذاری  ــد نامگ ــق تولی ــوان رون ــه عن ــال ۱۳۹۸ ب ــه س ــید ک ــب رس تصوی
شــده اســت. رونقــی کــه پیش نیــاز آن، مدیریــت یکپارچــه تولیــد و 
ــت. ــد رف ــن خواه ــی از بی ــکیل وزارت بازرگان ــا تش ــه ب ــت ک ــارت اس تج

بــه  نســبت  صاحب نظــران  و  کارشناســان  از  جمعــی 
در  فرعــی  محصــوالت  بی رویــه  و  ســنتی  بهره بــرداری 
دادنــد. هشــدار  کشــور  شــمال  خــزری  هیرکانــی  جنگل هــای 
بــه گــزارش ایرنا ، جنگل هــای هیرکانــی دارای ۹۰ گونــه درختی و ۲۱۱ 
گونــه درختچــه ای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی اســت و از آســتارا در شــمال 
ــداغ در شــرق اســتان گلســتان گســترش دارد.  ــا ُگلی ــالن ت اســتان گی
ــوالت  ــه محص ــی روی ــرداری ب ــان، بهره ب ــن کارشناس ــه ای ــه گفت ب
فرعــی جنــگل هــای شــمال بــدون داشــتن طــرح و  برنامــه 
ــی  ــای درخت ــه ه ــه گون ــاندن ب ــیب رس ــر آس ــالوه ب ــخص ، ع مش
، درختچــه ای و نیــز گیاهــان مرتعــی و بوتــه ای،  اقدامــی در 
ــت .  ــش اس ــات وح ــای حی ــه بق ــه ب ــت و لطم ــودی طبیع ــت ناب جه
فراورده های گیاهان اعم از ســاقه، ریشــه، گل، میوه  تا صمغ و شــیرابه، 
رزیــن و ســایر فــراورده هــای زیســتی کــه مصــارف دارویــی و صنعتی و 
خوراکــی دارنــد ، محصــوالت فرعــی جنــگل و مرتــع نامیــده می شــود 
و جنــگل هــای شــمال منبــع غنــی از رویــش ایــن نــوع گیاهــان اســت. 
انگــور فرنگــی خــاردار )گالِــش  انجیــر،  انــار جنگلــی،  ازگیــل، 
ــدی،  ــاس، ُخْرَمن ــل، خ ــی، َج ــرو کوه ــته، س ــک، پس ــور(، تمش انگ
دارواش، َدْغَدَغــک، ریْش بُــز، زالزالَــک، زرشــک، ســیب جنگلــی، 
ُکوله خــاس،  ُعّنــاب،  فنــدق،  شیْرِخشــت،  شمشــاد،  شــاهْ بلوط، 
 ،)Lilaki( گــردو، گالبــی جنگلــی، گوجــه  جنگلــی، گــَون، لیلکــی
هــای  گونــه  جــزو  هفت ُکــول   و  نَمــدار  جنگلــی،  نســترن 
درختــی و درختچــه ای در جنــگل هــای شــمال کشــور اســت .

پَلَــم، اِکلیــل کوهــی، آویَشــن، باَدَرنْْجُبویــه، باْرهنــگ، باریجــه، بنفشــه، 
بَذُرالَبنــج و بُومــاَدران نیــز جــزو گونــه هــای شــاخص در میــان 
گیاهــان مرتعــی و بوتــه ای جنــگل هــای شــمال بــه شــمارمی آیــد .
ــه رویشــی  ــای ناحی ــگل ه ــه جن ــه ب ــور ک ــمال کش ــای ش ــگل ه جن
هیرکانــی یــا خــزری، جنــگل هــای مرطــوب و جنــگل هــای 
ــوار ســبزی حاشــیه  ــد هــم چــون ن ــه ان ــی شــمال شــهرت یافت صنعت
جنوبــی دریــای خــزر و نیــم رخ شــمالی رشــته کــوه البــرز از 
ــرض ۲۰  ــر، ع ــی ۸۰۰ کیلومت ــول تقریب ــه ط ــداغ را ب ــا گلی ــتارا ت آس
ــد. ــانده ان ــا پوش ــطح دری ــر از س ــاع ۲۸۰۰ مت ــر و ارتف ــا 7۰ کیلومت ت
مدیــر پــروژه ملــی مدیریــت چنــد منظــوره  جنــگل هــای هیرکانــی در 

ایــن بــاره مــی گویــد: برداشــت محصــوالت فرعــی جنــگل های شــمال 
بایــد براســاس تــوان اکولوژیکــی ایــن عرصــه باشــد اگرچــه جــزو منابــع 
درآمــدی جوامــع محلی به شــمار می آید اما اکوسیســتم جنــگل و موجود 
زنــده نیــز بایــد بــا تغذیــه ایــن محصــوالت بــه حیاتشــان ادامــه دهنــد.
افــزود:  ایرنــا  خبرنــگار  بــا  گــو  و  گفــت  در  بیــات  داریــوش 
محصــوالت فرعــی جنــگل هــای شــمال ماننــد چــوب اهمیــت 
دارد و نبایــد اجــازه داد تــا تمــام میــوه هــای جنگلــی و گیاهــان 
ــرداری از محصــوالت  ــره ب ــر در به ــارج شــود اگ ــگل خ ــی از جن داروی
ــی  ــت گام ــد در حقیق ــته باش ــود نداش ــی وج ــارت و کنترل ــی نظ جنگل
ــم . ــته ای ــمال برداش ــای ش ــگل ه ــداری جن ــالل در پای ــرای اخت ب
وی اظهــار داشــت: هــر نــوع از محصــوالت فرعــی جنــگل هــای شــمال 
بــرای بقــای حیــات وحــش، حفظ و پایــداری اکوسیســتم طبیعــت فوائد و 
خــواص فراوانــی دارد بــه عنــوان نمونــه پرنــدگان موجــود در ایــن عرصه 
از همیــن محصــوالت تغذیــه مــی کننــد و در پیــش گیــری از آفــات در 
ــه و  ــی روی ــا برداشــت ب ــا ب ــد و طبیعت ــی دارن ــگل هــا نقــش کنترل جن
ســنتی محصــوالت جنگلــی بــه تبــع آن پرنــدگان نیــز کاهــش مــی یابد.
ــی  ــای هیرکان ــگل ه ــوره جن ــد منظ ــت چن ــی مدیری ــروژه مل مدیرپ
ــد  ــات دارن ــق حی ــوک ح ــرس و خ ــر خ ــتاندارانی نظی ــه پس ــت ک گف
از میــوه هــای جنگلــی نظیــر ازگیــل و ولیــک تغذیــه  بایــد  و 
کنــد. پیــدا  تکاملــی  و  تحولــی  رونــد  یــک  تــا جنــگل  کننــد 
فرعــی  کــه محصــوالت  آنجایــی  از  گذشــته  در   : افــزود  بیــات 
خاصــی  قوانیــن  بنابرایــن  نبــوده  برخــوردار  آنچنانــی  درآمــد  از 
نیــز بــرای کنتــرل ایــن محصــوالت در طــرح هــای جنگــداری 
همیــن  بــه  نشــد  بینــی  پیــش  جنگلــی  آالت  چــوب  ماننــد 
اســت. دشــواری  کار  نیــز  بخــش  ایــن  در  نظــارت  خاطــر 
ــزی  ــه ری ــک برنام ــا ی ــوع ب ــن موض ــد ای ــه بای ــرد ک ــد ک وی تاکی
درســت، هدفمنــد و کنتــرل شــده نظــارت و مدیریــت شــود بــه 
ــرداری  ــره ب ــزان به ــای مشــخصی از می ــار ه ــه هرســال آم نحــوی ک
از محصــوالت فرعــی جنــگل هــای شــمال وجــود داشــته باشــد 
و از برداشــت بــی رویــه و بیــش از رویــش آن جلوگیــری شــود.
 یــک کارشــناس محصــوالت فرعــی جنگلــی و مرتعــی  در ایــن 
بــاره مــی گویــد حــدود هشــت هــزار گونــه گیاهــی در دنیــا 
مــی رویــد کــه حــدود هــزار نــوع گونــه آن متعلــق بــه ایــران 
ــه  ــن گون ــاد ای ــوع زی ــش و تن ــت پراکن ــه عل ــفانه ب ــت  و متاس اس
هــا نظــارت هــم روی برداشــت ایــن محصــوالت نمــی شــود.
ــتر  ــزود : بیش ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــی بوداغ عیس
ایــن محصــوالت از ســوی جوامــع محلــی از جملــه روســتائیان 
برداشــت  کشــاورزان   و  دامــداران   ، جنــگل  حاشــیه  ســاکنان   ،
مــی شــود و بخشــی را بــرای مصــرف خوراکــی و بخــش دیگــر 
فروشــند.   مــی  و  عرضــه  بــازار  بــه  ســنتی  طــب  بــرای  نیــز 
وی اظهــار داشــت :  جالــب اینجــا اســت کــه اغلــب دامــداران  

را  جنگلــی  محصــوالت  برداشــت  جنگلــی  نشــینان  حاشــیه  و 
ــت  ــا برداش ــفانه ب ــد و متاس ــی دانن ــود م ــی خ ــوق انطباق ــزو  حق ج
ــانند .   ــی رس ــم م ــیب ه ــی آس ــای گیاه ــه ه ــن گون ــه ای ــنتی ب س
وی تاکیــد کــرد کــه بایــد قوانیــن خاصــی بــرای پیشــگیری ، 
کنتــرل و حفاظــت از  ایــن نــوع محصــوالت فرعــی در جنــگل 
ــوان   ــا بت ــس شــورای اســالمی مصــوب شــود ت ــای شــمال در مجل ه
ــید.  ــود بخش ــا بهب ــت آن ه ــه وضعی ــظ و ب ــوالت را حف ــن محص ای
وی بــا تشــریح خــواص و ارزش هــای دارویــی گیاهــان جنــگل 
ــای  ــان جنگل ه ــی از گیاه ــتفاده داروی ــت : اس ــز گف ــمال نی ــای ش ه
و  درختچــه ای«  و  »درختــی  گونه هــای  بخــش  دو  بــه  شــمال 
می شــود. تقســیم  بوتــه ای«  و  علفــی  و  »مرتعــی  گونه هــای 

ــار  بوداغــی افــزود: گونه هــای درختــی و درختچــه ای شــامل ازگیــل، ان
جنگلــی، انجیــر، انگــور فرنگــی خــاردار )گالـِـش انگور(، تمشــک، پســته، 
ــز،  ــک، ریْش بُ ــدی، دارواش، َدْغَدَغ ــاس، ُخْرَمن ــل، خ ــی، َج ــرو کوه س
ــت،  ــاد، شیْرِخش ــاهْ بلوط، شمش ــی، ش ــیب جنگل ــک، س ــک، زرش زالزالَ
ــی،  ــه  جنگل ــی، گوج ــی جنگل ــردو، گالب ــاس، گ ــاب، ُکوله خ ــدق، ُعّن فن
ــت. ــول اس ــدار و هفت ُک ــی، نَم ــترن جنگل ــی )Lilaki(، نس ــَون، لیلک گ
و  مرتعــی  گیاهــان  بیــن  در  داشــت:  اظهــار  کارشــناس  ایــن 
کوهــی،  اِکلیــل  پَلَــم،  همچــون  گونه هایــی  بوتــه ای،  و  علفــی 
بَذُرالَبنــج  بنفشــه،  باریجــه،  باْرهنــگ،  باَدَرنْْجُبویــه،  آویَشــن، 
می رونــد. شــمار  بــه  شــاخص  گیاهــان  از  بُومــاَدران  و 
گیاهــان  از  دارویــی  اســتفاده های  از  برخــی  بیــان  در  وی 
پوســت  بــرگ،  گل،  تمــام  از  شــد:  یــادآور  شــمال  جنگل هــای 
انــار  آب  و  عصــاره  دانــه،  و  میــوه  پوســت  ریشــه،  و  شــاخه 
اســتفاده درمانــی می شــود و عصــاره پوســت درخــت و پوســت 
اســت. انــگل  آلکالوئیدهــا ضــد  دلیــل وجــود  بــه  انــار  ریشــه 
ایــن   در  هــم  کالرآبــاد  طبیعــی  منابــع  مجتمــع  مــدرس  یــک 
محصــوالت  از   بهره بــرداری  در  اصــل  مهم تریــن  گفــت:  بــاره 
اصــل  مرتــع،  و  جنــگل  دارویــی  گیاهــان  بویــژه   فرعــی  
اســت. تولیــد  اســتمرار  اصــل  یــا  پایــدار  بهره بــرداری 

مصطفــی عبــداهلل  پــور در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا  افــزود: بایــد به 
 انــدازه ای از گیاهــان دارویــی برداشــت شــود کــه نه تنهــا به ادامــه حیات 
آن گیــاه لطمــه ای وارد نشــود، بلکــه بتوانــد رویــش آن را بهبــود بخشــد.

وی اظهــار داشــت: برداشــت بیــش از رویــش باعــث ایجــاد بی تعادلی در 
ســاختار گیــاه یــا در جامعه گیاهی و حتی زنجیره محیط زیســت می شــود.
در  بایــد  دارویــی  گیاهــان  از  بهره بــرداری  کــرد:  تأکیــد  او 
ســال، مقــدار ثابتــی باشــد و اصــل حفــظ و احیــا و توســعه در 
نشــود. نــگاه  آن  بــه  معــدن  بــه صــورت  و  رعایــت گــردد  آن 
و  جنگل هــا  عرصــه  در  تاکنــون  شــد:  یــادآور  عبداهلل پــور 
بــرای  فقــط  مرتــع داری  و  جنــگل داری  طرح هــای  مراتــع، 
دربــاره محصــوالت  و  تهیــه می شــد  علوفــه  و  برداشــت چــوب 

هشدار کارشناسان نسبت به
 بهره برداری بی رویه از محصوالت جنگلی شمال
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اســت. نشــده  زیــادی  کار  دارویــی  گیاهــان  و  غیرچوبــی 
وی بیــان کــرد: با توجــه به تنوع گیاهان دارویی و تنــوع اقلیمی و متفاوت 
ــرداران و کمبــود اطالعــات،  ــودن وضــع اقتصــادی ـ اجتماعــی بهره ب ب
ــک،  ــده نزدی ــرای آین ــص ب ــع و بی نق ــتور جام ــوب و دس ــم چارچ تنظی
مشــکل بــه نظــر می رســد امــا می تواناصــول کلــی بــرای آن برشــمرد.
او بــا تأکیــد بــر این کــه زمــان و مقــدار برداشــت از گیــاه بایــد مشــخص 
باشــد، تأکیــد کــرد: گیاهــان دارویــی جنگل ها و مراتــع را بر اســاس تأثیر 
بهره بــرداری بــر حفــظ و توســعه  گیــاه بــه ســه دســته تقســیم می کننــد.
عبداهلل پــور توضیــح داد: دســته اول محصوالتــی هســتند کــه بهره برداری 
ــرا  ــدارد زی ــه گیاهــی ن ــا جامع ــاه ی ــر روی گی ــی ب ــر نامطلوب از آن تأثی
پراکنــش  جغرافیایــی و زمــان محصول دهــی آنهــا گســترده اســت، کــه 
ومــه از ایــن نــوع هســتند. گل گاوزبــان، َخطمــی )ختمــی(، خاکشــیر، و ُقدُّ
ــاد افــزود: دســته دوم گیاهانــی  مــدرس مجتمــع منابــع طبیعــی کالرآب
ــب و آویَشــن و  ــا پراکنــش محــدود یــا گل دهــِی هم زمــان ماننــد ثَعلَ ب
ــا را  ــاب، زادآوری آنه ــرداری بی حس ــه بهره ب ــتند ک ــون هس ــه واژگ الل
ــدازد و بــه طــور کلــی نبایــد برداشــت تجــاری شــوند. بــه خطــر می ان

وی ادامــه داد: گــروه ســوم محصوالتــی هســتند کــه بــا رعایــت اصــول 
ــد: َوشــا،  ــرداری تجــاری کــرد مانن ــوان از آنهــا بهره ب و ضوابطــی می ت
َکتیــرا، ســقز، باریجــه، آنُغــوزه، گالبــی جنگلــی، علــف گاوزبــان.

مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنــگل هــا ، مراتــع و آبخیــزداری  
نیــز در ایــن بــاره گفــت کــه سیاســت هــای اصــالح و احیــای 
ــن  ــس ای ــای رئی ــه امض ــی ب ــه تازگ ــع ب ــگل و مرت ــی در جن غیرچوب
ــع  ــار ادارات کل مناب ــوب در اختی ــورت مکت ــه ص ــیده و ب ــازمان رس س
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــمالی ق ــای ش ــتان ه ــزداری اس ــی و آبخی طبیع
انصــاری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود : چگونگــی 
و  دارویــی  گیاهــان  از  بــرداری  بهــره  و   احیــاء   ، نظــارت 
. اســت  شــده  داده  توضیــح  هــا  سیاســت  ایــن  در  صنعتــی 
بــرداری  بیشــتر در مــورد میــزان بهــره  ارائــه اطالعــات  از  وی 
کــرد.    خــودداری  شــمال  هــای  جنــگل  فرعــی  محصــوالت  از 
می رویــد  گیاهــی  گونــه  هــزار  هشــت  بــه  نزدیــک  ایــران  در 
کــه دو هــزار و ۲۵۰ گونــه آن خاصیــت دارویــی و معطــر دارد.

موسســه  بــا  مشــترکی  طــرح  اجــرای  بــا  اخیــرا  کشــور  محققــان 
بــرای  راهــکاری  ارائــه  بــه  موفــق  آلمــان  پالنــک  ماکــس 
شــدند. غذایــی  و  دارویــی  صنایــع  چالش هــای  از  یکــی 
دکتــر ســمیرا یگانــه زاد از محققــان طــرح در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
ــوده  ــی ب ــاز واحدهــای صنعت ــر اســاس نی ــن طــرح ب ــان اینکــه اجــرای ای بی
ــن(  ــرغ )آلبوم ــم م ــفیده تخ ــرآوری س ــی ف ــای صنعت ــت: واحده ــت، گف اس
ــتند  ــرو هس ــرغ روب ــم م ــفیده تخ ــی س ــرای کف کنندگ ــی ب ــا چالش های ب
ــم. ــدام کنی ــن مشــکل اق ــع ای ــه رف ــا نســبت ب ــد ت ــا درخواســت کردن و از م

یگانــه زاد کاربــرد ســفیده تخــم مــرغ را در صنایــع غذایــی و دارویــی دانســت 
ــل کــف زا در محصــوالت  ــن عام ــرغ مهمتری ــادآور شــد: ســفیده تخــم م و ی
ــن  ــی از بزرگتری ــده یک ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــت و ب ــی اس غذای
چالش هــای صنایــع غذایــی، کاهــش کــف و ویژگی هــای عملکــردی ســفیده 

تخــم مــرغ پــس از خشــک کــردن و فرآینــد پاستوریزاســیون ایــن مــاده اســت.
کف کنندگــی  خاصیــت  مانــدگاری  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  کــرد:  اظهــار  صنعتــی،  واحدهــای  بــرای  مــرغ  تخــم  ســفیده 
کیک هــا  انــواع  ماننــد  غذایــی  صنایــع  محصــوالت  کیفیــت  امــر 
می دهــد. قــرار  تاثیــر  تحــت  را  غذایــی  فرآورده هــای  ســایر  و 

ــام  ــان انج ــرغ در زم ــم م ــفیده تخ ــح داد: س ــاره توضی ــن ب ــه زاد در ای یگان
پروتئین هــا  رفتــن  بیــن  از  دلیــل  بــه  پاستوریزاســیون  فرآیندهــای 
ــادی و  ــای قن ــن رو واحده ــی رود و از ای ــن م ــی آن از بی ــت کف کنندگ قابلی
شــیرینی پزی از ایــن محصــوالت خریــداری نمی کننــد کــه ایــن امــر خســارات 
هنگفتــی را بــه واحدهــای فــرآوری ســفیده تخــم مــرغ وارد می کنــد.

عضــو هیات علمی موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایی، پاستوریزاســیون 
ــرآوری دانســت  ــاری در واحدهــای ف ــد اجب ســفیده تخــم مــرغ را یــک فرآین

ــه  ــا موسس ــترکی را ب ــات مش ــاس مطالع ــن اس ــر ای ــرد: ب ــان ک ــر نش و خاط
ــم  ــی کردی ــری اجرای ــاله دکت ــرای رس ــب اج ــان در قال ــک آلم ــس پالن ماک
ــد. ــام  ش ــک انج ــس پالن ــه ماک ــات در موسس ــن مطالع ــی از ای ــه بخش ک

یگانــه زاد بــا اشــاره بــه راهکارهــای رفع چالــش مانــدگاری کف کنندگی ســفیده 
تخــم مــرغ خاطــر نشــان کــرد: بــرای ایــن منظــور آزمون هــای اولیــه از میــان 
مــواد فعــال ســطحی کــه انجــام شــد، عصــاره "چوبــک" و "صمــغ فارســی" بــه 
 PH دلیــل دارا بــودن خــواص شــیمیایی بــه عنــوان مــوادی بــا عملکرد بــاال در
ــرای بهبــود ویژگی هــای رئولوژیکــی ســطحی اســتفاده شــد. هــای قلیایــی ب

بــه گــزارش ایســنا، ایــن مطالعــات در قالــب رســاله دکتری بــا عنــوان "افزایش 
حجــم و پایــداری کــف ســفیده تخــم مــرغ" از ســوی محســن دبســتانی و بــه 
ــی موسســه پژوهشــی  ــات علم ــه زاد عضــو هی ــمیرا یگان ــر س ــی دکت راهنمای
علــوم و صنایــع غذایــی در ایــن موسســه اجرایــی شــد کــه بخشــی از مطالعــات 
در موسســه تحقیقاتــی ماکــس پالنــک اجرایــی شــد. در ایــن مطالعــات راهکار 
ــد. ــه ش ــی ارائ ــع غذای ــای صنای ــن چالش ه ــی از بزرگتری ــرای یک ــه ب فناوران

همکاری محققان ایرانی و آلمانی 
برای رفع بزرگترین  

اســتاد  میلــر"  "رینهــارد  دکتــر  رســاله  ایــن  از  دفــاع  جلســه  در 
داشــت. حضــور  نیــز  آلمــان  از  رســاله  ایــن  دوم  راهنمــای 

ــا  ــل ب ــاخت داخ ــق س ــز تعمی ــه می ــکیل س ــی از تش ــی نیارک ــدی صادق مه
همــکاری ســازمان غــذا و دارو در صنایــع دارو ، تجهیزات پزشــکی و مــواد اولیه 
ــت  ــا محوری ــان ســال جــاری میزهــای تخصصــی ب ــا پای ــت: ت ــرداد و گف خب
توســعه عمــق ســاخت داخــل در محصــوالت ســالمت محــور بــه ویــژه تامیــن 
مــواد اولیــه برگــزار و محصــوالت داخلــی ســازی شــده، رونمایــی خواهــد شــد.

ــع در  ــور صنای ــت ام ــاتا، سرپرســت معاون ــل از ش ــه نق ــا و ب ــزارش ایلن ــه گ ب
حاشــیه نشســت مشــترک بــا معــاون وزیــر بهداشــت و رییــس ســازمان غــذا 
ــررات صــادرات  و  ــر مق ــی و دفت ــور بازرگان ــت  ام ــی از  معاون و دارو و نمایندگان
ــه منظــور حــل مشــکالت محصــوالت ســالمت  واردات وزارت صمــت کــه ب
محــور نظیــر دارو، صنایــع غذایــی، بهداشــتی و... برگــزار شــد، گفــت: توســعه 
وتعمیــق ســاخت داخــل در صنایــع مزیــت دار یکــی از اولویــت هــای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــوده و در ایــن راســتا میزهــای تخصصــی 
ــت. ــده اس ــزار ش ــرور برگ ــه م ــف ب ــع مختل ــل در صنای ــاخت داخ ــق س تعمی

ــوزه  ــل در ح ــاخت داخ ــق س ــز تعمی ــن می ــه داد: اولی ــی ادام ــی نیارک صادق

قطعــات و تجهیــزات صنعــت خــودرو بــا کاهــش ارزبــری ۸۵ میلیــون 
ــراه  ــودرو بهم ــت خ ــرای صنع ــی ب ــج خوب ــه نتای ــد ک ــزار ش ــی برگ یوروی
داشــت و دومیــن میــز تخصصــی نیــز طــی هفتــه آتــی بــا حضــور دو خــودرو 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــاز برگ ــه س ــش از ۲۸ قطع ــورمان و بی ــزرگ کش ــاز ب س

ــرق  ــت ب ــل در صنع ــاخت داخ ــق س ــی تعمی ــز تخصص ــزاری می وی از برگ

تشکیل سه میز تعمیق ساخت داخل
 با همکاری سازمان غذا و دارو
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از فواید نور خورشید در درمان بیماری ها چه می دانید؟

نــور خورشــید منبع تولیــد ویتامین D  در بدن انســان می باشــد بنابراین آفتاب و 
وجود ویتامین دی در بدن فواید و مزایای بســیار زیادی برای ســالمت بدن دارد.

فواید نور خورشید برای سالمتی
ــن در  ــرار گرفت ــه ق ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــمندان ب ــروزه دانش ام
معــرض نــور خورشــید اثــرات مثبــت و منفــی بــر ســالمتی دارد. بــا 
ــای  ــاری ه ــی بیم ــروز برخ ــل ب ــش عام ــاورای بنف ــای م ــعه ه ــه اش اینک
پوســتی اســت، امــا در درمــان برخــی بیمــاری هــا نیــز موثــر اســت.

ــرطان  ــید، س ــور خورش ــورد ن ــه در م ــزی را ک ــه، چی ــک لحظ ــرای ی ــط ب فق
پوســت و اشــعه مــاورا بنفــش مضــر مــی دانیــد را فرامــوش کنیــد ؛ 
ــد و  ــد آم ــتان خواه ــم تابس ــا بفهمی ــه م ــل از اینک ــت و قب ــار در راه اس به
ــتند. ــی در راه هس ــرم و آفتاب ــای گ ــه روزه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ای

ــن D را  ــد ویتامی ــد، تولی ــی رس ــت م ــه پوس ــید ب ــی خورش ــور طبیع ــی ن وقت
ــناخته  ــید" ش ــن خورش ــوان "ویتامی ــه عن ــن D  ب ــد ویتامی ــی کن ــک م تحری
ــاب  ــت؛ از الته ــی اس ــالمت کل ــرای س ــی ب ــز حیات ــک ج ــود و ی ــی ش م
ــه ماهیچــه  ــاال را کاهــش مــی دهــد، ب ــد، فشــار خــون ب جلوگیــری مــی کن
هــا کمــک مــی کنــد، عملکــرد مغــز را بهبــود مــی بخشــد و حتــی 
ــی  ــن D م ــن ویتامی ــد و ســطح پایی ــری کن ممکــن اســت از ســرطان جلوگی
ــود. ــون ش ــتات و جن ــرطان پروس ــی، س ــای قلب ــاری ه ــب بیم ــد موج توان

ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــد و ق ــاب باش ــر آفت ــت در براب ــرار اس ــما ق ــدن ش ب
نــور خورشــید در طــول روز بــرای ســالمتی بســیار مهــم اســت. بــه 
شــما توصیــه مــی شــود کــه روزانــه حداقــل ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه زیــر 
نــور خورشــید باشــید. قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید تاثیــر 
ــی و کیفیــت خــواب دارد. ــردگی، اختــالل عاطفــی فصل زیــادی بــر افس

ــی کاهــش  ــد حت ــی توان ــی م ــه زندگ ــید ب ــور خورش ــی ن ــردن کم ــه ک اضاف
وزن را افزایــش دهد.مــاه هــای گــرم اجــازه فعالیــت هــای فضــای بــاز لــذت 
ــد،  ــام دهی ــد انج ــک ورزش جدی ــد، ی ــاده روی کنی ــد. پی ــی ده ــش را م بخ
ــگ  ــفر کمپین ــک س ــی ی ــا حت ــد و ی ــواری کنی ــه س ــان دوچرخ ــه ت دور محل
برنامــه ریــزی کنیــد. شــما شــگفت زده خواهیــد شــد از اینکــه ببینیــد 
ــت. ــد اس ــان مفی ــالمتی ت ــرای س ــدر ب ــاز چق ــای ب ــودن فض ــی در ب کم

ــرده  ــدا ک ــش پی ــا افزای ــال ه ــن س ــراد در ای ــن اف ــت در بی ــفانه دیاب متاس
ــد و  ــی کن ــا م ــولین ایف ــد انس ــی در تولی ــش بزرگ ــن D نق ــت. ویتامی اس
ــن  ــود ویتامی ــولین و کمب ــت انس ــن مقاوم ــت بی ــاط مثب ــک ارتب ــات ی مطالع
ــات  ــیاری از مطالع ــد:" بس ــی دهن ــح م ــا توضی ــد. آن ه ــان داده ان D را نش
ــای  ــت، بهبوده ــر دیاب ــرض خط ــراد در مع ــرای اف ــن D ب ــه ویتامی ــوط ب مرب
قابــل توجهــی در ســطوح گلوکــز ، تولیــد انســولین، مقاومــت انســولین 
و کنتــرل A۱c )نشــانگر ســطح طوالنــی قنــد خــون( نشــان داده انــد."

کاهش خطر ابتال به دیابت نوع 2:
 D ثابــت شــده اســت کــه نــور خورشــید سیســتم ایمنــی شــما و ویتامیــن هــای
و ســلول هــای T را تحریــک مــی کنــد کــه منجــر بــه افزایــش ایمنــی بــدن 
مــی شــوند. محققیــن مــی گوینــد:" مــا بــر انــرژی خورشــیدی تکیــه مــی کنیم 

تــا بــدن مــان را قــادر ســازیم تــا عفونــت هــا و بیمــاری هــا را دفــع کننــد."

:D جلوگیری از کمبود ویتامین
ــا  ــود، بن ــی ش ــناخته م ــاب" ش ــن آفت ــوان "ویتامی ــه عن ــز ب ــن D نی ویتامی
ــن  ــود ویتامی ــان "کمب ــت جه ــد از جمعی ــًا ۵۰ درص ــق، تقریب ــن تحقی ــر ای ب
D" دارنــد. حــدود ۱ میلیــارد نفــر در سراســر جهــان، از بیــن نژادهــای 
 D ویتامیــن  کمبــود  دارای  مختلــف،  ســنی  هــای  گــروه  و  گوناگــون 
ــت. ــم اس ــید مه ــور خورش ــرض ن ــن در مع ــرار گرفت ــن ق ــتند، بنابرای هس

افزایش میل جنسی و مشکالت قاعدگی
ــت  ــود پش ــی ش ــه م ــردان توصی ــان و م ــی در زن ــل جنس ــت می ــرای تقوی ب
و قفســه ی ســینه در معــرض نــور خورشــید قــرار گیــرد چراکــه ایــن 
روش راه خوبــی بــرای افزایــش هورمــون هــای جنســی اســت. فایــده 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــش از قاعدگ ــم پی ــش عالئ ــید کاه ــور خورش ــر ن ی دیگ
ــم  ــش عالئ ــه کاه ــد ب ــی توان ــید م ــور خورش ــرض ن ــن در مع ــرار گرفت ق
ــی  ــی، ناراحت ــانات خلق ــه افســردگی، نوس ــی از جمل ــش از قاعدگ ســندروم پی
جســمانی، عقــب نشــینی از جمــع و تحریــک پذیــری کمــک کــرد.

کاهش ریسک سرطان:
پزشــکان از نقطــه نظــر علمــی توضیــح مــی دهنــد کــه "بــودن زیــر 
خورشــید در بهــار ممکــن اســت بــرای مــردان بهتــر باشــد" آنهــا از 
ــیاری  ــر بس ــن D خط ــه ویتامی ــد ک ــی دهن ــح م ــی توضی ــر علم ــه نظ نقط
ــرطان  ــه س ــی ک ــا را زمان ــزان بق ــش داده و می ــرطان را کاه ــکال س از اش
بــه یــک مرحلــه قابــل شناســایی مــی رســد، افزایــش مــی دهــد.

بهبود حالت روحی:
یــک روز بــد داشــتید؟ بیــرون بروید! نور خورشــید میــزان ســروتونین را افزایش 
مــی دهــد کــه بــه تقویــت احساســات خوشــحالی کمــک مــی کنــد. بــه شــما 

رقــم جدیــد برنــج طــارم روشــن، حاصــل ۱۰ ســال تــالش تیــم تحقیقاتــی 
ــه  ــته ب ــتان وابس ــاورزی طبرس ــاوری کش ــت فن ــک و زیس ــکده ژنتی پژوهش
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری، اصــالح و معرفــی شــد.

ــن  ــا عملکــرد بیــش از ۸ ت ــج روشــن ب ــد برن ــم جدی ــه گــزارش ایســنا، رق ب
ــت و  ــاری بالس ــه بیم ــل ب ــاورز و متحم ــه کش ــرایط مزرع ــار در ش در هکت
نیمــه متحمــل بــه کــرم ســاقه خوار و همچنیــن زودرس )هم زمــان بــا طــارم 
هاشــمی؛ یعنــی طــی ۹۰ روز پــس از نشــاکاری می رســد( و معطــر نیــز اســت.

ــک  ــکده ژنتی ــی پژوهش ــه پژوهش ــر مزرع ــی اوالدی، مدی ــدس مرتض مهن
ــاری  ــی ج ــال زراع ــت: در س ــتان گف ــاورزی طبرس ــاوری کش ــت فن و زیس
ــتان  ــر اس ــار در سرتاس ــادل ۱۰۰۰ هکت ــطحی مع ــن در س ــارم روش ــج ط برن
ــتان،  ــالن، لرس ــتان، گی ــر گلس ــتان ها نظی ــر اس ــی در دیگ ــدران و حت مازن
ــود  ــی می ش ــت و پیش بین ــده اس ــت ش ــرقی کش ــان ش ــن و آذربایج قزوی
ــدران  ــتان مازن ــف اس ــق مختل ــاورزان در مناط ــتقبال کش ــه اس ــه ب ــا توج ب
و اســتان های برنج خیــز کشــور در ســال زراعــی ۱۳۹۹ حــدود ۲۰ الــی 
ــد. ــاص یاب ــم اختص ــن رق ــه ای ــالیزاری ب ــی ش ــار از اراض ــزار هکت ۳۰ ه

ــرای آمــوزش و ترویــج اصــول فنــی  ــان اینکــه در ســال جــاری ب ــا بی وی ب
ــی و  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــج ب ــت برن ــت و برداش ــت، داش کاش
ــتان های  ــرو در شهرس ــاورزان پیش ــرای کش ــی ب ــف میدان ــای مختل بازدیده
مختلــف از جملــه بهشــهر، بابــل، ســوادکوه، جویبــار، ســاری، آمــل، 
کشــاورزی  جهــاد  ترویــج  اداره  همــکاری  بــا  قائمشــهر  محمودآبــاد، 
ــن  ــزود: در حــال حاضــر در حــال تدوی ــزار شــده اســت، اف شهرســتان ها برگ
ــتیم. ــن” هس ــارم روش ــج ط ــی “برن ــی ترویج ــریه فن ــانی نش ــه روزرس و ب

روشــن  برنــج طــارم  اقتصــادی  توجیــه  اوالدی،  مهنــدس  گفتــه  بــه 

رقم جدید برنج طارم روشن اصالح و معرفی شد

ــائل  ــر مس ــمی از دیگ ــارم هاش ــر ط ــی نظی ــج کیف ــام برن ــه ارق ــبت ب نس
ــرار دارد. ــت ق ــر کشــاورزی در درجــه اول اهمی ــرای ه ــه ب مهمــی اســت ک

ــاوری کشــاورزی  ــک و زیســت فن ــر مزرعــه پژوهشــی پژوهشــکده ژنتی مدی
طبرســتان افــزود: در اولیــن ســال معرفــی رقــم )ســال ۱۳۹6( حــدود 
۵۰۰ کیلوگــرم و در ســال ۱۳۹7 حــدود ۸ تــن بــذر مــادری بــا درجــه 
ــد. ــع ش ــی توزی ــرو و متقاض ــاورزان پیش ــن کش ــه و بی ــاال تهی ــوص ب خل

ــت زاده  ــی نعم ــر قربانعل ــت دکت ــا هدای ــن ب ــارم روش ــج ط ــد برن ــم جدی رق
محقــق برتــر دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری و 
بــا همــکاری موسســه کشــاورزی هســته ای کــرج در ســال ۱۳۸۹ بــا 
روش پرتوتابــی اشــعه گامــا بــا دز ۲۰۰ گــری از چشــمه کبالــت 6۰ 
بــه مــدت ۲۰ دقیقــه بــر روی بــذر برنــج نعمــت، بعــد از ۱۰ ســال 
تــالش در بخــش فنــی – تحقیقاتــی برنــج پژوهشــکده ایجــاد شــد.

ــت  ــن صنع ــت: در ای ــرداد و گف ــی خب ــای آت ــاه ه ــز در م ــک نی الکترونی
ــرای  ــترهای الزم ب ــا، بس ــدی ه ــا و توانمن ــیل ه ــایی پتانس ــا شناس ــز ب نی
داخلــی ســازی برخــی قطعــات الکترونیکــی در کشــور فراهــم شــده اســت.

ــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه  سرپرســت معاونــت امــور صنایــع همچنیــن ب
داخلــی ســازی در تامیــن مــواد اولیــه و واســطه ای از توافــق بــا معــاون وزیــر 
بهداشــت و رییــس ســازمان غــذا و دارو بــرای تشــکیل ســه میــز تخصصــی 
ــواد  ــن م ــل در تامی ــاخت داخ ــق س ــی  تعمی ــز تخصص ــزود: می ــرداد و اف خب
اولیــه و واســطه ای صنایــع شــیمیایی، آرایشــی و بهداشــتی ، میــز تخصصــی 
در حــوزه تجهیــزات پزشــکی و میــز ســوم در حــوزه مــواد اولیــه دارو و داروی 

نهایــی بــا همــکاری وزارت صمــت و بهداشــت ودرمــان برگــزار خواهــد شــد.
ــزوم  ــر ل ــد ب ــن تاکی ــخنانش ضم ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــی نیارک صادق
بهبــود فضــای کســب وکار و کاهــش بروکراســی زایــد اداری و جلوگیــری از 
صــدور بخشــنامه هــای مــوازی گفــت: بــا توجــه بــه موافقــت دو وزارتخانــه 
و  بخشــنامه ها  تلفیــق  کمیتــه  مقررشــد؛  ودرمــان  بهداشــت  و  صمــت 
ــود. ــکیل ش ــه تش ــی از دو وزاتخان ــور نمایندگان ــا حض ــا ب ــل ه ــتور العم دس

وی اظهــار امیــدواری  کــرد با تشــکیل این کمیته ضمن بررســی بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های مشــترک و شناســایی مشــکالت پیش روی تولید، از تصویب 
بخشــنامه هــای مــوازی در محصــوالت ســالمت محــور نیــز جلوگیــری شــود.
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توصیه می شــود که نور خورشــید را برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز دریافت کنید.

کاهش فشار خون:
فشــار خــون بــاال بســیار خطرنــاک اســت، مهــم اســت کــه بــه یــاد بگیریــد 
تــا فشــار خونتــان را چگونــه کاهــش دهیــد. یکــی از آن هــا قــرار گرفتــن در 
معــرض نــور خورشــید اســت. تحقیقــات نشــان داده انــد کــه اکســید نیتریــک 
در الیــه باالیــی پوســت بــه نــور خورشــید واکنــش مــی دهــد کــه باعــث مــی 
شــود رگ هــای خونــی بــه هنــگام حرکــت اکســید بــه درون جریــان خــون 
ــر مــی شــود. ــن ت ــه فشــار خــون پایی ــن، منجــر ب ــد. ای ــدا کنن گســترش پی

کاهش وزن:
شــود  افســردگی  بــه  منجــر  توانــد  مــی  خورشــید  نــور  کمبــود 
را  تاثیــر بگــذارد. گرســنگی  نیــز  بــر اشــتها شــما  توانــد  کــه مــی 
بخشــی از مغــز شــما بــه نــام هیپوتاالمــوس کنتــرل مــی کنــد )بــا 
ــد(. ــی کن ــک م ــنگی کم ــکین گرس ــه تس ــد و ب ــی کن ــروتونین کار م س

عــدم دریافــت نــور خورشــید باعــث کاهــش ســطح ســروتونین مــی شــود، کــه 
مــی توانــد منجــر بــه عــدم احســاس ســیر بــودن شــود. بنابرایــن قــرار گرفتــن 
در معــرض نــور خورشــید بــه شــما در کنتــرل اشــتها کمــک خواهــد کــرد. نور 
خورشــید ســطح فعالیــت شــما را افزایــش مــی دهــد. زیــرا هــوا گــرم تــر مــی 
شــود، فعالیــت هــای فضــای بــاز بیشــتری بــرای شــرکت در آنهــا وجــود دارد.

بهبود خواب:
تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه نــور خورشــید صبــح بــا خــواب و 
مــی  نــور صبحگاهــی  کــم  گرفتــن  اســت.  مرتبــط  بهتــر  ســالمت 
ــود. ــخت ش ــان س ــدن برایت ــدار ش ــدن و بی ــه خوابی ــود ک ــث ش ــد باع توان

نشانه های آلزایمر:
در  کــه  آلزایمــری  بیمــاران  اســت  داده  نشــان  تحقیقــات 
کــم  هــای  نشــانه  گیرنــد،  مــی  قــرار  خورشــید  نــور  معــرض 
دارنــد. را  شــبانه  بیــداری  و  اضطــراب  افســردگی،  از  تــری 

سالمتی بهتر استخوان:
مــی  تغذیــه  را  مــا  بــدن   D ویتامیــن  دانیــم،  مــی  کــه  همانطــور 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــی دانی ــا نم ــیاری از ماه ــه بس ــزی ک ــا چی ــد. ام کن

ــذب  ــیم را ج ــا کلس ــد ت ــی کن ــک م ــدن کم ــه ب ــع ب ــن D در واق ویتامی
کنــد. پــس منجــر بــه اســتخوان هــای قــوی و ســالم مــی شــود.

درمان اختالل پوستی:
نــور خورشــید در واقــع مــی توانــد با جذب ســلول های ایمنی به ســطح پوســت 
قــادر بــه مبارزه با بیماری های پوســتی باشــد. ثابت شــده اســت کــه در معرض 
اشــعه UV بــودن بــرای درمــان جــوش هــا، آکنــه و پســوریازیس مفیــد اســت.

بهبود سالمت چشم:
ــید  ــور خورش ــه ن ــد ک ــن باورن ــر ای ــردم ب ــیاری از م ــه بس ــالف آنچ برخ
ــری  ــی و پی ــود بینای ــا بهب ــن D ب ــت. ویتامی ــا اس ــای م ــم ه ــمن چش دش
اثــر نــور خورشــید  ایــن تحقیــق، "  چشــم مرتبــط اســت. براســاس 
ــز دارد." ــا نی ــم ه ــر چش ــی ب ــر شفابخش ــه اث ــت بلک ــد اس ــا مفی ــه تنه ن

بهبود عملکرد مغز:
ــده  ــن، غ ــر دارد. ای ــه آل تاثی ــده پین ــر غ ــه طــور مســتقیم ب ــور خورشــید ب ن
ــوی  ــیدان ق ــی اکس ــک آنت ــد؛ ی ــی کن ــد م ــن را تولی ــه مالتونی ــت ک ای اس
کــه بــرای کیفیــت خــواب مهــم اســت و بــه جلوگیــری از افســردگی 
ــوب  ــواب خ ــک خ ــد ی ــا بتوانی ــد ت ــرون بروی ــن بی ــد. بنابرای ــی کن کمــک م
ــت. ــم اس ــیار مه ــز بس ــت مغ ــرد درس ــرای عملک ــید و ب ــته باش ــبانه داش ش

درمان افسردگی:
قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید بــا افزایــش ســطح میــزان عامــل ضــد 
افســردگی طبیعــی در مغــز ارتباط دارد. مغــز در روزهای آفتابــی بیش از روزهای 
تاریــک تــر، ســروتونین تولیــد می کنــد. بنابرایــن، افرادی کــه افســردگی دارند، 
اگــر زمانــی را در آفتــاب بگذراننــد ممکــن اســت عالئم کمتری داشــته باشــند.

اختالل عاطفی فصلی:
ــید  ــور خورش ــود ن ــا کمب ــی ب ــی فصل ــالل عاطف ــه اخت ــد ک ــن معتقدن محققی
تغییــر فصــول  بــا  کــه  اســت  افســردگی  نوعــی  ایــن،  دارد.  ارتبــاط 
برانگیختــه مــی شــود. نبــودن در معــرض نــور خورشــید، مــی توانــد 
ــروتونین  ــن س ــطوح پایی ــاورد. س ــن بی ــرد را پایی ــک ف ــروتونین ی ــطح س س
اســت.  )SAD( فصلــی  عاطفــی  اختــالل  باالتــر  خطــر  بــا  مرتبــط 

ــه  ــت ک ــیری اس ــان راه ش ــراوان در کهکش ــر ف ــن عنص ــروژن هفتمی نیت
ــد  ــروزن ۳ درص ــت. نیت ــکیل داده اس ــروژن تش ــن را نیت ــو زمی 7۸% از ج
وزنــی از بــدن انســان را نیــز تشــکیل مــی دهــد و پــس از اکســیژن، 
انســان شــناخته  بــدن  کربــن و هیــدروژن فــراوان تریــن عنصــر در 
ــی دارد. ــع غذای ــه در صنای ــی از جمل ــای فراوان ــه کاربرده ــت ک ــده اس ش

نیتــروژن در طبیعــت بــه صــورت گاز اســت. امــا زمانــی کــه ســرد می شــود، 
ــع  ــوان مای ــه عن ــود. آن را ب ــل می ش ــع تبدی ــه مای ــه ب ــای ۲۱۰- درج در دم
LIN یــا LN۲ نشــان می دهنــد؛ بنابرایــن ایــن نیتــروژن مایــع بســیار خنــک 

ــی  ــای بیولوژیک ــل نمونه ه ــن حم ــظ و همچنی ــرای حف ــد ب ــت و می توان اس

ــت  ــه اس ــب توج ــا جال ــود. ام ــتفاده ش ــا اس ــه آن ه ــیب ب ــری از آس و جلوگی
ــع  ــروژن مای ــع بســیار ســخت اســت. ایــن نیت ــروژن مای کــه حمــل ایــن نیت
کریوژنیــزه می شــود و در صــورت دســتکاری بالفاصلــه بافتــش می شــکند. از 
ایــن رو حمــل کننده هــای ویــژه ای برای نگهــداری و توزیــع آن ها وجــود دارد.

ــع  ــه اینکــه در صنای ــی در صنعــت دارد از جمل ــرد هــای فراوان ــروژن کارب نیت
شــیمیایی بــرای تولیــد کــود، نیتریــک اســید، نایلــون، رنگ هــا و مــواد منفجره 
از آن اســتفاده مــی کننــد. بــرای ســاخت هــر کــدام از ایــن محصــوالت بــه 
نیتــروژن نیــاز اســت تــا بــا هیــدروژن واکنــش داده و آمونیــاک ســاخته شــود.

تولیــد صنعتــی نیتــروژن عمدتــًا از طریــق تقطیــر هــوا انجــام مــی 

محلــول  احتــراق  ماننــد  آزمایشــگاهی  هــای  واکنــش  البتــه  شــود. 
هــای  اکســید  بــا  آمونیــاک  اکســایش  و  آمونیــوم  نیتریــت  هــای 
داغ  مــس و آب بــروم نیــز منجــر بــه تولیــد نیتــروژن مــی شــوند.

نوشیدنی و خوراکی
شــاید یکــی از مهم تریــن کاربردهــای نیتــروژن، اســتفاده از ویژگی هــای ایــن 
عنصــر بــرای سردســازی اســت. نیتــروژن مایــع اغلــب بــه عنــوان خنک کننــده 
اســتفاده می شــود. از آن بــرای ذخیــره اســپرم ها، تخم هــا و دیگــر ســلول هایی 
ــود.  ــتفاده می ش ــاز اســت، اس ــوژی نی ــات پزشــکی و تکنول ــرای تحقیق ــه ب ک
ــی IQF و  ــواد غذای ــریع م ــردن س ــز ک ــرای فری ــن ب ــع همچنی ــروژن مای نیت
کمــک بــه حفــظ رطوبــت، رنــگ، طعــم و ســاختار آن هــا اســتفاده می شــود.

نیتــروژن مایــع بــه عنــوان یــک عامــل برودتــی اصلــی در صنعــت 
خنک  ســازی، ســرمایش و انجمــاد مــواد غذایــی بــه کار مــی رود. بــه 
ــه  ور  ــق غوط ــازی از طری ــد س ــن گاز، منجم ــن ای ــیار پایی ــای بس ــل دم دلی
ــه   ــرای تهی ــده ب ــناخته ش ــریع ترین راه ش ــع س ــروژن مای ــواد در نیت ــردن م ک
بســته های غذایــی “IQF” یــا »بســته های غذایــی منجمــد انفــرادی« 
اســت. نیتــروژن مایــع همچنیــن نقــش اصلــی در جلوگیــری از فســاد، تغییــر 
رنــگ و تخمیــر مــواد غذایــی را بــازی می کنــد و بــه همیــن دلیــل سیســتم 
بســته بندی در اقتصــاد خــرد و فروشــگاهی را بهبــود بخشــیده  اســت.
بنــدی بســته  صنایــع  در  نیتــروژن  گاز  کاربــرد  بررســی 

در صنعــت غــذا گاز نیتــروژن بــرای جلوگیــری از فســاد بــا اکســیژن یــا از طرق 
قــارچ و حشــرات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .ویژگــی خنثــی بــودن گاز 
نیتــروژن آن را بــرای بســیاری از کاربردهایــی کــه نیــاز بــه یــک گاز پوششــی 
دارنــد مناســب ســاخته اســت. پوشــش دهــی بــا گاز نیتــروژن بــرای محافظــت 
ــب  ــوا مناس ــا ه ــاس ب ــار از تم ــتعال و انفج ــل اش ــدات قاب ــات و جام از مایع
اســت. برخــی از ترکیبــات شــیمیایی خــاص، ســطوح جامــدات و محصــوالت 
ــر  ــتی از خط ــه بایس ــتند ک ــی هس ــی های ــده دارای ویژگ ــره ش ــی ذخی غذای
تجزیــه توســط گاز اکســیژن و یــا رطوبــت موجــود در هــوا محافظــت شــوند. 
محافظــت بــا گاز نیتــروژن مــی توانــد از آســیب بــه آن هــا جلوگیــری کنــد.

ــی  ــام م ــی انج ــواد غذای ــدی م ــته بن ــروژن در بس ــه گاز نیت ــده کاری ک عم
ــدی اســت.  ــته بن ــل از بس ــط , قب ــیژن از محی ــردن گاز اکس ــارج ک ــد, خ ده
ــدن  ــد ش ــی و فاس ــث خراب ــت باع ــن اس ــیژن ممک ــه اکس ــت ک ــت اس درس
ــث  ــه باع ــری ک ــم دیگ ــیار مه ــای بس ــا از پارامتره ــود ام ــی ش ــواد غذای م
ــروژن  ــی نیت ــت اســت. وقت ــی شــود رطوب ــی م ــواد غذای ــی بعضــی از م خراب
در بســته بنــدی مــواد غذایــی تزریــق مــی شــود عــالوه بــر اینکــه اکســیژن 
را از محیــط خــارج مــی کنــد ) در واقــع جایگزیــن گاز اکســیژن مــی شــود(.

رطوبــت موجــود در آن محیــط را نیــز بــه واســطه ی ترکیباتــی کــه آن مــاده 
ی غذایــی ممکــن اســت قبــل از بســته بنــدی ایجــاد کــرده باشــد از محیــط 
خــارج مــی کنــد. در نتیجــه , ایــن خــارج شــدن رطوبــت و اکســیژن , باعــث 
ــد . ــه وجــود بیای ــده ب ــی میشــود کــه ممکــن اســت درآین ــرل آفــت های کنت

ــه نــوع مــواد و محصولــی کــه شــما در آن بســته بنــدی مــی کنیــد  بســته ب
ممکــن اســت وظیفــه ی نیتــروژن تنظیــم کــردن اتمســفر آن محیــط باشــد 
ــط را  ــا ممکــن اســت وظیفــه ی خــارج کــردن کامــل اکســیژن از آن محی ی
ــا  ــد , ی ــارج کنی ــط خ ــیژن را از محی ــد کال اکس ــا بای ــی ی ــد. یعن ــته باش داش
بایــد اکســیژن و میــزان اکســیژنی را کــه ممکــن اســت آن مــاده ی غذایــی 
ــد. ــم کنی ــدگاری مشــخصی تنظی ــان مان ــرای مــدت زم ــاز داشــته باشــد ب نی
ــد. ــم کنی ــط تنظی ــورد نظــر در آن محی ــع اکســیژن را در آن درصــد م در واق

ــدار  ــک مق ــروژن و ی ــدی از نیت ــت درص ــن اس ــردن ممک ــم ک ــرای تنظی ب
ــس  ــد. پ ــته باش ــود داش ــط وج ــد در آن محی ــیژن الزم باش ــخص از اکس مش
بنابرایــن در بســته بنــدی هــای مختلــف , باالنــس کــردن گاز بســته بنــدی 
بــرای نگــه داشــتن کیفیــت آن مــاده, نیتــروژن کاربــرد اصلــی را دارد.

گاز ازت یــا نیتــروژن در صورتــی کــه خلــوص باالیــی داشــته باشــد یــک گاز 
بــدون رنــگ، بــدون بــو و بــدون طعم اســت کــه در اصطــالح بــه آن گاز خنثی 
می گوینــد. از ایــن گاز در صنایــع بســته بنــدی به وفور اســتفاده می شــود. وجود 
ــواع اســنک ها  ــژه ان ــه وی ایــن گاز در بســته بندی محصــوالت و خوراکی هــا ب
کمــک می کنــد تــا میــزان اکســیژن در بســته بندی هــا بــه زیــر یــک درصــد 
کاهــش پیــدا کنــد و فســاد ناشــی از باکتــری هــای هــوازی و اکسیداســیون 
در بســته بندی هــا را بــه تاخیــر می انــدازد و بــه ایــن ترتیــب اســتفاده از ایــن 
گاز موجــب مــی شــود مــدت مانــدگاری محصــول بیشــتر شــده و عــالوه بــر 
ــود. ــر می ش ــز ماندگارت ــول نی ــای محص ــر زیب ــکل و ظاه ــذا، ش ــالمت غ س

ــردم  ــت م ــه دس ــی ب ــف و متفاوت ــای مختل ــته بندی ه ــا در بس ــنک ه  اس
می رســد کــه بهتریــن نــوع بســته بندی آن اســنک هایی اســت کــه در 
شــیوه متاالیــز آمــاده و تهیــه می شــوند. ایــن نــوع از بســته بندی در حقیقــت 
ــوع  ــن ن ــد. در ای ــور نمی کن ــور از آن عب ــه ن ــت ک ــزی اس ــی فل دارای پوشش
ــتند  ــبی هس ــته بندی مناس ــالح دارای بس ــه اصط ــه ب ــا ک ــته بندی ه از بس
ــم. ــاد می کنی ــروژن ی ــا نیت ــوان گاز ازت ی ــا عن ــه از آن ب ــود دارد ک گازی وج

ــنک ها   ــود در اس ــن موج ــدن روغ ــید ش ــگیری از اکس ــب پیش ــن گاز موج ای
می شــود و از ایجــاد ترکیب هــای ســمی و مضــر موجــود در ایــن بســته بندی 
هــا پیشــگیری می کنــد. ایــن گاز همــان هوایــی اســت کــه بســیاری از مــردم 
ــی  ــواد غذای ــا م ــنک ی ــد اس ــه و تولی ــای تهی ــه ه ــد کارخان ــور می کنن تص
بــرای ســودجویی بیشــتر از آن اســتفاده می کننــد. در حالــی کــه ایــن هــوای 
ــود. ــی ش ــده م ــا دی ــوع از بســته بندی ه ــن ن ــه در ای ــی اســت ک ــان ازت هم

ــراف  ــوی در اط ــید ج ــن دی اکس ــا گاز کرب ــراه ب ــد هم ــی توان ــروژن م نیت
مــواد غذایــی ایجــاد کنــد کــه کمتــر بــا اکســیژن در تمــاس باشــند 
ــوند  ــی ش ــث م ــا باع ــن گاز ه ــود. ای ــتر ش ــا بیش ــدگاری آن ه ــدت مان و م
ــد. ــر بمانن ــازه ت ــرد و ت ــورت نگی ــی ص ــواد غذای ــی در م ــب اکسایش تخری
خوراکــی هــای  دانــه  کــردن  خشــک  در  نیتــروژن  گاز  کاربــرد 

چــون نقطــه ی شــبنم گاز نیتــروژن منفــی 6۹ درجــه فارنهایــت اســت بنابراین 
ــاورزی  ــای کش ــه ه ــردن دان ــک ک ــرای خش ــت ب ــی اس ــده آل ــاب ای انتخ
ــورت  ــه ص ــت ب ــاز هس ــه نی ــی ک ــایر محصوالت ــو و س ــدم , ج ــه گن از جمل
ــه  ــتر دان ــدگاری بیش ــث مان ــردن باع ــک ک ــود.این خش ــتفاده ش ــک اس خش
ــذر بیشــتر باشــد  هــا و حفــظ کیفیــت آنهــا مــی گــردد, هــر چــه کیفیــت ب
ــد. ــد ش ــتر خواه ــی بیش ــی و کم ــر کیف ــدی از نظ ــول تولی ــه محص درنتیج

بــرای ایــن منظــور کمتریــن میــزان خلوصــی کــه تعریــف شــده اســت بســته 
بــه نــوع دانــه و محصولــی کــه در نظــر داریــد آن را خشــک کنیــد از ۹۵ درصد 
شــروع و تــا ۹۹۹/۹۹ درصــد میتوانــد متغیــر باشــد و مورد اســتفاده قــرار بگیرد.
میــوه نگهــداری  و  تولیــد  صنعــت  در  نیتــروژن  گاز  کاربــرد 

یکــی دیگــر از کاربــرد هــای وســیع گاز نیتــروژن در صنعــت تولیــد و نگهداری 
میــوه اســت. همانطــور کــه در مباحــث پیشــین مطــرح شــد, نیتــروژن واریتــه 
ــه طــوری کــه  ــی و کشــاورزی دارد, ب ــع غذای هــای بســیار وســیعی در صنای
شــما میتوانیــد در یــک محیــط بســته بــرای مثــال در یــک کانتینــر یــا یــک 
انبــار , بــرای کنتــرل کــردن اتمســفر آن محیــط , بــا اســتفاده از تزریــق گاز 
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ــدگاری آن را طــوری  ــد و مان ــار کنی ــوه انب ــاز در آنجــا می ــورد نی ــروژن م نیت
تنظیــم کنیــد کــه در زمــان مــورد نظــر شــما میــوه برســد و یــا جلــوی رســیده 
شــدنش گرفتــه شــود و تحــت کنتــرل خودتــان باشــد. در ایــن ویدیــو دربــاره 
کاربــرد گاز نیتــروژن در صنعــت تولیــد و نگهــداری میــوه صحبــت کــرده ام.

در اینجــا چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد و منظــور چیســت ؟  ایــن یعنــی 
ــد  ــار کردی ــد , انب ــوه ای را خریدی ــما می ــت , ش ــرل شماس ــس در کنت بیزین
ــاه دیگــر آن  ــا ۳ م ــرار اســت ۲ ی ــال ق ــد مث ــی نگهــداری مــی کنی و در جای
ــدگاری  ــد مان ــن روش مــی توانی ــا اســتفاده از ای ــد ب ــازار عرضــه کنی ــه ب را ب
ایــن محصــول را در طــی ایــن مــدت تحــت کنتــرل خــود  درآوریــد.

ایــن کار بــه وســیله ی تزریــق مقــدار معینــی از گاز نیتــروژن در آن محیــط 
در کنــار درصــد اکســیژنی کــه بــرای نگهــداری آن نــوع خــاص از محصــول 
تعریــف شــده انجــام میپذیــرد. در نتیجــه بــا ایــن کار شــما میتوانیــد شــرایط 
ــد. ــوه را بگیری ــن می ــد ای ــوی رش ــود در آورده  و جل ــرل خ ــت کنت را تح
بطــری در  هــا  نوشــیدنی  بنــدی  بســته  در  نیتــروژن  گاز  کاربــرد 

ــرای حــذف  ــات، ب ــه درون مایع ــدن آن ب ــع دمی ــروژن در واق پاشــش گاز نیت
ــه  ــت ک ــد اس ــرار مفی ــی ف ــات آل ــه ترکیب ــته از جمل ــرار ناخواس ــات ف ترکیب
ــا خالصــی هــا ضــروری  ــه حــذف ن ــوط ب گاهــی جهــت انجــام الزامــات مرب
ــات شــیمیایی و فیزیکــی موجــود در گاز  ــه خصوصی ــا توجــه ب ــی باشــد. ب م

ــه صــورت کنســرو , بطــری  ــی کــه ب ــواد غذای ــدی م ــروژن, در بســته بن نیت
ــه ای انجــام مــی  ــه صــورت بســته بنــدی هــای فل ــا حتــی ب , شــرینک و ی
ــه صــورت  ــوادی کــه ب ــی م ــن کپســول کــردن  یعن ــورد ای ــا در م شــود و ی
کپســول بایــد بســته بنــدی شــوند مــورد اســتفاده هــای خاصــی دارد.

وقتــی بطــری , ظــرف , آمپــول و یــا هــر وســیله ای کــه قــرار اســت حــاوی 
محصولــی باشــد و آن محصــول نســبت بــه وجــود اکســیژن حســاس اســت , 
اکســیژن مــی توانــد روی کیفیــت آن محصــول اثــر بگــذارد , بنابرایــن بایــد 
ــرد. ــاری ک ــا آن وســیله را از اکســیژن ع ــده از ســر بطــری ی فضــای باقیمان

ــی  ــدار معین ــق مق ــن روش تزری ــود؟ بهتری ــی ش ــام م ــه انج ــن کار چگون ای
از نیتــروژن مایــع در آخریــن مرحلــه ی بســته بنــدی اســت. بدیــن 
ــر و  ــورد نظ ــروف م ــا ظ ــا ی ــری ه ــدن بط ــارژ ش ــد از ش ــه بع ــورت ک ص
ــل آن  ــد , در داخ ــدی برس ــته بن ــه از بس ــن مرحل ــه آخری ــه ب ــل از اینک قب
ــی  ــق م ــاده ( تزری ــم م ــه حج ــته ب ــروژن ) بس ــره گاز  نیت ــد قط ــاده چن م
ــود  ــی ش ــر م ــرف تبخی ــدن در ظ ــته ش ــه ی بس ــا فاصل ــن گاز ت ــود , ای ش
ــی  ــاده نم ــه آن م ــی ب ــش خاص ــت واکن ــز هس ــری نی ــی اث ــون گاز ب و چ
دهــد, آن حجــم از گاز باعــث خــروج اکســیژن موجــود در فضــای باقیمانــده 
ی ظــرف مــی شــود , در نتیجــه بــرای نگهــداری طوالنــی مــدت و 
ــی شــود. ــاده م ــوب آم ــت مطل ــظ کیفی ــا حف ــه دســت مشــتری ب رســیدن ب

عنــوان  یــا  نــام   ۴ ایــن  از  یکــی  شــیر  خریــد  هنــگام  همیشــه 
دارنــد. ای  جداگانــه  مفهــوم  کــدام  هــر  کــه  بینیــم  مــی  را 

از  نقــل  بــه  خبرنــگاران  باشــگاه  علمــي  خبرنــگار   گــزارش  بــه 
بــه  بــدن  نیــاز  روز  در  شــیر  لیــوان  ســه  روزانــه  مصــرف  نیونیــوز؛ 
کنــد. مــی  تأمیــن  را  نوشــیدنی  ایــن  در  موجــود  هــای  ترکیــب 

حــرارت  معنــی  بــه  پاســتوریزه  دهنــد،  مــی  نشــان  هــا  بررســی 
دادن بــه مــواد غذایــی تــا قبــل از رســیدن آنهــا بــه نقطــه جــوش 
رونــد. مــی  بیــن  از  زا  بیمــاری  عوامــل  فرآینــد  ایــن  در  و  اســت 

ــتقیم  ــر مس ــتقیم و غی ــرایط مس ــت ش ــیرخام تح ــن روش ش ــاراد: در ای  ف
ــرارت  ــد ح ــر فرآین ــد و اگ ــی کن ــک م ــیر را خن ــد ش ــرد و بع ــی گی ــرار م ق
ــی دارد  ــدگاری طوالن ــیر مان ــن ش ــد ای ــده باش ــام نش ــیر انج ــه ش ــی ب ده
ولــی پــس از بــاز کــردن درب آن بایــد آن را بــه زودی مصــرف کــرد.

بــرای  شــدید  هــای  حــرارت  از  اســتفاده  معنــی  بــه  استریلیزاســیون 
از بیــن بــردن تمامــی باکتــری هــای شــیر اســت و در ایــن مرحلــه 
فعــال مــی شــود. بــه حــرارت در شــیر غیــر  آنزیــم هــای مقــاوم 

هموژنیزاســیون ایــن کار فرآینــد از بیــن بــردن باکتــری هــا در شــیر 

باعــث مــی  دارد کــه  بلکــه در شــیر گویچــه هایــی وجــود  نیســت 
تــرش  شــیر  نهایــت  در  و  شــود  پخــش  شــیر  کل  در  چربــی  شــود 
شــود ایــن فراینــد باعــث مــی شــود تــا چربــی بــه طــور یکنواخــت 
ــد. ــته باش ــری داش ــی ت ــدگاری طوالن ــیر مان ــود و ش ــش ش ــیر پخ در ش

توصیــه مــی شــود اگر شــیری که مــی خرید زود مــورد اســتفاده قرار مــی گیرد 
انــواع پاســتوریزه آن مناســب اســت و اگــر مــدت زمانی که شــیر مورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد کمــی طوالنــی تــر اســت از انــواع اســتریل خریــداری کنیــد.

پاستوریزه، استریلیزه، هموژنیزه و فاراد
 چه فرقی با هم دارند؟

. مشکالت و معایب RFID در زنجیره تأمین
قیمــت بــاال: علی رغــم پیشــرفت های علمــی و فنــی صــورت گرفتــه، قیمــت 
ــن  ــودن ای ــه ب ــر از آســتانه مقرون به صرف ــال باالت برچســبهای فعــال و غیرفع

برچســبها بــرای کاربردهــای مختلــف میباشــند.
تداخــل: بــه دو صــورت اتفــاق می افتــد:  تداخــل Reader هــا: زمانــی اتفــاق 
ــدا  ــل پی ــتگاه Reader تداخ ــد دس ــال از چن ــیگنالهای ارس ــه س ــد ک میافت
میکننــد. تداخــل برچســب ها: زمانــی اتفــاق میافتــد کــه تعــداد برچســب های 

بســیار زیــادی در فضــای کوچکــی وجــود داشــته باشــند.
مســئله ایمنــی: اکثــر برچســب های RFID حتــی پــس از خریــد و خــروج از 
فروشــگاه فعــال هســتند. درنتیجــه اطالعــات آنها میتواند توســط دســتگاههای 
Reader خوانــده شــود؛ بنابرایــن احتمــال ســرقت کاالهــا افزایــش مییابــد. 
عــالوه بــر ایــن بســیاری از ســازمانها بــه هنــگام خریــد مشــتری اطالعــات 
ــل  ــا منتق ــه برچســب RFID کااله ــام و…( ب ــه آدرس، ن مشــتری )ازجمل
ــا لیســتی از مشــخصات مشــتریان خــود داشــته باشــند؛ کــه ایــن  ــد ت میکنن
ــدازد. موضــوع امنیــت  ــه خطــر می ان ــه مشــتریان را ب امــر اطالعــات محرمان
زمانــی بیشــتر بــه چشــم می خــورد کــه بــه کاربردهــای RFID در پزشــکی 

توجــه کنیــم.
عــدم وجــود اســتانداردها: شــرکتهای متعــددی وجــود دارنــد کــه دســتگاههای 
RFID را تولیــد میکننــد، امــا قوانیــن و اســتانداردهای جهانــی خاصــی بــرای 
 RFID ایــن تولیــد وجــود نــدارد. ایــن مســئله ســبب میشــود کــه فنــآوری
ــرکت  ــان ش ــا در هم ــرکت، تنه ــا ش ــی ی ــک کمپان ــرای ی ــده ب طراحی ش
قابل اســتفاده باشــد و برچســب های موجــود بــر روی محصــوالت یــک 
ــاًل  ــر )مث ــی دیگ ــط کمپان ــت توس ــن اس ــده( ممک ــاًل تأمین کنن ــی )مث کمپان
تولیدکننــده( خوانــده نشــود کــه ایــن امــر مشــکالت فراوانــی را ایجــاد میکنــد. 
ــورهای  ــز در کش ــس RFID نی ــن فرکان ــرای تعیی ــود ب ــتانداردهای موج اس

ــاوت دارد.[6] ــف تف مختل
بنابرایــن RFID به عنــوان یــک تکنولــوژی کلیــدی بــرای افزایــش 
ــز در  ــه بحث برانگی ــود. دو نظری ــی مي ش ــن معرف ــره تأمی ــره وری زنجی به

ــود دارد: ــی وج ــواد غذای ــن م ــره  تأمی ــرد آن در زنجی ــوص کارب خص
نخســتین نظریــه مزایــای آن را در مقابــل بارکدهــا اعــالم می کنــد و 
جنبه هــای مختلــف بهره برداری هــای ممکــن بــا اســتفاده از RFID را 
بررســی می کنــد؛ درحالی کــه نظریــه ی دوم بــر روی هزینه هــای ایــن 
ــا  ــی ب ــای قابل دسترس ــاد مزای ــوص تض ــرده و در خص ــد ک ــوژی تأکی تکنول
 RFID ســرمایه گذاری های عظیــم موردنیــاز بحــث می کنــد. موافقــان
ــده ای را  ــع عم ــناریوها مناف ــن س ــه در ای ــد ک ــه کرده ان ــناریوهایی را ارائ س
ــند.  ــر می کش ــه تصوی ــد آورد، ب ــان خواه ــه ارمغ ــتفاده از RFID ب ــه اس ک
ــش  ــا، کاه ــی در هزینه ه ــه جوی ــتیابی  به صرف ــامل دس ــنهاد ها ش ــن پیش ای

نیــروی کار درگیــر بــا شــمارش موجــودی کاال، جلوگیــری از دزدی و افزایــش 
کنتــرل تصدیــق هویــت اســت. در ایــن ســناریوها اکثــر جوانــب کامــاًل واضــح 
و شــفاف ارائه شــده و ارزشــیابی کلــی تضمین شــده اســت. بحران هــای 
اجــرای RFID در زنجیره تامیــن مــواد غذایــی ایــن مســئله را نشــان 
ــیار  ــای بس ــای فرضیه ه ــر مبن ــده ب ــم ش ــناریوهای مجس ــه س ــد ک می دهن
خوش بینانــه بوده انــد و تصــورات دقیقــًا تحقق نیافته انــد. انتقــاد اصلــی 
ــه  ــت و اینک ــران اس ــیار گ ــوژی RFID  بس ــه تکنول ــت ک ــن اس ــا ای آن ه
ســرمایه گذاری بــا ایــن عظمــت بازدهــی و منفعــت کافــی را داشــته باشــد تــا 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــدودی بعی ح
ــر روی اختصــاص  ــرمایه گذاری ب ــزات RFID س ــی تجهی ــای کنون باقیمت ه
ــه  ــه به صرف ــادی به هیچ وج ــاظ اقتص ــتری ازلح ــته ی مش ــر بس ــه ه ــگ ب ت
نیســت؛ ولــی اگــر تگ هــا در ســطح واحــد حمل ونقــل بــه کار گرفتــه شــوند؛ 
کارتن هــا و جعبه هــای حمل ونقــل و نــه بــرای هــر بســته ی مجــزای 
ــت آن  ــج مثب ــه نتای ــرمایه گذاری ب ــی در س ــش قابل توجه ــا کاه ــتری، ب مش
دســت یافت. بیشــترین بهــره وری هزینــه می توانــد بــا اســتفاده تــوأم از 
تگ هــای RFID همــراه بــا کانتینرهــای قابــل بازیابــی بــه دســت آیــد؛ کــه 
در ایــن حالــت یک بــار ســرمایه گذاری بــر روی تگ هــا می توانــد بارهــا 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق قابل اس
قابلیت ردیابی مواد غذایی

ــت  ــک ماهی ــردن ی ــخص ک ــاي مش ــه معن ــته ب ــی از گذش ــت ردیاب قابلی
ــع  ــت؛ درواق ــوده اس ــده اند ب ــل ثبت ش ــه از قب ــنامه هایی ک ــیله شناس به وس
اگــر قــرار  اســت از اصطالحــات عمومی تــر اســتفاده شــود می تــوان از 
اصطــالح از مزرعــه تــا میــز غــذا اســتفاده کــرد و ایــن دقیقــًا همــان چیــزی 
اســت کــه معنــای قابلیــت ردیابــی را در خــود مســتتر دارد. بــه دالیــل مختلــف 
ازجملــه جنــون گاوی و مــوارد مشــابه صنایــع غذایــی و قابلیــت ردیابــی باهــم 
ــم و عــدم  ــی کــه اســتفاده مي نمایی ــودن غذای ــد. اطــالع از ســالم ب مترادف ان
وجــود هرگونــه خطــر آلودگــی و بیمــاری حــق مســلم تمامــی مصرف کننــدگان 
اســت و ایــن دقیقــًا همــان چیــزي اســت کــه اغلــب توســط تولیدکننــدگان و 

ــد. ــم می افت ــن آوران از قل ف
ایــن حقیقتــی اســت کــه اگــر شــما بتوانیــد ســالمت کاالی خــود را تضمیــن 
ــد. بازهــم  ــن محصــوالت برگزینی ــرای ای ــز ب ــی را نی ــن نام ــد و همچنی نمایی
ــان خاطــر  ــی و منفعــت تجــاری خــود هســتید. اطمین ــه فکــر ســود بازاریاب ب
ــن  ــر و ای ــت بهت ــر قیم ــازار بهت ــند ب ــا می باش ــن معن ــه ای ــم ب ــتریان ه مش
ــده  ــی فراموش ش ــای ردیاب ــوه قابلیت ه ــای بالق ــه هزینه ه ــت ک ــی اس در حال
ــی  ــه تمام ــن، نتیج ــی ایم ــول غذای ــک محص ــوند. ی ــه می ش ــده گرفت و نادی
فرآیندهــا و فعالیت هایــی اســت کــه در طــی کل زنجیــره غذایــی انجام شــده 
اســت. الزامــات مربــوط بــه شناســایی محصــول کــه قابل اعمــال بــه 
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ــا گواهــی منشــأ محصــول اســت، نیازمنــد داشــتن  محصــوالت ارگانیــک و ی
یــک سیســتم شناســایی محصــول و بازیابــی اطالعــات مربــوط بــه محصــول 

ــن اســت. مطمئ
الزامــات قانونــي شــماره ۱7۸ ســال ۲۰۰۲، ردیابــي را این چنیــن تعریــف کــرده 
اســت: »توانایــي پیگیــري مــواد غذایــي، انــواع خوراکــي، منشــأ حیوانــي مــواد 
غذایــی اعــم از گوشــت، فرآورده هــاي لبنــي، … و یــا مــوادي کــه درنهایــت 
ــل  ــي مراح ــوند، در تمام ــي مي ش ــواع خوراک ــی و ان ــواد غذای ــه م ــل ب تبدی
ــي  ــات پي درپ ــت ارتباط ــامل مدیری ــي ش ــع «. ردیاب ــرآوري و توزی ــد، ف تولی
ــن  ــره تأمی ــتیکي در کل زنجی ــاي لجس ــته اي و واحده ــاي دس ــان واحده می

اســت.
ــراي  ــي ب ــي توانای ــتاندارد، ردیاب ــي اس ــازمان جهان ــي س ــف عموم ــق تعری طب
ــت  ــیله ثب ــده به وس ــول تولیدش ــر محص ــت ه ــه و موقعی ــري تاریخچ پیگی
ــد و  ــد. ایــن اطالعــات از اولیــن مراحــل تولی اطالعــات آن محصــول را گوین
تهیــه مــواد اولیــه تــا زمــان رســیدن محصــول بــه دســت مصرف کننــده را در 

برمی گیــرد کــه به تناســب توانایــي شــرکت ها ثبــت مي شــود.
ــر  ــي در سرتاس ــه ردیاب ــتیابي ب ــد دس ــر ش ــز ذک ــل نی ــه در قب ــور ک همان ط
زنجیــره تأمیــن صنایــع غذایــي بســیار پیچیــده اســت. در ایــن زمینــه ذینفعــان 
ــد  ــي نیازمن ــه همگ ــئله اند ک ــن مس ــت اندرکار ای ــادي دس ــای زی و طرف ه

ــند. ــان مي باش ــات قابل اطمین ــه اطالع ــي ب دسترس
تولیدکننــدگان، فروشــندگان و مصرف کننــدگان نیازمنــد توانایــي ردیابــي 
معکــوس و اعتبارســنجي محصــوالت غذایــی و مــواد اولیــه  )خــام( به کاررفتــه 
ــرآورده نمــودن  ــن و ب ــا قوانی ــاق ب ــی به منظــور انطب ــواد غذای ــد م ــراي تولی ب
ــي تمامــي اجــزاي  ــي مي باشــند. ردیاب ــواد غذای ــه کیفیــت م الزامــات در زمین
مــواد غذایــي شــامل اطالعــات بــه هنــگام و دقیــق مــا را قــادر مي ســازد تــا 
در جهــت کــم کــردن ریســک هاي غذایــي و دســتیابي بــه یــک پاســخ ســریع 
و مؤثــر در مــورد حــوادث و افزایــش قابلیــت اطمینــان محصــوالت غذایــي گام 
برداریــم. یــک سیســتم ردیابــي قابل اعتمــاد بــر پایــه فرایندهایــي پایه گــذاري 
شــده اســت کــه ایجــاد اطمینــان مي نمایــد کــه تمامــي اطالعــات موردنظــر 
ــد انعــکاس دقیــق و شــفافي  ثبــت مي شــود. تمامــي اطالعــات ثبت شــده بای
از فراینــد تولیــدي باشــد. ایــن اطالعــات ابــزار مفیــدي در هــر شــرکت صنایــع 
ــد  ــی مي توان ــواد غذای ــي م ــتم هاي ردیاب ــود. سیس ــوب مي ش ــي محس غذای
ــه  ــوده ک ــر ب ــر و هزینه ب ــیار زمان ب ــا بس ــد، ام ــذي باش ــل کاغ ــور کام به ط
باوجــود منابــع محــدود امــکان اجــراي آن را در شــرکت هاي کوچــک و 
ــی،  ــره غذای ــح در کل زنجی ــي صحی ــراي ردیاب ــد. ب ــکل مي کن ــط مش متوس
ــرات  ــا تغیی ــت ی ــه از مالکی ــر مرحل ــا در ه ــور یکت ــد به ط ــوالت مي بای محص
ــه یکدیگــر متصــل  ــد ب ــن شناســه ها بای آن مشــخص شــوند. درعین حــال ای
ــر  ــه ه ــوط ب ــات مرب ــازي اطالع ــه استانداردس ــاز ب ــر نی ــي مؤث ــند. ردیاب باش
مرحلــه از زنجیــره  تولیــد دارد. اگــر یکــي از شــرکا در زنجیــره، مدیریــت خــود 
را بــر ایــن ارتباطــات از دســت بدهــد، موقعیــت شکســت در ردیابــي موردنظــر 

رخ مي دهــد.
ــده  ــتیبان و دربرگیرن ــی، پش ــره غذای ــی زنجی ــت ردیاب ــه قابلی ــک گواهینام ی
ــل در  ــدی دخی ــرکت های تولی ــی ش ــای تمام ــا و فعالیت ه ــی فرآینده تمام
ــای  ــت گزارش ه ــتلزم مدیری ــد، مس ــن فرآین ــت. ای ــی اس ــواد غذای ــد م تولی

ــل در  ــای دخی ــام گروه ه ــئولیت پذیری تم ــام، مس ــواد خ ــردش م ــق گ دقی
ــت اســت. ــتم مدیری ــک سیس ــرد ی ــات کارب ــد و اثب ــن فرآین ای

ــه  ــوط ب ــن مرب ــم در قوانی ــدی ه ــی کلی ــوان عامل ــی به عن ــت ردیاب قابلی
ــاری ایمنــی مــواد غذایــی نظیــر  مــواد غذایــی و هــم در اســتانداردهای اختی

ISO22000 اســت.
ســازمان بین المللــی اســتاندارد و مرجــع اســتاندارد ایتالیــا ایــن اســتانداردهای 
فنــی را به منظــور ایجــاد رویکــردی هماهنــگ در سیســتم های قابلیــت 

ــد. ــه کرده ان ــود ارائ ــه موج ــیوه های کاری بهین ــق ش ــر طب ــی ب ردیاب
گواهینامــه قابلیــت ردیابــی زنجیــره غذایــی، هــر فرآینــد خــاص در هرکــدام 
از شــرکت ها را واضح تــر و قابل اطمینان تــر نمــوده و بــه شــما امــکان 
ــود  ــه وج ــاد بیشــتر ب ــت اعتم ــق قابلی ــان بیشــتری را از طری ــد اطمین می ده

آوریــد.
ایــن اســتانداردها چارچوبــی را به منظــور ایجــاد یــک سیســتم قابلیــت ردیابــی 
ــرده و  ــم ک ــاوت فراه ــداف متف ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــر جه کارا و انعطاف پذی

ــل: ــد. مث ــه می دهن ارائ
. پشتیبانی از اهداف ایمنی مواد غذایی و یا کیفیتی

. مستندسازی تاریخچه یا منشأ محصول
. تسهیل در انهدام یا بازخوانی محصوالت

. شناخت گروه های مسئول در زنجیره تغذیه دام و مواد غذایی
. تسهیل در تائید اطالعات مخصوص هر محصول

. ارائه اطالعات به سهامداران و مصرف کنندگان مرتبط
ــه نشــان  ــد ب ــره غذایــی عالقه من . :UNI تمامــی عوامــل دخیــل در زنجی
ــن  ــی و تضمی ــواد غذای ــی م ــت و ایمن ــه باکیفی ــود در رابط ــد خ دادن تعه
 UNI ــتانداردهای ــند. اس ــود می باش ــدگان خ ــودن تأمین کنن ــاد ب قابل اعتم
ــده  ــداف تعریف ش ــایر اه ــا س ــن و ی ــا قوانی ــت ب ــت مطابق ــی جه ــزاری فن اب
ــودن  ــتند نم ــتفاده در مس ــاز قابل اس ــورت نی ــال در ص ــند و درعین ح می باش
ــک ســازمان  ــی ی ــی در داخل ــک محصــول حت ــا منشــأ و محــل ی ســوابق ی

ــند. ــی می باش ــره غذای ــتم زنجی ــا سیس ــه ب ــا در رابط ــرد و ی منف
ــواد  ــت م ــره زراع ــی در زنجی ــتم قابل ردیاب ــک سیس . UNI 10939: ی

ــعه اســت. ــی و توس ــرای طراح ــی ب ــامل اصــول کل ــی اســت و ش غذای
. UNI 11020: یــک سیســتم قابلیــت ردیابــی در صنایــع مــواد غذایــی-

کشــاورزی اســت و شــامل اصــول کلــی و نیازمندی هــای توســعه اســت.
ISO 22005: اســتاندارد بین المللــی ISO 22005 کــه در رابطــه بــا 
ــعه  ــی و توس ــال طراح ــرد، در ح ــرار می گی ــتفاده ق ISO 22000 مورداس

اســت.
اســاس  بــر  ثبــت  صــدور گواهینامــه و   Road to Certification:
اســتاندارد نتیجــه یــک ارزیابــی موفــق توســط یــک مرجــع مســتقل شــخص 
ــت، مراحــل  ــک سیســتم مدیری ــه داشــتن ی ــم ب ــد از تصمی ــث اســت. بع ثال

ــت. ــما اس ــش روی ش ــتم پی ــازی سیس ــددی در پیاده س متع
زیرساخت هایی که نقش مهمی در این زنجیره دارند عبارت اند از:

. سامانه محصوالت
. سامانه اطالعات زنجیره تأمین

. سامانه مبادله محصوالت واسطه ای

. سامانه خدمات مالی و بیمه
. سامانه مشاغل

. سامانه تجارت خارجی
ــرآوري،  ــد، ف ــامل تولی ــي ش ــن غذای ــره تأمی ــاي زنجی ــک از فراینده هری
ــز  ــک محصــول حائ ــر روي ی ــد آن ب ــع و مانن ــل، توزی بســته بندي، حمل ونق
مشــخصات منحصربه فــرد و خــاص در سیســتم ردیابــي اســت. از مــواد اولیــه 
تــا فــروش محصــول، نیــاز اســت تــا اطالعــات بیشــتر و بیشــتري جمــع آوري 
ــي ممکــن اســت در هــر  ــرد. اطالعــات تکمیل ــرار گی شــود و در دســترس ق
ــع آوري  ــدي جم ــاي تولی ــودن فعالیت ه ــه ب ــل و بهین ــت تحلی ــه جه مرحل
شــود. ســه موضــوع نقــش اساســي در موفقیــت هــر سیســتم ردیابــي دارد:

. تناسب
. استانداردسازي

. تعریف واحد منبع قابل ردیابی
ابزارها و روش هاي پیاده سازي

نیازمنــد  ردیابــي  سیســتم هاي  در  یکپارچگــي  ایجــاد  و  پیاده ســازي 
ــاي  ــتفاده از تکنولوژي ه ــج و اس ــي رای ــان برنامه نویس ــري از یک زب بهره گی
استانداردشــده اســت. اســتفاده از سیســتم هاي مبتنــي بــر وب یکــي از 
ــات  ــال اطالع ــار و انتق ــردازش، انب ــراي پ ــن ب ــاي ممک ــن روش ه بهتری
محســوب مي شــود. وب ســرویس یــک تکنولــوژي اســت کــه امــکان 
ــان  ــتم عامل و زب ــوع سیس ــتقل از ن ــردي، مس ــاي کارب ــد نرم افزاره مي ده
ــامل  ــرویس ها ش ــد. وب س ــرار کنن ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــي ب برنامه نویس
ــل  ــل و عم ــف، تحوی ــل توصی ــه عم ــتند ک ــا هس ــواده اي از پروتکل ه خان
ــا نرم افزارهــاي  ــا ســرویس ها را انجــام داده و فراخوانــي اشــیاء و ی متقابــل ب
ــا  ــن پروتکل ه ــازند. ای ــان تر مي س ــون آس ــاي گوناگ ــردي را در محیط ه کارب

ــوند. ــیم ش ــروه تقس ــه دو زیرگ ــد ب مي توانن
پیام رســاني، توصیــف واســطه و  بــا موضوعاتــي چــون  اول  زیرگــروه 
ــا و  ــز پروتکل ه ــروه دوم نی ــد. زیرگ ــروکار دارن ــل س ــه تحوی ــخ گویي ب پاس
ــن وب ســرویس ها در ســطح  ــي و یافت مشــخصاتي هســتند کــه نحــوه معرف
وب را تعریــف مي کننــد. بــراي ســاده کــردن پردازش هــاي تجــاري، 
ــاي  ــته و از داده ه ــاط داش ــر ارتب ــا یکدیگ ــد ب ــز بای ــاي غیرمتمرک برنامه ه
ــرویس  ــک وب س ــاده ی ــکل س ــه ش ــد. ب ــتفاده کنن ــر اس ــتراکي یکدیگ اش
ــري  ــه دیگ ــه برنام ــج را ب ــد و نتای ــام مي ده ــي را انج ــق وب اعمال از طری
مي فرســتد. ایــن یعنــي برنامــه اي کــه در یــک کامپیوتــر در حــال اجراســت 
ــواب  ــت ج ــتد و از آن درخواس ــري مي فرس ــر دیگ ــه کامپیوت ــي را ب اطالعات
مي کنــد. برنامــه اي کــه در آن کامپیوتــر دوم اســت کارهــاي خواسته شــده را 
ــه اول  ــه برنام ــي ب ــر روي ســاختارهاي اینترنت انجــام مي دهــد و نتیجــه را ب
بــاز پــس مي فرســتد. دالیــل اصلــي انتخــاب وب ســرویس به عنــوان اســاس 
معمــاري سیســتم ردیابــي موردبحــث، دارا بــودن مشــخصاتي اســت کــه آن را 
ــه  ــد. اول اینک ــدا مي کن ــري ج ــاي کامپیوت ــا و مدل ه ــر تکنولوژي ه از دیگ
ــه  ــرویس کاري را ک ــک وب س ــتند. ی ــزی هس ــرویس ها قابل برنامه ری وب س

مي کنــد، در خــود مخفــي نگه مــي دارد.
ــه آن اطالعــات داد وب ســرویس آن را پــردازش مي کنــد  وقتــي برنامــه اي ب
و در جــواب آن اطالعاتــي را بــه برنامــه اصلــي بــر پایــه XML بنــا 

ــتند  ــي XML هس ــا تکنولوژي های ــر پایه ه ــرویس ها ب ــد. دوم، وب س مي ده
بناشــده اند.

ــکان را  ــن ام ــرویس ها ای ــه وب س ــه ب ــتند ک ــوژي هس ــا تکنول XML ه
ــر آن  ــي اگ ــد، حت ــته باش ــاط داش ــا ارتب ــر برنامه ه ــا دیگ ــه ب ــد ک مي ده
ــتم عامل های  ــر روي سیس ــده و ب ــف نوشته ش ــاي مختل ــا در زبان ه برنامه ه
ــف  ــود توصی ــرویس ها خ ــن وب س ــند. همچنی ــرا باش ــال اج ــي در ح مختلف
هســتند. بــه ایــن معنــي کــه کاري را کــه انجــام مي دهنــد و نحــوه اســتفاده 

ــد. ــح مي دهن ــان را توضی از خودش
ــاد  ــزوم ایج ــب وکار ل ــارت و کس ــزار در تج ــاي نرم اف ــترش کاربرده ــا گس ب
ارتبــاط بیــن نرم افزارهــای مختلــف اهمیــت بیشــتري یافــت. نگــرش 
ســرویس گــرا بــه اجــزاي مختلــف نرم افــزار به مثابــه ســرویس ایــده جدیــدي 
ــر  ــه کمت ــا هزین ــر و ب ــان کوتاه ت ــاط را در زم ــن ارتب ــود کــه مي توانســت ای ب
ــراي ســاخت ســامانه هاي  ــي ب ــرا رهیافت میســر ســازد. معمــاري ســرویس گ
توزیع شــده اســت کــه کارکردهــاي نرم افــزاري را در قالــب ســرویس 
ارائــه مي کنــد. از ایــن ســرویس ها هــم مي تــوان بــراي فراخوانــي در 
ــتفاده  ــد اس ــرویس هاي جدی ــاخت س ــراي س ــم ب ــر و ه ــاي دیگ نرم افزاره

کــرد.
ــت  ــرط الزم دق ــد ش ــه چن ــد ب ــتم ها بای ــه سیس ــازی این گون ــراي مدل س ب

نمــود:
. هــر نقــش زنجیــره تأمیــن مســئول اجــراي موضــوع مربــوط بــه خــودش 

اســت
. هر از اجزاي زنجیر تأمین می توانند نقطه شروع پرس وجو باشند

. اطالعات باید به صورت بازگشتي نیز مورد دستیابي باشد
. اطالعات پروسه های زنجیره تأمین باید قابل دستیابی باشد.

ــدي  ــاي کلی ــک از نقش ه ــر ی ــف ه ــدود وظای ــا و ح ــه فعالیت ه ــراي اینک ب
در سیســتم حفــظ گــردد نیــاز بــه ایــن اســت کــه قوانیــن مشــخصي جهــت 
دسترســي و روابــط بیــن کاربــران ایجــاد نمــود. اســتاندارد نمــودن رویه هــاي 
کاري پایایــي سیســتم را افزایــش مي دهــد. ایــن سیســتم بایــد داراي توانایــي 
انتقــال و نگهــداري اطالعــات دقیــق از طریــق فرایندهــاي زنجیــره تأمیــن را 
داشــته باشــد کــه امــکان انجــام اقدامــات موردنیــاز را چنــد ســاعت پــس از 
فراخوانــي فراهــم مــي آورد. برگردانــدن ســریع ســوابق ردیابــي نقــش کلیــدي 
بــراي کمــک بــه بــرآورده  ســاختن الزامــات موردنظــر و پیشــگیري از هرگونــه 
ــایي  ــورد شناس ــوان در م ــرو فراخ ــودن قلم ــر نم ــي دقیق ت ــان دارد. توانای زی
ــیار  ــده اند بس ــه خارج ش ــه کارخان ــدام محصــوالت از محوط ــه ک ــق این ک دقی
حیاتــي اســت. یــک ابــزار ردیابــي خــوب تعــداد دفعــات شناســایي محصــول 

ــد. ــش مي ده را کاه
اطالعــات  انتقــال  سیســتم  یــک  ایجــاد  روش هــا  بهتریــن  از  یکــي 
استانداردشــده از طریــق یــک فایــل و افــزودن اطالعــات هــر یــک از 
فرایندهــاي زنجیــره تأمیــن به صــورت گام بــه گام اســت. بــه هنــگام رخ دادن 
مشــکل تمامــي اطالعــات بایــد به صــورت مســتقیم در دســترس باشــد؛ امــا 
ایــن فایــل شــامل مقــدار زیــادي از اطالعــات حســاس اســت کــه همــه افــراد 
ذي ربــط مي بایســتي بــه نقــش خــود در رابطــه بــا آن عمــل نمــوده و نســبت 
ــود  ــالوه وج ــد. به ع ــدام نماین ــه اق ــر مرحل ــات الزم ه ــذاري اطالع ــه بارگ ب
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ســاختاري اســتاندارد به منظــور پوشــش دادن الزامــات تمامــي فرآیندهــا 
و  بــاال  درک  باقابلیــت  رایــج  یک زبــان  به کارگیــري  اســت.  ضــروري 
ــراه  ــه هم ــي ب ــان اطالعات ــد به منظــور ایجــاد جری ــدي واح شناســه هاي کلی

ــت. ــروري اس ــیار ض ــاري بس ــای تج پارامتره
به منظــور ایجــاد اطمینــان از پیوســتگي جریــان اطالعــات، هــر یــک از شــرکا 
ــده را  ــل و نقل کنن ــد حم ــا شناســه واح ــي شــده ی ــد شناســه بســته ردیاب بای
ــر  ــي کامــل امکان پذی ــا ردیاب ــال دهــد ت ــره انتق ــدي در زنجی ــه شــریک بع ب
ــده و  ــات تأمین کنن ــتي از اطالع ــره مي بایس ــر زنجی ــک از عناص ــود. هری ش
ــاد  ــور ایج ــن به منظ ــند. همچنی ــته باش ــل داش ــي کام ــده آگاه دریافت کنن
یکپارچگــي میــان اطالعــات فرایندهــاي مختلــف زنجیــره تأمیــن، از 
ــی در  ــک از بســته هاي محصــوالت غذای ــورد هــر ی شناســه هاي واحــد در م

ــود. ــتفاده مي ش ــره اس کل زنجی
ــه  ــوط ب ــه هاي مرب ــته ها، شناس ــه بس ــوط ب ــه هاي مرب ــال شناس به عنوان مث

ــا و … ــا فراینده ــط ب ــا شناســه های مرتب ــا و ی کمپاني ه
ــخص  ــه مش ــک شناس ــا ی ــرد ب ــورت مي پذی ــه ص ــي ک ــک از مراحل ــر ی ه
ــئول و  ــرکت مس ــر ش ــر نظ ــد زی ــه ها بای ــن شناس ــي ای ــه تمام ــود ک می ش
ــره  ــاي زنجی ــه فرآینده ــوط ب ــات مرب ــردد. اطالع ــم گ ــده تنظی هماهنگ کنن
ــذر محصــول کشــاورزي  ــه کــود و ب ــوط ب ــد از اطالعــات مرب تأمیــن مي توان
ــده  ــه فرآوري کنن ــل، کارخان ــل، وســیله حمل ونق ــا مســیر حمل ونق مربوطــه ت
ــه  ــوط ب ــت فرایندهــاي حمــل را شــامل شــود. اطالعــات مرب ــي وضعی و حت
ــورت  ــات به ص ــن اطالع ــردد؛ ای ــت مي گ ــه ثب ــر مرحل ــه در ه ــر شناس ه
چندجانبــه بایــد در اختیــار اجــزاي زنجیره تامیــن درآیــد؛ در صــورت نیــاز بــه 
ــگام رخــداد یــک مشــکل، سیســتم  ــه هن ــال ب ــي محصــول به عنوان مث ردیاب
ــول و  ــات محص ــردن اطالع ــا واردک ــا ب ــي آورد ت ــم م ــکان را فراه ــن ام ای
ــده محصــول  پارامترهــاي خــاص بســته غذایــی موردنظــر، شــرکت تولیدکنن

ــود. ــتخراج ش ــد اس ــات فرآین ــده و اطالع شناسایی ش
شکل ۱-۱-فعالیت هاي یک سرویس از زنجیره تأمین

شکل ۱-۲-اطالعات موجود در هر بسته زنجیره تأمین

ــی  ــریع به تمام ــتیابي س ــکان دس ــد ام ــح بای ــي صحی ــتم ردیاب ــک سیس ی
جزئیــات اطالعاتــي تغییــرات صــورت گرفتــه هماننــد نــوع دانــه استفاده شــده، 
ســم دفــع آفــات، ماشــین آالت، موقعیــت حمل ونقــل، دمــا و شــرایط رســیدگي 

بــه محصــول و … در زنجیــره  مــواد غذایــی را شــامل شــود.

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها
ســالمت غذایــی در همــه بخش هــای جهــان یــک موضــوع در حال رشــد بوده 
و در دسترســی بــه بازارهــای بــزرگ مزایــای مثبتــی دارد ولــی جهــت انجــام 
ــت آن  ــذا و کیفی ــدگان می بایســت جنبه هــای ســالمت غ ــر تولیدکنن ــن ام ای
را بشناســند. اطالعــات ردیابــي از اولیــن مراحــل تولیــد و تهیــه مــواد اولیــه 
ــرد کــه  ــده را در برمی گی ــه دســت مصرف کنن ــان رســیدن محصــول ب ــا زم ت
ــواد  ــي اجــزاي م ــي تمام ــت مي شــود. ردیاب ــي شــرکت ها ثب به تناســب توانای
ــا در  ــازد ت ــادر مي س ــارا ق ــق م ــگام و دقی ــه هن ــات ب ــامل اطالع ــی ش غذای
جهــت کــم کــردن ریســک هاي غذایــي و دســتیابي بــه یــک پاســخ ســریع و 
مؤثــر در مــورد حــوادث و افزایــش قابلیــت اطمینــان محصــوالت غذایــي گام 
ــی  ــکان دســتیابي ســریع به تمام ــد ام ــح بای ــي صحی ــم. سیســتم ردیاب برداری
ــي را  ــواد غذای ــره م ــه در زنجی ــورت گرفت ــرات ص ــي تغیی ــات اطالعات جزیی
ــات  ــازي اطالع ــیر یکپارچه س ــده در مس ــدل عنوان ش ــبه م ــود؛ ش ــامل ش ش
در سراســر زنجیــره غذایــی در طــول مــدت نگهــداري محصــوالت غذایــي در 
فروشــگاه ها بــه یــک سیســتم استانداردشــده ردیابــي کــه از تولیــد کشــاورزي 
ــاني و  ــزم انس ــن مکانی ــه جایگزی ــت ک ــترده اس ــده گس ــا مصرف کنن ــه ت اولی

ــد. ــف مي کن ــي آن توصی ــاي احتمال خطاه

ــده  ــوال در وع ــت و معم ــی اس ــای لبن ــن فرآورده ه ــی از اصلی تری ــر یک  پنی
ــن،  ــادی پروتئی ــر زی ــاوی مقادی ــرآورده ح ــن ف ــود. ای ــرو می ش ــه س صبحان
ــن  ــن A و ریبوفالوی ــن B۱۲، ویتامی ــفر، روی، ویتامی ــیم، فس ــن، کلس ویتامی
اســت و عــالوه بــر ســالمتی، بــرای پوســت و مــو هــم مفیــد خواهــد بــود. 
ــتند،  ــود هس ــه وزن خ ــران اضاف ــه نگ ــرادی ک ــرای اف ــک ب ــم نم ــر ک پنی
بســیار مناســب خواهــد بــود. همچنیــن ایــن پنیــر بــرای ســالمندان و 
کــودکان هــم مفیــد بــوده و بــه ســالمت بــدن آن هــا کمــک خواهــد کــرد.

ــام(  ــدیم )نمــک طع ــد س ــن محصــول از کلری ــوری ای ــا ۵۰ درصــد ش تقریب
ــون  ــیم همچ ــت. پتاس ــده اس ــن  ش ــیم جایگزی ــد پتاس ــا کلری ــی ب و مابق
ســدیم طعــم شــوری دارد، امــا اگــر مصــرف آن بیــش از حــد معیــن باشــد 
ــون  ــار خ ــا فش ــاران ب ــن بیم ــود بنابرای ــول می ش ــدن محص ــخ ش ــبب تل س
ــا نظــر پزشــک از ایــن  ــاال و افــراد دچــار نارســایی های قلبــی ـ عروقــی ب ب
محصــول اســتفاده کننــد و مبتالیــان بــه نارســایی  هــای کلیــوی بداننــد کــه 
ــود،  ــام می ش ــا انج ــق کلیه ه ــدیم از طری ــون س ــیم همچ ــع پتاس ــون دف چ
ــود دارد. ــاران وج ــن بیم ــه ای ــرد کلی ــی در عملک ــروز اختالالت ــال ب احتم

تاثیــر جایگزینــی نســبی کلریــد ســدیم بــا کلریــد پتاســیم در دو مرحله شــامل: 
مخلــوط  مختلــف  درصدهــای  از  اســتفاده  بــا  اول:  مرحلــه 
هــای: نســبت  بــا  پتاســیم  و  ســدیم  نمــک  شــده 

 +۱۰%NaCl و   7۰  %A  :۵۰%KCl+۵۰%NaCl و   %KCl :B
شــاهد: نمونــه   D NaCl%۳۰+و   ۹۰ و   %KCL:C

ــی  ــل کیف ــر روی عوام ــدیم ب ــم س ــک ک ــتفاده از نم ــا اس ــه دوم: ب – مرحل
شــامل خصوصیــات فیزکــی و شــیمیایی پنیــر در طــی دوره رســیدن از 
ــاده خشــک  ــدار اســیدیته ، PH درصــد نمــک ، درصــد م ــی مق ــل ارزیاب قبی
، خــواص حســی(  آب  در  محلــول  ازت  درصــد   ، انداختگــی  آب  وزن   ،
ــت. ــرار گرف ــون ق ــی و آزم ــورد بررس ــی م ــواص بافت ــم و خ ــر ، طع عط

در مرحلــه اول نتایــج نشــان داد کــه از نظــر بررســی خــواص حســی 
)عطــر و طعــم( اســیدیته ، درصــد مــاده خشــک ، وزن آب انداختگــی 
و درصــد ازت محلــول در آب تمــام نمونــه هــا بــا یکدیگــر اختــالف 
ــن  ــا کمتری ــه A ب ــم نمون ــالف طع ــه اخت ــه ای ک ــه گون ــتند. ب ــادی داش زی
درصــد نمــک پتاســیم نســبت بــه نمونــه B شــاهد زیــاد مــی باشــد.
ــزان  ــه می ــود ک ــده ب ــتفاده گردی ــدیم اس ــم س ــک ک ــه دوم از نم در مرحل
ــا  ــت و ب ــام اس ــک طع ــد نم ــک همانن ــن نم ــرد ای ــم و کارب ــوری ، طع ش
ــا  ــن ۱۲ ت ــه بی ــران( روزان ــک در ای ــرانه نم ــرف س ــزان مص ــه می ــه ب توج
ــد  ــدیم 7۵-7۰ درص ــزان س ــک ، می ــن نم ــیون ای ــرم ، در فرموالس ۱۵ گ
ــه آن ،  ــا مصــرف روزان ــی( کاهــش داشــته کــه ب )یــک ســوم نمــک معمول
حــدودا یــک گــرم ســدیم جــذب بــدن مــی شــود. و در ایــن مرحلــه نتایــج 
ــیدیته  ــم( ، اس ــر و طع ــی )عط ــواص حس ــی خ ــه از نظربررس ــان داد ک نش
ــه  ــن نمون ــادی بی ــالف زی ــی اخت ــک ، وزن آب انداختگ ــاده خش ، درصدم
ــاهد  ــه ش ــه نمون ــه N۴ ب ــم نمون ــه طع ــه ای ک ــه گون ــدارد. ب ــود ن ــا وج ه
ــز آن نیســتند. ــه تمای ــادر ب ــراد ق ــی بیشــتر اف ــوده و حت ــک ب ــزد ی بســیار ن

مقدمه
فراورده ایمن و سالم:

ــه ســالم و در شــرایط خــوب بهداشــتی  ــواد اولی ــراورده ای اســت کــه از م ف

تولیــد وعرضــه شــده و عــالوه بــر حداقــل ویژگیهــای مــورد انتظــار و خــواص 
ذاتــی رژیــم غذایــی در تنظیــم وزن و ســالمت اهمیــت و تأثیــر عمــده ای دارد. 
و بــرای متعــادل بــودن رژیــم غذایــی الزم اســت مقادیــر مناســبی از هیــدرات 
هــای کربــن ، چربــی ، پروتئیــن ، ویتامیــن و مــواد معدنــی در آن وجود داشــته 
باشــند. مــواد معدنــی چیســت؟ مــواد غیــر ارگانیــک مــی باشــند کــه بــه کمک 
ویتامیــن هــا ، آنزیــم هــا و هورمــون هــا عملکــرد صحیــح بــدن را موجــب 
مــی گردنــد. مــواد معدنــی ضــروری بــرای بــدن انســان ۲۰ نــوع مــی باشــد.
گردنــد: مــی  قســمت  گــروه  دو  بــه  معدنــی  مــواد 

کلرایــد   ، کلســیم  شــامل:  عمــده  معدنــی  مــواد   -۱
گوگــرد و  ســدیم   ، پتاســیم   ، فســفر   ، منیزیــم   ،

۲- مــواد معدنــی فرعــی شــامل: آهــن ، روی ، کبالــت ، مــس ، فلورایــد ، یــد ، 
منگنــز ، کــرم ، نیــکل ، ســلنیوم ، ســیلیکون ، وانادیــوم و مولیبدیــوم برخی مواد 
معدنــی ماننــد آهــن ، مــس و روی بــرای جــذب شــدن بــا یکدیگــر رقابــت می 
کننــد ، بنابرایــن مصــرف زیــاد آنهــا کمبــود دیگــر مــواد معدنــی را در پــی دارد.

جــذب  ســرعت  و  ســهولت  حســب  بــر  معدنــی  مــواد 
گردنــد مــی  بنــدی  تقســیم  گــروه  ســه  بــه  دفــع  و 

ســریع  و  ســهولت  بــه  کــه  معدنــی  مــواد   -۱
پتاســیم و  ســدیم  ماننــد  گردنــد:  مــی  ودفــع  جــذب 

ســهولت  بــه  گشــته  جــذب  ســختی  بــه  کــه  معدنــی  مــواد    -۲
منگنــز و  منیزیــم   ، فســفر   ، کلســیم  ماننــد  گردنــد:  مــی  دفــع 

دفــع  و  جــذب  ســختی  بــه  کــه  معدنــی  مــواد   -۳
کبالــت و  روی   ، مــس   ، آهــن  ماننــد  گردنــد:  مــی 

ســدیم: ســدیم مهمتریــن الکترولیــت موجــود دربــدن مــی باشــد. الکترولیــت 
هــا عناصــری هســتند کــه در بــدن وظیفــه تنظیــم غلظــت آب بــدن ، ثبــات 
ــدیم وارد  ــد. س ــده دارن ــر را برعه ــال دیگ ــیاری از اعم ــدن و بس ــیدیته ب اس
ــود. ــی ش ــذب م ــوارش ج ــتگاه گ ــق دس ــی از طری ــه راحت ــده و ب ــدن ش ب

نقش سدیم در بدن:
– آب بــدن را تنظیــم می کند ، در نتیجه بــا افزایش یا کاهش مصرف آب ، بدن 
دچــار تــورم یا خشــکی نمی شــود. – بــه هدایت امــواج عصبی کمک مــی کند.
اســت. مؤثــر  عضــالت  شــدن  منقبــض  در   –
اســیدی ثبــات  میــزان  ســدیم  وجــود  بــا   –

-بــازی بــدن حفــظ مــی شــود یــا بــه عبارتــی ســدیم در تنظیــم 
PH بــدن مؤثــر اســت. یــک نقــش جالــب ســدیم ایــن اســت کــه 

بررسی جایگزینی نمک سدیم )نمک طعام(
 با نمک پتاسیم )کم سدیم( بر روی پنیر یواف
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موجــب جــذب بهتــر قندهــای ســاده و اســیدهای آمینــه کــه اجــزاء 
ــود. ــی ش ــتند ، م ــا هس ــن ه ــته ای و پروتئی ــواد نشاس ــده م ــکیل دهن تش
– ســدیم در شــیره های گوارشــی که موجب هضم غذا می شــوند ، وجود دارد.
دارد. وجــود  نیــز  هــا  اســتخوان  در  ســدیم   –

میزان نیاز بدن به سدیم:
۲۴۰ ۰میلــی گــرم ســدیم ، حداقــل نیــاز روزانــه یــک فــرد بالــغ را 
ــه  ــزان و ب ــن می ــتر از ای ــی بیش ــراد خیل ــوأل اف ــد. معم ــی کن ــرآورده م ب
ــه  ــد ک ــی کنن ــرف م ــک مص ــرم در روز ، نم ــا ۱۱ گ ــط 7 ت ــور متوس ط
از ایــن طریــق۴ گــرم ســدیم روزانــه دریافــت مــی شــود. مهمتریــن 
ــی  ــی در بعض ــور طبیع ــه ط ــی ب ــت ، ول ــک اس ــدیم ، نم ــت س ــع دریاف منب
ازمــواد غذایــی مثــل گوشــت هــا و ســبزیجات نیــز موجــود اســت.

کاهش و افزایش مصرف سدیم:

ــتگی و  ــی ، خس ــاض عضالن ــتی ، انقب ــدن سس ــدیم در ب ــود س ــم کمب عالئ
ــش مقدارســدیم خــون ، فشــار  ــا افزای ــت فشــار خــون اســت. ب گیجــی واف
خــون بــاال رفتــه ، خطربیماریهــای قلبــی- عروقــی ، ســکته وآســیبهای قلبــی 
ــه  ــه افرادتوصی ــوارض ب ــن ع ــروز ای ــال ب ــش احتم ــرای کاه ــود دارد. ب وج
ــد. ــت کنن ــتر دریاف ــم را بیش ــیم و منیزی ــیم ، کلس ــع پتاس ــود مناب ــی ش م

بنابرایــن  اســت.  هامحــدود  کلیــه  از  ســدیم  دفــع  در  بــدن  توانایــی 
تجمــع  موجــب   ، ســدیم  مــدت  طوالنــی  و  زیــاد  مصــرف 
گــردد. مــی  خوراکــی  نمــک  اصلــی  جــزء  دو  کلــر  و  ســدیم 

کارکردهــای نمــک خوراکی)ســدیم( در بــدن عبارتنــداز: تنظیــم توازن اســید و 
بــاز در بــدن )تنظیــم فشــار خــون ، PH ، انتقــال پیام هــای عصبــی ، انقباضات 
عضالنــی ، ترشــح اســید معــده ، کمــک بــه حمــل مــواد غذایــی بــه داخــل 
ســلول هــای بــدن ، تعــادل مایعــات بــدن ، تعــادل الکترولیــت هــای بــدن(

ــزان  ــه می ــردد ک ــه گ ــتی توج ــی بایس ــواد غذای ــد م ــگام خری ــه: هن نکت
ســدیم موجــود درآن بایســتی تنهــا ۵ درصــد نیــاز روزانــه بــه ســدیم 
بــرای مثــال وقتــی در برچســب مــواد  تامیــن کنــد.  را  بــدن شــما 
ــدیم  ــتر س ــا بیش ــا ۰/۵ی ــک ی ــرم نم ــرم ۱/ ۲۵ گ ــر ۱۰۰ گ ــی در ه غذای
ــت. ــاد اس ــیار زی ــدیم بس ــک و س ــزان نم ــن می ــد ، ای ــته باش ــود داش وج
از: عبارتنــد  نمــک  انــدازه  از  بیــش  مصــرف  مضــرات 

ــتخوان  ــی اس ــیم ، پوک ــر کلس ــکته ، فق ــون ، س ــاری خ ــر فش ــه پ ــال ب ابت
ــر  ــوزش س ــدید س ــم ، تش ــده ، تشدیدآس ــم مع ــش وزن ، زخ ، ادم ، افزای
دل ، بــزرگ شــدن انــدازه قلــب ، کــم آبــی بــدن و بــروز تشــنگی ، 
ــی پتاســیم: – پتاســیم  ــای قلبی-عروق ــاری ه ــه بیم ــال ب ــش خطــر ابت افزای
ــاض  ــی ، انقب ــام عصب ــت پی ــدن ، هدای ــادل آب ب ــدیم تع ــک س ــه کم ب
ــیم  ــود پتاس ــد. – وج ــرل میکن ــب راکنت ــی قل ــم طبیع ــظ ریت عضــالت و حف
بــرای ذخیــره هیــدرات هــای کربــن و تجزیــه آنهــا بــه انــرژی ، الزم اســت.

عبارتنــداز: پتاســیم  کمبــود  اولیــه  هــای  نشــانه 
حواســی.  پریشــان  و  ســرگیجه   ، خســتگی   ، عضــالت  ضعــف 
تواندمنجــر  مــی  عضــالت  کارکــرد  و  عصبــی  سیســتم  بــه  آســیب 
همچنیــن  و  اســکلتی  عضــالت  فلــج  و  قلــب  ریتــم  در  اختــالل  بــه 
شــود. مــی  یبوســت  بــه  منجــر  کــه  شــود  روده  عضــالت  فلــج 

ــا  ــه ه ــط کلی ــواَل توس ــون معم ــیم خ ــدار پتاس ــیم : مق ــا پتاس ــمومیت ب مس
تنظیــم مــی شــود و مقــدار اضافــی آن ســریعَا توســط ادرار از بــدن دفــع مــی 
گــردد. مقــدار بیــش از ۱۸ گــرم مــی توانــد اختــالالت جــدی در ریتــم قلــب 
و فلــج عضالنــی ایجــاد کنــد. در کســانی کــه نارســایی کلیــه دارنــد پتاســیم 
اضافــی تجمــع پیــدا مــی کنــد و خطــر مســمومیت پتاســیم افزایــش مــی یابــد.
خــون: فشــار  هــای  بیمــاری  بــا  پتاســیم  مصــرف  ارتبــاط 

بیــن پتاســیم غذایــی و فشــار خــون نســبت عکــس وجــوددارد و بــه 
ــون در  ــار خ ــش فش ــا کاه ــیم ب ــت پتاس ــش دریاف ــه افزای ــی ک ــن معن ای
ــم  ــیم دررژی ــه پتاس ــدیم ب ــبت س ــن نس ــس. همچنی ــت و بالعک ــاط اس ارتب
ــه  ــایان توج ــه ش ــت.این نکت ــط اس ــارخون مرتب ــرات فش ــا تغیی ــی ، ب غذای
ــی  ــر کاف ــرف مقادی ــاال ، مص ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــراد مبت ــه در اف ــت ک اس
ــد. ــی کن ــری م ــزی جلوگی ــالت مغ ــیم از حم ــاوی پتاس ــی ح ــواد غذای م

نکتــه: – عامــل تشــدید فشــار خون و یــا ابتال به ســکته مغزی در هــر دو ترکیب 
کلریــد ســدیم )نمــک طعــام ( و کلریــد پتاســیم ، عنصــر کلریــد و ســدیم اســت.

ارتبــاط مصــرف منیزیــم و تنظیــم فشــار خــون: منیزیــم یــک عنصــر بازدارنــده 
قــوی در جهــت انقبــاض عضــالت صــاف رگ ها بشــمار مــی رود. از ایــن رو به 
عنــوان یــک گشــادکننده قلــب می توانــد در تنظیم فشــارخون ایفــای نقش کند.

مــزه شــور: مــزه شــور توســط ســدیم کلریــد بــه بهتریــن وجــه نشــان داده مــی 
شــود. مــزه شــور بــه تنهایــی نامطبوع اســت و هــدف عمده نمــک ها بــه عنوان 
جــزء غذایــی عمــل کــردن به عنــوان افزایــش دهنــده طعم یــا پتانســیل طعمی 
مــی باشــد. مــزه نمــک هــا بــه ماهیــت کاتیــون و آنیــون آنهــا بســتگی دارد و 
بــا افزایــش وزن ملکولــی کاتیــون و آنیــون نمــک هــا رو بــه تلخــی مــی رونــد.

ــد از: LiCl وNaCl وNaNo و LiI ۳ وLiBr وKCl و  ــور عبارتن ــای ش ــک ه نم
NH۴I وKBr : ــد از ــخ عبارتن ــور و تل ــای ش KNo و NaI ۳ وNaBr و نمــک ه

ارتباط مصرف نمک با بیماری فشار خون:
بیــن مصــرف نمــک و پیشــرفت وافزایــش فشــار خــون ارتبــاط واضحــی وجــود 
ــبب  ــده و س ــدن گردی ــاس آب درب ــث احتب ــه نمــک باع ــه ک ــن گون دارد. بدی
ــد  ــه ۲۵-۲۰ درص ــه اینک ــه ب ــا توج ــردد.( ب ــی گ ــون م ــاری خ ــر فش ادم و پ
ــی و بیمارانیکــه  ــراد چــاق- دیابت ــد اف ــه نمــک هســتند مانن ــراد حســاس ب اف
ــدیم ”  ــم س ــم ک ــتفاده از رژی ــد ازاس ــراد بع ــن اف ــد. ای ــوی دارن ــایی کلی نارس
ــد.  ــل توجهــی کاهــش مــی یاب ــا حــد قاب کــم نمــک ” فشــار خــون شــان ت
و ایــن عمــل باعــث کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از حملــه قلبــی مــی گــردد.

نمک های جایگزین:
نمــک هــای جایگزیــن اغلــب حــاوی کلرایــد پتاســیم بــه جــای کلرایــد ســدیم 
مــی باشــند. طعــم آنهــا مشــابه نمــک خوراکــی اســت امــا مــی تواننــد پتاســیم 
خــون را افزایــش دهنــد آمارهــا نشــان مــی دهــد از هــر چهارنفــر ، یــک نفــر از 
عــوارض ناشــی از فشــارخون بــاال رنــج مــی بــرد. مؤثرتریــن شــیوه در جهــت 
پاییــن آوردن فشــارخون ، رعایــت یــک رژیــم غذایــی ســالم و مناســب اســت 
. کاهــش میــزان نمــک مصرفــی نیــز از جملــه عوامــل مؤثــر درپاییــن آوردن 
ــی حــاوی پتاســیم ، احتمــال ســکته  فشــار خــون اســت. مصــرف مــواد غذای
هــای قلبــی را در بیمــاران مبتــال بــه فشــار خــون بــاال را ، کاهــش مــی دهــد.

در ضمــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه بیمارانــی کــه نارســایی کلیــوی 
ــود  ــی خ ــم غذای ــاالی پتاســیم را در رژی ــر ب ــاوی مقادی ــواد ح ــد م ــد نبای دارن
بگنجاننــد ، چراکــه مصــرف پتاســیم ، مشــکالت کلیوی بیمــاران را تشــدید می 

کنــد. و مصــرف روزانــه ۳۵۰۰ میلــی گــرم پتاســیم را بــه افــراد توصیــه مــی 
شــود. و پزشــکان معمــواًل جهــت پاییــن آوردن فشــار خــون ، رعایــت رژیــم 
غذایــی را بــه بیمــاران خــود توصیــه مــی کننــد کــه سرشــار از پتاســیم و حتــی 
االمــکان عــاری از ســدیم باشــد اهمیــت ایــن موضــوع بــه انــدازه ای اســت 
کــه پزشــکان معتقدنــد تنهــا از طریــق کاهــش میــزان نمــک مصرفــی و انجام 
تمرینــات ورزشــی ، بــدون مصــرف دارو ، مــی توان فشــار خون را کنتــرل کرد.

ــود و  ــرف نش ــدیم مص ــرم س ــی گ ــتر از۲۴۰۰ میل ــتی بیش ــه بایس – روزان
ــی  ــردد )۲۴۰۰ میل ــرف نگ ــرم مص ــراز ۱۵۰۰ میلیگ ــکان کمت ــورت ام در ص
گــرم ســدیم معــادل یــک قاشــق مربــا خــوری نمــک و ۱۵۰۰ میلــی 
گــرم ســدیم معــادل یــک ســوم قاشــق مربــا خــوری نمــک اســت.(

مقادیر مجاز نمک و سدیم دریافتی:
ــرای  ــردد. ب ــدیم درج میگ ــورت س ــه ص ــی ب ــواد غذای ــب م ــک در برچس نم
ــدد۲/۵  ــور را در ع ــم مذک ــت رق ــک کافیس ــادل نم ــه مع ــدیم ب ــل س تبدی
ــم  ــت رق ــک کافیس ــادل نم ــه مع ــیم ب ــل پتاس ــرای تبدی ــد.و ب ــرب کنی ض
مذکــور را در عــدد۱/۹ ضــرب کنیــد. یــک گــرم ســدیم ۱۰۰۰- میلــی گــرم 
ســدیم -۲/۵ گــرم نمــک یــک گــرم پتاســیم۱۰۰۰ میلــی گــرم پتاســیم-۱/۹ 
گــرم نمــک میــزان مجــاز مصــرف ســدیم ۴/۲گــرم در روز معــادل 
ــیم  ــرف پتاس ــاز مص ــزان مج ــت. می ــدیم( در روز اس ــک )کلریدس ــرم نم 6گ
ــت ــیم ( در روز اس ــد پتاس ــرم نمک)کلری ــادل 6/6۵ گ ــرم در روزمع ۳/۵ گ

نکتــه : میــزان ســدیم موجــود در مــاده غذایــی بایســتی بــه انــدازه ای باشــد 
کــه تنهــا۵ درصــد نیــاز روزانــه بــدن به ســدیم۱۲۰ میلــی گــرم را تامیــن کند.

ــدیم  ــد س ــک کلری ــف نم ــای مختل ــتفاده از درصده ــون )اس ــه اول آزم مرحل
ــه  ــدام ب ــدی اق ــر تولی ــتای کاهــش درصــد نمــک در پنی ــیم(: در راس و پتاس
تولیــد پنیــر بــا درصدهــای مختلــف نمــک ســدیم و پتاســیم نمودیــم تــا بــه 
طــور عملــی بــه تفــاوت هــای نمــک کلریــد ســدیم و پتاســیم آشــنا شــویم.

ــد  ــک رش ــیم نم ــدیم و پتاس ــک س ــف نم ــای مختل ــر بادرصده ــد پنی – تولی
باکتریهــای نامطلــوب را در پنیــر بــه تعویــق مــی انــدازد ، باعث کنترل ســرعت 
تخمیــر اســید الکتیــک شــده وهمچنیــن بهبــود طعــم و بافــت پنیــر را در دوره 
رســیدگی ســبب مــی گــردد. درصورتــی کــه غلظــت نمــک در پنیــر کاهــش 
یابــد ، خصوصیــات فیزکیــو شــیمیایی ، حســی ، رئولوژ یکــی و میکروبی ممکن 
اســت تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال ، جایگزیــن کــردن مقــداری از 
KCl بــا NaCl مــی توانــد تــا حــدودی مشــکالت احتمالــی را برطــرف ســازد.

نمکهــای متفاوتــی بــه عنــوان جایگزین بــرای کلرید ســدیم ارزیابی و بررســی 
شــده انــد. ایــن نمک ها شــامل کلریــد پتاســیم ، کلریــد منیزیم ، کلریدکلســیم 
، کلریــد آمونیــو و کلریــد لیتیــم مــی باشــد کــه هــر کــدام دارای معایــب خاص 
خــود مــی باشــند. علــی رغــم طعــم و مــزه تلــخ ذاتــی نمــک کلریــد پتاســیم 
ــن  ــه صــورت جایگزی ــزی ب ــت آمی ــه طــور گســترده و موفقی ــن نمــک ب ، ای
ــرده شــده اســت. وقتــی کــه غلظــت  ــه کار ب ــد ســدیم ب نســبی نمــک کلری
نمــک در پنیــر کامــأ کــم مــی شــود ، پروتئولیــز ، فعالیــت آبــی ، اســیدیته و 
تلخــی همگــی افزایــش یافتــه در حالــی کــه ســفتی و شــوری کاهــش مــی 
ــد. ــت رخ ده ــن اس ــم ممک ــادی ه ــر ع ــای غی ــن تخمیره ــد و همچنی یابن

ــل  ــرروی عوام ــد پتاســیم ب ــا کلری ــد ســدیم ب ــی نســبی کلری ــر جایگزین تأثی
کیفــی شــامل خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی پنیــر در طــی دوره رســیدن 
آن بوســیله ارزیابــی مقــدار رطوبــت ، درصــد چربــی ، درصــد ســدیم و پتاســیم 
و خــواص حســی( طعــم و بافــت ) و خــواص بافتــی در چهــار نمونــه شــامل 
مخلــوط هایــی بــا نســبت متفــاوت از نمــک کلریــد ســدیم و کلریــد پتاســیم 
ــا نســبت  ــم نمــک ب ــر ک ــد پنی ــه منظــور تولی ــی ب ــه روش نمــک زن ــه ب ک
 +۱۰%B: NaCl  7۰%KCl+۳۰%A NaCl:  ۵۰%KCl+۵۰%NaCl هــای 
ــه ســاخته شــد و مــورد بررســی  KCL:C%۹۰ شــاهد) D :)۱۰۰%NaCl نمون
ــت  ــم) و ) رطوب ــواص حســی )عطــر و طع ــت. از نظــر بررســی خ ــرار گرف ق

ــی داری  ــالف معن ــا اخت ــه ه ــام نمون ــد از رســیدن تم ــی ، ( بع ، درصــد چرب
ــیدگی  ــی ام دوره رس ــی در روز س ــواص بافت ــی خ ــن بررس ــتند همچنی داش
ــدارد ــود ن ــای A و D وج ــه ه ــن نمون ــادی بی ــالف زی ــه اخت ــان داد ک نش

ــف  ــای مختل ــه ه ــد درنمون ــب درص ــی برحس ــد چرب ــی: درص ــد چرب درص
نشــان  رســیدگی  دوره  در  مختلــف  درروزهــای  ایرانــی  ســفید  پنیــر 
ــک  ــیدگی ی ــای رس ــی دوره ه ــا درط ــه ه ــی نمون ــه تمام ــد ک ــی ده م
کاهــش جزئــی از نظــر درصــد چربــی نشــان مــی دهنــد و نمونــه 
دارنــد. جزئــی  اختــالف  رطوبــت  نظرمیــزان  از  مختلــف  هــای 

نمونــه هــا در طــی دوره هــای  تمامــی  ازت محلــول در آب:  درصــد 
ــان  ــول در آب نش ــزان ازت محل ــر می ــی از نظ ــد افزایش ــک رون ــیدگی ی رس
ــه  ــداری ب ــر دوره نگه ــول در آب درسرتاس ــش ازت محل ــد. افزای ــی دهن م
فعالیتهــای میکروبــی و آنزیمــی نســبت داده مــی شــود. و همچنیــن در 
ــر  ــی کمت ــت بازدارندگ ــه عل ــتر KCL ب ــت بیش ــاوی غلظ ــای ح ــه ه نمون
یــون پتاســیم نســبت بــه یــون ســدیم فعالیــت باکتریهــای اســتارتر و ســایر 
میکــرو ارگانیســم هــا بیشــتر مــی شــود و در نتیجــه فعالیــت پروتئولیتیکــی 
ــردد.  ــی گ ــد م ــتری تولی ــول در آب بیش ــا ، ازت محل ــط آنه ــتری توس بیش
ــول  ــی ازت محل ــر باالی ــا مقادی ــه ه ــی نمون ــیدگی تمام در روز اول دوره رس
ــر  ــای آب پنی ــن ه ــداری پروتئی ــی از نگه ــأ ناش ــه عمدت ــتند ک در آب داش
در لختــه مــی باشــد. همچنیــن وقتــی کــه مقــدار نمــک پنیرکاهــش 
ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــی در پنی ــدن پروتئین ــته ش ــرخ شکس ــد ن ــی یاب م

 C ــه ــه نمون ــوط ب ــول در آب مرب ــترین ازت محل ــه بیش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــا  ــه ه ــتراین نمون ــیم بیش ــون پتاس ــزان ی ــل می ــه دلی ــه ب ــد ک ــی باش م
مــی باشــد. در بیــن ســه نمونــه C وB,A نمونــه A ازت محلــول در آب 
ــه  ــه دو نمون ــبت ب ــدیم نس ــون س ــتر ی ــزان بیش ــل می ــه دلی ــری ب کمت
B و C دارد. همچنیــن نمونــهD )شاهد(درمقایســه بــا ســه نمونــه A ، Bو
ازت  میــزان  نظــر  از  امــا  داشــت.  را  درآب  محلــول  ازت  کمتریــن   C
محلــول در آب نزدیکتریــن نمونــه بــه شــاهد نمونــه A مــی باشــد.

ــه  ــن نمون ــم بی ــر وطع ــت عط ــی خصوصی ــم: ارزیاب ــر و طع ــی عط ارزیاب
هــای A ، B ، C و D در طــی روزهــای مختلــف رســیدگی نشــان مــی 
ــر و  ــر عط ــادی از نظ ــالف زی ــف اخت ــای مختل ــه ه ــن نمون ــه بی ــد ک ده
ــن  ــه D وبدتری ــه نمون ــوط ب ــم مرب ــر و طع ــن عط ــود دارد. بهتری ــم وج طع
ــزه  ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــهC م ــه نمون ــوط ب ــم مرب ــر و طع عط
ــش  ــا افزای ــا بســتگی دارد و ب ــون آنه ــون و آنی ــت کاتی ــه ماهی ــا ب نمــک ه
ــد. ــی گذارن ــی م ــه تلخ ــا رو ب ــک ه ــون ، نم ــون و آنی ــی کاتی وزن ملکول

علــت اصلــی اختــالف امتیازهــای عطــر و طعــم در نمونــه هــای فــوق غلظــت 
متفــاوت نمــک کلریــد پتاســیم در تــر یکــب بــا نمــک کلرید ســدیم می باشــد 
زیــرا ایــن نمــک بــه علــت دارا بــودن یــون پتاســیم از تلخــی ذاتــی بهــره مــی 
بــرد و هرقــدر میــزان آن زیادتــر باشــد ایــن تلخــی مشــهودتر خواهــد بــود.

ــبت  ــیم نس ــد پتاس ــک کلری ــزان نم ــن می ــون دارای باالتری ــه C چ در نمون
بــه ســه نمونــه دیگــر بــود طعــم تلخــی آن بیشــتر بــود و نمونــهD هــم بــه 
ــن  ــن در ای ــود بنابرای ــیم ب ــد پتاس ــک کلری ــد نم ــاهد فاق ــه ش ــوان نمون عن
نمونــه طعــم تلخــی احســاس نشــد و باالتریــن امتیــاز را بــه خــود اختصــاص 
ــادی از  ــالف زی ــا اخت ــه ه ــن نمون ــیدگی بی ــی دوره رس ــد. در ط ــی ده م
ــاز عطــر و  ــن امتی ــه باالتری ــه ای ک ــه گون ــم وجــود دارد ب نظــر عطــر و طع
 C طعــم مربــوط بــه نمونــه شــاهد و پاییــن تریــن امتیــاز مربــوط بــه نمونــه
ــه روزهــای  ــه تدریــج در طــی رســیدن نســبت ب مــی باشــد. و طعــم پنیــر ب
ــود. ــی ش ــر م ــاده ت ــا س ــن آنه ــز بی ــردد و تمای ــی گ ــر م ــوس ت اول محس

نمونــه A بــا دارا بــودن طعــم ناچیــز فلــزی و تلخــی) به علــت دارا بــودن کلرید 
 Dپتاســیم( از نظــر عطــر و طعــم نســبت بــه بقیــه نمونــه هــا بــا نمونــه شــاهد
نزدیکتر اســت. و دارای عطر و طعم بهتری نســبت به نمونهای B وC می باشد .
ارزیابــی بافــت: ارزیابــی بافــت در طــی روزهــای۳ ، ۱۸ و ۳۳ از دوره 
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ــود  ــادی وج ــالف زی ــف اخت ــای مختل ــه ه ــن نمون ــان داد بی ــیدگی نش رس
ــاهد و  ــه ش ــه نمون ــوط ب ــت مرب ــی باف ــن امتیازارزیاب ــه باالتری داردبطوریک
ــد  ــک کلری ــزان نم ــترین می ــا بیش ــه C ب ــه نمون ــوط ب ــاز مرب ــن امتی کمتری
پتاســیم مــی باشــد از بیــن نمونــه هــای C وA ، B. نمونــه A بافــت 
ــک  ــاوی نم ــای ح ــه ه ــه نمون ــت ک ــر اس ــایان ذک ــری دارد.و ش ــب ت مناس
ــتند. ــری هس ــختی کمت ــرو دارای س ــرم ت ــر ، ن ــکننده ت ــیم ش ــد پتاس کلری

حــاوی  هــای  نمونــه  اســیدیته   – اول:  مرحلــه  آزمایشــات  نتیجــه 
نمــک پتاســیم همــواره نســبت بــه نمونــه شــاهد باالتــر مــی باشــد.

پتاســیم  نمــک  حــاوی  هــای  نمونــه  خشــک  مــاده  درصــد   –
باشــد. مــی  باالتــر  شــاهد  نمونــه  بــه  نســبت  همــواره 

ــک  ــاوی نم ــای ح ــه ه ــواره از نمون ــاهد هم ــه ش ــی نمون – وزن آب انداختگ
پتاســیم پــا ییــن تــر مــی باشــد. بــا جایگزینــی نمــک کــم ســدیم بــه جــای 
نمــک معمولــی میــزان جــذب ســدیم بــه ۱/۵-۱ گــرم درروز کاهــش یافتــه و 
از طرفــی بدلیــل جــذب بــاالی پتاســیم (حداکثــر ۳ گــرم درروز) ، فشــارخون 
بــاال mm Hg6- ۵ کاهــش یافتــه و تحــت کنتــرل قــرار مــی گیــرد. (

الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان جــذب پتاســیم تــا ۳/۵-۳ گــرم در روز توصیــه 
گردیــده اســت.) بــا توجــه بــه RDA )مقــدار توصیــه شــده در روز) ایــن دو نمک 
کــه بــرای پتاســیم۳۵۰۰ میلــی گــرم و بــرای ســدیم ۲۴۰۰میلــی گــرم اســت و 
 RDA الزم بــه ذکــر اســت کــه بر اســاس منابــع موجــود و صرف نظــراز میــزان
 upper ( ، مجــاز ، گفتــه شــده کــه مصــرف تصادفــی حتــی تــا ۱۸ گــرم در روز
limit( پتاســیم چنانچــه مشــکل کلیــوی وجــود نداشــته باشــد ، بی خطر اســت.

ــتفاده  ــه اس ــار نمون ــداد چه ــه تع ــدیم ب ــم س ــک ک ــا از نم ــه ه ــن نمون در ای
گردیــد کــه در کلیــه آنهــا میــزان نمــک ســدیم بــه 7۵ درصــد کاهــش یافتــه 
ــیده  ــدود۱g/mg( ۳۳۵ (رس ــه ح ــیم ب ــزان پتاس ــود )۱g/mg ۱۰۰-۱۱۲( و می ب
ــوب  و همچنیــن جهــت جلوگیــری از افزایــش اســیدیته و ایجــاد طعــم نامطل
ــدات اســتفاده شــده اســت. ــم و ی ــف نمــک منیزی ــزی ازدرصدهــای مختل فل

ــیم  ــد پتاس ــک کلری ــه نم ــت ک ــه اس ــایان توج ــه ش ــن نکت ــت ای در نهای
ــه  ــی باشــد لیکــن ب ــد ســدیم م ــرای نمــک کلری ــن جانشــین ب مناســب تری
ــان  ــم نامطبوعــی رادر ده ــز عطــر و طع ــزی ناچی ــم فل ــودن طع لحــاظ دارا ب
مصــرف کننــده ایجــاد مــی نمایــد کــه در صــورت اســتفاده از دو نمــک کلریــد 
ــم )  ــر و طع ــت عط ــه و در نهای ــدی ( ایدیت ــر درص ــا ه ــیم ب ــدیم و پتاس س
ــن  ــد ای ــه در راســتای تولی ــردد ک ــی گ ــاوت م ــه شــاهد متف ــه نمون نســبت ب
محصــول بایســتی اقــدام بــه اســتفاده از نمــک هایــی از قبیــل یــدات پتاســیم 
ــوان طعــم  ــا بت ــم ت ــم درفرموالســیون نمــک مصرفــی نمایی ــات منیزی و کربن
ــاوت  ــن تف ــد پتاســیم را پوشــانده و همچنی ــوب ناشــی از نمــک کلری ــا مطل ن
ــازیم. ــع س ــاهد مرتف ــه ش ــبت ب ــه را نس ــیمیایی نمون ــات ش ــای خصوصی ه

مرحلــه دوم آزمون)اســتفاده ازنمــک کــم ســدیم(: نمــک کــم ســدیم بــا یونیــزه 
کــردن نمــک طعــام و کاهــش میزان ســدیم آن با جایگزینی ســایر مــواد معدنی 
حیاتــی از قبیــل پتاســیم ، منیزیــم و یــد تولیــد مــی گــردد ، و بــا تجویز پزشــک 
در بیمارانــی کــه بــه فشــار خــون بــاال مبتــال بــوده یــا افــراد دیگــری کــه بــه 
تشــخیص پزشــک بایــد ازرژیم کم ســدیم اســتفاده کننــد ، قابل مصرف اســت.

در فرموالســیون نمــک کــم ســدیم ســطح ســدیم تــا میــزان 7۰-7۵ 
درصــد کاهــش یافتــه( یــک ســوم نمــک معمولــی )و حــاوی مــواد 
ــری  ــر دیگ ــن عناص ــم و همچنی ــیم -منیزی ــد پتاس ــی مانن ــی و حیات معدن
ــته  ــش داش ــدت کاه ــه ش ــدیم ب ــزان س ــه می ــی ک ــد ، و در حال ــی باش م
ــزان  ــن می ــده و همچنی ــظ گردی ــی حف ــک معمول ــی نم ــزه طبیع ــم و م طع
اســت. طعــام  نمــک  هماننــد  ســدیم  کــم  نمــک  کاربــرد  و  شــوری 

ــت  ــی جه ــده آل ــب ای ــوده و ترکی ــیم ب ــی از پتاس ــدیم غن ــم س ــک ک نم
جایگزینــی نمــک طعــام مــی باشــد و بــا دارا بــودن طعــم و مــزه مشــابه نمــک 
معمولــی ، بــدون تغییــر و اختــالل در ذائقــه افــراد بــه خصــوص در اشــخاص 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــی را دارد. و ب ــم غذای ــی دررژی ــت جایگزین مســن ، قابلی

مصــرف ســرانه نمــک در ایــران کــه روزانــه بیــن ۱۲ تــا ۱۵ گــرم اســت ، بــا 
مصــرف روزانــه ایــن نمــک ، حدودایــک گــرم ســدیم جــذب بــدن مــی شــود.

ــت  ــدم رعای ــا و ع ــتفاده از داروه ــی در اس ــایی قلب ــا نارس ــاران ب مشــکل بیم
رژیــم کــم ســدیم )کــم نمــک( و اثــرات ســودمند پتاســیم در رژیــم 
ــیده  ــات رس ــه اثب ــی ب ــه خوب ــون ب ــار خ ــتن فش ــت کاس ــی در جه غذای
ــان  ــی در ضرب ــی نظم ــاد ب ــری از ایج ــر جلوگی ــری نظی ــرات دیگ ــه اث ک
ازنظــر یونــی در اطــراف ســلول هــای  آرام  قلــب و ایجــاد محیطــی 
ــرات  ــت اث ــی ، تقوی ــایی قلب ــا نارس ــاران ب ــوص در بیم ــی الخص ــی عل قلب
ــی دارد. ــای قلب ــوارض داروه ــش ع ــون و کاه ــار خ ــده فش ــای کاهن داروه

ــه ۱( مخلــوط نمــک  ــا اســتفاده از نســبت وزنــی )۱ب – پنیــر ســفید ایرانــی ب
هــای کلریــد پتاســیم و ســدیم حــدود ۵۰ درصــد ســدیم کمتــری نســبت بــه 
نمونــه شــاهد دارد کــه بــا مقادیــر توصیــه شــده توســط متخصصیــن تغذیــه 
ــه شــایان توجــه اســت کــه نمــک  نزدیــک مــی باشــد. در نهایــت ایــن نکت
کلریــد پتاســیم مناســبترین جانشــین بــرای نمــک کلریــد ســدیم مــی باشــد 
لیکــن بــه لحــاظ دارا بــودن طعــم فلــزی ناچیــز ، عطــر و طعــم نامطبوعــی 
را در دهــان مصــرف کننــده ایجــاد مــی نمایــد کــه در صــورت اســتفاده از دو 
نمــک کلریــد ســدیم و پتاســیم بــا هــر درصــدی ) اســیدیته ودر نهایــت عطــر 
و طعــم( نســبت بــه نمونــه شــاهد متفــاوت مــی گــردد کــه در راســتای تولیــد 
ــدات  ــل ی ــی ازقبی ــتفاده از نمــک های ــه اس ــدام ب ــن محصــول بایســتی اق ای
پتاســیم و کربنــات منیزیــم در فرموالســیون نمــک مصرفــی نماییــم تــا بتــوان 
طعــم نامطلــوب ناشــی از نمــک کلریــد پتاســیم را پوشــانده و همچنیــن تفاوت 
ــازیم. ــع س ــاهد مرتف ــه ش ــبت ب ــه را نس ــیمیایی نمون ــات ش ــای خصوصی ه

ــا نمــک  ــا اســتفاده از ۱۰۰ گــرم پنیــر تولیــدی ب مشــاهده مــی گــردد کــه ب
کــم ســدیم ۳/۱ نیــاز روزانــه بــدن بــه پتاســیم مرتفــع مــی گــردد. کــه مصرف 
ــت. ــد داش ــکلی نخواه ــز مش ــوی نی ــاران کلی ــت بیم ــول جه ــن محص ای

ــه  ــه هــا ازنمــک کــم ســدیم ب ــن نمون ــه دوم : درای نتیجــه آزمایشــات مرحل
تعــداد چهــار نمونــه اســتفاده گردیــد کــه در کلیــه آنهــا میــزان نمک ســدیم به 
7۵ درصــد کاهــش یافتــه بــود)۱g/mg ۱۰۰-۱۱۲ ومیــزان پتاســیم بــه حــدود 
)۱g/mg(۳۳۵ رســیده و همچنیــن جهــت جلوگیــری از افزایش اســیدیته و ایجاد 
طعــم نامطلــوب فلــزی از درصدهــای مختلــف نمــک منیزیــم و یدات اســتفاده 
شــده بــود و نمونــه هــای تولیــدی توســط واحــد تحقیقــات بــازار شــرکت پــگاه 
فــارس بــه طــور گســترده بــا اســتفاده از طیــف وســیعی از مصــرف کننــدگان 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه نظــر 
مصــرف کننــدگان نســبت بــه نمونــه ۴ بهتــر مــی باشــد کــه در ایــن نمونــه 
ازیــدات پتاســیم جهــت پوشــاندن طعــم فلــزی نامطلــوب اســتفاده شــده بــود.

نتیجه گیری:
در مرحلــه اول کــه از مخلــوط هایــی بــا درصدهــای مختلــف نمــک ســدیم و 
پتاســیم اســتفاده گردیــد اســیدیته و درصــد مــاده خشــک نمونــه هــای حــاوی 
نمــک پتاســیم همــواره نســبت بــه نمونــه شــاهد باالتــر و در صورتــی کــه وزن 
آب انداختگــی نمونــه شــاهد همــواره از نمونــه هــای حــاوی نمــک پتاســیم پــا 
ییــن تــر بــود. کــه در ایــن راســتا اگــر چــه پنیــر یــواف تولیــدی بــا اســتفاده از 
)درصــد ۱بــه ۱ نمــک ســدیم و پتاســیم ( از نظــر عطــر و طعــم نســبت بــه بقیه 
نمونــه هــا بهتــر بــود ولــی بــاز هــم تفــاوت زیــادی بــا نمونــه شــاهد داشــت.

ــه تولیــد پنیــر یــواف نمودیــم  ــا نمــک کــم ســدیم اقــدام ب در مرحلــه دوم ب
ــدات  ــم و ی ــات منیزی ــر کربن ــی نظی ــی از نمکهای ــزان کم ــه می ــه در آن ب ک
ــا اســتفاده از  ــم کــه ب ــم تلخــی اســتفاده کردی پتاســیم جهــت پوشــاندن طع
ــدی  ــول تولی ــم محص ــیمیایی ، طع ــات ش ــر خصوصی ــالوه ب ــک ع ــن نم ای
نیــز بــا نمونــه شــاهد بســیارنزدیک و حتــی تشــخیص آن غیــر ممکــن بــود.

ترجمه فصل دو کتاب" تولید و توسعه ماست و دیگر محصوالت کاربردی لبنی"
 نویسنده فاتح یلدایز، سال چاپ ۲۰۱۰میالدی

,Development and manufacture of yogurt and other functional dairy products / editor

 .Fatih Yildiz

مترجم مهندس نسرین سید مکاری مدیرکنترل کیفیت  شرکت فرآورده های لبنی کرامت خلیج فارس
)بخش دوم(

افزودنی ها : 
ــن  ــن در بی ــری پایی ــا کال ــته مصــرف ماســت ب ــال گذش در طــی ۱۵-۱۰ س
مــردم رواج پیــدا کــرده اســت. تولیــد محصــوالت بــا کالــری کــم را مــی تــوان 

بــا هــر یــک از روشــهای زیــر یــا ترکیبــی از روشــهای زیــر بدســت آورد: 
الف( جایگزین کردن  کربوهیدات با شیرین کننده های مصنوعی

ــت  ــع و انباش ــا تجم ــر ی ــتفاده از فیلت ــا اس ــدرات ب ــش مقدارکربوهی ب( کاه
ترکیبــات ) بــرای مثــال هیدروکلوئیدهــا ماننــد کاراگینــان و یــا ضمــغ گــوار(

پ( کاهش چربی در محصوالت غذایی سنتی 
ت( اســتفاده از جایگزیــن هــای چربــی در غــذا بطوریکــه خــواص ارگانولپتیــک 
ــته  ــذا داش ــری در غ ــدون کال ــا ب ــی ، ام ــد چرب ــردی، همانن ــواص عملک و خ

باشــند.
1. استابالیزرها:

ــدون  ــان ب ــه غذاهایش ــد ک ــی دهن ــح م ــدگان ترجی ــرف کنن ــه مص گرچ
افزودنــی باشــند امــا اســتابالیزرها بطــور گســترده ای در ماســت هــای همــزده 
ــد.  ــی رون ــکار م ــدازی ب ــش آب ان ــت و کاه ــکازیته ، باف ــود ویس ــرای بهب ب
اســتابالیزرها همچنیــن باعــث بهبــود احســاس دهانــی شــده و بوســیله آنهــا 
مــی تــوان مقــدار کالــری را کاهــش داد، در حالــی کــه خــواص ارگانولپتیــک 
ماســت بخوبــی حفــظ مــی شــوند. اســتا بالیزرهــا ، هیدروکلوئیدهــا هســتند 
شــامل ژالتیــن و کربوهیــدرات هایــی ماننــد نشاســته ای کــه پــری ژالتینــه 
شــده ، آگار، ضمــغ گــوار، پکتیــن و کاراگینان.اســتابالیزرها براســاس منشــاء 

شــان بــه ســه گــروه تقســیم مــی شــوند:
استابالیزرهای طبیعی

یــا  داده شــده،  تغییــر   ( فــای شــده  مــودی  اســتابالیزرهای طبیعــی 
شــده( ســنتز  نیمــه  اســتابالیزرهای 

استابالیزرهای سنتز شده )درطبیعت وجود ندارند(
اســتابالیزرهای مجاز توســط FAO/WHO مشــخص شــده اند.اســتابالیزرها 

دو عملکــرد اصلــی دارنــد: 
الف( باند کردن آب

ب( افزایش ویسکازیته
ــد و  ــت کنن ــی درس ــه وجه ــی س ــبکه ژل ــک ش ــد ی ــی توانن ــتابالیزرها م اس
ایــن شــبکه مــی توانــد آب آزاد را بانــد کنــد و حرکــت آن را محــدود نمایــد، 
و باعــث افزایــش ظرفیــت نگــه داری آب بوســیله ارتبــاط بیــن ایــن ترکیبــات 
و ترکیبــات شــیر ) بخصــوص پروتئیــن هــا( شــوند، و ســبب افزایــش ثبــات 
ــرف  ــدار مص ــوند. مق ــی ش ــی م ــبکه ژل ــن ش ــن در ای ــای پروتئی ــل ه میس
ــر  ــا ب ــر آنه ــیله تاثی ــه میکــس ماســت بوس ــده ب ــه ش ــتابالیزرها ی اضاف اس
ــد کل  ــاده جام ــی و م ــول نهای ــی و شــیمیایی محص ــواص فیزیک روی خ
ماســت تعییــن مــی شــود. عمومــا هرچــه TS میکــس ماســت باالتــر باشــد، 
مقــدار کمتــری اســتابالیزر اضافــه مــی شــود. بــرای مثــال گــزارش شــده کــه 

ــس  ــرف میک ــطح مص ــه ۲۲% س ــت از ۱۲/۵% ب ــس ماس ــش TS میک افزای
ــه  ــش یافت ــه ۰/۲۵% کاه ــی از ۰/۵% ب ــاء  گیاه ــا منش ــغ ب ــن / صم ژالتی
اســت. نــوع اســتابالیزر یکــی از پارامترهــای تعییــن کننــده دمــای گرمخانــه 
گــذاری مــی باشــد. بــرای مثــال در صــورت اســتفاده از نشاســته مــودی فــای 
ــذاری از ℃۴۳  ــه گ ــای گرمخان ــاوی ا% ( دم ــر مس ــت کمت ــا غلظ ــده ) ب ش
بایــد بــه ℃  ۳6-۳۵  کاهــش پیــدا کنــد. مقــدار یــا نــوع اســتابالیزر اســتفاده 
شــده در تولیــد ماســت بــه مــدل تولیــد ماســت بســتگی دارد. بــرای مثــال برای 
 )ultra high temperature )UHT ماســت هــای بــا عمرطوالنــی یــا
ــتقات  ــا مش ــان ، ی ــی از آگار- آگار و گزانت ــن ، میکس ــت بی ــغ لوکاس ، صم
ــتفاده از  ــه اس ــزارش شــده ک ــه شــده اســت. بطــور مشــابه گ نشاســته توصی
ــخ باعــث  ــا ماســت – ی ــخ زده و ی ــای شــده در ماســت ی ــودی ف نشاســته م
ــر  ــتابالیزرهای ب ــزده اس ــت شــده اســت. در ماســت هم ایجــاد نقــص در باف
ــر هســتند. بیشــتر  ــرای بهبــود ویســکازیته بســیار مناســب ت ــه پروتئیــن ب پای
اســتابالیزرها در دمــای کمتــراز℃ ۱۰ ســفت مــی شــوند ، بجــز آگار- آگار و 
ژالتیــن کــه بــه ترتیــب در ℃  ۲۵ و ℃   ۴۵-۲۵ ســفت مــی شــوند.بنابر ایــن 
در صــورت اســتفاده از ژالتیــن یــا آگار-آگار در تولیــد ماســت همــزده ، ماســت 
بایــد از یــک الــک فلــزی ریــز عبــور داده شــود تــا از ایجــاد بافــت گلولــه ای 

در محصــول نهایــی جلوگیــری شــود.  
2.  شیرین کننده ها:

در تولیــد ماســت هــای مــزه دارشــده، معمــوال اضافــه کــردن یــک شــیرین 
ــن هــدف،  ــرای ای ــوب و خوشــایند اســت.    ب ــه ماســت، مطل ــه پای ــده ب کنن
ســوکروز ) شــکر(  بطــور  گســترده ای  بــه دو صــورت  یــا مایــع )60–   %67 
ــه  ــود. ک ــی ش ــرف م ــی مص ــک گرانول ــرم خش ــه ف ــا ب total solids( و ی
در صــورت مصــرف شــکر مایــع بایــد مقــدار مــاده خشــک محصــول نهایــی 
مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا از رقیــق شــدن میکــس ماســت جلوگیــری شــود. 
بــا توجــه بــه اثــرات بازداندگــی شــکر بــر روی باکتــری هــای اســتارتر ماســت، 
مقــدار مصــرف شــکر نبایــد از ۱۱-۱۰%  تجــاوز نمایــد. گــزارش شــده کــه 
ــن  ــه مهمتری ــتالدهید ) ک ــد اس ــر از آن، تولی ــکر و باالت ــرف ۸% ش در مص
ترکیــب کربونیــل ماســت مــی باشــد( متوقــف شــده اســت. بــه دلیــل امنیــت 
ســالمتی شــیرین کننــده هایــی کــه بعــد از تخمیــر بــه ماســت اضافــه مــی 
شــوند بایــد قبــل اضافــه شــدن پاســتوریزه شــوند. اســتفاده از شــکر مایــع در 
ــا  ــردن ب ــر کار ک ــی و راحــت ت ــدگان ماســت  بخاطــر کارآی ــد کنن ــن تولی بی
ــع بیشــتر  ــی بیشــتر رایــج اســت. اگرچــه شــاید اســتفاده از شــکر مای آن خیل
ــع،  ــه شــکر مای ــد ب ــر شــکل شــکر جام ــا تغیی ــد، ام ــه نظــر بیای اقتصــادی ب
ــره شــکر، پمــپ  ــک هــای ذخی ــرای تان ــی ب ــذاری بزرگ مســتلزم ســرمایه گ
هــای مناســب، هیترهــا، صافــی هــا و وســایل انــدازه گیــری مــی باشــد. همــه 
انــدازه گیــری هــا بایــد انجــام شــود تــا از رشــد میکروبــی در تانــک ذخیــره 
شــکر جلوگیــری شــود. ایــن انــدازه گیــری هــا شــامل ، اضافــه کــردن المــپ 
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ــرای  ــا ب ــک ه ــرای تان ــب ب ــه مناس ــکر، و تهوی ــره ش ــک ذخی ــه تان UV ب
ــک هــا مــی باشــد.  ــی در تان ــت و رشــد میکروب ــس رطوب ــری ازکندان جلوگی
دیگــر شــیرین کننــده هــای مغــذی ماننــد شــربت ذرت ، مالتودکســترین هــا، 
شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال، فروکتــوز کریســتاله، و شــکر اینــورت، کمتــر 
و بنــدرت در تولیــد ماســت اســتفاده مــی شــوند، امــا آن هــا در تولیــد ماســت 
یــخ زده کــم چــرب یــا بــدون چربــی و یــا دســرهای یــخ زده خیلــی اســتفاده 
ــود.  ــتفاده ش ــا اس ــتر از اینه ــه بیش ــود ک ــی ش ــح داده م ــوند و ترجی ــی ش م
فروکتــوز کریســتاله بطــور گســترده ای بــرای بهبــود طعــم در ماســت ســبک 
ــده هــای  ــوع ماســت هــا از شــیرین کنن ــرا در ایــن ن اســتفاده مــی شــود زی

مصنوعــی مثــل اســپارتام اســتفاده مــی شــود. 
شیرین کننده های مصنوعی:

شــیرین کننــده هــای مصنوعــی ، شــیرین کننــده هایــی هســتند کــه طعــم 
شــیرین بــه محصــول مــا مــی دهنــد ولــی کالــری بــه آن اضافــه نمــی کننــد. 
چــون قــدرت شــیرین کنندگــی ایــن مــواد خیلــی بیشــتر از شــکر مــی باشــد 
مقــدار خیلــی کمتــری از آن هــا همــان مقــدار شــیرینی را ایجــاد مــی کنــد. 
بنابــر ایــن محصــوالت تولیــد شــده بــا ایــن شــیرین کننــده هــا کالــری خیلــی 
کمتــری) در مقایســه بــا تولیــد ایــن محصــوالت بــا شــکر (دارنــد. در طــی ۱۰ 
ســال گذشــته تقاضــا بــرای ماســت هــای میــوه ای بــا کالــری پاییــن بطــور 
فزآینــده ای افزایــش یافتــه اســت. بنابــر ایــن، جایگزینــی شــکر طبیعــی بــا 
 acesulfame ،ــد اســپارتام، ســاخارین ــده هــای مصنوعــی مانن شــیرین کنن
ــه و تجــاری ســازی شــده  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــات م ــا جزئی وســوکروز ب
ــه  ــت اضاف ــس ماس ــه میک ــه ب ــی ک ــده مصنوع ــیرین کنن ــدار ش ــت. مق اس
ــر  ــوه بســتگی دارد. تاثی ــد می ــیرینی نســبی قن ــیدیته و ش ــه اس ــود ب ــی ش م
ــا  ــیله pH و دم ــوه ای بوس ــت می ــم ماس ــا و طع ــر آروم ــده ب ــیرین کنن ش
تعییــن مــی شــود. شــیرین کننــده هــای طبیعــی یــا مــودی فــای شــده  بــه 
آســانی در دماهــای بــاال تجزیــه مــی شــوند.  یــک روش تولیــد ماســت ســت 
ــت  ــس ماس ــه میک ــا ب ــده ه ــیرین کنن ــردن ش ــه ک ــامل اضاف ــم دار ش طع
ــده هــا  ــوه ای همــزده، شــیرین کنن ــل ازتخمیراســت.در ماســت هــای می قب
دقیقــا قبــل از بســته بنــدی اضافــه مــی شــوند. نحــوه آمــاده ســازی میــوه 
ــف(  ــه دو روش متفــاوت انجــام شــود: ال در صنعــت ماســت ممکــن اســت ب
نگــه داری میــوه بــدون اضافــه کــردن هیــچ گونــه عامــل شــیرین کننــده  ب( 

میــوه بــا اضافــه کــردن شــیرین کننــده هــا.
ــد  ــی باش ــر م ــج ت ــی رای ــا خیل ــوه ه ــه می ــده ب ــیرین کنن ــردن ش ــه ک اضاف
ــرای  ــده  ب ــل آوری ش ــوه عم ــه می ــده ب ــه ش ــده اضاف ــیرین کنن ــدار ش و مق
ماســت در رنــج ۲۵% تــا 6۵% مــی باشــد، امــا رایــج تریــن مقــدار %۳۰-۳۵ 
ــه میکــس ماســت ممکــن اســت  است.شــیرین کننــده هــای اضافــه شــده ب
بــر روی رشــد باکتــری هــای اســتارتر ماســت تاثیــر بگذارنــد. روی همرفتــه، 
بــا افزایــش مقــدار شــیرین کننــده فعالیــت هــای متابولیکــی باکتــری هــای 
اســتارتر ضعیــف مــی شــود کــه ایــن باعــث مــی شــود ویســکازیته و اســیدیته 
در محصــول نهایــی کاهــش پیــدا کنــد. اثــر بازدارندگــی شــیرین کننــده هــا به 
طورمســتقیم بــه واتــر اکتیویتــه ) فعالیــت آبــی( )aw(و فشــار اســمزی محیــط 
بســتگی دارد. بــا افزایــش TS )مــواد جامــد کل( در میکــس ماســت فعالیــت 
آبــی )aw( کاهــش مــی یایــد. در شــرایط نرمــال، فعالیــت متابولیکــی باکتــری 
هــای اســتارتر در فعالیــت آبــی ۰/7۰- ۰/6۵ بطــور واضــح کاهــش پیــدا مــی 
کنــد. بعــالوه، بــا توجــه بــه ایــن کــه شــکر جــاذب رطوبــت اســت، مقــدار آب 
در دســترس بــرای فعالیــت هــای متابولیکــی باکتــری هــای اســتارتر کاهــش 

پیــدا مــی کنــد. وظیفــه شــیرین کننــده هــای مصنوعــی محــدود به همــکاری 
ــی در  ــن نقــش فعال ــم ماســت نمــی شــود. آنهــا همچنی ــا وطع آنهــا در آروم
ــن اســیدی شــدن شــیر  ــن در حی ــل ســایز میســل هــای کازئی ــر و تبدی تغیی
ــد. پایــداری شــیرین کننــده هــا در طــول پریــد نگــه داری )انبــار داری(  دارن
یکــی از نخســتین ضوابــط در انتخــاب شــیرین کننــده هــا بــرای تولیــد ماســت 
مــی باشــد. گرایــش رایــج در اســتفاده از شــیرین کننــده هــای مصنوعــی بــا 
ــداد بیشــتری شــیرین  ــا تع ــا ی ــوط کــردن  دو ت ــاال درماســت، مخل ــدرت ب ق
کننــده اســت تــا طعــم ماســت در باالتریــن ســطح خــود قــرار بگیــرد) بــرای 

بهینــه کــردن طعــم ماســت(.
3.  استفاده از نگه دارنده ها : 

در صنعــت ماســت، نگــه دارنــده هــا بطــور معمــول درآمــاده ســازی ماســت 
ــی شــوند.  ــظ شــده( اســت م ــده ) غلی ــوه ای و ماســت هــای چکی هــای می
عملکــرد اصلــی نگــه دارنــده هــا، جلوگیــری از رشــد میکروارگانیســم هــای 
ــوده مــی  ــر، ماســت را آل ــا بعــد از تخمی ــن ی ناخواســته ای اســت کــه در حی
کننــد. بخصــوص ، ریســک آلــوده شــدن بــا مخمرهــا و کپــک هــا در ماســت 
ــوه  ــا شــربت می ــوه و ی ــپ می ــوه ای باالســت، بنابرایــن، آمــاده ســازی پال می
ــا در ماســت  ــدار مخمرهــا و کپــک ه ــاد انجــام شــود. مق ــت زی ــا دق ــد ب بای

میــوه ای بایــد کمتــر از ۱در هــر گــرم ماســت باشــد.
 Candida famata ,   Kluyweromyces مثــل  مخمرهــا  بعضــی   
marxianus مــی تواننــد در دمــای پاییــن در ماســت میــوه ای رشــد کننــد. 
قاعــده اصلــی در تولیــد ســنتی ماســت چکیــده ) غلیــظ شــده( خــارج کــردن 
ــه  TS )۲۵ -۲۲%( مــی باشــد. در حیــن  ــا رســیدن ب آب از ماســت ســاده ت
جــدا ســازی آب بوســیله جاذبــه زمیــن، کــه حــدود ۱۸-۱۲ ســاعت وقــت مــی 
گیرد،محتمــل اســت کــه میکروارگانیســم هــای ناخواســته ماســت چکیــده را 
آلــوده کننــد. بیشــترین آلــوده کننــده هــای ماســت چکیــده مخمرهــا هســتند. 
عــالوه بــر انــدازه گیــری بهداشــتی کــه در تولیــد ماســت میــوه ای و ماســت 
ــده هــا  ــده انجــام مــی شــود، در بعضــی کشــورها اســتفاده از نگــه دارن چکی
بــرای جلوگیــری از رشــد میکروارگانیســم هــای ناخواســته مجــاز مــی باشــد.

FAO/ WHO اجــازه مــی دهنــد کــه ســوربیک اســید )شــامل نمــک هــای 
ســدیم، پتاسیم،کلســیم( و بنزوئیــک اســید و SO2  در ماســت اســتفاده شــود. 
ماکزیمــم مقــدار در محصــول نهایــیmg kg -۱ 50 مــی باشــد) بطــور تکــی 

یــا مخلوطــی از ترکیبــات بــاال(.
 6,۵ ≤ pH ــتر در ــوربیک بیش ــید س ــای اس ــک ه ــی نم ــد کپک ــرات ض تاثی
نشــان داده شــده. ســوربیک اســید و نمــک هــای ســوربیک اســید بــا 
ــتم    ــردن سیس ــدود ک ــیله مس ــا بوس ــد مخمره ــی از رش ــه تنهای ــا ب ــم و ی ه
dehydrogenase آنهــا ، جلوگیــری مــی کننــد. ســوربات پتاســیم نــه تنهــا 
ــن  ــن ای ــد، بلکــه همچنی ــی کن ــری م ــا جلوگی ــا و مخمره ــک ه از رشــد کپ
نگــه دارنــده  فعالیــت متابولیکــی باکتــری هــای اســتارتر ماســت را تــا حــدی 
ــی شــود.  ــر م ــه تخمی ــی شــدن مرحل ــن باعــث طوالن ــد، و ای ــی کن ــد م کن

ــزوات  ــدیم بن ــوربات و س ــیم س پتاس
 Saccharomyces spp., برعلیــه  خیلــی   )≤۴۰۰mg  kg-1(  
 Geothricum candidum  و Debaryomyces spp., Candida spp
ــزوات هــر دو  ــده موثرهســتند. پتاســیم ســوربات و ســدیم بن در ماســت چکی
ــر،  ــالهای اخی ــد. در س ــت ندارن ــم ماس ــا و طع ــت ، آروم ــر باف ــی ب ــر منف اث
نگــه دارنــده هــای مصنوعــی و نیمــه مصنوعــی بــا ترکیبــات ضــد میکروبــی 
طبیعــی جایگزیــن شــده انــد. در بیــن مــواد ضــد باکتریایــی طبیعــی، نایســین 

nisin، کــه یــک پپتیــد چنــد حلقــه ای آنتــی باکتریــال  بــا ۳۴ اســید آمینــه 
ــی اســت کــه مصــرف مــی  ــده غذای ــن نگــه دارن ــج تری آزاد مــی باشــد، رای
Gram )−(شــود. نایســین اثــر محــدودی بر علیــه مخمرهــا و باکتــری هــای
گــرم منفــی دارد. امــا برعکــس باکتــری هــای)+( Gram گــرم مثبــت ماننــد 
کلســتریدیوم و باســیلوس را شــدیدا تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. اســتفاده از 
نایســین در ماســت توســط حساســیت کالچــر اســتارتر بــه ایــن مــاده محــدود 
شــده، کــه ایــن ممکــن اســت تخمیــررا خــراب کنــد و بســتگی بــه غلظــت 
ــه  ــته ب ــون بس ــده دارد. ) چ ــرف ش ــه مص ــتارتر ک ــژادی از اس ــین و ن نایس
غلظــت نایســین و نــژاد اســتارتری کــه مصــرف شــده ممکــن اســت تخمیــر 

را خــراب کنــد. گــزارش شــده کــه در غلظــت
ــه  ــت ب ــتارتر ماس ــای اس ــری ه ــین، باکت )RU mL-1 200-100(  نایس
ــدن  ــیدی ش ــب آن از اس ــه موج ــد، وب ــده ان ــدود ش ــترده ای مح ــدار گس مق
ــترپتوکوکوس  ــی، اس ــد. بطــور کل ــی کنن ــری م ــا جلوگی ــاد ماســت متعاقب زی
ــه الکتوالســیلوس بولگاریکــوس ،  ــوس مقاومــت بیشــتری نســبت ب توموفیل
بــه نایســین از خــود نشــان مــی دهــد. مقــدار مصــرف نایســین بطــور نمونــه 
 pH ــه ــین ب ــت نایس ــد. فعالی ــی باش ــج mgkg-1  1.25 - 0.25 م در رن

ــر اســت.  ــی موثرت ــن خیل ــا pH پایی ــذا ب بســتگی دارد، و در سیســتم غ
ناتامایســین Natamycin ، همچنیــن بــه عنــوان یــک ضــد کپــک شــناخته 
 Streptomyces شــده، یــک عامــل آنتی میکــروب طبیعی اســت کــه توســط
natalensis تولیــد مــی شــود. ناتامایســین یــک آنتــی بیوتیــک بــا بانــد دو 
گانــه مــی باشــد، کــه مخصوصــا بــر ضــد کپــک هــا و مخمرهــا عمــل مــی 
کنــد. و برعکــس، ناتامایســین هیــچ تاثیــری بــر اســتارترهای ماســت نــدارد. 
چــون ناتامایســین در شــرایط بــا دمــای بــاال و pH پاییــن مــی توانــد تــاب 
ــی  ــه م ــردن اضاف ــتوریزه ک ــل از پاس ــت قب ــس ماس ــه میک ــاورد، آن را ب بی
کننــد و مــی توانــد تــا ۳-۲ هفتــه بعــد از تولیــد فعالیــت خــود را حفــظ کنــد. 
اگــر چــه در خیلــی از کشــورها مصــرف ناتامایســین در ماســت غیــر قانونــی 
مــی باشــد، امــا ایــن مــاده بطــور موفقیــت آمیــزی در تولیــد ماســت ســاده 
و ماســت میــوه ای بــکار رفتــه بــدون اینکــه خــواص فیزیکــی یــا شــیمیایی 
ــده هــای ضــد  ــر بگــذارد. یکــی از نگــه دارن محصــول نهایــی را تحــت تاثی
ــی  ــاده  اصل ــی باشــد و در آن م ــول م ــد تجــاری معم ــه در بع ــا ک ــک ه کپ

همــان ناتامایســین اســت     
) Delvocid ® Gist-Brocades Delft, the Netherlands(  می باشد. 

هموژن کردن :
شیرامولســیون چربــی درآب اســت، بــا گلبــول هــای چربــی کــه درفازپیوســته 
شیراســکیم پخــش شــده انــد. امــا اگــر شــیر را راکــد نگــه داریــم، چربــی بــاال 
ــه خامــه را تشــکیل مــی دهــد. هموژناســیون یــک تیمــار  آمــده و یــک الی
)عملیــات( مکانیکــی مــی باشــد کــه بــر روی گلبــول هــای چربــی شــیر انجام 
مــی شــود، و بــا عبــور دادن شــیر تحــت فشــار زیــاد ازبیــن یــک ســوراخ یــا 
روزنــه کوچــک انجــام مــی شــود،و ایــن باعــث مــی شــود کــه قطــر گلبــول 
هــای چربــی کاهــش پیــدا کنــد و تعــداد آنهــا و ســطح تمــاس آنهــا افزایــش 
ــول  ــل گلب ــه تمای ــت ک ــن اس ــی ای ــر عمل ــی از نظ ــه نهای ــد. نتیج ــدا کن پی
هــای چربــی بــه تشــکیل یــک الیــه خامــه بــه مقــدار زیــادی کاهــش پیــدا 
مــی کنــد. بــه دلیــل انجــام مرحلــه هموژناســیون، تعــدادی تغییــرات فیزیکــی 
و شــیمیایی در ماســت رخ مــی دهــد. . ظرفیــت جــذب گلبــول هــای چربــی 
ــه میســل  ــال، جــذب شــدن ب ــرای مث ــز شــده(، ب ــول هــای ری ــد ) گلب جدی
ــواد  ــدار کل م ــش مق ــث افزای ــر باع ــن ام ــد،  وای ــی یاب ــش م ــن افزای کازئی
معلــق، و در نتیجــه افزایــش ویســکازیته و همچنیــن باعــث بهبــود ثبــات در 

ــن  ــدازی مــی شــود کــه ای ــل آب ان ــداری بیشترماســت در مقاب ماســت و پای
امربــه دلیــل افزایــش آب دوســتی میســل هــای کازئیــن مــی باشــد. درحیــن 
ــا  عملیــات هموژناســیون تغییراتــی در فعــل و انفعــاالت بیــن پروتئیــن هــا ب
ــوره شــدن بعضــی از پروتئیــن  ــه دلیــل دنات ــن ب هــم، رخ مــی دهــد کــه ای
هــا و تغییــر جهــت در باالنــس نمــک هــا اتفــاق مــی افتــد. همــوژن کــردن 
تغییــرات ناخواســته ای نیــز در ماســت بوجــود مــی آورد بــرای مثــال ســطح 
ــه باعــث  ــر(، ک ــَن6-۴ براب ــد ) بی ــی یاب ــش م ــاز افزای ــا لیپ ــی ب تمــاس چرب
لیپولیــز گســترده مــی شــود. بســته بــه مقــدار افزایــش فســفولیپیدها در فــاز 
شــیر اســکیم ، پمــپ کــردن شــیر ) ماســت ســازی( مــی توانــد ســبب تولیــد 
ــید  ــم اکس ــاد طع ــن ایج ــود. همچنی ــیون ش ــای اینکوباس ــک ه ــف در تان ک
شــدگی در ماســت هــای همــوژن شــده خیلــی محتمــل اســت. هموژناســیون 
ــا فشــار بیــن ۱۰۰ تــا  معمــوال در رنــج دمایــی بیــن℃ ۵۵  تــا ℃ ۸۰   و ب
۲۵۰ بــار انجــام مــی شــود. در تولیــد ماســت معمــوال ترجیــح داده مــی شــود 
ــاره خوشــه  ــون دوب ــتفاده شــود چ ــه ای اس ــک مرحل ــیون ی ــه از هموژناس ک
ای شــدن گلبــول هــای چربــی بعیــد اســت. بهتریــن دمــای مناســب بــرای 
ــع  ــه شــکل مای ــی شــیر ب ــی کــه چرب هموژناســیون ℃ 7۰-6۰ اســت دمای
اســت. مرحلــه همــوژن معمــوال قبــل از مرحلــه تیمــار حرارتــی انجــام مــی 
شــود، اگرچــه بعضــی از محققیــن مدعــی هســتند کــه همــوژن کــردن بعــد 
از تیمــار حرارتــی باعــث بهبــود خــواص فیزیکــی ماســت مــی شــود. کــه در 
ایــن حالــت، اســتقرار شــرایط کاری اســپتیک ضــروری مــی باشــد. هــر چنــد 
 APV Nordic A/S )Aarhus,Denmark (در مــدل و سیســتمی کــه
ــی  ــار حرارت ــه هموژناســیون، تیم ــد از مرحل ــل و بع ــیر قب ــرده، ش طراحــی ک
مــی بینــد، و ایــن امــر نیــاز بــه شــرایط کاری اســپتیک را منتفــی مــی کنــد. 
بعضــی از تولیــد کننــدگان ماســت از روش همــوژن دو مرحلــه ای اســتفاده می 
ــی  ــام م ــه اول انج ــردن در مرحل ــوژن ک ــه ای، هم ــد. در روش دو مرحل کنن
ــرای  ــده ب ــرل ش ــت و کنت ــار برگشــتی ثاب ــاد فش ــا ایج ــه دوم ب ــود. مرحل ش
اســتفاده در مرحلــه اول، بــه بهبــود کارآیــی همــوژن کمــک مــی کنــد. مرحلــه 
دوم همچنیــن از خوشــه ای شــدن و بــه هــم چســبیدن گلبــول هــای چربــی 
کــه ممکــن اســت بالفاصلــه  بعــد از مرحلــه اول هموژناســیون اتفــاق بیافتــد 

جلوگیــری مــی کنــد. 
تیمار حرارتی:

شــیر ماســت ســازی بایــد تحــت تیمــار حرارتــی قــرار بگیرد بطــوری کــه تمام 
فلــور میکروبــی بیماریــزا، بیشــتر ســلول هــای رویشــی میکروارگانیســم هــا و 
آنزیــم هــای طبیعــی خــود شــیر کــه در آن هســتند نابــود شــوند. از دیــدگاه 
ــا اســتارتر  ــی کــه ب ــودی  میکروارگانیســم های ــی، حــرارت باعــث ناب میکروب
ــرای رشــد اســتارتر ماســت  ــط را ب ــد، شــده و محی ــی کنن ــت م ماســت رقاب
ــرای  مســاعد مــی کنــد. وقتــی کــه شــیر مــورد مصــرف در تولیــد ماســت ب
مــدت طوالنــی )روز ۳-۲( در شــرایط  ســرد نگــه داری مــی شــود، لیپازهــای 
مقــاوم بــه حــرارت کــه توســط باکتــری هــای سرمادوســتی مانند ســودموناس، 
اســینتوباکتر ســراتیا، ایروباکتــر، آلکالیجنــس و موراکســال  تولیــد میشــوند،  می 
تواننــد بــر روی چربــی شــیر عمــل کننــد و ایــن امــر باعــث افزیــش غلظــت 
اســید هــای چــرب آزاد و ایجــاد طعــم تلــخ در محصــول نهایــی   مــی شــود. 
در حیــن تیمــار حرارتــی، مــوادی بوجــود مــی آینــد کــه مــی تواننــد باعــث 
تحریــک یــا جلوگیــری از رشــد باکتــری هــای اســتارتر ماســت شــوند. شــیر 
ــباع شــده اســت، و در  ــوال ازاکســیژن اش ــای ســرد معم ــره شــده در دم ذخی
ــیر  ــاز( اکســیژن از ش ــای ب ــی )بخصــوص در سیســتم ه ــار حرارت ــن تیم حی
خــارج مــی شــود، کــه ایــن باعــث مــی شــود شــرایط مناســب بــرای رشــد 
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باکتــری هــای اســتارتر ماســت مهیــا شــود. اســتفاده از سیســتم هــای بســته 
متــداول، باعــث مــی شــود ایــن اکســیژن نتوانــد از شــیر خــارج شــود. بعــد از 
مدتــی مقــدار اکســیژن شــیر ماســت ســازی  باالتــر از4mgkg  -1 خواهــد 
رســید، و ایــن امــر باعــث رکــود در رشــد اســتارترهای ماســت مــی شــود. کــه 
ایــن پریــد رکــود بــه دمــای گرمخانــه گــذاری و مقداراکســیژن بســتگی دارد.

ــم و  ــر ه ــیر ب ــای ش ــن ه ــل پروتئی ــرات متقاب ــر اث ــی ب ــار حرارت ــر تیم تاثی
خصوصیــات تشــکیل ژل در ماســت:

ــت  ــی ماس ــت فیزیک ــرای کیفی ــده ای ب ــن کنن ــات تعیی ــا ترکیب ــن ه پروتئی
ــه رابطــه ی  ــیر معطــوف  ب ــه در ش ــر، بیشــترین توج ــن خاط ــه ای هســتند. ب
بیــن تیمــار حرارتــی و تغییــرات خــواص عملکــردی پروتئیــن هــا شــده اســت. 
پروتئیــن هــای شــیر مرکــب از کازئیــن هــا و پروتئیــن هــای whey  هســتند، 
پروتئیــن هــای whey خیلــی بــه تیمــار حرارتــی حســاس هســتند، البتــه بــه 
 pH ــش ــا کاه ــا ب ــن ه ــه، کازئی ــزء peptone )PP( proteose-. اگرچ ج
غیــر محلــول شــده و تــه نشــین مــی شــوند )رســوب مــی کننــد(، امــا آنهــا 
در مقابــل حــرارت پاســتوریزه پایــدار هســتند. برخــالف کازئیــن هــا، پروتئیــن 

ــد.  هــای whey  ســاختار ســه بعــدی دارن
ــاالی℃7۰  ــی  ب ــار حرارت ــا  تیم ــه ب ــده ک ــخص ش ــه مش ــت ک ــدت هاس م
ــل  ــا میس ــا ب ــی از آنه ــوند بعض ــی ش ــوره  م ــای whey  دنات ــن ه پروتئی
ــی  ــده خیل ــن کنن ــن موضــوع تعیی ــد و ای ــی دهن ــن کمپلکــس م ــای کازئی ه
ــای ℃ 6۵ ،  ــر دم ــد. زی ــی باش ــیر م ــوالت ش ــیر و محص ــات ش از خصوصی
 whey حداقــل در تئــوری، دناتــوره شــدن و تغییــرات عملکــرد  پروتئیــن هــای
  WPs بخصــوص  بتاالکتوگلبولیــن برگشــت پذیــر اســت. تجمــع و انباشــتگی
شــیر در اثــر حــرارت یــک فرآینــد چنــد مرحلــه ای اســت. مرحلــه اول تجمــع 
و انباشــتگی شــامل فعــل و انفعــاالت گروههــای تیــول- دی ســولفید اســت. 
ــه تنهــا شــامل ایــن پیوندهــا بلکــه شــامل پــل  ــه دوم، ن ــی کــه مرحل در حال
هــای کلســیمی، هیــدروژن و باندهــای هیدروفــوب یــا آبگریــز نیــز مــی شــود. 
بعــد از اینکــه تجمــع و انباشــتگی کامــل شــد، بتاالکتوگلبولیــن هــای تجمــع 
یافتــه بــا کاپاکازئیــن واکنــش مــی دهنــد و ســرعت تجمــع یــا انباشــتگی بــه 
انــواع یــا مغادیــر بتاالکتوگلبولیــن موجــود بســتگی دارد. یــون هــای کلســیم، 
اتحــاد و پیوســتگی بتاالکتوگلبولیــن بــا میســل هــای کازئیــن را تســریع مــی 
ــع  ــا دف ــذب و ی ــه ج ــر درج ــر ب ــا در تاثی ــدرت یونه ــر ق ــاید بخاط ــد، ش کنن
الکترواســتاتیک بیــن الکتوگلبولیــن و کاپاکازئیــن بوســیله ایجــاد یــک محیــط 
ــن  ــد ای ــل دارن ــال متقاب ــل و انفع ــه فع ــی ک ــول های ــراف مولک ــی در اط یون
اتفــاق رخ مــی دهــد. بعــالوه اینکــه، نمــک هــا مــی تواننــد بــر فعالیــت گــروه 
ــه مقــدار زیــادی  ــد. مقــدار دناتــوره شــدن WPs ، ب هــای تیولــی اثــر بگذارن
بــه pH شــیر بســتگی دارد. هــر چــه pH پاییــن تــر باشــد ســرعت دناتــوره 
شــدن بیشــتر مــی شــود. غلظــت الکتــوز یــک فاکتــور محــدود کننــده بــرای 
دناتــوره شــدن WPs مــی باشــد. غلظــت الکتــوز شــیر بــا ترکیبــات شــیمیایی 
ــدار  ــر مق ــا، اگ ــدارد ام ــوره شــدن WPs ن ــر ســرعت دنات ــی ب ــال، اثرمنف نرم
ــرای  ــزودن شــیر خشــک اســکیم ب ــن اف ــوز شــیر ماســت ســازی در حی الکت
تنظیــم SNF شــیر، بــا روش RO افزایــش پیــدا کنــد، ســرعت دناتــوره شــدن 
ــد در  ــن نقــص، شــیر بای ــر ای ــه ب ــرای غلب ــد. ب ــی کن ــدا م WPs کاهــش پی
دمــای باالتــر از℃ ۹۰ بــه مــدت ۱۵-۱۰ دقیقــه حــرارت ببینــد. در اظهــارات 
ــده ای در تشــکیل ژل  ــن کنن ــش تعیی ــن نق ــن و کاپاکازئی ــاال بتاالکتوگلبولی ب
ماســت دارنــد. عــالوه بــر ایــن فعــل و انفعــال، وجــود فعــل و انفعــاالت بیــن 
 Mottar ــت شــده اســت. شــخص ــز ثاب دیگــر WPs و مشــتقات کازئیــن نی

et al. نشــان داد کــه نســبت بیــن بتاالکتوگلبولیــن و آلفاالکتالبومیــن متصــل 
ــر فعــل و انفعــال  ــه نظــر مــی آیــد کــه ب ــه میســل هــای کازئیــن ب شــده ب
آنهــا و بافــت تشــکیل شــده در ماســت اثــر مــی گــذارد، و اینکــه ایــن نســبت 
مســتقیما بــه ترکیــب دمــا- زمــان بــکار رفتــه ارتبــاط دارد. ثابــت شــده اســت 
ــوب  ــت مطل ــن حال ــه بهتری ــدت ۱۰ دقیق ــه م ــی ℃ ۹۰ ب ــار حرارت ــه تیم ک
ــی خــوب مــی  ــت بافت ــا کیفی ــرای بدســت آوردن ماســت ب ــی ب تیمــار حرارت
ــن  ــل کازئی ــه میس ــن ب ــان، آلفاالکتالبومی ــا- زم ــب دم ــن ترکی ــا ای ــد. ب باش
متصــل مــی شــود و متعاقبــا، ظرفیــت نگــه داری آب و خــواص هیدروفیلیــک 

ــد. )آب دوســتی( پروتئیــن هــا افزایــش مــی یاب
تاثیر تیمار حرارتی بر روی خواص بافتی ماست:

تیمــار حرارتــی، یکــی از مهمتریــن مرحلــه هــای تکنولوژیکــی موثــر بــر روی 
خــواص رئولوژیکــی ماســت مــی باشــد. Dannenberg وKessler : نشــان 
ــده )℃۹۰ (،  ــه ش ــای گفت ــیر در دم ــه داری ش ــان نگ ــدت زم ــه م ــد ک دادن
ــات  ــود، خصوصی ــی ش ــن م ــدن بتاالکتوگلبولی ــوره ش ــبب ۹۹% دنات ــه س ک
ــات  ــرارت ثب ــش شــدت ح ــا افزای ــد. در کل، ب ــی کن ــن م ژل ماســت را تعیی
ــه داری  ــان نگ ــی زم ــا وقت ــد، ام ــی کن ــدا م ــود پی ــت بهب ــتحکام ماس و اس
ــن  ــدن ۹۹% از بتاالکتوگلبولی ــوره ش ــرای دنات ــدت الزم ب ــر م ــه ۲/۵ براب ب
افزایــش مــی یابــد، اســتحکام و ثبــات ژل ماســت کاهــش مــی یابــد، و اثــرات 
ــت.  ــده اس ــاهده ش ــز مش ــر از)℃ ۱۲۰ ( نی ــای باالت ــابهی در دم ــی مش منف
ــی  ــار حرارت ــد و روش تیم ــه مت ــرده ک ــار ک Labropoulous et al. : اظه
بــر روی مقــدار دناتــوره شــدن WP اثــر مــی گــذارد. بــر اســاس یافتــه هــای 
آنهــا، شــیری کــه در وت فرآینــد شــده  )℃ ۸۲ بــه مــدت ۱۵ دقیقــه یــا ℃ 
6۵ بــه مــدت ۳۰ دقیقــه ( بطــور قابــل مالحظــه ای ژل بــا ثبــات تــری دارد 
نســبت بــه شــیری کــه بــا روش غیــر مســتقیم UHT ) در دمــای℃  ۱۴۹ 
ــه( آمــاده شــده. در مطالعــات بیشــتر ثابــت شــده کــه  ــه مــدت ۱۲- ۰ ثانی ب
ماســت تهیــه شــده از شــیر UHTوســیکازیته و اســتحکام ژل  پاییــن تــر و 
توانایــی گســترش )پخــش شــدن( باالتــری از خــود ، در مقایســه بــا ماســتی 
ــه  ــه تهی ــدت ۳۰ دقیق ــه م ــان،℃ ۸۲ ب ــب دما-زم ــا ترکی ــیری ب ــه از ش ک
شــده نشــان مــی دهــد. در کل، ترکیــب HTST )دمــای بــاال- زمــان کوتــاه( 
ــا  ــه و روش مســتقیم ی ــدت ۱/۸-۰/۵ دقیق ــه م ــال HTST   در ℃ ۹۸ ب مث
غیــر مســتقیم UHT اســتحکام ژل پاییــن تــرو کیفیــت بافتــی ضعیــف تــری 
ــده از  ــه ش ــت تهی ــس، ماس ــد. و برعک ــنتی وت دارن ــتم س ــه سیس ــبت ب نس
شــیری کــه فرآینــد HTST را تحمــل کــرده ظرفیــت نگــه داری آب باالتــری 
داشــته نســبت بــه ماســتی کــه از شــیر بــا تیمــار UHT تهیــه شــده اســت. 
روی هــم رفتــه ، اگــر فقــط فعالیــت اســتارتر ماســت مــورد توجــه باشــد، تیمــار 
حرارتــی ℃ ۸۵ بــه مــدت ۳۰ دقیقــه بــرای تولیــد صنعتــی بهتریــن فرآینــد 

توصیــه شــده اســت
بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــای انــرژی و افزایــش حساســیت جهانــی بــه 
حفــظ محیــط زیســت، کاهــش مصــرف انــرژی در گردانــدن صنعــت لبنیــات 
از حساســیت خاصــی برخــوردار است.پاســتوریزه کننــده هــای HTST بطــور 
ــن  ــرارت را بی ــت ح ــه بازیاف ــد ک ــا دارن ــا احی ــی ی ــک بخــش بازیاب ــه ی نمون
ــود  ــرم بهب ــده ی گ ــتوریزه ش ــول پاس ــان محص ــرد و هم ــام س ــول خ محص

مــی بخشــد. 

ــدازی خــط بســته بنــدی خرمــا هســتید در ایــن  ــه راه ان ــد ب ــه من اگــر عالق
ــا آشــنا شــوید. ــدی خرم ــا خــط بســته بن ــا ب ــراه باشــید ت ــا هم ــا م ــه ب مقال

 هزینه تقریبی موردنیاز : تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان + تقریبا ۱۰۰میلیون 
سردخانه

متراژ تقریبی :۵۰۰ متر مربع
نرخ بازده :۴۳ درصد

موقعیت جغرافیایی : جنوب کشور ایران )استان های خوزستان، بوشهر،...(
 

معرفی صنعت خرما
 

خرمــا یکــی از بــا قدمــت تریــن میــوه هــای شــناخته شــده اســت. در حــال 
ــراق ،  ــوند . ع ــد میش ــالمی تولی ــای اس ــور ه ــا در کش ــر خرماه ــر اکث حاض
ایــران ، عربســتان ، عمــان و... از بزرگتریــن کشــور هــای تولیــد کننــده ایــن 
محصــول هســتند . ایــن میــوه بــه صــورت عمــده در کشــور هــای مســلمان 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــون مذهب ــم گوناگ ــان و در مراس ــاه رمض ــا در م مخصوص
ــل  ــد غیرقاب ــتن فوای ــل داش ــه دلی ــا ب ــا خرم ــن روزه ــا ای ــرد . ام ــرار میگی ق
شــمارش آن ، جایــگاه بــه خصوصــی بیــن مــردم جهــان پیــدا کــرده اســت . 
و همیــن امــر باعــث تقاضــا رو بــه افزایــش ایــن صنعــت در سراســر جهــان 
اســت . متاســفانه تولیدکننــدگان خرمــا هنــوز متوجــه ارزش ایــن نفــت شــیرین 
در خاورمیانــه نیســتند  و ایــن محصــول را بســیار ارزان تــر از ارزش واقعیــش 
صــادر میکننــد . بــه صــورت کلــی صنعــت رو بــه رشــد در مقابــل ما قــرار دارد.

ــوه هــای بســیار متنــوع اســت امــا در یــک دســته بنــدی   خرمــا یکــی از می
ــم  ــر و خشــک تقســیم کنی ــوع ت ــه دو ن ــن محصــول را ب ــم ای ــی میتوانی کل
ــای  ــدی  خرم ــته بن ــت بس ــه صنع ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب . و بای
ــرف  ــازار مص ــه ب ــد ک ــه نمان ــا ناگفت ــت ، ام ــر اس ــده ت ــی پیچی ــر کم ت
دارد. را  خــود  مخصــوص  هــای  مشــتری  و  اســت  یکســان  دو  هــر 

 

بررسی انواع بسته بندی خرما

ــران ، بســته بنــدی خرمــا  ــه روش هــای بســته بنــدی  مرســوم در ای از جمل
ــر  ــه مــی باشــد و عــالوه ب ــر حرف ــه صــورت دســتی اســت کــه بســیار غی ب
ــت  ــد از مرغوبی ــاد نمیکن ــا ایج ــول م ــرای محص ــبی ب ــر مناس ــه ظاه اینک

محصــول نیــز میکاهــد و قطعــا در عرصــه بازارهــای جهانــی موقعیــت 
مطلــوب را کســب نخواهیــد کرد.بــرای بســته بنــدی صنعتــی و مــدرن خرمــا 
بایــد در شــرکت هــای بســته بنــدی خرمــا از دســتگاه هایــی اســتفاده شــود 
ــه هــای مشــابه خارجــی بکشــاند. ــا نمون ــه رقابــت ب کــه ایــن محصــول را ب

 
طرح توجیهی بسته بندی خرما )بررسی موقعیت جغرافیایی و 

هزینه ها به صورت تقریبی(

ــا   ــه م ــد و ارائ ــدار تولی ــه مق ــر چ ــم ، ه ــه کنی ــی ارائ ــم محصول ــا میخواهی م
ــون در تمــام صنعــت هــا  ــن قان ــود ای بیشــتر باشــد در آمــد بیشــتر خواهــد ب
یکســان اســت میخواهــم بگویــم کــه هــر چــه مســاحت زمیــن شــما بــرای 
کاشــت و برداشــت محصــول بزرگتــر باشــد بهتــر اســت . اســتان هایــی کــه 
محــل کشــت مناســب خرمــا میباشــند ،اکثــرا در جنــوب کشــور قــرار دارنــد ، 
یــک مشــاوره در عرصــه بســته بنــدی بــرای شــما ایــن اســت کــه بــه دلیــل 
مشــکالتی کــه ممکــن اســت در حمــل نقــل بــرای شــما اتقــاق بــی افتــد واحد 
بســته بنــدی خــود را در نزدیکــی نخلســتان قــرار دهیــد . بــرای مثــال ، آبــادان 
، بوشــهر، خرمشــهر، شــادگان ، اهــواز و بهبهــان مــکان هــای مناســبی بــرای 
ایــن ســرمایه گــذاری پــر بــازده مــی باشــند. بــرای وارد شــدن بــه ایــن صنعت 
نیــاز بــه ۵۰۰ متــر مربــع فضــا بــرای تولیــد خرمــا و انبــار محصــول می باشــد .

 ســازندگان  ماشــین آالت خــط بســته بنــدی خرمــا بــرآورد قیمتــی 
حــدود  در  انــد  کــرده  اعــالم  و  انــد  داده  انجــام  خصــوص  ایــن  در 
۲۰۰ میلیــون هزینــه دســتگاه و خــط تولیــد ایــن محصــول میباشــد 
هزینــه ســردخانه جــدا از دســتگاه هــا محاســبه شــده و چیــزی بیــن 
بــا  بــرای قســمت دســتگاه هــا  اســت.  تومــان  میلیــون  ۱۰۰تــا۱۵۰ 
ــت. ــاز اس ــع نی ــر مرب ــدود ۵۰۰ مت ــاحتی ح ــول مس ــم محص ــه حج ــه ب توج

گام به گام در خط تولید خرما

بــار خرمــای خریــداری شــده شــما وارد کارخانــه بســته بنــدی خرمــا میشــود و 
مــا اینجــا میخواهیــم فرآینــد بســته بنــدی ایــن محصــول را  بررســی کنیــم.

ابتــدا خرمــا هــا بایــد طبــق وزن طبقــه بنــدی شــوند پــس اولیــن مرحلــه وزن 
ــا  ــی میرســد کــه تقریب ــد زدای ــه گن ــه مرحل ــت ب ــری خرماست.ســپس نوب گی
زمــان بــر اســت و هــدف ایــن مرحلــه پیشــگیری از آلــوده شــدن خرماســت.

راه اندازی خط بسته بندی خرما
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بــا دیــدن یــک بشــقاب پــر از ماکارونــی تصــوری از یــک غــذای ایتالیایــی در 
اذهــان همــه بــه وجــود می آیــد و اکثــر مــردم فکــر می کننــد خالــق ماکارونــی 
فــردی ایتالیایــی بــوده اســت امــا چنیــن نیســت ابداع کننــده ماکارونــی یــک 
ــت.  ــی اس ــذای بین الملل ــن غ ــده ای ــدو< ابداع کنن ــو فوکاآن ــی بود.>موم تایوان
ــا  ــرد و تقریب ــی می ک ــن زندگ ــال ها در ژاپ ــه س ــت ک ــی اس ــک تایوان او ی
ــل دســترس و ارزان قیمــت را  ــن غــذای خوشــمزه و قاب ــرن پیــش ای ــم ق نی
ابــداع کــرد تــا همــه اقشــار مــردم در کنــار دیگــر غذاهایشــان از ایــن غــذای 
نشاســته ای نیــز اســتفاده کننــد. او تــالش زیــادی بــرای تنــوع بخشــیدن بــه 
ماکارونــی یــا همــان >نودلــز< کــرد. وی در ســن ۹6 ســالگی چشــم از جهــان 
فــرو بســت. در ایــن مقالــه بــه زندگــی ایــن فرد مبتکــر اشــاره خواهیم داشــت.

● زندگی موموفوکا آندو
ــی  ــول ژاپن ــواده متم ــک خان ــارس ۱۹۱۰ در ی ــج م ــدو< در پن ــوکا آن >موموف

ــه جهــان گشــود. در آن زمــان  ــوان چشــم ب ــار در شــهر کاگــی تای تایوانی تب
تایــوان در اشــغال ژاپــن بود.>موموفــوکا< طعــم محبــت والدیــن را نچشــید، 
زیــرا در کودکــی هــر دویشــان را از دســت داد و یتیــم شــد امــا ارث کالنــی 
بــه او رســیده بــود. از آن زمــان بــه بعــد سرپرســتی >موموفــوکا< بــه عهــده 
مادربــزرگ و پدربزرگــش بــود. آنهــا در تاینــان تایــوان زندگــی می کردنــد لــذا 
او بــه آنجــا نقــل مــکان کــرد و در دامــان مهربــان مادربــزرگ و پدربزرگــش 
ــت.  ــوجات داش ــی و منس ــازه پارچه فروش ــک مغ ــش ی ــت. پدربزرگ ــد یاف رش
موموفــوکا پــس از مدرســه بــه مغــازه می رفــت و پارچــه می فروخــت. 
ــا ارثــی کــه برایــش  ــاد گرفــت و ب ــد و فــروش را ی کم کــم راه و رســم خری
مانــده بــود یــک شــرکت واردات و صــادرات پارچــه در تایپــه بــا ســرمایه ای 
ــود. ــاله ب ــان ۲۲ س ــرد. وی در آن زم ــا ک ــر پ ــن ب ــزار ی ــر ۱۹۰ ه ــغ ب بال

ژاپــن  اوزاکای  بــه   ۱۹۳۳ ســال  در  موموفــوکا 
دهــد. گســترش  را  شــرکتش  تــا  کــرد  ســفر 

پــس از جنــگ جهانی دوم، موموفوکا شــهروند ژاپن شــد و ســپس برای تکمیل 
تحصیالتــش بــه دانشــگاه ریتســومیکان اوزاکا رفــت. او در کنــار تحصیــل بــه 
کار تجــارت هــم مشــغول بــود کــه بخــت بــا او یــار نبــود و شــرکت زنجیره ای 
منســوجات او ورشکســت شــد. در ســال ۱۹۴۸ یــک کارخانــه کوچــک 
ــرد. ــیس ک ــه ای اوزاکا تاس ــه ایک ــی در منطق ــک خوراک ــه نم ــد و تصفی تولی

>موموفــوکا< عزمــی راســخ داشــت و از شکســت ها نمی هراســید. در آن 

زمــان ژاپــن دوران بعــد از جنــگ جهانــی دوم را می گذرانــد. وزارت بهداشــت 
ســعی در ترغیــب مــردم بــرای خــوردن نــان بــا آرد گنــدم می کــرد و 
ــی اســتطاعت  ــان از لحــاظ مال ــرا آن ــود، زی ــه مــردم ب نگــران وضعیــت تغذی
ــا آرد  تهیــه موادغذایــی را نداشــتند. از ایــن رو موموفــوکا بــه فکــر افتــاد و ب
ــی  ــه راحت ــه ب ــت کندک ــروزی درس ــی ام ــبیه ماکارون ــته هایی ش ــدم رش گن
هــم مــردم می توانســتند بــا چوب هــای مخصــوص آن را میــل کننــد. 
ــرد. ــا ک ــر پ ــی ب ــه ماکارون ــرای تهی ــی ب ــک و ابتدای ــه ای کوچ او کارخان
ــای  ــد از آزمایش ه ــود بع ــاله ب ــه ۴۸ س ــی ک ــت ۱۹۵۸ در حال در ۲۵ آگوس
 chikin متعــدد باالخــره ماکارونی هــای فــوری آمــاده شــده را بــه نــام
ــگان  ــه هم ــورد توج ــی داد و م ــرغ م ــم م ــه طع ــرد ک ــت ک Ramen درس

ــه  ــن ب ــته ای ۳۵ ی ــود و بس ــران ب ــی گ ــت آن کم ــه قیم ــت. البت ــرار گرف ق
ــای  ــود. ماکارونی ه ــاده ب ــیار س ــز بس ــت آن نی ــرز پخ ــت. ط ــروش می رف ف
نیمــه پختــه را در آب جــوش می ریختنــد و پــس از چنــد دقیقــه غــذا 
 ۱۹7۱ ســپتامبر   ۱۸ در  می خوردنــد.  ســس  بــا  را  آن  و  بــود  حاضــر 

ماکارونی هــای  نــوع  ایــن  شــد.  درســت  هــم  لیوانــی  ماکارونی هــای 
پختــه شــده در لیوان هــای یــک بــار مصــرف بــه دســت مشــتری ها 
داده می شــد و بــا قیمــت مناســب در دکه هــای خیابان هــای ژاپــن بــه 
ــود. ــیرکننده ب ــال س ــن ح ــوی و در عی ــذای مق ــک غ ــت و ی ــروش می رف ف
غذایــی  صنایــع  انجمــن  ریاســت  مقــام  بــه   ۱۹6۴ ســال  در  وی 
ژاپــن نیــز منصــوب شــد. او ســعی می کــرد هــر روز کیفیــت مــواد 
ــد. ــب کن ــردم را جل ــت م ــا رضای ــرد ت ــاال بب ــود را ب ــی خ ــی کمپان غذای

ــه  ــی ب ــن ماکارون ــارد ی ــاد میلی ــش از هفت ــی بی ــن کمپان ــال ۲۰۰۴ ای در س
ــن  ــتوران های ژاپ ــه رس ــون در هم ــم اکن ــود. ه ــه ب ــان فروخت ــر جه سراس
ــوکا در  ــای موموف ــرقی ماکارونی ه ــیای ش ــورهای آس ــر کش ــن و دیگ و چی
ــالوه  ــرا ع ــادی دارد زی ــداران زی ــود و طرف ــرو می ش ــنتی س ــه های س کاس
ــداوم و  ــرای ت ــوی اســت.موموفوکا ب ــت ارزان بســیار خوشــمزه و مق ــر قیم ب
ــوزه  ــن م ــرد و در ای ــر ک ــوزه در اوزاکا دای ــک م ــش ی ــدگاری محصوالت مان
همــه اقــالم ماکارونــی از ابتدایی تریــن تــا جدیدتریــن و در انــواع مختلــف و 
همچنیــن دســتگاه های تهیــه ماکارونــی را در معــرض دیــد همــگان قــرار داد.
ــاال  ــرای ب ــن ب ــت ژاپ ــره از وزارت بهداش ــال و نق ــدال ط ــار م ــن ب او چندی
ــوکا در ســال  ــرد. موموف ــت ک ــی اش دریاف ــت محصــوالت کمپان ــودن کیفی ب
۲۰۰۵ خــود را بازنشســته کــرد و خانه نشــین شــد تــا بــه اســتراحت بپــردازد.
ــالدی، در  ــو می ــال ن ــاز س ــبت آغ ــه مناس ــال ۲۰۰7  ب ــار در س ــن ب او آخری
ــر  ــت و در براب ــو نشس ــث و گفتگ ــه بح ــرکتش ب ــران ش ــا مدی ــه ای ب جلس
ــه  ــج ژانوی ــل کــرد و در پن ــی می ــر از ماکارون ــگاران بشــقابی پ ــن خبرن دوربی
ــران شــرکت در ســن  ــا مدی ــد از مراســم گفتگــو ب ــج روز بع ــی پن ۲۰۰7 یعن
ــرش  ــت و همس ــان فروبس ــم از جه ــی چش ــه قلب ــر حمل ــر اث ــالگی ب ۹6 س
ــس از  ــت پ ــت.گفتنی اس ــا گذاش ــرش را تنه ــر و دخت ــاکو< و دو پس >ماس

ــود  ــم یادب ــرای او مراس ــا ب ــروف دنی ــتوران دارهای مع ــتر رس ــرگ وی بیش م
ــتوران ها  ــه رس ــت، هم ــاوت داش ــا تف ــاع در ایتالی ــا اوض ــد ام ــزار کردن برگ
دادنــد. مــی  بــه مشــتریان خــود  ماکارونــی  روزفقــط  دو  مــدت  بــه 

پــدر مـاکــارونـی جـهــــان
در ایــن قســمت از کار از دســتگاه شســت و شــو دوار اســتفاده میکنیــم و بعــد 
از شســت و شــو در محیطــی گــرم  و بهداشــتی محصــول را خشــک میکنیــم.

ــی  ــری نهای ــک وزنگی ــده  و ی ــدی ش ــته بن ــز و بس ــا تمی ــا ه ــا خرم در انته
ــوده  ــرم ب ــه صــورت کیلوگ ــرد ، وزن محصــوالت ب ــا صــورت میگی روی آنه
و بــا مقدارهــای بیــن المللــی انجــام میگیــرد.در انتهــا بــرای کنتــرل کیفیــت 
ــرد. ــرار میگی ــش ق ــورد آزمای ــول م ــی محص ــورت تصادف ــه ص ــول ب محص

ماشین آالتی  که به صورت کلی در این خط تولید میتوان از آن ها استفاده 
کرد :

o دستگاه چیدمان خرما بر روی نوار نقاله
o دستگاه شست و شو

o دستگاه هسته گیر
o دستگاه بسته بندی

o دستگاه تاریخ زن
o دستگاه تزریق گاز

o و ...

مجوز های موردنیاز
غذایــی  یــک صنعــت صنایــع  ایــن صنعــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
و  غــذا  ســازمان  از  و  صنعــت  وزارت  از  جــواز  بــه  نیــاز   ، اســت 
اســت. کارخانــه  احــداث  ضروریــات  از  یکــی  و  میباشــد  دارو 

انواع بسته بندی خرما
۱. با استفاده از منگنه

قســمت  منگنه،تمامــی  از  اســتفاده  بــا  خرمــا  بنــدی  بســته 

. میشــود  یکدیگرمتصــل  بــه  منگنــه  بــا  کارتــن  هــای 
۲. با استفاده از چسب

تــر  زیبــا  و ظاهــری  میشــود  اســتفاده  از چســب  منگنــه  بــه جــای 
. زد  لیبــل  میتــوان  تــر  راحــت  بنــدی  بســته  روی  و  میکنــد  ایجــاد 

۳. بدون استفاده از چسب و منگه
دســتی  یــک  و  منظــم  بســیار  ظاهــر  بنــدی  بســته  ســبک  ایــن 
خرمــا  بــاالی  کیفیــت  نشــانگر  جعبــه  ایــن   ، میکنــد  ایجــاد  را 
میباشــد و در بســته بنــدی خرمــا هــای صادراتــی اســتفاده میشــود.

۴. به صورت باند رول
بنــدی خرمــا داخــل یــک جعبــه پالســتیکی  ایــن شــیوه بســته  در 
ــود. ــده میش ــه پیچی ــکل رول دور جعب ــه ش ــدی ب ــرد و کمربن ــرار میگی ق

۵. بسته بندی فله ای
تنهــا دور کارتــن خرمــا را روکــش میگیریــم و در وزن هــای بــاال تــر 
آن را ارائــه میکنیــم.در ایــن مــدل دســته بنــدی هــا چــون مشــتری 
میشــود. مهــم  کارتــن  جنــس  دارد  کار  ســر  کارتــن  بــا  مســتقیم 

ــن  ــه عمده تری ــس ک ــرب تران ــیدهای چ ــاوی اس ــی ح ــواد غذای ــت م دریاف
کیک هــا،  شــده،  فــرآوری  غذاهــای  هیدروژنــه،  نباتــی  روغــن  آنهــا 
کلســترول  غلظــت  در  افزایــش  باعــث  اســت،   ... و  کلوچه هــا 
می شــود.  »HDL« خــوب  کلســترول  کاهــش  و   »LDL« بــد 

بــه گــزارش ایســنا، مــواد لبنــی چــرب و گوشــت پرچربــی بــه دلیــل دارا بــودن 
اســیدهای چــرب اشــباع موجــب افزایــش کلســترول خــون و بــروز بیماری های 
قلبی_عروقــی می شــوند کــه بایــد مصــرف ایــن دســت مــواد محــدود شــود.

ســبوس  کلــزا،  زیتــون،  روغــن  ماننــد  گیاهــی  روغن هــای  ســایر 
جایگزیــن  می توانــد  و...  ســویا  لوبیــای  آفتابگــردان،   برنــج، 

مصرف کدام روغن ها برای بدن مفید است؟

روغن هــای هیدروژنــه شــود تــا کلســترول بــد خــون کاهــش یابــد.
ــه  ــرغ ب ــرف زرده تخم م ــش مص ــامل کاه ــی ش ــذای مصرف ــوع غ ــت در ن دق
ســه تــا چهــار عــدد در هفتــه و عــدم مصــرف امعــا و احشــا دامــی ماننــد دل، 
جگــر و قلــوه کــه حــاوی مقادیــر زیــادی چربــی هســتند، موثــر خواهــد بــود.

ــه وزارت بهداشــت،  افزایــش مصــرف  ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــر اعــالم دفت بناب
ــورد  ــن م ــر دریافــت امــالح و ویتامی ــد عــالوه  ب ســبزیجات و میوه هــا می توان
نیــاز، بــا دریافــت مقــدار فیبــر بیشــتر، منجــر به کاهش ســطح کلســترول شــود.
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بسته بندی شیر در بطری :
بطــری هــا قبل از ورود به دســتگاه های بســته بندی و پرکنی شــیر شــبیه لوله 
آزمایشــگاهی ) پریفورم ( هســتند و باید توســط ماشــین بلومولدینگ باد شــوند !

بطــری هــا  بعــد از بــاد شــدن و خــروج از قالبهــای بلومولدینــگ وارد 
ایرکانوایــر ) ریــل هوایــی ( شــده و بــه ســمت دســتگاه تــری بلــوک 
مــی شــوند هدایــت   ) بطــری  بنــد  درب  و  پرکــن  بطــری شــویی   (

ایر کانوایر ریل هوا
روتــاری  پرکننــده  دســتگاه  توســط  هــا  بطــری 

شــوند مــی  بســتن  درب  و  دربگــذاری  آمــاده  و  پرشــده 
دستگاه پرکن شیر

دســتگاه  بــا  بنــدی  درب  و  دربگذاشــتن  مراحــل  تمامــی 
شــود مــی  انجــام  اتومــات  صــورت  بــه  بلــوک  تــری 

توســط  بلــوک  تــری  دســتگاه  از  خــروج  از  پــس  هــا  بطــری 
زن  تاریــخ  دســتگاه  ســمت  بــه   ) زمینــی  ریــل   ( نقالــه  نــوار  ریــل 
) پرینتــر  جــت  دســتگاه   ( شــوند   مــی  هدایــت  تاریــخ  چاپگــر 

تــا زمــان انتقال شــیر به ماشــین هــای حمل و توزیع شــیر پاســتوریزه ، محصول 
در ســردخانه نگهداری و در طی انتقال نیز این زنجیره ســرما رعایت می شــود .  شیر چگونه به دست می آید

و  کامــل  دوشــیدن  از  کــه  اســت  محصولــي  شــیر 
. آیــد  مــي  بدســت  پســتاندار  یــک  انقطــاع  بــال 

شــده،  آوري  جمــع  بهداشــتي  کامــال  بایــد  شــیر 
باشــد. مــاک(   یــا  )آغــوز  کلســتروم  از  عــاري  و  ســالم 

از  کــه  اســت  محصولــي  شــیر  دیگــر،  عبــارت  بــه 
شــود مــي  ترشــح  پســتانداران  تمــام  پســتاني  غــدد 

مــي  آوري  جمــع  دوشــیدن  مرتبــه  چنــد  یــا  یــک  بــا 
) اســت  گاو  شــیر   ( شــیر  از  مــا  منظــور  دراینجــا  شــود 

در  و  دســت  بــا  کوچــک  هــای  دامــداری  در  دوشــیدن  شــیر 
مــی شــود. انجــام  بــا دســتگاه شیردوشــی  بــزرگ  دامــداری هــای 

آزمایــش   ، آوری  جمــع  مراکــز  بــه  شــیر  انتقــال  از  بعــد 
٬ گیــرد  مــی  صــورت  خــام  شــیر  روی  بــر  هایــی 
شــود. مــی  حمــل  کارخانــه  بــه  ســالمت  تأییــد  از  پــس  کــه 

میکــرو  رشــد  از  تولیــدی  هــای  کارخانــه  بــه  ســرد  شــیر  انتقــال 
کنــد مــی  جلوگیــری  میکروبــی  بــار  رفتــن  بــاال  و  هــا  ارگانیســم 
کنــد. مــی  کمــک  شــیر  ســالمت  حفــظ  بــه  نتیجــه  در  و 

مکان های جمع آوری شیر
شــیر  گــردآوری  منظــور  بــه  شــیر  آوری  جمــع  هــای  مــکان 
شــوند مــی  تاســیس  هــا  روســتا  در  کوچــک  دامــداران 
در ایــن مراکــز بــا امکانات مختلف شــیر دریافتی از نظر کیفی آزمایش می شــود

خنــک  بــرای  بــزرگ  یخچالهــای  در  آن  دریافــت  از  بعــد 
. شــوند  مــی  نگهــداری  کارخانــه  بــه  ارســال  از  قبــل  کــردن 
ــود دارد . ــتا را تحــت پوشــش خ ــا روس ــیر ده ه ــع آوری ش ــز جم ــک مرک ی

 دریافت شیر در کارخانه
کارخانــه هــای خــط تولیــد شــیر پاســتوریزه دارای بخــش هــای ویــژه دریافــت 
شــیر خــام هســتند کــه شــیر ارســالی از دامــداری را دریافــت مــی کننــد . در 
دریافــت شــیر خــام در ســه نکتــه مــورد تاکید قــرار مــی گیرد کــه عبارتنــد از :

۱ -کیفیت شیر خام

۲ -وزن شیر خام
۳ -ترکیب

ــرد . ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــوارد م ــایر م ــده و س ــه ش ــدار آب اضاف مق

ورود شیر به خط تولید
پاســتوریزه  قســمت  کــن  گــرم  پیــش  وارد  شــده،  ذخیــره  شــیر 
پاســتوریزه  شــیر  بــا  حرارتــی  تبــادل  از  پــس  و  شــود  مــی 
. رفتــه  بــاال  ســانتیگراد  درجــه   ۴۰ حــدود  تــا  آن  دمــای  شــده 
بــه منظــور جداســازی از مــواد خارجــی نامطلــوب به ســمت کالریفایرمــی رود .

اگــر  تــا  رفتــه  بوگیــر  ســمت  بــه  خــام  شــیر  ادامــه  در 
گــردد جــدا  دارد  وجــود  آن  در  نامطبوعــی  آرومــای  و  بــو 

دستگاه سپراتور
تفکیــک  بــرای  اســت  دســتگاهی  ســپراتور   : شــیر  جداســازی   
خامــه. و   ) چربــی  بــدون  شــیر   ( اســکیم  شــیر  بــه  تــازه  شــیر 
ــود . ــی ش ــاخته م ــازه س ــیر ت ــی از ش ــازی کل چرب ــدا س ــکیم از ج ــیر اس ش
. دارد  نــام   ) خامــه   ( اســت  چربــی  کل  کــه  مخلــوط  مانــده  باقــی 

استاندارد سازی شیر و مقدار چربی
ــتوریزه ــیر پاس ــد ش ــط تولی ــی آن خ ــدار چرب ــیر و مق ــازی ش ــتاندارد س اس
شــیر بعد از عبور ســپراتور ، بر حســب مقدار چربی مورد نیاز اســتاندارد می شــود .

مقــدار   ، متفــاوت  چربــی  درصــد  بــا  شــیر  نــوع  هــر  تولیــد  بــرای 
. شــود  مــی  داده  برگشــت  اســکیم  شــیر  بــه  خامــه  مشــخصی 

بــازار  در  متفاوتــی  هــای  چربــی  درصــد  بــا  شــیر 
چربــی  ٪۳/۲۵ هموژنیــزه  شــیر  ماننــد   ، اســت  موجــود 
چربــی. درصــد  صفــر  اســکیم  و   ٪۱،  ٪۲ شــیر 

افزودن ویتامین به شیر
قبــل از عمــل هموژنیزاســیون ، ویتامیــن دی بــه کل شــیر اضافــه مــی گــردد.
ترکیــب ویتامیــن دی و کلســیم باعــث تقویــت اســتخوانها مــی شــود.

ترکیــب ویتامیتــن دی و کلســیم اثــر هــم افزاییدارنــد و ارزش غذایــی 
ــه مصــرف مــی شــوند. ترکیــب آنهــا بیشــتر از موقعیســت کــه بطــور جداگان

مراحل فرآوری و تولید شیر

خالصه
ــتریدیوم  ــا اسپورکلس ــین ی ــه توکس ــوده  ب ــی آل ــواد غذائ ــی م ــواع مختلف ان
بوتولینــوم بــر حســب عــادات مــردم و همچنیــن انتشــار جغرافیایــی در ایجــاد 
مســمومیت غذائــی بوتولیســم نقــش دارنــد .بــه منظــور انجــام ایــن مطالعــه 
ــتری در  ــار بس ــا از ۱۱۵ بیم ــهریور ۱۳7۳ جمع ــا ش ــاه ۱۳6۳ ت ــرداد م از خ
مراکــز آموزشــی در مانــی تهــران و مناطــق مختلــف ایــران کــه مشــکوک بــه 
ــد نمونــه هــای بالینــی شــامل ســرم  عالئــم بالینــی بیمــاری بوتولیســم بودن
ــه هــا جهــت شناســایی  ــن نمون خــون و مدفــوع جمــع آوری شــد ســپس ای
ــپ  ــن تی ــوم تعیی ــتریدیوم بوتولین ــین کلس ــپور و توکس ــود اس ــی وج و بررس
ــا  ــوم ب ــواع کلســتریدیوم بوتولین ــاط ان ــن ارتب ــری و همچنی هــای شــایع باکت
منابــع غذایــی آلــوده در انســتیتو پاســتور ایــران مــورد بررســی و مطالعــه قــرا 
ــتری  ــاران بس ــر از بیم ــی 7۳ نف ــای بالین ــه ه ــی از نمون ــن بررس گرفتند.درای
اســپور و توکســین کلســتریدیوم بوتولینــوم جــدا گردیــد.در اکثــر بیماران منشــا 
ــازه و دودی تخــم ماهــی شــور کنســرو ماهــی ودر  آلودگــی ماهــی هــای ت
مــواردی انــواع کنســروهای گیاهــی )نخودفرنگی،لوبیا،خیارشــور (بــوده اســت 
ــپ  ــاران تی ــی بیم ــای بالین ــه ه ــری در نمون ــای باکت ــپ ه ــن تی ــایع تری .ش
)۱۲/۳۳( B ــپ ــپ A )۱6/۴۳(و تی ــوم )7۱/۲۴(،تی ــم بوتولین ــترید ی E کلوس
ــی  ــزان آلودگ ــترین می ــی بیش ــن بررس ــن در ای ــد .همچنی ــخص گردی مش
غذایــی مربــوط بــه انــواع ماهیهــا اعــم از کنســرو و غیــر کنســرو7۰/۸۳%بوده 
ــه توکســین  ــاران ب ــی بیم ــای بالین ــه ه ــی نمون ــاالی آلودگ ــزان ب اســت .می
و اســپور کلوســترید یــم بوتولینــوم تیــپ E حائــز اهمیــت میباشــد .

مقدمه
عامــل مســمومیت غذایــی بوتولیســم باکتــری کلســتریدیوم بوتولینــوم اســت . 
ایــن باکتــری ، باســیل گــرم مثبــت ، بی هــوازی اجبــاری و دارای اســپور از نوع 
Sub terminal بــوده کــه متحــرک و فاقــد کپســول مــی باشــد. از خصوصیــات 

مهــم ایــن باکتــری ،  توانایــی در ایجاد اســپورهائی اســت که در برابــر حرارت ، 
اشــعه ، خشــکی ، بــرودت و همچنیــن برخــی از مــواد شــیمیایی و ضــد عفونــی 
کننــده بــه مــدت طوالنــی مقاومــت نمــوده و در شــرایط مناســب ژرمینه شــده 
و رشــد میکنــد. اســپور کلســتریدیوم بوتولینــوم در برابــر حــرارت مرطــوب ۱۰۰ 
  E درجــه ســانتی گــراد بیــش از ۲ ســاعت پایــداری میکنــد ، امــا اســپور تیــپ
باکتــری بــر خــالف ســایر تیپهــا مقاومــت کمتــری نشــان داده بــه طوزیکــه 

ــد. ــل نمیکن ــتر تحم ــه بیش ــد دقیق ــراد را چن ــانتی گ ــه س ــرارت ۸۰ درج ح
تولیــد  نتیجــه  در  و  بوتولینــوم  کلســتریدیوم  رشــد  در  حــرارت  درجــه 
حــرارت  معمــوال   ، دارد  بعهــده  مهمــی  نقــش  باکتــری  از  توکســین 
درجــه   ۳7 باکتــری  ایــن   B و   A تیپهــای  فعالیــت  جهــت  مناســب 
. اســت  گــراد  ســانتی  درجــه   ۳۰،  E تیــپ  بــرای  و  ســانتیگراد 

ــادر  ــز ق ــراد نی ــانتی گ ــه س ــوم در ۴ درج ــتریدیوم بوتولین ــپ E کلس ــا تی ام
ــد  ــر در رش ــل موث ــب از عوام ــد. PH مناس ــی باش ــین م ــد توکس ــه تولی ب
کلســتریدیوم بوتولینــوم اســت زیــرا مشــاهده مــی شــود کــه کاهــش  
را  باکتــری  رشــد   ، میباشــند  اســیدی  بشــدت  کــه  غذاهایــی  در    PH

ــازد . ــی س ــف م ــین را متوق ــد توکس ــت و تولی ــدرت فعالی ــوده ق ــل نم مخت
توکســین کلســتریدیوم بوتولینــوم قویتریــن و مهلک تریــن توکســین باکتریایی 
شــناخته شــده در جهــان اســت . ایــن اگزوتوکســین از نظــر ســرولوژی همــوژن 
بــوده ، ضمنــآ دارای خاصیــت همولیتیــک مــی باشــد و از لحــاظ شــیمیایی پلی 
پپتیــدی اســت کــه از اســید هــای آمینــه تشــکیل شــده است.توکســین برخی از 
تیپهــای ایــن باکتــری تحــت تاثیــر آنزیمهــای پــرو تئولیتیــک فعــال میگردنــد.

توکســین کلســتریدیوم بوتولینــوم بــر خــالف اســپور آن در برابــر حرارت بســیار 
حســاس بــوده تــا حــرارت ۱۰۰ درجــه ســانتی گــراد  را حداکثــر بــه مــدت ۱۰ 
دقیقــه تحمــل خواهــد نمــود کــه بــه نظــر میرســد گروههــای ازاد شــیمیایی 
ــد. ــی نماین ــال م ــر فع ــری را غی ــن باکت ــین ای ــرارت ،توکس ــر ح ــت تاثی تح

ــت و  ــی اس ــیار جزی ــات بس ــان و حیوان ــرای انس ــین ب ــنده توکس ــدار کش مق
ــدار  ــرا مق ــت ایجــاد نمیگــردد ، زی ــب بیمــاری ، مصونی ــن جهــت متعاق بهمی
ــت  ــی اس ــخ ایمن ــروز پاس ــرای ب ــدار الزم ب ــر از مق ــین کمت ــنده توکس کش
ــوم دارای  ــپ A کلســتریدیوم بوتولین ــص تی ــرم توکســین خال ــی گ ــک میل .ی
ــل  ــا حداق ــفید ازمایشــگاهی اســت ،ضمن ــوش س ــرای م ــنده ب ۱۰7×۳دز کش
ــک  ــدود ی ــان ح ــرای انس ــری ب ــن باکت ــین )MLD( ای ــنده توکس ــدار کش مق
ــات انتــی ژنیــک کــه در  میکروگــرم تخمیــن زده میشــود .برحســب خصوصی
ــپ  ــت تی ــون هف ــا کن ــده ت ــی گردی ــوم بررس ــتریدیوم بوتولین ــین کلس توکس
A-Gایــن باکتــری شناســایی شــده اســت . بــا وجــود تفــاوت هایــی کــه از نظر 

ــوای  ــن محت ــک و همچنی ــت الکتروفورتی ــی ،حرک ــک ،وزن مولکول ــی ژنی انت
ــرات مشــابه در  ــا دارای اث ــا وجــود دارد ام ــپ ه ــن تی ــه در ای اســیدهای آمین
اتصــال بــه عصــب و عضلــه مــی باشــد . کلســتریدیوم بوتولینــوم بــه ســبب 
تیــپ هــای مختلفــی کــه دارد از لحــاظ بیمــاری زایــی یــک بیمــاری مشــترک 

نقش کلستریدیوم بوتولینوم در ایجاد مسمومیت های غذائی 
مریم اسالمی موید
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ــی  ــق جغرافیای ــب در مناط ــی مناس ــوع آب و هوای ــتن تن ــا داش ــا ب ــور م کش
ــزایی  ــت بس ــاورزی از اهمی ــوالت کش ــد محص ــر تولی ــه نظ ــف از نقط مختل
برخــوردار اســت. بطــوری کــه محصــوالت کشــاورزی ایــران بــه دلیل شــرایط 
ــتند و  ــوب هس ــای مطل ــی ه ــت دارای ویژگ ــاظ کیفی ــی از لح ــی خاص اقلیم
ــی از  ــوالت باغ ــد محص ــا در تولی ــور م ــوه کش ــای بالف ــیل ه ــی از پتانس یک
جملــه ســیب و انــواع مرکبــات مــی باشــد کــه طبــق آمــار و ارقــام هــر ســاله 
در حــدود هــزاران تــن تولیــد و بــه دلیــل عــدم وجــود امکانــات مناســب حمــل 
ــه موقــع، نداشــتن ســردخانه هــا و حمــل ونقــل و نگهــداری و ….  و نقــل ب
ــه هــدر مــی رود. ســاالنه درصــد قابــل توجهــی از ایــن تولیــدات فاســد و ب

ــوق، صــدور  ــای ف ــون صــدور کااله ــت پیرام ــه سیاســتهای دول ــه ب ــا توج ب
ــه دلیــل  ــه، امــا ب ــه خــارج از کشــور شــدت گرفت ــازه ب ــوه و ســبزیجات ت می
ــی و  ــدی کیف ــه بن ــدم درج ــدی مناســب، ع ــات بســته بن ــود امکان ــدم وج ع
ــات حمــل ونقــل  ــودن امکان ــازار پســند، نب ــت شــاخص هــای ب عــدم را عای
ســریع و مناســب، محصــوالت صادراتــی کشــورمان علیرغــم کیفیــت 
طبیعــی و اولیــه مطلــوب، نتواســته انــد بــا ســایر صادرکننــدگان میــوه و تــره 
ــرر و  ــار ض ــدگان دچ ــیاری از صادرکنن ــه بس ــد و در نتیج ــت نماین ــار رقاب ب
ــزه  ــف شــدن انگی ــث ضعی ــن موضــوع باع ــه ای ــد ک ــده ان ــز ش ــی نی زیانهای
صــادرات ایــن گونــه محصــوالت و از طــرف دیگــر باعــث مخــدوش شــدن 
ــا  ــذا طــرح حاضــر ب ــار کشــور خواهــد شــد ل ــره ب ــوه و ت بهــره صــادرات می
هــدف فراهــم نمــودن شــرایط الزم بــرای جداســازی و ســرت نمــودن میــوه 

ــدی  ــدازه و پوشــش دادن و بســته بن ــدی براســاس وزن و ان ــه بن ــات، درج ج
ــود. ــی ش ــه م ــی ارائ ــارف داخل ــن مص ــادرات و همچنی ــت ص ــب جه مناس

تعاریف، اصطالحات و ویژگی های مربوط به کاالی تولیدی 
طبیعــی،  شــدن  بــارور  کــه  حالتــی  از  اســت  عبــارت  رســیدگی:   •
گــردد. مــی  مشــخص  میــوه  پوســت  ســطح  چهــارم  ســه  از  بیــش 

ــی،  ــرد و خــاک، گل ــه گ ــوه ب ــارت اســت از عــدم آلودگــی می ــی: عب • پاکیزگ
کثافــات و مــواد خارجــی در حــدی کــه بــا چشــم غیر مســاج قابــل رویت باشــد.
• یکدســتی: منظور یکنواخت بودن میوه از نظر شــکل، اندازه، رنگ و رقم باشــد.

• یــخ زدگــی: عبــارت اســت از حالتــی که قســمت آبــدار میــوه در نتیجــه برودت 
هــوا دچــار انجمــاد شــده و در نتیجــه وضــع فیزیکــی میــوه تغییــر کــرده اســت.

• آفــت: هــر عامــل زنــده ای کــه در طــول رشــد گیــاه و یــا پــس از برداشــت 
میــوه بــه آن حملــه ور شــده موجــب خســارت گــردد، ماننــد حشــرات، کنــه هــا، 
قــارچ هــا و باکتریهــا و غیــره آفــت خوانــده مــی شــود. – آفــت زدگــی: بــه هــر 
گونــه آثــار ناشــی از فعالیــت آفــت روی میــوه، آفــت زدگــی اطــالق مــی شــود.

و  قارچهــا  فعالیــت  از  ناشــی  آثــار  بــه  زدگــی:  کپــک   •
شــود. مــی  اطــالق  زدگــی  کپــک  میــوه،  روی  مخمرهــا 

از  ناشــی  مکانیکــی  صدمــات  از  اســت  عبــارت  دیدگــی:  آســیب   •
برداشــت، جابجایــی، درجــه بنــدی، بســته بنــدی و حمــل و نقــل کــه 
بصــورت ضــرب دیدگــی، لــی هیدگــی، تــرک خوردگــی، خراشــیدگی، 

مقدمه ای بر بسته بندی میوه

ــپ  ــری در انســان ،تی ــپ هــای A و Bو EوFباکت ــرا تی محســوب میگــردد زی
ــد. ــی نمای ــاد م ــاری ایج ــاله بیم ــپ  D در گاو و گوس ــدگان و تی C در پرن

کار  روش 
ــوم  در  ــزان کلســتریدیوم بوتولین ــه بررســی نقــش و می ــن مطالع هــدف از ای
ایجــاد مســمومیت هــای غذایــی ،تعییــن تیپ هــای شــایع باکتــری و همچنین 
ارتبــاط انــواع کلســتریدیوم بوتولینــوم بــا منابــع غذایــی آلــوده در ایــران بــوده 
اســت بــه منظــور انجــام ایــن مطالعــه از خــرداد مــاه ۱۳6۳ تــا شــهریور ۱۳7۳ 
جمعــا از ۱۱۵ بیمــار بســتری در مراکــز آموزشــی در مانــی تهــران و مناطــق 
مختلــف ایــران کــه مشــکوک بــه عالئــم بالینــی بیمــاری بوتولیســم شــامل 
ســرم خــون و مدفــوع از مراکــز اموزشــی ،درمانــی تهــران از طریــق مناطــق 
ــه  ــا ب ــع اوری و ت ــری جم ــه گی ــران در ظــروف مخصــوص نمون ــف ای مختل
هنــگام ازمایــش در شــرایط )۱۰-(درجــه ســانتی گــراد نگهــداری شــده انــد.

نتایج 
ــای  ــمومیت ه ــاد مس ــوم در ایج ــتریدیوم بوتولین ــش کلس ــه نق ــه ب ــا توج ب
غذایــی خطرنــاک در بیشــتر کشــورهای جهــان و نیــز تنوعــی کــه در 
ــری مشــاهده مــی شــود  ــن باکت ــف ای ــپ هــای مختل ــی تی انتشــار جغرافیای
ــای  ــمومیت ه ــاد مس ــوم  در ایج ــتریدیوم بوتولین ــایی  کلس ــه و شناس مطالع
ــوص  ــن خص ــه در ای ــت ک ــر اس ــه حاض ــوع مطالع ــران موض ــی در ای غذای
ــه هــای  ــر تعییــن میــزان باکتــری و تیــپ هــای شــایع ان در نمون عــالوه ب
ــاران در  ــرف بیم ــورد مص ــوده و م ــی ال ــع غذای ــه مناب ــورد مطالع ــی م بالین
ــق  ــی و تحقی ــورد بررس ــز م ــوم  نی ــتریدیوم بوتولین ــواع کلس ــا ان ــاط ب ارتب
قــرار گرفتــه و نتایــج حاصــل در جــدول ۱و۲نشــان داده شــده اســت.

جدول۱- فراوانی مطلق و نسبی تیپ های کلستریدیوم بوتولینوم در نمونه 
های  بالینی بیماران مورد مطالعه

جدول ۲-فراوانی مطلق و نسبی بیماران مورد مطالعه برحسب جنس و سن

بحث 
مســمومیت هــای غذایــی در اکثــر نقــاط دنیــا خصوصــا مناطقــی کــه 
بهداشــتی  فقــر  و  غذایــی  مــواد  کمبــود  بــاال  جمعیــت  تراکــم  دارای 
تریــن  پیچیــده  حــال  عیــن  در  و  متداولتریــن  از  یکــی  باشــد  مــی 
ــد . ــد میکن ــانها را تهدی ــالمت انس ــت و س ــه بهداش ــتند ک ــی هس بیماریهای

در بیــن عوامــل باکتریایــی ،کلســتریدیوم بوتولینــوم یکــی از مهمتریــن 
و در عیــن حــال خطرناکتریــن عوامــل بــروز مســمومیت هــای غذایــی 
شــناخته شــده اســت. انتشــار بوتولیســم غذایــی در اکثــر نقــاط دنیــا 
ــتوایی  ــی اس ــش از نواح ــه بی ــق معتدل ــیوع آن در مناط ــا ش ــود دارد ام وج
ــبزی  ــوه ،س ــت می ــه الزم اس ــی معتدل ــه در نواح ــت اینک ــه عل ــاید ب است.ش
ــره  ــاخته ذخی ــش س ــتی و از پی ــی گوش ــای غذای ــراورده ه ــی ف ــا و حت ه
ــند . ــته باش ــرار داش ــترس ق ــال در دس ــای س ــل ه ــام فص ــا در تم ــد ت گردن

در مطالعــه انجــام شــده در ایــران نیــز بعــد از ماهــی در اشــکال تــازه 
ــاران  ــی در بیم ــزان آلودگ ــترین می ــده بیش ــرو ش ــورو کنس ــی دودی،ش ،ماه
کنســروهای  مصــرف  بوتولیســم،متعاقب  غذایــی  مســمومیت  دچــار 
گیاهــی )نخــود فرنگی،لوبیــا و خیارشــور(بوده کــه تیــپ هــای شــایع 
ــب  ــه ترتی ــوم ب ــتریدیوم بوتولین ــای  A  و Bکلس ــپ ه ــه تی ــن رابط در ای
اســت. گردیــده  مشــخص  ۱۲/۳۳درصــد  و  ۱6/۴۳درصــد  میــزان  بــا 
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در فصــل ۸ کتــاب افزودنــی هــای خوراکــی بــه قلــم تانیــا لوئیــس دیکســن 
و کارل.ک.وینتــر، ٱلـــــسترا را کــه یــک استراســید چــرب بلنــد زنجیر از نـــوع  
استـــرهای هگـــزا، هپتــا و ٱکتا روغـــن هــای خوراکی می باشــد و غـیرقـــابل 
جــذب و بــدون انـــرژی اســت، در رده افـــزودنی هــای خوراکـــی قــرار داده و 
FDA   در ســـال ۱۹66 این ماده را به عـــنوان جـــایگزین روغن های آشپزی 

در غـــذاهای ســبک مثــل چیپـــس و بیســکوییت مجــاز دانســته، اما ایــن ماده 
ماننــد ســایر افزودنــی هــا در مصــرف کننــده ایجــاد نگرانــی کــرده، از ایــن رو 
گروهــی از محقـــقان در مــورد ســالمت آن بــه تحقیــق پرداختنــد وگزارشــاتی 
مبنــی بــر تاثیــر ســوء آن بــر دســتگاه گــوارش انســان را منتشــر کردنــد امــا 
ــت  ــام گرف ــش انج ــکین و همکاران ــر چس ــط دکت ــه توس ــه ای ک در مطالع
ــه شــده  ــس تهی ــه عارضــه ای از مصــرف چیپ ــه هیچگون ــد ک اعــالم نمودن

بــا روغــن ٱلـــــسترا و روغــن معمولــی بــر دســتگاه گــوارش وجــود نــدارد.
مطالعات دیگـــر توســط گروهــی از پژوهشــگران بر روی ٱلـــــسترا حاکی از 
ایــن بــود که چنانچـــه فــردی بیش از ۸ گـــرم ٱلـــــسترا در روز مصرف کند 
ــه  ــده اســت. البت ــه ناراحتــی در روزهــای مصــرف مشــاهده نگردی هیچگون
مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه مصــرف مقادیــر زیــاد مــواد چــرب بــدون در 
نظــر گـــرفتن نوع چربــی می تواند موجب نرم یا شــل شــدن مـــدفوع گردد.
مغــذی: مــواد  جــذب  بــر  ٱلـــــسترا  تاثیــر 

ــی  ــول در چرب ــذی محل ــواد مغ ــر روی ســوء جــذب م ــی ب ــات علم تحقیق
)ویتامیــن هــای محلــول در چربــی- اســیدهای چــرب ضــروری( در نتیجــه 
مصــرف ٱلـــــسترا و اینکــه آیــا در دســتگاه گــوارش مکانیســمی وجــود دارد 
کــه موجــب جداســازی چربــی دوســت ها) ویتـــامین هــا و اســیدهای چرب( 

و ٱلـــــسترا میگردد. پیترز و همکـــارانش مطـــالعاتی بر روی گـروهی از خوک 
هــا و انســان هــا به منظـــور بررســی تاثیــر بالـــقوه ٱلـــــسترا در جذب مـــواد 
مغــذی محـــلول در آب و چربــی را خـــالصه کردنــد. بدین طـــریق که افـــراد 
مــورد آزمـــایش روزانــه از ۱۰ برابر میانگین جذب شــده در چیـــپس ٱلـــــسترا 
مصــرف کردنــد. بررســی انجــام شــده نشــان داد کــه ٱلـــــسترا مــواد مغذی را 
مصــرف نمــی کنــد بــا ایــن حــال امــکان دارد برجــذب مــواد مغــذی محلــول 
ــد. ــذار باش ــود تاثیرگ ــی ش ــرف م ــی مص ــا چرب ــان ب ــه همزم ــی  ک در چرب

:  Aویتامین
ــد  ــود در کب ــنA  موج ــزان ویتامی ــه می ــات انجــام شــده نشــان داد ک مطالع
ــدود %۴۵  ــی ح ــم غذای ــسترا در رژی ــرف ۲۵% ٱلـــ ــا مصـ ــا ب ــوک ه خ
کاهــش نشــان داده ولی چنـــانچه ٱلـــــسترا در چیپس مصـــرف گــردد میزان 
ــود. درآزمایشــی مشـــابه کـــوپر و همکارانــش  کاهــش ویتامیــنA ، ۱۵% ب
دریافتنــد کــه ug۹۳ رتــی نیــل پالمیتــات بــر گــرم ٱلـــــسترا مقــدار 
ــد.  ــره و حفــظ مــی کن ــد را در حــد طبیعــی ذخی ــن A  موجــود در کب ویتامی

: Eویتامین
ــودند  ــرده بـ ــه کـ ــسترا تغذی ــد ٱلـــ ــه ۰/۵۰-۰/۲۵ درص ــی ک ــوک های خـ
ــد در  ــا ۴۹ درص ــبد ۲6 ت ــامین E در کـ ــدی ویتـ ــا ۲۴ درص ــش ۲۱ ت کاه
ــذب  ــا ج ــاهش ب ــن کـ ــان ای ــردید و در انس ــاهده گـ ــا مشـ ــرم در آنهـ س
چنانچــه  ولــی  گردیــد،  مشــاهده  طـــوالنی  مــدت  در  درصــدی   ۹۰
ٱلـــــسترا از طریــق چیپـــس ســیب زمینــی مصــرف میشــد میــزان 
ــت. ــی یاف ــش م ــد کاه ــا ۲۵ درص ــدود ۱۲ ی ــون ح ــرم خ ــن E س ویتامی

:D ویتامین
بســته بــه میـــزان دوز ٱلـــــسترا مصرفــی میـــزان ویتـــامین D در 
تـــاثیر  و  یابــد  مــی  کاهــش  انســـان  در  درصــد   ۲۵ تــا  ســرم۲۰ 

ــن  ــل ویتامی ــرد مکم ــه ف ــی ک ــی در صورت ــن حت ــسترا روی ویتامی ٱلـــ
D مصــرف نمایــد بــاز موجــب میگــردد تــا جــذب ویتامیــن D بــه 
دارد. تاثیــر   Dویتامیــن جــذب  روی  بــر  بنابرایــن  برســد  6۸درصــد 

:K ویتامین
مصــرف  کــه  گردیــد  مشــخص  شــده  انجــام  هــای  بررســی  بــا 
نداشــت.   K بــر روی جــذب ویتامیــن  تاثیــر معنــی داری  ٱلـــــسترا 
در  ٱلـــــسترا  در شــرایط حــاد مصــرف  میشــود کــه  گرفتــه  نتیجــه 
مطالعــات انجــام شــده جــذب ویتامیــن هــای D وK بطــور چشــمگیر 
ــای A وE از  ــن ه ــذب ویتامی ــش ج ــت. کاه ــی گرف ــرار نم ــر ق ــت تاثی تح
ــای حاضــری  ــسترارا در غذاه ــه ٱلـــ ــتر افرادیک ــرای بیش ــه ای ب ــر تغذی نظ
مــی خورنــد تاثیــری ندارد.بــا وجــود ایــن بواســطه احتمــال هضــم 
ــن  ــام ویتامی ــه مکمــل تم ــسترا FDA تشــخیص داد ک ــراوان ٱلـــ ــر ف مقادی
هــا درمحصوالتــی کــه ٱلـــــسترا مصــرف میشــود ضــروری اســت.

تاثیر ٱلـــسترا بر تری گلیسریدها:
تاثیــر ٱلـــــسترا در جــذب تــری گـــلیسریدها حداقــل اســت. بـــرای 
ــذب  ــه ج ــورت ک ــن صـ ــت بدی ــورت گرف ــالعاتی ص ــور مطـ ــن منظـ ای
ــرم  ــا ۳۲ گ ــاوی ۲۰،۸ ی ــه ح ــی ک ــا در غذاهای ــن             در مرده تریولی
ٱلـــــسترا بودنــد بــا غذاهایــی کــه حــاوی ٱلـــــسترا نبــود مقایســه گردیــد. 
نتیجــه چنیــن بــود کــه یــک دوز ۳۲ گرمــی ٱلـــــسترا موجــب کاهــش ۱/۲ 
ــی داری از  ــر معن ــال تاثی ــه هرح ــی ب ــد. ول ــن ش ــذب تریولی ــدی درج درص
ــرا  ــدارد، زی ــی اهمیتــی ن ــه ای ــد و از نظــر تغذی نظــر آمــاری مشــاهده نگردی
تاثیــر فیبرهــا در کاهــش جــذب چربــی هــا بیشــتر از ٱلـــــسترا مــی باشــد. 
ــت فیزیکــی  ــسترا در جــذب اســیدهای چــرب ضــروری بخاطــر خاصی ٱلـــ
ــدارد. ــری ن ــک تاثی ــید الفانیوئی ــک و اس ــروری لینونی ــرب ض ــیدهای چ اس

)OLESTRA( حسین معمارباشیآلستـــرا
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بیمــار یــا آفــت زده اند و حتــی در برابــر بیماریها اســیب پذیری بیشــتری دارند.
زمــان  تــا  هــا  میــوه  ایــن  زیــرا  رســیده  خیلــی  هــای  میــوه   •
شــوند. مــی  فــروش  قابــل  غیــر  و  فاســد  بــازار  در  عرضــه 
ــند. ــی برس ــور طبیع ــه ط ــد ب ــه نمیتوانن ــی ک ــی نارس ــای خیل ــوه ه • می

• میــوه هایــی کــه از نظــر شــکل، انــدازه، رنــگ ، طعــم و عیــوب 
کننــد. تامیــن  را  بــازار  انتظــار  مــورد  مشــخصات  نتواننــد  ظاهــری 
بــا توجــه بــه مــوارد فوق میــوه هــا را باید بــه دو هدف ذیــل درجه بنــدی نمود:
• درجــه بنــدی میــوه از نظــر ضوابــط و خواســت مشــتریان در بــازار
• درجــه بنــدی میــوه از نظــر انــدازه بــرای همســانی محصــول در هــر بســته

ــت،  ــظ کیفی ــل در حف ــن عام ــدی مناســب مهمتری ــدی و بســته بن ــه بن درج
جلــب نظــر مصــرف کننــده و افزایــش کارایــی فرآینــد توزیــع اســت.

ارزیابی روشهای مختلف تولید
یکــی از عمــده تریــن اهــداف تفکیــک از نظــر انــدازه و کیفیــت کاال، 

دســتیابی بــه محصولــی یکدســت اســت. بطوریکــه بتــوان کاال را در 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود. ب ــه نم ــازار ارائ ــه ب ــکل ب ــل متحدالش ــای حم واحده
ــورد  ــن م ــه در ای ــت ک ــار کار هس ــری انب ــک س ــه ی ــاج ب ــدف احتی ــن ه ای
ــام داد. ــن کار را انج ــاوت ای ــتگاههای متف ــا دس ــد روش و ب ــه چن ــوان ب میت
۱. یــک روش دســتگاههایی اســت کــه بــه صــورت مکانیکــی کار مــی کننــد.

صــورت  بــه  کــه  اســت  دســتگاههایی  دیگــر  روش   .۲
میدهنــد. انجــام  را  ســورتینگ  عمــل  الکترونیکــی 

۳. روش دیگــر دســتگاه هایــی اســت کــه الکترونیکــی مــی باشــند و 
ــاال  ــتگاهها ب ــن دس ــت ای ــه قیم ــد ک ــدازه مجهزن ــگ و ان ــورت رن ــه ص ب
ــی  ــط م ــوع دوم متوس ــن و ن ــوع اول پایی ــتگاههای ن ــت دس ــد. قیم میباش
ــه پاییــن بــودن قیمــت خریــد  ــا توجــه ب باشــد. در مقایســه ایــن روشــها و ب
ایــن دســتگاهها و تولیــد در داخــل روش اول مناســب تــر مــی باشــد.

شرح کامل فرایند تولید
اســتفاده  میکننــد  کار  مکانیکــی  صــورت  بــه  کــه  دســتگاههایی 
داخلــی  تولیــد  و همچنیــن  بــودن  ارزان  دلیــل  بــه  کــه  مــی شــود 
در  اســت.  شــده  انتخــاب  مناســب  روش  عنــوان  بــه  آن  ماشــین 
شــود. مــی  ارائــه  روش  ایــن  طبــق  تولیــد  نحــوه  ذیــل  نمــودار 

 فرایند سورتینگ و بسته بندی میوه
کیفیــت کنتــرل  هــای  شــیوه  و  مراحــل  ایســتگاهها،  بررســی 

ــرل  ــت حــق مشــتری و کنت ــه منظــور رعای ــه: ب ــواد اولی ــی م ــرل کیف • کنت
کیفیــت محصــوالت تولیــدی میبایســتی از ابتــدا کیفیــت مــواد کنتــرل گــردد. 
تمامــی مــواد اولیــه کــه وارد کارخانــه مــی شــود میبایســتی کنتــرل گردنــد. از 
آنجاییکــه ســورت و بســته بنــدی میوه بــه منظور ارائــه میوه مرغوب و مناســب 
در بــازار مــی باشــد و بــه همیــن دلیــل قیمــت باالتــری نیــز در بــازار دارد و از 
طرفــی زمــان تولیــد کاال و تحمیــل بــه مشــتری در کیفیــت محصــول بســیار 

موثــر مــی باشــد لــذا تحویــل گرفتــن مــواد اولیــه مرغــوب بســیار مهم اســت.
شــده برداشــت  هــای  میــوه  فیزیولوژیکــی  اختــالالت  بررســی 

تــوان  مــی  را  برداشــت شــده  هــای  میــوه  فیزیولوژیکــی  اختــالالت 
بــه دو گــروه تقســیم کــرد یعنــی اختالالتــی کــه در اثــر نگهــداری 
محصــول در درجــات پاییــن تــر از حــد بیولوژیکــی ایجــاد مــی شــود 
و ســرما زدگــی نامیــده میشــود و دیگــری اختالالتــی کــه در نتیجــه 
انباشــته شــدن مــواد فــرار و ســمی دریافتهــا بــه وجــود مــی آیــد.

ــای  ــن آب و فعالیته ــت رفت ــن، از دس ــد اتیل ــن، تولی ــرارت پایی ــات ح درج
و  آورد  مــی  پاییــن  توجهــی  قابــل  طــور  بــه  را  بیولوژیکــی  دیگــر 
بایــد در  انــدازد ولــی  رســیدن پیــری محصــول را بــه تعویــق مــی 
ــن،  ــای پایی ــرارت ه ــر ح ــوالت در اث ــی از محص ــه بعض ــت ک ــر داش نظ
حتــی باالتــر از نقطــه انجمــاد آنهــا دچــار ســرمازدگی مــی شــوند.

عواملی که در سرمازدگی موثر است عبارتند از:
o  نوع میوه

o حالت متابولیکی میوه
o حرارت انبار

درجــه  یــک  در  نگهــداری  زمــان  چــه  هــر  نگهــداری،  زمــان   o
حــرارت معیــن طوالنــی تــر باشــد اثــر ســرما بیشــتر خواهــد بــود.

ــت  ــدن پوس ــک ش ــث خش ــبی باع ــت نس ــش رطوب ــبی، کاه ــت نس o رطوب
میشــود کــه خــود عامــل کمــک کنندهــای جهــت بــه وجــود آمــدن 
ســرمازدگی در محصــول مــی باشــد. غالبــًا در مواقعــی کــه محصــول 
ــردد  ــر نمیگ ــرمازدگی ظاه ــود س ــی ش ــداری م ــن نگه ــای پایی در حرارته
ــه مجــرد گــرم شــدن محصــول قهوهــای شــدن بافــت هــای ســطحی  و ب
ــرمازده  ــای س ــد. بافته ــی کن ــروز م ــرمازدگی ب ــرات س ــده و اث ــروع ش ش
ــوند. ــی ش ــد م ــه و فاس ــرار گرفت ــمها ق ــرو ارگانیس ــت میک ــادگی تح ــه س ب

o اختالالتــی کــه در نتیجه انباشــته شــدن مــواد فراروســمی در بافتهــا به وجود 
مــی آیــد در درجــه حــرارت هــای معمولــی ایجــاد مــی شــود. ایــن اختــالالت 
ممکــن اســت در اثــر راکــد مانــدن بخــارات فــرار و ســمی ماننــد اســتالدیند 
و اتیــل الکلــی کــه در هنــگام تنفســی غیــر هــوازی یافتــه هــا ایجــاد مــی 
شــود بــه وقــوع میپیونــدد. در ایــن صــورت فقــدان اکســیژن در هــوای انبــار 
مــی توانــد ســبب گســترش عالئمــی شــبیه ســرمازدگی بشــود.اگر چــه ایــن 
تغییــر رنــگ ممکــن اســت در الیــه هــای عمیــق تــری از پوســت ایجــاد شــود 
مثــال در صــورت کاهــش بیــش از حــد اکســیژن در محیــط انبــار لکــه هــای 
قهــوه ای در میــوه ایجــاد مــی شــود و بــه وقــوع مــی پیونــدد. در اینصــورت 
ــد ســبب گســترش دائمــی شــبیه  فقــدان اکســیژن در هــوای انبــار مــی توان
ســرمازدگی بشــود. اگــر چــه ایــن تغییــر رنــگ ممکــن اســت در الیــه هــای 
عمیــق تــری از پوســت ایجــاد شــود مثــال در صــورت کاهــش بیــش از حــد 
اکســیژن در محیــط انبــار لکــه هــای قهــوه ای در میــوه ایجــاد میشــود. جمــع 
شــدن مــواد فــراری کــه مســئول عطــر و بــوی محصــول هســتند در بافتهــای 
تولیــد کننــده آنهــا نیــز ممکــن اســت باعــث گســترش دائمــی شــبیه عالئــم 
انباشــته شــدن مــواد ســمی بشــود. ایــن نــوع ســوختگی در میــوه را میتــوان بــا 
تهویــه و یــا اســتفاده از مــواد جــاذب گازهــای ســمی تا حــدودی کاهــش دارد.

ــوه  ــدی می ــته بن ــن در بس ــه روغ ــته ب ــای آغش ــتفاده از کاغذه ــال اس مث
ــول  ــردن در محل ــار ک ــل از انب ــا قب ــوه ه ــردن می ــه ور ک ــا غوط ــا و ی ه
۲OOppm- ۱۰۰ خیلــی  بــه غلظــت  آمیــن  فنیــل  ماننــد دی  هایــی 
موثــر اســت. بــه نظــر میرســد کــه افزایــش بیــش از حــد رطوبــت 
ــد. ــی باش ــوق م ــوارض ف ــت وقــوع ع ــده جه ــک کنن ــل کم انبــار عام
شــده برداشــت  میــوه  کیفــی  خصوصیــات  بررســی 

خصوصیــات کیفــی محصــول را میتــوان بــه دو جنبــه حســی و غیــر حســی 
ــت  ــی دارای اهمی ــر حس ــی غی ــای کیف ــه ه ــه جنب ــر چ ــرد. اگ ــیم ک تقس
ــاز  ــا نی ــری آنه ــدازه گی ــی معمــوال جهــت بررســی و ان بیشــتری هســتند ول

باشــد. مــی  رویــت  قابــل  میــوه  در  شــدن  ســوراخ  و  بریدگــی 
میــوه طــوری  بــه  وارده  از ضربــه  اســت  عبــارت  دیدگــی:  • ضــرب 
کــه فقــط پوســت میــوه را بــه طــور مشــهودی تحــت تاثیــر قــرار 
باشــد. نشــده  آن  ردگــی  خــود  تــرک  و  لهیدگــی  باعــث  ولــی  داده 

ــدی  ــا ح ــوه ت ــه می ــی ب ــات مکانیک ــر صدم ــت از اث ــارت اس ــی: عب • لهیدگ
کــه عــالوه بــر پوســت میــوه، گوشــت آن نیــز آســیب دیــده باشــد.

ســطحی  هــای  زخــم  از  اســت  عبــارت  خراشــیدگی:   •
تیــز، نــوک  اجســام  بــا  میــوه  برخــورد  ناشــی 

مکانیکــی،  صدمــات  اثــر  از  اســت  عبــارت  ســطحی:  بریدگــی   •
کــه  طــوری  میــوه  بــه  تیــز  نــوک  اجســام  رفتــن  فــرو  از  ناشــی 
باشــد. نکــرده  تجــاوز  میــوه  پوســت  قطــر  از  آن  عمــق  کــه 

• ســوراخ شــدگی: عبــارت اســت از اثــر صدمــات مکانیکی ناشــی از فــرو رفتن 
اجســام نــوک تیــز به میوه طــوری که عمق آن از قطر پوســت میــوه تجاوز کند.
شــیرین لیمــو  و  نارنگــی  پرتقــال،  هــای  ویژگــی 

ایــن میــوه هــا بایــد حتــی المقــدور ســالم و میــوه بــدون عیــب باشــد. میــوه 
هــای محتــوی یــک بســته بایــد پاکیــزه، عــاری از گل والی، گــرد و خــاک و 
مــواد خارجــی باشــد. میــوه محتــوی یــک بســته بایــد عــاری از هر نــوع کپک 
زدگــی و فســاد باشــد. میــوه محتــوی یــک بســته بایــد عمــال فاقــد یــخ زدگی 
بــوده و در صــورت دارا بــودن بیــش از ۲۵ درصــد تعــداد میــوه های یک بســته 
نباشــد. میــوه هــا باید عــاری از ضــرب دیدگــی، خراشــیدگی، بریدگی ســطحی 
و آثــار لهیدگــی و ســوراخ شــدگی باشــد. میــوه هــا بایــد عــاری از خشــکیدگی 
یــا خــال زدگــی باشــد. میــوه هــای محتــوی یــک بســته بایــد از نظــر شــکل، 
ــک دســت باشــد. ــدازه ی ــدی از نظــر ان ــه بن ــم و در صــورت طبق ــگ، رق رن

بسته بندی میوه
انــواع مرکبــات شــامل پرتقــال، نارنگــی و لیمــو شــیرین ابتــدا پــس از شتشــو 

ــن  ــی و کار ت ــه چوب ــده و در جعب ــی ش ــه و ضــد عفون ــدی، پارافین ــه بن درج
همــراه بــا شــانه هــای مخصوصــی بســته بنــدی و بــه بــازار عرضه مــی گردد.

موارد مصرف و کاربرد
ایــن محصــول جهــت تــازه خــوری مصــرف دارد. ایــن بــازار مصــرف توانــد 
ــردد.  ــه گ ــی عرض ــازار داخل ــه ب ــه ب ــن ک ــا ای ــد و ب ــور باش ــارج کش در خ
بــا عمــل ســورت و درجــه بنــدی در واقــع عمــر نگهــداری محصــول 
بــاال مــی رود و مــی توانــد در زمــان کمبــود ایــن محصــول در بــازار 
ــوه  ــد آب می ــردد. در تولی ــرف گ ــی مص ــول نهای ــوان محص ــه عن ــی ب داخل
و کمپــوت مــی توانــد بــه عنــوان کاالی واســطه ای اســتفاده شــود.

اهمیت استراتژیکی بسته بندی میوه
ــوه  ــدی می ــته بن ــه بس ــوالت ک ــن محص ــد ای ــه ش ــه گفت ــوری ک همانط
هــا مــی باشــند بــرای تــازه خــوری داخلــی و یــا صــدور بــه خــارج 
اســتفاده مــی شــوند و بــا توجــه بــه جایگزیــن هــای مناســبی مثــل 
زمــان  در  و…(  ســیب،  انــار،   ( هــا  میــوه  ســایر  یــا  و  هــا  کمپــوت 
فقــدان ایــن محصــوالت در بــازار مــی تــوان از آنهــا اســتفاده نمــود.

بررسی بازار
ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای تولیــد کننــده مرکبــات در دنیــا مطــرح 
مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه کیفیــت محصــوالت تولیــدی کــه هــر ســاله بــا 
اســتفاده از تکنولــوژی روز نســبت بــه بــاال بــردن کیفیــت هــم اقــدام میشــود 
ــدی  ــته بن ــوالت در بس ــوع محص ــن ن ــادرات ای ــرای ص ــی را ب ــت خوب فرص
ــات  ــاالی ضایع ــم ب ــه رق ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــم نم ــا فراه ــکیل و زیب ش
ــاال رود  ــت ب ــوه در صنع ــذب می ــهم ج ــه س ــا دارد ک ــورمان ج ــوه در کش می
چــرا کــه عمــر نگهــداری میــوه طوالنــی نمــی باشــد و بســیار آســیب پذیــر 
اســت و بــا توجــه بــه امــکان صادراتــی بــودن ایــن محصــول مــی تــوان بــا 
اجــرای ایــن طــرح و بصــورت صنعتــی عملیــات بســته بنــدی را انجــام داد.

بررسی روش های تولید
ــات  ــرای عملی ــت ب ــد از برداش ــه بع ــی بالفاصل ــای صادرات ــوه ه ــوال می معم
ــه آورده مــی شــوند. قبــل از بســته  ــه کارخان آمــاده ســازی و بســته بنــدی ب
بنــدی شــدن هــر کاال بــر اســاس ویژگــی هــای خاصــی کاال بایــد علمیــات 
ــی،  ــارج کش ــس زدن، ق ــردن، واک ــک ک ــو، خش ــل شستش ــازی مث ــاده س آم
ــا و  ــه ه ــدا جعب ــود. ابت ــام ش ــا انج ــب زدن روی آنه ــدی و برچس ــه بن درج
ــوه هــا  ــه مــی شــود. می ــوه در داخــل حوضچــه شستشــو ریخت ســبدهای می
ضمــن خیــس شــدن بهــم نیــز مــی خورنــد، توســط فشــار آب، مــواد خارجــی 
ــد. ــی آین ــطح آب م ــه س ــده و ب ــدا ش ــیده ج ــای پوس ــوه ه ــبک و می و س

میــوه هــا توســط نقالــه از حوضچــه بــاال مــی رونــد و همزمــان نیــز بوســیله 
روش آب بــا فشــار روی میــوه هــا پاشــیده مــی شود.ســپس میــوه هــا توســط 
نقالــه غلطکــی بــه طــرف میز ســورتنیگ کــه در دو طرف آن ســکوی بازرســی 
کارگــران وجــود دارد بــه جلــو بــرده مــی شــود کــه در ایــن قســمت میــوه های 
معیــوب از نظــر شــکل و ظاهــر یــا انــدازه و یــا دارای عیــوب ظاهــری و ضرب 
دیدگــی جــدا شــده و بــه وســیله نــوار نقالــه هــای دو طرفــه ســکو بــه قســمت 
شستشــو میــرود. بــه تناســب نــوع میــوه هــا مــواد ضــد عفونــی کننده اســتفاده 
مــی شــود. پــس از آن میــوه وارد واکســینگ مــی شــود و بــرای خشــک کردن 
ــمت  ــه قس ــد از آن ب ــده و بع ــن ش ــک ک ــل خش ــطحی وارد تون ــت س رطوب
ــود. ــی ش ــام م ــا انج ــدی آنه ــته بن ــات بس ــت عملی ــدی و در نهای ــه بن درج

ــوص  ــای مخص ــاخه ه ــوه در ش ــراردادن می ــی ق ــدی یعن ــته بن ــات بس عملی
جعبــه و کاغــذ پیچــی میباشــد. در طــول ایــن عملیــات حــذف میــوه 
ــوراً و  ــت زده ف ــا آف ــار ی ــوه بیم ــک می ــت و ی ــم اس ــت زده مه ــالم و آف ناس
ــود در  ــی ش ــث م ــد و باع ــل فاس ــل و نق ــارداری و حم ــان انب ــول زم در ط
مراحــل بعــدی توزیــع مجــددا عملیــات جداســازی و تفکیــک تکــرار 
ــود  ــه وج ــکالتی را ب ــی مش ــاد و گندیدگ ــال فس ــوه در ح ــک می ــردد. ی گ
ــات  ــایر محتوی ــه س ــاری ب ــی و بیم ــار آلودگ ــث انتش ــه باع ــآورد از جمل می
ــی  ــته م ــل بس ــر آب در داخ ــه تبخی ــش درج ــث افزای ــود. باع ــی ش ــته م بس
ــادی  ــد مقــدار زی شــود و ایــن امــر موجــب تســریع انتشــار گندیدگــی و تولی
ــود. ــی ش ــرات م ــذب حش ــث ج ــت باع ــد و در نهای ــی نمای ــن م گاز اتیل

مــی  خــوب  کیفیــت  بــا  کاالیــی  بــه  دســتیابی  منظــور  بــه 
نگردنــد: بنــدی  بســته  زیــر  مشــخصات  بــا  هــا  میــوه  بایســتی 

• میــوه هــای زخمــی یــا دارای شکســتگی زیــرا ایــن میوه هــا مانند یــک میوه 
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ــه  ــکل ک ــن ش ــرد بدی ــی گی ــرار م ــرل ق ــی و کنت ــورد بازرس ــول م محص
ــرل میشــود.  ــوه کنت ــر روی می ــده ب ــی مان ــیمیایی باق ــواد ش ــر م ــوه از نظ می
ــا بیــش از حــد خشــک  ــه خشــک کــردن کنتــرل میگــردد ت همچنیــن مرحل
ــدت  ــه م ــاال و ب ــرارت ب ــه ح ــوه در درج ــه خشــک شــدن می ــرا ک ــردد چ نگ
طوالنــی باعــث ایجــاد چروکیدگــی ســطحی میــوه مــی شــود و ایــن مســئله 
باعــث افــت کیفــی از نظــر ظاهــری میگــردد. در قســمت شستشــو هــم بایــد 
دقــت کــرد کــه بیــش از حــد میــوه بــا آب تمــاس نگیــرد زیــرا اگــر آب بــه 
ــر  ــش کوتاهت ــر نگهداری ــد عم ــدا کن ــوذ پی ــوه نف ــت می ــاد در پوس ــزان زی می
ــورد بازرســی  ــب م ــور مرت ــه ط ــد ب ــز بای ــد نی ــود. ماشــین آالت تولی ــی ش م
ــرد.  ــام گی ــتی انج ــه درس ــد ب ــه فرآین ــوط ب ــات مرب ــا عملی ــد ت ــرار گیرن ق
ــوه از  ــورتینگ می ــی و س ــمتهای بازرس ــد و در قس ــول فرآین ــن در ط همچنی
نظــر ظاهر)پوســیدگی، لهیدگــی، پالســیدگی و…( بازرســی و کنتــرل میگــردد.

ــل از ورود  ــول و قب ــدی محص ــته بن ــس از بس ــول: پ ــی محص ــرل کیف • کنت
ــی  ــن بازرس ــرد. در ای ــورت گی ــی ص ــتی بازرس ــی بایس ــرف م ــازار مص ــه ب ب
ــه منظــور  ــرد. ب ــرار میگی ــی ق ــورد ارزیاب ــدی م ــت محصــول و بســته بن کیفی
ــی  ــات مختلف ــول، آزمایش ــد و محص ــن تولی ــه، حی ــواد اولی ــی م ــرل کیف کنت
مــی بایســتی انجــام شــود ایــن آزمایشــات بــه دو صــورت انجــام مــی گیــرد:
ــد. ــرل گردن ــری کنت ــر ظاه ــد از نظ ــول بای ــواد و محص ــه م ــاتی ک آزمایش
آزمایشــاتی کــه مــواد و محصــول باید از نظــر خواص شــیمیایی بررســی گردند.

آزمایشــهایی کــه در ایــن زمینــه هــا بایــد انجــام شــود بــه قــرار زیــر اســت:
o آزمون آلودگی

o آزمون مقاومت کارتن
o آزمون آسیب دیدگی

o آزمون چروکیدگی
o آزمون آفت زدگی
o آزمون سوختگی

o آزمون غیر یکنواختی
o آزمون ناموزونی

o آزمون نارسی
حســی  و  چشــمی  صــورت  بــه  شــده  ذکــر  آزمونهــای  تمامــی 
نــدارد. ویژهــای  دســتگاه  بــه  نیــاز  و  گردنــد  مــی  گیــری  انــدازه 

بنــدی  بســته  مــواد  و  کارتــن  آزمایشــهای  کل 
باشــد. مــی  مربــوط  تولیدکننــدگان  عمــده  بــه 

ــق  ــاص و از طری ــای خ ــی روش ه ــز ط ــوه نی ــه می ــوط ب ــای مرب آزمونه
حســی و چشــمی قابــل انــدازه گیــری اســت. ولــی واحــد تولیــدی 
یــک  بایســتی  مــی  اش  تولیــدی  کاالی  از  اطمینــان  منظــور  بــه 
ســری وســایل و مــواد را تهیــه نمایــد تــا بتوانــد از کیفیــت کاالیــش 
بدهــد. کافــی  تضمیــن  نیــز  دیگــران  بــه  و  نمایــد  پیــدا  اطمینــان 

بــه دســتگاههای شــیمیایی و بیولوژیکــی پیشــرفتهای دارد ولــی آن دســته از 
عواملــی کــه توســط حــواس انســان قابــل تشــخیص انــد در بــراورد و ارزیابــی 
میــوه هــا بســیار موثــر اســت. طبیعــت بعضــی از ایــن عوامــل مثــل شــکل 
و انــدازه بــه طــور کافــی آشــکار بــوده و بــه آســانی قابــل تشــخیص اســت.

محصــول  کیفیــت  تــا  شــود  مــی  باعــث  کــه  عیوبــی 
شــود: مــی  تقســیم  دســته  چنــد  بــه  آیــد.  پاییــن 

عیــوب ژنتیکــی و فیزیولوژیکــی کــه بــه طــور ژنتیکــی و یــا در اثــر شــرایط 
نامناســب محیــط در خــالل رشــد محصــول در آن بــه وجــود مــی آینــد. یکــی 
دیگــر از عمــده تریــن مــواد اولیــه کــه در حفــظ کیفیــت کاالی ســورت شــده 
ــدی  ــک بســته بن ــد. ی ــدی میباش ــه بســته بن ــواد اولی ــر مســتقیم دارد م تاثی
خــوب بایــد دارای طــرح مناســب، مــواد اولیــه مقــاوم باشــد و اگــر در حمــل 
و نقلــی جعبــه هــای خالــی و مقدمــات انجــام کار و در پــر کــردن جعبــه هــا 
ــه عمــل نیایــد و الزامــات خــاص هــر بســته در نظــر گرفتــه  دقــت کافــی ب
نشــود بهتریــن بســته بندیهــا ممکــن اســت نتیجــه مطلــوب را عایــد نســازد.

7. جعبه مقوایی فلوتی روباز با لبه های تاشونده
ایــن نــوع بســته بنــدی بــرای حمــل و نقــل مقادیــر کــم اســتفاده میگــردد. 
ــرد.  ــکل میگی ــده ش ــزار تاش ــه اب ــاز ب ــدون نی ــی و ب ــه راحت ــه ب ــن جعب ای
ــه  ــن جعب ــی از ای ــرد. انواع ــل ک ــتونی عم ــه شــکل س ــد ب ــدن بای ــرای چی ب
هــا کــه دارای سرپوشــی کامــل یــا نیمــه کامــل نیــز باشــند ممکــن 
ــن  ــوند. بهتری ــه ش ــه کار گرفت ــونده ب ــل ش ــق قف ــه طری ــدن ب ــت در چی اس
ــر  ــروط ب ــت. مش ــت اس ــیله پال ــه وس ــل ب ــه حم ــن جعب ــل ای روش حم
ــود. ــظ ش ــار حف ــات ب ــوری ثب ــا ت ــمه ی ــی و تس ــتفاده از نبش ــا اس ــه ب آنک

اگــر بــار بــدون پالــت حمل شــود حتمــًا باید بــه طریق ســتونی روی هــم چیده 
شــود مگــر آنکــه لبههــای افقــی روی هــم قــرار گیرنــد و فشــار بــار بــه میــوه 
منتقــل نگــردد. حداکثــر ظرفیــت بــار در ایــن جعبه مقوایــی ۱۰ کیلوگرم اســت. 
نــوع جنــس ایــن نــوع بســته بنــدی مقــوای فلوتــی یــک ال و مــواد پوششــی 
معــادل بــا کاغــذ کرافــت ۱۵۰ تــا ۲۵۰ گــرم در متــر مربــع ســاخته مــی شــود.

۸. جعبه مقوای فلوتی روباز بسیار مقاوم با لبه های تاشونده عرضی
ــون و راه  ــوالت از کامی ــادرات محص ــا ص ــی ی ــع در داخل ــور توزی ــه منظ ب
ــوند.  ــی ش ــا م ــین ت ــا ماش ــت ی ــک دس ــه کم ــردد. ب ــتفاده میگ ــن اس آه
جعبــه هــای دســت ســاز بــه طریــق جــادادن زبالــه در شــکاف یــا 
ــا  ــت ام ــان اس ــه آس ــتی جعب ــردن دس ــوار ک ــوند. س ــی ش ــوار م ــه س منگن
ــوند در  ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــه ب ــی ک ــنگین و محکم ــواد س ــل م ــه دلی ب
ــرای اتصــاالت  ــد ب ــی گیرن ــه طــور مکانیکــی شــکل م ــه ب ــی ک ــه های جعب
ــده  ــد چی ــتونی بای ــورت س ــه ص ــود. ب ــی ش ــتفاده م ــع داغ اس ــب مای از چس
ــایل  ــد از وس ــل بای ــگام حم ــرد و در هن ــورت میگی ــت ص ــل پال ــود. حم ش
ــود.  ــتفاده ش ــا اس ــتن آنه ــه داش ــم نگ ــرای محک ــمه ب ــل تس ــب مث مناس
ــا  ــی دو جــداره ب ــوای فلوت ــدی معمــوال مق ــوع بســته بن ــن ن ــوع جنــس ای ن
ــت. ــت اس ــذ کراف ــع کاغ ــر مرب ــرم در مت ــا ۳۰۰ گ ــادل ب ــی مع ــواد پوشش م
۹. جعبــه فیبــری، مقوایــی در باز یا در بســته با لبه ها و گوشــه های پالســتیکی

از ایــن نــوع مــواد بســته بنــدی هــم بــا تــا کــردن و ســوار کــردن لبههــا و 
ــه  ــد ب ــت بای ــن حال ــا دســت اســتفاده مــی شــود. در ای گوشــه پالســتیکی ب
صــورت ســتونی چیــده شــود. حمــل بــا پالــت صــورت میگیــرد بــا توجــه بــه 
وجــود لبههــا و گوشــه هــای پالســتیکی جعبههــای چیــده شــده نســبتًا ثابــت 
مــی مانــد امــا گاهــی وســایل تکمیلــی بــرای ثبــات بیشــتر نظیر تســمه کشــی 
ــر  ــاری و افقــی الزم مــی شــود. حداکث ــا نبشــی هــای کن عمــودی همــراه ب
ظرفیــت در ایــن بســته بنــدی ۱۰ کیلوگــرم مــی باشــد. در بعضــی از مــوارد 
الزم اســت کــه جنــس جعبــه ضــد آب باشــد و در ایــن حالــت پوششــی از پلــی 
اتیلــن بــر روی ان مــی کشــند یــا از مقــوای بــا پوششــهای قــوی تــر اســتفاده 
مــی شــود. لبــه هــا از پلــی اتیلــن ســنگین یــا پلــی پروپیلن ســاخته می شــوند.

۱۰. جعبه های مقوایی فلوتی معمولی )کارتن( با شکافی برای تهویه

از ایــن جعبــه هــا بــرای بســته بنــدی میــوه و حمــل آنهــا بــا کامیــون، قطــار و 
کشــتی یــا هواپیمــا اســتفاده میشــوند. بــا دســت یــا دســتگاه مکانیکــی تــا مــی 
شــود و بــه کمک چســب مایــع و منگنه به هــم متصل می شــود. و در صورتیکه 
لــب برگردهــا بــه هــم برســند کــف جعبــه هــا را نیــز مــی توان بــه کمــک نوار 
چســب بســت. حداکثــر ظرفیــت ایــن نــوع بســته بنــدی ۲۰ کیلــو گــرم اســت.

۱۱. جعبه چوبی آماده
ایــن جعبــه هــا بــه صــورت آمــاده تحویــل مــی شــود و در صــورت 
نیــاز، در جعبــه یــا میــخ یــا بــا ســوزن دوخــت بــه بدنــه متصــل 
مــی شــود. فقــط بــه صــورت ســتونی روی هــم قــرار مــی گیرنــد. 
ــت.  ــت اس ــدون پال ــا ب ــت ی ــا پال ــا ب ــدی ی ــته بن ــن بس ــل ای ــل و نق حم
دارنــد. کیلوگــرم ظرفیــت  تــا ۲۰  بســته هــا حداکثــر  ایــن  معمــوال 

۱۲. شانه های مقوایی از خمیر کاغذ
فقــط بــرای کــف جعبههــای گــود میوههــای معمولــی بــه کار میــرود 
ــی  ــی آورد ب ــود م ــه وج ــدن ب ــرای چی ــی ب ــوی منظم ــب الگ ــن ترتی و بدی
ــد. ــول باش ــر محص ــه ه ــدی جداگان ــته بن ــتفاده از بس ــه اس ــازی ب ــه نی آنک

۱۳. شانه های پالستیکی پلی استایرن )کششی(
ــازی  ــت جداس ــر مزی ــالوه ب ــتایرن ع ــی اس ــتیکی پل ــانه پالس ــتفاده از ش اس
دارای مزیــت ضربــه گیــری و انعطــاف در برابــر انــدازه و شــکل میــوه 
ــردن  ــک ک ــه خن ــاز ب ــوه نی ــدی می ــته بن ــل از بس ــه قب ــت و در صورتیک اس
ــه دلیــل اینکــه دارای خاصیــت  ــوع شــانهها ب آن وجــود داشــته باشــد ایــن ن
ــد. ــر کمــک کنن ــن ام ــه ای ــد ب ــی توانن ــی هســتند م ــای حرارت ــر عایقه موث

۱۴. کاغذ مومی
بســته  و  مرکبــات  پوشــش  بــرای  مومــی  کاغــذ 
شــود. مــی  اســتفاده  آنهــا  مناســب  بنــدی 

انتخــاب نــوع بســته بنــدی بــه عواملــی چــون خصوصیــات محصولــی، هزینــه 
ــی  ــای خاص ــدور کاناله ــل ص ــه در مح ــواد اولی ــودن م ــترس ب ــل دس و قاب
ــور  ــه منظ ــتگی دارد. ب ــازار بس ــل و ب ــل و نق ــتم حم ــع آن کاال، سیس توزی
ــدی  ــته بن ــه بس ــواد اولی ــت م ــد کیفی ــته بای ــر بس ــی ه ــطح کارای ــظ س حف
مســتمرا مــورد بازدیــد و کنتــرل قــرار گیــرد. بنابرایــن تولیــد کننــدگان و تهیــه 
کننــدگان بســتهها بایــد کیفیــت کاربــردی مــواد مــورد مصــرف و همچنیــن 
ــد. ــن نماین ــا را تضمی ــدی ه ــته بن ــزاء بس ــواد و اج ــاص م ــات خ خصوصی

ــطح،  ــع مس ــدن مقاط ــه ش ــرده و ل ــش فش ــن، آزمای ــورد کارت ــال در م مث
ــوراخ  ــر س ــت در براب ــش مقاوم ــاه، آزمای ــتونهای کوت ــر س ــار ب ــش فش آزمای
ــدگان  ــد کنن ــط تولی ــتی توس ــی بایس ــت م ــذب رطوب ــش ج ــدن، آزمای ش
بدهنــد  مشــتری  بــه  را  الزم  اطمینــان  و  گیــرد.  صــورت  هــا  بســته 
کــه شــرایط ویــژه حمــل کاالی خاصــی در مراحــل مختلــف را دارد و 
ــش  ــی آزمای ــای چوب ــه ه ــورد جعب ــا در م ــد ی ــی باش ــتاندارد م ــق اس مطاب
شــود. انجــام  بایــد  فلــزی  دوخــت  و  میــخ  اســتحکام   ، دیدگــی  آب 

ــد  ــف تولی ــل مختل ــد مراح ــن فرآین ــد: در حی ــن فرآین ــی حی ــرل کیف • کنت

چکیده:
ــت  ــی اس ــرهای لبن ــن ِدس ــن و پرمصرف¬تری ــی از محبوب¬تری ــتنی یک بس
ــالوه  ــرآورده شــیری ع ــن ف ــود را دارد. ای ــداران خ ــا طرف ــه در سراســر دنی ک
ــبی  ــی مناس ــل غذای ــه، حام ــل توج ــه¬ای قاب ــواص تغذی ــودن خ ــر دارا ب ب
ــت  ــل قابلی ــه دلی ــرا ب ــود، زی ــوب می¬ش ــک محس ــری پروبیوتی ــرای باکت ب
ــبب  ــه س ــودن آن ب ــدار ب ــم پرطرف ــا در آن و ه ــاالی پروبیوتیک¬¬ه ــاء ب بق
خــواص حســی ویــژه، محیــط مناســبی بــرای انتقــال پروبیوتیک¬هــا 
بــه بــدن اســت. آگاهــی از تمامــی جنبه¬هــای مرتبــط بــا کیفیــت 
ایــن فــرآورده لبنــی در کنــار شــناخت کافــی از میکروارگانیســم¬های 
زمــان  کیفیــت،  افزایــش  در  را  مهمــی  نقــش  می¬توانــد  پروبیوتیــک 
ــد.  ــا نمای ــده ایف ــزد مصرف¬کنن ــول ن ــرش محص ــت پذی ــدگاری و قابلی مان
ــده اســت. ــه حاضــر بررســی ش ــا در مقال ــن جنبه¬ه ــن ای بعضــی از مهمتری

ــی،  ــا، زنده¬مان ــا، پروبیوتیک¬ه ــتنی، بیفیدوباکتره ــدی: بس ــات کلی کلم
ــیلوس. ــاء، الکتوباس ــت بق قابلی

1- مقدمه
شــیر و فرآورده¬هــاي آن بــه لحــاظ دارا بــودن ارزش غذایــي بــاال، در تغذیــه 
ــت دارا  ــه عل ــواد ب ــن م ــن ای ــتند. همچنی ــی هس ــش مهم ــان داراي نق انس
ــت  ــد و فعالی ــت رش ــي جه ــیار خوب ــط بس ــذي، محی ــواد مغ ــب م ــودن اغل ب
ــدم  ــن ع ــند. بنابرای ــاري¬زا مي¬باش ــم¬هاي بیم ــیاري از میکروارگانیس بس
رعایــت اصــول بهداشــتي در تهیــه و نگهــداري ایــن مــاده غذایــي، عــوارض 
ــد داشــت. در  ــراه خواه ــه هم ــدگان ب و خطــرات بهداشــتي را در مصرف¬کنن

ــه  ــا ب ــرد. بســتني بن ــام ب ــوان از بســتني ن ــن فرآورده¬¬هــاي شــیر مي¬ت بی
تعریــف نیلســن یــک فــرآورده منجمــد شــیری اســت کــه از سیســتم پیچیــده 
ــاز   ــوا در ف ــه در آن حباب¬هــاي کوچــک ه ــدي تشــکیل شــده ک کــف مانن
پیوســته¬اي کــه بــه طــور جزئــي منجمــد شــده اســت، پراکنــده مي¬¬باشــند. 

بررسی جنبه های کیفی تولید و نگهداری بستنی پروبیوتیک 

مهران مزرعتی، لیال ناطقی، عبدالرضا آقاجانی
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در ایــن فــاز چربــي بــه صــورت امولســیون و قوام¬دهنده¬¬هــا و مــواد جامــد 
ــد. قندهــا و نمک¬هــا یــک  ــه صــورت کلوئیــدي وجــود دارن بــدون چربــي ب
ــده¬¬اي از  ــوط پیچی ــتني مخل ــد. بس ــکیل مي¬دهن ــي را تش ــول حقیق محل
ــه  ــوا اســت ک ــاي ه ــي و حباب¬ه ــاي چرب ــخ، گلبول¬¬ه کریســتال¬هاي ی
ایــن اجــزاء در ایجــاد بافــت مناســب بســتني نقــش مهمــي را ایفــاء مي¬کننــد. 
ــي  ــدون چرب ــد ب ــواد جام ــي تشــکیل¬دهنده بســتني شــامل م ــات اصل ترکیب
ــز  ــیفایر نی ــده و امولس ــواد پایدار¬کنن ــند. م ــد و آب مي¬باش ــیر، قن )SNF(، ش
بــه مقــدار بســیار کــم در بســتني مــورد اســتفاده قــرار مي¬گیرنــد و علیرغــم 
ــش بســیار مهمــي  ــد بســتني نق ــا، در تولی ــزان مصــرف آنه ــودن می ــن ب پائی
در ایجــاد بافــت و ســایر خصوصیــات رضایت¬بخــش در بســتنی دارنــد. 
ــا توســعه  ــه ب ــی اســت ک ــش ســالمتی و تندرســتی یکــی از اولویت های افزای
صنعــت غــذا، همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. مصــرف غذاهــای رژیمــی و 
ــش  ــا گرای ــا وپری بیوتیک ه ــاوی پروبیوتیک ه ــی ح ــواد غذای ــرب، م ــم چ ک
ــه ســالمت  ــدگان مــدرن امــروزی ب ــی جهــان امــروز اســت. مصرف¬کنن فعل
شــخصی خــود توجــه ویــژه¬ای داشــته و عالقمندنــد آن دســته ازمــواد غذایــی 
را مصــرف نماینــد کــه بــه ســالمت آنهــا کمــک نمــوده و یــا حداقــل از بــروز 
بیماری¬هــا جلوگیــری کننــد. غذاهــای فراســودمند یــا عملگــر طبــق تعریــف، 
غذاهایــي بــا منشــاء طبیعي و داراي ظاهري مشــابه بــا غذاهاي متداول هســتند 
و در برنامــه غذایــي روزانــه مصــرف مي¬شــوند. شــواهد علمــي معتبــر موجــود 
مؤیــد اثــرات مفیــد فیزیولوژیــک آنهــا در راســتاي ارتقــاء ســالمتي و یــا کاهش 
ــتین  ــوارش نخس ــتگاه گ ــالمتی دس ــت. س ــا اس ــه بیماري¬ه ــالء ب ــر ابت خط
شــاخصی اســت کــه مصرف¬کننــدگان غذاهــای عملگــر در پــی آن هســتند.

۲- بستنی
۲-۱- طبقه بندی

ــدارد.  ــود ن ــتنی وج ــواع بس ــیم¬بندی ان ــورد تقس ــخصی در م ــتاندارد مش اس
Arbuckle )۱۹77( فرآورده هــای لبنــی منجمــد را بــا توجــه بــه ترکیــب 

ــرغ¬دار  ــی تخــم م ــامل فرن ــه ش ــود ک ــدی نم ــیم بن ــروه تقس ــه 7 گ ــا ب آنه
ــتنی  ــیری، بس ــی ش ــتنی یخ ــب، بس ــتنی مرک ــاده، بس ــتنی س ــد، بس منجم
یخــی مرکــب، بســتنی یخــی و شــبه بســتنی بــود. De )۱۹۸۰( نیــز 
دســرهای مهــم منجمــد را بــه صــورت ســاده، شــکالتی، میــوه¬ای، 
ــب،  ــی مرک ــتنی یخ ــی، بس ــتنی یخ ــیری، بس ــی ش ــتنی یخ ــی، بس آجیل
ترئینــی، جدیــد و بســتنی نــرم طبقه¬بنــدی کــرد. بســتنی را می تــوان 
بــر حســب ترکیــب آن بــه چهــار گــروه اصلــی تقســیم بنــدی کــرد:
اســت. شــده  تهیــه  شــیر  فرآورده هــای  از  فقــط  کــه  بســتنی   -۱

۲- بستنی حاوی چربی نباتی.
آن  بــه  کــه  میوه¬جــات  عصــاره  از  شــده  تهیــه  بســتنی   -۳
اســت. شــده  اضافــه  شــیر  چربــی  غیــر  جامــد  مــواد  و  چربــی 
۴- بســتنی یخــی کــه از آب، شــکر و تغلیظ¬شــده میــوه جــات تهیــه می گــردد.

ــن  ــي تری ــور قدیم ــد مذک ــاي منجم ــن فرآورده ه ــي در بی ــتني یخ ــاید بس ش
نــوع ایــن محصــول بــوده و تهیــه بســتني در ادبیــات ایتالیایــي بــه اوایــل قــرن 
شــانزدهم نســبت داده مــي شــود. بعدهــا بــا افــزودن ترکیبــات شــیر )شــیر و 
خامــه( و تخــم مــرغ ایــن فــرآورده مقبولیت بیشــتری پیــدا کرد. در حــال حاضر، 
ــي شــوند و انواعــي از  ــه م ــط از فرآورده هــاي شــیر تهی ــه فق بســتني هایي ک
بســتنی شــیری کــه بــه آن هــا چربــي نباتــي اضافــه مــي شــود، در مجمــوع 
ــد. ــا تشــکیل می دهن ــتني را در دنی ــد بس ــد از تولی ــا ۹۰ درص ــدود ۸۰ ت در ح

۲-۲- اجزاء تشکیل¬دهنده 
ترکیــب بســتنی شــامل چربــی و چربــی شــیر )۱۰ تــا ۱6 درصــد بــر 
ــد  ــا ۱۲ درص ــی )۹ ت ــدون چرب ــد ب ــواد جام ــی(، م ــتانداردهای مل ــاس اس اس
ــًا  ــد و عمدت ــی ۱۸ درص ــکر )۱۰ ال ــوز(، ش ــیر و الکت ــای ش ــامل پروتئین ه ش
ــراه  ــامل آب هم ــد ش ــا 66 درص ــز( و آب )۵۵ ت ــربت گلوک ــا ش ــاکاروز ی س

شــیر و ســایر مــواد( اســت کــه بــه آن افزودنی هــای مختلفــی شــامل 
ــه  ــز اضاف ــا نی ــا و رنگ¬دهنده ه ــا، طعم¬دهنده ه ــیفایرها، پایدارکننده ه امولس
ــس  ــه عک ــک رابط ــاده خش ــد م ــی و درص ــد چرب ــواًل درص ــود. معم می ش
ــت و  ــاز اس ــری نی ــده کمت ــه پایدارکنن ــک ب ــاده خش ــش م ــا افزای ــد. ب دارن
ــود. ــته می ش ــی کاس ــیفایر مصرف ــدار امولس ــی از مق ــدار چرب ــش مق ــا افزای ب

۲-۲-۱- چربی 
ــی گیاهــی  ــا چرب ــی شــیر ی ــواًل از چرب ــی معم در فرموالســیون بســتنی، چرب
تشــکیل شــده اســت. در ایــن صــورت می تــوان از شــیر کامــل، خامــه، کــره یــا 
روغــن کــره اســتفاده کــرد. ممکــن اســت بخشــی یــا تمــام چربــی شــیر را بــا 
چربــی گیاهــی ماننــد روغــن آفتابگــردان، ســویا، نارگیــل یــا کانــوال جایگزیــن 
ــم محصــول در  ــگ و طع ــی در رن ــن گیاه ــتفاده از روغ ــرد. در صــورت اس ک
مقایســه بــا اســتفاده از چربــی شــیر، تفــاوت جزئــی ایجــاد می شــود. چنانچــه 
از طعــم دهنده هــا و مــواد رنگــی در فرموالســیون اســتفاده گــردد، ایــن تفــاوت 
ــی  ــری چرب ــه کارگی ــود. در بعضــی از کشــورها ب ــل تشــخیص نخواهــد ب قاب
ــی  ــواًل محصوالت ــنتی اص ــتنی های س ــت. بس ــوع اس ــتنی ممن ــی در بس گیاه
کــم چــرب هســتند و در اغلــب مــوارد چربــی آن هــا حــدود ۴ درصــد اســت، اما 
در طبقــه بنــدی محصــوالت کــم چــرب از اصطالحــات بســتنی های ســبک، 
ــه  ــود. ب ــتفاده می ش ــی اس ــی چرب ــتنی های ب ــرب، بس ــم چ ــتنی های ک بس
ــواع کــم چــرب معمــواًل  ــی در تشــکیل بافــت بســتنی در ان دلیــل تأثیــر چرب
ــوام  ــظ ق ــر حف ــالوه ب ــا ع ــود ت ــتفاده می ش ــی اس ــین چرب ــات جانش از ترکیب
ــد. ــده را دارا باش ــرف کنن ــایی مص ــس چش ــر ح ــت  ب ــرات مثب ــت، اث و باف

۲-۲-۲- مواد جامد بدون چربی
ــی  ــای معدن ــوز و نمک ه ــا، الکت ــی را پروتئین ه ــر از چرب ــد غی ــواد جام م
ــه صــورت پــودر شــیر، شــیر خشــک بــدون چربــی  تشــکیل می دهنــد کــه ب
ــه  ــرای دســتیابی ب ــی اســتفاده می شــوند. ب ــدون چرب ــا شــیر غلیــظ شــده ب ی
ــا  ــی می بایســت همیشــه ب ــدون چرب ــاده خشــک ب ــدار م ــن نتیجــه، مق بهتری
مقــدار چربــی نســبت معیــن داشــته باشــد. مقــدار مــاده جامــد بــدون چربــی 
ــی  ــت مقــدار چرب ــوط باشــد. در ایــن حال ــا ۱۱/۵ درصــد وزن مخل ــد ۱۱ ت بای
مخلــوط بســتنی نیــز می بایســت در محــدوده ۱۰ الــی ۱۲ درصــد قــرار گیــرد. 
ــتنی را  ــت بس ــوده و باف ــی ب ــه ای دارای ارزش باالی ــر تغذی ــواد از نظ ــن م ای
ــند.  ــود می بخش ــوط بهب ــود در مخل ــای آب موج ــه ملکول ه ــال ب از راه اتص
ــد  ــگام فراین ــت بســتنی هن ــوا در باف ــع مناســب ه ــود، در توزی ــن موج پروتئی
انجمــاد نقــش مهمــی دارد. اســتفاده از شــیر یــا فرآورده هــای شــیری 
ــت: ــر اس ــد زی ــتنی دارای فوای ــوط بس ــام مخل ــد ت ــاده جام ــن م ــرای تأمی ب

ــردی  ــات عملک ــی از خصوصی ــتنی ناش ــی بس ــای بافت ــاء ویژگی ه ۱- ارتق
شــیر؛ پروتئین هــای 

۲- کمــک بــه ایجــاد ویژگی هــای شــکل پذیــری و حــِس زیــر دندانی بســتنی؛
۳- کمــک بــه ایجــاد حجــم بــاال بدون بــروز حالــت برفی یــا پوکی در بســتنی؛

برخــی  طریــق  از  تــام  جامــد  مــواد  )تأمیــن  هزینــه  کاهــش   -۴
اســت(. اقتصادی¬تــر  پنیــر  آب  پــودر  ماننــد  فرآورده هــا 

ــب در  ــم نامناس ــی طع ــاد نوع ــواد ایج ــن م ــتفاده از ای ــای اس از محدودیت ه
محصــول و بــروز بافــت شــنی در اثر تشــکیل بلورهای نامناســب الکتوز اســت. 
بهتریــن منبــع تأمیــن ماده خشــک، شــیر بــدون چربــی تغلیظ شــده، پودر شــیر 
)تولیــد شــده بــا روش پاششــی از نــوع حــرارت پاییــن( اســت، البتــه می تــوان 
از شــیر تغلیــظ شــده شــیرین و غیرشــیرین و پــودر آب پنیــر نیــز اســتفاده نمود.

۲-۲-۳- قندها
ــوز و  ــز، الکت ــدر، گلوک ــد چغن ــکر، قن ــد نیش ــر قن ــی نظی ــای مختلف از قنده
قنــد اینــورت )مخلــوط گلوکــز و فروکتــوز( در فرموالســیون بســتنی اســتفاده 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــک م ــاده خش ــبات م ــت در محاس ــه می¬بایس ــود ک می ش
گیرنــد. ایجــاد طعــم شــیرین بــا افــزودن شــکر و ترکیبــات مشــابه آن ایجــاد 
می شــود، امــا نقــش مهــم شــکر در فرموالســیون بســتنی، افزایــش و تنظیــم 

مــاده جامــد اســت. در صــورت اســتفاده از شــیر تغلیــظ شــده شــیرین هــر دو 
اثــر شــیرین کنندگــی و افــزودن مــاده جامــد بــدون چربــی در آن بــه کار رفتــه 
ــا غلظــت  اســت. گاهــی اوقــات شــکر معمولــی را بــرای ســهولت مصــرف ب
۵۰ تــا ۵۵ درصــد در دمــای محیــط در آب حــل می نماینــد. بــا افزایــش دمــا 
تــا ۸۰ درجــه ســانتی¬گراد می تــوان بــه غلظــت 7۰ درصــد نیــز دســت یافــت. 
مصــرف شــکر مایــع در مقایســه بــا شــکر خشــک آســان تــر اســت. در تولیــد 
ــی  ــای مصنوع ــیرین کننده ه ــی از ش ــرا دیابت ــرای اف ــتنی های رژیمی ب بس
ــیرین¬کننده های  ــود. ش ــتفاده می ش ــکر اس ــای ش ــه ج ــوربیتول ب ــر س نظی
مصنوعــی ارزش غذایــی ندارنــد، امــا حتــی در مقادیــر بســیار کــم، شــیرینی 
بایــد دقــت داشــت کــه شــیرین¬کننده ها  زیــادی ایجــاد می نماینــد. 
ــای  ــد ویژگی ه ــد و نمی توانن ــی ندارن ــت کنندگ ــر حفاظ ــکر اث ــالف ش برخ
ــث  ــوز باع ــکر و الکت ــد. ش ــن نماین ــتنی تأمی ــول بس ــکر را در فرم ــی ش بافت
ــانتی¬گراد  ــه س ــا ۱۸- درج ــای ۱۵- ت ــی در دم ــوند بخشــی از آب حت می ش
ــود. ــتنی می ش ــت بس ــث نرمی باف ــن کار باع ــد. ای ــی بمان ــاد باق ــدون انجم ب

۲-۲-۴- امولسیفایرها
بــا کاهــش کشــش ســطحی در  امولســیفایرها مــوادی هســتند کــه 
فرآورده هــای مایــع باعــث بــه تعلیــق درآمــدن چربــی می شــوند. ایــن مــواد 
اغلــب از پروتئین هــای آب دوســت تشــکیل شــده انــد و واســط ارتبــاط بیــن 
آب و چربــی هســتند. امولســیفایرها اساســًا مشــتقات غیــر یونــی چربی هــای 
ــول در  ــل محل ــد عام ــا چن ــک ی ــا ی ــتریفیه ب ــه صــورت اس ــد و ب ــی ان طبیع
ــی،  ــاختار چرب ــات س ــن ترکیب ــد. ای ــال دارن ــت( اتص ــی دوس ــی )چرب چرب
ــند. زردۀ  ــود می بخش ــتنی را بهب ــت ذوب بس ــوا و کیفی ــب ه ــع مناس توزی
ــه  ــم در تهی ــه از قدی ــت ک ــده اس ــناخته ش ــیفایر ش ــک امولس ــرغ ی ــم م تخ
ــر  ــاال و اث ــه ب ــر هزین ــه خاط ــروزه ب ــی ام ــت، ول ــه کار می رف ــتنی ب بس
ــدارد.  ــی ن ــتفاده چندان ــورد اس ــداول م ــیفایرهای مت ــه امولس ــر نســبت ب کمت
ــار  ــه چه ــوان ب ــتنی را می ت ــد بس ــتفاده در تولی ــورد اس ــیفایرهای م امولس
گــروه، اســترهای گلیســیرین، اســترهای ســوربیتول، اســترهای قنــدی 
ــواد  ــن م ــدار ای ــرد. مق ــیم ک ــد، تقس ــری دارن ــاء دیگ ــه منش ــترهایی ک و اس
در مخلــوط بســتنی اغلــب ۰/۳ تــا ۰/۵ درصــد حجــم مخلــوط اســت.

۲-۲-۵- مواد پایدار کننده
بــا  می شــوند،  پخــش  )آب(  مایــع  یــک  در  کــه  زمانــی  مــواد  ایــن 
مولکول هــای آن ترکیــب و متصــل خواهنــد شــد. ایــن پدیــده را آب گیــری  
ــده شــبکه¬ای را تشــکیل می دهــد کــه از  ــاده پایدارکنن ــد. در نتیجــه م گوین
ــه  ــا ب ــد. پایدارکننده ه ــری می کن ــای آب جلوگی ــه مولکول ه ــت آزادان حرک
دو گــروه پروتئینــی و کربوهیدراتــی تقســیم می شــوند. پایدارکننده هــای 
ــروه  ــند. گ ــن می باش ــن و گلوبولی ــن، آلبومی ــن، کازئی ــامل ژالتی ــی ش پروتئین
کربوهیــدرات را کلوئیدهــای دریایــی، همی ســلولز و ترکیبــات اصــالح 
ــب  ــی اغل ــده افزودن ــواد پایدارکنن ــدار م ــد. مق ــلولز تشــکیل می دهن ــده س ش
ــای  ــت. صمغ ه ــتنی اس ــوط بس ــم مخل ــد حج ــا ۰/۴ درص ــزان ۰/۲ ت ــه می ب
ــد  ــکیل می دهن ــا را تش ــی از پایدارکننده ه ــش مهم ــز بخ ــاکاریدی نی ــی س پل
ــوک  ــر ش ــروز و تأثی ــری از ب ــوط، جلوگی ــکوزیته مخل ــش ویس ــه در افزای ک
حرارتــی، ممانعــت از بلــور شــدن مجــدد بســتنی در زمــان نگهــداری و ارتقــاء 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــد پایدارکننده ه ــد. از فوای ــش دارن ــول نق ــدگاری محص مان
ــت  ــوا در باف ــای ه ــت حباب ه ــه تثبی ــک ب ــتن، کم ــه بس ــری از خام جلوگی
ــداری،  ــگام نگه ــوز در هن ــدد الکت ــدن مج ــور ش ــری از بل ــتنی، جلوگی بس
ممانعــت از چروکیدگــی بافــت بســتنی ناشــی از درهــم فــرو ریختــن 
ــدی،  ــته بن ــل بس ــت در داخ ــرت رطوب ــری از مهاج ــوا، جلوگی ــای ه حباب ه
بهبــود احســاس دهانــی در هنــگام مصــرف و توزیــع و تثبیــت مناســب طعــم 
ــتفاده  ــورد اس ــج م ــای رای ــواع صمغ ه ــرد. از ان ــاره ک ــتنی اش ــت بس در باف
ــل  ــی متی ــوار، کربوکس ــغ گ ــه صم ــوان ب ــازی می ت ــت بستنی¬س در صنع
ــن اشــاره نمــود. ــان و ژالتی ــات ســدیم، کاراگین ــان، آلژین ســلولز، صمــغ زانت

۲-۲-6- مواد طعم¬دهنده
انتخــاب مصرف¬کننــده اهمّیــت  از نظــر  افــزودن مــواد طعم¬دهنــده 
ــوت  ــل، شــکالت، ت ــامل وانی ــا ش ــن طعم¬دهنده ه ــادی دارد. متداول¬تری زی
ــه  ــه در مرحل ــند ک ــدق می باش ــز فن ــژه مغ ــک بوی ــای خش ــی و میوه ه فرنگ
مخلوط¬کــردن اضافــه می شــوند. در صورتــی کــه مــواد طعم¬دهنــده 
ــوان  ــند، می ت ــته باش ــود داش ــزرگ وج ــای ب ــات و تکه ه ــکل قطع ــه ش ب
ــتنی  ــی، بس ــتنی چوب ــرد. در بس ــه ک ــوط، اضاف ــاد مخل ــد از انجم ــا را بع آنه
ــورت  ــه ص ــادی ب ــدار زی ــه مق ــو ب ــتطیلی، کاکائ ــب مس ــواع مکع ــی و ان قیف
ــک  ــا ی ــو را ب ــل کاکائ ــن دلی ــه ای ــود. ب ــرف می ش ــکالت مص ــش ش پوش
چربــی ماننــد کــره کاکائــو مخلــوط می کننــد تــا ویســکوزیته و قــوام 
مناســبی بــه پوشــش شــکالت بدهــد. اگــر طعــم دهنــده دارای ذرات 
ــوط  ــه مخل ــا باشــد آن را ب ــوه و مرب ــدق، می ــادام عســلی، فن ــد ب ــزرگ مانن ب
ــترده  ــور گس ــه ط ــو ب ــواًل از کاکائ ــد. معم ــه می نماین ــاد اضاف ــال انجم در ح
اســتفاده می شــود. بســتنی  تولیــد  در  پوشــش شــکالتی  بــه صــورت 

۲-۲-7- مواد رنگ¬دهنده
ــگ  ــاء رن ــذاب و ارتق ــری ج ــاد ظاه ــرای ایج ــی ب ــی خوراک ــواد رنگ از م
میــوه ای متناســب بــا طعــم اســتفاده می شــود. مــواد رنــگ دهنــده 
می بایســت  کــه  می شــوند  اضافــه  مخلــوط  بــه  غلیــظ  صــورت  بــه 
از نــوع مجــاز بــوده و بــه طــور ســترون بــه مخلــوط اضافــه گردنــد.

۳- پروبیوتیک¬ها
در حــال حاضــر یکــی از پرمصرف¬تریــن فرآورده¬هــای عملگــر، محصــوالت 
پروبیوتیــک می¬باشــد. واژه پروبیوتیــک از واژه یونانــی پروبیــوس و بــه معنای 
ــا  ــی پروبیوتیک ه ــر معن ــرن حاض ــت. در ق ــه اس ــاء گرفت ــش منش حیات¬بخ
گســترده شــده و تحــت عنــوان میکروارگانیســم¬های زنــده¬ای کــه از طریــق 
ــان  ــی میزب ــور طبیع ــات میکروفل ــود خصوصی ــث بهب ــی باع ــرف خوراک مص
ــد،  ــا می¬گذارن ــه ج ــده ب ــالمت مصرف¬کنن ــد روی س ــرات مفی ــده و اث ش
ــه  ــتفاده ب ــت اس ــمی صالحی ــه میکروارگانیس ــرای اینک ــود. ب ــف می¬ش تعری
ــد و نگهــداری  ــد شــرایط تولی ــد بتوان ــوان پروبیوتیــک را داشــته باشــد بای عن
ــالم  ــوارش، س ــتم گ ــور از سیس ــرف و عب ــگام مص ــرده، در هن ــل ک را تحم
ــای  ــده و نمک¬ه ــیدی مع ــرایط اس ــر ش ــن، در براب ــد. همچنی ــی بمان باق
صفــراوی مقــاوم بــوده، ترجیحــًا جــزء میکروفلــور طبیعــی رودهء انســان باشــد. 
ــی و  ــداد کاف ــه تع ــر ب ــه اگ پروبیوتیک¬هــا میکروارگانیســم¬هایی هســتند ک
ــر  ــرات سالمت¬بخشــی ب ــد، اث ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــده م ــه صــورت زن ب
ــد. غذاهــای پروبیوتیــک، جــزء غذاهــای  ــه جــای می¬گذارن ــان خــود ب میزب
ــای  ــب باکتری¬ه ــی اغل ــور کل ــه ط ــوند. ب ــوب می¬ش ــودمند محس فرا س
ــک  ــید الکتی ــای اس ــزء باکتری¬ه ــا، ج ــتفاده در غذاه ــورد اس ــک م پروبیوتی
ــد. ــق دارن ــر تعل ــه دو جنــس الکتوباســیلوس و بیفیدوباکت ــًا ب هســتند و عمدت
منجمــد لبنــی  دســرهای  در  پروبیوتیک¬هــا  کاربــرد   -۱-۳

باکتری¬هــای پروبیوتیــک  امــروزه بســتنی و ماســت منجمــد حــاوی 
ــود  ــک موج ــه پروبیوتی ــت ک ــان داده اس ــات نش ــت. مطالع ــد اس ــل تولی قاب
در بســتنی طــی یــک ســال نگهــداری در حالــت منجمــد تغییــر پیــدا 
نمی¬کنــد. پنیــر و بســتنی محیطــی بــا ثبــات و تضمینــی بــرای زنــده مانــی 
ــی  ــت خوب ــری از قابلی ــی و تخمی ــتنی معمول ــتند. بس ــا هس پروبیوتیک¬ه
ــت.  ــوردار اس ــدگان برخ ــن مصرف¬کنن ــا در بی ــع پروبیوتیک¬ه ــرای توزی ب
ــرای  ــی را ب ــن نگهــداری فرآورده¬هــای منجمــد شــرایط ایده¬آل ــای پائی دم
زنده¬مانــی طوالنــی مــدت باکتری¬هــا پدیــد آورده اســت. ماتریکــس بســتنی 
ــایر  ــوز و س ــی، الکت ــیر، چرب ــن ش ــامل پروتئی ــه ش ــب آن ک ــل ترکی ــه دلی ب
ــک  ــت¬های پروبیوتی ــرای کش ــی ب ــل خوب ــد حام ــد می توان ــزاء می¬باش اج
ــت  ــد اس ــراورده منجم ــک ف ــتنی ی ــه بس ــئله ک ــن مس ــالوه ای ــه ع ــد. ب باش
نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. افــزودن پروبیوتیک¬هــا بــه بســتنی عــالوه 
بــر افزایــش ارزش تغذیــه¬ای آن، باعــث ایجــاد خــواص فراســودمندی در آن 
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ــاوی  ــتنی ح ــم بس ــه مصــرف منظ ــده ک ــزارش ش ــالوه گ ــه ع ــود. ب می¬ش
بیفیدوباکتریــوم الکتیــس )Bb-۱۲( قابلیــت زنده¬مانــی اســترپتوکوکوس 
بزاقــی موجــود در حفــره دهــان را کاهــش می¬دهــد کــه بــه دلیــل خاصیــت 
ــه شــکل  ــی ب ــای دندان ــان و بافت¬ه ــوس ده ــه موک ــا ب ــبندگی آن¬ه چس
ــد. ــت می¬کن ــی رقاب ــای دهان ــا پاتوژن¬ه ــه ب ــوده و در نتیج ــم ب بیوفیل

ــه  ــد ب ــد بای ــل فراین ــدام از مراح ــر ک ــک ه ــتنی پروبیوتی ــد بس ــی تولی در ط
ــالمتی¬بخش  ــواص س ــق خ ــا و تحق ــاء پروبیوتیک¬ه ــش بق ــور افزای منظ
ــروزه  ــه ام ــی ک ــه چالش¬های ــی ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــه ش ــول بهین محص
ــک  ــتنی پروبیوتی ــد بس ــد در تولی ــود دارد بای ــتنی وج ــد بس ــت تولی در صنع
ــود  ــزای موج ــش اج ــامل نق ــا ش ــن چالش¬ه ــرد. ای ــرار گی ــد نظــر ق ــز م نی
ــول،  ــدی محص ــای کلوئی ــاختار و ویژگی¬ه ــر س ــتنی در زی ــب بس در ترکی
ــب و در  ــده مناس ــاب پایدارکنن ــخ، انتخ ــدد ی ــیون مج ــش و کریستالیزاس دان
ــیفایرها  ــرد امولس ــی و عملک ــدن چرب ــدار ش ــرل ناپای ــی و کنت ــت آگاه نهای
می¬باشــد. بــه بیــان دیگــر الحــاق پروبیوتیک¬هــا بــه فرموالســیون بســتنی 
ــن  ــرار دهــد. بنابرای ــر ق ــن محصــول را تحــت تأثی ــی ای ــد کیفیــت جهان نبای
خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی مؤثــر بــر کیفیــت محصول شــامل ســرعت ذوب 
و ویژگی¬هــای حســی بایــد مشــابه یــا بهتــر از انــواع ســنتی بســتنی باشــد.

۳-۲- اهمّیت زنده¬مانی پروبیوتیک¬ها
ــده  ــک زن ــری پروبیوتی ــه باکت ــد ک ــان داده ان ــا نش ــیاری از پژوهش¬ه بس
ــرات  ــات ســلولی، دارای اث ــا ترکیب ــده و ی ــر زن در مقایســه باســلول¬های غی
درمانــی بیشــتری هســتند، در نتیجــه بســیاری از پژوهشــگران، پژوهش¬هــای 
خــود را بــه ســوی افزایــش زنده¬مانــی پروبیوتیــک ســوق داده¬انــد. در مــورد 
ــودن در محــل عمــل )روده(  ــال ب ــده رســیدن و فع ــک، زن ــری پروبیوتی باکت
ــور  ــن منظ ــه ای ــت. ب ــروری اس ــان ض ــی در میزب ــرات درمان ــروز اث ــرای ب ب
پژوهش¬هــای زیــادی در مــورد زنده¬مانــی پروبیوتیک¬هــا در طــول 
فــرآوری ونگهــداری غــذا مــورد نیــاز اســت. شــرایط مــاده غذایــی مثــل نــوع 

محصــول لبنــی، وجــود هــوا و دمــای نگهــداری بســیار پاییــن بــر زنده¬مانــی 
پروبیوتیــک اثــر می¬گــذارد. فدراســیون بیــن المللــی لبنیــات، وجــود کمینــه 
۱۰7 باکتــری زنــده در هرگــرم از محصــوالت را بــرای بــروز اثــرات درمانــی 
ضــروری می¬دانــد. روش¬هــای بهبــود زنده¬مانــی پروبیوتیــک بســتگی بــه 
نــوع محصــول غذایــی دارد. تغییرشــرایط فــرآوری و نگهــداری از جملــه ایــن 
روش¬هــا بــه حســاب می¬آیــد. حفاظــت مســتقیم پروبیوتیک¬هــا با  اســتفاده 
ــرا  از ریزپوشــانی، یکــی دیگــراز روش¬هــای افزایــش زنده¬مانــی اســت، زی
پروبیوتیک¬هــای ریزپوشــانی شــده قادربــه تحمــل pH و دمای پائین هســتند.

ــرهای  ــا در دس ــی پروبیوتیک¬ه ــت زنده¬مان ــر قابلی ــر ب ــل مؤث ۳-۳- عوام
ــی ــد لبن منجم

ــد  ــک می¬توان ــتنی پروبیوتی ــد بس ــل تولی ــه در مراح ــی ک ــع تکنولوژیک موان
وجــود داشــته باشــد، می¬بایســت شــناخته شــده و برطــرف گــردد. بــه عنــوان 
یــک قانــون کلــی، افــزودن نژادهــای پروبیوتیــک بــه یــک ماتریکــس غذایــی 
ــی دوره  ــا در ط ــاء آن¬ه ــظ بق ــرای حف ــرایطی ب ــم آوردن ش ــد فراه نیازمن
ــات حســی محصــول اســت.  ــر در خصوصی ــدون تغیی ــداری محصــول ب نگه
در مــورد فرآورده¬¬هــای منجمــد نظیــر بســتنی، ایــن اقدامــات شــامل غلبــه 
بــر مشــکالت داخلــی کــه در طــی تولیــد محصــول اتفــاق می¬افتــد، نظیــر 
ــن  ــه هــم زدن کــه هــوا وارد ســاختمان محصــول می¬شــود و همچنی مرحل
ــم¬های  ــی میکروارگانیس ــر زنده¬مان ــه ب ــاد ک ــای انجم ــداری در دماه نگه
پروبیوتیــک مؤثــر اســت و در نهایــت روش افــزودن پروبیوتیــک بــه 
ــایر  ــاب س ــه انتخ ــبت ب ــادی نس ــه زی ــن توج ــد. همچنی ــول می¬باش محص
ــوره  ــا پ ــا ی ــر آب¬میوه¬ه ــب محصــول نظی ــورد اســتفاده در ترکی ــزای م اج
ــرد.  ــد، بایــد صــورت گی آن¬هاکــه طعــم نهایــی محصــول را ایجــاد می¬کن

ادامه دارد...

خوراکیهای تقویت کننده هوش

ــده هــوش و حافظــه را بشناســید. بعضــی خوراکــی  ده خوراکــی تقویــت کنن
هــا بــه خصــوص بــرای حفاظــت از ســلول هــای ظریــف عصبــی و رگ هــای 
خونــی مناســب انــد. برخــی دشــمن سرســخت رادیــکال هــای آزاد هســتند؛ 
مولکــول هــای اکســیژن خائنــی کــه هنــگام فعالیــت مغــز ســاخته مــی شــوند.

اکثــر غذاهایــی کــه بــرای مغــز مناســب انــد بــرای قلــب نیــز مفیدنــد زیــرا 
ــاری  ــه بیم ــه ب ــتند و آن چ ــیژن هس ــداوم اکس ــان م ــد جری ــر دو نیازمن ه
هــای قلبــی عروقــی منجــر شــود بــی ارتبــاط بــا افــت تــوان مغــزی نیســت.

زغال اخته
ــیدان  ــی اکس ــار از آنت ــت، سرش ــوش اس ــده ه ــت کنن ــه تقوی ــال اخت زغ
هــا اســت کــه رادیــکال هــای آزاد را از هســتی ســاقط مــی کنــد.

مطالعاتــی کــه بــر روی مــوش هــا صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد کــه یــک 
رژیــم غذایــی سرشــار از زغــال اختــه بــه بهبــود وضعیــت حافظــه و قابلیــت 
ــی  ــوازن و هماهنگ ــت ت ــد اف ــن رون ــر ای ــالوه ب ــد و ع ــی انجام ــرک م تح
اعضــای بــدن کــه بــر اثــر افزایــش ســن بــه وجــود آیــد را معکــوس مــی کند.

مــواد شــیمیایی موجــود در زغــال اختــه بــر سیســتم انقبــاض ســرخرگ هــا 
تاثیــر مــی گــذارد و از همیــن رو بــه بهبــود وضعیــت فشــار خــون مــی انجامد. 
فشــار خــون بــاال مــی توانــد موجــب تخریــب رگ هــای ظریــف مغــز شــود.

کلم و کاهو
ــن  ــرای متابولیســم پروتئی ــه ب ــاده شــیمیایی اســت ک هوماسســتین نوعــی م
الزم اســت امــا مقــدار زیــاد آن بــه ضعــف ادراک و بیمــاری آلزایمــر 
)و همیــن طــور بیمــاری قلبــی( منجــر مــی شــود کــه درصــد قابــل 
توجهــی از مــوارد دیمنشــیا )اختــالل مغــزی( را بــه وجــود مــی آورد.

کاتریــن تاکــر مدیــر برنامــه تحقیقاتــی ارزیابی تغذیــه در مرکز پژوهشــی تغذیه 
انســان در مــورد ارتبــاط هوماسســتین بــا افزایش ســن مــی گوید: هوماسســتین 
تاثیــر مخربــی بــر دیواره هــای ســرخرگ هــا دارد و همانند ســمی مهلک عمل 
مــی کنــد. اکسیداســیون نیــز موجــب تخریــب دیــواره ســرخرگ هــا می شــود.

ترکیــب ایــن دو بســیار مخــرب اســت. تجزیــه هوماسســتین نیازمنــد فــوالت و 
ویتامین های ب 6 و ب ۱۲ است که در سبزیجاتی نظیر کلم و کاهو وجود دارد.

ســاردین  ماهــی  آزاد،  ماهــی  انــدازه  بــه  مصــرف 
اســت هــوش  کننــده  تقویــت  ماهــی  شــاه  و 

امــگا،۳  از  سرشــار  )پرچــرب(،  زیــاد  چربــی  دارای  هــای  ماهــی 
اســیدهای چــرب محافــظ ســلول هــای عصبــی اســت. بــاال بــودن 
ــزان  ــودن می ــاال ب ــا ب ــت ب ــراه اس ــواًل هم ــون معم ــگا ۳ در خ ــزان ام می
ســروتونین کــه نوعــی مــاده شــیمیایی تقویــت کننــده مغــز اســت.

افــرادی  شــدن  مبتــال  احتمــال  داد  نشــان  تحقیقاتــی  طــرح  یــک 
خورنــد مــی  ماهــی  غذایــی  وعــده  یــک  حداقــل  مــاه  در  کــه 
ــد. ــی خورن ــی نم ــه ماه ــانی ک ــت از کس ــر اس ــر کمت ــاری آلزایم ــه بیم ب

از آن جــا کــه ماهــی بــه ارتباط میان ســلول های مغــز یاری می رســاند؛ مطابق 
نتایــج چنــد پژوهــش تاثیــر مثبتــی بر تــوان یادگیــری و عملکــرد حافظــه دارد.

اسفناج، تقویت کننده هوش
تحقیقــات دربــاره اســفناج مــی گوید اســفناج سرشــار از آنتی اکســیدان هاســت.

یکــی از متخصصیــن پیــری و عواقــب آن معتقــد اســت اســفناج در کنــد کردن 
ــد اســت.  ــوان شــناخت مفی مشــکالت سیســتم عصبــی مرکــزی و تحلیــل ت
ــر، فــوالت بیشــتری نســبت بــه کاهــو دارد. ســاالد حــاوی اســفناج ســه براب

آب انگور
نوشــیدن آب انگــور ســالم و طبیعــی موجــب افزایــش طــول عمــر مــی شــود و 
تقویــت کننــده هــوش اســت. تحقیقات جدید نشــان مــی دهد که انگــور یاقوتی 
بــه میــزان قابــل توجهــی بــه بهبــود وضعیــت حافظــه موقــت منجــر می شــود.

اکســیدان هــا  آنتــی  میــزان  بــودن  بــاال  از  ناشــی  تنهــا  امــر  ایــن 
دوپامیــن  تولیــد  افزایــش  باعــث  انگــور  آب  نیســت.  انگــور  در 
میــوه  تمــام  میــان  در  یاقوتــی  انگــور  شــود.  مــی  عصبــی  ناقــل 
اســت. اکســیدان  آنتــی  میــزان  بیشــترین  حــاوی  ســبزیجات  و  هــا 

حبوبات و شالی )برنج با پوست(
یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه مــی توانیــد بــرای افزایــش جــذب مــواد مفیــد 

ــن  ــد. ای ــه خــوردن شــالی روی آوری ــن اســت کــه ب ــد ای ــزی انجــام دهی مغ
ــالمت  ــرای س ــه ب ــت ک ــوم اس ــا و منیزی ــن ه ــار از ویتامی ــج سرش ــوع برن ن
ــه  ــت ک ــن ب6 اس ــاوی ویتامی ــات ح ــام حبوب ــت. تم ــناخت الزم اس ــوه ش ق
ــرآوری  ــای ف ــوردن غذاه ــت. خ ــر اس ــتین موث ــطح هوماسس ــش س در کاه
ــود. ــی ش ــن ب6 م ــت ویتامی ــزان دریاف ــش می ــث کاه ــواًل باع ــده معم ش

کاکائوی داغ
بــر  ببریــد کــه عــالوه  پنــاه  بــه کاکائــوی داغ  بــرای گــرم شــدن 
گــرم کــردن نــوک انگشــتان یــخ زده شــما بــه مغزتــان نیــز یــاری 
مــی رســاند. چانــگ یانــگ لــی پروفســور شــیمی غذایــی دانشــگاه 
کاکائــو قاشــق  دو  اکســیدان  آنتــی  میــزان  کــه  دریافــت  کورنــل 

ــر  ــج براب ــا پن ــار ت ــبز و چه ــای س ــش از چ ــر بی ــه براب ــا س ــًا دو ت تقریب
بیــش از چــای ســیاه اســت. آنتــی اکســیدان موجــود در کاکائــوی داغ 
ــت  ــیون اس ــل اکسیداس ــه عام ــترس ک ــوارض اس ــز را از ع ــای مغ ــلول ه س
ــی دارد. ــود بازم ــا ش ــاری ه ــایر بیم ــر و س ــه آلزایم ــر ب ــد منج ــی توان و م

بادام و گردو
ایــن خوراکــی هــا غنــی از آنتــی اکســیدان هســتند و بــه اثبــات رســیده اســت 
ــده  ــت کنن کــه موجــب کاهــش ســطح کلســترول خــون مــی شــوند و تقوی
ــه  ــاروارد ب ــگاه ه ــط دانش ــه توس ــی ک ــب پژوهش ــه موج ــتند. ب ــوش هس ه
انجــام رســید مشــخص شــد زنانــی کــه در هفتــه بیــش از ۱۵۰ گــرم از ایــن 
ــرم  ــه ۳۰ گ ــانی ک ــر از کس ــی کمت ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــی خورن دو م
ــا کمتــر میــل مــی کننــد در معــرض خطــر بیمــاری هــای قلبــی هســتند. ی

روغن زیتون
اکســیدان  آنتــی  نوعــی  از  زیــادی  مقــدار  حــاوی  زیتــون  روغــن 
تحقیقــات  مطابــق  کــه  اســت  هــا  فنــول  پلــی  نــام  بــه  قــوی 
شــود. مــی  خــون  کلســترول  ســطح  و  فشــار  کاهــش  بــه  منجــر 

سیر
ایــن گیــاه تنــد و تیــز از طریــق خصوصیــات آنتــی اکســیدانی خــود 
پیــری را بــه تاخیــر مــی انــدازد. ســیر حــاوی مقــدار قابــل توجهــی 
ســرماخوردگی  کــه  اســت  ضدویــروس  و  ضدباکتــری  ترکیبــات 
ناشــی از اســترس را رفــع مــی کنــد و تقویــت کننــده هــوش اســت.

ــدودی  ــا ح ــه ت ــیر پخت ــوان را دارد. س ــترین ت ــده بیش ــرد ش ــام و خ ــیر خ س
خاصیــت خــود را از دســت داده امــا هــم چنــان برای قلــب و عروق مفید اســت.
ــنتی ــب س ــدگاه ط ــه از دی ــوش و حافظ ــده ه ــت کنن ــای تقوی ــی ه خوراک

هــوش تقریبــا نقــش ژنتیکــی دارد امــا از دیدگاه طــب ســنتی خوراکیهایی مثل: 
بــادام، گــردو، مویــز دانــه دار، زیتــون، کنــدر و نبــات گوشــت گوســفند و جوانــه 
گنــدم عــالوه بر افزایــش ثدرت بدنــی موجب تقویــت هوش و حافظه میشــوند.


