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 ال آرتبه اول دنیا در تولید ماهی قزل ایران

هند رتبه دوم  انوسیاز اق دیدر ص ا،یدر رتبه دهم دن بایتقر گویم دیدر تول رانیاکنون اکه  یداشته به طور یقابل قبول شیافزا ریاخ یهادر سال انیو آبز یانواع ماه دیتول

 دیهزار تن ص ۲۹و  یهزار تن بود که سه هزار تن آن پرورش ۳۲انقالب حدود  لیاوا رانیدر ا انیآبز دیتول زانیگفت: م یو .منطقه را دارد یاول کشورها رتبهو  ایدن

در  انیآبز دیتول زانیاست، امسال م یپرورش یهزار تن آن ماه ۵۲۵هزار تن فراتر رفت که حدود  ۲۸۰و  ونیلیم کیاز  رانیدر ا انیآبز دیتول زانیآزاد بود اما پارسال م

 انیمصرف سرانه آبزرئیس سازمان شیالت ایران بیان کرد، . ندکیهزار تن عبور م ۵۰۰و  ونیلیم کیاز مرز  ۱۴۰۰سد و سال ریهزار تن م ۳۷۰و  ونیلیم کیبه  رانیا

 ۱۳.۳از سرانه  یمحقق شد و در عملکرد واقع زانیم نیبرسد، ا لوگرمیک ۱۳به  زانیم نیبود که امسال ا نیا التیسازمان ش یقانون فیاست، تکل افتهی شیافزا رانیدر ا زین

 .است یدرصد سرانه جهان ۵۰و حدود  میهر نفر در سال است، هنوز فاصله دار یبه ازا لوگرمیک ۲۲که حدود  یجهان نیانگیالبته از م م،یهر نفر عبور کرد یبه ازا لویک

بخش  یبهداشت و همکاروزارت  یقاتیو موسسات تحق یامور دام در وزارت جهاد کشاورز قاتیموسسات تحق یادامه داد: الزم است با همکار التیسازمان ش سیرئ

. سازمان میبده یشتریب العاتمواد اط نیا ییو ارزش غذا یآبز ییو سالمت مواد غذا تیفیو به مردم درباره ک میده شیرا در کشور افزا اتیسرانه مصرف لبن یخصوص

سازمان است و  نیدر دستور کار ا زیتقاضا و بهبود بازار ن شیپس موضوع افزا نیرد اما از اکیفکر م دیبه تول شتریبازار ب یاز مصرف و تقاضا شیدر گذشته ب التیش

 .میکنیصادرات هم فکر م شیالبته به افزا
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 در مقابله با  رانیاقدامات ا حیشرت

 دوران کرونا ییغذا یناامن

 

 

  نتیجه تحقیقات جدید درباره انتقال

 از طریق مواد غذاییویروس کرونا 

 

 

 تولید ناگت مرغ با فناوری چاپ سه بعدی

های اقتصادی خطر افزایش و اثرات ویرانگر آن در کنار شرایط داخلی کشورها مانند تورم و شوک ۱۹گزارش کمیته جهانی امنیت غذایی، همه گیری کووید بنا بر

دارد. افراد با سیستم ایمنی ضعیف  ۱۹تغذیه نامناسب نقش مهمی در پیشرفت کووید  .برد و بر تعداد گرسنگان جهان افزوده خواهد شدناامنی غذایی را در جهان باال می

یی از جمله کود اقتصادی و شوک در بازار کار بر تمام ابعاد امنیت غذار با ایجاد  ۱۹های غیر واگیر نسبت به این بیماری آسیب پذیرتر هستند. کووید یا مبتال به بیماری

واد غذایی به دلیل تورم کاهش قدرت خرید به دلیل از دست رفتن شغل، افزایش قیمت م.وری و ثبات مواد غذایی تأثیر منفی گذاشته استفراهمی، دسترسی، بهره

ای و کاهش فعالیت فیزیکی مواردی هستند که سو تغذیه مانند کمبود کشورها منجر به مصرف مواد غذایی فاقد ارزش تغذیه اصل از شرایط داخلی و بین المللیح

فتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اضافه کرد: جمهوری مدیر د .دهدتغذیه در کنار چاقی و اضافه وزن که خود نوعی از سوءتغذیه است را در جوامع افزایش می

های حمایتی در تالش است ضمن حفظ دستاوردهای حاصل در زمینه کاهش قابل مالحظه سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال که حاصل اسالمی ایران با اجرای برنامه

  .محافظت کند ۱۹ز جمله زنان باردار و کودکان زیرپنج سال و سالمندان در برابر بیماری کووید ای اهای دودهه اخیر در کشور است، از اقشار آسیب پذیر تغذیهتالش

 

 از طریق مواد غذایی ویروس نتیجه تحقیقات جدید درباره انتقال کرونا

 
این رابطه به بررسی شواهد موجود در مورد احتمال انتقال کروناویروس از طریق  در (ICMSF) غذاییالمللی مشخصات میکروبیولوژیکی مواد کارشناسان کمیسیون بین

آنان اظهار داشتند: گرچه ممکن است فردی مواد غذایی آلوده به کروناویروس را  .ها پرداخته و دریافتند که این احتمال بسیار کم استمواد غذایی یا بسته بندی آن

کارشناسانِ سازمان غذا و داروی  های این محققان مشابه با گزارشیافته است.چنین اتفاقی در عمل رخ نداده ما هرگز مصرف کند و از این طریق مبتال شود ا

 در گزارش این کمیسیون آمده است: تا به امروز .ها تقریبا وجود ندارداز طریق مواد غذایی یا بسته بندی آن ۱۹-آمریکاست که نشان داد خطر ابتال به بیماری کووید

 ها یا توزیع مواد غذایی منبع یا روش انتقال کروناویروس باشد، وجود ندارد. بندی آنکه مواد غذایی، بستههیچ شواهدی مبنی بر این

 

 http://agrofoodnews.comمنبع: 

قرار دادن مخاطبان  ریتحت تاث یبرا دیجد یبه فرمول دنیمطرح جهان به دنبال رس ییغذا یبرندها یکه تمامیطیدر شرا

 یواقع قرار است که با همکار در کرده است. ییاقدام ممکن، رونما نیفردتربه  از منحصر یاف س یخود هستند، برند ک

 نی. با توجه به اوارد بازار شود یبعد چاپ سه یفناور لهیمرغ به وس یهاناگت نی، نخستهیکشور روسدر شگاهیآزما کی

در صنعت  دیترند جد کیتواند منجر به یاقدام م نیشود، ایمحسوب م ین برندهاترشدهاز شناخته یکی که برند فوق،امر

با استفاده  جسورانه و جذاب است. اریبس یکه طرحشودینام برده م ندهیآ یپروژه تحت عنوان غذا نی. از اباشد ییغذا

تان مرغ به بدن یکه از خوردن گوشت عاد یمواد مغذ یتمام دیتوانیهمچنان م یستیچاپ ز ای چاپستیاز روش ز

انواع مواد  هایداردر مرغ یعاد یهادارد. مرغ یمهم تیبحث مز مورد یفناور حالنیبا ا د؛یرا کسب کن رسدیم

مواد  نیاز ا یخبر چاپستیدر روش ز دارند. بدن ضرر یطور معمول برامواد به نیرشد کنند، ا یخوبتا به خورندیم

 یرابطه سوال اصل نیدر اتر است. سالم اریبس شود،یم دیتول KFC یبعدروش چاپ سهکه به یگوشت نی. بنابراستیمضر ن

 رانیرابطه مد نیشرکت خواهد داشت؟ در ا نیحال حاضر ا هایمحصول، طعم مشابه را با ناگت نیا ایکه آ است نیا

بود.  تفاوت نخواهند صیباال خواهد بود که ابدا افراد قادر به تشخ یکار به حد تیفیکه ک ندااعالم کرده یاف س یک

به کشته شدن  یازین گریشد تا د مهم بوده و باعث خواهد اریبس زیاقدام ن نیا یطیمح ستیزموضوع اثرات  نیا در کنار

آن با  بیمرغ استفاده شود و با ترک یهااقدام، از سلول نیا یواقع قرار است که به جا وجود نداشته باشد. در واناتیح

که  است یدهد، اقداماتیم شیطرح را افزا نیا تیکه اهم یگرینکته د شود. دیا تولهناگت دینسل جد ،مواد گیاهی

 یرهارسالمت افراد ض یشود که برایانجام م شتریب دیجهت تول واناتیتر شدن حتر و بزرگعیرشد سر یمعموال برا

حال  نیداشت. با ا میخواه یدسترس زیتر نسالم ییآن است که به غذاها یامر به معنا نیرا به همراه دارد. ا یریناپذ جبران

شود.  ییرونما هیآن در روس هیسال نمونه اول انیشود که تا قبل از پایم ینیب شیمحصول، پ نیدر رابطه با زمان عرضه ا

چندان  یامر ،یذائقه جهان رییواقع تغ طرح تا چه حد مطابق انتظارات است. در نیها از ااستقبال زانیکه م دید دیحال با

که با کنار رفتن  ستیطرح انجام شود. هنوز مشخص ن نیبا ا یجد یهاممکن است مخالفت نیبود. همچن هدساده نخوا

 . حوزه چه خواهد شد نیافراد فعال در ا فیصنعت پرورش مرغ، تکل

 غذایی دوران کرونا تشریح اقدامات ایران در مقابله با ناامنی

 

 www.foodna.ir: منبع
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 ید. آمی بدست یاییدر نبزیاآ اعنواز ا تقریبا که ستای اهقهو نگر هـب مایل  آردی قعدر وا ماهی درپو

 انسان، یبرا یاز قبل: مصرف خوراک یمصارف انیو آبز وریدام، ط یبرا یعالوه بر مصارف خوراک رپود نای

   .دارد زنی …و یصنعت رنگ ساز ،یو بهداشت یشیلوازم آرا دیتول ،ییمصرف دارو 

 محصول یبندو بسته یریگرطوبت ،یریگنیپروتئ ،یریگیتا پخته شدن، چرب دیص ندیاز فرآ یماه یفرآور قیاز طر یپودر ماه

 شتریب یپودر ماه دی. در تولردیگیم مورد استفاده قرار  انیآبز و وریدام، ط عیصنا ییغذا یهاپودر در مکمل نیا. دیآیبه دست م 

هم تا  یدیمحصول تول تیفیک. شودیاستفاده م یپرورش ماه یهاو تلفات استخر یسازکنسرو عاتیکپور، ضا ،یرماهیش ،یمار ماه ،یمانند کوسه ماه یخوراکریغ یانوسیاق انیاز ماه 

 دارد. یبستگ یپودر ماه دیمصرف شده در تول هیبه نوع مواد اول یادیحد ز

 ماهیدر پوف مصرتاریخچه  

 هاوژینر. دندرکمیده ستفااها اغشنایی چرروسوخت  انغن ماهی به عنواز روشمالی ی هارکشو، تهـگذشدر   .سدریـمل سااران به هزن طق مختلف جهامنا در اهی ـمدر پوف بقه مصرسا

غن در و روپور ژاپن د .شدمیت نااحیوای یا غذد و کوان عنو جمله بهاز تی ومتفای هادهستفاامختلف ی برهههاو در  کردندمیغن ماهی تولید رومسیح د میالاز  قبلل سا ۸۰۰ود حداز 

ان ماهی به عنودر یی پواشناسایی ماهیت غذاز قبل وی سکاندینای اهارکشودر  ر دور بسیای هالسادر  .شتر داها حضون نسادر سفره اصلی ای اغذ، یکان ها به عنوتاهی تا مدـم

 ای،رـب نـغرو ید ماهی هرینگـص زاد مااز  .شدز غاآشمالی ی مریکاو آشمالی ی اـپدر اروهم زدنون قردر ماهی در پوو غن روصنعت  .سته امیشدده ستفار اطیوای دام و غذ

کاهش ای قابل مالحظهر ه طوـبد تهیه کوای ماهی برده از ستفااهم زدنون قراز بعد  .میشد فمصر دکو انعنو به نیز آن ینزغاآ هباقیماند  شد ومی دـتولی زیاـس نابوـص و زیاـسمچر

صنایع دارو در تولید ای برودی محدرت ه صوـبو  غمر ک،خو، هلین اپایارچاای ماهی بردر وـته پـگذشی هالسادر  .دجلب کرد به خودی را یازماهی توجه در وـتولید پا یرزیافت 

 .دی داردیاده زستفاوری اپریبزوزه در آمرو است ه اشناخته شدن نساای دام و ابرارزش با ده یک ماان غن ماهی به عنووزه رومراما ا .ستافته رمیر به کاد کوزی و سادارو

 یپودر ماه دیخط تول زاتیجهت 

 .شودمی پرکن سهیو دستگاه ک ابیآس ،یریگرطوبت ،یریگیچرب ،یریگ TVN یهاپخت، دستگاه یهاگیشامل د یپودر ماه دیتول

  یپودر ماه دیتول روش

و مدت  ردیگیو بدون وقفه به روش پخت و پرس و خشک کردن صورت م وستهیبه صورت پ یاندک اندک ول هیمواد اول ستمیس نیاست که در ا یروش یپودر ماه دیتول پیوسته روش

 .باشدینوع محصول باال م تیفیک دیتوجه به زمان اندک تول باباشد که یم قهیدق ۴۰ا حدود هسهیک نیو توز یریگسهیتا مرحله ک هیورود مواد اول یروش از ابتدا نیدر ا دیتول

 ایو  رماکولیغ یهایشامل ماه زین یباشد و گروه بعدیم یکه شامل گوشت خرد شده و استخوان برگشت داده شده از کنسرو ساز یکنسرو عاتیدو دسته ضا شامل :یریگلیتحو

 .شوندیم تیهدا دیبه سمت سالن تول یو شستشو توسط باالبر حلزون یریگلیکه بعد از تحو باشندیندارند، م یکه چندان مصرف انسان یهائیماه

درجه  ۱۷۰تا حدود  میمستق ریطور غهشده و از جداره دستگاه ب تیقسمت هدا نیتوسط باالبر به ا یریگلیاز اطاق تحو عاتیمتر است بار ضا ۴دستگاه که طول آن  نیا در :پخت

 .وارد مرحله پرس شود قهیدق ۵از  دصورت له شده و داغ بعهگراد به آن داده شده تا بار بیدرجه سانت ۲۲۰ یتا دما میبخار مستق زیگراد و از داخل نیسانت

 .گردد کردن به صورت تفاله خشک وارد مرحله خشک یآن گرفته شده و الباق یخون، آب و چرب %۷۰پرس شده تا حدود  یبه روش پرس حلزون عاتیمرحله بار ضا نیا در :پرس

آخر پودر حاصل کامال خشک و شود که دریباشد به جلو رانده میگراد میدرجه سانت ۱۸۰ میمستق ریغ یمتر است و در دما ۱۲قسمت که به طول  نیپرس شده در ا بار :کردن خشک

 .شودیم تیباشد و به قسمت سرد کن هدایداغ م

 یدر هزار آنت ۷مرحله به مقدار  نیآن گرفته و در هم یشود، گرمایخنک کن سرد م ستمیو جداره سرد دستگاه که با س میسرد مستق یقسمت پودر داغ توسط هوا نیا در :کن سرد

 .گرددیاضافه م دانیاکس

دوخته  هایتوسط سردوز، گون نیشود و بعد از توزیم یریگسهیشده و سپس توسط دستگاه پنومات و پرکن ک تیهدا ابیاز سرد کن به طرف آس یخروج پودر :یریگسهیو ک ابیآس

 ردد.گیو آماده م

 یپودر ماه دیبازار فروش و تول

توجه به رشد روز افزون جمعیت، نیاز انسان به غذا و همچنین اهمیت مواد پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی خانواده  با .است یابیبخش فروش و بازار یدیتول تیبخش هر فعال نیترمهم

غذای  حتی .کنددام در رشد و کیفیت گوشت حاصل از آن نقش مهمی را ایفا می غذای .کندایرانی، پرورش دام و پروش طیور و پرورش آبزیان روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می

نماید از اهمیت خاصی برخوردار  تامینهای دام و در نتیجه انسان را که ذکر شد، غذایی که بتواند نیازنچه آبا توجه به  لذا .گوشت دام و طیور و آبزیان نقش به سزایی دارد دام در طعم

ه رشد طبیعی نشان داده است، پودر ماهی ب مطالعات .رودماهی با توجه به غنای پروتئینی خود و اینکه برخاسته از طبیعت است، منبع اصلی برای تهیه غذای دام به شمار می پودر .است

  .رسدهای غذایی رایج به رشد کامل خود میسه با رژیمتری در مقایروتئینی پودر ماهی، در مدت کوتاهکه یک جوجه مرغ با رژیم پخشد. به طوریبدام و طیور سرعت می
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 تمامی از پیش بلکه ردد،گمی بر بشر حیات تاریخ از قبل سال میلیاردها به تنها نه هاآن خلقت .باشندیم شیرین هایآب و هااقیانوس ساکنان ترینقدیمی از هاجلبک ریز

 بسیار پتانسیل به توجه بانمایند. ایفا می اکوسیستم در را کلیدی و مهم بسیار نقش و داشته وجود ما پیرامون طبیعت در اکنون هم و اند زیستهیم گیاهی و جانوری هایگونه

 متعددی اثرات به توجه با  و کشور جنوبی سواحل هایجلبک کاربرد و شناسایی زمینه دره شد انجام تحقیقات و هاجلبک ریز انواع حضور نظر از کشور جنوبی سواحل خوب

 زیست ترکیبات بودن دارا علته ب هاجلبک ریز. تاس الزم و مشخص هاآن کاربردی هایقابلیت و ذخایر این شناخت به بیشتر چه هر توجه لزوم دارند، هاجلبک از استفاده که

 گردیده است. نوین طبیعی منابع به بیشتر هرچه توجه باعث شبخ سالمتی غذاهای برای تقاضا افزایش همچنین .آیندیم شمارهب فراسودمند غذاهای جزء فرد به منحصر فعال

  .باشندمی پرکاربرد غذایی هایجلبک ریز از ولگاریس کلرال و پالتنسیس اسپیرولینا ی،خوراک هایجلبک بین در

 ،مواد معدنی به ویژه آهن و اسیدهای آمینه ضروری، هاپروتئین باال،  حضور انواع ویتامین ای همچونتغذیه هایویژگی به علت عمده طوره ب جلبک دو این از استفاده اهمیت

 این ازه استفاد افزایش باعث است که و فواید ناشی از فیتونوترینتها در فرآورده نهایی رنگ ایجاد ،اسیدهای چرب ضروری به ویژه اسید گامالینولنیک ،نفیکوسیانیرنگدانه 

 از هم  و ایاز دیدگاه تغذیه هم دریایی منبع یک نوانه عب جلبک دو این کاربرد استفاده و وه شد ارائه بیانات طبق ر. بو دارویی شده است ذایینایع غص درها ریزجلبک

 محصوالت تولید جهت ایانگیزه تواندمی هاجلبک این در اساسی و مهم ایتغذیه فاکتورهای از بسیاری جودباشد. و توجهی قابل علمی دستاورد تواندمی صنعتی اهدیدگ

 فقر به توجه با .شد خواهد روزانه افراد نیازهای از بسیاری رفع سب هاآن باالی کنندگییغن خاصیت علته ب غذایی صنایع در هاجلبکاین  از استفاده .باشد تجاری جدید

 و طراحی در مهمی نقش توانندمی هاآن از استخراج شده ترکیبات و هاجلبک ریزباشد. نمی انتظار از دور امروزی نیاز به تولید چنین محصوالتی چندان جوامع در غذایی

 در آن کاربرد افزایش منظوره ب زمینه این درتوسعه  و تحقیق هاجلبک ریز این باالی ایتغذیه ارزش با مقایسه در تولید پایین هایهزینه .کنند ایفا های نوینفراورده توسعه

  .رسدمی نظرهب ضروری امری ایران یغذای صنعت

 فردا برای حل راه و همچنین بهترین زمین روی برتر غذای عنوان به جهانی بهداشت سوی سازمان از که باشدمی هاریزجلبک ترینبخش نوید یکی از پالتنسیس اسپیرولینا 

 فروش به درمانی اهداف با بخشسالمت گرا وغذاهای عمل عنوان به و تجاری محصولی شکل به تایوانو  ژاپن مثل کشورها از بسیاری در گردیده است. اسپیرولینا اعالم

اسیدچرب  شش مثل امگا غیراشباعی چند چرب اسیدهای درصد، ۰.۰۴ کاروتنوئیدهادرصد  وزن خشک،  ۷۰گیاهی حدود  هایپروتئین فراوانی مقادیر حاوی اسپیرولینا .سدرمی

ای هویتامین مثل مغذی ترکیبات، Bگروه  هایویتامین دیگر انواع و  E و  Aی هاویتامین سازپیش ساکاریدها،پلی سولفولیپیدها، گلیکولیپیدها، اسیدگامالینولیک، نادر و ضروری

 منبعهمچنین   و سبز گیاهی خون هموگلوبین همان یا کلروفیلحاوی  ساکاریدها، پلی  و فیبر از غنی منبع، لنیومس  و روی پتاسیم، منیزیم، آهن، کلسیم، مثل معدنی مواد و

 است.  رنگ آبی فیکوسیانینمختلف  هایرنگدانه از ارزان و غنی

 معده، زخم ونچاختالالت هم از مختلفی انواع در سالمت دهنده ارتقاء عنوان منبع به شده، شناسایی 1960 تا 1950 هایدر بین سال آن ایتغذیه ارزش که كلرال ولگاریس

 کاروتن، بتا و آلفا لوتئین، چون هایی هم اکسیدان آنتی غنی باشد. کلرال ولگاریس منبعخون می فشار  و خون قند کاهش آترواسکلروز، چربی خون، اختالالت آنمی، یبوست،

در  بدن فیزیولوژیکی عملکرد تنظیم رد بتواند آن  از استفاده رسدمی نظر به و دارند را آزاد ایهرادیکال کردن جاروب توانایی که است و توکوفرول آسکوربیک اسید

 مورد لیپیدی الگوی روی برتأثیر کلرال ولگاریس  بوده حیوانی اغلب که مطالعه چندین در کنونباشد. تا داشته مطلوبی اثرات اکسیداتیو استرس از ناشی بدخیمهای بیماری

 بهبود سبب تواندمی کلرال ولگاریس پودر تجویز که اندداده نشان هاموش حیوانی در مطالعات .دارد وجود زمینه این در انسانی محدودی مطالعات و است قرارگرفته بررسی

 . شود لیپیدی پراکسیداسیون وکاهش لیپیدی الگوی
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 گردآوری: واحد تحقیق و توسعه        

 

 گردآوری: واحد تحقیق و توسعه ماهیران

 یماه یاز فرآور (Fish Meal) یپودر ماه دیولت
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