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 از جلبک ییو دارو ییغذا عیصنا کینوع ماده استراتژ ۴ دیتول یبه دانش فن یابیدست

 
ها ها شدند که به گفته آنجلبکاز ماکرو ییو دارو ییغذا عیصنا یچهار نوع ماده برا یصنعتمهین اسیدر مق دیتول یبه دانش فن یابیفناور موفق به دست یهااز شرکت یکیاز محققان  یمیت 

علی خلیلی  کند. یریکشور جلوگاز خروج ارز از تواندیطرح م نیدر ا یگذارهیو سرما استوارد شده  دالر به کشور ونیلیم ۲به ارزش ییغذا عیصنا یمواد برا نیتن از ا ۴۴در سال گذشته 

محصوالتی  : بر این اساس ما با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه تهران تمامتمرکز تولیدات این شرکت را محصوالت پایه جلبکی دانست و گفت وگو با ایسنا،از محققان طرح درگفت

شود که در این میان سدیم های سدیم، کلسیم، پتاسیم و نیز آلژنیک اسید در بازار عرضه میبه صورت نمک آلژینات معموالً. که بتوان با استفاده از جلبک تولید کرد را به تولید رساندیم

این  باشد کهمیهزار  ۳۳تولید ساالنه این ماده در دنیا بیش از  .سدیم آلژینات و کلسیم آلژینات استآلژینات بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است و شرکت ما قادر به تولید 

در صنایع به گفته این محقق از این ماده  .شود؛ از این رو در صنایع دارویی از آن استفاده میداراست نیز دهندگی در صنعت غذا دارد، خواص ضد التهابیکه کاربرد قوامآنماده عالوه بر

ها، پچ پوستی ضد زخم و داروهای معده و ضد رفالکس ای، بستنی و در صنایع دارویی برای تولید قرص، سوسپانسیونهای ژلهها و تافیها، پودینگغذایی به منظور پایدارکننده در ژله، سس

 راسیالریاگاین ماده از سویه موجود در خلیج فارس به نام جلبک  .آیدت میبه دس گراسیالریا یا ه ژالتینی است و از جلبک قرمزیک ماد آگار .شودمانند شربت گاویسکون استفاده می

  .رای تولید ماست و بستنی کاربرد داردب و آشامیدنی و غذایی صنایع در که است دهندهقوام کی آگار. است شده تهیه پرسیکا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاز  ریغ یهایافزودنشناسایی

 یکاغذ یبا حسگرها ییمواد غذا

  

عیالکل از پسماند صنا دیتول 

 ییو محصوالت غذا ییغذا

 

ییغذا تیو امن 19 دیکوو 

 

پروری یدرآبز یفناور ستیز 

 

 

  کسب تندیس زرین برند محبوب

برند  یجشنواره مل نیهفتمایرانی از 

 کنندگانمحبوب مصرف

 

 نوع  ۴  دیتول یبه دانش فن یابیدست

و  ییغذا عیصنا کیماده استراتژ

 از جلبک ییدارو

 

 علوم و  یکنگره مل نیو هفتم ستیب

 رانیا ییغذا عیصنا

 

 فرمان امام با  ییشارکت ستاد اجرام

پرورش  یبرا یبخش خصوص

 در مناطق محروم یماه

 

 

توسط انجمن  1۳99بهمن  1۴ خیدر تار رانیا ییغذا عیعلوم و صنا یکنگره مل نیو هفتم ستیب

با  در شهر تربت جام برگزار خواهد شد. کایلیویس تیو تحت حما رانیا ییغذا عیعلوم و صنا

کنفرانس در  نیمقاالت ا هیردد، کلگیمبرگزار  یبه صورت رسم شیهما نیا نکهیتوجه به ا

کنگره ارائه  یهدف از برگزار خواهد شد. هینما یمل یمحتوا ومیکنسرسزیو ن کایلیویس گاهیپا

 ایبرجسته  ایبرتر  یواحدها و کارشناسان، محققانان،یدانشجو د،یاسات یپژوهش یکارها جینتا

 یفیو عرضه علم در جهت ارتقاء سطح ک دیتول گاهیجا تیمجموع تقو موفق صنعت غذا و در

 انیم یهمبستگ جادیبا ا توانیکنگره در هرسال، م یهست و با برگزار ییمواد غذا یو کم

 برداشت. سالم  یغذا دیتول یفراتر در راستا یگام د،یعلم و تول رهیگسترده زنج فیط

 

 در مناطق محروم یپرورش ماه یبرا یفرمان امام با بخش خصوص ییمشارکت ستاد اجرا

است که در کشور ما کارشناسان آن را  لوگرمیک ۲۰هر نفر  یبرا ا،یدر دن یمصرف سرانه ماه افزود: ا،یو در انوسیگسترده کشور به اق یبا اشاره به دسترسفرمان امام  ییستاد اجرا سیرئ

و  یتومان اردیلیم 1۳۶ یگذارهیبا اشاره به سرما مخبر .میکن افهاض داتمانیهزار تن به تول 1۶۰ دیبا م،یده شیسرانه را افزا نیا لوگرمیک ۲ میاند؛ اگر بخواهزده نیتخم لوگرمیک 1۲تا  ۷از 

 داشت. میخواه دیشغل جد 8۰۰۰ جادیو ا التیدر بخش ش داتیتن تول 9۰۰۰مرکز ساالنه  نیا یاندازافزود: با راه یدرمناطق محروم ساحل ییایدر انیآبز دیو تول ریمرکز تکث یاندازراه

نامه باز تفاهم نیبا ا زیگره ن نیبود که ا یپرورش یاستخرها یبرا ریاز نواقص، تکث یکیخاطرنشان کرد:  کشور التیسازمان ش سیو رئ یجهادکشاورز ریمعاون وز ؛ییرزایمخون اهللینب

 زیمشترک ن یهمکار نیتومان است؛ هدف ا اردیلیم 1۰۶، «گستر نصر انیآبز»فرمان حضرت امام )ره( و شرکت  ییبرکت ستاد اجرا ادیبن نیب یدر همکار یگذارهیحجم سرما .شودیم

 است.« در قفس یماه دیتول یسازیو بوم انیسعه پرورش آبزتو»

 

 http://iranfoodnews.com منبع: 

 رانیا ییغذا عیعلوم و صنا یکنگره مل نیو هفتم ستیب

 

  ww.shahrekhabar.comمنبع:  

 

 www.symposia.irمنبع:  

 

 

هفتمین  ازمتوالی  سالکسب تندیس زرین برند محبوب ایرانی برای ششمین 

 توسط شرکت گوشتیرانجشنواره برند محبوب 

بستری برای شناسایی برندهای محبوب مردم  ترین نظرسنجی مردم در زمینه محبوبیت برندها،گسترده شنواره برند محبوب به عنوانج

به  بنا .فراهم آوردنیز کرده است تا ضمن شناسایی برندهای خوشنام ایرانی توسط مردم، زمینه معرفی این برندهای معتبر را  فراهم

است. طی نندگان کاعالم دبیرخانه جشنواره برند محبوب من، هدف این جشنواره ارتقای جایگاه برند مبتنی بر رای و نظر مصرف

 زرین شرکت پروتئین گستر سینا )واحد گوشتیران(، برای ششمین سال متوالی، موفق به کسب تندیس ،امسال نیز مرداد ماه مراسم

  برند محبوب ایرانی گردید.

 ییمحصوالت غذا و ییغذا عیالکل از پسماند صنا دیتول

 روسیکرونا و وعیهمزمان با ش نکهیا انیزاده با برجب ریدکتر قد سنایبه گزارش ا

گرفت و قرار یمورد بررس یمرکز پژوهش نیموجود در ا یهالیپتانس هیکلدرکشور

آغاز  98اسفند ماه سال  یاز ابتدا یقاتیو تحق ییاجرا یهامیاقدامات الزم در قالب ت

اتانول،  هیکننده بر پایکشور به مواد ضدعفون گستردهازیشد، ادامه داد: با توجه به ن

اتانول از منابع  دیتول خط یاندازاقدام به راه ،یبخش خصوص یموسسه با همکار نیا

 دیخط تول یساز نهیبا بهکرد.  ییغذا عیکارخانجات صناپسماند رینظ دیارزان و جد

ارتقاء  ریدرصد به روش تخم 9۶تن اتانول  کیبه روزانه  دیتول تیواحد، ظرف نیدر ا

( از آب aerosolآئروسول ) دیبا تول کیسامانه به صورت تمام اتومات نیا .افتی

از  یسطح ییزداکروبیو م یاقدام به ضدعفون ،ییپالسما یشده در فضاشارژ 

 .ندکیم روسیعوامل انتقال و نیتریکفش به عنوان اصل هیو رو یپوشش لباس، کف

 
 www.shahrekhabar.com : منبع

 

 شناسایی افزودنی های غیر مجاز مواد غذایی با حسگرهای کاغذی
مجاز در  ریغ یهایها و افزودنندهیآال صیتشخ یبرا یکاغذ یحسگرها»طرح  یمجر یفوالد میدکتر ابراه به گزارش خبرنگار مهر،

پژوهشگران در  یبرا ییباال تیجذاب ،یمختلف علم و تکنولوژ یهاهد: حسگرها با تنوع کاربرد در شاخکر انیب «ییمحصوالت غذا

اعم از غلظت  ییایمیکه اطالعات ش است یابزار ییایمیحسگر ش کی ادامه داد: یوست. را فراهم آورده ا یمختلف علم یهانهیزم

 ایو  ییایمیتوانند از واکنش شیم ییایمیاطالعات ش نیند که منبع اکیم لیتبد دیمف یاهیتجز گنالیس کیجزء خاص را به  یها

در  ییغذا عیعلوم و صنا یانجام شده در موسسه پژوهش یهاتیبا اشاره به فعال یفوالد. باشد یمورد بررس ستمیس یکیزیف یژگیو

 تیترین زانیم نییتعبه منظور عیسر صیتشخ تیبا قابل دیجد یاختراع شامل ساخت حسگر نیا کرد:  انیب یکاغذ یحسگرها نهیزم

 زانینشان دهنده م (حسگر)کاغذ شناساگر  نگر راتییباشدکه در آن تغیم یبراساس روش رنگ سنج یگوشت یهادر فراورده

آسان و  ع،یحسگر اظهارکرد: سر نیاستفاده از ا یایخصوص مزادر یو. است سیسوسشامل انواع  یگوشت یهادر فراورده تیترین

به  یادیشود که کمک زیمحسوب م یدستاورد پژوهش نیا یایمزا یگوشت یدر فراورده ها تیتریمقدار ن نییتع یارزان بودن برا

 زانیم نییبه منظور تع یحسگرکاغذ یطراحکند. یم یمحصوالت گوشت تیفیک نییتع یسازیو عموم تیترین یریگدر اندازه لیتسه

 بیتخر زانیرود که میبه شمار م ییغذا عیعلوم و صنا یمؤسسه پژوهش یدستاوردها گرید از یخوراک یهاروغن دیپروکس

 رییتغ ییساخته شده توانا یمحقق، حسگر کاغذ نیگفته ا به .کندیم لیمصرف کننده و پژوهشگران تسه یرا برا یمحصوالت روغن

ها بکار برده ها و فست فودانردر رستو دیمقدار پروکس صیو جامد را دارد و در تشخ عیما یهارنگ در محدوده حد مجاز روغن

 .شودیم
 www.mehrnews.com: منبع
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سال ص یالتیش دیتول زانیم ۲۰1۶در  شامل  ست. طبق آمار یپروریتن مختص به آبز ونیلیم  8۰تن بوده که حدود  ونیلیم 1۷1برابر با  ان،یو پرورش آبز دیجهان،  سال  یجهان یهاا تا 

سان روند افزا انیمصرف آبز زانیم ۲۰۳۰ شته یشیتوسط ان  ،یآب یهادر پهنه انیآبز یعیطب ریذخا تیبا نگاه به وضع  خواهد بود. یپرور یبر دوش صنعت آبز شتریب  ازین نیا نیو تام دا

سوب م ییایدر یغذاها دیمداوم تول شیافزا یتنها راه برا یپرور یآبز ست که آبز نیدد. فائو تخمگریمح صرف یاز کل ماه یمین باًیتقر ۲۰۲۵تا  ۲۰1۵ یهاسال نیب یپرور یزده ا  یم

صاعد در با. خواهد نمود دیجهان را تول شد ت ش تیجمع ینظرگرفتن ر صوالت  شر، هیدر تغذ یالتیجهان و نقش مح ستفاده از ز  ب در واحد  شتریب دیکه منجر به تول ییهایفناور ستیا

اصالح نژاد شده با  انیآبز ایو  ختهیارتر انیآبز چون پرورش نینو یهایفناورستیز یریبه کارگ انیم نیاجتناب خواهند بود. در ا رقابلیو غ یضرور اریحجم پرورش شوند بس ایسطح 

و  یدر طراح یاصددل یکارهااز راه یکی شددتریب نیپروتئ دیارزانتر و تول ییاسددتفاده از مواد غذا تیبا قابل نیو همچن ییایو باکتر یروسددیو یهایماریتحمل ب تیبا قابل شددتر،یرشددد ب تیقابل

 است. نینو یپرور یآبز داریتوسعه پا

 بیوتکنولوژی یا زیست فناوری چیست؟ 

های خاص و تولید ارگانیسم و جانوران گیاهان نژادیها، بهفرآورده تولید، تغییر و اصالح برای زنده و مفید هایدر آن از ارگانیسمهاست که ای از علوم و تکنیکمجموعه وریزیست فنا

های برتر تولیدی و زیبا انوران و گیاهان با ویژگیگزینی جها، بهند تخمیر در پخت نان توسط باکتریفناوری شامل فرآی زیست ازهایی ساده شود. مثالمی استفاده ویژه، کاربردهای برای

 .اندکیفیت سالمت و زندگی استفاده شدههای باکتریایی است که از دیرباز توسط انسان برای بهبود ها در درمان بیماریبیوتیکو همچنین استفاده از آنتیشناختی 

 زیست فناوری دریایی -

طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی انسان  زیست فناوری دریایی به معنای استفاده از موجودات آبزی برای بهبود و افزایش کیفیت زندگی انسان و یا تولید محصوالت دریایی است که به

ها در طبیعت اطالق بخش سالمت انسان و ردیابی آلودگیلید مواد یا داروهای بهبود تأثیر دارند. در واقع به استفاده از موجودات آبزی با هدف افزایش غذای تولید شده برای انسان، تو

 .شودمی

 

 

 

 

 بانک ژن جادیا -

 یبه نظر م یضرور یامر ان،یآبز یکیژنت ریشناخت ذخا ،یپرور یمحصوالت آبز دیتول یو روند خط تیجمع یبشر، رشد تصاعد هیدر تغذ یالتیدر نظر گرفتن نقش محصوالت ش با

شده است تا رسالت  سینقاط جهان تاس یژن در اقص یهاانکاساس ب نیاست. بر ا انیآبز یکیژنت ریذخا یابیو ارز یحفظ و نگهدار ،یجمع آور یالتیش داتیتول شیرسد. الزمه افزا

دارد تا  میتقمس یبستگ انیامروز آبز یکیژنت ریبه حفظ ذخا ان،یاصالح نژاد آبز نیمتخصص ندهیآ تیمختلف را عهده دار باشند. مسلم است که موفق یهاگونه یکیژنت ریذخا راثیحفظ م

 .ندیاستفاده نما داصالح نژاد خو یهابتوانند از آن در برنامه

 فیوظا گریژن در جهان است. از جمله د یهابانک جادیاهداف ا نیاز مهمتر یفناور ستیز یهاآنان با استفاده از روش یستیو حفظ تنوع ز انیآبز یکیژنت ریمطلوب از ذخا ینگهدار

و در حال انقراض و  دیدر معرض تهد یهاگونه یکیآن ها، ثبت ژنت دتبلندم یو نگهدار یسازآماده ان،یمختلف آبز یهاگونه کیولوژیب یهانمونه یتوان به جمع آور یبانک ژن م

 . اشاره نمود یآبز یهاگونه تیریحفظ بقا و مد یبرا یفناور ستیز یهاکیاستفاده از تکن

در  انیارائه دهد و با استفاده از اسپرم منجمد شده ماه ریرا به مراکز تکث یکیتواند تنوع ژنتیدارد. بانک ژن م یفراوان یکاربردها زین انیماه ریمراکز تکث یژن برا یهابانک یطرف از

 یو تحمل به شور عینرخ رشد سر ،یماریمانند مقاومت در برابر ب یصفات یها براگونه ریا تکثی نیمولد یکی. بهبود ژنتندینما دیاصالح شده خاص را تول یهاگونه ،یاصالح نژاد یهابرنامه

 گردد. ریبانک منجمد اسپرم امکان پذ جادیتواند با ایم

 وری غذایی در ماهیان تراریختهافزایش بهره -

شکند. بیشترین فرم فسفر در منابع گیاهی به شکل فیتات است که برای آنزیم فیتاز است که فیتات را می هایغذایی آبزیان استفاده از ژنجیره تالش دیگر برای استفاده از مواد گیاهی در 

ها فسفر زیادی تجزیه میکروارگانیسم ر نتیجه، باسازد. دبه صورت هضم نشده در محیط رها میماهی غیرقابل استفاده است و اگر ماهی از منابع غذایی حاوی فیتات استفاده کند، آن را 

اش اضافه شود. اگر ید به شکل غیر آلی به جیره غذاییشود. چون ماهی توانایی استفاده از فسفر با قابلیت دسترسی زیستی را ندارد باا شده که منجر به آلودگی محیط میدر طبیعت ره

شود، ممکن است این آنزیم از بین برود. بنابراین تولید ماهیان تراریخته ای که بتوانند فیتات را ی عمل آوری غذا انجام میی که برافیتاز به غذای ماهی اضافه شود به جهت فرآیند گرمای

 ای در آبزی پروری برخوردار است. مصرف کنند از اهمیت ویژه
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ستهخیلی دور از انتظار ا  قیاز طرآن  هیانتقال اول ریمس که یک بیماری تنفسی است این بیماری. مبتال شوند 19 مواد غذایی به بیماری کووید بندیست که افراد از طریق غذا یا ب

شخص ستق قیو از طرسالم فرد  ا ب ناقل فرد تماس  س میتماس م شد. افراد می یبا قطرات تنف ستهشواهدی مبنی بر این که کربا انتقال پیدا  بندی غذاونا ویروس از طریق غذا و یا ب

از طریق تماس  مستقیماً 19 کووید تکثیر نیاز به میزبان انسانی یا حیوانی دارد. ویروس جهتویروس  اینتواند در مواد غذایی تکثیر یابد. کرونا ویروس نمیوجود ندارد. کند،می

که هنگام عطسه یا سرفه  کند. قطراتیانتقال پیدا می شودشر میمنتشود و از طریق قطراتی که هنگام صحبت کردن یا عطسه کردن شخص ناقل با شخص سالم منتقل و پخش می

سطوح قرار میتر از هوا میسنگینتوانند مدت زمان زیادی در هوا باقی بمانند زیرا شوند نمیکردن در هوا پخش می شند و بنابراین روی  سطح آلوده به گبا صی  شخ یرند. اگر 

دهد که شان میهای اخیر نگردد. پژوهشویروس کرونا را لمس و سپس دست خود را به سمت دهان، بینی و یا چشم ببرد ویروس وارد سیستم تنفسی شده و شخص بیمار می

ستیل به مدت زنده ماند ویروس کرونا قابلیت ستیک و ا سطوح پال سطوح مس  ۷۲ن بر روی  سطوح مقوایی به مدت  ۴ساعت،  صنعت  ۲۴ساعت و بر روی  ساعت را دارد. در 

ندی مواد بتوسط افراد بیمار در سطوح بسته های بهداشتی ارائه گردد تا ویروس کروناغذا ضروری است اقدامات بهداشتی به صورت کامل رعایت گردد و به کارکنان آموزش

 تواند ریسک انتقال ویروس و بیماری را در صنعت غذا کاهش دهد. عالوه برآن رعایت فاصله اجتماعی بینغذایی قرار نگیرد. استفاده از ماسک و دستکش توسط کارکنان می

ولید مواد غذایی ضروری است. این اقدامات کارکنان را از ها و استریل کردن در هر مرحله از تهای مواد غذایی ضروری است. شست و شوی مکرر دستکارکنان درکارخانه

شود. شستشوی دست بعد از استفاده از سرویس بهداشتی به ویژه برای کارکنان کارخانه مواد نماید و مانع پخش شدن ویروس بین کارکنان میمحافظت می 19 کوویدویروس 

ست. آگاهی کارکنان کارخانه ضروری ا صاً 19کووید ذایی از عالئم های مواد غغذایی امری  صو ست، خ ضروری ا سته بندی مواد غذایی را لمس می افرادی که امری  . نندکب

نند باید در خانه بمانند و اسددتراحت کنند. مدیران کسددب و کارهای مواد کدارند و احسدداس بیماری میرا  این بیماریند افرادی که عالئم کسددازمان بهداشددت جهانی توصددیه می

 آغاز نمایند. های پزشکی را زودتروانند مراقبتکارکنان را آموزش دهند و مهمترین مسئله تشخیص زود هنگام عالئم بیماری است تا بت غذایی باید

 

 

 توزیع و نگهداریرعایت نکات بهداشتی عمومی و فردی در محل تولید و بسته بندی ، 

کننده مناسب، گندزدایی شده و سپس بارگیری  و محصول نهایی بویژه تانکرها و وسایل نقلیه با مواد ضدعفونیکلیه وسایل و ابراز مورد استفاده در حمل و نقل مواد اولیه  -

  .صورت گیرد

 .ها قبل از جابجایی با مواد مناسب ضدعفونی شوندها و لیفتراکسکوهای بارگیری و تخلیه، پالت -

 .دستکش بوده و تحت معاینات الزم قبل از ورود به محل کار قرار گیرندکاران حمل و نقل باید مجهز به ماسک و رکارکنان و دست اند-

ت پوشش بهداشتی توسط پرسنل بخش ضدعفونی خودروهای بخش محصوالت، به منظور پیشگیری از تماس مستقیم یدر توزیع محصوالت در سطح عرضه ضمن تاکید به رعا -

بندی ثانویه و با شرینگ نمودن محصوالت استفاده شده و از قرار دادن بسته و یا سبد در کف خیابان و معابر خودداری شستشو و یا کارتن به عنوان بسته افراد، از سبدهای قابل

 .شود

 .یروس( به محل کارخانه ممانعت به عمل آیدک به عالئم حاد تنفسی )بیماری کرونا ووو از ورود افراد مشک کارکنان در بدو ورود به محل کارخانه انجام شود غربالگری -

مواد اولیه و محصول باید به طور جدی و سختگیرانه الزام شده و  انباربندی و های تولید، بستهنان بویژه کارکنان مرتبط با سالنعایت مقررات بهداشت فردی برای کلیه کارکر -

 .مورد پایش قرارگیرد

با هدف کاهش احتمال مخاطرات مرتبط با بیماری الزامی بوده و باید در  انباراجرای سختگیرانه مقررات نظافت و گندزدایی سطوح در کلیه اماکن و فضاهای مرتبط با تولید و  -

 .فواصل مناسب مورد پایش قرار گیرد

   .ومات بهداشتی فردی از قبیل ماسک ، دستکش و ... را به تعداد کافی تامین نمایدهای بخش باید مواد شوینده و ضدعفونی کننده و ملزواحد تولیدی و شرکت -

  .رسین وزارت بهداشت نگهداری شودزو سوابق آن جهت ارائه به با کارکنان در زمینه کرونا ویروس، عالئم و نحوه پیشگیری از ابتال در دستور کار قرار گرفته آموزش -

د به ابتال در اعضای خانواده کارکنان، برابر دستورالعمل قرنطینه اجازه حضور در محل کارخانه را )تا سپری شدن مدت زمان قرنطینه( نخواهدر صورت وجود موارد مشکوک  -

 .داشت

 .یردگمی  در صورت بکارگیری کارکنان فصلی و یا روزمرد دریافت کارت بهداشت معتبر قبل از شروع به کار مورد تاکید مجدد قرار -
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