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  قدمهم -1-1

باكتري ها ساليان دراز به عنوان دشمنان انسان شناخته مي شدند       

از همين رو در ابتدا تصور مي شد كه بايد با تمام آنان به مبارزه  و

مي دانيم در ساخت داروها، هورمون ها، واكسن ها،  اما امروزه. پرداخت

در فرآيند به عنوان يك جزء اصلي  از ميكروارگانيسم ها... آنزيم ها و

پروبيوتيك با توانائي  در اين ميان باكتري هاي. توليد، استفاده مي شود

 تغيير فلورميكروبي روده نقش مهمي به عنوان باكتري هاي مفيد در

ترليون باكتري زنده است  100روده انسان حاوي  .بدن ايفاء مي كنند

 ينا آورند،ميكروبي روده را بوجود مي كه همگي آنها با هم فلور

هاي مفيد  باكتري .مضر و خنثي هستند كه البته در افراد سالم باكتري هاي مفيد غالب هستند ها شامل انواع مفيد،كتريبا

در مقابل باكتري هاي مضر تركيبات  .موثري دارند مورد نياز بدن مانند ويتامين ها و اسيدهاي آلي نقش در توليد تركيبات

هاي مضر  يچنانچه باكتر مي كنند، لذا ندول، فنل، سولفيد هيدروژن و آمونياك توليداي سمي و سرطان زا مانند آمينها،

نوع و  .مضر نيز افزايش مي يابد ميزان تركيبات غالب شوند نه تنها تركيبات مغذي و ضروري توليد نمي شود بلكه

توان فلور  لذا مي شخص دارد،بستگي زيادي به ماده غذايي مورد استفاده ) فلور ميكروبي( هاي روده يمجموعه باكتر

انسان از هزاران سال قبل پس از اينكه با  .كرد ميكروبي روده را تغيير داد و ميكروب هاي مفيد را جايگزين انواع مضر آن

به غذاهاي  از شير دام استفاده كرد، اين مطلب را دريافت كه مي تواند با تغييراتي بر شير آن را نگهداري حيوانات اهلي،

استفاده از ميكروارگانيسم هاي مفيد براي توليد  در حقيقت. ي تبديل كند كه اكنون شيرهاي تخميري ناميده مي شوندمتنوع

علت . بدون اينكه از نقش و حضور اين ميكروارگانيسم ها اطالعي در دست باشد مواد غذائي از قرن ها پيش آغاز شد،

شير، طعم اسيدي ماليم و  هداري بيشتر اين مواد غذائي در مقايسه باشيرهاي تخميري توسط اجداد ما به قابليت نگ اختراع

از انواع شيرهاي تخميري مي توان به ماست، پنير، كفير، . دلپذير و وجود اثرات مفيد آن بر سالمتي فرد، مربوط مي شود

. انسان پيدا كرده است بين ماست هاي پروبيوتيك، جايگاه ويژه اي در تغذيه و سالمت اشاره كرد، در اين... كوميس و

 



 اقتصادي دپارتمان          -      )غني شده(ن سنجي ماست پروبيوتيك طرح مطالعات امكا

  )0661(    2253452: تلفن                    10شماره  -ابتداي خيابان پليس -ميدان شاپور خواست :دفتر خرم آباد

 ٥ Page  88105237 -8: تلفن    ساختمان آرنيكا  - 38شماره  -خيابان دوازدهم-يابان اسدآباديخ-يوسف آباد :دفتر تهران

5    

روده  ناحيه در باكتريهاي موجود دراين ماست ميتوانند .مختلف بر سالمت انسان اثر مي گذارد ماست پروبيوتيك به روشهاي

 .بيماري زا شوند با توليد اسيدهاي آلي و مواد ضد ميكروبي مانع رشد باكتري هاي

 

 نام و كد محصول -1-2

اين . العه ماست پروبيوتيك مي باشدمحصول مورد بررسي در اين مط      

محصول يك فرآورده لبني جديد مي باشد در واقع اين محصول نوعي 

براي اين محصول به طور مجزا كد آيسيك تعريف . ماست غني شده است

 .نشده و اين محصول در زير مجموعه محصول ماست قرار مي گيرد

 

 كد آيسيك: 1-1جدول 

 

 

 شماره تعرفه گمركي -1-3

 كد تعرفه: 2-1جدول 

 شرح كد تعرفه

0403 

و ساير شيرها و  (Kephir)شده، ماست، كفير  ، شير و خامه بسته(Buttermilk)دوغ 

، غليظ شده يا به آن قند يا )Acidifiedاسيدي شده (هاي تخمير شده يا ترش شده  خامه

 .شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد كننده افزوده ساير مواد شيرين

 ها ساير ماست 0403 10

 

 

 شرح محصول كد آيسيك

 ماست ميوه و غيره 15201232
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 ) ملي يا بين المللي(بررسي و ارائه استاندارد  -1-4

 .به شرح زير مي باشد 11325به شماره  استاندارد ملي ماست پروبيوتيك اعالم شده توسط اداره استاندارد و تحقيقات استان

 :اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود  در اين استاندارد

 

 ماست پروبيوتيك -1-4-1

استرپتوكوكوس (با استفاده از باكتريهاي سنتي ماست /ماست توليد شده به وسيله ميكروارگانيزم هاي پروبيوتيك بدون

 . است) ترموفيلوس و الكتوباسيلوس دلبروئه كي يي زير گونه بولگاريكوس

 

 پروبيوتيك -1-4-2

اساسا (كه با استقرار در بخشهاي مختلف بدن ) زي-فعال يا فعال-زنده(زنده و فعالي ) باكتري و مخمر(ارگانيسم هاي ميكرو

به تعداد مناسب، اساسا با فعاليت زيستي خود، عمدتا از طريق حفظ و بهبود توازن فلور ميكروبي روده ميان ) روده

 .ده خواص سالمت بخش براي ميزبان هستندميكروارگانيسم هاي سودمند و زيان بخش، در بردارن

الزم به ذكر است كه واژه پروبيوتيك در زبان التين به معناي حيات بخش است و از نظر مفهوم در مقابل واژه آنتي بيوتيك 

 .به معناي ضد حيات قرار دارد

 قابليت زيستي -1-4-3

اين ويژگي اغلب از راه شمارش تعداد . ايي استدرجه زنده و فعال بودن ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيك در محصول نه

 .سلولهاي زنده و فعال پروبيوتيك در محيط كشت تعيين مي شود
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 خواص سالمت بخش عمومي و اختصاصي فرآورده هاي پروبيوتيك -1-4-4

مت بخش مطابق با نظر قريب به اتفاق منابع و مراجع علمي و قانوني، خواص تصريح شده در اين استاندارد خواص سال

بدين معنا كه داراي اثرات عمومي و كلي بوده و اثرات آنها به اندازه داروها زودبروز، موثر و . عمومي دانسته شده اند

فرآورده هاي پروبيوتيك با خواص سالمت بخش اختصاصي، داراي اثرات سالمتي قوي تر، زودبروزتر و . مشخص نيست

 .مشخص تر مي باشند

 : به شرح زير طبقه بندي مي شود ) 695: مطابق با استاندارد ملي ايران(چربي و ماده خشك ماست پروبيوتيك از نظر 

 ماست پروبيوتيك بدون چربي .1

 ماست پروبيوتيك كم چرب .2

 ماست پروبيوتيك نيم چرب .3

 ماست پروبيوتيك پرچرب .4

 ماست پروبيوتيك خامه اي .5

 ماست پروبيوتيك چكيده كم چرب .6

 ماست پروبيوتيك چكيده نيم چرب .7

 ست پروبيوتيك چكيده پرچربما .8

 ماست پروبيوتيك چكيده خامه اي .9

 اجزاي تشكيل دهنده اصلي -1-4-5

 :اجزاي تشكيل دهنده اصلي ماست پروبيوتيك به شرح زير مي باشد 

 .شير مورد استفاده مي تواند تازه يا بازساخته باشد) . 164طبق استاندارد ملي ايران شماره (شير خام  

min 15-10/o: براي مثال (ت سازي بايد مورد فرآيند گرمايي مناسب و كافي شير ماس: 1يادآوري 
C95  ،min 20-

15/o
C90  ياmin 30/o

C85; قرار گيرد) بسته به ويژگي هاي شير و خواص مورد انتظار از محصول نهايي. 
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يري در ماست پروبيوتيك ساده جايگزين كردن پاره اي يا كامل چربي شير با انواع ديگر چربي با منشاء غير ش:  2يادآوري 

 .ممنوع است

 پروبيوتيك) افزوده شده پس از تخمير(ميكروارگانيسم هاي آغازگر يا غير آغازگر /ميكرو ارگانيسم 

 در صورت استفاده از شير باز ساخته ) 1053و  1011طبق استاندارد ملي ايران شماره هاي (آب آشاميدني  

در صورت استاندارد ) 2012طبق استاندار ملي ايران شماره (بدون چربي انواع پودر شير شامل كامل، كم چرب و  

 كردن ماده خشك شير ماست سازي با روش افزودن پودر شير يا در صورت استفاده از شير بازساخته

در صورت استفاده براي استاندارد كردن چربي ) 191طبق استاندارد ملي ايران شماره (خامه پاستوريزه يا فرادما  

 ماست سازيشير 

جنس ها، گونه ها و سويه هاي ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك مورد استفاده بايد به تاييد مراجع قانوني و ذي : يادآوري 

 .صالح كشور برسد
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 اجزاي تشكيل دهنده اختياري -1-4-6

 :اجزاي تشكيل دهنده اختياري ماست پروبيوتيك به شرح زير مي باشند 

ر سنتي ماست شامل استرپتوكوكوس ترموفيلوس الكتوباسيلوس دلبروئه كي يي زيرگونه باكتري هاي آغازگ 

 .بولگاريكوس يا هر دو

 دوغ كره يا پودر آن/پس آب كره 

آب پنير تخمير شده يا تخمير نشده و انواع مشتقات آن مانند پودر آب پنير، تغليظ شده پروتئين آب پنير يا پودر آن  

 . نير يا پودر آنو تفكيك شده پروتئين آب پ

 )4448طبق استاندارد ملي ايران شماره (انواع مشتقات كازئيني  

 اجزاي اجباري 3و  2تركيب اجزاي اشاره شده در بند  

 روغن كره يا چربي شير بدون آب 

ضد آب /مواد افزودني غير شيري از جمله شامل تركيبات قوام دهنده بافت يا ناروان ساز، تركيبات ضد سرم دهي 

 ي و تركيبات پروبيوتيكانداز

كاربرد هر نوع ماده افزودني غير شيري از نظر نوع و غلظت بايد به تاييد مراجع قانوني و ذي صالح كشور :  1يادآوري 

 .برسد

استفاده از مواد قوام دهنده بافت، ناروان ساز و تركيبات ضد سرم دهي با منشاء غير شيري فقط در ماست هاي :   2يادآوري 

 .ك بدون چربي و كم چرب مجاز استپروبيوتي
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 ويژگي ها -1-4-7

 ويژگي هاي حسي -1-4-7-1

 .باشد 695ويژگي هاي ارزيابي حسي ماست پروبيوتيك بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

 ويژگي هاي شيميايي -1-4-7-2

 :ويژگي هاي شيميايي ماست پروبيوتيك بايد به شرح زير باشد 

 :  ر چربي، ويژگي هاي انواع ماست پروبيوتيك به شرح زير است بر اساس مقدا

 انواع ماست پروبيوتيك از نظر مقدار چربي: 3-1جدول 

 حدود مقدار چربي نوع ماست

 >%5/0 ماست پروبيوتيك بدون چربي

 >%5/1تا  ≤% 5/0 ماست پروبيوتيك كم چرب

 >%0/3تا  ≤%5/1 ماست پروبيوتيك ميان چرب

 >%0/6تا  ≤% 0/3 يك پر چربماست پروبيوت

 ≤% 0/6 ماست پروبيوتيك خامه اي

 >% 5/0 ماست پروبيوتيك چكيده بدون چربي

 >%5/1تا  ≤% 5/0 ماست پروبيوتيك چكيده كم چرب

 >%5/3تا  ≤%5/1 ماست پروبيوتيك چكيده ميان چرب

 >%0/7تا  ≤% 5/3 ماست پروبيوتيك چكيده پر چرب

 ≤% 0/7 مه ايماست پروبيوتيك چكيده خا
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ويژگي هاي انواع ماست پروبيوتيك با ) وزني، بر پايه مرطوب/وزني (MSNF)بر اساس مواد جامد بدون چربي شيري 

 .مي باشد 2درصد چربي مشخص به شرح جدول 

 PH  بيشتر باشد 5/4دوغ نبايد از. 

 .كمتر باشد) الكتيك وزني اسيد/برحسب درصد وزني/.% (7مقدار اسيديته قابل سنجش ماست نبايد از  

تركيبات قوام دهنده بافت يا ناروان سازها و تركيبات ضدسرم دهي مورد استفاده در ماست بايد از نوع طبيعي يا  

كاربرد . اين استاندارد صورت گيرد بخش قبلدر   2و  1مشابه طبيعي بوده و كاربرد آنها مطابق با يادآوري هاي 

 .مجاز است) وزني،  بر پايه مرطوب/وزني% (1اين تركيبات حداكثر به ميزان 

 پروبيوتيك از نظر درصد ماده خشك بدون چربي شيريانواع ماست : 4-1جدول 

 حدود مقدار ماده خشك بدون چربي شيري نوع ماست

 ≤%5/10 ماست پروبيوتيك بدون چربي

 ≤%5/9 ماست پروبيوتيك كم چرب

 ≤%0/9 ماست پروبيوتيك ميان چرب

 ≤%5/8 پر چرب ماست پروبيوتيك

 ≤%5/8 ماست پروبيوتيك خامه اي

 ≤%0/15 ماست پروبيوتيك چكيده بدون چربي

 ≤%0/14 ماست پروبيوتيك چكيده كم چرب

 ≤%0/13 ماست پروبيوتيك چكيده ميان چرب

 ≤%0/12 ماست پروبيوتيك چكيده پر چرب

 ≤%0/12 ماست پروبيوتيك چكيده خامه اي
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 كروبيولوژيكويژگي هاي مي -1-4-7-3

هر يك از سويه هاي پروبيوتيك بكار رفته در ماست پروبيوتيك تا پايان تاريخ انقضاي ) شمارش زنده(قابليت زيستي 

 .كمتر باشد cfu/g 106مصرف نبايد از 

 .ويژگي هاي شمارش آلودگي ميكروبي ماست پروبيوتيك بايد مطابق با جدول زير باشد

 

 نمونه برداري -1-4-8

 .انجام شود 7040و  7039، 326رداري از ماست بايد طبق استانداردهاي ملي ايران شماره هاي نمونه ب

 روشهاي آزمون -1-4-9

 :روش هاي آزمون ويژگي هاي ماست پروبيوتيك بايد به شرح زير باشد 

 ويژگي هاي ميكروبيولوژيك -1-4-9-1

توليد . ابق با روشهاي قيد شده در پيوست الزامي الف باشدقابليت زيستي هر يك از ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك بايد مط

ماست پروبيوتيك با تركيب كشت هايي به جز آنچه روش هاي تعيين شمارش زنده آن ها در پيوست الزامي الف اشاره شده 

 .است، بايد با اخذ مجوز از مراجع قانوني و ذي صالح كشور باشد

جدول ( 695ان شماره هاي قيد شده در استاندارد ملي ايرايد مطابق با روش روش هاي آزمون شيميايي ماست پروبيوتيك ب

 .باشد) 2شماره 

ويژگي هاي شمارش آلودگي ميكروبي در ماست پروبيتيك: 5-1جدول   
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 ويژگي هاي شيميايي -1-4-9-2

جدول ( 695روش هاي آزمون شيميايي ماست پروبيوتيك بايد مطابق با روش هاي قيد شده در استاندارد ملي ايران شماره 

 .باشد) 2شماره 

 

 ارزيابي حسي -1-4-9-3

 .باشد 695هاي آزمون شيميايي ماست پروبيوتيك بايد مطابق با روش هاي قيد شده در استاندارد ملي ايران شماره  روش

 

 بسته بندي -1-4-9-4

 :بسته بندي ماست پروبيوتيك بايد داراي ويژگي هاي كيفي زير باشد 

هاي ي شيميايي، ويژگيهاآالينده بندي ماست پروبيوتيك بايد به لحاظمواد بكار رفته در ظروف بسته �

 . ميكروبيولوژيك و محيط زيستي بايد از ضوابط مراجع قانوني و ذي صالح كشور پيروي كند

 PHمقاوم به اسيدهاي آلي و : بسته بندي ماست پروبيوتيك از نظر كارايي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد  �

در برابر محتواي بسته، نفوذ پذيري ) تراوش(شت پايين، درز بندي غير قابل نفوذ به عوامل خارجي و غير قابل ن

و بخار آب، نفوذپذيري اندك به نور ) بويژه در ماست هاي با چربي باال(تا اندازه ممكن اندك به اكسيژن ) تراوايي(

 .، استحكام مكانيكي كافي)بويژه در ماست هاي با چربي باال(

 .به كارخانه بسته بندي شود ماست پروبيوتيك بايد در ظرف يكبار مصرف برگشت ناپذير �

 .باشد) پلمپ شده(دربندي ماست پروبيوتيك تا قبل از مصرف بايد غير قابل تصرف  �

بسته بندي در اوزان بزرگتر بايد با اخذ مجوز از . است g 3000حجم مجاز بسته بندي ماست پروبيوتيك حداكثر  �

 .مراجع قانوني وذي صالح كشور انجام پذيرد
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 عات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصولبررسي و ارائه اطال -1-5

به گفته توليد كنندگان اين محصول و بررسي هاي بعمل آمده قيمت داخلي اين محصول تقريبا دو برابر ماست معمولي مي 

. ننداين در حالي است كه بيشتر كشورهاي جهان اين محصول را با سه برابر قيمت ماست معمولي به فروش مي رسا. باشد

 2000در بازار  گرمي 900ماست  در حال حاضر اين محصول توسط چند شركت به فروش مي رسد و متوسط قيمت فروش

 .تومان مي باشد

 

 توضيح موارد مصرف و كاربرد آن -1-6

 كه است شده غني ماست نوعي محصول اين واقع در و رسيده توليد به كه است جديد لبني فرآورده يك پروبيوتيك، ماست

 طريق اين از نيز را بدن الزم و مفيد هاي باكتري توان مي بلكه برد بهره ماست مزاياي از توان مي تنها نه آن از تفادهاس با

 با مبارزه براي را شرايط و داده افزايش را بدن مقاومت توانند مي كه هستند عواملي ترين مهم از ها پروبيوتيك .كرد تامين

 اين با و داشته بدن ايمني سيستم تقويت بر شگرفي تاثيرات ها پروبيوتيك .آورند مفراه مضر هاي باكتري و ها ميكروب

 بيشتر با توان مي ها فرآورده نوع اين مصرف با اينكه ضمن. كنند مقاوم هايي بيماري مقابل در را بدن توانند مي ويژگي

 بدن نياز مورد تركيبات توليد در ماست، عنو اين در موجود مفيد هاي باكتري. كرد خداحافظي گوارشي دستگاه هاي بيماري

 از استفاده. ببرند بين از را مضر هاي باكتري توانند مي و دارند عهده بر موثري نقش آلي هاي اسيد و ها ويتامين مانند

 خصوص به تخميري مواد پيش ها سال از و نيست جديدي موضوع انسان سالمت سطح افزايش براي زنده هاي ميكروب

 از استفاده .گرفت مي قرار استفاده مورد مردم سوي از... و پنير دوغ، ماست، مانند مفيد زنده ميكروب حاوي لبني ايه فرآورده

 هاي سنگ درمان دهان، برفك بروز از جلوگيري استخوان، پوكي بيماري به ابتال خطر كاهش و كلسيم جذب محصول، اين

 الكتوز هضم ،B گروه هاي ويتامين خصوص به ها ويتامين ساخت و جذب مسن، افراد در يبوست به ابتال از جلوگيري كليه،

 توصيه جامعه اقشار تمامي به محصول اين از استفاده رو اين از دارد، دنبال به را گوارشي هاي بيماري درمان و روده در

. هستند بدن سالمت براي وريضر آمينه هاي اسيد از زيادي تعداد حاوي و بوده پروتئين منبع پروبيوتيكي مواد اين. شود مي
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 به نهايت در و شود مي منيزيم و كليسيم ذخيره و جذب موجب كه شود مي محسوب آمينه هاي اسيد اين جمله از تريپتوفان

 همچون هاي بيماري بهبود موجب غذايي هاي وعده در ماست پروبيوتيك از استفاده .شود مي منجر عصبي سيستم تقويت

 فشار و كلسترول بودن باال همچنين و معده زخم روده، مشكالت و اسهال سرطان، ايدز، عفوني، يها بيماري سرماخوردگي،

 .شود مي خون

در زير چند اثر مهم اين دسته از . همراه دارند مصرف غذاهاي پروبيوتيك اثرات مفيد بي شماري براي سالمتي فرد به

  :محصوالت ذكر مي شود

فعاليت  باكتري هاي پروبيوتيك با استفاده از چندين مكانيسم مانع رشد و:  اجلوگيري از رشد و فعاليت پاتوژن ه .1

اسيد استيك كه حاصل تخمير  توليد اسيدهاي آلي مانند اسيد الكتيك و. ميكروارگانيسم هاي پاتوژن مي شوند

د رقابت فعاليت باكتري هاي مضر شود، همچنين وجو روده مانع PH كربوهيدرات ها هستند، مي تواند با كاهش

 توانائي اتصال و تشكيل كلوني در روده به عالوه توليد و ترشح مواد ضدباكتريائي در به دست آوردن مواد غذائي و

  .فرد مي شوند به نحو مؤثري سبب جلوگيري از اثرات نامطلوب پاتوژن ها بر سالمتي) باكتريوسين ها(

در جهان و به  ء رايج ترين داليل مرگ و ميرامروزه بيماري هاي قلبي و عروقي جز:  كاهش كلسترول خون .2

پروبيوتيك هستند، مي توانند با  خصوص كشورهاي صنعتي هستند محصوالت پروبيوتيك كه حاوي باكتري هاي

افزايش دفع آن از خون، سطح كلسترول را در خون به  كاهش كلسترول خون از طريق كاهش جذب آن در روده و

  .حد رضايت بخشي كاهش دهند

بسياري از افراد جهان به خصوص در خاورميانه، هنگامي كه شير :  ش مشكالت مربوط به عدم تحمل الكتوزكاه .3

ترشح مي شود، در مواجه شدن  مصرف مي كنند، به دليل اينكه در روده آنها، آنزيم الكتوز كمتر از حد مورد نياز را

اثرات اين سوءهضم مي تواند شامل دل درد، . شوند با الكتوز شير دچار اختالالتي در عمليات هضم و جذب مي

باكتري هاي پروبيوتيك با توليد آنزيم الكتاز و مصرف الكتوز شير به . باشد نفخ و در موارد حاد همراه با اسهال

  .انرژي خود سبب كاهش قابل توجه مشكالت مربوط به اين حالت مي شوند عنوان منبع



 اقتصادي دپارتمان          -      )غني شده(ن سنجي ماست پروبيوتيك طرح مطالعات امكا

  )0661(    2253452: تلفن                    10شماره  -ابتداي خيابان پليس -ميدان شاپور خواست :دفتر خرم آباد

 ١٦ Page  88105237 -8: تلفن    ساختمان آرنيكا  - 38شماره  -خيابان دوازدهم-يابان اسدآباديخ-يوسف آباد :دفتر تهران

16  

مصرف غذاهاي حاوي باكتري هاي پروبيوتيك سبب كاهش ابتال :  جلوگيري از بيماري هاي روده اي و سرطان .4

محصوالت براي  ويروسي و آنتي بيوتيكي و كاهش سلول هاي سرطاني مي شود، بنابراين استفاده از اين به دياره

  .دارند، بسيار مفيد است افرادي كه در معرض ابتال به سرطان به خصوص سرطان روده  بزرگ قرار

دستگاه ايمني بدن انسان از طرق مختلفي سبب :  خگوئي دستگاه ايمني به تحريكات خارجيافزايش قدرت پاس .5

 يكي از حساس ترين موارد مربوط به تحريكاتي است كه از ناحيه مواد غذائي موجود. شود حفظ سالمتي فرد مي

مثالً (ده خود در روده گستر باكتري هاي پروبيوتيك با فعاليت هاي. در روده به دستگاه ايمني فرد وارد مي شود

ناحيه از بدن به حداقل كاهش يابد و بنابراين دستگاه  سبب مي شود كه تحريكات اين) فعاليت هاي فاگوسيتوزي

  .كنند ايمني بدن انسان را تقويت مي

 باكتري هاي پروبيوتيك از .بدن براي نگهداري سالمتي خود نياز به مواد مغذي كافي دارد:   توليد ريزمغذي ها .6

اسيدهاي چرب مورد نياز بدن سبب پاسخگوئي به  طريق سنتز ريزمغذي ها مثل انواع ويتامين ها، اسيد آمينه و

  .شوند نيازهاي اساسي تغذيه اي بدن انسان مي

  افزايش دسترسي بيولوژيك به يون ها .7

  بهبود حركات كرمي شكل روده اي .8

  مورد نياز بدن (L+) توليد اسيد الكتيك .9

  اري محصوالت غذائيافزايش ماندگ .10

  توليد آنتي اكسيدان و تركيبات ضدسرطان .11

  كاهش پوكي استخوان .12
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 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

 ماست پروبيوتيك جايگزين محصوالت بررسي به بخش ايندر

پروبيوتيك غذاهاي تخميري  از جمله مواد غذايي حاوي .پردازيممي

ها،  ها و آبميوه ، نوشيدنيو محصوالت با پايه لبني ماستهمچون 

توجه به خصوصيات و با . باشدمي هاي پودري، قرص و كپسول مكمل

 بخش اين در كه محصوالتي منحصر به فرد ماست پروبيتيك هايويژگي

 محصوالت عنوان به گردندمي جايگزين معرفي محصوالت عنوانه ب

 . شوندمي نعنوا پايين اهميت با جايگزين

 

 لبني پايه با غذاهاي -1-7-1

 اين .شود مي محسوب تخميري فرآورده يك كه است پروبيوتيكي و لبني پايه بر يكي از محصوالت كفير نوشيدني

 ساير .است شير الكتوز نداشتن تحمل دچار افراد مورد در خصوص به و شفابخش بخش لذت نوشيدني يك فرآورده

 .باشند پروبيوتيكي قلمروي غذاهاي در توانند مي نيز شير تخميري محصوالت

 هاميوه آب -1-7-2

 آبميوه تركيبات برخي شيميايي تداخالت همچنين مختلف، طعمهاي بودن برجسته و طبيعي اهميت دليل به مورد اين در

 و طعمها و خصوصيات با ها نوشيدني اين امروزه اما .است برخوردار بيشتر پيچيدگي قدري از ها پروبيوتيك فرآيند افزودن

 آبميوهها اين نوع بهترين ارگانيك انواع .روند مي شمار به پروبيوتيكي محصوالت طرفدارترين پر جمله مختلف از تركيبات

 .آورند مي فراهم مغذي و سالم محصول يك شكل، طبيعيترين در و شيميايي هيچ افزودني بدون كه هستند
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 ترشيجات و سبزيجات -1-7-3

 جهاني بازارهاي در امروزه .است مفيد باكتريهاي واسطه به ها فرآورده كردن تخمير هدف، محصوالت، اين مورد رد عمدتاً

 موجود برندهاي اغلب كه داشت توجه بايد .شوند مي عرضه پروبيوتيكي صورت به ترشيجات انواع و شور خيار زيتون شور،

 احتماالً و است شده متوقف مفيد افزوده هاي باكتري رفتن بين از جهنتي در تخمير، فرآيند يعني اين و اند پاستوريزه شده

 مفيد آثار و شد نخواهد بدن وارد محصوالت اين قالب در و فعالي زنده باكتري هيچ

 نگهدارنده يك به عنوان بنزوات سديم .شد خواهدن حاصل آن نسبي تخمير از محصول

 .كند مي نابود را زنده هاي باكتري كه ميشود استفاده غذايي مواد و ها كنسروه برخي در

 

 

 

 تنقالت ساير و شكالت -1-7-4

 كشيده نيز شيرين و كرده پف غالت و شكالت همچون تنقالتي به مفيد هاي باكتري اين از استفاده ادعاي دامنه امروزه

 از وعين حاوي كه است شده عرضه اروپايي هاي بازار در مختلف هاي طعم با آدامس نوعي حتي .است شده

 .پروبيوتيكهاست

 دارويي غذايي هاي مكمل -1-7-5

 شربت و پودر جويدني، هاي قرص كپسول، جمله از مختلف اشكال در ها مكمل اين

 در كه است زنده باكتري معيني حاوي مقادير پروبيوتيك كپسول هر .ميشوند عرضه

 مكملها اين منظم مصرف .بود خواهد سودمند انسان سالمت براي آن مصرف نهايت

 .است بوده مفيد قارچي هاي آلودگي عوارض در تخفيف
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 شيميايي خاص محيط دليل به ماست .دهد مي تشكيل ماست را امروز پروبيوتيك غذاهاي ترين عمده شك بدون

 غذايي، ضرورت از منظر عالوه بر اين . شود مي محسوب پروبيوتيكها افزودن براي بسترها ترين از مناسب يكي خود

باشند و اين محصوالت همواره مي بدن انسان نياز مورد مواد ديگر و كلسيم و پروتئين غني بسيار منابع لبنياتي، تمحصوال

استفاده ، لبنيات مصرف اهميت بر مبني گسترده با تبليغات مخصوصا. جزئي از سبد غذايي خانوار را تشكيل مي دهند

ت عمده يك مزي بنابراين غني شدن ماست به وسيله پروبيوتيك ها. تاز اين محصول در ميان خانواده ها افزايش يافته اس

ترين شكل مصرف محصوالت  ماست پروبيوتيك رايج. و به ارزش آن مي افزايدآيد  براي اين محصول به حساب مي

 .شود مي هاي مواد غذايي توليد توسط برخي از شركت» بايو«پروبيوتيك است كه هم اكنون در كشور ما نيز با عنوان ماست 

 .ديگر محصوالت حاوي پروبيوتيك در كشور توليد نمي شوند

 

 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -1-8

اين باكتري ها به دو . ميكروبي روده را تشكيل مي دهند تريليون باكتري زنده است كه فلور 100روده انسان حاوي بيش از 

 باكتري هاي مفيد مانند باكتري هاي پروبيوتيك از طريق رشد و .انسان تقسيم مي شوند دسته مفيد و مضر براي سالمت

مواد ضروري براي بدن مانند  فعاليت خود مانع رشد و تكثير باكتري هاي مضر مي شوند و عالوه بر آن با سنتز برخي

هاي مفيد و مضر  در يك فرد سالم بين باكتري. ايفاء مي كنند نقش مهم در حفظ سالمتي فرد... ويتامين ها، اسيد آمينه و

آب درماني،  بسياري از عوامل مثل استفاده از آنتي بيوتيك ها براي درمان بيماري ها، اشعه درماني، توازن وجود دارد اما

استفاده از الكل، حساسيت هاي غذائي، عمل جراحي،  شيمي درماني، استفاده از آب كلردار، غذاهاي حاوي تركيبات داروئي و

توكسين هاي محيطي و حساسيت هاي ژنتيكي مي تواند سبب از بين رفتن  سترس هاي شديد،آسيب هاي فيزيكي، ا

امراض و  موجود در بدن فرد شود و از اين طريق با غالب شدن ميكروب هاي مضر در روده، فرد دچار ميكروب هاي مفيد

... بدن به تحريكات خارجي و پاسخگوئي بيماري هائي مثل اسهال، پوكي استخوان، افزايش كلسترول خون، كاهش قدرت

  .خواهد شد
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باكتري پروبيوتيك زنده  10گرم از آن حداقل داراي  ماست پروبيوتيك به لحاظ ظاهري شبيه به ماست معمولي است اما هر

 مي توان اين ماست را به شكل طعم دار مثالً. ترموفيلوس موجود در ماست معمولي است غير از باكتري هاي بولگاريس و

تفاوت معني داري با ... انداختگي و ويژگي اين ماست از نقطه نظر طعم، بو، بافت، رنگ، آب. تهيه كرد... ميوه اي ياماست 

پاسخگوئي به نيازهاي مربوط به اسيد آمينه و اسيدهاي چرب  از نظر تغذيه اي مصرف آن سبب. ماست معمولي ندارد

شده  هاي پروبيوتيك سبب افزايش دسترسي بيولوژيك بدن به يون هاضمناً فعاليت باكتري . شود اساسي مورد نياز بدن مي

پروبيوتيك از نظر انواع ويتامين ها مثل  ماست. بهتر جذب مي شوند... كه از اين طريق كلسيم، آهن، منيزيم، مس، سديم و

اين . و ماست معمولي استبسيار غني تر از شير ... اسيدفوليك، توكوفرول و ، ريبوفالوين، تيامين، بيوتين،C ،A ويتامين

آمريكا و ژاپن و . گويند مي Bioghurt مثالً در آلمان به آن. كشورهاي ديگر به اسامي مختلفي خوانده مي شود ماست در

در چند سال اخير ژاپن به توليد و مصرف . پروبيوتيك را دارند پس از آنها كشورهاي اروپائي بيشترين توليد محصوالت

توجه به فوايد  با. زيادي داده است و استانداردهاي خاص اين محصوالت را تدوين كرده است هميتمحصوالت پروبيوتيك ا

مختلف مواد غذائي مخاطره آميزي كه در دسترس  بي شمار آن بر سالمتي افراد جامعه و با افزايش روزافزون مصرف انواع

. ناپذير رژيم غذائي جوامع پيشرفته شده استپروبيوتيك يك جزء جدائي  همگان قرار گرفته است، مصرف فرآورده هاي

درماني با درك  است كه دانش پژوهان و متخصصان علوم و صنايع غذائي و همچنين علوم تغذيه و رژيم بنابراين ضروري

. مفيد و تشويقي در اين زمينه به مردم كنند اهميت موضوع، سعي در رواج مصرف محصوالت پروبيوتيك و ارائه اطالعات

  .بهبود تغذيه و شاهد اثر مثبت آن بر سالمتي تمام افراد جامعه باشيم مصرف فرآورده هاي پروبيوتيك سببتا با 
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 كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده محصول -1-9

امروزه مقبوليت و مصرف فرآورده هاي پروبيوتيك در كشورهاي جهان به ويژه اروپا، اياالت متحده و ژاپن رواج چشمگير 

فرآورده غذايي پروبيوتيك حاوي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم ها در  90ت، به طوريكه بيش از يافته اس

بيشتر ماست هاي توليد شده . فرآورده لبني پروبيوتيك در ژاپن به مصرف مي رسد 53سرتاسر جهان توليد مي شود، بيش از 

در كشورهاي اروپايي همچون فرانسه، آلمان و . سيدوفيلوس هستندا.حاوي باكتري ل 1970در بازارهاي آمريكا پس از دهه 

كارخانه  45بيش از . از كل فرآورده هاي تخميري را شامل مي شوند% 25سوئد، فرآورده هاي تخميري پروبيوتيك حدود 

ه تخميري پروبيوتيك فرآورد 43حدود . اسيدوفيلوس مي پردازند-لبني در اروپا، فقط به توليد فرآورده هاي پروبيوتيك بيفيدو

خنك شده در انگلستان به فروش مي رسد و فرآورده پروبيوتيك فراوان نظير شيرهاي تخميري، پنيرهاي نرم، فرآورده هاي 

در بسياري از كشورهاي . غير لبني با پايه سويا و معلقه هاي تغليظ شده ميكروبي در بازارهاي انگلستان موجود مي باشد

ي و آسيايي، انواع گوناگوني از فرآورده هاي پروبيوتيك شامل شيرهاي تخميري، شيرهاي تازه، اروپايي، آفريقاي شمال

سه دهه گذشته، فرآورده هاي تجاري پروبيوتيك عرضه -در دو. ماست، دسرهاي منجمد و پنير در حال توليد و مصرف است

يت شيرهاي تخميري پروبيوتيك كمتر از در آمريكاي شمالي، محبوب. شده به بازار از رشد جهشي برخوردار بوده اند

كشورهاي اروپايي است از اين رو ساير فرآورده هاي لبني پروبيوتيك مانند پنير و يا فرآورده هاي غير لبني پروبيوتيك به 

 .در اروپا، ماست پروبيوتيك پرطرفدارترين فرآورده پروبيوتيك است. طور فزاينده موضوع پژوهش و توليد قرار گرفته اند
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 شرايط صادرات و واردات -1-10

 : شوند كاالهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم ميبه طور كلي 

 .كسب مجوز ندارد كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كااليي است: كاالي مجاز     -1            

 . پذير است ن با كسب مجوز امكانكااليي است كه صدور يا ورود آ: كاالي مشروط     -2            

به اعتبار خريد و فروش (كااليي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : كاالي ممنوع     -3            

 . و يا بموجب قانون ممنوع گردد) يا مصرف

 .ابط به كسب مجوز نياز نداردرعايت ضو اين محصول متعلق به دسته اول محصوالت مي باشد و صادر يا وارد كردن آن با

 : اما به طور كلي جهت صادرات و واردات قوانين زير وضع شده است 

اتاق  توسط كه مبادرت به امر صادرات و واردات كاال به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است •

 .رسد مي بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني

كنندگان كاالهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وارد •

 .وزارت بازرگاني مراجعه نمايند

بندي كاالهاي صادراتي  سازي و بسته واردات قبل از صادرات مواد و كاالهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده •

كه  كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه يا سفته معتبر به گمرك از پرداختبه صورت ورود موقت با ارايه تعهد 

 .كارمزد دارد، معاف است جنبه هزينه يا

) كه تابع مقررات خاص خود است هاي پايين دستي آن به استثناي نفت خام و فرآورده(كشور  كاالهاي صادراتي كليه •

 .باشند از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي
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 بزرگترين واردكنندگان و صادركنندگان ماست  -1-11

 بزرگترين واردكنندگان ماست در جهان -1-11-1

 ميزان واردات ماست در جهان: 6-1جدول 

ارزش واردات در 

2006 

ارزش واردات در 

2007 

ارزش واردات در 

2008 

ارزش واردات در 

2009 

ارزش واردات در 

2010 
 وارد كننده

۱۲,۲۵۴,۲۴۴,۸۶۴ ۱۴,۰۷۰,۰۶۷ ۲۰۰,  جهان   ۱۲,۶۵۰,۱۱۶,۰۹۶ ۱۶,۳۷۶,۰۹۸,۸۱۶ 

۱۱,۷۵۹,۳۶۹,۸۴۷ ۱۳,۴۰۸,۶۱۷,۰۳۴ ۱۵,۵۱۹,۰۱۶,۷۳۹ ۱۱,۹۵۷,۹۶۴,۷۳۸ ۸,۰۵۹,۵۱۴,۵۲۶ 
اتحاديه سازمان 

 تجارت جهاني

 آمريكا ۱,۹۶۸,۱۱۹,۴۲۴ ۱,۶۰۱,۸۹۵,۸۰۸ ۲,۱۶۴,۸۳۴,۰۴۸ ۲,۰۱۷,۱۲۰,۷۶۸ ۱,۹۱۸,۹۹۷,۱۲۰

۷۹۱,۴۶۰,۸۶۴ ۹۵۶,۱۱۵,۴۵۶ ۱,۱۳۲,۵۶۲ ۱۷۶,  چين ۱,۳۹۴,۲۹۱,۸۴۰ ۱,۰۰۵,۵۵۵,۲۰۰ 

 آلمان   ۹۳۸,۳۶۳,۰۷۲ ۱,۲۰۴,۲۰۹,۲۸۰ ۱,۰۵۹,۳۰۷,۸۴۰ ۹۲۲,۲۱۳,۳۷۶

 ژاپن ۶۹۲,۵۴۶,۳۰۴ ۵۵۱,۹۸۴,۷۶۸ ۷۶۲,۵۳۳,۹۵۲ ۶۲۲,۲۴۳,۳۲۸ ۵۷۹,۰۶۳,۹۳۶

 فرانسه ۶۰۶,۹۷۱,۰۷۲ ۵۴۰,۵۰۲,۲۷۲ ۶۹۵,۰۰۴,۲۸۸ ۶۱۱,۳۶۴,۴۱۶ ۵۲۹,۹۰۲,۲۷۲

 ايالت كينگدوم ۵۵۸,۶۴۷,۳۶۰ ۴۸۲,۸۹۳,۳۷۶ ۶۳۴,۴۴۸,۹۶۰ ۶۲۴,۶۱۲,۷۳۶ ۶۰۶,۴۲۸,۳۵۲

 ايتاليا   ۴۱۲,۳۴۰,۳۲۰ ۵۶۰,۹۶۰,۳۸۴ ۵۱۱,۸۲۲,۵۲۸ ۴۴۲,۵۶۵,۰۸۸

 هلند   ۳۸۲,۱۹۰,۴۳۲ ۴۹۴,۹۳۶,۵۷۶ ۴۲۱,۳۶۷,۷۱۲ ۳۵۸,۵۰۹,۵۳۶

 هنگ كنگ   ۳۵۲,۲۴۰,۷۳۶ ۳۹۲,۹۶۲,۳۳۶ ۳۷۰,۱۳۲,۴۸۰ ۳۳۵,۷۵۳,۷۹۲

 بلژيك   ۳۵۱,۷۸۱,۰۲۴ ۴۷۰,۷۱۵,۲۳۲ ۴۱۳,۳۷۱,۳۲۸ ۳۵۳,۷۸۹,۹۵۲

 جمهوري كره ۴۲۵,۰۹۸,۳۶۸ ۳۲۳,۰۸۱,۶۶۴ ۴۳۵,۲۷۱,۳۹۲ ۳۵۶,۸۴۱,۰۲۴ ۳۰۹,۳۷۹,۴۸۸

 كانادا ۳۹۱,۱۷۱,۷۴۴ ۳۲۱,۰۷۰,۲۴۰ ۴۰۸,۷۴۰,۴۴۸ ۳۸۰,۶۱۹,۰۴۰ ۳۵۰,۲۵۷,۱۵۲

 اسپانيا   ۲۸۷,۵۰۱,۶۳۲ ۴۱۸,۷۲۸,۲۸۸ ۳۹۱,۲۳۶,۹۶۰ ۳۲۹,۹۷۵,۸۴۰

 هند   ۲۶۶,۴۰۱,۵۵۲ ۳۱۵,۷۱۲,۰۹۶ ۲۱۸,۶۴۵,۲۹۶ ۱۷۸,۲۱۲,۴۴۸

 سنگاپور ۲۳۵,۰۶۸,۸۰۰ ۲۴۵,۷۸۴,۶۷۲ ۳۱۹,۷۸۰,۲۸۸ ۲۶۳,۱۵۴,۹۱۲ ۲۳۸,۷۱۱,۲۴۸

 مكزيك   ۲۳۴,۳۸۴,۵۲۸ ۳۰۸,۵۸۳,۱۰۴ ۲۸۱,۹۲۶,۵۲۸ ۲۵۶,۰۸۵,۹۲۰

 تايپه چين ۲۵۲,۴۳۸,۴۴۸ ۱۷۴,۹۴۲,۵۶۰ ۲۴۰,۶۷۸,۳۵۲ ۲۱۹,۶۶۶,۵۶۰ ۲۰۲,۶۸۵,۷۷۶
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۹۷,۸۶۳,۶۰۰ ۱۲۷,۰۰۱,۵۰۴ ۱۷۵,۴۸۵,۶۹۶ ۱۶۴,۲۵۱,۰۰۸   
امارات متحده 

 عربي

 استراليا ۱۹۳,۶۴۲,۷۵۲ ۱۵۸,۹۴۱,۱۵۲ ۱۹۱,۵۸۳,۹۰۴ ۱۵۵,۶۵۶,۷۸۴ ۱۳۲,۶۵۰,۷۵۲

 سوئيس ۱۷۵,۹۱۹,۴۰۸ ۱۵۵,۳۷۸,۰۶۴ ۱۸۳,۵۱۵,۵۲۰ ۱۶۱,۱۸۰,۱۹۲ ۱۴۱,۳۹۹,۵۲۰

 لهستان   ۱۴۶,۶۰۸,۰۰۰ ۲۱۰,۴۷۸,۵۱۲ ۱۶۴,۱۷۲,۴۸۰ ۱۲۵,۶۴۵,۳۴۴

۱۳۹,۵۷۶,۱۷۶ ۱۷۰,۰۶۲,۷۲۰ ۲۰۱ ۹۶۰,۷۸۴,  تركيه ۱۷۶,۹۵۹,۷۲۸ ۱۴۰,۸۶۹,۰۰۸ 

 اتريش   ۱۳۶,۴۱۸,۴۳۲ ۱۷۵,۰۲۵,۷۶۰ ۱۵۶,۰۵۵,۶۴۸ ۱۳۴,۲۴۸,۲۷۲

 تايلند ۱۸۵,۳۱۲,۱۴۴ ۱۳۳,۷۶۹,۶۴۰ ۱۷۸,۶۱۳,۱۰۴ ۱۴۳,۷۶۱,۴۵۶ ۱۲۸,۵۸۴,۴۸۰

 برزيل ۱۸۱,۶۴۸,۶۷۲ ۱۲۷,۶۴۷,۳۲۸ ۱۷۳,۱۹۶,۶۴۰ ۱۲۰,۶۲۰,۸۷۲ ۹۱,۳۴۲,۷۸۴

 مالزي   ۱۲۳,۵۷۵,۲۸۰ ۱۵۶,۲۰۲,۵۲۸ ۱۴۶,۱۰۴,۳۰۴ ۱۳۱,۱۲۷,۰۴۸

 سوئد   ۱۱۹,۹۴۸,۷۰۴ ۱۶۸,۹۸۱,۶۸۰ ۱۵۲,۸۲۲,۷۰۴ ۱۲۷,۱۰۰,۹۲۸

 جمهوري چك ۱۲۵,۴۳۲,۸۸۰ ۱۰۴,۸۴۹,۵۳۶ ۱۴۱,۸۳۳,۸۴۰ ۱۱۶,۸۲۲,۲۰۰ ۹۳,۴۲۹,۴۷۲

 اندونزي   ۹۶,۸۲۹,۱۶۰ ۱۲۹,۲۴۴,۰۴۸ ۷۴,۴۷۳,۴۳۲ ۶۱,۰۶۵,۴۶۴
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 CISدر حوزه بزرگترين واردكنندگان ماست  -1-11-2

 واردات در آسياي مركزي  :7-1جدول 

ارزش واردات 

 2006در 

ارزش واردات 

 2007در 

ارزش واردات 

 2008در 

ارزش واردات 

 2009در 

ارزش واردات 

 2010در 
 وارد كننده

۳,۰۴۳,۵۲۷ ۳,۷۴۹,۶۸۴ ۴,۱۶۰,۵۷۶ ۳,۵۷۹,۱۴۰ 
 

 جهان

اي مشترك المنافعاتحاديه كشوره ۳۱,۷۲۳ ۱۱۸,۳۶۹ ۱۷۲,۳۲۷ ۱۵۷,۹۳۱ ۱۰۵,۴۱۴  

 قزاقستان ۲۹,۰۸۰ ۴۷,۷۴۰ ۵۸,۵۰۵ ۴۸,۵۳۸ ۲۸,۳۰۹

۱۹,۷۵۶ ۳۵,۴۴۵ ۳۵,۵۵۴ ۲۰,۴۶۶ 
 

 روسيه

۱۳,۱۹۰ ۱۷,۷۲۰ ۱۹,۸۶۴ ۱۸,۰۰۲ 
 

 بالروس

۳۲,۰۶۹ ۳۹,۹۵۵ ۳۵,۲۵۵ ۱۱,۰۴۹ 
 

 اوكراين

۳,۳۰۹ ۴,۰۱۷ ۵,۷۳۴ ۵,۰۶۰ 
 

 جمهوري مولداوي

۲,۱۵۵ ۲,۶۴۸ ۳,۴۵۲ ۴,۵۱۷ 
 

 آذربايجان

۲,۰۴۵ ۳,۸۷۶ ۵,۶۵۹ ۴,۳۳۷ 
 

 قرقيزستان

 گرجستان ۲,۶۴۳ ۲,۱۱۶ ۳,۴۲۴ ۲,۴۴۳ ۲,۱۵۳

۷۲۰ ۹۵۳ ۱,۴۹۱ ۲,۰۴۱ 
 

 تركمنستان

۶۷۵ ۱,۱۴۱ ۱,۸۲۴ ۱,۷۷۱ 
 

 تاجيكستان

۹۶۴ ۱,۰۸۰ ۱,۵۳۷ ۱,۲۱۵ 
 

 ارمنستان

۶۹ ۱۱۵ ۲۸ ۵۵ 
 

 ازبكستان
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 بزرگترين واردكنندگان ماست در خاورميانه -1-11-3

 

 ميزان واردات ماست در خاورميانه :8-1جدول 

ارزش واردات 

 2006در 

ارزش واردات 

 2007در 

ارزش واردات 

 2008در 

ارزش واردات 

 2009در 

ارزش واردات 

 2010در 
 وارد كننده

۳,۰۴۳,۵۲۷ ۳,۷۴۹,۶۸۴ ۴,۱۶۰,۵۷۶ ۳,۵۷۹,۱۴۰ 
 

 جهان

 اتحاديه خاورميانه ۲۰,۴۸۰ ۱۰۶,۰۸۶ ۱۴۹,۹۶۳ ۱۸۶,۷۳۲ ۱۳۳,۱۳۷

۲۰,۹۵۸ ۲۵,۶۰۰ ۲۹,۹۵۴ ۳۱,۰۵۳ 
 

 عربستان سعودي

 جردن ۲۰,۲۲۷ ۲۰,۶۰۰ ۱۷,۵۴۸ ۱۲,۴۱۷ ۷,۸۸۵

۱۵,۴۳۷ ۱۶,۱۷۴ ۲۰,۰۱۰ ۱۹,۱۵۰ 
 

 امارات متحده عربي

۹,۲۹۹ ۱۰,۱۷۰ ۱۴,۶۷۲ ۱۷,۱۳۷ 
 

 عمان

۱۴,۳۵۱ ۱۴,۸۱۶ ۱۱,۵۵۰ ۹,۷۷۶ 
 

 عراق

۷۸ ۱,۳۴۸ ۰ ۱,۸۴۱ 
 

 سوريه

۴۵,۰۴۲ ۵۹,۱۸۴ ۷,۴۸۷ ۱,۵۳۶ 
 

 كويت

  
۹۷ ۱,۱۹۷ 

 
 مصر

۲۷۱ ۲۱۴ ۳۹۴ ۹۳۵ 
 

 يمن

۱۱۷ ۱۳۵ ۱۷۴ ۸۴۳ 
 

 لبنان

۱۷,۷۴۰ ۱۸,۲۸۶ ۷۰۱ ۷۹۲ 
 

 بحرين

۱,۸۹۸ ۹,۸۶۳ ۲۳,۵۱۳ ۵۹۵ 
 

 قطر

۰ ۶۷ ۳۲۴ ۴۶۶ 
 

 ايران

 تركيه ۲۵۳ ۹۶ ۱۸۷ ۷۶ ۲۱

۴۰ ۷۷ ۱۰۶ ۵۱ 
 

 اسرائيل

 
۱۸,۳۰۵ ۲۳,۲۴۶ ۱۸ 

 
 فلسطين
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 بزرگترين صادركنندگان ماست در جهان -1-11-4

 ميزان صادرات در جهان: 9-1جدول 

ارزش صادرات در 

2006 

ارزش صادرات در 

2007 

ارزش صادرات در 

2008 

ارزش صادرات در 

2009 

ارزش صادرات 

2010در   
 صادر كننده

 جهان   ۱۲,۳۶۷,۶۹۰,۷۵۲ ۱۵,۹۶۱,۴۰۴,۴۱۶ ۱۳,۸۲۹,۷۱۹,۰۴۰ ۱۲,۰۴۴,۶۵۸,۶۸۸

 سازمان تجارت جهاني ۷,۴۹۲,۶۶۸,۸۸۸ ۱۱,۷۱۵,۷۰۶,۷۴۶ ۱۴,۸۹۷,۵۲۸,۰۷۲ ۱۲,۹۸۴,۴۹۰,۲۹۲ ۱۱,۳۲۲,۷۱۶,۶۲۵

 چين ۱,۵۷۸,۲۸۴,۲۸۸ ۱,۲۰۱,۶۴۶,۷۲۰ ۱,۴۳۰,۶۹۳,۱۲۰ ۱,۲۲۰,۰۵۹,۶۴۸ ۹۶۸,۹۳۵,۶۱۶

 آلمان   ۱,۱۲۷,۸۳۹,۸۷۲ ۱,۴۶۶,۱۳۷,۴۷۲ ۱,۳۲۸,۸۴۱,۳۴۴ ۱,۱۲۱,۹۶۲,۸۸۰

 آمريكا ۱,۲۷۷,۵۰۳,۸۷۲ ۱,۰۵۶,۷۱۲,۰۶۴ ۱,۲۹۹,۸۹۸,۸۸۰ ۱,۱۶۲,۵۳۸,۱۱۲ ۱,۰۳۷,۰۲۹,۲۴۸

 ژاپن ۷۶۹,۷۷۵,۱۰۴ ۵۸۰,۷۱۸,۷۲۰ ۷۸۱,۴۱۲,۱۶۰ ۷۱۴,۳۲۷,۰۴۰ ۶۴۶,۷۲۵,۰۵۶

 فرانسه ۵۲۰,۸۴۶,۸۴۸ ۴۶۴,۱۱۲,۸۰۰ ۵۹۴,۵۰۵,۰۲۴ ۵۳۹,۷۳۰,۶۸۸ ۴۷۹,۰۱۲,۸۶۴

 هلند   ۴۳۱,۵۰۲,۴۶۴ ۵۴۵,۸۵۳,۳۷۶ ۴۷۷,۶۴۰,۵۴۴ ۴۰۰,۶۸۵,۸۸۸

 ايتاليا   ۴۰۵,۱۷۸,۵۲۸ ۵۴۱,۷۸۶,۳۰۴ ۵۰۰,۲۰۳,۴۲۴ ۴۱۷,۱۵۲,۹۹۲

 بلژيك   ۳۶۹,۹۵۰,۰۴۸ ۴۷۷,۱۸۷,۸۴۰ ۴۳۰,۸۲۲,۱۱۲ ۳۶۹,۲۵۶,۰۶۴

 جمهوري كره ۴۶۷,۷۳۳,۳۴۴ ۳۶۳,۵۳۱,۰۷۲ ۴۲۲,۰۰۳,۴۸۸ ۳۷۱,۴۷۷,۱۲۰ ۳۲۵,۴۵۷,۲۴۸

 كينگدوم ۴۰۴,۷۳۶,۶۷۲ ۳۵۱,۱۶۳,۴۵۶ ۴۵۷,۷۴۳,۳۶۰ ۴۳۹,۹۷۲,۹۹۲ ۴۴۴,۴۳۹,۲۰۰

گهنگ كن   ۳۲۹,۴۲۱,۹۲۰ ۳۷۰,۲۴۱,۸۲۴ ۳۴۹,۳۸۵,۵۶۸ ۳۲۲,۶۶۸,۸۰۰  

 كانادا ۳۸۷,۱۱۴,۱۱۲ ۳۱۵,۴۲۴,۲۲۴ ۴۵۵,۷۱۸,۳۳۶ ۴۱۹,۹۶۷,۵۵۲ ۳۸۸,۱۷۸,۶۸۸

 سنگاپور ۲۵۹,۴۶۸,۱۱۲ ۲۶۹,۸۳۲,۴۴۸ ۳۳۸,۱۷۵,۹۳۶ ۲۹۹,۲۹۷,۴۴۰ ۲۷۱,۸۰۹,۱۸۴

 مكزيك   ۲۲۹,۷۱۲,۳۳۶ ۲۹۱,۲۶۴,۸۰۰ ۲۷۱,۸۲۱,۲۱۶ ۲۴۹,۹۶۰,۵۴۴

 اسپانيا   ۲۲۳,۱۳۲,۲۰۸ ۲۷۹,۲۳۱,۴۵۶ ۲۵۳,۷۵۳,۹۲۰ ۲۱۴,۰۶۱,۲۰۰

 تايپه چين ۲۷۴,۸۹۳,۰۲۴ ۲۰۳,۴۹۳,۸۵۶ ۲۵۵,۰۵۵,۲۸۰ ۲۴۶,۳۳۱,۴۵۶ ۲۲۴,۰۱۱,۸۸۸

 عربستان سعودي   ۱۹۲,۳۱۴,۱۲۸ ۳۱۳,۴۶۲,۲۴۰ ۲۳۴,۹۵۰,۷۵۲ ۲۱۱,۳۰۵,۸۰۸

 هند   ۱۷۶,۷۶۵,۰۴۰ ۱۸۱,۸۶۰,۸۹۶ ۱۴۵,۸۹۸,۰۴۸ ۱۲۱,۲۰۰,۶۰۸

بيامارات متحده عر   ۱۷۴,۷۲۴,۹۹۲ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۶۳۴,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۴,۹۹۲  

 سوئيس ۱۹۵,۲۵۶,۶۴۰ ۱۷۲,۴۷۴,۱۴۴ ۲۰۰,۶۱۴,۷۵۲ ۱۷۲,۰۷۸,۱۱۲ ۱۴۷,۸۵۶,۲۸۸
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 مالزي   ۱۵۷,۱۹۴,۸۳۲ ۱۹۸,۸۴۶,۳۶۸ ۱۷۵,۹۶۱,۸۵۶ ۱۶۰,۶۶۹,۲۳۲

 استراليا ۲۰۷,۷۵۲,۴۴۸ ۱۵۳,۷۶۶,۵۶۰ ۱۸۶,۸۵۳,۰۰۸ ۱۳۹,۱۲۲,۲۲۴ ۱۲۳,۳۲۲,۷۷۶

 برزيل ۲۰۱,۹۱۵,۲۸۰ ۱۵۲,۹۹۴,۷۳۶ ۱۹۷,۹۴۲,۴۴۸ ۱۶۰,۶۴۸,۸۶۴ ۱۳۷,۸۰۶,۱۹۲

 تايلند ۱۹۶,۴۲۲,۶۲۴ ۱۵۲,۴۹۷,۲۰۰ ۱۷۵,۹۰۷,۹۲۰ ۱۵۳,۵۷۱,۱۲۰ ۱۳۰,۵۸۰,۰۴۸

 لهستان   ۱۳۴,۴۳۷,۱۰۴ ۱۷۱,۸۵۹,۹۰۴ ۱۳۸,۷۸۴,۹۷۶ ۱۰۹,۵۸۴,۱۱۲

 اتريش   ۱۳۱,۳۸۷,۲۴۸ ۱۷۲,۲۲۷,۹۵۲ ۱۵۶,۵۸۸,۴۰۰ ۱۳۴,۰۵۳,۲۹۶

 سوئد   ۱۳۱,۱۱۶,۱۷۶ ۱۸۳,۸۸۰,۶۴۰ ۱۶۹,۰۶۱,۴۷۲ ۱۴۷,۳۷۰,۴۰۰

 نوروژ ۱۳۱,۸۲۶,۵۸۴ ۱۱۷,۹۰۱,۲۱۶ ۱۶۷,۸۱۱,۸۰۸ ۱۳۶,۳۵۷,۰۲۴ ۱۲۲,۲۰۰,۲۰۸

 ايرلند   ۱۱۶,۸۹۴,۶۷۲ ۱۲۷,۱۱۱,۳۴۴ ۱۲۲,۲۳۲,۸۰۸ ۱۰۸,۷۶۲,۸۲۴

 اندونزي   ۱۱۶,۵۰۹,۹۹۲ ۱۳۷,۰۲۰,۴۱۶ ۱۱۴,۱۰۰,۸۷۲ ۱۰۰,۷۹۸,۶۱۶

 جمهوري چك ۱۳۲,۱۶۹,۹۱۲ ۱۱۲,۸۸۴,۳۲۰ ۱۴۶,۰۸۷,۰۲۴ ۱۲۰,۹۰۰,۴۹۶ ۹۵,۱۴۰,۹۸۴

 تركيه ۱۱۵,۴۸۰,۲۸۰ ۱۰۲,۱۳۸,۵۲۸ ۱۳۲,۰۰۲,۳۸۴ ۱۰۷,۲۷۱,۷۵۲ ۸۵,۵۳۴,۶۷۲

 دانمارك   ۹۲,۵۰۷,۴۱۶ ۱۱۵,۶۵۹,۸۹۶ ۱۰۱,۸۱۵,۱۵۲ ۹۱,۵۷۳,۷۲۰
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 CISبزرگترين صادركنندگان ماست در حوزه  -1-11-5

 ميزان صادرات در آسياي مركزي: 10-1جدول 

ارزش صادرات 

 2006در 

ارزش صادرات 

 2007در 

ات ارزش صادر

 2008در 

ارزش صادرات 

 2009در 

ارزش صادرات 

 2010در 
 صادر كننده

۲,۹۸۰,۵۱۴ ۳,۷۲۶,۲۳۰ ۴,۲۱۳,۰۶۴ ۳,۶۱۹,۹۹۱ 
 

 جهان

 كشورهاي مستقل مشترك المنافع ۶۰۸ ۱۰۲,۲۷۵ ۱۵۱,۶۶۲ ۱۲۰,۸۷۲ ۸۱,۲۷۵

۷۰,۲۶۶ ۹۸,۸۹۱ ۱۱۴,۴۵۲ ۷۲,۹۶۶ 
 

 فدراسيون روسيه

۶,۹۴۱ ۱۶,۱۳۳ ۳۰,۵۹۷ ۲۲,۸۷۶ 
 

 بالروس

۳,۲۲۰ ۴,۴۲۷ ۴,۶۳۴ ۳,۳۸۷ 
 

 قرقيزستان

۶۲۱ ۹۷۸ ۱,۳۳۹ ۲,۷۵۶ 
 

 اوكراين

 قزاقستان ۳۱۰ ۲۳۸ ۵۳۰ ۴۳۱ ۲۲۲

۴ ۱۰ ۱۹ ۲۷ 
 

 ارمنستان

  
۹۱ ۲۴ 

 
 ازبكستان

۰ ۰ ۰ ۱ 
 

 آذربايجان

۰ ۲ ۰ ۰ 
 

 جمهوري مولداوي

 گرجستان ۲۹۸ ۰ ۰ ۰ ۱
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 بزرگترين صادركنندگان ماست در خاورميانه -1-11-6

 ميزان صادرات در خاورميانه: 11-1جدول 

ارزش صادرات 

 2006در 

ارزش صادرات 

 2007در 

ارزش صادرات 

 2008در 

ارزش صادرات 

 2009در 

ارزش صادرات 

 2010در 
 صادر كننده

۲,۹۸۰,۵۱۴ ۳,۷۲۶,۲۳۰ ۴,۲۱۳,۰۶۴ ۳,۶۱۹,۹۹۱ 
 

 جهان

 اتحاديه خاورميانه ۱۵,۹۸۶ ۱۱۸,۵۱۴ ۱۰۵,۶۸۴ ۱۴۱,۶۶۳ ۹۸,۵۳۲

۷۳,۳۸۷ ۱۲۱,۲۳۹ ۸۰,۱۱۴ ۹۱,۷۹۸ 
 

 عربستان سعودي

 تركيه ۱۲,۳۲۰ ۹,۴۱۷ ۹,۹۵۸ ۷,۳۲۵ ۵,۳۰۶

۳,۴۵۳ ۱,۸۸۴ ۱,۶۱۵ ۷,۲۹۵ 
 

 سوريه

 جردن ۳,۶۶۶ ۳,۶۲۱ ۴,۱۸۶ ۷۹۱ ۳۴۴

۱,۱۰۳ ۴۹۳ ۸۰۸ ۱,۷۷۴ 
 

 اسرائيل

۲,۳۷۹ ۳,۶۱۹ ۲,۴۳۳ ۱,۲۹۹ 
 

 كويت

۱,۳۵۸ ۸۱۴ ۱,۵۱۸ ۱,۱۵۵ 
 

 امارات متحده عربي

  
۱۷۰ ۱,۰۷۹ 

 
 مصر

۲۰۸ ۲۸۹ ۳۹۴ ۵۳۴ 
 

 لبنان

۱۰,۷۸۸ ۷۰ ۷۲۸ ۲۶۱ 
 

 ايران

۳۰ ۱۷۲ ۱۰۵ ۱۶۹ 
 

 عمان

۱۱۶ ۱۶۵ ۲۰ ۵۴ 
 

 بحرين

۵۵ ۱۳ ۷ ۳۷ 
 

 يمن

 
۴,۷۸۶ ۳,۶۲۷ ۲۱ 

 
 فلسطين

۱ ۳ ۱ 
  

 قطر

۴ 
    

 عراق
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ل واحدها و بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون و مح -2-1

 تعداد آنها 

 واحدهاي فعال و ظرفيت توليد ماست در كشوروضعيت : 1-2جدول 

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 21 تن 39634 آذربايجان شرقي 1

 10 تن 36250 آذربايجان غربي 2

 2 تن 550 اردبيل 3

 10 تن 6018250 اصفهان 4

 2 تن 2010 البرز 5

 1 تن 600 ايالم 6

 19 تن 50953 هرانت 7

 22 تن 20345 خراسان رضوي 8

 1 تن 3000 خراسان شمالي 9

 3 تن 11950 خوزستان 10

 2 تن 1020 زنجان 11

 4 تن 2332 سمنان 12

 6 تن 5760 فارس 13

 18 تن 63835 قزوين 14

 2 تن 40000 قم 15

 7 تن 3770 كرمان 16

 2 تن 4400 كرمانشاه 17

 3 تن 5500 گلستان 18

 2 تن 2300 گيالن 19

 3 تن 8600 لرستان 20

 13 تن 130750 مازندران 21

 7 تن 37108 مركزي 22

 5 تن 3440 همدان 23

 3 تن 1400 يزد 24

 168 تن 6493757 جمع
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 بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا  -2-2

از . درصد مي باشند 99و معادن داراي درصد پيشرفت از صفر تا طرح هاي در حال ايجاد معرفي شده توسط وزارت صنايع 

اينرو در اينجا براي كسب نتيجه و ايجاد قابليت پيش بيني زمان بهره برداري، طرح ها براساس درصد پيشرفت فيزيكي به 

 .  صورت زيرتقسيم بندي شده است

 درصد   76 – 99طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 درصد   51 – 75طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 درصد   26 – 50طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 درصد     1 – 25طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 طرح با پيشرفت فيزيكي                             صفر       درصد �

  

ر اينجا با استفاده از مستندات مركز آمار و اطالع رساني وزارت صنايع و معادن دسته بندي طرح هاي در حال ايجاد بر د     

 .اساس درصد پيشرفت فيزيكي آن ها انجام گرديده است
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 وضعيت طرح هاي در دست احداث با درصد پيشرفت صفر: 2-2جدول 

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 2 تن 5000 ربايجان شرقيآذ 1

 1 تن 50 آذربايجان غربي 2

 3 تن 9600 اصفهان 3

 7 تن 11300 تهران 4

 1 تن 800 خوزستان 5

 1 تن 2500 فارس 6

 7 تن 25350 قزوين 7

 1 تن 2000 مازندران 8

 3 تن 31008 مركزي 9

 1 تن 200 همدان 10

 1 تن 1000 كرمان 11

 28 تن 88808 جمع

 

1-25وضعيت طرح هاي در دست احداث با درصد پيشرفت  :3-2جدول   

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 1 تن 1000 تهران 1

 1 تن 1000 زنجان 2

 1 تن 1100 سمنان 3

 1 تن 2500 فارس 4

 1 تن 3000 گلستان 5

 3 تن 5900 مازندران 6

 8 تن 14500 جمع

 

26 – 50درصد پيشرفت  وضعيت واحد هاي در دست احداث با: 4-2جدول   

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 1 تن 2000 البرز 1

 1 تن 5000 مازندران 2

 2 تن 7000 جمع
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51 – 75وضعيت واحدهاي در دست احداث با درصد پيشرفت : 5-2جدول   

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 1 تن 500 خراسان رضوي 1

 1 تن 3000 قزوين 2

 1 تن 20000 قم 3

 3 تن 23500 جمع

 

 .نداريم  76-99در حال حاضر در كشور واحدي با درصد پيشرفت 

 

 وضعيت عرضه و تقاضا -2-3

با توجه به ميزان توليد واحدهاي فعال و با در نظر گرفتن طرح هاي در حال احداث ميزان عرضه ماست در سال هاي آتي برآورد شده 

 .است

 سال گذشته 5ميزان توليد داخلي در   -2-3-1

و سال بهره برداري آن ها ميزان توليد ماست كشور طي  1-2با توجه به واحدهاي فعال قيد شده در جدول       

 .در جدول زير آورده شده است 89تا  85سال هاي 

 

 

 

 89تا  85طي سال ماست ميزان توليد : 6-2جدول 

 )تن( ميزان توليد  سال                    شرح

1385 3117003 

1386 3636503 

1387 4156004 

1388 5195005 

1389 6493757 
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 برآورد ميزان توليد داخلي در سال هاي آينده  2-3-2

بنابراين مطابق سوابق . فهرست طرح هاي در حال ايجاد كشور آورده شد 5-2تا  2-2در جداول شماره       

 :رداري از آن ها به صورت زير فرض شده استموجود، بر حسب درصد پيشرفت فعلي طرح ها، مقاطع بهره ب

 پيش بيني زمان بهره برداري از طرح هاي در حال اجرا: 7-2جدول 
 سالي كه طرح به بهره برداري خواهد رسيد در صد پيشرفت فعلي طرح

99- 76 1390 

75- 51 1391 

50- 26 1392 

25- 1 1393 

 1394تنها ده در صد طرح ها و آن هم در سال  صفر

 

با توجه به جدول باال، ظرفيت طرح هاي در حال ايجاد كه در آينده به ظرفيت نصـب شـده كشـور اضـافه           

 :خواهد شد، به صورت زير قابل پيش بيني است

 ماست پيش بيني به بهره برداري رسيدن واحدهاي در حال ايجاد توليد: 8 -2جدول 

در صد پيشرفت 

 طرح ها

تن –ظرفيت  تن –اي بهره برداري از طرح تعداد در سال ه   

 1394 1393 1392 1391 1390 عملي اسمي

99- 76  - - - - - - - 

75- 51  23500 18800 - 11280 13160 15040 18800 

50- 26  7000 5600 - - 3360 3920 4480 

25- 1  14500 11600 - - - 6960 8120 

8/8880 صفر  64/7104  - - - - 8/4262  

8/53880 جمع كل  64/43104  - 11280 16520 25920 8/35662  
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 سال گذشته 5ميزان واردات در   2-3-3

 : طبق آمار به دست آمده از وزارت صنايع و معادن ميزان واردات كشور در محصول ماست به قرار زير مي باشد

 سال گذشته 5ميزان و ارزش واردات ماست طي : 9-2جدول 

 ارزش دالري ياليارزش ر )تن(ميزان واردات  سال رديف

1 1385 9/17 404097003 43976 

2 1386 77/62 1666246716 179028 

3 1387 14/30 790080280 86258 

4 1388 218 4884416422 494240 

5 1389 4/271 6473872095 623778 

 

 برآورد ميزان واردات طي سال هاي آتي  2-3-4

هاي رگرسيون خطي ميزان واردات در سالو با استفاده از روش  89تا  85با توجه به ميزان واردات در سال هاي 

 :به بعد به كمك رابطه زير قابل پيش بيني است 90

 

 

 :در نتيجه داريم. و به همين ترتيب تا سال هاي بعد 86براي سال  i=۲، 85براي سال   i=۱كه در آن 

 

 

 

 

 

 :سبات انجام شده در جدول زير آورده شده استنتيجه  محا
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 94تا  90طي سال هاي  ماستپيش بيني ميزان واردات : 10-2جدول 

 )تن(ميزان واردات  سال                            شرح

1390 7/318 

1391 9/384 

1392 1/451 

1393 4/517 

1394 6/583 

 

 جمع بندي عرضه   2-3-5

 سال آينده 5طي  ماسترضه برآورد ع: 11-2جدول 

 شرح
 )تن(مقدار 

1390 1391 1392 1393 1394 

 ماست

پيش بيني پتانسيل عرضه واحدهاي 

 فعال
6493757 6493757 6493757 6493757 6493757 

پيش بيني عرضه طرحهاي در دست 

 اجرا
- 11280 16520 25920 8/35662 

 6/583 4/517 1/451 9/384 7/318 واردات

 4/6530003 4/6520194 1/6510728 9/6505421 7/6494075 عرضه جمع كل

 سال گذشته 5ميزان صادرات طي   2-3-6

 : طبق آمار به دست آمده از وزارت صنايع و معادن ميزان صادرات كشور در محصول ماست به قرار زير مي باشد

 سال گذشته 5ماست طي  صادراتميزان و ارزش : 12-2جدول 

 ارزش دالري ارزش ريالي )تن( صادراتميزان  سال رديف

1 1385 20476 109744775156 11923980 

2 1386 58202 311719168465 33567834 

3 1387 64304 479277541947 50310143 

4 1388 58400 513229000006 51783253 

5 1389 95290 926973533962 89608244 
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 سال گذشته 5روند مصرف داخلي در   -2-3-7

براي برآورد مصرف از شيوه هاي مختلفي استفاده مي گردد كه در اينجا از روش تعيين مصرف ظاهري      

 .استفاده خواهد شد

 .مصرف ظاهري از رابطه زير محاسبه و در جداول زير وارد شده است

 مصرف= توليد داخل + واردات  –صادرات 

 گذشته در سال هاي ماستي برآورد ميزان مصرف داخل: 13-2جدول 

 شرح
 )تن(مقدار 

85 86 87 88 89 

 ماست

 6493757 5195005 4156004 3636503 3117033 توليد داخل

 4/271 218 14/30 77/62 9/17 واردات

 95290 58400 64304 58202 20476 صادرات

 4/6398684 5136823 14/4091730 77/3578363 9/3096574 مصرف داخل

 اضا در سال هاي آتيبرآورد ميزان تق - 2-3-8

كه با توجه به اين . باشد 1/1روند مصرف داخل در سال هاي قبل، پيش بيني مي شود نرخ رشد مصرف داخلي با توجه به 

 .موضوع برآورد تقاضاي داخلي در سال هاي آتي به قرار زير خواهد بود

 سال آينده 5پيش بيني تقاضاي داخلي در : 14-2جدول 

 شرح
 )تن(مقدار 

1390 1391 1392 1393 1394 

 83/9368313 94/8516648 12/7742408 84/7038552 4/6398684 پيش بيني تقاضاي مصرف داخلي ماست
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 برآورد قابليت صادرات در سال هاي آينده - 2-3-9

 و با استفاده از روش رگرسيون خطي ميزان صادرات در 89تا  85با توجه به ميزان صادرات در سال هاي      

 :به بعد به كمك رابطه زير قابل پيش بيني است 90سال هاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 94تا  90پيش بيني قابليت صادرات ماست طي سال هاي : 15-2جدول 

)تن(پيش بيني صادرات  سال                  شرح  

1390 104285 

1391 119268 

1392 134251 

1393 149234 

1394 164217 
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 جمع بندي تقاضا - 2-3-10

 :است كه در جدول زير آورده شده است) صادرات(تقاضاي كل مجموع تقاضاي داخلي و تقاضاي خارجي      

برآورد تقاضاي كل ماست: 16-2جدول   

 كل تقاضا تقاضاي خارجي تقاضاي داخلي شرح        سال     

1390 4/6398684 104285 4/6502969 

1391 84/7038552 119268 84/7157820 

1392 12/7742408 134251 12/7876659 

1393 94/8516648 149234 94/8665882 

1394 83/9368313 164217 83/9532530 

 

 موازنه عرضه و تقاضا - 2-3-11

لذا در اينجا بايد ذكر گردد . در قسمت هاي گذشته پيش بيني عرضه و تقاضا در سال هاي آينده آورده شد      

اضا، پيش بيني با در نظر گرفتن پتانسيل صادرات در سال هاي آينده مي باشد و با توجه براينكه كه در مورد تق

پتانسيل صادرات بسيار بيشتر از صادرات واقعي فعلي كشورمان بوده و شكل گيري واحدهاي صنعتي كشـورمان  

ضه و تقاضا در صورت لحاظ بر مبناي صادرات در گذشته صورت گرفته است، از اينرو به طور مسلم در موازنه عر

كردن پتانسيل صادرات، نشان از وجود مقادير قابل توجهي كمبود در بازار خواهد بود كه بخش قريب بـه اتفـاق   

بنابراين دراينجا به منظور شفاف سازي موضوع موازنه عرضه و تقاضا در . ن مربوط به همان صادرات خواهد بودآ

انسيل صادرات و همچنين در نظر گرفتن تنها تقاضاي داخـل انجـام و   دو حالت لحاظ كردن تقاضاي داخل و پت

 .نتيجه در جدول زير ارائه شده است
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ماستموازنه عرضه و تقاضا در آينده براي  : 17 -2جدول شماره  

)مازاد(كمبود  پيش بيني تقاضا پيش بيني عرضه سال  

1390 7/6494075 4/6502969 7/8893  

1389 9/6505421 84/7157820 94/652398  

1390 1/6510728 12/7876659 02/1365931  

1391 4/6520194 94/8665882 54/2145688  

1392 4/6530003 83/9532530 43/3002527  

 

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل آنها و سطح  -2-4

، علل عدم بهره برداري كامل از تكنولوژي واحدهاي موجود، ظرفيت اسمي، ظرفيت عملي

 )ظرفيت ها، نام كشورها و شركت هاي سازنده ماشين آالت مورد استفاده در توليد محصول

 سال 10 آن هايفرورده و شير صنعت در آالت ماشين مفيد عمر در زمينه تكنولوژي واحدهاي موجود بايد گفت استاندارد

 اين عمده بخش بودن االحداث جديد دليل به و دارد كارخانجات عميراتت و نگهداري هايسيستم به بستگي كه باشدمي

 .باشدمي روز و به مدرن تقريبا موجود تكنولوژي صنعت،

تنها نام چندين واحد توليد كننده محصوالت . در زمينه واحدهاي توليدكننده ماست پروبيوتيك اطالعاتي در دست نمي باشد

توليد كنندگان اين محصول مي باشد كه اطالعاتي در رمينه ظرفيت توليد آنها در غذايي همچون پاك، كاله و پگاه جزء 

 . دست نيست
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 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -2-5

) 84سال ( برنامه چهارم توسعهمواد لبني از ابتداي  صادرات ايران سازمان توسعه تجارتمعاون كمك هاي تجاري به گفته 

كشور جهان از  33در حال حاضر كشور ايران محصوالت لبني خود را به  .برابري برخوردار بوده است 7از رشد  87تا سال 

به . ميليون دالر صادر مي كند 100 با ارزش نزديك به... جمله كشورهاي حوزه خليج فارس، عراق، آذربايجان، ارمنستان و 

،  امارات،  تاجيكستان،  پاكستان،  عربستان،  افغانستان،  عراقشامل  محصوالت لبنيي صادراتهاي هدف كشورطور كلي 

، فيليپين، عمان، سوئد، ژاپن، روماني، دانمارك، سوريه، بحرين،  انگلستان،  اندونزي، آندورا ،  اتريش،  آلمان،  آذربايجان

محصوالت لبني كشور ما به خاطر كيفيت باال مورد استقبال اين  .مي باشد هلند، نيوزلند و مالزي، لبنان، كويت، كانادا، قطر

ارا بودن ظرفيت باال در زمينه توليد شير كه ماده اوليه توليد محصوالت استان لرستان به دليل د. كشورها قرار گرفته است

لبني مي باشد و با توجه به اهميت محصول مورد بررسي و با رعايت استانداردهاي مربوط به اين محصول مي تواند به توليد 

ياز داخلي به صادرات آن نيز اميدوار بود با توليد انبوه اين محصول مي توان عالوه بر تامين ن. انبوه ماست پروبيوتيك بپردازد

 .و براي آن برنامه ريزي نمود
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 بررسي اجمالي تكنولوژي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها  -3-1

همانطور كه گفته . دار استاستان لرستان از زيرساختهاي نسبتاً تجهيز شده اي براي پشتيباني توليد و سرمايه گذاري برخور

عالوه بر اينكه توليد اين محصول در كشور . شد تكنولوژي توليد محصوالت لبني در كشور تقريبا مدرن و پيشرفته مي باشد

اين در حالي است كه اكثر كشورها به ويژه كشورهاي . بسيار كم است حتي وارداتي نيز در اين زمينه نيز صورت نمي گيرد

ت متحده و ژاپن از پرطرفدارترين محصوالت پروبيوتيك به ويژه ماست پروبيوتيك مي باشند و ميزان توليد و اروپايي، اياال

 .عرضه اين محصوالت در اين كشورها بسيار باال است

 

 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول -3-2

يد محصوالت لبني و همچنين ماست  پروبيوتيك، به بررسي نقاط ضعف و با توجه به اهميت شير به عنوان ماده اوليه تول

 .قوت موجود در زمينه اين محصول مي پردازيم

 

 نقاط قوت  -3-2-1

وجود دام فراوان و افزايش هر ساله تعداد آنها ، افزايش تعداد دامداري هاي صنعتي و توليدكننده شير خام به  •

لبنيات مزيت هاي نسبي استان براي احداث واحدهاي جديد و توليد فرآورده  عنوان ماده اوليه صنايع توليد كننده

 .هاي لبني از جمله ماست پروبيوتيك مي باشد

-فرآورده توليد منظور به اوليه مواد كليه كه گفت نظر بايد مورد كاالي توليد جهت اوليه مواد بررسي خصوص در •

 محصول به تبديل استاندارد، فرآيندهاي بعدي طي مراحل رد و شده مشتق خام شير همان از ابتدا در لبني هاي

 مشتق شير از مستقيم يا ديگري از پس يكي شيري هايفرآورده كليه كه گفت بايد كلي طور به. شوندمي ديگري
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 محصوالت توليد براي اوليه ماده تنها ين عمالابنابر. آيندمي بدست شير شده مشتق محصوالت از اينكه يا و گشته

و محصوالت  بخاطر ارزش غذايي شير موضوع اين كه ندارد وجود آن براي ديگري جايگزين هيچ و بوده شير يلبن

 .گرددمي محسوب اين صنعت قوت نقاط از لبني

 اخير هايبه پيشرفت توجه با اما است؛ نگرديده اصالح درصد100 طور به هنوز شير كيفيت موضوع ما كشور در •

مزاياي توليد  از نسبي طور به را موضوع اين توانمي دركشور، شده توليد خام شير كيفيت بهبود مورد در

  .كرد تصور محصوالت لبني

 

 نقاط ضعف -3-2-2

 همچون هايينهاده قيمت افزايش باشند،مي گريبان به دست آن با توليد كنندگان محصوالت لبنيات كه مشكالتي يكي از

 است بديهي. است داشته افزايش نيز سال يك در درصد100تا گذشته هايلسا در اقالم اين قيمت. است و سبوس علوفه

  .دهدمي افزايش را آن قيمت محصوالت لبني پيروو  دامداران براي شير شده تمام بهاي خود نوبه به امر كه اين

 صنعت جذب كه ستا مقداري از بيش كشور توليدي خام ميزان شير كشاورزي، جهاد وزارت طرف از شده ارائه آمار براساس

كوچك  دامداران محلهاي در كه است شير آوري جمع كمبود مراكز دليل به شيرها ساير جذب عدم. است شده شير

 .شوند احداث بايد) عشاير و روستائيان(
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ريالي و ارزي، ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن در داخل يا  -3-3

زي و ريالي آن و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد خارج از كشور قيمت ار

 نياز در گذشته و آينده

يك ليتر  امروزه در بازار. قيمت شير به عنوان ماده اوليه اصلي جهت توليد ماست پروبيوتيك در مناطق مختلف متفاوت است

  .كنند تومان از دامدار خريداري مي 350تا  300يمت و حتي در برخي از مناطق به ق تومان 420تا  400 با قيمترا شير 

كه مزيت نسبي توليد لبنيات در اين استان ) شير خام (از نظر بررسي مواد اوليه 

 :است مي توان به نكاتي اشاره كرد 

واحد دامي برآورد گرديده كه  6338241جمعيت دامي استان  1379در سال  

هاي  درصد به دام 92/21، )ند و بزگوسف(هاي سبك  درصد آن به دام 09/75

درصد باقي به  99/2و ) گاو اصيل، گاو دو رگ، گاو بومي و گاوميش(سنگين 

 .تعلق داشته است) االغ، قاطر و اسب(ها  تك سمي

هاي  در اين سال سهم دام. واحد دامي بالغ گرديده است 6402894درصد رشد به  02/1جمعيت مذكور با  1380در سال 

هاي سبك و  از آنجا كه كاهش دام .درصد است 76/2و  79/24، 45/72ها به ترتيب برابر  و تك سمي سبك، سنگين

درصد به  09/75هاي سبك از  لذا كاهش سهم دام. هاي سنگين در برنامه دام و طيور استان منظور شده است افزايش دام

 .شود رصد اقدامي مثبت ارزيابي ميد 79/24درصد به  92/21هاي سنگين از  درصد و افزايش نسبت دام 45/72
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با ادامه اين روند در سالهاي بعد شاهد افزايش تعداد دام بخصوص دام هاي سنگين هستيم كه نتيجه آن رشد ميزان توليد 

 .به عنوان ماده اوليه صنايع لبني است) خام(شير 

كه در زمينه پرورش دام  اين تعداد بهره بردار درصدي از بهره بردار كشاورزي وجود دارد كه 100000در استان لرستان حدود

دام ها را به آن  چنانچه محصوالت جنبي. توليد شير خام را در اختيار دارند  %75بطور ميانگين  و توليد شير فعاليت دارند

 در استان 86در سال الزم به توضيح است  . اضافه كنيم از نظر اقتصادي ارزش قابل مالحظه اي را شامل مي گردد

 .توليد شده است تن شير خام 310690

 .آمار توليد شير خام و تعداد دام ها در ادامه آمده است
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و انواع شير توليدي واحدهاي صنعتي توليد لبنيات پتانسيل ) ماده اوليه(با توجه به اختالف رقم ميزان شير خام توليدي استان

تن فرآيند توليد محصوالت لبني كه كامالً توسط ماشين آالت توليد در سطح بااليي كامالً وجود داشته و با در نظر گرف

خودكار انجام مي شود به نظر مي رسد با در نظر گرفتن سرانه مصرف بسيار پايين كشور و استان و نياز به افزايش توليد اين 

 .محصوالت، احداث واحدهاي جديد اقدامي ضروري خواهد بود 
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 ستانميزان شير توليدي ا: 1-3جدول 

 شهرستان رديف
 )تن ( شير توليدي 

 جمع شير گاوميش گاو اصيل گاو دورگ گاو بومي بز گوسفند

 61030 - 12450 35500 3600 4660 4820 خرم آباد 1

 72220 450 26850 42000 800 500 1620 بروجرد 2

 50600 - 12100 27500 1600 5580 3820 اليگودرز 3

 21730 - 2050 12500 2600 2340 2240 نورآباد 4

 13220 - 2200 5000 1700 3140 11180 كوهدشت 5

 35270 - 3720 27500 1200 1160 1690 الشتر 6

 25680 - 3980 18100 1050 11300 1250 دورود 7

 21750 - 2900 16700 60 810 1280 ازنا 8

 9190 - 250 1200 1550 3610 1580 پلدختر 9

 310690 450 66500 186000 14160 23100 19480 استان 10

 وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال -3-4

. حال آموزش مي باشد استان لرستان به دليل جواني جمعيت ، داراي ظرفيت باالي نيروي انساني جوان و آموزش ديده و در

بستگي ... د، تعداد شيفتهاي كاري و از طرفي تعداد اشتغال ايجاد شده در هر صنعت به عوامل مختلفي از جمله ظرفيت تولي

نفر  12اشتغالي معادل  تن ظرفيت در سال به طور مستقيم 800اما به طور كلي با ايجاد يك واحد توليد كننده ماست با . دارد

 .ايجاد مي شود

هاي توليد تمامي موارد زير نشان دهنده توسعه منطقه و اشتغال زايي فراوان براي افراد بومي در صورت احداث واحد 

 .فرآورده هاي لبني است

 سرازير شدن سرمايه ها به طرف روستاهاي محل توليد و در نتيجه توسعه اقتصادي آن مناطق -

 تشويق دامپروران به توليد بيشتر -

 بوجود آمدن فرصتهاي شغلي جديد و جذب استعدادهاي مختلف در جهت رشد صنايع لبني -

 ا توجه به كاهش هزينه هاي سربار و حمل ونقل و مواد اوليهكاهش هزينه ها و قيمت تمام شده ب-

 رفتن توليدات دامپروران در زمان توليد از هدر جلوگيري -



 اقتصادي دپارتمان          -      )غني شده(ن سنجي ماست پروبيوتيك طرح مطالعات امكا

  )0661(    2253452: تلفن                    10شماره  -ابتداي خيابان پليس -ميدان شاپور خواست :دفتر خرم آباد

 ٥١ Page  88105237 -8: تلفن    ساختمان آرنيكا  - 38شماره  -خيابان دوازدهم-يابان اسدآباديخ-يوسف آباد :دفتر تهران

51  

  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -3-5

كه مكاني انتخاب شود كه بيشترين پتانسيل  نكته ضروري است اينبراي انتخاب منطقه مناسب براي اجراي طرح توجه به 

با توجه به آمار ارائه شده در بخش قبل مي توان نتيجه گرفت كه شهر خرم آباد داراي . ر تامين مواد اوليه را داشته باشدد

احداث واحد بنابراين شهر خرم آباد براي . نسبت به ديگر شهرهاي استان مي باشد يتعداد دام و توليد شير خام بيشتر

 . گردداين محصول پيشنهاد مي  يتوليد

 

بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چكونگي  -3-6

 امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني 

 . مناسب مي باشد ي جديدبه طور كلي استان لرستان از جنبه هاي مختلف براي احداث واحدهاي توليد

 

 حمل و نقل  -3-6-1

 واقع شدن در محور ترانزيتي شمال جنوب -

 استقرار بخشي از راه آهن شمال جنوب در لرستان -

 وجود فرودگاه در مركز استان -

 قرارگيري در مسير خطوط انتقال انرژي -

وجود ظرفيتهاي نسبتاً مناسب و شركت هاي حمل و نقل بين المللي جهت حمل و نقل جاده اي كاال و مسافر در  -

 تاناس

 

 انرژي -3-6-2
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 انجام مطالعات احداث چند نيروگاه برق از سيمره و بختياري -

 )بزرگ و كوچك(بهره مندي از قابليت توليد انرژي برق آبي  -

 برخورداري از شبكه انتقال ، تبديل و توزيع برق شامل خطوط فشار قوي و پست هاي مربوط -

 ي از شبكه هاي انتقال نفت و فراورده هاي نفتيبهره مندي از منابع قابل توجه نفت و گاز و برخوردار -

 

 يآموزش و نيروي انسان -3-6-3

. استان لرستان به دليل جواني جمعيت ، داراي ظرفيت باالي نيروي انساني جوان و آموزش ديده و در حال آموزش مي باشد

و نرخ باسوادي در استان  ساله استان تحت پوشش خدمات آموزشي قرار دارد 6-18درصد جمعيت  7/95در حال حاضر 

 .درصد مي باشد 82لرستان 

 .ه آموزشي فراهم شده استو زمينه سرمايه گذاري در اين حوز مراكز آموزش فني و حرفه اي نيز در استان فعال بوده

ي در دانشگاه هاي موجود در استان با رشته هاي تحصيلي متنوع و در حال توسعه نيز در كنار آموزشگاه هاي فني و حرفه ا

 .حال ارائه خدمات آموزش عالي هستند

در كنار مزيت هاي عمده اي كه براي صنعت لبنيات استان ذكر شد ، امتيازات و زمينه هايي براي پيشرفت صنعت استان 

 .وجود دارد كه باعث بهبود وضعيت استان خواهد شد

 نوب كشوربهره مندي از موقعيت مكاني و جغرافيايي ممتاز به عنوان گلوگاه شمال ج -

 وجود زيرساختهاي مناسب و توان جذب سرريزهاي اقتصادي استانهاي همجوار -

هاي وجود بازارهاي مصرف براي فراوردههاي صنعتي كشور و هاي جمعيتي و قطبمده ترين كانونهمجواري با ع -

 كشاورزي و صنعتي

 .شاه و خوزستانهمجواري و ارتباط نزديك با استانهاي صنعتي نظير اصفهان ، مركزي ، كرمان -

 بهره مندي از شبكه هاي ارتباطي و شركت هاي حمل و نقل بين المللي در محور ترانزيتي -
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 ميليون واحد دامي و رتبه ششم كشوراز اين نظر و و رتبه نخست تراكم دام در واحد سطح 5/6برخورداري از  -

  قابليت ايجاد صنايع تبديلي فراورده هاي دامي -

شهرك صنعتي ، يك منطقه ويژه  9برخورداري از ( اي توسعه صنعتيه هاي الزم بربرخورداري نسبي از زمين -

 )تشكل مهم توليدي و صادراتي  4اقتصادي و 

 NGOوجود زمينه هاي قانوني براي توسعه اقتصادي و گرايش بخش هاي خصوصي و تشكل هاي غيردولتي  -

 حمايتهاي تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني -3-7

 .مي باشد% 15ه گمركي متعلق به اين محصول بر اساس تعرفه اعالمي توسط وزارت بازرگاني برابر با تعرف

 :ميزان تعرفه گمركي براي ساير كشورهاي جهان به شرح جدول زير مي باشد

 ميزان تعرفه:2-3جدول 

 رديف كشور وارد كننده )تخميني(تعرفه كل بر اساس ارزش كاال  مقدار سال

 1 افغانستان %١٠.٠٠ ٢٠٠٨

 2 آلباني %١٠.٠٠ ٢٠٠٨

 3 الجزاير %٣٠.٠٠ ٢٠٠٩

 4 آنگوال %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

 5 آنتيگوا و باربودا %٢٠.٠٠ ٢٠٠٨

١ ٢٠٠٩ 6 ينآرژانت %٠٠.

 7 ارمنستان %١٠.٠٠ ٢٠٠٨

 8 استراليا %٠.٠٠ ٢٠٠٩

 9 اتريش %٣٩.٣٩ ٢٠١٠

 10 آذربايجان %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 11 باهاما %٣�.٠٠ ٢٠٠٩

 12 بحرين %٠٠.� ٢٠٠٩

 13 بنگالدش %٢�.٠٠ ٢٠٠٧

 14 باربادوس %٢٠.٠٠ ٢٠٠٧

 15 بالروس %��.١١ ٢٠١٠

 16 بلژيك %٣٩.٣٩ ٢٠١٠

 17 بليز %٢٠.٠٠ ٢٠١٠

 18 بنين %٢٠.٠٠ ٢٠١٠

 19 برمودا %٠٠.� ٢٠١٠
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 20 بوتان %�٠.٠٠ ٢٠٠٧

 21 بوليويا %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

 22 بوسنس و هرزگووين %�٢٠.٨ ٢٠١٠

 23 بوتسوانا %٠.٠٠ ٢٠١٠

١ ٢٠٠٩ 24 برزيل %٠٠.

 25 برونئي دارالسالم %٠.٠٠ ٢٠٠٧

 26 بلغارستان %٣٩.٣٩ ٢٠١٠

 27 بوركينا فاسو %٢٠.٠٠ ٢٠١٠

 28 بوروندي %٠٠.� ٢٠٠٨

 29 كامبوج %٣�.٠٠ ٢٠٠٧

 30 كامرون %٣٠.٠٠ ٢٠٠٩

 31 كانادا %٢٣٧.�٠ ٢٠١٠

 32 كيپ ورد %٢٠.٠٠ ٢٠١٠

 33 جمهوري آفريقاي مركزي %٣٠.٠٠ ٢٠٠٩

 34 چاد %٣٠.٠٠ ٢٠٠٩

٢٠٠٨  35 شيلي %٠٠.

 36 چين %١٠.٠٠ ٢٠١٠

 37 چين تايپه %١�.٠٠ ٢٠١٠

 38 ومبياكل %٢٠.٠٠ ٢٠٠٩

 39 كومور %٠.٠٠ ٢٠١٠

 40 كنگو %٣٠.٠٠ ٢٠٠٧

 41 جمهوري دموكراسي كنگو %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

 42 جزاير كوك %٠.٠٠ ٢٠١٠

٢٠٠٩  43 كاستاريكا %٠٠.�

 44 ساحل عاج %٢٠.٠٠ ٢٠١٠

 45 كرواسي %�١٣.٢ ٢٠١٠

 46 كوبا %�٠.٠٠ ٢٠٠٩

 47 قبرس %٣٩.٣٩ ٢٠١٠

 48 جمهوري چك %٣٩.٣٩ ٢٠١٠

 49 دانمارك %٣٩.٣٩ ٢٠١٠

 50 جيبوتي %١٣.٠٠ ٢٠٠٩
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اين بانك . ح هاي توليدي و خدماتي در اختيار متقاضيان قرار مي دهدي را براي ايجاد طرامروزه اكثر بانك ها وام هاي

مثل بقيه كشورها، در ايران هم سازمان هاي مخصوصي وجود . درصدي از هزينه ها را به صورت تسهيالت تامين مي كند

قالب وام با نرخ اين كمك ها گاهي به صورت بالعوض، گاهي در . دارند كه به شركتهاي نوپا و افراد خالق كمك مي كند

ت نسبت هم اينجاست كه معموالً اين موسسانكته م. بهره پايين يا با بازپرداخت بلندمدت است و گاهي به صورتهاي ديگر

به بانك ها با شرايط بهتري پول مي دهند، آن هم در موقعيتي كه سرمايه گذاران خصوصي حاضر به سرمايه گذاري 

 .نيستند

وامهاي اشتغالزايي اين صندوق است كه حاصل تركيب وامهاي  .مي باشد) ع(صندوق مهر رضا يك نمونه از اين سازمانها 

اين صندوق در همه استانها و . است” حمايت از فرصت هاي شغلي، توسعه اشتغال روستايي و اشتغال جوانان“ سه صندوق 

باعث مي شود تا در هر كجاي ايران  اين امر. شهرستانها تشكيل شده و در هر شهرستان به صورت مستقل اداره مي شود

ويژگي مهم اين صندوق اين است كه حتي متقاضيان خوداشتغالي كه طرحهاي ساده و . بتوان از تسهيالت آن استفاده كرد

 . ند از وامهاي آن استفاده كنندگاه حتي تكراري اما اشتغالزا دارند هم مي توان

 

 نتيجه گيري -3-9

 بلكه ندارند ضرري هيچ تنها نه باكتريايي هاي از خانواده بسياري .د تمام باكتري ها بد نيستندهمانطور كه در ابتدا گفته ش

 بر مفيد اثرات بروز موجب آن كافي مقادير تجويز كه زنده اي هستند ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيكها .هستند نيز مفيد گاهاً

 .برند نمي بيماري سمت را به بدن اصوالً بلكه نيستند يماري زاب تنها نه ها ميكروارگانيسم اين .بود ميزبان خواهد سالمت

 نياز مورد غذايي منابع صرف با صورت كه اين به .كنند مي مبارزه مضر باكتريهاي با رقابتي شكل به پروبيوتيكها معموالً

 در اكوسيستم مثبت ضمن برقراري تعادل با مصرف پروبيوتيك ميتوان .ريزند هم مي بر را آنها زيستي شرايط رقيبان

 پروبيوتيكها مصرف شيوه بهترين  .داشت انتظار را بدن ايمني سطح افزايش جمله از سودمند ديگري ويژگيهاي گوارشي،

 و لبني جمله محصوالت از داشتني دوست و محبوب غذاهاي طريق از بايد را اين ميكروبها پس .است خوراكي روش
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ه جديد بودن اين محصول در كشور و ويژگي هاي منحصر به فرد آن الزم است با توجه ب .كرد استفاده غذايي فيبرهاي

اميد است با توليد اين محصول و اضافه كردن آن به سبد . واحدهايي به طور اختصاصي به توليد اين محصول بپردازند

 .غذايي خانوار بتوان گامي در راستاي سالمت جامعه برداشت


