
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  ،نمایشگاه صنایع غذایی

و پروتئینی  های لبنیفرآورده

 و ماشین آالت وابسته)حالل( 

 نمایشگاه صنعت گوشت مادرید 

  نمایشگاه برگزاریGULFOOD 

 به  صادرات سوسیس و کالباس

 جای نفت

 المللی و دومین نمایشگاه بین

تخصصی محصوالت پروتئینی و 

 (Meatex 7102)صنایع وابسته

 هایکسب رتبه عالی در فعالیت 

ترویج و توسعه فرهنگ توسط 

 شرکت پروتئین گستر سینا 

  ج فوتبال بسیبرگزاری مسابقات

 کارکنان شرکت

 ..... و 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 (Meatex 7102)و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته  المللینمایشگاه بین دومین

 

 واحد تحقیق و توسعه 
     

  

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصیبولتن 

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 72شماره 

 0316ماه  مهر

 اخبار گوشتیران

 عالئم بازیافت را بشناسیم

 

 عالئم بازیافت را بشناسیم-0

 ،یارها(زیست)ها،پروبیوتیک-7

در جیره ها آنفوائدوکاربرد 

 غذایی ماهی و میگو

 اخبار گوشتیران 

 

 تنها( MeatEx) وابسته صنایع و پروتئینی محصوالت تخصصی و المللیبین نمایشگاه

 تنها و جهان در وابسته صنایع و حالل پروتئینی محصوالت تخصصی و المللی بین نمایشگاه

 محل درویدا این. شودمی محسوب خاورمیانه در پروتئینی محصوالت و گوشت نمایشگاه

 فروش و وزیعت بندی،بسته تولید، صنایع زنجیره کلیه و بوده محصوالت و صنعت تالقی

. گیردیم بر در را پروتئینی شده فرآوری محصوالت و آبزیان طیور، دام، خام گوشت انواع

 و صنعت اصلی بخش دو به ایران وابسته صنایع و حالل پروتئینی هایفرآورده نمایشگاه

 با رتبطم اتوماسیون و آوریفن آالت،ماشین کلیه صنعت، بخش. شودمی تقسیم محصول

 شامل ار پروتئینی محصوالت فروش و انبارداری توزیع، بندی،بسته فرآوری، تولید،

 توسط رکشو داخل شده ذکر صنایع نیاز مینتأ نمایشگاه، بخش این اصلی هدف. گرددمی

 اختیار در یآل ایده فرصت نمایشگاه این در حضور. باشدمی ایرانی و خارجی تولیدکنندگان

 رارق بازارها این در حضور تثبیت یا و ورود جهت محصوالت نوع این تولیدکنندگان

موضوعات نمایشگاه میتکس شامل انواع گوشت حالل )گوشت قرمز، پرندگان و  .دهدمی

  سیسسوژامبون، غذاهای دریایی(، محصوالت گوشتی فرآوی شده حالل ) انواع کالباس و 

 

 

 

 بین تیم مسابقات فوتبال، به گزارش واحد بسیج پروتئین گستر سینا

 الدر محل زمین فوتب های تحت نظر بنیاد مستضعفانشرکت شوراهای

برگزار گردید.  مهر ماه  01تا  01روز از تاریخ  3طی  ، شرکت بهنوش

 روتئینتیم پ پرداختند، رقابت تیم با یکدیگر به 8که  در این مسابقات

 باخت به مقام سوم دست پیدا کند. 0برد و  0توانست با کسب گستر سینا 

 . کارکنان گوشتیران حضور داشتند بسیجنفر از اعضاء  2قات در این مساب

 

 

در مشهد مقدس برگزار گردید، شرکت پروتئین  61های انجام گرفته توسط ستاد اقامه نماز بنیاد، که در مهر ماه سال به گزارش واحد فرهنگی شرکت پروتئین گستر سینا، بر اساس ارزیابی

چنین در این مراسم از جناب آقای مهندس هم های مربوط به ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز گردید.)رتبه عالی( در فعالیت 011گستر سینا  برای دومین سال متوالی موفق به کسب امتیاز 

 سالک، دبیر محترم ستاد اقامه نماز، به واسطه زحمات ایشان در این امر، تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

                                                                        

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 02شیر پاستوریزه ، کوی 

 66273760-66216727تلفن: 

 66217222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 02، کوی شیر پاستوریزه 

 66273760-66216727تلفن: 

 66217222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 

 نیشرکت پروتئ های ترویج و توسعه فرهنگ توسطکسب رتبه عالی در فعالیت

نایگستر س  

 

انحنادار لش عالمت مثلثی شکل)که با سه ف توجه وجود یک،نگاه کنیدپالستیکی های بندیتهها، ظروف و بسچنانچه با دقت به بطری

 ها چیست؟راستی معنی هرکدام از این عالمت به یا حروفی در زیر آن خواهید شد. به همراه عددی داخل وترسیم گردیده( 

های پالستیک ها را به خاطر سپرد. اکثرهای مثلثی شکل بهتر است به چند واقعیت توجه کرده و آناین نشانه پیش از پرداختن به تعاریف

 بازگشت آنها به طبیعت به زمان زیادی نیاز دارد. کهسنگ تهیه شده، الذغ های نفتی وفرآورده بندی مواد ازمورد استفاده در بسته

دانند هنوز بطور دقیق نمی دارد! اما دانشمندان ابلیت شکسته شدن در برابر اشعه فرابنفش خورشید راها تنها قفرمول شیمیایی این پالستیک

ها انجامد. پس تا حد امکان باید از آنای میکروسکوپی چند قرن به طول میهه گرانولگذاری خورشید در تبدیل پالستیک بثره اک

توانند بازیافت شوند، به ها میکلیه پالستیک تاخیر انداخت.ها ورودشان را به طبیعت بهآن یا با استفاده مجدد از استفاده کمتری شده و

شده بازیافت  های پالستیکی تولیددرصد از بطری01دهند تنها های بازیافت تحویل بدهیم! آمارها نشان میشرط این که ما آنها را به پایگاه

 بازیافت تنها یک عدد بطری پالستیکی در ،اندمطالعات نشان داده ماند.ها باقی مینوسدرصد دیگر بر روی زمین یا اقیا 61 شوند ومی

  گردد.باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میوات به مدت شش ساعت  11مقایسه با تولید آن، به اندازه روشن ماندن یک المپ 

  وبه جو زمین شده و در نتیجه خطر سوراخ شدن الیه ازن  ایها منجر به ورود حجم قابل توجهی از گازهای گلخانهسوزاندن پالستیک

 اشاره شده است. هار بخش زیر به دو نوع از این پالستیکد نماید.زمین را دو چندان میگرم شدن

 

 

 برگزاری مسابقات فوتبال بسیج کارکنان شرکت
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برگر، ناگت، انواع گوشت دودی، انواع کنسرو، انواع غذای آماده(، محصوالت ارگانیک 

سرو و انواع محصوالت فرآوری ایی، انواع کنیحالل)گوشت قرمز، پرندگان، غذاهای در

های مجاز طبیعی و شیمیایی برای تولید ها و افزودنیجات، نگهدارنده، انواع ادویهشده(

های بیهوشی و )انواع خطوط ذبح، سیستم خام یا فرآوری شده، فناوری ذبحمحصوالت 

 ، ماشین آالت و(آالت ذبح، تجهیزات کشتارگاه دام و طیورحسی، فناوری و ماشینبی

های آالت و دستگاهها، ماشینی، انواع پوششاع محصوالت پروتئینتجهیزات فرآوری انو

 زات و ابزارهای برش، قطعه کردن و ریزکردنای طبیعی و مصنوعی، تجهیهفرآوری پوشش

های تهران مایشگاهآبان ماه در محل دائمی ن 77-72این نمایشگاه در تاریخ باشد. میو .... 

 .برگزار گردید

 یک:پالست دو نوع از انواع

 (:PET)0 ترفتاالتنلاتی( پلی1
طری ها، بطری نوشیدنیبآب، بطریبندی ماده در تهیه بسته این 

ها، بطری آبمیوه و زمینی، ظرف سسبادامظرف کره ها،دهانشویه

درصورتی که این  گیرد.استفاده قرار می مورد های مایع بطری روغن

ه شود، برای تولید کیسآوری ظروف به مراکز بازیافت ارسال و جمع

ورزشی، هایکفشسازی، تسمه، نخ، مبلمان، فرش، قاب ید،خر

مورد   خواب و قطعات خودروستر، چمدان، کاپشن، کیسهالیاف پلی ا

 گیرد. برخی متخصصین معتقدند بسته به چگونگیاستفاده قرار می

بکار  هاو درجه حرارتی که برای تهیه این نوع پالستیک استفاده

ورود آن به بدن ممکن است در کار غدد درون ریز ایجاد  ،رودمی

 اختالل کند.

    

 

 (:HDPE)2سنگیناتیلن( پلی2
های آبمیوه، روغن شیر، های ماتاین ماده در تهیه بطری

 هایکننده، محلولکن، مایع سفیدپاکشیشه  خوراکی،

ا زباله یکیسه  ، شامپو، روغن موتور،شوینده کننده وعفونیضد

 .گیردورد استفاده قرار میره  مک  ماست و بندیخرید و بسته

های جنس از ظروف پس از بازیافت برای تولید بطری شویندهاین 

لباس، بطری روغن، خودکار، مخازن زباله و بازیافت، کفپوش، 

های لوله، تخته، نیمکت، میز و صندلی مسافرتی، حصار و صندوق

بیان  ی آنگیرد و تاکنون خطری برامورد استفاده قرار می پست

 نشده است.

 

  

 رکورد شکنی صادرات ماهی قزل آال
رئیس سازمان شیالت با اشاره به رکوردشکنی در صادرات « حسن صالحی»

درصد  311آال بیش از آال گفت: در سال گذشته صادرات ماهی قزلقزلماهی

هزار تن از این ماهی صادر شد. او در همایش ملی  01از افزایش یافت و بیش 

ها و گیاهان آبزی اظهار کرد: برای غذای آینده بشر باید نگاه ما به دریاها جلبک

ش بنیان در بخهای دانشبا اشاره به آغاز فعالیت شرکت وی .ها باشدو اقیانوس

الت قرار سازمان شیهایی که در دستور کار : یکی از بحث پروری تاکید کردآبزی

های مجلس برای اولین بار پرورش ماهی در قفس است که براساس سیاست ،دارد

وی پروری گنجانده شده است بزیای کشور، موضوع آدر یک سند توسعه

 تیم.قفس نیز هسپرورش گیاهان آبزی در  استفاده از به دنبال چنین افزود ما  هم

 :1 Poly Ethylene Terephthalate 

2:High-density Poly Ethylene 

 

 غذایی ایران با استانداردنشست مشترک فدراسیون صنایع     

ا راه بآرایشى، بهداشتى و حالل همنظارت بر استاندارد صنایع غدایى،غالمرضا امینى مدیر کل دفتر 

مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی  ای با اعضای هیئتمعاون پژوهشکده سازمان درجلسه

اسیون تشکیل کارگروه مشترک فدراز  : گفتن ملی استانداردکشور برگزار شد،ایران که در سازما

بندی کیفی محصوالت، تدوین استاندارد اجباری برای و اداره استاندارد برای مواردی از قبیل درجه

به گزارش شبکه خبری صنایع  ماشین آالت صنایع غذایی و تعامل برای ارتقاء کیفیت استقبال کرد.

زی غذایی و کشاوردار فدراسیون صنایعمدیره و خزانههیئت نور عضوذایی ایان، علیرضا قاضىغ

بندی احدهای نمونه با درجهو فرقی بین و بندی داریمایران گفت: در بحث استاندارد مشکل درجه

ی باشد تا بندمی بایست آرم استاندارد برای محصوالت غذایی دارای رتبه و درجه، پایین تر نیست

 محصوالت با کیفیت از محصوالت دیگر جدا شود.

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
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 وفق، برگزاری مالمللی استان گلستانهای بینمهرداد یزدی مدیرعامل شرکت نمایشگاهبه نقل از   از گرگان، خبرگزاری بسیجبه گزارش 

 های گیاهی، شیر ووغنبندی رها، بسته بندی سبزیجات، تولید و بستهبندی، نوشیدنیغذایی، بستهدر حوزه صنایع نخستین دوره نمایشگاه  

 حضور و ستگاه تصفیه آب و غالت حجیم شدههای آن، زعفران، ماشین آالت صنایع غذایی، دهای لبنی، گوشت مرغ و فرآوردهفرآورده 

گان و استقبال خوب بازدیدکنند  ایتالیا کشور نمایندگی یک و  قم و البرز خراسان رضوی، مازندران، استان گلستان، 1شرکت از  11 

های بین المللی استان  گلستان را برآن داشته است تا دوره دوم را ، شرکت نمایشگاههیئت تجاری کشورهای ترکمنستان و عراقداخلی و 

الت وابسته ، آ و ماشین)حالل (، های لبنی و پروتئینیوردهی ، فرآیدومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذابا توانی مضاعف آغاز نمایند. 

 2 بندی و اولین نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی و سلولزی ، شوینده و پاک کننده در تاریخ اولین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته

گزار م و صنایع غذایی ایران بربا همکاری انجمن علو های بین در استان گلستان ، گرگاننمایشگاه توسط شرکت  0361دی ماه  8لغایت 

 گردد.می
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 MEAT ATTRACTION گاه صنعت گوشت مادریدنمایش

شهر مادرید کشور اسپانیا  در 0361مهر  78الی  71از  نمایشگاه صنعت گوشت مادرید

های فعال در صنعت گوشت و تمامی شرکتاه نمایشگدر این  .ر گردیدبرگزا

های بزرگ و معتبر، کوچک و نوپا و چه شرکتهای چه شرکت های آن،فرآورده

اسخگویی برای پ یمرجع ،این نمایشگاهآمدند. گان گرد هم دکننکنندگان و توزیعمینأت

رائه ا مناسبی برای فرصت است زیرا به نیازهای خاص متخصصین صنعت گوشت

اختیار  المللی درغذایی ملی و بینره توزیع و صنعت جیزنمحصوالت و خدمات را به 

 .دهدیقرار م تجهیزات سازندگان ،کنندگانمینأ، تهای فعال در صنعت گوشتشرکت

های )گوشت تازه، گوشت منجمد، فرآورده : گوشت نمایشگاه شامل اینگروه کاالیی 

که  های گوشتیژامبون و فرآورده)سوسیس وکالباس،  های گوشتی، فرآوردهحیوانی(

، کنسرو و غذاهای نجمد مبنی بر گوشتممحصوالت ند، شومی مصرفرد بصورت س

های دارای گواهینامه) ، محصوالت گوشتی با استانداردهای خاص(...ده گوشتی وآما

 ،محصوالت گوشتی محافظت شده توسط قوانین اتحادیه اروپاحالل و اکولوژیکی، 

ات )تأسیس های توزیع محصوالت گوشتیحلتجهیزات و راهو  ...( دارای نشان ضمانت و

گرم کن ها و یخچال های ،افزودنی ها و مواد اولیه ،زنیها، نظافت و ایمنی، لیبلو سازه

 .بود و...( صنعتی

 

 هآالت وابستلبنی و پروتئینی )حالل( و ماشین هاینمایشگاه صنایع غذایی، فرآورده

 GulFood  مواد غذایی نمایشگاهبرگزاری 

درآمد جامعه برای جایگزینی این محصوالت با گوشت قرمز، ویژه بخش کمبر نیاز داخلی مردم، بههای گوشتی نقش مهمی در سبد غذایی مردم کشور ما دارد. عالوه وردهآگوشت و فر

ترین صنایعی هستند که در حال های گوشتی از مهموردهآاکنون صنایع فر .انداز برنامه ششم توسعه شده استپیشرفت چشمگیر تولیدات این ماده غذایی، موجب حضور این صنعت در چشم

درکشور ما  ترود. مصرف سرانه این محصوالاند. بنابراین برای حضور در بازارهای جهانی توجه به کیفیت در تولید آنها از ضروریات به شمار میمسیر توسعه صادرات غیرنفتیحرکت در 

های گوشتی با کیفیت متفاوت در داخل وردهآر انواع گوناگونی از فرحاضدرحالرسد. گرم هم میکیلو 11تا  11کیلوگرم در سال است، در حالی که در برخی از کشورها این مصرف به  7

های خارجی کارگیری تکنولوژی و دانش ساخت مناسب بهتر از مشابهدلیل استفاده از مواد اولیه )گوشت( مرغوب و بههای تولیدی بهشود که در بعضی از موارد نمونهکشور تولید و عرضه می

دلیل مشکالت جانبی امر صادرات، انجام این کار مشکل یا حتی غیرممکن است و این خود ویدبخش امکان صدور این کاالها به خارج هستند، ولی متاسفانه بهآن هستند که این امر خود ن

اندن توانند محصوالت تولیدی خود را پس از گذری هستند، میبرداری از اداره نظارت بر مواد غذایشود. کلیه واحدهایی که دارای پروانه بهرهکنندگان به این امر میتمایل تولید باعث عدم

 هایوردهفرآ منانج دبیر  ار مصرف عرضه کنند.مراحل قانونی و انجام آزمایشات الزم در صورت دریافت پروانه ساخت از اداره فوق که بایستی منطبق بر استاندارهای مربوطه باشد، به باز

موفق به  61-62هزار تن، در سال  211ایم که عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور به میزان ای قرار گرفتههای گوشتی گفته است: در حال حاضر در نقطهوردهآدر مورد صادرات فر ایران گوشتی

رود، اما در مورد حضور در بازارهای به شمار می ایم. مجید افالکی معتقد است: اگرچه این اقدام، گامی کوچک در صادراتهزار تن محصوالت گوشتی به خارج کشور شدهصادرات چهار

ای داشته است، اما باید گفت که در بحث صادرات هنوز نوپا هستیم. امید داریم در برنامه ششم مالحظهای و جهانی گامی بسیار بزرگ بوده است. در نگاه کلی، میزان تولید رشد قابلمنطقه

)خبرگزاری  د هزار تن در سال افزایش یاب71به  0111انداز سال های گوشتی در چشموردهآشود صادرات فربینی میسیم و پیشگوشتی در سال برهای وردهآون تن فرمیلیتوسعه به تولید یک

 (. 73/2/61آرمان امروز، 

 

                                                             

 میگو و ماهی غذایی جیره در هاآن وکاربرد ، فوائدیارها()زیستهاپروبیوتیک      

 پروبیوتیک چیست؟  

 ندشدمی استفاده غذا نگهداری جهت ناآگاهانه بصورت هامیکروب این، از پیش هامدت 

 بیستم رنق اوایل شد. درمی گرفته بکار نیز انسان سالمتی بهبود جهت تجربی روش این و

 بعلت ار انسان روده داخل در الکتیک اسید هایباکتری جایگزینی پیشنهاد مچنیکف

 به هاوتیکپروبی از استفاده ولی. داد آور ارائهزیان هایمیکروب سایر فعالیت کردن متوقف

 جوامع رد سال چندین مدت به و گردید آغاز قبل سال پنج و بیست از تقریباً جدید مفهوم

 آنکه جمله از .است گردیده ذکر تعریف چندین هاپروبیوتیک برای. گردید بررسی علمی

 این لیو دارند، نقش روده میکروبی تعادل در که هستند هاییارگانیسم هاپروبیوتیک

 هاروبیوتیکپ جدید، تعریف اساس بر دلیل همین به کندنمی صدق موارد بیشتر در تعریف

 هاستفاد سالمتی بهبود جهت غذایی مکمل عنوان به که هستند ایزنده هایمیکروب

 یافته انجام راخی سال چند در آبزیان، تغذیه در پروبیوتیک از استفاده مورد اولین. ردندگمی

 ررسیب امکان حاضر حال در. باشدمی گسترش حال در بسرعت آن از استفاده به عالقه ولی

 به یونانی کلمه از پروبیوتیک کلمه.است پذیر امکان علمی و تجربی لحاظ از آن موقعیت

 از مخلوطی یا یک معموالً هاپروبیوتیک. استشده گرفته "زندگی برای"معنی

 با وانندتمی شوند، مصرف حیوان یا انسان توسط چه چنان هستندکه ارگانیسمچندمیکرو

 .نمایند اعمال را زیادی بسیار سودمند اثرات ،میزبان گوارشی میکروفلور خصوصیات بهبود

 بیماریزایی کاهش به یا و روده مفید هایباکتری رشد تحریک به هاپروبیوتیک

 ماندن دهزن و جایگزینی به متکی آنها عمل مکانیسم و کنندمی کمک مضر هایمیکروب

 است. گوارش دستگاه در ها آن

 

 کروبیمی فلور هم با آنها همگی که است زنده باکتری تریلیون 011 تقریباً حاوی انسان روده

 در تهالب هستند، خنثی و مضر مفید، انواع شامل هاباکتری این آورند،می وجود به را روده

 بدن نیاز مورد اتترکیب تولید در مفید هایاکتریب هستند. غالب مفید هایباکتری سالم افراد

 ضرم هایباکتری مقابل، در دارند. عهده به ثریمؤ نقش آلی اسیدهای و هاویتامین مانند

 غالب روده در مضر هایباکتری اگر بنابراین .کنندمی تولید زا سرطان و سمی ترکیبات

 افزایش نیز ضرم ترکیبات میزان بلکه شوندنمی تولید ضروری و مغذی ترکیبات تنها نه شوند

 دارد، یشخص استفاده مورد غذایی ماده به زیادی وابستگی روده میکروبی فلور ابد.یمی

 انواع زینجایگ را مفید هایمیکروب و داد تغییر را روده میکروبی فلور توانمی براینبنا

 وعموض انسان سالمت افزایش برای زنده هایمیکروب از استفاده واقع کرد. در آن مضر

 یحاو لبنی هایوردهفرآ ویژه به تخمیری مواد از مردم است، سال هزاران و نیست جدیدی

 .کنندمی استفاده … و پنیر ماست، مانند مفید های میکروب

 کنند؟می عمل چگونه هاپروبیوتیک
 توانندمی هاممیکروارگانیس این. گذارندمی اثر فرد سالمت بر مختلف طرق به هاپروبیوتیک

 زایماریب هایباکتری رشد مانع میکروبی ضد مواد و آلی اسیدهای تولید با روده ناحیه در

 هایلولس استفاده مورد انرژی منبع یک عنوان به توانند می شده تولید آلی شوند. اسیدهای

 قابل خصوصیات دیگر از B K, هایویتامین خصوص به هاویتامین تولید گیرند. قرار روده

 ابلیتق توانندمی ماست مانند محصولی در بیفیدوباکترها و هاالکتوباسیلوس آنهاست. توجه

 را منگنز و روی فسفر، مس، آهن، کلسیم، بیولوژیکی دسترسی میزان و پروتئین هضم

 ترولکلس زانمی توانندمی هاپروبیوتیک است، شده گزارش دیگر سوی از .دهند افزایش

 دیگر از اسهال انواع و حاد ایروده ای،معده التهاب از دهند. جلوگیری کاهش را خون سرم

ک کتیال اسید هایتریباک و شیر تخمیری هاست. محصوالت پروبیوتیک مصرف فواید

 ونت،عف مقابل در را بدن مقاومت گذارند ومی ثیرتأ بدن ایمنی سیستم بر آن در موجود

 و سرطان

 )قندشیر( الکتوز هضم سوء عوارض توانندمی هاپروبیوتیک دهند.می افزایش حساسیت و سرطان

 آنزیم میزان دهند. کاهش است، شیر مصرف محدودکننده عوامل مهمترین از یکی که را

 هضم را زتوانند الکتونمی علت همین به است ناکافی افراد برخی روده در الکتوز کنندهتجزیه

 عضالت گرفتگی نفخ، شیر، از مصرف پس افراد این در شودمی باعث موضوع این کنند. جذب و

 آنزیم تولید و الکتوز تجزیه با توانندمی پروبیوتیکی هایباکتری .آید وجود به اسهال و شکم

 کنند. جلوگیری عوارض این بروز از آن، کننده تجزیه

 میگو و ماهی غذایی جیره در هاپروبیوتیک کاربرد و فوائد

 .اشدبمی سوددهی رساندن حداکثر به جهت تولید بازده افزایش پروریآبزی در نهایی هدف

 ابتال ستا ممکن امر این اما باشدمی تولید بازده افزایش هایروش از یکی تولید تراکم افزایش

 رایطش آمدن وجود به و آب کیفیت کاهش سبب به پرورشی میگو و ماهی در را بیماری به

 قرار یاییباکتر هایعفونت تأثیر تحت پرورشی هایمیگو و ماهی اغلب. دهد افزایش زا، استرس

 ترینمعمول از یکی .افتدمی خطر به زا استرس شرایط توسط شانایمنی سیستم که،یرندگمی

 هابیوتیک یآنت بکارگیری اما .باشدمی هابیوتیک آنتی از استفاده ها،عفونت این درمان هایروش

 که ست،ا قرارگرفته انتقاد مورد گسترده طور به پرورشی میگو و ماهی هایبیماری درمان جهت

 فلور بردن بین از ها،بیوتیک آنتی برابر در هاباکتری مقاومت توانایی افزایش از عبارتند دالیل آن

 ردیدهگ ثابتمیگو.  و ماهی بر داروها این جانبی عوارض باال و هزینه زیست، محیط میکروبی

 بیشتر را بزیآ موجودات و کنندمی سرکوب را ایمنی سیستم ها بیوتیک آنتی از برخی که است

 از ناشی هاینگرانی افزایش .نمایندمی انگلی و ویروسی باکتریایی، هایبیماری پذیرش مستعد

 پروریآبزی تصنع در هابیوتیک آنتی از استفاده کاهش به منجر هابیوتیک آنتی بکارگیری

 بدین و ودهب مفید پروری آبزی صنعت برای سیاست تغییر این. است گردیده اروپا و آمریکا

. است شده واقع ها، مفیدبیماری کنترل جهت در مختلف راهکارهای توسعه در ترتیب

 جهت در الزم مغذی مواد تأمین بر عالوه باشندکهمی راهکارهایی جمله از غذایی هایافزودنی

 املعو و استرس به نسبت مقاومت سالمت، افزایش در توانندمی ماهیان، نمو و رشد از حمایت

 از ادهاستف در فراوانی تحقیقات اخیر هایسال در ترتیب بدین .شوند واقع مفید زابیماری

 جمله از. است گرفته صورت دارند، نقش میگو و ماهی سالمتی بهبود در غذایی که هایافزودنی

 گیری کارب از صحبت که باشد. هنگامیمی( یارها زیست)ها غذایی، پروبیوتیک هایافزودنی این

 مودنن ثرمتأ هدف شود،می ماهیان غذایی جیره در( میکروبی زنده محصوالت) هاپروبیوتیک

 ماهی هایبیماری کاهش نتیجه در و میگو و ماهی گوارش دستگاه در موجود میکروبی فعالیت

منفی  راتاث تنها نه ها پروبیوتیک .باشدمی میگو و ماهی پرورش استخر هایآلودگی و میگو و

 لفاتت درصد کاهش و تولید وری،بهره افزایش در مهمی نقش بلکه ندارند را هابیوتیکآنتی

 .باشندمی دارا میگو را نیز و ماهی

 بندیجمع

 میگو عبارتند از: و ماهی غذایی جیره در هاپروبیوتیک از استفاده طور خالصه فوائدبه

 مصرفی خوراک هزینه کاهش نتیجه در و مغذی مواد مینتأ افزایش -0 

  هاروبمیک جمعیت و پایدار کردن کنترل جهت در پرورش محیط مطلوب شرایط تثبیت -7

 آب کیفیت هایلفهؤم تثبیت -3

 انگلی و ویروسی باکتریایی، هایعفونت از جلوگیری -1

 غذایی تبدیل ضریب و رشد بهبود -2

 تلفات کاهش و بقا درصد بهبود -1

 بیماری به حساسیت و استرس کاهش -2

 قیمت گران داروهای از استفاده به نیاز کاهش -8 

 هابیماری از بسیاری درمان در هابیوتیک آنتی به نیاز کاهش -6

 هابیوتیک آنتی برخالفعدم ایجاد مقاومت  -01

  میگو و ماهی در استرس کاهش و استخر بستر رسوب و آب کیفیتبهبود -00

 میگو و ماهی بدن ایمنی سیستم تحریک -07

 فریده چناری دکتر : گردآوری

 ماهیران تحقیق و توسعه مدیر 

ست و ا های دبی که به صنعت مواد غذایی و آشامیدنی مرتبطنمایشگاهیکی از بزرگترین 

نمایشگاه گلفود دبی است، در واقع این نمایشگاه یکی از  ،شودهر ساله در دبی برگزار می

از  داست که طرفداران بسیاری دارد و افراد از نقاط مختلف دنیا برای بازی های دبیرویداد

به  0361 آبان ماه 00تا  6 امسال از ،فود دبیاه گلکنند. نمایشگاین نمایشگاه به دبی سفر می

ر در این کشور مختلف جهان نمایندگانی برای حضو 88از  .گردیدروز برگزار  3مدت 

ر این ن دکنندگاای برای شرکتهای آموزندهکنفرانس.کردندنمایشگاه به دبی سفر 

 آخرین روند کسب ونندگان در مورد کشرکت آن، که در بودنمایشگاه سازماندهی شده 

 رصتف این از نیز ای حرفه سرآشپزهای از بسیاری .دیدندکار و محصوالت جدید، آموزش 

ف انواع مختل ند.درک استفاده بزرگ مخاطبان به خود هایمهارت معرفی برای العاده فوق

داری و خدمات تجهیزات مربوط به غذا و تجهیزات ها، رستوران، مهمانغذایی، نوشیدنیمواد

ر این دبود. های چند ملیتی به نمایش گذاشته شده غرفه از شرکت 3170دیگر نیز با بیش از 

الت، کشیرینی و ش مانندهایی که در حوزهاشتند،های ایرانی نیز حضور دنمایشگاه شرکت

میوه و بندی، آبچیپس، بسته، اسنک و گالبار، زعفران،های خشک شده و خشکبمیوه

 صوالت محو لت هات چاک، چای، آب معدنی، قهوه ودنی، ماکارونی و پاستا و اسپاگتینوشی

 .کردندارگانیک فعالیت 

 

 

 

 

 صادرات سوسیس و کالباس به جای نفت
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