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 نام محصول يژصنایع غذایی برپایه بیوتکنولو

 ظرفیت پیشنهادي طرح تن 10000

 عمده مواد اولیه مصرفی داخلی ذرت

 کاربردهاي متداول محصول سیروپ انواع سایر و گلوکز مایع دکسترین، دکستروز، تولید
 زمان ساخت مدت ماه 19

 محل پیشنهادي اجراي طرح شهرك صنعتی افق ابهر
 ارزش ماشین آالت داخلی و خارجی )ریال.م( 14918

 ارزش تقریبی تاسیسات زیربنایی  )ریال.م( 3077
 میزان نیاز سالیانه محصول در کشور تن 60987

 میزان نیاز سالیانه محصول در استان تن 3557

 یانه کشورمیزان مصرف سال تن 50823
 ساله 5میزان کمبود یا نیاز تا پایان برنامه  تن +10164
 دیماند برق کیلو وات 600

 میزان تولید داخلی  تن 47342
 تعداد پرسنل در دوران بهره براداري نفر 38

 اشتغال زایی غیر مستقیم نفر 2000

 دوره بازگشت سرمایه سال 2.6
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 درصد فروش در نقطه سربسر درصد 40.7
 میانگین واردات دو سال گذشته تن 1140

 )یورو(ارزي -

 )میلیون ریال(ریالی  28764.12 سرمایه گذاري ثابت طرح

 )میلیون ریال(مجموع  28764.12

 )یورو(ارزي -

 )میلیون ریال(ریالی  24481.5 سرمایه در گردش طرح

 )میلیون ریال(مجموع  24481.5

 یاززمین مورد ن )متر مربع( 5000

 )متر مربع(تولیدي  1150

 )متر مربع(انبار  1400 زیربنا

 )متر مربع(خدماتی  568

 )متر مکعب(آب  60000

 )کیلو وات(برق  4320000 مصرف سالیانه آب،برق و گاز

 )متر مکعب(گاز  300000

رد کاربرد با توجه به موقعیت مناسب منطقه جهت کشت ذرت و همچنین توسعه موا: رویکرد اقتصادي
تغییر (نشاسته در صنایع غذایی و حتی صنایع دیگر ، تولید نشاسته با کیفیت با استفاده از بیوتکنولوژي 

 .داراي صرفه اقتصادي قابل قبولی خواهد بود) خواص براي ایجاد بازارهاي جدید
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 چکیده 
تأثیر آن بر روي زمینه امروزه کمتر کسی در جوامع علمی وجود دارد که به اهمیت بیوتکنولوژي و  

دانشی که محور پیشرفت و توسعه در بسیاري از کشورها گردیده است . هاي مختلف آگاهی نداشته باشد
و سبب ایجاد تحوالت عظیمی در بخشهاي پزشکی، داروسازي، کشاورزي، صنعت و معدن و غیره شده 

از هزاران سال پیش تاکنون  بیوتکنولوژي در بخش کشاورزي که تأمین کننده نیاز غذایی بشر. است
. بوده است تأثیر مهم عمیق داشته است تا آنچه واقعا بشر خواهان آن است را براي وي تأمین نماید

ه هاي حضور ینیکی از مستعدترین زم. صنایع غذایی که آخرین حلقه زنجیره بخش کشاورزي می باشد
ده ساختن نیازهاي غذایی سالم ، ارزان، و فعالیت بیوتکنولوژي می باشد زیرا این صنعت براي بر آور

بهداشتی و کافی براي جمعیت کنونی و آینده نیاز به روشهاي جدید، سریع و کاربردي تر دارد که می 
سعی گردیده است نقش هایی از بیوتکنولوژي در  طرحدر این . تواند آنها را در دنیاي بیوتکنولوژي بیابد

ي نو ترکیب در صنایع غذایی، جنبه هاي مختلف DNAیک وصنایع غذایی که شامل نقش مهندسی ژنت
استفاده از میکروارگانیسم ها براي تولید مواد غذایی از قبیل اسیدهاي آمینه، افزودنیهاي غذایی، طعم 
دهنده ها، ویتامین ها، پروتئین میکروبی و غیره، تأثیر بیوتکنولوژي بر روي کیفیت غذایی، روشهاي 

به طور کلی اشاره ... بیماریزاي غذایی، ایمنی غذایی و مدیریت مواد زائد وتشخیص سریع میکروبهاي 
گردیده و در نهایت به بررسی تولید نشاسته از ذرت  به  عنوان مهمترین پلی ساکارید مورد استفاده در 

 .صنایع غذایی پرداخته شده است 
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 مقدمه
تخمین زده می شود تا یکه بطورجمعیت جهان با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است 

مسلماً تأمین نیازهاي بشر در آینده یکی از . میلیارد نفر برسد 7جمعیت جهان به  2013سال 
مهمترین مسائل و معضالت مسئولین اجرائی در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود قطعاً 

به  بهینه سازي شاخص هاي اصلی براي افزایش کمی وکیفی محصوالت کشاورزي را باید
عنوان یکی از راهکارهاي اصلی مد نظر داشت، سرمایه گذاریها و تحقیقات بدون وقفه در 
زمنیه هاي مختلف در جهت تداوم و افزایش تسلط کشورهاي صنعتی بر سرنوشت غذا، دارو 

اهمیت این سرمایه گذاري ها را نیز می توان . و دیگر امور زندگی انسانهاي جهان سوم هست
ر کره زمین و نیاز روز افزون بازار جهانی به غذا دانست در این بین افزایش جمعیت د

محصوالت بیوتکنولوژي در کشورهاي پیشرفته موجب نابسامانی و رکود بازار تولید سنتی 
اطالعات جهانی نیز بیانگر این موضوع است که صاحبان . کشورهاي در حال توسعه می گردد

منابع طبیعی کارخانه هاي سنتی خود را به بهاي گزاف صنایع چند ملیتی در زمینه کشاورزي و 
به کشورهاي جهان سوم فروخته و خود درصدد پایه گذاري کارخانجات جدید و سودآوري 

صنایع غذایی یکی از مهمترین اجزاي بخش کشاورزي، نقش . در زمینه بیوتکنولوژي هستند
کافی براي نسل حاضر و آینده از مهم و ارزنده اي در تأمین غذاهاي سالم، بهداشتی، ارزان و

طریق فن آوري ها و دستاوردهاي بیوتکنولوژي دارد لذا توجه به این بخش به علت اینکه 
پیشرفت سریع بیوتکنولوژي چهره جهان را در قرن آینده دگرگون خواهد کرد و صنایع 

ذا باید غذایی و کشاورزي نیز شدیداً تحت تأثیر این تکنولوژي هستند امري ضروري است ل
زمینه هاي حضور بیوتکنولوژي در بخش صنایع غذایی و تأثیر آن بر روي کمیت و کیفیت 

 .محصوالت غذایی مورد توجه کارشناسان و متخصصان غذایی قرار گیرد
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 : فصل اول

ت ؟ وژی  و ت و
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 :تاریخچه  بیوتکنولوژي 

 نظیر موادخوراکی تولید براي  رگانیسمهاازمیکروا استفاده سابقه و داشته تاریخ در ریشه بیوتکنولوژي
 براي دوره سه توان می ، زمانی بندي تقسیم در..گردد می بر پیش سالها به پنیر و ماست ، سرکه
 .شد قائل بیوتکنولوژي تکامل

 
 مانند تخمیري محصوالت تولید به زیستی فرآیندهاي از ناخودآگاه استفاده با بشر که تاریخی دورة -1

 از بابلیها و ،سومریان مسیح میالد از قبل سال هزار شش در . پرداخت می هکسر و لبنیات نان ،الکل،
مایه  خمیر و مخمر کمک با قبل سال هزار چهار در مصریها . کردند استفاده سازي مشروب در مخمرها

 بکار نانسا توسط تخمیر بویژه و بیوتکنولوژي اولیه و ساده فرآیندهاي دوران این در . پختند می نان
 .گرفته میشد

 
 هادر میکروارگانیسم کشت و تخمیر ي تکنیکها از آگاهانه استفاده با که حاضر قرن اولیه دوره -2

 و آلی موادشیمیائی آنزیمها، بیوتیکها، آنتی تولید در فرمانتورها از استفاده متعاقباً و مناسب هاي محیط
 نام علم از بخش این دوره آن در .دورزی ت مبادر علم این گسترش به بشر ، ترکیبات سایر

 ادامه انسان درزندگی فرآیندها این از استفاده روند نیز اکنون هم و گرفت بخود صنعتی میکروبیولوژي
 از بسیاري نوین بیوتکنولوژي تکنیکهاي از استفاده با تدریج به شود می بینی پیش لیکن . دارد

 .کنند پیدا تغییر بیشتر وکارآمدي بهبودي سمت به و گرفته قرار تأثیر تحت نیز فوق فرآیندهاي
 
 است بشر زندگی در تحول ایجاد درحال ژنتیک علم کمک با که بیوتکنولوژي نوین دوره -3

 می خود به بیشتري وسعت دامنه بروز روز و گذاشته توسعه روبه که است مدتی نوین بیوتکنولوژي
 دیگر میکروارگانیسم به میکروارگانیسم یک از یایژنه انتقال با ١٩٧۶ سال از مانیز دوره این .گیرد
 ذاتی و طبیعی ازخصوصیات بیوتکنولوژي فرآیندهاي در دانشمندان آن از قبل تا . شد آغاز

 شناخت و وژنتیک مولکولی شناسی درزیست پیشرفت اثر در لیکن کردند می استفاده میکروارگانیزمها
 تغییر و اصالح به توانستند زیستی علوم متخصصین ومولکولی سلولی هاي ومکانیسم تر اجزاء عمیق

 استفاده با تا آوردند بوجود جدید باخصوصیات میکروارگانیزمها بپردازند ومیکروارگانیزمهایی خصوصیات
 .کنند تولید باالتر کارائی و بیشتر بامقادیر جدیدرا ترکیبات بتوان آنها از
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 :سعه بیوتکنولوژي در کشورنکاتی در خصوص اهمیت و نحوة مدیریت کالن تو

اگرچه باید اذعان نمود که تاکنون بودجه کافی براي توسعه بیوتکنولوژي در کشور اختصاص نیافته 
است، اما از منابع موجود نیز استفاده بهینه نشده و ریشه اصلی عدم پیشرفت شایسته بیوتکنولوژي را 

فقدان نظام مناسب براي مدیریت و هماهنگی هاي کشور، باید به  همانند بسیاري از علوم و تکنولوژي
متن زیر، نکاتی را در خصوص لزوم توجه به تبیین نظام ملی توسعه . ملی در این زمینه نسبت داد

 : نماید بیوتکنولوژي بیان می
 

بسیاري از کشورهاي جهان و از جمله تعدادي از کشورهاي در حال 
دي به عنوان یکی از میال 80توسعه، بیوتکنولوژي را در اوایل دهه 

هاي هدفمند ملی تدوین نموده و  هاي ملی مشخص کرده، برنامه اولویت
که اکنون  طوري توجهی در این عرصه انجام دادند؛ به گذاري قابل سرمایه

در ایران رویکرد به بیوتکنولوژي . اند مند شده از فواید اقتصادي آن بهره
هجري  60(میالدي  80ي از این کشورها، در اواسط دهه نوین تنها با چند سال تأخیر نسبت به بسیار

هاي انجام شده، بیانگر این واقعیت است که به رغم آغاز به موقع، روند  اما مرور فعالیت. آغاز شد) شمسی
رشد این فناوري در کشور بسیار کند بوده و هنوز با جایگاه شایسته در این زمینه، فاصله زیادي وجود 

فناوري  سازي براي توسعه زیست هاي مختلف ظرفیت توجه در جنبه هاي قابل پیشرفت اگرچه نباید. دارد
هاي به  اندازي و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پیشرفت اعم از تربیت نیروي انسانی و راه

هاي بیوتکنولوژي را  آمده در کسب دانش فنی و بعضاً تولید تجاري برخی تجهیزات و فراورده دست
 25رغم قدمتی حدود  یده گرفت، اما باید گفت که رشد و توسعه بیوتکنولوژي نوین در ایران، علیناد

 . هاي متعددي روبرو است سال، کماکان با چالش
 

  :فقدان برنامه و مدیریت کالن در توسعه بیوتکنولوژي کشور
تنها از استراتژي و برنامه  دهه، ایران نه سهپس از قریب 

ار نیست، بلکه هنوز بسیاري از مشخص ملی برخورد
ساختارهاي موردنیاز مدیریت و راهبري توسعه بیوتکنولوژي 

اند که بتوانند نقش پاسخگویی و ایجاد هماهنگی در  ایجاد نشده
شایان ذکر است، سند ملی توسعه (سطح ملی را داشته باشند 

هر چه سریعتر آن، روند توسعه  رود با تدوین و تصویب باشد و امید می بیوتکنولوژي در حال تدوین می
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ها و شوراهاي متعدد در چند  تابحال کمیته). بیوتکنولوژي در کشور سامان یابد و شتاب بیشتري بیابد
ها و  و برنامه) اند هایی همراه بوده که هر کدام نیز با فراز و نشیب(اند  وزارتخانه و سازمان ایجاد شده

ها، تقریباً هیچکدام یا اجرا نشدند و یا  ط قوت و یا نقایص آنتصمیماتی را ارایه نمودند که سواي نقا
 .ها مطلوب نبوده است نحوة اجراي آن

 

بسیاري از منابع موجود بیوتکنولوژي در کشور اعم از نیروي انسانی، بودجه و تجهیزات به دلیل فقدان 
برداري قرار  بهرهطور بهینه مورد  نظام مدیریت مناسب و عدم تبیین وظایف نهادهاي ذیربط، به

اندازي اولیه واحدهاي بیوتکنولوژي و محدودیت  بودن راه آنچه مسلم است، با توجه به گران. گیرند نمی
تر نسبت به ساماندهی و هدایت این  بایست هرچه سریع منابع مالی و نیروي انسانی موجود در کشور، می

 . د، اقدام شودمنابع در نقاط خاصی از کشور که داراي پتانسیل الزم هستن
 

فناوري کشور، اعم از تجهیزات و نیروي  وري بسیاري از منابع موجود زیست در حال حاضر، میزان بهره
تمایل . شوند ها در جایگاه واقعی خود استفاده نمی انسانی در وضعیت مطلوبی نیست و بسیاري از آن

که توان محدود کنونی کشور به بسیاري از مراکز و مؤسسات به گسترش بیوتکنولوژي باعث شده است 
اگرچه گسترش بیوتکنولوژي در تمام نقاط کشور باید از اهداف بلندمدت . صورت پراکنده توزیع شود

برنامه، به منزله هدرروي  هایی انجام شود و گسترش بی کشور باشد، ولی این کار بایستی در قالب قطب
 . منابع بوده و به صالح کشور نیست

 
لب مذکور، تبیین نظام ملی مدیریت توسعه بیوتکنولوژي در ایران، یک ضرورت با توجه به مطا
  .انکارناپذیر است

 

 :تاریخچه ساماندهی مدیریت بیوتکنولوژي در کشور 
با تشکیل کمیسیون  1375اولین قدم براي ساماندهی نظام مدیریت بیوتکنولوژي کشور، در اسفندماه 

هاي دفتر مطالعات  ی کشور برداشته شد که نتیجه فعالیتهاي علم بیوتکنولوژي در شوراي پژوهش
و دستور ریاست جمهور وقت به ) هاي فناوري کنونی دفتر همکاري(صنعتی ریاست جمهوري -علمی

این کمیسیون علیرغم نقاط ضعف و انتقادات . ریزي کشور جهت بررسی بود سازمان مدیریت و برنامه
ریزي براي توسعه بیوتکنولوژي شروع کرد که از  ا در جهت برنامهاي ر هاي نسبتاً گسترده وارده، فعالیت
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 . هاي کاري تخصصی اشاره نمود با تعیین گروه "تدوین برنامه ملی بیوتکنولوژي"توان به پروژه  جمله می
بدنبال مطرح شدن الیحه وظایف و اهداف وزارت علوم تحقیقات و فناوري و بدون  1379اما در سال 

فناوري در زیرمجموعه وزارت  هاي آن، کمیته ملی زیست ی این کمیسیون و فعالیتتعیین تکلیف رسم
فناوري  علوم، تحقیقات و فناوري تشکیل گردید و بدین ترتیب، داستان ساماندهی به مدیریت زیست

متأسفانه . ها منتظر تدوین استراتژي ملی از طرف این کمیته ماند کشور بار دیگر به تأخیر افتاد و چشم
هاي ذیربط از  نبوده و هماهنگی مناسبی بین آن و سایر دستگاه  هاي این کمیته بدون چالش الیتفع

هاي  زیست و دفتر همکاري جمله وزارت بهداشت و درمان، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان محیط
 . فناوري ریاست جمهوري به وجود نیامد

از طرف رییس جمهور و اضافه شدن ) ران سبزای(فناوري  باالخره پس از دستور بازنگري سند ملی زیست
فناوري، آخرین پردة داستان ساماندهی به مدیریت کالن توسعۀ  چند عضو جدید به کمیته ملی زیست

هاي مختلف و تشکیل  این مرحله، در ابتدا به علت استقبال خوب دستگاه. فناوري کشور آغاز شد زیست
به وجود آمده بود، نویدبخش موفقیت کشور در  فشردة جلسات و هماهنگی مناسبی که در جلسات

عرصۀ ساماندهی مدیریت توسعه بیوتکنولوژي بود؛ ولی جلسات نهایی آن که قرار بود به بحث پیرامون 
ساختار مدیریت توسعۀ بیوتکنولوژي کشور و بودجه پیشنهادي بپردازد، پس از مدتی تأخیر در برگزاري 

ها، جلسات این کمیته  شدن متن مورد توافق دستگاه ل از نهاییجلسات، با عجلۀ زیاد همراه شد و قب
 . پایان یافت

 :ضرورت تعیین و تفکیک نهادهاي سیاستگذار، مجري و ناظر
هاي مهم در سیستم مدیریت علم و  یکی از ضعف

فناوري کشور، این بوده و هست که به ضرورت تفکیک 
و  هاي علم نهادهاي سیاستگذار، مجري و ناظر در عرصه

فناوري توجه نشده است و معموالً هر سه این وظایف به 
توانند خود مجري  این در حالی است که سیاستگذار و ناظر نمی. شوند یک دستگاه اجرایی واگذار می

توانند یکی از این وظایف را به عهده داشته  هاي نظام علم و فناوري باشند و تنها می یکی از زیربخش
 . باشند

کند و نباید متولی بیوتکنولوژي خود مجري یکی از  نولوژي نیز این موضوع صدق میدر مورد بیوتک
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لذا مهمترین مسألۀ ساختاري و . باشد) مثالً اموزش، پژوهش، تولید، محیط زیست و غیره(ها  زیربخش
اساسی که بایستی در نظام ملی توسعه بیوتکنولوژي به آن پرداخته شود، ساماندهی مدیریت و تعیین و 

هاي آموزش، پژوهش، تولید و  در تمام زمینه(هاي سیاستگذار، مجري و ناظر  فکیک دقیق وظایف بخشت
بدون شک این موضوع از ضروریات توسعه . باشد در قالب ساختارهاي نوین و کارامد می) امور پشتیبانی

صی به آن نماید تا توجه خا هدفمند، همه جانبه و سریع بیوتکنولوژي است و اهمیت آن ایجاب می
 . معطوف گردد

مندي ترکیب و ساختار نوین و کارامد این  بدیهی است که سازماندهی و نظام
بایست فارغ از هرگونه مالحظات سیاسی، تعارفات، نگرش تشریفاتی  اجزا می

ها و نهادهاي کشور و تعصبات سازمانی و با رعایت اصل  معمول در کمیته
همچنین ارکان . رشناسی طراحی شودطرفی و صرفاً بر مبناي نظرات کا بی

بایست در هیئت دولت و یا مجلس به تصویب برسد تا  این سازماندهی می
 . ها و تصمیمات آن پیروي نمایند ها مجاب باشند از برنامه همه ارگان

طراحی دقیق ساختار نظام بیوتکنولوژي کشور، نیازمند تعیین جایگاه مراکز و نهادهاي متعددي است 
. دهند بازاریابی و مسایل مختلف پشتیبانی را تشکیل می-تولید-تحقیق-هاي زنجیرة آموزش که حلقه

هاي تولیدي، وجود نهادهاي عمومی و پشتیبانی مختلفی از  عالوه بر مراکز آموزشی، تحقیقاتی و بنگاه
ین استاندارد، رسانی، مراکز انتقال تکنولوژي، مراکز تدو قبیل مراکز ثبت امتیاز، مراکز مطالعات و اطالع

هاي تحقیقاتی و فناوري، نظامات  ها و شهرك مراکز کنترل و تأیید کیفی، مراکز رشد، پارك
همچنین ارتباط . پذیر و غیره از نیازهاي دیگر در نظام بیوتکنولوژي کشور است گذاري ریسک سرمایه

رك، مقررات حفاظت ها، نهادهاي حقوقی، گم گذاران و بانک هاي پیرامونی همچون سرمایه مؤثر بخش
 . ترسیم شودزیست و غیره نیز با اجزاي داخلی نظام بیوتکنولوژي کشور بایستی به دقت  محیط
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 :نظارت تخصصی، ضرورتی فراموش شده 
ها و  هاي نظام تکنولوژي کشور در گذشته و حال این است که معموالً سیاست یکی از مشکالت و ضعف

یابند، ولی هیچگونه  هایی از طرف دولت تخصیص می ها و حمایت بودجهگردند و یا  هایی تدوین می برنامه
ها  ها، به این سیاست که پس از سال لذا در صورتی. گیرد ها صورت نمی نظارت تخصصی بر روند اجراي آن

ها عاید نشود، هیچگونه بررسی جدي از  ها و حمایت اي عملی از بودجه ها عمل نشده و نتیجه و برنامه
اکنون برخی مراکز و مؤسسات کلیدي  به عنوان مثال، هم. گیرد ن کالن کشور انجام نمیطرف مدیرا

هاي ناشی از عوامل درونی و بیرونی هستند، ولی به دلیل  مربوط به بیوتکنولوژي در کشور دچار بحران
عدم وجود نهادهاي نظارتی مشخص، آنچه به جایی نرسد فریاد است و اقدام جدي براي رفع این 

 . گیرد ها و پاسخگویی مسئولین امر صورت نمی انبحر

 

ها صرف  شود که یک مدیر، در سوابق اجرایی قبلی خود نتوانسته است پس از سال گاه حتی مشاهده می
بودجه و امکانات، دستاورد روشنی داشته باشد؛ ولی به دلیل فقدان سیستم نظارتی، بازهم 

 . گردد واگذار می هاي جدید به وي هاي خطیري در قالب مسئولیت

هایی تخصصی را از جانب خود، مأمور  لذا بر مقامات و نهادهاي عالی کشور فرض است که کمیته
هاي  هاي اجرایی و سیاست پیگیري و نظارت بر روند توسعۀ تکنولوژي و دستیابی به نتایج طرح

سازمان مدیریت و هاي ملی نظارتی از قبیل  البته شاید گفته شود که ارگان. شده نمایند تدوین
ها با ساختار  ولی آیا این مجموعه. ریزي، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و غیره وجود دارند برنامه

هاي مختلف را دارند، یا تنها در حد مراجعه  کنونی، واقعاً توانایی ارزیابی کارشناسی و تخصصی در حوزه
هاي مالی و اداري  م اسناد و صورتحسابهاي مسئولین ذیربط و یا بررسی صحت و سق و استماع گزارش

 کنند؟ عمل می
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 :تعریف بیوتکنولوژي 
بمعناي یک » تکنولوژي«به معناي زنده و زندگی یا سیستم زنده و » بیو«کلمه بیوتکنولوژي از دو کلمه 

روش علمی به منظور دستیابی به یک هدف عملی، شکل گرفته است بیوتکنولوژي به طور کلی به 
ز تکنولوژیها اطالق می گردد که سیستمهاي زنده یا بیولوژي گیاه، حیوان، میکروارگانیسم مجموعه اي ا

یا ترکیبات مخصوص مشتق شده از این سیستمها را به منظور تولید کاالها و خدمات صنعتی به کار می 
 .گیرد

صد سال  مطالعات میکروبیولوژیست ها در طی بیش از. بیوتکنولوژي پیشرفت نوظهور و جدیدي نیست
که این ارتباط می . نشان داده است که بین انسان و میکروبها ارتباط حیاتی بسیار نزدیکی وجود دارد

سابقه استفاده از میکروارگانیسم ها براي تولید مواد خوراکی نظیر آبجو، سرکه، . تواند مفید یا مضر باشد
لید این محصوالت براي بشر هزار سال قبل می رسد ولی مکانیسم تو 8ماست و پنیر به بیش از 

ناشناخته بود، انسان با مشاهده این واقعیت که شیر ترش داراي قا بلیت نگهداري خیلی بهتري است به 
زودي دریافت که با افزودن مقدار اندکی از شیر ترش روز قبل به شیر تازه می تواند فرایند تخمیر را در 

که براي باال بردن محتواي الکلی شراب و آبجو به وسیله  اتانول نخستین ماده شیمیایی بود. آن آغاز کند
 .بیوتکنولوژي تولید شد

بجز تقطیر، بیوتکنولوژي از دوران مسیحیت تا اوایل سده بیستم تغییر اندکی داشته و همانند پیشرفت 
 .سایر علوم انگیزه پیشترفت این علم نیز با جنگ فراهم شد

. سایر علوم تحت تأثیر فشارهاي اقتصادي و سیاسی قرار داردرشد و توسعه بیوتکنولوژي نیز همانند 
علمی که از کیفیت باالیی برخوردار باشد تضمین کننده منابع تجاري نسیت و در دنیاي تجارت کمتر به 

 .رعایت حال دیگران و نوع پرستی ارزش و بهاء داده می شود
مثال کاربرد میکروارگانیسم ها در بخشهاي براي . بیوتکنولوژي تقریباً در تمام زمینه ها کاربرد دارد

 . هم اکنون شناخته شده است... دارویی، صنعت و معدن، تصفیه فاضالب، و
طراحی بیوراکتور، تکنولوژي جداسازي و فرآیند (مهندسی ژنتیک، مهندسی آنزیمی، تکنولوژي تخمیر 

بادیهاي مونوکلونال، کشت ، تکنولوژي آنتی DNA، بیسنسورها، تکنولوژي کاوشگر )مواد بیولوژیکی
 DAN,RNA، تکنولوژي آنتی سن PCRبافتهاي گیاهان و پستانداران، واکنش زنجیره ي پلیمر از 

 .تمام مثالهایی از ابزارهاي ژنیتکی هستند که در زیر لواي بیوتکنولوژي قرار دارند
و مفصل هر یک از آنها تکنولوژیهاي باال در صنایع غذایی نقش مهم و کاربردي دارند ولی توضیح کامل 

 .بسیار طوالنی خواهد بود از اینرو فقط به مهمترین آنها اشاره می گردد

 
. 
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 :کاربردهاي بیوتکنولوژي در صنایع غذایی

مطالعات صورت گرفته نشان داده است که جمعیت جهان تا اواسط قرن حاضر، دو برابر خواهد شد و 
همچنین فشار از . ن نیمی از کودکان جهان از غذاي کافی محروم هستنداین در حالی است که اکنو

کنندگان، خصوصاً در کشورهاي صنعتی، باعث شده است که تولید محصوالت غذایی بطرف  طرف مصرف
هاي طبیعی، جهت  هاي فرآوري نزدیکتر به روش و بکارگیري روش "طبیعی"از مواد افزودنی   استفاده

هاي بیوتکنولوژي در  اند، روش به همراه سایر مزایایی که وجود داشته این قبیل مواردي از ،.پیدا کند
با توجه به گسترش صنایع غذایی در کشور ما، آشنایی مختصر با . اند صنایع غذایی را گسترش داده

 : رسد کاربردهاي بیوتکنولوژي در صنایع غذایی مفید به نظر می
 

 تعریف بیوتکنولوژي غذایی  -1
 الت نهایی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژي تولید محصو -2
 تولید مواد افزودنی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژي  -3
 اصالح مستقیم مواد غذایی یا مواد افزودنی به غذا  -4
 تولید مواد کمک فراوري  -5

 اي  کاربردهاي تجزیه -6

 تصفیه پسماند  -7
 
صورت  توان بیوتکنولوژي را به تعریف بیوتکنولوژي غذایی در ارتباط با صنایع غذایی می -1

 : زیر تعریف کرد

استفاده از سلولهاي زنده یا قسمتی از آنها، به منظور تولید یا اصالح محصوالت غذایی یا مواد افزودنی "
  "به غذا

توان کاربرد بیوتکنولوژي در صنایع غذایی را به دو بخش کاربرد بیوتکنولوژي  از یک دیدگاه دیگر می
 : بیوتکنولوژي مدرن تقسیم کردسنتی و کاربرد 
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در صنایع غذایی، از فناوري تخمیري  "بیوتکنولوژي سنتی"درکاربرد  -1
جهت تغییر مواد خام غذایی به محصوالت ) ها ها یا میکروارگانیزم ریزساوارزه(

. گردد غذایی تخمیري شامل پنیر، ماست، خمیر نان و غیره استفاده می
آنزیمها در این فرآیندها باعث ایجاد تغییرات در ها و  استفاده از ریزسازواره

 . گردد طعم، عطر و بافت مواد خام غذایی یا افزایش قابلیت نگهداري آنها می

شناسی کاربردي  در صنایع غذایی، از ژنتیک مولکولی و آنزیم "بیوتکنولوژي نوین"در بکارگیري  -2
هاي بعدي  در قسمت. گردد غذایی استفاده میبهمراه فناوري تخمیري، جهت بهبود خواص مواد افزودنی 

این نوشتار، برخی از کاربردهاي بیوتکنولوژي در صنایع غذایی به طور اجمال و در چند زمینه بیان 
 . شوند می

  :تولید محصوالت نهایی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژي -2

شت، سبزیجات و غالت به محصوالت با تواند جهت تغییر مواد خام غذایی مانند شیر، گو بیوتکنولوژي می
تولید این نوع محصوالت در جهان، سابقۀ . شود طعم و عطر مطلوب و قابلیت نگهداري بیشتر استفاده 

بر اساس . گردند اکنون این محصوالت در مقیاس صنعتی در سطح دنیا تولید می بسیار طوالنی دارد و هم
اند؛ در  شود که تخمیر شده اروپا از غذاهایی تشکیل میگزارشات موجود، حدود یک سوم رژیم غذایی در 

توان به  هاي این محصوالت می از مثال. باشد درصد می 30تا  20حالیکه این رقم در سایر نقاط دنیا بین 
خشک، سبزیجات  محصوالت لبنی تخمیري مانند ماست و پنیر، سوسیس تخمیرشدة خشک و نیمه

زیتون تخمیرشده، نان، قارچ خوراکی، مشروبات الکلی و انواع  و)sauerkraut(تخمیرشده مانند کلم 
برخی از این . غذاهاي تخمیري آسیاي شرقی مانند سس سویا، میسو، سوفو و تمپه اشاره نمود

هاي لبنی تخمیري، نان و قارچ خوراکی، در ایران نیز در مقیاس صنعتی  محصوالت از قبیل فرآورده
در رابطه با تولید محصوالت دیگر مثل زیتون تخمیر شده و سس سویا،  همچنین اخیراً. گردند تولید می

 . هاي تحقیقاتی در ایران انجام گرفته است پروژه
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 :عنوان غذا  یاخته به تودة میکروبی و پروتئین تک
توده میکروبی نیز بعنوان یک ماده غذایی غنی از پروتئین، مورد استفاده قرار 

ها طی جنگ جهانی دوم، براي جبران  آلمانی عنوان مثال، به. گرفته است
کمبود پروتئین، مخمرها را در مقیاس صنعتی کشت داده و بعنوان منبع 

همچنین از دهۀ شصت . غذایی در خوراك انسان مورد استفاده قرار دادند
، ابتدا از مواد )SCP(یاخته  میالدي تولید محصوالتی به نام پروتئین تک

 . قیمت در مقیاس صنعتی آغاز شد مواد کربوهیدراتی ارزانهیدروکربنی و بعدها از 

  ):scp(مثالی از تولید پروتئین تک یاخته 
 Methylophilus methylotrophousدر انگلستان از کشت باکتري  ICIعنوان مثال، شرکت  به

هزار  600تا  500متر مکعب، براي تولید ساالنه  1500بر روي متانول در یک فرمانتور پیوسته به حجم 
اندازي آن بصورت  حجم زیاد فرمانتور و نیاز به راه. در سال استفاده کرد SCPتن پودر خشک شده 

هاي جدید مهندسی براي  باعث شد که نیاز به ابداع تکنیک) aseptic(پیوسته تحت شرایط استریل 
 . تولید این محصول در مقیاس صنعتی بوجود آید

 
ز نظر فنی با موفقیت روبرو شد، ولی بخاطر برخی مشکالت از جمله که تولید این محصول ا با وجودي

هاي  ، این پروژه و پروژه)یعنی کنجالۀ سویا(هاي محصوالت رقیب  هاي تولید باال و کاهش قیمت هزینه
، تولید ICIعنوان مثال، شرکت  به. آمیز نبودند مشابه در کشورهاي غربی از نظر اقتصادي موفقیت

قابل ذکر است که تولید این محصول در . میالدي متوقف کرد 80در اواسط دهه  خود را SCPمحصول 
کشورهاي بلوك شرق نظیر اتحاد جماهیر شوروي با موفقیت اقتصادي خیلی زیادي روبرو شد؛ زیرا 

 . شد تولید این محصول باعث عدم وابستگی به کنجالۀ سویاي وارداتی از کشورهاي غربی می
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 ):scp(یاخته  پروتئین تک مثال دیگري از تولید
از موفقیت اقتصادي باالتري  SCPهایی است که در آن تولید  پروژة شرکت نفتی فیلیپس از جمله پروژه

در این پروژه از یک سیستم با دانسیته سلولی باال و بر اساس کشت مخمر . باشد برخوردار می
Torula براي ) عنوان منبع ازت به(و آمونیاك  )عنوان منبع کربن به(بر روي اتانول، ساکاروز و مالس

در این فرآیند، مایع تخمیري خروجی از فرمانتور داراي غلظت . ه است استفاده گردید SCPتولید 
کردن مستقیم این مایع توسط  گرم وزن خشک در لیتر بود و لذا امکان خشک 160سلولی 
باالبودن بازده فرایند و هزینه  علت موفقیت اقتصادي این پروژه،. هاي پاششی وجود داشت کن خشک
 . است تر بازیابی محصول بوده  پایین

 

 :در خوراك انسان) QUORN(استفاده از پروتئین میکروبی 
 

، مصرف آن به عنوان SCPاي در  به دلیل باالبودن درصد اسیدهاي هسته
در  ICIبا همکاري شرکت  RHMشرکت انگلیسی . خوراك انسان مضر است

تولید  Quornمیالدي، پروتئین میکروبی تحت نام تجارتی  80اواسط دهۀ 
کرد که ساختاري شبیه به گوشت داشته و توسط رشد کپکی به 

این محصول بخاطر . گردد اي تولید می بر روي مواد نشاسته Fusarium graminerarumنام
و بخاطر ) باشد ها می اي کمتري نسبت به باکتري که بطور طبیعی حاوي اسید هسته(استفاده از کپک 

اي خیلی  در فرآیند تولید صنعتی، داراي محتوي هسته RNAاضافه کردن یک عملیات براي کاهش 
تولید اولیه . باشد و لذا استفاده از آن در خوراك انسان در انگلستان مجاز تشخیص داده شد پایین می

ي برخوردار شد زیرا به تن در سال بود و از موفقیت اقتصاد 1000، حدود 1985این محصول در سال 
 . کرد جاي کنجالۀ سویا با سویا و گوشت رقابت می
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  :تولید مواد افزودنی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژي-3

مواد افزودنی غذایی مانند اسید سیتریک، اسید گلوتامیک و نوکلئوتیدهاي مورد استفاده براي بهبود 
اما رویکرد به . اي طوالنی دارد ، استفاده از این روش، سابقهشوند طعم غذا نیز به روش تخمیر تولید می
تر از محصوالت تخمیري بعنوان  هایی را جهت استفاده گسترده سمت جایگزینی اجزاي طبیعی، فرصت

 furanoneعنوان مثال، حدود بیست سال پیش، یک ترکیب به نام  به. دهنده فراهم کرده است طعم
کند و تا مدتی  ن ترکیب، نقش خیلی مهمی در طعم گوشت بازي میدر آب گوشت شناسایی شد که ای

ساز طبیعی شناسایی شده که  اخیراً یک مادة پیش. شد صورت شیمیایی از گزیلوز سنتز می پیش به
موردنظر  furanoneتوان آنرا توسط تخمیر گلوکز تولید کرده و با یک تیمار حرارتی مخصوص به  می

 . تبدیل کرد

هاي میکروبی جهت سنتز این ترکیبات را  دهندة اصلی، امکان توسعۀ روش ات طعمشناسایی ترکیب
دکاالکتون که یک جزء اصلی در طعم هلو -توان به تولید گاما عنوان مثال می به. فراهم کرده است

 . باشد، اشاره کرد می

 
دة دهن ها، یک طعم دهنده با استفاده از ریزسازواره مثالی دیگر از تولید مواد طعم

است که طی دو مرحله با استفاده از مخمر  BIOSOLنمک به نام  طبیعی کم
ها با خواص  در مرحلۀ اول، مخلوطی از آنزیم. گردد غیرفعال شده تولید می

در مرحله دوم، . شود کنندگی پروتئین، چربی و دیواره سلولی استفاده می تجزیه
ات تخمیر استفاده جهت انجام عملی Lactobacillus delbruekiاز باکتري 

دهندة طبیعی به یک طعم RNAها،  پروتئین طی این دو مرحله به اسیدهاي آمینه و پپتید. گردد می
)guanosine-۵-monophosphate (ساکاریدها به اسید الکتیک و ساکسینیک تبدیل  و پلی

ري حاصله را پس از توان بصورت همزمان انجام داده و مایع تخمی هضم آنزیمی و تخمیر را می. گردند می
 . محلول به روش پاششی خشک کرد جداسازي مواد غیر
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هاي دیگر در زمینه تولید مواد افزودنی به روش بیوتکنولوژي  از جمله مثال

هاي مغذي مثل شربت گلوکز، شربت با درصد  کننده تولید شیرین: توان به می
از ( aspartameهاي رژیمی مثل  کننده و شیرین) HFCS(باالي فروکتوز 

، )اسید اسپارتیک فنیل آالنین و ال ترکیب متیل استر ال
از طریق تبدیل آنزیمی گزایلن پلیمرهاي (و گزایلیتول ) thaumatin(تاوماتین

هاي میکروبی مانند صمغ گزانتان  ساکارید و همچنین پلی) الیاف ذرت به گزایلوز و سپس تخمیر گزایلوز
 . اشاره کرد) اد ژلدهنده و عامل ایج عنوان قوام به(
 

از این نوع . باشند گلیسیرید در داخل خود می ها قادر به تجمع مقادیر زیادي تري برخی از ریزسازواره
. است استفاده شده ) Single cell oil(سلولی ها جهت تولید محصولی به نام روغن تک ریزسازواره

درصد وزن خشک آنها از  80ند که تا ا عنوان مثال در ژاپن مخمرهایی با موفقیت کشت داده شده به
هاي  براي تولید این محصوالت ابتدا از خوراك. اي تشکیل شده است گلیسریدهاي ذخیره تري

هاي کربوهیدراتی مورد توجه قرار  شد، ولی اخیراً در این ارتباط خوراك هیدروکربوري استفاده می
 . اند گرفته

 

 : ی به غذااصالح مستقیم مواد غذایی و مواد افزودن -4
 هاي مهندسی پروتئین  روش

مواد خام . توان یا مستقیماً و یا بعد از اصالح میکربی یا آنزیمی استفاده کرد مواد خام غذایی را می
سازي،  در محصوالت غذایی مثل امولسیون) functionality(غذایی اصلی داراي خاصیت کارکردي 

ها،  که عبارتند از پروتئین(ها، دسرها و محصوالت گوشتی  پیوند با آب، ایجاد ژل، پایداري کف در نوشابه
رابطۀ دقیق بین ساختمان این مواد و خواص کارکردي که در غذا . باشند می) ها ها و کربوهیدرات چربی

هاي اخیر  کنند، هنوز بطور کامل شناخته نشده است؛ ولی نتایج تحقیقات گستردة سال ایجاد می
 . ع اصالح این مواد خام استفاده شودتواند در جهت انتخاب نو می
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یعنی اندازه مولکول پروتئینی و ترکیب (ها  عنوان مثال، یک رابطۀ مستقیم بین ساختار پروتئین به

توان با تغییر مناسب در اندازه و  می. و خواص کارکردي آنها بدست آمده است) اسیدهاي آمینه آن
کارکردي مورد نیاز براي یک کاربرد بخصوص دست  ترکیب اسیدهاي آمینه در یک پروتئین، به خواص

اما ایجاد تغییرات در . توان توسط آبکافت اسیدي یا آنزیمی کاهش داد ها را می اندازة پروتئین. یافت
براي ایجاد تغییرات در ترکیب اسیدهاي آمینه یک . تر است ترکیب اسیدهاي آمینه یک پروتئین، مشکل

شود که از طریق تغییر در کدهاي  ان مهندسی پروتئین استفاده میهایی تحت عنو پروتئین، از روش
 . شود هاي مهندسی ژنتیک، ترتیب اسیدهاي آمینۀ پروتئین عوض می ژنتیکی با استفاده از روش

 
هاي آنزیمی که  هاي مهندسی پروتئین، براي افزایش پایداري پروتئین از روش

عنوان مثال،  به. استفاده شده استدر مقیاس صنعتی نقش کاتالیزور را دارند نیز 
از اهمیت فراوان  HFCSگلوکز ایزومراز، آنزیمی است که در فرآیند تولید 

این آنزیم در بیوراکتورهاي صنعتی توسط یک واکنش شیمیایی . برخوردار است
هاي آمین ثانویه لیزین موجود در  و گروه) سوبسترات واکنش(بین گلوکز 

روشی را جهت اصالح ژن گلوکز Gist-Brocadeمحققین در شرکت . گردد ساختار آنزیم، غیرفعال می
کند، به  که گلوکز به آن حمله می) جزء لیزین(ایزومراز ایجاد کردند که در آن قسمتی از مولکول آنزیم 

که مورد حملۀ گلوکز واقع نشده ولی قادر هستند که ساختار آنزیم را حفظ ) جزء آرژینین(هایی  گروه
با استفاده از این روش، زمان استفادة مفید از آنزیم گلوکز ایزومراز در شرایط . شود ل میکنند تبدی
اي افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش ظرفیت تولید و کاهش  طور قابل مالحظه صنعتی به

 . شود هاي عملیاتی می هزینه

 ها  ها و چربی استفاده از آنزیم لیپاز در بهبود کیفیت روغن-4-1
. ها، به ترکیب اسیدهاي چرب آنها بستگی دارد ها و چربی اي و خواص بافتی روغن هاي تغذیه کیفیت

) اسید چرب اشباع(عنوان مثال، اگر تنها اسید چرب سازنده یک روغن یا چربی، اسید استئاریک  به
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ع به این ولی اگر اسیدهاي چرب اشبا. باشد، این چربی در دماي اطاق و دماي بدن جامد خواهد بود
 . روغن و چربی اضافه گردند، دماي ذوب آن کاهش پیدا خواهد کرد

 
طول زنجیرة اسیدهاي چرب نیز بر روي دماي ذوب یک روغن و یا چربی تاثیر 

. گلیسیریدهاي آن را تغییر داد گذار است و باید ترکیب اسیدهاي چرب در تري
هاي  مزیت بکارگیري آنزیم. دهاي لیپاز استفاده کر توان از آنزیم براي اینکار می

عنوان یک مثال از بکارگیري  به. باشد کردن آنها می لیپاز، اختصاصی عمل
توان به فرآیندي  ها که در سطح تجارتی استفاده شده است، می هاي لیپاز براي تغییر خواص روغن آنزیم

پالم به یک  جهت تبدیل جزء میانی روغنMucor meihiجهت تولید یک آنزیم لیپاز توسط کپک 
 . روغن با ارزش مورد استفاده در قنادي اشاره کرد

 :استفاده از آنزیم آمیالز در صنایع نشاسته  -4-2
تولید آنزیمی گلوکز با . شود، نشاسته است ساکاریدي که در صنایع غذایی استفاده می مهمترین پلی

گلوکزیداز حاصل از آسپرژیلوس، استفاده از آنزیم آمیالز بدست آمده از باسیلوس سوبتیلیس و آمیلو
سرعت عمل، عدم آلودگی و امکان تولید . هاي قدیمی هیدرولیز اسیدي شده است جایگزین روش

 DNAالبته با پیشرفت فناوري . باشد دکستروز در مقیاس صنعتی از مزایاي عمدة روش آنزیمی، می
هت هیدرولیز آنزیمی و بالطبع تولید هاي میکروبی پایدار در دماي باال ج نوترکیب، امکان تولید آنزیم

 . صنعتی و گستردة گلوکز فراهم شده است

پایین ) DE(هایی با معادل دکستروز  توان نشاسته را به شربت همچنین با استفاده از آنزیم آلفاآمیالز می
توان  می ردد، هاي گلوکوآمیالز و گلوکزایزومراز نیز استفاده گ اگر عالوه بر این آنزیم از آنزیم. تبدیل کرد

هاي  ، یکی از بهترین مثالHFCSتولید . تولید کرد HFCSمحصولی با شیرینی معادل ساکارز به نام 
گزارش شده است که معرفی این محصول در ایاالت . باشد بکارگیري آنزیم در یک فرایند تجارتی می

تولید این . شد 1980سال  میلیارد دالر در واردات شکر در 1.3جویی معادل  متحده امریکا باعث صرفه
 . است آمیز نبوده  محصول بدالیل سیاسی و اقتصادي در اروپا موفقیت
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باشد که در بسیاري از محصوالت غذایی عمدتاً به عنوان  کننده می فروکتوز نیز یک ماده شیرین
فروکتوز در یکی از دالیل افزایش محبوبیت . گیرد مورد استفاده قرار می) شکر معمولی(جایگزین ساکارز 

هاي ساخت مواد غذایی، در دسترس بودن مقدار زیاد نشاستۀ غالت است که با روش آنزیمی، در کارخانه
یک منبع ارزانتر و جایگزین فروکتوز ممکن است فروکتان . شود مقیاس صنعتی به فروکتوز تبدیل می

لیمرهاي مولتی فروکتوز ها، پفروکتان. اي در بسیاري از گیاهان است باشد که کربوهیدرات ذخیره
 . صورت آنزیمی یا شیمیایی هیدرولیز شوند تا فروکتوز بدست آید توانند به هستند که می) فروکتوز پلی(

ها را از بین  هاي گلیکوزیدي آن هایی که بتوانند زنجیره هاي گیاهی، شیرین هستند؛ اما آنزیم فروکتان
از . کالري هستند ها اجزاي غذایی کم نتیجه، فروکتاندر . ببرند در دستگاه گوارش انسان وجود ندارند

بهداشتی به خصوص در  -کالري طبیعی در صنایع غذایی هاي کم کننده این خاصیت براي تولید شیرین
ها،  در میان باسیل. کنند شود که آن را به صورت آنزیمی در بیوراکتورها تولید می ژاپن استفاده می

هاي باکتریایی که غالباً  هاي خارج سلولی، شکر را به فروکتان مک آنزیمپسودوموناس و استرپتوکوك با ک
 . کنند شوند، تبدیل می نامیده می) Levan(لوان 

 
 Bacillus subtilisیا  "Sac B"در گیاهان تنباکویی که حاوي ژن تغییر یافتۀ 

levansucrase شود تولید می  هستند، یک فروکتان پایدار، شبیه نوع میکروبی . 

 
هاي اصالح آنزیمی پلیمرهاي نشاسته، جهت بهبود خواص هیدروکلوئیدي آنها جهت تولید  از روش

هاي  هاي چربی، نشاستۀ مقاوم، امولسیفایرها و عوامل ایجاد ژل و همچنین جهت تولید نشاسته جایگزین
 . هاي رهایش کنترل شده نیز استفاده شده است با منافذ ریز براي استفاده در سیستم

 :ها  هاي کشت آنزیمی استفاده از آنزیم حذف آب از محیط-4-3
ساکاریدها، نیاز به خارج کردن آب پس از عملیات اصالح آنزیمی  یکی از مشکالت اصالح آنزیمی پلی

براي مواجهه با این مشکل، . شود که این عملیات توجیه اقتصادي نداشته باشد است که باعث می
عنوان مثال،  به. جامد ایجاد شده است هاي نیمه ح آنزیمی در محیطفرآیندهاي انجام عملیات اصال
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توسط آنزیم آلفاگاالکتوسیداز جهت تولید محصولی با  guarتوان به فرآیند اصالح آنزیمی صمغ  می
 . و آب اشاره کردguarدر محیطی حاوي وزن مساوي آرد  locust beanخواص شبیه به صمغ 

. ها در صنایع غذایی شده است شدن استفاده از آنزیم باعث متحول هاي کشت آنزیمی حذف آب از محیط
به عبارتی در این شرایط و در . کند هاي هیدرولیزي را فراهم می این امکان، برعکس کردن عمل آنزیم

هایی را  هاي هیدرولیزي را وادار ساخت که همان بیومولکول توان آنزیم عدم حضور انرژي متابولیکی می
هاي  کردن آنزیم همچنین میزان اختصاصی عمل. کنند در حضور آب تجزیه می سنتز کنند که

ها قادر به تسریع واکنش هیدرولیز بر  یابد؛ بطوریکه این آنزیم هیدرولیزي در عدم حضور آب کاهش می
که نقش ) Subtilisin(عنوان مثال از مادة سابتیلیزین  به. گردند هاي غیرمتعارف می روي سوبسترا

توان در محیط حاوي حاللهاي آلی جهت کاتالیز واکنش  باشد، می ها می هیدرولیز پروتئین طبیعی آن
استفاده ) بعنوان امولسیفایر در مصارف غذایی(هاي سطحی  کننده آسیالسیون قندها براي تولید فعال

 . کرد

: است دههاي سازگار با غذا منجر به یک کشف بسیار جالب ش ها از واکنش نیاز به حذف کامل حالل
توانند تحت شرایطی که حالل وجود ندارد، فقط با استفاده از سوبسترا و محصول  ها حتی می آنزیم

، استرهاي )امولسیفایرها(گلیسرول  استرهاي کربوهیدرات و پلی. عنوان محیط واکنش، عمل کنند به
ترکیبات مرتبط با  و الیگوپیتیدها، لیپیدهاي ضروري و پلیمرهاي ساختاري از) طعم دهنده(کایرالی 

 . اند ها در این شرایط تولید شده آمیزي با استفاده از آنزیم مواد غذایی هستند که بطور موفقیت
 

 هاي غذایی چند مثال دیگر از اصالح آنزیمی افزودنی

ـ استفاده از آنزیم انورتاز جهت تبدیل ساکارز به قند معلق در محصوالتی نظیر 
 . نیجات، مرباجات و بست شیرینی

ـ استفاده از آنزیم آلفاگاالکتوزیداز در صنایع تولید شکر از چغندر قند جهت 
با توجه به . تبدیل رافینوز موجود در شیره چغندرقند به گاالکتوز و ساکارز
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اینکه رافینوز اثر بازدارندگی بر روي کریستالیزاسیون ساکارز دارد، اگر این تبدیل صورت نگیرد، در 
استفاده از فرآیند آنزیمی، . کر از مالس باید قسمتی از مالس را همیشه دور ریختفرآیند بازیابی ش

 . کند امکان بازیابی شکر از کل مالس را فراهم می

الکتوز در آب، . ـ از آنزیم الکتاز جهت اصالح خواص آب پنیر استفاده شده است
اطر شیرینی و حاللیت کمی دارد و همچنین هضم آن براي بعضی انسانها بخ

الکتوز . باشد گاالکتوزیداز در سیستم گوارشی آنها امکانپذیر نمی-کمبود آنزیم بتا
. شود که معایب فوق را ندارد با استفاده از این آنزیم به گلوکز و گاالکتوز تبدیل می

تواند زمان فرآوري براي تولید ماست و  آبکافت الکتوز در شیر می همچنین گزارش شده است که پیش
 . درصد کاهش دهد 20تا  پنیر را

سلوالز و آمیالز براي شفاف کردن آب میوه و حذف  از آنزیمهاي میکروبی مثل پکتیناز، سلوالز، همی -
 . شوند ها استخراج می ها و قارچ ها بیشتر از باکتري این آنزیم. شود پکتین و الیاف سلولزي استفاده می

 :تولید مواد کمک فرآوري -5
نوان کشت آغازگر در فرآوري مواد غذایی جهت بهبود و تولید طعم، افزایش قابلیت ع ها به ریزسازواره

ها در تولید  عنوان مثال از ریزسازواره به. گردند نگهداري مواد غذایی و تولید اسید و گازها تولید می
د مثال دیگر مواد کمک فرآوري مور. گردد محصوالت لبنی، محصوالت گوشتی و تولید نان استفاده می

اي از آنها در فرآوري انواع مواد غذایی  باشند که بطور گسترده استفاده در صنایع غذایی، آنزیمها می
 . شود استفاده می

 :کاربردهاي تشخیصی براي تایید ایمنی و سالمت محصوالت غذایی  -6
هاي زیستی در شناسایی برخوردارند، جهت  از دقت بسیار زیادي که مولکول

زا، سموم و  هاي بیماري یی براي شناسایی حضور ریزسازوارهها توسعه فناوري
ها از  در این فناوري. شود هاي خارجی در مواد غذایی استفاده می پروتئین
 DNAعنوان مثال در  به. گردد گر استفاده می هاي مخصوص حس مولکول

توان جهت  می هاي بازي مشخص کوتاهی وجود دارد که از آنها ها، ترتیب باکتري RNAکروموزمی و 
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توان جهت شناسایی سریع  گرهاي ژنتیکی می از این حس. شناسایی و ردیابی آنها استفاده کرد
گرهایی براي  در حال حاضر، چنین حس. ها در سطح خانواده، گونه یا زیرگونه استفاده کرد ریزسازواره

 . است لیستریا، سالمونال، کلستریدیوم، یرسینیا، کمپیلوباکتر ساخته شده

دودمانی جهت توسعۀ  هاي نوترکیب چنددودمانی و تک بادي از آنتی
زا با منشاء  هاي بیماري هاي سریع و ساده براي شناسایی میکرب روش

مثل آفالتوکسین و (هاي قارچی  غذایی مثل سالمونال، لیستریا و سم
مثل گلیکوآلکالوئید (هاي طبیعی  ها و سم کش ، آفت)تریتوتثین

بخصوص غالت و (ها در انواع مواد غذایی  هاي تولیدي برخی قارچ سم. ده شده استاستفا) زمینی سیب
هایی مبتنی بر  توان با استفاده از کیت را می) شوند هاي مغزدار که در شرایط نامناسب نگهداري می میوه

ز توان ا به عنوان مثال، می. شناسایی کرد و ایمنی و سالمت محصوالت را تضمین نمود ELISAآنزیم 
در مواد غذایی استفاده نمود و نتیجۀ آزمایش در  Salmonellaبراي شناسایی  ELISAهاي  آزمون

هاي مرسوم میکروبیولوژي تا شش روز طول  شود؛ در حالی که توسط روش عرض یک روز مشخص می
 . کشد می

عنوان مثال  هب. روند بودن یک محصول غذایی نیز بکار می هاي بیوتکنولوژي براي تایید غیرتقلبی روش
هاي  توان از آنها در ساخت کیت هایی وجود دارد که می بادي هاي شیر، آنتی براي شناسایی پروتئین

ELISA ها قادر هستند، استفاده غیرمجاز از شیر گاو در تولید پنیرهایی که ادعا  این کیت. استفاده کرد
 . گردد از شیر گوسفند تهیه شده است را تشخیص دهند می

 :پیشگیري از ایجاد پسماندپسماند یا  تصفیه-7
. شوند هاي اصلی در یک فرایند تولید می منظور از کلمۀ پسماند، تمام موادي است که بجز فراورده

هاي بیولوژیک هوازي و  از روش. گنجد  بنابراین، مواد مختلف اعم از گاز، مایع و جامد در این تعریف می
 . است هاي صنایع غذایی استفاده شده  هوازي به منظور کاهش آلودگی پساب بی

در گذشته، اقدامات مربوط به مدیریت پسماندها، بر تصفیۀ نهایی اینگونه مواد متمرکز بوده است و 
نمود، تا  هاي کنترل آلودگی می هاي تصفیۀ پسماند و نصب دستگاه تالش خود را صرف طراحی سیستم
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زگار اخیر، فلسفۀ نوینی شکل گرفته است که برپایۀ در رو. بتواند از آلودگی محیط زیست ممانعت کند
 . پیشگیري از تولید پسماند و کاهش آن استوار است

 
 

 :این نگرش مثبت از تصفیۀ پسماند یعنی پیشگیري از ایجاد پسماند، مزایاي زیر را دارد-7-1
 . یابد مقدار پسماندها کاهش می -1
 . یابد کاهش می میزان مصرف مواد خام و در نتیجه هزینۀ آن -2
 . شود از هزینۀ تصفیۀ پسماند کاسته می -3
 . شود احتمال بروز آلودگی کمتر می -4
 . یابد شرایط کار بهبود می -5
 . شود بازده فرایندهاي تولید افزوده می -6
 

بعنوان (هاي بیولوژیکی جهت تبدیل پساب صنایع غذایی  بر این اساس، رویکرد جدید، استفاده از روش
 . باشد می) SCPمانند (به محصوالت مفید ) د اولیۀ تجدیدپذیرموا
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 :تحلیل توسعۀ بیوتکنولوژي از منظر چرخۀ عمر تکنولوژي

نماید که اگر به درستی شناخته  اي تبعیت می شده  پیشرفت تکنولوژي در طول زمان از الگوي شناخته
شناخت کامل این الگو که . ی و بنگاه داردریزي آن تکنولوژي در سطح مل شود، کاربرد فراوانی در برنامه

شود، یکی  نام برده می TLCیا ) Technology Life cycle(از آن با عنوان چرخۀ عمر تکنولوژي 
در این مقاله، ضمن بیان برخی مفاهیم چرخۀ عمر . رود از ارکان کلیدي مدیریت تکنولوژي به شمار می

 : نولوژي مورد بررسی قرار گرفته استتکنولوژي، کاربرد آن در مدیریت توسعۀ بیوتک

 :آشنایی با چرخۀ عمر تکنولوژي
شوند و در نهایت برخی از آنها با ورود  ها یکی پس از دیگري متولد و وارد بازار می تکنولوژي
بر حسب ) سهم بازار(نمودار شاخص عملکرد تکنولوژي . گردند هاي جایگزین از رده خارج می تکنولوژي

طور که زندگی موجودات زنده از مراحل اصلی  در حقیقت همان. شان داده شده استن 1زمان در شکل 
این مراحل را . کند گذرد، هر تکنولوژي نیز این فراز و نشیب را تجربه می تولد، رشد، بلوغ و مرگ می

 .نامند چرخۀ عمر تکنولوژي می
  

در نمودار . کنند بندي می یممتخصصان مختلف، دامنۀ چرخۀ عمر تکنولوژي را به مراحل مختلفی تقس
بندي شده و  تقسیم "نزول"و  "اشباع"، "رشد"، "معرفی"، "پروردگی"زیر، این دامنه به پنج دورة 

 .خصوصیات هر دوره در ذیل بیان گردیده است
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 نمودار چرخة عمر تكنولوژي) ١شكل 
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 :دورة پروردگی -1
با تکنولوژي در  این دوره، محصوالت و فرآیندهاي مرتبط در

ها  اي از نوآوري که مجموعه طوري مرحلۀ نوپایی قرار دارند؛ به
دهند تا سرانجام یکی کامیاب شده و بر  پی رخ می در پی

یابد  آید و فرصت حضور در بازار را می دیگران فایق می
البته در این مرحله، هنوز ماهیت و گسترة ). ها جنگ ایده(

ۀ این دوره، رشد اندك مشخص. بازار مشخص نشده است
گیرد و  هاي تجربی صورت می اولیه است که در آن آزمایش
 .شود اشکاالت اولیۀ سیستم رفع می

 

 .دهند در دورة پروردگی، پژوهشگران بخش غالب نیروي انسانی شاغل در تکنولوژي را تشکیل می
 

 :دورة معرفی -2
در این مرحله، محصول تکنولوژي وارد بازار شده است، 

کندي دارد؛  گیري از تکنولوژي رشد بسیار  نتهی بهرهم
. گویند همین دلیل به آن دورة جنینی نیز می به

تکنولوژي در این مرحله بسیار متغیر و نامشخص 
است که به تبع آن تنوع در محصول ) تثبیت نشده(

هر چند تکنولوژي در این دوره داراي . باال است
کنندگان  اند و تکنولوژي نیز مصرف طور کامل نشناخته ، آن را بهکنندگان مشتري است، ولی هنوز مصرف

هاي بزرگ انگیزه و رغبتی براي  همین دلیل، در این مرحله شرکت خود را نشناخته است؛ به
هاي کوچک در این مرحله بیشتر است که  بنابراین تعداد شرکت. گذاري در تکنولوژي ندارند سرمایه

االي آنها، ظرفیت تولید پایین است و در نتیجۀ آن، محصول به تولید انبوه واسطۀ عدم توانایی مالی ب به
 .ها و سود آن نیز باال است گذاري بسیار باال و در عوض قیمت در این مرحله ریسک سرمایه. رسد نمی

 .شوند ترین بازیگران تکنولوژي در این مرحله محسوب می پژوهشگران و مهندسین اصلی
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 :دورة رشد -3
برداري از  ن مرحله، روند استفاده و بهرهدر ای

با معرفی . یابد تکنولوژي به سرعت افزایش می
بیشتر و تثبیت نسبی موقعیت محصول در بازار و 

کنندگان با آن، رقابت براي  آشنا شدن مصرف
بدین . گیرد افزایش تولید و کاهش قیمت باال می

. شود ترتیب، تولید انبوه در این مرحله آغاز می
ها و تولید  ها که در جهت کاهش قیمت تالش این

پذیرد، منجر به  انبوه محصوالت صورت می
ها، در جهت  بخش اعظم این تغییرات و نوآوري. شود تحوالت بنیادي در فرآیندهاي تولید می

 .گیرد شدن بیشتر سیستم صورت می ماشینی
 

مالحظۀ مالی، تحقیقاتی،  قابل تحقق مرحلۀ رشد یعنی تولید در مقیاس انبوه، مستلزم وجود منابع
هاي بزرگ وارد میدان  در این مرحله است که شرکت. اي، مهندسی، مدیریتی و بازاریابی است توسعه

هاي  شوند یا اینکه توسط شرکت هاي کوچک و مبتکر یا در یکدیگر ادغام می شوند؛ از این رو شرکت می
 .شوند تر خریداري و یا از گردونۀ رقابت حذف می بزرگ

نظر تکنولوژیک، استانداردشدن محصوالت، قطعات و حتی فرآیندها است،  مشخصۀ این دوره از نقطه
اي که بعضاً وضع استانداردهاي جدید در این دوره، به منزلۀ اهرم فشاري بر سایر رقبا مورد  گونه به

نمایند که  ن میهاي پیشرو در این عرصه، استانداردهاي سختی را تدوی شرکت. گیرد استفاده قرار می
 .دستیابی رقبا به آنها دشوار یا غیرممکن است

ها نیز در زمرة نیروي انسانی مؤثر قرار  در دورة رشد، عالوه بر پژوهشگران و مهندسین، تکنیسین
 .گیرند می

 
 

 ):اشباع(دورة بلوغ  -4
که تکنولوژي در قالب محصول، خدمات و یا  از آنجایی

آن تا حدودي دوام دارد نماید، رشد  فرآیند جلوه می
شود که در این زمان،  و باالخره بازار اشباع می

در طی این . تکنولوژي وارد مرحلۀ بلوغ شده است
دهد،  اي در تکنولوژي رخ نمی مرحله، تغییرات عمده
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). نوآوري غالباً اقتصادي(شود  سازي سیستم محدود می یابد و عمدتاً به بهینه نوآوري به شدت کاهش می
یابد و رقابت در کاهش  ین دوره، به دلیل بلوغ صنعت و تکنولوژي، بازار به بیشترین حد گسترش میدر ا

شود، که به تبع آن تکنولوژي به فرآیندي به شدت اتوماتیک، سیستماتیک و غیرقابل  قیمت تشدید می
یل اقتصادي گذاري صرفاً به دال بازد و سرمایه در این مرحله رنگ می D&R. گردد انعطاف تبدیل می

 .گیرد انجام می) تر، نزدیکی به بازار و غیره مادة اولیه و نیروي انسانی ارزان(
 
 

 .ها و کارگران ماهر بازیگران اصلی این دوره از تکنولوژي هستند مهندسین، تکنیسین
 

 
 ):نزول(دورة افول  -5

طول دورة اشباع با توجه به ماهیت تکنولوژي بسیار 
ست از چند ماه تا چند دهه به متغیر بوده و ممکن ا

هاي جایگزین  طول بیانجامد، اما از زمانی که تکنولوژي
گذارند، مرحلۀ افول تکنولوژي  پا به عرصۀ ظهور می

رفتن بازار فروش و  از دست . شود تر شروع می قدیمی
هاي  ها در این مرحله، شرکت کاهش شدید قیمت

  نولوژيکند که تک یافته را مجبور می کشورهاي توسعه
هاي تولید  یافته که هزینه را به کشورهاي کمتر توسعه

در آنجا کمتر است انتقال دهند؛ زیرا کاهش قیمت محصول در این مرحله تا حدي است که تولید آن 
بیمه، (در این مرحله، هنوز برخی از کشورها بنابر دالیل خاص و عمدتاً اجتماعی . دیگر اقتصادي نیست

 .نمایند تکنولوژي استفاده می ، از)اشتغال و غیره
 .آفرینان این دوره از تکنولوژي هستند ترین نقش ها و کارگران ماهر اصلی تکنیسین
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 :تحلیل توسعۀ بیوتکنولوژي با توجه به منحنی چرخۀ عمر تکنولوژي

حال که مفاهیم اساسی چرخۀ عمر تکنولوژي شرح داده شد، جایگاه بیوتکنولوژي در این چرخه و 
در نمودار زیر جایگاه . گیرد اختصار مورد بررسی قرار می د آن در مدیریت فناوري مذکور، بهکاربر

همراه برخی خصوصیات آنها آورده شده  بیوتکنولوژي و چند تکنولوژي دیگر در چرخۀ عمر تکنولوژي، به
 .است

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 وي این چرخه برخی خصوصیات چرخه عمر تکنولوژي و جایگاه چند تکنولوژي بر ر) 2شکل 

 
 

و رشد ) معرفی و پروردگی(هاي مختلف بیوتکنولوژي در مراحل تولد  طور که مشخص است، حوزه همان
 :اهم این موارد به شرح زیر هستند. ها و قواعدي بر آنها حاکم است قرار دارند که به تبع آن مشخصه

 
کنولوژي، هر شش ماه دو برابر بنابر اظهارات متخصصان، حجم اطالعات علمی و فنی در عرصۀ بیوت -1

از این بین، بسیاري از . شود؛ تعداد بسیار زیاد مقاالت منتشر شده در این زمینه، مؤید این ادعا است می
کنند و وارد مراحل  ها در مرحلۀ پروردگی قرار دارند که برخی از آنها بر دیگران غلبه می ها و نوآوري ایده

 .خورند خی دیگر نیز در این رقابت شکست میشوند و بر دیگر چرخۀ تکنولوژي می

ها  صورت مقاله و پتنت، منتشر شده و یا در همایش ها به نکتۀ جالب اینکه، در این مرحله بسیاري از ایده
بنابراین با یک . پذیر است راحتی امکان شوند که دسترسی به آنها به هاي آموزشی ارایه می و کارگاه

هاي کاربردي آینده را در این مرحله شناسایی نمود و  سیاري از تکنولوژيتوان ب پژوهی مناسب می آینده



 

٣۴ 
 

 

                                             شرکت فنی و مهندسی پیشبرد   :مشاور                                                             شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                         
                                                 گزارش امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیوتکنولوژي

ها و  حضور هدفمند در همایش. ها پیشگام شد مطلوب در این زمینه R&Dبا ایجاد سیستم 
هاي دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول  المللی و استفادة بهینه از توانایی هاي بین کنفرانس

آیی علمی، محققان  عنوان نمونه، در یک گردهم به. رتباط بسیار مهم استتحصیل هستند، در این ا
را نمایش “ گاما اینترفرون”، اسالیدي مربوط به فرآیند شیمیایی Genentechشرکت آمریکایی 

آیی، یک محقق ژاپنی نیز حضور داشت که بالفاصله از اسالید مذکور عکسبرداري  در این گردهم. دادند
که یک کمپانی بزرگ تولیدکنندة مواد غذایی ژاپن است،  Santoryد، شرکت شش هفتۀ بع. نمود

در واقع، انتقال و یادگیري . توانست این ماده را که در درمان سرطان مؤثر است، به بازار عرضه نماید
با توجه به انبوه مقاالت و . هزینه و البته تخصصی است ، بسیار کم)پروردگی(تکنولوژي در این مرحله 

گذاري هدفمند در این خصوص حایز اهمیت  گیرند، سرمایه هایی که در بیوتکنولوژي شکل می ورينوآ
 .است

 
پردازي و  هایی از بیوتکنولوژي که در مرحلۀ معرفی قرار دارند، کامالً مبتنی بر تفکر بوده، ایده حوزه -2

انسانی مؤثر و مورد نیاز در این  زند؛ به همین دلیل، نیروي نهایتاً نوآوري در تکامل آنها حرف اول را می
ها باال و از طرفی میزان  گذاري این حوزه میزان ریسک سرمایه. دهند ها را پژوهشگران تشکیل می حوزه

اند و  در این مرحله هنوز محصوالت بیوتکنولوژي به تولید انبوه نرسیده. سودآوري آنها نیز زیاد است
، سیستمومیکس )Metabolomics(یوتکنولوژي، متابولومیکس نانوب. بیوتکنولوژي مشتریان زیادي ندارد

)Systemomics(گیاهان دارویی، تولید و   ، تعیین توالی ژنوم انسان و سایر موجودات، بیوتکنولوژي
هایی از بیوتکنولوژي هستند که در مرحلۀ تولد قرار  هاي بنیادي انسان و غیره، حوزه برداري از سلول بهره
به اتمام رسیده ) گیاه و جانور(  یابی ژنوم انسان و چند موجود دیگر ثال، پروژه توالیعنوان م به. دارند

هاي  است و اطالعات آن در اختیار عموم محققان و متخصصان قرار دارد، اما هنوز بسیاري از جنبه
ري در تواند نقش مؤث بیوتکنولوژي گیاهان دارویی نیز که می. اند کاربردي آن به مرحلۀ تولید نرسیده

افزایش کمی و کیفی ترکیبات دارویی و در نتیجه بهبود سالمت بشر ایفا نماید، هنوز در مراحل 
 .شمار هستند شدة آن انگشت نخستین توسعه است و تعداد محصوالت تجاري
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هاي  ، یکی از جنبه)Invitro(هاي بنیادي انسان در شرایط آزمایشگاهی  همچنین کشت و تکثیر سلول
لوژي است که تاکنون کاربرد زیادي در سطح بازار نداشته است؛ علیرغم اینکه کاربردهاي بدیع بیوتکنو

 .بینی شده است وسیعی براي آن پیش

نمایند،  هاي کوچک و متوسط در این مرحله از فناوري فعالیت می همانطور که ذکر شد، غالباً شرکت
و  1998، 1995، 1994هاي  سال(ع هاي بیوتکنولوژي در برخی مقاط بنابراین افزایش تعداد شرکت

هایی از بیوتکنولوژي به مرحلۀ تولد مربوط   توان به ورود زمینه را در عرصۀ جهانی، می) میالدي 2001
هاي تحقیق و توسعۀ زیادي را در  ها، تولید مواد دارویی بود که شرکت عمدة این زمینه. دانست
 .نقاط جهان فعال کرد اقصی

نولوژي مانند ژنومیکس، پروتیومیکس، تولید گیاهان تراریخته، تولید مواد هایی از بیوتک حوزه -3
سازي جانوران، بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژي دریایی و غیره در مرحله رشد و  بیولوژیک نوترکیب، همسانه

 ها با سرعت بیشتري در حال شدة این تکنولوژي هاي تجاري جنبه. عمدتاً در آغاز مرحلۀ رشد قرار دارند
عنوان مثال، طبق برآوردهاي به  به. گذارند گسترش است و یکی پس از دیگري پا به عرصه وجود می

شود  بینی می شود، در حالیکه پیش میلیارد دالر برآورد می 7تا  6عمل آمده، بازار فعلی ژنومیکس حدود 
 10به  2001سال همچنین بازار پروتیومیکس در . میلیارد دالر برسد 180به  2020این رقم در سال 

 15درصد از  50هاي پروتئینی با رشدي معادل  ها، سود چیپ بینی طبق پیش. میلیارد دالر خواهد رسید
در خصوص . ارتقا خواهد یافت 2006میلیون دالر در سال  114به  2001میلیون دالر در سال 

با  2006ون دالر در سال میلی 275به  2001میلیون دالر در سال  31بیوانفورماتیک نیز میزان سود از 
 .درصد افزایش خواهد یافت 7/54رشدي معادل 

هاي بیوتکنولوژي، افزایش کیفیت و کاهش قیمت، شناساندن  همانطور که ذکر شد، در این حوزه
هاي توسعه قرار  کنندگان، استانداردسازي و از همه مهمتر بازاریابی در رأس برنامه محصوالت به مصرف

توانند آنها  ها نمی هاي کوچک، به دلیل بار مادي و بعضاً حقوقی این فعالیت که شرکتبدیهی است . دارند
بنابراین . شوند تر ادغام می هاي بزرگ شده و یا در شرکت را به سرانجام برسانند و از گردونۀ رقابت خارج 

عنوان مثال،  به. توان به این موضوع نسبت داد ها را در مقاطعی از دهۀ اخیر، می کاهش تعداد شرکت
هاي بیوتکنولوژي در دو کشور کره جنوبی و آلمان در  برخی از متخصصان، کاهش تعداد شرکت



 

٣۶ 
 

 

                                             شرکت فنی و مهندسی پیشبرد   :مشاور                                                             شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                         
                                                 گزارش امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیوتکنولوژي

که بنابر  اند؛ درصورتی هاي ابتدایی هزارة سوم را دلیلی بر نزول در رشد این فناوري تعبیر کرده سال
ة ضعف نیست، بلکه دهند توان این چنین توجیه کرد که، نه تنها این کاهش نشان مباحث فوق، می

 .بیانگر حیات و بالندگی بیوتکنولوژي و گذار از یک مرحله به مرحلۀ جدیدي از تکامل است
 

اي دارند و بازیگران اصلی این  در این روند جایگاه ویژه) مهندسین(پژوهشگران و متخصصان صنعت 
 .شوند پرده از توسعۀ بیوتکنولوژي محسوب می

مرحلۀ “ بیوتکنولوژي نوین”هاي  رسد هیچ یک از حوزه تکنولوژي، به نظر نمیبا توجه به رشد بازار بیو -4
ها، هنوز محصوالت  و وارد مرحله بلوغ شده باشند؛ چراکه در هر یک از حوزه  رشد را پشت سر گذاشته

 .شدن هستند بسیار زیادي از بیوتکنولوژي هنوز وارد بازار نشده و یا در مراحل اولیۀ تجاري

 

 :ز کاربردهاي تحلیل چرخۀ عمر تکنولوژي در مدیریت بیوتکنولوژيیک نمونه ا

. شود بینی تکنولوژي محسوب می هاي مهم ارزیابی و پیش تحلیل چرخۀ عمر تکنولوژي یکی از شاخص
از طریق (عنوان مثال، با توجه به نمودار زیر و جایگاه پروتئومیکس، بیوانفورماتیک و ریزازدیادي  به

افزایشی مرحلۀ رشد آنها،  شدن و شیب  ر این چرخه و توجه به سرعت تجاريد) کشت بافت گیاهی
هاي پرکاربرد و پردرآمد  بینی کرد که در آینده، فناوري پروتئومیکس از حوزه توان چنین پیش می

بینی بازار آیندة سه حوزة مذکور ترسیم  این نمودار بر اساس بازار فعلی و پیش. (بیوتکنولوژي خواهد بود
 ).است شده

  

  

 

 

 

 بینی سرعت رشد فناوري با استفاده از چرخۀ عمر تکنولوژي پیش) 3شکل 
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 : چرخۀ عمر تکنولوژي گیري بندي و نتیجه جمع
. شناخت جایگاه تکنولوژي در منحنی چرخۀ عمر، براي یادگیري و انتقال آن تکنولوژي مهم است

در مرحلۀ معرفی بود، با تشخیص  Bپاتیت عنوان نمونه، کشور کوبا در زمانی که تولید واکسن ه به
جالب اینکه، کسب دانش فنی تولید این . موقع آن، اقدام به یادگیري این تکنولوژي نمود صحیح و به

واکسن، با اعزام چند متخصص به خارج از کشور صورت گرفت که هزینۀ چندانی براي کوبا در بر 
کند، امکان جذب آن به سادگی گذشته  ا طی میاما اینک که تکنولوژي مذکور مرحلۀ رشد ر. نداشت

 .وجود ندارد

بینی و  تفسیر چرخۀ عمر تکنولوژي که مورد بحث قرار گرفت، کاربرد جالبی در تحلیل، ارزیابی، پیش
توان ثابت کرد که فعالیت در عرصۀ تکنولوژي در  البته نمی. هاي توسعۀ هر فناوري دارد انتخاب سیاست

. تر است و به همین دلیل سیاست کشورها در این خصوص متفاوت است مناسب کدام مرحله از عمر آن
اند،  اما هر کدام از کشورهاي پیشرفته که مراحل خاصی از تحول تکنولوژي را براي فعالیت انتخاب کرده

از طرفی، . اند هاي مناسبی را براي موفقیت در آن ایجاد کرده با شناخت صحیح از این انتخاب، زیرساخت
گیري از دانش نسبتاً نوپاي مدیریت تکنولوژي است که تحلیل  لودة اصلی این شناخت و انتخاب، بهرهشا

هاي  گذاري امروزه مدیریت تکنولوژي از سیاست. دهد چرخۀ عمر تکنولوژي قسمتی از آن را تشکیل می
اهمیت . شود میهاي کوچک و بزرگ به کار برده  ریزي براي مؤسسات و بنگاه کالن تکنولوژي تا برنامه

ها  و پس از آن در سایر دانشگاه MITدر دانشگاه  1986مدیریت تکنولوژي تا حدي است که از سال 
نمودن فرآیندهاي مدیریت  بدون شک دخیل . شود عنوان یک رشتۀ مستقل دانشگاهی تدریس می به

، بار علمی و )ساتیدر سطح ملی و مؤس(ریزي بیوتکنولوژي کشور  گذاري و برنامه تکنولوژي در سیاست
 .نماید اجرایی آنها را افزایش داده و موفقیت در نیل به اهداف را هر چه بیشتر تضمین می
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:برخی شرکت هاي فعال در زمینه بیوتکنولوژي  

 

 ردیف نام شرکت مدیر عامل نشانی دفتر مرکزي تلفن زمینه هاي فعالیت

تولید فرآورده هاي نوترکیب، آنزیم و 
 44466203-4 یکمهندسی ژنت

روبروي ورزشگاه شهید -شهرك اکباتان
 20واحد  -5برج سایه، طبقه  -دستجردي

دکتر هاله حامدي 
 فر

 1 شرکت سیناژن

 88715667-9 تولید کیتهاي تشخیصی
خیابان سید جمال الدین اسد آبادي، 

 20، پالك 16خیابان 
دکتر نعمت 

 گرگانی
 2 شرکت شیمانزیم

 0511-8423025 تولید کیتهاي آزمایشگاهی
، 8مشهد، خیابان سناباد، نبش سناباد 

 94پالك 
دکتر جلیل توکل 

 افشاري
 3 شرکت بیوژن

تولید کیتهاي تشخیصی، تولید 
 269کرج، کالك، بلوار مدرس، شماره  0261-2222917 محیطهاي کشت

دکتر مجتبی زاده 
 خراسانی

شرکت کوشافرآور 
 گیتی

4 

طراحی و تولید تجهیزات 
 88504655 ژيبیوتکنولو

میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 
 11، واحد 52، پالك 10

دکتر محمد 
 اشجعی

شرکت پایاپژوهش 
 پارس

5 

 66932560 تولید فورفورال از ضایعات کشاورزي
خیابان دکتر قریب، کوچه دعوتی جزایري، 

 22پالك 
دکتر فرخ 
 میرزانمدي

شرکت فن آوران 
 زیستی پورسینا

6 

 88714569 یمهاي میکروبیتولید آنز
، نبش کوچه یحیوي، 10خیابان وزراء، کوچه 

 28شماره 
دکتر جمشید 

 فوالدي
مرکز تحقیقات 

 صنعتی بیوتکنولوژي
7 

 77529592 بیوتکنولوژي دارویی و غذایی
خیابان دکتر شریعتی، خیابان بهار شیراز، 

 2، ساختمان نور، طبقه 5پالك 
 دکتر فروتن

موسسه تحقیقاتی و 
 )توان(وزشی نور آم

8 

 44664991 تولید آنتی بیوتیکهاي ضد سرطان 
روبروي ورزشگاه شهید -شهرك اکباتان

 20واحد  -5برج سایه، طبقه  -دستجردي
دکتر هاله حامدي 

 فر
 9 سینا صنعت فن

 22086806 تولید بیوایمپلنهاي استخوانی
سعادت آباد، بلوار دریا، انتهاي خیابان 

 20رقی، پالك ش 19صرافها، خیابان 
آقاي مهدي 

 گلستانی
شرکت همانند ساز 

 بافت کیش
10 

تولید کننده هودهاي المینار، 
 جاده تهران 10کیلومتر  -قم 555662 محیطهاي تمیز و کیسه هاي خون

مهندس حسین 
 فرزانگان

 11 مجتمع صنعتی بعثت

تولید فرآورده هاي تشخیصی از نوع 
 249شماره  -لیخیابان کارگر شما 88966246 بیولوژیک

 12 شرکت بهار افشان دکتر بهار

تولید فرآورده هاي تشخیصی از نوع 
 66461061 الیزا

خیابان شهید سرپرست -خیابان طالقانی
 50پالك -جنوبی

 13 شرکت پادتن علم خانم دکتر جواد

تولید فرآورده هاي تشخیصی از نوع 
 8577576 الیزا

 -پشت نفت پارس-جاده مخصوص کرج
 یا یژرمالکوچه کیم

 آقاي شهرانی
شرکت پیشتاز طب 

 زمان
14 

تولید کننده داروهاي نوترکیب نظیر 
 88027672 اینترفرون

روبروي انتقال  -خیابان وصال شیرازي
 92پالك  -خون

 15 شرکت پویش دارو دکتر طباطبایی

تولید فرآورده هاي پپتیدي و 
 66936093 پروتئینی

ار نرسیده به بلو -خیابان کارگر شمالی
 کشاورز

دکتر جالل 
 شلماشی

 16 شرکت روناك

 17 شرکت زیست آنزیم دکتر خواجه     تولید آنزیمها

 88302827 تولید فرآورده هاي نوترکیب
خیابان شهید لطفی بعد  -میدان هفت تیر

 1/4کوچه بهرامی پالك-از تقاطع مشاهیر
 دکتر اخوان

شرکت بیوتکنولوژي 
 بهسازان آینده

18 



 

٣٩ 
 

 

                                             شرکت فنی و مهندسی پیشبرد   :مشاور                                                             شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                         
                                                 گزارش امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیوتکنولوژي

 

 
 
 

 ردیف نام شرکت مدیر عامل نشانی دفتر مرکزي تلفن فعالیت زمینه هاي

 88044686 تولید قارچ کش تریکودرمین

دانش -خیابان دانشور-میدان شیراز
 -12پالك -کوي حافظیع -دوست شرقی

 طبقه اول

آقاي محمد باقر 
 والیی

 19 شرکت تلفیق دانه

 20 شرکت پارس لیزین دکتر ناظر      

 88972547 فسفاتهتولید کود بیولوژیک 
 -4خیابان  -خیابان بیستون-میدان فاطمی

 10واحد  -5پالك 
دکتر محمد علی 

 ملبوبی
شرکت زیست فناور 

 سبز
21 

 22 شرکت رویان طلوع دکتر سعیدي   22365056-7 تولید سیب زمینی عاري از ویروس

کشت بافت گیاهان از جمله خرما و 
 88771362 موز

 -راه پارسا چهار -خیابان استاد مطهري
 160شماره 

 مهندس ورشوچی
شرکت کشت و 

 صنعت رعنا
23 

تولید کننده بیوفسفات طالیی حاوي 
 88798861 روي و مایه تلقیح تیوباسیلوس

 -باالتر از پارك ساعی -خیابان ولیعصر
  402واحد  -ساختمان فرخ -1196شماره 

شرکت فرآوري 
 شیمیایی زنجان

24 

وم تولید کودهاي بیولوژیک و سم
 88733226 بیولوژیک

 12خیابان  -بلوار بیهقی -میدان آرژانتین
 45پالك  -شرقی

 مهندس کسائیان
شرکت فن آوري 

زیستی آسیا 
 )کسائیان(

25 

تولید حشره کش بیولوژیک با 
 B.Tاستفاده از

88753859-
 28شماره  -خیابان گلشن -خیابان آپادانا 88764364

مهندس عسگري 
 نیا

شرکت فناوري 
 طبیعت سبززیستی 

26 

افزودنیهاي خوراك دام و طیور 
 طبقه همکف -282پالك  -خیابان ظفر APC( 88780889(آبزیان 

سید محمد رضا 
 فتوحی

شرکت آسان پرور 
 سبز

27 

 کشاورزي
6268884-

0711 
 -جنب دادگستري -بلوار ابیوردي -شیراز
 329پالك  -19کوچه 

حسین سعادت 
 یار

شرکت تحقیقات 
 صنایع قند جنوب

28 

 88767582 تولید کود میکروبی فسفاته گرانوله
 -کوچه شریف -خیابان سهروردي شمالی

  34پالك 
شرکت ایران 

 ایگنیشن
29 

 30 شرکت گاماتک تبریز دکتر صعودي   88552317 تولید صمغ گزانتان

تجهیزات آزمایشگاههاي 
 88000856 بیوتکنولوژي و ژنتیک

ل آل نرسیده به اتوبان جال -کارگر شمالی
  49واحد  -6طبقه  -467ساختمان  -احمد

 31 شرکت جم آریا

تولید کننده مواد اولیه داروهاي آنتی 
 77510416 بیوتیک

خیابان شریعتی، خیابان بهار شیراز، پالك 
 ، ساختمان نور5

 32 شرکت شفاي ساري دکتر ثقفی نیا

تعیین  -تولید مواد بیولوژي مولکولی
ل انتقا -سنتز پرایمر -توالی

 88939150 تکنولوژي

 -باالتر از خیابان فاطمی -خیابان ولیعصر
پالك  -مجتمع کوثر -خیابان مجلسی

3/18 
 دکتر زینلی

شرکت فزابیوتک 
 )فزاپژوه(

33 

انجام پروژه هاي بیوشیمی، مهندسی 
 88459796 پلیمر و میکروبیولوژي

خیابان مطهري، روبروي خیابان 
 11ترکمنستان، کوچه پروشات، پالك 

دکتر سید امید 
 رعنایی

شرکت پژوهشی ایده 
 هاي نو

34 

سلولهاي بنیادي، بیومتریال و 
 88861065 نانوتکنولوژي

ضلع شمالی پل کریمخان، خیابان سنایی، 
 7کوچه سوم، پالك 

 دکتر سلیمانی
شرکتفناوري 

 بنیاخته 
35 
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 فصل دوم

 

 

ول ت  نا  ی و 
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:نشاسته   

 چنانچه .است گیاهان هاي دانه و جوانه ها، ریشه در شده ذخیره گیاهی یدساکار پلی یک نشاسته
 پلی قندي، ترکیب آن باشد واحد 10 از بیش کربوهیدرات یک در ساکارید مونو یا قند واحدهاي تعداد

 باشد شده تشکیل قندي واحد نوع یک از کربوهیدراتی چنین که صورتی در. شود می نامیده ساکارید
 شده درست قندي واحد نوع یک از بیش وقتی و شود می گفته ساکارید هموپلی سلولز و نشاسته مثل
 ساکارید هموپلی یک نشاسته بنابراین .شود می نامیده ساکارید متروپلی سلولزها، همی اکثر مثل باشد
 بدن براي و شود هیدرولیز گلوکز به است ممکن نشاسته .دارد وجود ها دانه همه آندوسپرم در که است

 مصرف هنگام به و است الزم مرکزي عصبی سیستم اعمال و مغز براي گلوکز .کند انرژي تامین انسان
 .کند می تولید گرم هر ازاي به کالري چهار انسانی رژیم در

 در که هستند گلوکز هاي مولکول از اي زنجیره بلند مرهاي پلی شامل ها گرانول یا نشاسته هاي دانه
 یک تشکیل نشاسته تر بزرگ مرهاي پلی شکر و نمک کوچک هاي مولکول برخالف .نامحلولند آب

 سوسپانسیون یک تشکیل آب در زدن هم هنگام به نشاسته هاي گرانول .دهند نمی را واقعی حالل
 تورم .شوند می متورم آرامی به جذب محض به نشاسته نپخته و خام هاي گرانول .دهند می را موقت

 می سبب امر این که شده نشاسته خروج سبب و است مهم بسیار شاستهن پختن هنگام به ها گرانول
 .باشد داشته کاربرد دهنده غلظت یک عنوان به نشاسته شود

 دادن، حرارت دماي نشاسته، منبع وسیله به شده تمام غذایی فراورده یک هاي ویژگی کلی طور به
 و اسید مثل نشاسته همراه شده ادهاستف ترکیبات سایر و فرموالسیون در شده استفاده نشاسته غلظت

کاربردش در صنایع غذایی مختلف و همچنین  و نشاسته اهمیت مطلب این شود می تعریف شکر
بر این اساس انواع زیادي از نشاسته و همچنین نشاسته اصالح . فرآورده هاي گوناگون را آشکار می سازد

 .کاربردهاي غذایی طراحی و تولید شده اندبراي نیازهاي رژیمی ویژه و   (modifiecl starch )شده 
محصوالت کوتاه زنجیره و متوسط زنجیره حاصل از شکستن نشاسته ممکن است به عنوان شبیه ساز 

براي مثال نشاسته گندم و سیب زمینی و .چربی در تزیین ساالد و دسر هاي منجمد شده استفاده شود
این مواد قوام و . یگزین هاي چربی استفاده شودمالتودکسترین هاي تایپوکا ممکن است به عنوان جا

احساس خوب دهانی مربوط به چربی را در یک فرآورده غذایی تامین می کنند ضمن اینکه در مقایسه 
 .با چربی کالري کمتري دارند

 . یافت می شود ) سیب زمینی(نشاسته در اغلب میوه ها ،دانه ها ،غالت و غده هاي گیاهی 
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  :استه عبارتند ازمنبع عمده نش 4

  ذرت
 سیب زمینی

 گندم
 برنج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذرت مهمترین ماده اولیه در تولید نشاسته و صنایع جانبی . نشاسته تجاري عمدتا از ذرت تهیه می شود
به عنوان مثال می توان شربت فروکتوز غنی شده ذرت را به عنوان یکی از .آن محسوب می شود

 سته از ذرت که سالیان درازي است جایگزین قند در صنایع عظیممهمترین فرآورده هاي جانبی نشا
 .برد نام است شده سازى نوشابه و آبمیوه

 به متعلق) گرامینه( گندمیان خانواده از و گرمسیري غالت از یکی  Zea maysعلمی  نام با ذرت
 یافته تکامل المکزیک و گواتما کشور در که است اي غله تنها ، ذرت گیاه .باشد می لپه تک گیاهان

 قرار برنج و گندم از پس ، تولید لحاظ مقدار از و آید می حساب به دنیا غله ترین پرمحصول ذرت .است
  .دارد اساسی نقش از مردمان دنیا بسیاري تغذیه در ذرت امروزه. گیرد می
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 با سازگارى و از نظر اقتصادى بودن بصرفه علت به جداسازى تکنولوژى از ذرت از نشاسته تهیه در

 .شود می استفاده زیست محیط
 

 ترکیب درصد ماده نام
 ٧٩.٧٢ % )خشک ماده( نشاسته

 ١٩.۶٧ % آب
 ٠,٣ % )معدنی مواد( خاکستر

 ٠,٠٢ % شن
 ٠,٠٩ % پروتئین
 ٠,٠٧ % فسفر
 ٠,٠٣ % کلسیم
 ٣Ppm آهن

 ٠,١ % سرد آب در حاللیت
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 هاي نشاسته    دانه

اي از پلیمرهاي  به لحاظ ساختاري یک ترکیب خوشه n{۵(H٢O)C۶} نشاسته با فرمول شیمیایی 
نشاسته در آب سرد و الکل غیــر  .گرددخطی است که توسط آنزیم آمیالز به دو واحد گلوکز تبدیل می

درجه سانتیــگراد متورم شده  70 رفته ولی در آب گرمگ قابل حل بوده و حالت سوسپــانسیون به خود
 گردداي و چسبنده ایجاد می هاي آن ترکیده و حالت ژله و دانه

 

دانه نشاسته از دو . گردد اي به نام آمیلوپالست ذخیره می در گیاهان، نشاسته در اندام سلولی ویژه
گویند که در آب، می آمیلوزلی آن به زنجیره اص. هاي فرعی تشکیل شده است زنجیره اصلی و شاخه

هاي فرعی آن  شاخه. دهدنشاسته را تشکیل می ساختمان شیمیایی درصد از 20 محلول بوده و
. دهد آن را تشکیل می درصد ساختمان شیمیائی 80 نام دارد که در آب، نامحلول بوده و آمیلوپکتین

نکته قابل توجه آنکه . آورد هاي نشاسته لوگل بوده که آنرا به رنگ آبی تا بنفش در می معرف رنگی دانه
 شودکیب میید موجود در معرف لوگل با زنجیره اصلی آمیلوز تر

در روز تولید شده و درصد آن در برگها باال  (Starch grain) در طول فرآیند فتوسنتز، دانه نشاسته
هاي  دانه. گرددآمیوپالست ذخیره می رسد و اضافات آن دررود و بالعکس در شب به مصرف گیاه میمی

کند و در اغلب ست را پاره میاي که غشاي پال نشاسته در پالستها بر حجمشان افزوده شده به اندازه
آورد که علت آن اختالف در میزان  ود میبوج نافدر اطراف یک نقطه به نام  طبقات متحدالمرکزها  گونه

 باشدهاي مختلف می جذب آب الیه
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 دانه نشاسته موز٭ دانه نشاسته سیب زمینی٭ دانه نشاسته لوبیا٭

   

 ٭دانھ نشاستھ گندم 

   

 ٭دانھ نشاستھ ذرت

     

 دانھ نشاستھ برنج ٭
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 نشاسته خواص

 نشاسته ژالتیناسیون -الف

 کند جذب ) سرد آب در( رطوبت % 17 تا 10 حدود تواند می اما . است نامحلول سرد آب در نشاسته

 در نشاسته گرانولی ساختار یعنی است، پذیر برگشت کامالً تورم این اما . گردد متورم بدین ترتیب و

 .ماند می سالم باقی حالت این

 آب ایجاد در کلوئیدي دیسپرسیون یک بیشتر آمیلوپکتین که حالی در دانند، می آب در محلول را آمیلوز عموماً

 .باشد می سول نوع از که کند می

حدي  به حرارت اثر در آب جنبشی انرژي معین دماي یک در شود، داده حرارت نشاسته محلول به هرگاه
 . نماید نفوذ ها گرانول درون به و بشکند را ها گرانول هیدروژنی پیوندهاي بود خواهد قادر که رسید خواهد

نشاسته  اصطالحاً شود می باعث و رود می بین از ها گرانول شعاعی ساختار خاص دماي این در ترتیب بدین
 .گویند می ژالتیناسیون دماي خاص دماي این به .شود ژالتینه

 نابودي ساختار بیانگر که رود می بین از نشاسته تورم سبب به نور مضاعف انکسار خاصیت شدن ژالتینه اثر در

 بین گرانولی فضاي به آمیلوز هاي مولکول و یابد می افزایش محیط شفافیت و ویسکوزیته . است آن کریستالی

 .کنند می نشت
 

 ژالتیناسیون -a شکل
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 :ژالتیناسیون بر موثر عوامل  -

برنج  . رود می تر پایین ژالتیناسیون دماي شود، بزرگتر ها گرانول ابعاد هرچه : ها گرانول ابعاد -1
 .دارد را ژالتیناسیون دماي کمترین زمینی سیب و ادم باالترین

ذرت  نشاسته شدن ژالتینه دماي . دارد ژالتیناسیون دماي با مستقیم رابطه : نشاسته آمیلوز میزان -2
درجه  160نخود فرنگی نشاسته و درجه سانتیگراد 65 مومی ذرت ، درجه سانتیگراد 95معمولی 
  .باشد می سانتیگراد

حداکثر  اینکه ضمن . گردند می ژالتیناسیون دماي افزایش سبب خود باالي غلظت در :قندها  -3
 نموده و ایجاد ) پذیري شکل( پالستیسیته حالت یک زیرا . دهند می کاهش را حصول قابل ویسکوزیته

از  موثرتر الکتوز همچون ساکاریدها دي رابطه این در . گردد می ژل تضعیف سبب نتیجه در
 .هستند فروکتوز و گلوکز همچون مونوساکاریدهایی

 گرانولی بین فضاي به آمیلوز نشت از جلوگیري سبب آمیلوز با واکنش طریق از لیپیدها :لیپیدها  -4

 .می شوند
5- :PH  که 7 تا 4 بین محدوه در PH تغییرات باشد، می غذایی مواد اکثر PH دماي روي بر تاثیري 

 .ندارد ژالتیناسیون
 
 :بیاتی و رتروگراداسیون -ب

 کردن سرد سرعت اگر اما . شود می تشکیل ژل شود، سرد سریع خیلی نشاسته داغ خمیر که هنگامی

 علت به اند؛ کرده نشت بیرون به شده متورم هاي گرانول از که آمیلوزي هاي مولکول آهسته باشد،

 پیوندهاي ها آن بین و شده نزدیک هم به آهستگی به دارند که کمی فضایی و ممانعت خطی ساختار

 .شود می نامیده )عقب به برگشت( رتروگراداسیون عنوان تحت امر این .شود برقرار می هیدروژنی

 روي بر آمیالزي هاي آنزیم اثر و افزایش آن ویسکوزیته کاهش، نشاسته حاللیت رتروگراداسیون اثر در

 .یابد می آن کاهش

 به فرآیند این سرعت همچنین . باشد می جاو در سانتیگراد درجه 4 دماي در رتروگراداسیون سرعت

 بسیار خطی بخش در گلوکز واحد هزار 2با  زمینی سیب نشاسته . دارد بستگی آمیلوزي طول زنجیره
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 سریع بسیار خطی بخش در گلوکز واحد 400 حدود با گندم و ذرت نشاسته .گردد رتروگرید می کند

 .شود می رتروگرید

به  تمایل عمال برسد، گلوکز واحد 30 تا 20 حدود به طولش و هشد هیدرولیز آمیلوزي بخش هرگاه
 .رود می بین از رتروگراداسیون

 

 کندي رتروگراداسیون سرعت دارند که زیادي خیلی جانبی اتصاالت سبب به آمیلوپکتینی هاي زنجیره
 .شود می رتروگرید دیر بسیار مومی نشاسته علت همین به .داشت خواهند

 فر از نان خروج اول ساعت چند طی در : دانند می اي مرحله دو فرآیندي لیک طور به را بیاتی

 شوند می رتروگرید و شده نزدیک هم به آهستگی به گرانولی، بین فضاي به کرده آمیلوزهاي نشت

 یعنی . دهند می ارتجاعی ساختاري نان به ترتیب بدین ). آید می وجود به بین آنها هیدروژنی پیوند(

 .آورد می دست به را خود مجدداً ساختار دهند، شارف را آن اگر

 ساختار از بخشی که ترتیب این به . است آمیلوپکتین رتروگراداسیون بیاتی، پیشرفته فرآیند

 پیوندهاي آنها بین و شده نزدیک هم به آرامی به نان نگهداري زمان مدت در طول آمیلوپکتین

 .شود می برقرار هیدروژنی

 اثر در شده آزاد آب هاي مولکول که دلیل این به . رسد می نظر به سفیدتر اندکی شده بیات نان مغز

 نان شود می سبب حالت این و کنند می مهاجرت پوسته به نان مغز از هیدروژنی تشکیل پیوندهاي

 .بگیرد خود الستیکی به حالتی

 حرارت اعمال با توان می پس . است آمیلوزها بین اتصاالت از کمتر ها آمیلوپکتین بین اتصاالت البته

 قسمتی شده، بیات نان ترتیب بدین و نموده نابود را پیوندها این از شی بخ سانتیگراد درجه 55از  باالتر

 .کند می بازیابی را خود رفته از دست ساختار از

 از قسمتی شدن، بیات اثر در بلکه شود؛ نمی ایجاد نان رطوبت دادن دست از نتیجه در بیاتی :نکته

 .شود می خارج طوبت نانر

 درجه -18 از تر پایین سانتیگراد یا درجه 55باالتر  دماي در را نان توان می بیاتی از جلوگیري جهت

 یا و فسفولیپیدها مثل قطبی لیپیدهاي افزودن همچنین . کرد نگهداري )روش بهترین( سانتیگراد 

 تعویق به رتروگراداسیون شوند می ببس مونوگلیسیریدها امولسیفایرهایی مانند یا و چرب اسیدهاي

 به و دهند می نامحلول کمپلکسی گرانولی، بین فضاي کرده به نشت آمیلوز با ترکیبات این زیرا بیفتد؛
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 از مانع محیط، آب حذف و خشک بسیار نان همچنین تولید . گیرند می را بیاتی جلوي ترتیب این

 .شود می بیاتی از نتیجه ممانعت رد و ها آن گرفتن قرار هم کنار و آمیلوزها حرکت

 زنجیره شدن موازي براي زمانی باشد، باال آن کردن سرد سرعت یا و بوده غلیظ نشاسته محلول هرگاه

 .شود می تشکیل ژل پس ندارد؛ وجود شدن رتروگرید و هم کنار در هاي آمیلوزي

 می رتروگرید نشاسته رتصو این در باشد، آهسته کردن سرد سرعت یا و بوده رقیق مخلوط اگر اما

  .گردد

  b شکل
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 صنعت نشاسته هاي اصالح شده

م قابلیت هاي بسیار در بهبود کیفیت خواص بسیاري از مواد غذایی، در مواقعی غنشاسته طبیعی علیر
نمی تواند خواص مورد نظر را جهت استفاده در غذا فراهم سازد، براي مثال در اثر فرآیندهاي پیچیده 

غذایی ، مولکولهاي نشاسته طبیعی تجزیه می شوند و به دنبال آن ویسکوزیته و قوام تولید مواد 
به منظور بهبود کیفیت نشاسته و افزایش کارایی آن در غذاهاي مختلف با . محصول کاهش می یابد

توجه به نیاز می توان تغییرات به خصوصی را در ساختار آن به وجود آورد که منجر به بهبود خواص 
. تولید و تهیه نشاسته هاي اصالح شده سالهاست که مورد توجه محققان میباشد. دي آن گرددعملکر

نشاسته . نشاسته هایی که با این روش تهیه می شوند فقط تغییر مختصري در آنها به وجود می آورند
ته نشاس:هایی که با روش شیمیایی تغییر داده شده و در صنایع غذایی مصرف می گردند، عبارتند از

 .مشتقات نشاسته  وتغییر یافته به وسیله اسید، اکسیدان ها
 

 Acid-modified starch نشاسته تغییر یافته به وسیله اسید

در نشاسته که یک ماده پلیمر است ویسکوزیته خمیر حاصل از آن بستگی به وزن مولکولی آن دارد و 
ته و بدین ترتیب طول زنجیر آن را کوتاه می توان با استفاده از اسید اتصاالت مولکول نشاسته را شکس

تر نمود که در نتیجه خمیر حاصل از نشاسته اي که به وسیله اسید مولکول هاي آن شکسته شده باشد، 
البته کوتاه  کردن طول زنجیر به وسیله اسید هم . کمتر از ویسکوزیته خمیر نشاسته تغییر نیافته است

وقتی اسید روي نشاسته اثر نموده و طول زنجیر آن را . وپکتینبراي آمیلوز ممکن است و هم براي آمیل
کوتاه تر نماید ، این عمل تردي و شکنندگی ذرات نشاسته حاصل را بیشتر نموده که در نتیجه در موقع 
تهیه خمیر از این قبیل نشاسته ها ذرات آنها شکسته و این شکستگی ذرات نیز موجب کاهش 

-Acidاگر براي تهیه محصولی از نشاسته تغییر یافته با اسید  . دویسکوزیته خمیر حاصل خواهد ش

modified starch  استفاده شود می توان براي ویسکوزیته معینی مقدار بیشتري از این قبیل نشاسته
ها در مقایسه با نشاسته تغییر نیافته را به کاربرد و همین طور براي هر غلظتی ویسکوزیته خمیر حاصل 

این خواص نشاسته در صنایع مواد غذایی اهمیت . شاسته ها کمتر از ویسکوزیته می باشداز این قبیل ن
زیادي داشته و از آنها استفاده زیادي به عمل می آید خمیر حاصل از این نشاسته ها که داراي 
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له شدن در اثر سرد کردن است و ژله تشکیل شده بهتر از  ژ ویسکوزیته کمتري است، فوق العاده مستعد 
این نوع نشاسته که از اثر اسید روي نشاسته حاصل می . ژله حاصل از نشاسته تغییر نیافته است

بنابراین پس از اینکه . گردد،موقع تشکیل آماس ننموده و شکاف نیز در ذرات آن ایجاد نخواهد شد
ی صاف نمودو نشاسته تحت تاثیر اسید قرار گرفت و تغییرات الزم درآن ایجاد شد،می توان آن را به آسان

 .چون نشاسته به صورت غیر محلول است اتالف آن نیز خیلی کم خواهد بود
 
 oxidatied starch نشاسته اکسید شده  

عمل اکسیداسیون وسیله مناسبی براي تغییر خواص نشاسته بوده و می توان با استفاده از آن انواع 
خاب صحیح مواد اکسیدان کننده مصرفی و مختلف نشاسته با خواص متفاوت بدست آورد و میتوان با انت

با استفاده از این روش تغییر خواص . شرایط فعل و انفعال ،انواع نشاسته با خواص معینی تهیه نمود
نشاسته ، می توان ویسکوزیته خمیر حاصل از نشاسته کم یا زیاد نمود ، ثبات و شفافیت خمیر را بیشتر 

مواد اکسید کننده اي . ت دیگري نیز می توان در آن بوجود آوردنمود ، سفیدي آن را بهتر کرد ، تغییرا
ژه گازي ،  پراکسیدها ، پرمنگنات ، ازن ، بیکرومات ، اکسی: که می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از

. که غالبا در عمل مورد استفاده بیشتري دارند hypo haliteو هیپوهالیت ها    haliteکلر ، هالیت ها
ایی که ممکن است به درجات مختلف ضمن عمل اکسیداسیون روي نشاسته انجام شود واکنش ه
اکسید شدن انتهاي آلدهیدي به کربوکسیل ، اکسید شدن گروه هاي الکلی به کربونیل و : عبارتند از

کربوکسیل ، قطع زنجیر در محل اتصال کربن به کربن و یا کربن به اکسیژن درجه و میزان هر یک از 
عمل تغییر خواص . نش ها بدون شک بستگی به نوع مواد اکسید کننده و شرایط عمل دارداین واک

 .نشاسته به وسیله اکسیدان ها نیز مانند عمل با اسید بدون شکستن ذرات نشاسته انجام می شود

با اکسیداسیون نشاسته به وسیله کلر یا مقدار کمی هیپوکلریت، نشاسته هایی تولید خواهد شد که 
یکی از دالیل افزایش ویسکوزیته ممکن است .زیته خمیر آن از نشاسته تغییر نیافته زیادتر استویسکو

به واسطه این باشد مقدار هیپوکلریت مصرفی با سولفور دي اکسید باقی مانده روي نشاسته که در موقع 
هد کرد و نیز تهیه روي آن باقی مانده ، ترکیب شده و از اثر آن براي کاهش ویسکوزیته جلوگیري خوا
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افزایش ویسکوزیته ممکن است به واسطه تشکیل بعضی اتصاالت عرضی نیز باشد ولی ماهیت آن هنوز 
 .ثابت نشده استف این نوع نشاسته مصارف زیادي در صنایع غذایی دارد

اگر نشاسته را بوسیله کلر ، امالح کلریت و هیپوکلریت در سوسپاسیون آبی و تحت شرایط مالیم 
  mobilityنیم نشاسته حاصل داراي طعم مالیم تر بوده ،پودر خشک آن داراي موبیلیته اکسیده ک

با اکسید کردن مخلوط نشاسته در . بهتري بوده و میزان جذب آب آن بیشتر از نشاسته عمل نشده است
 آب به وسیله پراکسید کلسیم نشاسته اي تولید خواهد شد که ویسکوزیته خمیر آن در حالت داغ پایین

براي سفید کردن نشاسته . تر از نشاسته اولیه است، اما وقتی که سرد شد تشکیل ژل قوي خواهد داد
بسیاري از ترکیباتی که نشاسته را سفید می . آن را به وسیله پرمنگنات ، هیپوکلریت اکسید می کنند

 .کنند آن را استریل هم می نمایند

 شده اصالح هاي نشاسته
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 :مشتقات نشاسته

شاسته از نقطه نظر شیمیایی یک الکل چند عاملی به شمار می رود و می توان گروه هاي هیدروکسیل ن
آن را به استر ها و اتر ها تبدیل کرده و مشتقات شیمیایی نشاسته را به دست آورد که خواص این 

در صنایع یکی از مفید ترین مشتقات نشاسته که . مشتقات با خواص نشاسته اولیه تفاوت زیادي دارد
این مشتقات را از . غذایی از آن استفاده می شود ، مشتقاتی است که داراي اتصاالت عرضی می باشد

یعنی اگر یک ماده شیمیایی که هر مولکول آن . ترکیب نشاسته با ترکیبات چند عامل بدست آوردند
با یک مولکول  بیش از یک گروه قابل ترکیب با گروه هیدروکسیل باشد ، داشته باشیم و یک طرف

نشاسته ترکیب شود و طرف دیگر آن با یک مولکول دیگر از نشاسته ترکیب گردد ، یک اتصال عرضی 
با استفاده از روش هاي شیمیایی دیگر نیز می توان تغییرات مطلوبی در نشاسته . بوجود خواهد آمد 

ا کاهش داد و شفافیت خمیر مثال به وسیله محلول هاي رقیق قلیایی ، پروتئین نشاسته ر. بوجود آورد
نشاسته را زیادتر نمود و نیز می توان چربی نشاسته را به وسیله حالل هاي آبی استخراج و آن را تصفیه 

 .نمود

 :فرآورده هاي دیگر نشاسته

فرآورده هاي دیگر نشاسته شامل نشاسته قندها،سیروپ و دکسترین می باشد که این مواد در تهیه مواد 
 .دیگر مصرف زیادي دارند خوراکی و صنایع

 :سیروپ نشاسته و دکستروز

عمل هیدرولیز نشاسته به وسیله اسیدها و یا آنزیم . این مواد را از هیدرولیز نشاسته بدست می آورند 
مانند یک اسید با آب هیدرونیز   catalystاگر نشاسته را به کمک یک کاتالیست . صورت می گیرد

وقتی نشاسته . دکستروز شکسته و تبدیل به مواد سبک تر خواهد شد کنیم ،اتصاالت بین مولکول هاي
را با آب و به کمک کاتالیست هیدرولیز می نماییم، آب به مولکول نشاسته اضافه می گردد یعنی مقدار 
معین نشاسته را اگر هیدرولیز کنیم ، وزن موادي که از هیدرولیز حاصل می گردد بیشتر از نشاسته 

 .نشاسته به طور کامل هیدرولیز گردد ، محصول نهایی هیدرولیز دکستروز خواهد بوداگر . اولیه است
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. قسمت دکستروز تولید می نماید 180قسمت آب ترکیب شده و  18قسمت نشاسته،  162در این حالت
همراه با عمل . میزان هیدرولیز نشاسته با افزایش درجه حرارت و غلظت اسید زیادتر خواهد شد

واکنش هاي فرعی دیگري نیز صورت می گیرد که موجب کاهش راندمان و اثر نامطلوب هیدرولیز ، 
  روي محصول نهایی خواهد شد یعنی دراثر این واکنش ها موادي ایجاد خواهد شد که اثر زیان آوري

روي طعم و رنگ محصول نهایی دارد بنابراین باید شرایط هیدرولیز طوري کنترل شود که این واکنش 
 .باال بودن غلظت اسید و نشاسته موجب این واکنش ها خواهد شد. ی به حداقل ممکن برسدهاي فرع

یک دسته که غیر قابل : با عمل هیدرولیز نشاسته در تولیدهاي تجاري دو دسته مواد بدست می آورند
کریستال بوده و داراي دکستروز، مالتوز و پلی ساکاریدهاي دیگر است؛ این محصول همان سیروپ 

دسته دیگر محصوالتی است که قابل کریستال شدن است ؛ این محصول دکستروز و . سته می باشدنشا
همچنین . می نامند  )Corn Sugar(این محصول را قند ذرت . پلی ساکاریدهاي کوچک است

 .دکستروز با درجه خلوص زیاد را نیز از این طریق بدست می آورند

 : هیدرولیز به وسیله آنزیم 

رولیز با اسید عنوان شد که در صورت باال بودن غلظت اسید و نشاسته در محلول واکنش در عمل هید
هاي فرعی ایجاد می شود که اثر نامطلوب روي محصول خواهد داشت و محصول تولید شده براي 

 .مصرف در صنایع غذایی مناسب نمی باشد

د، سپس اسید را خنثی نموده و براي رفع این اشکال ابتدا عمل هیدرولیز را با اسید انجام می دهن
سیروپ را صاف و تغلیظ می کنند و بعد آنزیم به آن افزوده و هیدرولیز بیشتري روي آن انجام می 

 .دهند

سیروپی که بدین ترتیب تولید می شود در مقایسه با سیروپ حاصل از اسید داراي ویسکوزیته کمتري 
 .مطلوب به حداقل خود خواهد رسیدبوده ، شیرینی آن بیشتر است و واکنش هاي فرعی نا
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 :نشاسته هاي اصالح شدهبرخی دیگر از 
نشاسته هاي منو فسفاته در مصرف مواد غذایی بسیار مفید می باشند چون ( نشاسته هاي فسفاته -

این نوع نشاسته به عنوان تغلیظ کننده جهت تهیه . پایداري بسیار عالی هنگام از بین رفتن انجماد دارند
منجمد گوشت و کرم یا خامه منجمد کیک نسبت به دیگر نشاسته ها برتري دارند، کاربردهاي عصاره 

اتصال دهنده یا چسباننده میان قالبهاي فلزي، در کاغذ سازي : غیر غذایی نشاسته فسفاته عبارتند از
رزنی و براي استحکام و مقاومت در برابر تا شدن و بهبود مشخصات ویژه آن، در نساجی به عنوان آها

 ) چسب زنی در تصفیه آلومینیوم از سنگ معدن بوکسیت و در ساخت دترژنتها

  نشاسته استري شده -
در صنایع غذایی در انواع سوپها، غذاي کودك، کنسروسازي و همچنین در صنایع نساجی مورد استفاده (

 )قرار می گیرد
  نشاسته هاي کاتیونیک -
نگدانه ها روي کاغذ مصرف می شوند، همچنین استفاده از اینها عمدتا براي حفظ و نگهداري الیاف و ر(

باعث بهبود و استحکام در مقابل پارگی و پایداري در مقابل تا خوردن کاغذ می شوند، همچنین به 
عنوان امولسیفایر براي ضد آب کردن کاغذهاي چسب زنی و آهار زنی و در تصفیه و پاالیش سنگ 

 ) ی و لخته کنندگی مورد استفاده قرار می گیرندمعدن به عنوان عوامل انباشتگ
 دکسترین -
 )به عنوان مواد تشکیل دهنده فیلم هاي خوراکی و جایگزین چربی در محصوالت غذایی به کار می رود( 

  نشاسته اتري شده -
و آهار زنی آنها براي بهبود استحکام و  Paper coatingبه طور وسیعی جهت پوششهاي کاغذي (

 ) ذ مورد استفاده قرار می گیردسفتی کاغ
 نشاسته پري ژالتینه -
میزان اتالف آب را در گل حفاري چاههاي نفت به حداقل می رساند و در آب سرد به خوبی پخش ( 

شده، براي خمیرهاي کاغذ دیواري و در ساخت کاغذ به عنوان چسب داخلی الیاف به کار می رود، 
سس ساالد،پرکن کلوچه، شیرینیها و آب نباتها و سفت کننده همچنین در صنایع غذایی در پودینگها، 

 )هاي کیک به کار می رود
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 محصول آیسیک کد و نام -1-1
 و است بندي آیسیک تقسیم همان اقتصادي هاي فعالیت در بندي دسته و بندي طبقه ترین متداول

 .اقتصادي هاي فعالیت بین المللی استاندارد بندي دسته و بندي طبقه : از است عبارت تعریف طبق
 :باشد می ذیل مطابق ذرت نشاسته آیسیک کد
 

 واحد سنجش شرح کد کد
 تن تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي ١۵٣٢

 تن تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي ذرت وغیره ١۵٣٢١١١٠

 
 

 گمرکی تعرفه شماره -2-1
 .باشد می ذیل جدول مطابق ذرت از نشاسته صنعت به مربوط گمرکی هاي تعرفه

 

 
 

 واردات شرایط -3-1
 مصوب... آشامیدنی  و خوردنی مواد قانون 16 ماده رعایت به موکول محصول این ترخیص و ورود

 .دباش می 1346
 آموزش و بهداشت، درمان وزارت تشخیص به دارو کننده تولید واحدهاي توسط ذرت نشاسته ورود

 .باشد می پزشکی
 
 
 

 SUQ حقوق ورودي کاال نوع تعرفه گمرکی شماره ردیف
 Kg 40 ذرت نشاسته 110812

 Kg 40 دارویی گرید 11081210 1
 Kg 40 سایر 11081290 2
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 )المللی بین یا ملی( استاندارد ارائه و بررسی  -4-1
 

یف
رد

 

 شماره
 مرجع استاندارد عنوان استاندارد

 ایران تیصنع و تحقیقات استاندارد موسسه ذرت از خوراکی نشاسته 2-381 1

 آزمون روشهاي و ویژگیها -نشاسته 2843 2
 ایران صنعتی و تحقیقات استاندارد موسسه میکروبیولوژي

 گلوکز گیري اندازه-آن هاي فرآورده و نشاسته 9486 3
 ایران صنعتی و تحقیقات استاندارد موسسه فروکتوز و

 
 محصول جهانی و داخلی تولید قیمت زمینه در الزم اطالعات ارائه و بررسی -5-1

و همچنین سایت سازمان  نشاستهبر اساس اطالعات کسب شده از واحدهاي فعال در زمینه تولید 
 تحت شدت به داخلی بازارهاي در ) نشاسته ذرت(توسعه تجارت ، در حال حاضر قیمت این محصول 

 7600 تا 7000 بین نشاسته قیمت ذرت، قیمتهاي نوسان توجه به با و باشد می ذرت قیمت تأثیر
دالر براي هر کیلوگرم  0.7و قیمت جهانی نشاسته به طور متوسط حدود   .باشد می نوسان در ریال

 عرضه می گردد

 

 کاربرد و مصرف موارد توضیح -1 -6

 مورد هر براي که شود می استفاده غذایی صنایع هاي رشته از بسیاري در اولیه ماده عنوان به نشاسته
 ماده سیروپ، انواع سایر و مایع گلوکز دکسترین، دکستروز، تولید در .است مناسب آن خاص نشاسته

 ویژگی بهبود در که نقشی براي صنایع، هاي رشته از دیگر بسیاري براي و است نشاسته اصلی اولیه
 .شود می استفاده آن از دارد دهندگی غلظت اثر و کلوییدي هاي سیستم ثبات بردن باال فیزیکی، هاي

 هاي واکنش از یا پرکننده عنوان به پخت دهنده بهبود مواد و نانوایی پودرهاي در filler جلوگیري و
 سرکه و روغن امولسیون حفظ براي ها سس در خمیر، ساختن از پیش اسید و بیکربنات بین شیمیایی

 براي کراکر PH ، قالب از پیش پخت صنایع در و بیسکویت در سیستم، شدن فاز دو از جلوگیري و
 انواع تولید در قالب، به خمیر چسبیدن از جلوگیري براي و گیري کنترل و فراورده تردي و بافت ودبهب
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 منجمد، غذاهاي صنایع گوشت، صنایع کنسروسازي، صنایع در و دهنده غلظت عنون به سوپ
 نشاسته از خردل و کندانسه شیر قهوه، آدامس، بستنی، کاکائو، نیز و سازي کیک سازي، بیسکویت

 .شود می فادهاست
 از عالوه به.شود می استفاده گوناگون داروهاي فرمول در نشاسته انواع از که است ذکر قابل همچنین
 نفت، هاي چاه حفاري، نساجی، دام، غذاي تولید در نشاسته از اي ویژه انواع یا دو درجه هاي نشاسته
 .شود می استفاده صورت آرایشی پودرهاي و کاغذسازي سازي، چسب

 آزمون است الزم باال، در شده گفته مواد از یک هر براي نشاسته ترین مناسب و بهترین انتخاب يبرا
 اندازه حاللیت دکستروز، واالن اکی محلول، جامد مواد ها، ناخالصی میزان آزمون: مانند مربوطه هاي

 ویژگی رنگ، ،طعم شیمیایی، و فیزیکی ثبات شفافیت، نشده، ژالتینه هاي گرانول میزان ها، گرانول
 وزن تخیمر، قابلیت دانسیته، ، ۲SOمانده  باقی انتشار ذرات، قابلیت ژل، قدرت کریستالی، هاي

 میزان و قندي الگوي شناسایی باالخره و میکروسکوپی ساختمان ، ویسکوزیته، اسمزي فشار مخصوص،
 به کاربرد نسبت بتوان آن براساس تا گیرد انجام نظر مورد نشاسته روي بر ساکاریدها پلی دي و مونو،

 .کرد گیري تصمیم آن
 

 محصول مصرف بر آن اثرات تحلیل و تجزیه و جایگزینی کاالهاي بررسی  -7-1

 .آید می بدست برنج و زمینی سیب گندم، ذرت، جمله از مختلفی گیاهان از نشاسته
 جغرافیایی گیپراکند به بستگی و است متفاوت مختلف مناطق در نشاسته تهیه منابع ترین عمده
 و برنج از نیز آسیا در و آمریکا در ذرت و استرالیا در گندم اروپا، در زمینی سیب مثال بعنوان .دارد
 شده تولید نشاسته ذرت، نشاسته جایگزین کاالي بنابراین .شود می استفاده نشاسته تولید جهت ذرت

 فرآیند زمینی سیب از نشاسته الاستحص که است ذکر به الزم.باشد می زمینی سیب و برنج و گندم از
 برنج بودن گران علت به نیز برنج نشاسته .گردد می عرضه دیگر انواع از گرانتر و داشته تري پیچیده
 .باشد می گران و نیست صرفه به رونقم چندان

 
  امروز دنیاي در کاال استراتژیکی اهمیت -8-1

 تولید تن میلیون 50 تا 45 از .شود می نجاما آسیاب روش به و ذرت از نشاسته تجاري تولید امروزه
 5 و زمینی سیب از درصد 6 گندم، از درصد 8 ،)تر آسیاب روش( ذرت از درصد 80 ، جهان ساالنه
 متحده ایاالت .گردد می استحصال ...و خرما پنیر جو، برنج، از درصد 1 از کمتر و کاساوا از درصد
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 از آن تولیدات از درصد 90 که باشد می جهان کننده ولیدت بزرگترین درصد، 50 معادل سهمی با امریکا
 جهان محسوب کننده تولید دومین درصد، 20 تا 15 معادل سهمی با چین .گردد می ذرت استحصال

 .شود می
 می تولید زمینی سیب از %  20-25گندم، از%  25-30 ذرت، از نشاسته%  45-50 حدود نیز چین در

 صنایع در نشاسته . است افزایش بوده به رو گندم از نشاسته تولید راخی دهه سه در که هرچند گردد
 نساجی، سازي، کاغذ فروکتوز، گلوکز، در تولید همچنین و خوراکی و غذایی صنایع نظیر مختلفی
 .دارد کاربرد اتانول و سوخت چسب،
 سالهاي در می کند تولید باال بسیار هزینه با سوخت توجهی قابل مقادیر ساالنه اینکه دلیل به ترکیه
 کمبود با نیز ضر حا حال در است که نموده صنعتی اتانول تولید جهت نشاسته تولید به گرایش اخیر
 ترکیه در نشاسته تولید کارخانجات درصد 90که  است ذکر به الزم .است بوده مواجه نشاسته تولید
 .کنند می تولید خوراکی گرید

ایی ، صنایع الستیک سازي ، صنایع چاپ و نقاشی  و تولید با توجه به مصرف نشاسته  در صنایع غذ
 در روز به روز جهان که جمعیت آنجا از شده ذکر مطالب به عنایت ظروف یکبار مصرف و همچنین با

 یابد می افزایش نیز محصول استفاده از این براي تقاضا لذا است افزایش حال
 

 صولمح کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهاي -9-1
 روسیه، و رومانی، یوگسالوي ، آمریکا متحده ایاالت :از عبارتند ذرت کننده تولید عمده کشورهاي

 نشاسته عمده کشورها تولیدکنندگان این آن تبعه ب و جنوبی آفریقاي و برزیل آرژانتین، چین، ایتالیا،

 . دارد اختیار در ار نشاسته جهانی بازار درصد 90حاضر حال در چین بطوریکه شوند می محسوب نیز

 آذربایجان، عراق، ارمنستان، نظیر همسایه کشورهاي داخل، تولیدات نشاسته هدف بازارهاي تاکنون
 .است بوده ازبکستان افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان،

 

 : از عبارتند نشاسته ذرت کننده تولید عمده کشورهاي

 )تن(میزان تولید  نوع محصول نام کشور ردیف
  چین 1

 نشاسته ذرت

۱۴۶۴۶۱۰ 

 ۷۳۲۳۱ آمریکا متحده ایاالت 2

 ۴۳۹۳۸ یوگسالوي 3

 ۲۹۲۹۲ رومانی 4
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 : از عبارتند نشاسته ذرت کننده مصرف عمده کشورهاي

 )کیلوگرم(میزان مصرف  نوع محصول نام کشور ردیف

 دانمارك 1

 نشاسته ذرت

۸۲۵۶۵۴ 
 ۷۵۲۶۴۵ ایرلند 2
 ۶۰۸۲۶ ترکمنستان 3
 ۸۱۷۹۵ ایجانآذرب 4

 
 )ده ماهه اول سال( 1389 سال در ایران به ذرت نشاسته کننده صادر کشورهاي

 
 صادرات شرایط  -10-1

 باید که است نمود این توجه بدان باید که اي نکته ولی ندارد ودوج محدودیتی محصول صادرات جهت
 .شود تولید جهانی استانداردهاي اساس بر

 

 )دالر( ارزش )kg(وزن کل )kg(سایر  )kg(گرید دارویی نام کشور ردیف

 1141 28 28 - چین 1

 53191 15431 154311 - آلمان 2

 374771 455100 1350 453750 اتریش 3

 148819 259550 243550 16000 امارات متحده عربی 4

 8214 600 - 600 انگلستان 5

 18009 40000 40000 - دانمارك 6

 140943 206000 - 206000 فرانسه 7

 2916 2000 2000 - مالزي 8

 18231 53000 53000 - هلند 9

 766236 1170589 494239 676350 جمع کل
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 :فصل سوم
 
 
 

ر عات بازا  طا
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 تقاضا و عرضه وضعیت -2
 محل و کنون تا سوم برنامه آغاز از تولیدات روند و برداري بهره ظرفیت بررسی -1-2

 عملی، ظرفیت اسمی، ظرفیت موجود، واحدهاي ژي کنولوت سطح و آنها تعداد و واحدها
 آالت ماشین سازنده هاي شرکت و کشورها نام ها، ظرفیت از کامل برداري بهره عدم علل

 محصول تولید در استفاده وردم
 آنها تولیدات میزان و فعال واحدهاي معادن و صنایع سازمان از منتشره اطالعات آخرین اساس بر
 :شندبا می ذیل طابقم
 

 کشور در ذرت از نشاسته تولید زمینه در فعال واحدهاي اسمی ظرفیت و تعداد
 

یف
رد

 

 ظرفیت نام واحد استان
 )تن(

 سال 
 اخذ مجوز

 1387 6400 گلناب ارومیه آذربایجان غربی 1
 1362 1586 هدائیان اصفهان 2
 1384 7500 نشاسته دانه طالیی ایالم 3
 1385 1700 مازندران گندم گل نشاسته و آرد هاي فرآورده مازندران 4
 1389 2000 ماسویه ابن داروسازي مرکزي 5
 1386 16000 مهشادیزد یزد 6
7 

 قزوین

 1386 715 قزوین گلوکز و نشاسته صنعتی و تولیدي تعاونی
 1373 1500 البرز نشاسته 8
 1388 10000 گلوکوزان 9

 47401 جمع
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 از مابقی و دانه ذرت از یزد مهشاد و گلوکزان طالیی، دانه نشاسته هاي کارخانه که است ذکر به الزم
 و فرآیند از کننده تولید همه واحدهاي همچنین .نمایند می نشاسته استحصال به اقدام ذرت، آرد

 .کنند استفاده می نشاسته استحصال جهت مرسوم تکنولوژي

 آالت ماشین یزد داراي مهشاد شرکت ، هلند و آمریکا کشورهاي از گرفته بر گلوکزان شرکت تکنولوژي
 .باشد می طالیی، چینی دانه نشاسته کارخانه آالت ماشین و ایتالیایی و آلمانی

 نسبتاً کیفتی موارد داراي اغلب در داخل تولید نشاسته که است این نمود اشاره بدان باید که اي نکته
 :باشد می عامل دو از امر ناشی نای که باشد می اروپایی کشورهاي تولیدي نشاسته از تر پایین

 
 و اقتصادي سیاسی مسائل بدلیل روز هاي تکنولوژي جدیدترین و آخرین به دسترسی عدم -1

 هزینه عامل کاهش بیشتر کننده تولید لذا دارد اهمیت بسیار کاال قیمت ایران در اینکه به توجه با -2
 در که یافته گرایش پایین تر کیفیت با لیهاو مواد از استفاده سمت به آن بتبع و داشته نظر مد را

 کیفیتی داراي داخل تولیدي حال نشاسته این با .گردد می تر پایین کیفیت با تولید به منجر نهایت
 .باشد می چینی محصوالت از مرغوبتر

 کامل تسط و همچنین پرسنل تدریجی مهارت کسب و آالت ماشین راندمان نظیر عواملی به توجه با
 از متفاوت اولیه سالهاي در عملی بخصوص ظرفیت ذرت، خرید جهت نقدینگی تولید، دفرآین بر

 100 و 90،  80،  75،  70 ترتیب به عملی ظرفیتاولیه  سال 4 در معموالً و است بوده اسمی ظرفیت

 .باشد می
 

 )تن اساس بر ظرفیت( عملی ظرفیت اساس بر نشاسته داخلی تولید میزان
 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 محصول

 47342 45342 35342 33426 21186 20646 13086 13086 نشاسته از ذرت
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 .نمودار زیر روند تولید نشاسته در داخل کشور را در سالهاي گذشته نشان می دهد

 

 
 

 :می باشند ذیل شرح به ذرت از نشاسته تولید آالت ماشین کنندگان وارد و سازندگان از برخی
 

 ) آالت ماشین کننده وارد( کیمیا طرح سپهر مهندسی شرکت -*
 ) آالت ماشین کننده وارد و سازنده(آروند  صنعت فرآیند شرکت -*
 )آالت ماشین کننده وارد(تکفا  شرکت -*
 )آالت ماشین کننده وارد( الملل بین ماشین راس شرکت -*
 

 .باشد می و سوئد آلمان ایتالیا، دانمارك،ذرت،  از نشاسته تولید ماشین کننده تولید خارجی کشورهاي
 از نیز چینی آالت ماشین همچنین باشند پیشگام می صنعت این در سوئد  Alfa Lavalشرکت که

 .باشند می برخوردار خوبی تکنولوژي
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 ، نظر تعداد از( اجرا دست در توسعه هاي طرح و جدید هاي طرح وضعیت بررسی -2-2
 هاي سرمایه گذاري و آنها ژي تکنولو سطح و فیزیکی پیشرفت نمیزا اجرا، محل ظرفیت،

 )نیاز مورد مابقی و ریالی و ارزي از اعم شده انجام
 

از ذرت  نشاسته تولید زمینه در درصد 50تا  درصد 20 پیشرفت با طرحهاي ظرفیت و تعداد
 1389سال  تا

 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف
 1 تن 45000 آذربایجان شرقی 1

 1 تن 1200 آذربایجان غربی 2

 2 تن 20001 اصفهان 3

 1 تن 1900 تهران 4

 1 تن 30000 خوزستان 5

 1 تن 6825 مازندران 6

 1 تن 3300 قزوین 7

 8  108226 جمع

 
از  نشاسته تولید زمینه در درصد 75درصد تا  50 پیشرفت با طرحهاي ظرفیت و تعداد

 1389سال  ذرت تا

 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف
 1 تن 20000 سمنان 1

 1 تن 35000 یزد 2

 1 تن 5000 قزوین 3
 3  60000 جمع
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از  نشاسته تولید زمینه در درصد 100درصد تا  75 پیشرفت با طرحهاي ظرفیت و تعداد

 1389سال  ذرت تا
 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف

 1 تن 6400 آذربایجان غربی 1
 5 تن 2383 اصفهان 2
 1 تن 7500 ایالم 3
 1 تن 1700 مازندران 4
 1 تن 2000 مرکزي 5
 2 تن 51000 یزد  6
 7 تن 7385965 قزوین 7

 18  7456948 جمع
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 و صنایع از سازمان تأسیس جواز اخذ به موفق زمینه این در نیز واحد چندین که است ذکر به الزم
 :است شده اشاره آنها هب ذیل در که اند شده معادن

 
 ذرت از نشاسته تولید زمینه در تأسیس جواز داراي طرحهاي ظرفیت و تعداد

 

 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف
 9 تن 138500 آذربایجان شرقی 1
 9 تن 34740 آذربایجان غربی 2
 2 تن 16200 اردبیل 3
 14 تن 55424 اصفهان 4
 5 تن 81200 البرز 5
 3 تن 23500 مایال 6
 8 تن 42975 تهران 7
 1 تن 2500 خراسان رضوي 8
 8 تن 182100 خوزستان 9
 7 تن 59250 زنجان 10
 7 تن 76000 سمنان 11
 4 تن 19400 فارس 12
 24 تن 7550681 قزوین 13
 1 تن 60000 گلستان 14
 4 تن 8160 گیالن 15
 2 تن 22200 لرستان 16
 5 تن 45225 مازندران 17
 3 تن 5300 مرکزي 18
 1 تن 2000 همدان 19
 7 تن 87000 یزد 20
 1 تن 8000 کردستان 21
 4 تن 26300 کرمانشاه 22

 129 تن 8546655 جمع
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  89 سال پایان تا سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسی -3-2
 

 :باشد می مطابق ذیل ذرت از نشاسته واردات ، صادرات توسعه سازمان از شده اخذ اطالعات اساس بر
 

 1389 ماهه ده الی 1382 سال از ذرت از نشاسته واردات آمار
 

 ذرت از نشاسته واردات میزان سال
 )دالر(ارزش )kg(میزان

1382 968275 654017.9 
1383 1565375 734667.76 
1384 445275 223477.34 
1385 513014 355908.78 
1386 1553410 748132.05 
1387 567028 503000 
1388 1110263 772829 

 766236 1170589 1389ده ماهه 
 

 :كشور نیاز مورد نشاستھ كننده تأمین عمده كشورھاي
 ایتالیا -*
  چین -*
  اتریش -*
  انگلستان -*
  فرانسه -*
  بلژیک -*
  آلمان -*
  ترکیه -*
 امارات متحده عربی -*
 دانمارك -*
 هلند -*
 هند -*
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 .زیر روند واردات نشاسته در سالهاي گذشته را نشان می دهد نمودار
 

 )واحد به کیلوگرم(
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 1384 سال در ایران نشاسته کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان

 

 )کیلوگرم(وزن  ارزش دالري نوع محصول نام کشور ردیف

 106500 72020.38 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی اتریش 1

 18000 8659.76 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی چین 2

 282150 116667.34 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی فرانسه 3

 20000 20775.25 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی بلژیک 4

 18625 5356.28 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی تایلند 5

 445275 223479 جمع کل 

 
 
 
 

 1385 سال در ایران نشاسته کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 )کیلوگرم(وزن  ارزش دالري نوع محصول نام کشور  ردیف

 4636 2449.9 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی آلمان 1

 8000 7720.88 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی ترکیه 2

 47500 64436.91 خوراکینشاسته گرید  بلژیک 3

 61000 27944.74 نشاسته  ذرت  گرید دارویی فرانسه 4

 33828 25212.22 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی آذربایجان 5

 18000 10723.41 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی اتریش 6

 800 6668.5 نشاسته  ذرت  گرید دارویی انگلستان 7

 339250 210755.03 ه  ذرت  گرید دارویینشاست اتریش 8

 513014 355912 جمع کل 
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 1386 سال در ایران نشاسته کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان

 

 )کیلوگرم(وزن  ارزش دالري نوع محصول نام کشور  ردیف

 152000 18013.48 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی امارات متحده عربی 1

 45510 27624.76 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی ربایجانآذ 2

 303825 242095.64 نشاسته  ذرت  گرید دارویی اتریش 3

 10000 2014.52 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی چین 4

 565950 350176.96 نشاسته  ذرت  گرید دارویی فرانسه 5

 14500 17523.37 روییسایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا  آلمان 6

 100 1873.05 نشاسته  ذرت  گرید دارویی انگلستان 7

 16000 12783.31 نشاسته  ذرت  گرید دارویی امارات متحده عربی 8

 44525 76030.12 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی بلژیک 9

 1152410 748135 جمع کل 

 
 

 1387 سال در ایران نشاسته کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 )کیلوگرم(وزن  ارزش دالري نوع محصول نام کشور  ردیف

 67500 142766.82 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی بلژیک 1

 286500 289056.62 نشاسته  ذرت  گرید دارویی اتریش 2

 3000 22207.27 نشاسته  ذرت  گرید دارویی انگلستان 3

 20000 8786.28 ذرت  بجز گرید دا رویی  سایر نشاسته چین 4

 126000 104211.49 نشاسته  ذرت  گرید دارویی فرانسه 5

 503000 567028 جمع کل 
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 1388 سال در ایران نشاسته کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 )کیلوگرم(وزن  ارزش دالري نوع محصول نام کشور  ردیف

 120000 46339 بجز گرید دا رویی سایر نشاسته  ذرت  چین 1

 418500 327264 نشاسته  ذرت  گرید دارویی اتریش 2

 281000 225950 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی امارات متحده عربی 3

 35728 11840 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی تایلند 4

 3060 2842 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی تایوان 5

 175975 128315 نشاسته  ذرت  گرید دارویی فرانسه 6

 20000 10411 نشاسته  ذرت  گرید دارویی هند 7

 56000 19868 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی هند 8

 1110263 772829 جمع کل
 

 1389 سال در ایران نشاسته کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 )کیلوگرم(وزن  ارزش دالري نوع محصول  نام کشور ردیف

 28 1141 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی چین 1

 154311 53191 نشاسته  ذرت  گرید دارویی آلمان 2

 453750 371513 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی اتریش 3

 1350 3258 نشاسته  ذرت  گرید دارویی اتریش 4

 16000 12726 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی امارات متحده عربی 5

 243550 136093 نشاسته  ذرت  گرید دارویی امارات متحده عربی 6

 600 8214 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی انگلستان 7

 40000 18009 نشاسته  ذرت  گرید دارویی دانمارك 8

 206000 140943 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی فرانسه 9

 2000 2916 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی مالزي 10
 53000 18231 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی هلند 11

 1170589 766235 جمع کل
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 برنامه آغاز از مصرف روند بررسی -4-2

 استفاده ،باشد می معمول برآورد روش یک که ظاهري مصرف شاخص از مصرف روند بررسی جهت
 :گردد می

C= Y+ M – X - K 
 :آن در که
:C ظاهري مصرف 
:Y داخلی تولید 
:M واردات 
:X صادرات 
:K کاال موجودي 

 .باشد می محصول این صادرات اطالعات به نیاز داخلی مصرف برآورد جهت
 

 آن مکان توسعها و 89 سال پایان تا سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسی -5-2
 

 ایران نشاسته صادرات آمار

 ذرت از نشاسته صادرات میزان سال
 )دالر(ارزش )kg(میزان

1382 45006 17866 
1383 358474 102142.46 
1384 443290 140953 
1385 691782 252452.23 
1386 1563022 592345 
1387 1737268 658960.93 
1388 1584833 637534 
1389 1335370 511789 
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 .نشاسته را در سالهاي اخیر نشان می دهد صادراتودار زیر روند نم
 

 
 

 روند از تا کنون 85 سال از بویژه ایران نشاسته صادرات روند آید می بر فوق جدول از که همانگونه
 نمی توجه قابل چندان که بوده است تن 660 حدود نیز حالت بیشترین در ولی بوده برخوردار افزایشی

 آذربایجان، عربی، متحده امارات نظیر کشورهاي همسایه نیز محصوالت این هدف ايبازاره .باشد
 افزایش با است امید .است بوده عراق و افغانستان تاجیکستان، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان،

 .کند پیدا بیشتري افزایش نیز روند صادرات داخلی تولیدات
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 :می باشد ذیل مطابق جدول ظاهري مصرف واردات و دراتصا داخلی، تولید مقادیر و فرمول به توجه با

 1389 ماهه ده الی 1382 سالهاي طی نشاسته مصرف روند
 واحد به تن

 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی سال
1382 13086 968.3 45 14009 
1383 13086 1565.4 358.4 14293 
1384 20646 445.3 443 20648 
1385 21186 513 692 21007 
1386 33426 1553 1563 33416 
1387 35342 567 1737 34172 
1388 45342 1110.2 1584.8 44867 

 47177 1335.4 1170.6 47342 1389ده ماهه 
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 :نمودار زیر روند مصرف ظاهري کشور در سالهاي اخیر را نشان می دهد

 

 

  پنجم برنامه پایان تا صادرات اولویت با محصول به نیاز بررسی  -6-2
 برنامه تا پایان درصدي 1.5 مصرف رشد گرفتن نظر در با و داخل مصرف افزایشی روند به توجه با

 چنانچه ولی باشد می داخلی از تولیدات بیش که بوده تن 50823 داخلی مصرف میزان) 1394( پنجم
 خواهد مرتفع کمبود این برسند، برداري بهره به درصد 20 از بیش فیزیکی پیشرفت داراي واحدهاي

 صنعتی زمینه در نشاسته کاربرد زمینه در است الزم بنابراین .شد داخل خواهد نیاز از بیش حتی و شد
این  صادرات بخش در گذاري سرمایه بنابراین .شود ریزي برنامه صادرات و بازارهاي جدید یافتن و

 .بود خواهد آینده سالهاي در کشور اساسی هاي الویت از محصول
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 فصل چهارم

 

ح  وژ  و ت ی و  ی  ر
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 کشورها دیگر با آن مقایسه و کشور در محصول عرضه و تولید هاي روش و تکنولوژي اجمالی بررسی -3
 نیز ایران در .می باشد اسیدي محیط در تر آسیاب روش جهان در ذرت از نشاسته تولید متداول روش

 ذرت از نشاسته تولید مراحل.می گردد استفاده ذرت از نشاسته استحصال جهت روش همین از
 :باشد می ذیل بصورت

 
 ذرت کردن تمیز -1

 )آب و گوگرد از استفاده با( H۲SO۳سازي  آماده -2

 )PH-5/3-5/4 ساعت 50 تا 48 مدت به اسید در ذرت خیساندن( ذرت استیپینگ -3
 جرم جداسازي و ذرت آسیاب -4

 سبوس آسیاب -5
 یبرف جداسازي و شستشو-٦
 )rpm=۶٠٠٠ سپراتور توسط( گلوتن و نشاسته جداسازي -7
 نشاسته گیري کیسه و کردن خشک آبگیري، شستشو،-8

 جرم کردن خشک و آبگیري شستشو، -9
 پوسته کردن خشک و آبگیري شستشو، -10

 
 :تمیز کردن ذرت  -

و خاك و سبوس از  جهت جدا سازي هرگونه ناخالصی مانند ذرات فلز ، ماسه و سنگ ریزه ، ذرات گرد
ذرت از دستگاه هایی جداکننده مانند جدا کننده مغناطیسی ، الک ویبره و شن گیرها استفاده می شود 

 .تا ذرت از خلوص الزم جهت استفاده در خط تولید را دارا باشد

 :خیساندن ذرت  -
روز نگهداري  سولفورو به مدت چند ذرت تمیز شده در مخازن چندگانه با آب گرم شده و حاوي اسید

می شود که این مرحله نقش بسزایی در فرآیند تولید دارد ، عوامل موثر از جمله دما ، زمان خیساندن و 
میزان اسید در آب می باشد که با کنترل این سه مولفه ، فرایند تولید نشاسته به خوبی پیش خواهد 

 .رفت
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 :جداسازي جرم  -
ینیتور به چند تکه خرد می شوند که بوسیله دستگاه ذرت خیس خورده بوسیله دستگاه هاي دي جرم

جرم سیکلون جرم از ذرات جدا می شود که پس از جدایش جرم بوسیله دستگاه پرس آبگیري و نهایتا 
 .خشک می شود

 :جداسازي سبوس  -
ذرت باقیمانده از مرحله قبل بوسیله دستگاه بین میل کامال آسیاب می گردد و پس از عبور از چند 

سکرین، سبوس جدا شده و طی چند مرحله با آب شستشو می گردد و پس از آبگیري بوسیله بندا
 .دستگاه پرس و خشک می گردد

 :جداسازي پروتئین  -
شیرابه باقیمانده از مرحله قبل حاوي پروتئین و نشاسته می باشد پروتئین بوسیله دستگاه سپراتور 

تغلیظ و نهایتا پس از آبگیري ، خشک ) ثانویه(پراتور از نشاسته جدا می شود و سپس بوسیله س) اولیه(
 می شود

شیر نشاسته باقیمانده از مرحله قبل بوسیله هیدروسیکلون شستشو دهنده ، شستشو و تغلیظ می  -
 شود و پس از آبگیري بوسیله دستگاه وکیوم فیلتر ، نهایتا خشک و بسته بندي می شود

 
 در خارجی ماشین آالت و تکنولوژي از استفاده رغم علی دید،گر اشاره قبل هاي بخش در که همانگونه
 تکنولوژي نجدیدتری و آخرین دسترسی به عدم و آالت ماشین قدمت بدلیل داخل، تولیدي واحدهاي

 با در مقایسه کشور تکنولوژي سطح که است پر واضح دارند، باالیی جداسازي قدرت که دنیا روز هاي
 تحقیق واحدهاي گسترش به توجه با نماند ناگفته البته .باشد می تر یینپا آمریکا و پاییارو کشورهاي

 کیفیت با آالت ماشین تولید زمینه در داخلی شرکت چندین اخیر، در سالهاي کشور توسعه در و
 .اند نموده تولید به اقدام و اند یافته دست هایی به موفقیت مطلوب
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 سپراتور دیسکی

ریز از مرکز و با دستگاهی است که تحت نیروي گ
سرعت باال باعث جداشدن ذرات جامد از مایع یا 

خروج ذرات جامد یا . جدایش مایع از مایع میگردد
فاز سنگین از طریق نازل هایی انجام می شود که 

 .در دیواره دستگاه تعبیه شده است
 

  :صنعت نشاسته و مشتقات آنکاربرد در 
ي در مدل هاي مختلف این دستگاه ، کاربرد زیاد

صنعت نشاسته دارد که از جمله می توان به موارد 
 : ذیل اشاره نمود 

 جداکردن نشاسته درجه دو و درجه یک  -*
 تغلیظ نشاسته درجه دو  -*
 تغلیظ گلوتن ذرت -*

Separation  
Factor 

Bowl Speed 
 (rpm) 

Power 
Capacity 

 (L/h) 
Model 

۴۱۳۰ ۴۶۰۰ ۱۵ ۱۰۰۰۰ ۳۵۵DPF  

۴۹۲۰ ۴۴۵۰ ۳۰ ۲۶۰۰۰ ۳۱۱DPF T  

۷۰۰۰ ۵۰۴۰ ۷۰ ۶۰۰۰۰ ۲۱۵DPFDT VC 

 

 

 خشک کن ها 

خشک کن هاي صنعتی از جمله تجهیزاتی می باشند که 
کاربري بسیاري در صنایع مختلف دارند و براي خشک کردن 

خشک کن . انواع پودرها و مایعات مورد استفاده قرار می گیرند
می توان از جمله ها به چند نوع اصلی طبقه بندي می شوند که 

 . اشاره نمود... به فالش درایر ، اسپري درایر، بندل درایر و 
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که خشک کن نشاسته از نوع خشک کن فلش بوده که با عبور نشاسته خیس از مسیر داکت ها همراه 
در این نوع خشک کن ها پارامترهایی مانند توربوالنس . هواي گرم باعث خشک شدن نشاسته می گردد

 .سیتم انتقال حرارت، جدایی با استفاده از سیلکون ها مورد توجه قرار دارد جریان هوا،

  :صنعت نشاسته و مشتقات آنکاربرد در 
 : در صنعت نشاسته و مشتقات آن ، خشک کن ها درموارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند

 خشک کردن نشاسته  -*
 . .اده میگردد و رینگ درایر نامیده می شودخشک کردن گلوتن که در خط تولید نشاسته گندم استف -*
 خشک کردن جرم ، سبوس ، و گلوتن در خطوط تولید نشاسته ذرت -*

 

Out Put 
  Moisture 

Wet & tarch 
Moisture 

Power 
(kw) 

Capacity 
 (t/n) 

Model 

۱۲-۱۴ ۴۰≤  ۶۰ ۲.۵ DG – ۲.۶ 

۱۲-۱۴ ۴۰≤  ۷۰ ۳.۲ DG – ۳.۲ 

۱۲-۱۴ ۴۰≤  ۱۶۸ ۶ DG - ۶ 
 

 

 

 بندل درایر برای خشک کردن گلوتن ذرت
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 پرس
براي اینکه موادي مانند سبوس و جرم به صورت 
خیس وارد خشک کن ها نشود که انرژي زیادي 
مصرف گردد، ابتدا توسط پرس، کامال آبگیري می 

 .شوند و سپس وارد خشک کن می گردد

 :کاربرد
 آبگیري جرم و سبوس

Dimension 
(mm) 

Power 
(kw) 

Discharg 
Moisture 

Feal  
Moisture 

Capacity 
 (t/n) 

Model 

۲۸۰۰ ۷۰۰ ۱۱۰۰× ×  ۴ ۶۰≤  No Limit ۲ Zj-۲۵۰ 

۳۲۰۰ ۹۰۰ ۱۱۵۰× ×  ۵.۵ ۶۰≤  No Limit ۳.۵ Zj-۳۰۰ 

۳۶۴۰ ۱۰۶۰ ۱۲۰۰× ×  ۷.۵ ۶۰≤  No Limit ۵ Zj-۳۵۰ 

 
 

 دکانتر سانتریفیوژ

دستگاهی است که با سرعت دوران باالي درام آن ،  
داکردن مواد جامد از یک سوسپانسیون و امکان ج

این دستگاه داراي توان . آبگیري مواد مختلف را دارد
باالیی بوده و با اختالف سرعتی که بین درام و ماردون 
آن وجود دارد، باعث انتقال و خـروج مواد آبگیري 

به دلیل قابلیت باالي . شده از دستـگاه خواهد شد
بگیري، تصفیه و دستگاه در صنایع مختلف براي آ

  .جدایش از آن استفاده می گردد

  :صنعت نشاسته و مشتقات آنکاربرد در 
از این دستگاه در صنعت نشاسته براي آبگیري و کیک کردن نشاسته درجه یک و دو و آبگیري سبوس 

 استفاده می گردد
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 تجهیزات فیلتراسیون 

 تجهیزات فیلتراسیون در صنایع مختلف مورد استفاده
و درشت  یرد و باعث جداشدن ذرات جامدگقرار می 

ماشین آالت . از یک سوسپانسیون می شود
فیلتراسیون به دو شکل اصلی در صنایع مورد استفاده 
قرار میگیرد که به تجهیزات دوار و تجهیزات غیر دوار 

  معروف می باشند
 جت ریفاینر جھت جدایش ناخالصی از نشاسته

  :و مشتقات آنصنعت نشاسته کاربرد در 
این دستگاه ها در صنعت نشاسته کاربرد هاي بسیار دارد که از جمله آن می توان به مواردذیل اشاره 

 : نمود
 آبگیري و کیک سازي نشاسته درجه یک  -*
 گرفتن سبوس و ناخالصی از شیر نشاسته ذرت  -*
 جداسازي فیبر و جرم از شیر نشاسته ذرت  -*
 آبگیري گلوتن ذرت  -*
  جداسازي ذغال و خاك رس و پروتئین از گلوکز -*

 
 
 

 :در ذیل چند نمونه دستگاه فیلتراسیون ارائه میشود
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 وکیوم فیلتر برای آبگیری گلوتن ذرت وکیوم فیلتر برای کیک سازی نشاسته درجه یک

 :وکیوم فیلتر
فی که توسط یک پمپ خال این دستگاه ، یک ماشین فیلتراسیون می باشد که با استفاده از فشار من

 .ایجاد می گردد، و با دوران درام، باعث فیلتراسیون مواد از جمله گلوتن می گردد

 :موارد کاربرد
 آبگیري گلوتن

Out Put   Capacity  
۲(t/m ) 

Moisture of  
 Out Put (%)   

Vacuum degree 
 (mpa) 

Filteration 
 ۲area (m ) 

Model 

۰.۶-۰.۸ ۳۷% ۴۰-۸۰ ۳۰ JG-۳۰ 

۰.۶-۰.۸ ۳۷% ۴۰-۸۰ ۳۵ JG-۳۵ 

۰.۶-۰.۸ ۳۷% ۴۰-۸۰ ۴۰ JG-۴۰ 
 

 

 هیدروسیکلون 
این دستگاه بر اساس اصول سیکلون ها براي جدا 
سازي ذرات جامد از مایع مورد استفاده قرار می 

سادگی عملکرد، توان استفاده در ظرفیت . گیرد 
هاي مختلف و تعمیر و نگهداري ساده آن باعث 

صنایع مختلف از این دستگاه استفاده گردیده در 
 .شود

 : صنعت نشاسته و مشتقات آن
مرحله اي و با ظرفیت هاي مختلف در صنعت  12این دستگاه در مدل هاي مختلفی از سه مرحله اي تا 
 : نشاسته براي اهداف ذیل مورد استفاده قرار می گیرد

 جداسازي نشاسته درحه یک و درجه دو  -*
 درجه یک تغلیظ نشاسته  -*
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 شستشوي نشاسته در مراحل مختلف براي باالبردن خلوص نشاسته  -*
 جداکردن گلوتن از نشاسته در خط تولید نشاسته گندم -*

 سایرتجهیزات و ماشین آالت

شرکت آروند توانایی ساخت و سایر تجهیزات الزم براي خطوط نشاسته گندم ، ذرت و مشتقات نشاسته  
 :یر تعدادي ازاین دستگاه ها ارائه می گرددرا دارد که در ذیل تصو

  

 آسیاب ذرت برای کیک سازی نشاسته: پیلر

 

 برای تھیه خمیر در خط تولید نشاسته گندم: خمیرگیر
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 تغلیظ گلوکز: اواپراتور  جدا کردن سبوس از نشاسته ذرت: پرشرسیو

 

 آسیاب ذرت

استفاده می شود تا در مراحل بعدي تولید، جرم از  این دستگاه جهت شکستن دانه هاي ذرت خیس
 .ذرت جدا گردد

 

Rata of crushing No-Pre Capacity (t/h) Model 

۸۵% ۴-۶ ۲-۳ ۴۰MT  

۸۵% ۴-۶ ۲.۵-۴.۲ ۶۰MT  

۸۵% ۴-۶ ۴-۸ ۸۰MT  
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 :نماي کلی از سوله
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 :ذرت از  نشاسته تولید دیاگرام
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 محصوالت .شود می استفاده گوگرد از اسیدي محیط ایجاد جهت و ذرت محصول این عمده اولیه مواد
 :باشد می ذیل قرار به ذرت از استحصال قابل عمده

 ورودي ذرت درصد 67 : نشاسته  -1
 ورودي ذرت درصد 6  :گلوتن -2
 ورودي ذرت درصد 10.7  :فیبر -3
 ورودي ذرت درصد 5.5  :استیپینک خروجی دام خوراك -4
 ورودي ذرت درصد 6 تا 5 :جرم  -5
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 روش هاي دیگر تولید نشاسته
 :تولید نشاسته از گندم -1

سه روش اصلی و مرسوم در دنیا براي تهیه و تولید نشاسته 
 . از آرد گندم وجود دارد 

 ) تري کانتر ( روش تري فاز -الف 
 : خالصه مراحل تولید نشاسته و گلوتن -
 تهیه خمیر و هموژن کردن آن .1
ده از دکانتر سه فاز براي جداکردن پنتازون،نشاسته استفا.2

 وگلوتن و شاسته درجه یک  2درجه 
 جداسازي گلوتن از نشاسته درجه دو .3
 شستشو و آبگیري و خشک کردن نشاسته درجه یک .4
 تغلیظ وخشک کردن نشاسته درجه دو .5
 آبگیري و خشک کردن گلوتن.6
 

  روش هیدروسیکلون -ب 
 صرفه ترین روش تولید است  این روش مقرون به

  :خالصه مراحل اصلی تولید نشاسته  -
 تهیه خمیر و هموژن کردن آن .1
 شستشو و آبگیري و خشک کردن نشاسته درجه یک .2
 استفاده از هیدروسیکلون براي جدا کردن نشاسته درجه یک از نشاسته درجه دو و گلوتن .3
 تغلیظ و خشک کردن نشاسته درجه دو .4
 سازي گلوتن از نشاسته درجه دو جدا .5
 آبگیري و خشک کردن گلوتن.6
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  روش مارتین پیشرفته -ج 
قدیمیترین و ساده ترین روش در تولید نشاسته بوده و در گذشته سراسر دنیا کارخانجات زیادي در 

 . گذشته از این روش براي تولید نشاسته استفاده مینمودند
  :خالصه مراحل تولید نشاسته  -
 یه خمیر ته.1
 استفاده از ترومل براي جدا کزدن نشاسته از گلوتن .2
 جداسازي نشاسته درجه یک و درجه دو با سپراتور .3
 شستشو ، آبگیري و خشک کردن نشاسته درجه یک .4
 تغلیظ و خشک کردن نشاسته درجه دو .5
 آبگیري و خشک کردن گلوتن.6

 

 :مزایا و معایب روشها 
 : روش تري فاز 

فضاي تولید  –درصد استحصال باال  –محصوالت با کیفیت  –مصرف آب پایین  –تکنولوژي جدید : مزایا
 مصرف انرژي پایین –امکانات ظرفیت باال  -کوچک 

تکنولوژي ماشین آالت فقط در  –غیر اقتصادي براي ظرفیت تولید پایین  –بسیار گران قیمت : معایب 
 ز فروش ضعیف به دلیل تکنولوژي انحصاريخدمات پس ا –هختیار بعضی کشورها می باشد 

 :روش هیدروسیکلون 
 -مصرف انرژي پایین  -فضاي تولید کوچک  -مصرف آب نسبتا کم  -تکنولوژي نسبتا مناسب : مزایا 

 تجهیزات نسبتا ارزان قیمت –محصوالت با کیفیت 

 نماید نمی تواند پنتاژون را جدا -درصد استحصال کمتر از روش تري فاز است: معایب 

 :روش مارتین 
قیمت پایین خط  –مناسب براي ظرفیتهاي تولید پایین  –تعمیر و نگهداري ساده ماشین االت : مزایا 
 وجود تکنولوژي ماشین آالت و روش تولید در اکثر کشورها –تولید 

 مصرف انرژي زیاد و فضاي تولید بزرگ -استحصال نسبتا پایین –مصرف باالي آب : معایب 
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 تولید نشاسته از  سیب زمینی روش -2

 طبیعی صورت به که زمینی سیب از نشاسته استحصال

 این نوع روي بر اصالح جهت عملیاتی گونه هیچ و باشد

 .گیردمی ن انجام نشاسته
 

 منتخب تولید فرایند تشریح -2-1

 :مطلوب واریته انتخاب -1

 بایستی ها زمینی سیب که شود می ادهاستف دیررس واریته با زمینی سیب از منظور این براي معموالً

 کا استحصالی نشاسته مقدار دیده آسیب هاي زمینی سیب در که چرا . باشند ندیده ضربه و سالم کامال

 .یابد می هش

 :شستشو و سازي آماده -2

 می جدا را آنها هاي سنگ و غبار و گرد نموده، تمیز خوبی به را شده دریافت هاي زمینی سیب ابتدا

 .کنند می سازي ذخیره انبار وارد را شده تمیز هاي زمینی سیبکنند؛ 

 : آب وسیله به سازي خنک -3

 فعالیتهاي در .شود می استفاده سبزیجات و جات میوه کردن خنک براي وسیعی طور به سرد، آب از

 جات، میوه سازي خنک روش ترین اقتصادي و موثرترین آب وسیله به سازي خنک تجاري، روش

 .است اي ساقه سبزیجات و اي ریشهمحصوالت 

 . باشد داشته تماس محصول سطح با کامل طور به باید االمکان حتی آب حرارت، موثرتر انتقال براي

 باعث که هایی میکروارگانیسم انتقال تا باشد قدري به باید محصول سطح روي بر آب سرعت جریان

 .گردد پذیر امکان شوند، می پوسیدگی محصول
 

 :از عبارتند که دارند وجود آب با کننده خنک ستمسی نوع سه

a- خوابیده پاشش سیستم 

b- مداوم پاشش سیستم  

c- آب در کردن ور غوطه روش به سازي خنک سیستم 
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 :زمینی سیب انتقال -4

 جدا آن غبار ذرات و سنگ مسیر طی در هم تا دهند می انتقال آب کانالهاي توسط را ها زمینی سیب

 انجام آسانتر و راحتتر ها آلودگی این شدن جدا یکدیگر، با ها زمینی سیب تماس ریقط از و هم شود

 که شوند می داده انتقال مارپیچی حلزون یک توسط ها زمینی سیب کانالها این در در حقیقت . شود

 و سایش توسط مسیر این در . شوند می داده انتقال حلزونها این دور به چرخش ها با زمینی سیب
 سیب پوسته هم و شود می جدا زمینی سیب از ها آلودگی و غبار و هم گرد مداوم طور به شستشو

 حوضچه سمت به پمپ یک توسط ها زمینی سیب شستشوي از حاصل آب .شود می جدا تقریباً زمینی

 ها زمینی سیب از سنگ و غبار و گرد نمودن جدا و شستشو دوباره براي تا شود، می هدایت تصفیه

 .گیرد قرار ادهاستف مورد

 :ها زمینی سیب کردن له و کردن خرد -5

 خرد می باشند، می تیزي بسیار هاي تیغه داراي که هایی آسیاب وسیله به شده تمیز هاي زمینی سیب

 می باالیی سرعت با که شوند می غلطکی وارد منظم و دقت به شده خرد هاي زمینی سیب . شوند

 . چرخد

 به کامالً شده خرد زمینی سیب شود می سبب که باشد می تیزي یاربس هاي تیغه داراي غلطک این

 عمل این نتیجه در و شکند می زمینی سیب سلولهاي تمامی تقریباً مرحله این در  درآید صورت خمیر

 .شود می خارج زمینی سیب از سلولهاي نشاسته

خارج  زمینی سیب از نشاسته تمامی که شود می سبب زمان یک در ها زمینی سیب پوسته نمودن جدا
 ممکن فقط و شود می خارج زمینی سیب سلولهاي از نشاسته تمامی تقریباً که گفت توان می اما نشود؛

 کیفیت بودن پایین دلیل به تواند می که بماند باقی زمینی سیب در نشاسته این از کمی است مقدار

 .زمینی باشد سیب

 :تهنشاس خام شیره نمودن جدا و نشاسته استخراج -6

از  ذرات این که شود می نامیده پالپ اصطالحاً که شوند می خرد ضخیم هاي الیه و سلولها ابتدا در
 .آید می دست به اند، شده خرد قبل مرحله در که هایی زمینی سیب

 می چرخشی حرکت داراي که شکلی مخروطی هاي صافی توسط مرحله این در شده خرد قطعات این

 جداسازي منظور به مرحله این در . نامند می سانتریفوژ صنعت در را صافی این که شود می باشد، جدا
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 قسمت در آب این که کنند می جدا آن از را زمینی سیب شیره زمینی، سیب از ها بهتر نشاسته

 کند، می عبور کامال زمینی سیب شیره و نشاسته حالیکه در رود؛ می کار به صافی) نازل( خروجی

 .شود می جدا صافی وسیله به مینیز در سیب موجود خمیر

 بدون و مستقیماً یا حاصله هاي پالپ و شوند می پرس یا و شوند می تخلیه مانده باقی هاي پالپ

 )تابشی( تشعشعی هاي کن خشک توسط یا و شود می مصرف حیوانات تغذیه براي خشک کردن
 استفاده مورد ) حیوانی غذاي پودرهاي( شده فرموله حیوانی غذاهاي در ها پالپ این .شوند می خشک

 می زمینی سیب از نشده استخراج نشاسته هم و پروتئین از مقداري حاوي که هم چرا . گیرند می قرار

 .باشد

 می جدا دار سیکلون -و هیدر هاي دستگاه توسط مرحله چندین در زمینی سیب شیره بعدي مرحله در

 .باشد می مغذي معدنی مواد و آمینواسیدها تئین،پرو از باالیی مقادیر حاوي شده جدا خام شیره. شود
 در که عملیاتی وسیله به ) کردن لخته( کردن کوآگوله توسط محلول هاي پروتئین تمامی تقریباً

 استفاده کردن فیلتر براي و شده تبخیر مانده باقی خام شیره شود، می جدا حرارت و با اسید دکانتورها

 .شود می

 :کردن خشک و آبگیري -7

 توسط ترکیب این . باشد می خشک ترکیبات %35-40داراي تقریباً شده تصفیه نشاسته خام یرهش

 .رسد می %40 زیر به آنها رطوبت و شوند می آبگیري خالء تحت چرخشی فیلترهاي

از  بیش نبایستی نشاسته رطوبت . گیرد می انجام پاششی هاي کن خشک توسط محصول کردن خشک
 .نمود نگهداري را نشاسته توان می رطوبت مقدار این با .باشد% 15
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 لی اوت کارخانه
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 محصول تولید فرآیند در مرسوم هاي تکنولوژي تکنولوژي ضعف و قوت نقاط تعیین -4

 شود می خارجی استفاده آالت ماشین و مدرن هاي تکنولوژي از اینکه توجه با ایران در حاضر حال در
 بخش استیپینک بخش تولید نشاسته در .ندارد وجود ذرت از نشاسته استحصال در چندانی مشکالت

 درجه 48 تا 50 حد در و نکند تغییر که دما کرد توجه باید بخش این در باشد می فرآیند مهم
 گرفته صورت هیدرولیز پدیده باالتر دماي در و بخصوص صورت این غیر در زیرا بماند ثابت سانتیگراد

 جدایش دیگر، مهم موارد از .شود می ایجاد اي ژله حالت و نشده امبخوبی انج نشاسته از پروتئین و
 .شود انتخاب باال کیفیت با و مناسب سپراتور و عملکرد راستا این در که است از نشاسته گلوتن

 زیرا است مشکل تر حدودي تا فرآیند شود، می استفاده نشاسته استحصال جهت ذرت از که زمانی
 از گلوتن باید تنها شود ذرت استفاده آرد از چنانچه و گردد جدا نشاسته از باید دیگر محصول چهار
 .بود خواهد برخوردار پیچیدگی کمتري از فرآیند حدودي تا و گردد جدا ذرت

 
با توجه به کاربرد فراوان نشاسته در صنایع ( ایران در نشاسته تولید تکنولوژي ضعف نقطه بارزترین
 وارد الزم آموزشهاي بدون ایران در نشاسته تولیدکنندگان کلی بطور .است آن بودن سنتی )مختلف

 استفادهو تکنولوژي هاي جدید  متخصص کار نیروي از واحدها اینگونه در و اند شده حرفه این
 در صورت استفاده از سیستم هاي مدرن تولید نشاسته از جمله بیو تکنولوژي، بهبود زیادي در  .نمیشود

ضعف به نقطه قوت تبدیل نقطه  امر باعث ینهم ري و قیمت ایجاد شده کهکیفیت ، ماندگاخواص ، 
 .خواهد شد
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 فصل پنجم

 

ی  ری ر ذا رما  العات  ط  ا
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 و ریالی تفکیکبه  ثابت گذاري سرمایه حجم برآورد شامل اقتصادي ظرفیت حداقل تعیین و بررسی -5
 جهانی، اطالعاتی هاي بانک و اینترنت و راء،اج دست در موجود، واحدهاي اطالعات از استفاده با ( ارزي

 ) ... و تجهیزات UNIDO و تکنولوژي فروشنده هاي شرکت
 
 بخش در طرح اجراي جهت اقتصادي ظرفیت حداقل شده انجام میدانی تحقیقات و بررسیها اساس بر

 یتقابل به توجه با و .باشد می روز در ورودي ذرت تن 50 از نشاسته استحصال کوچک، صنایع
 .بود خواهد تن 10000 سال در نشاسته تولید تقریبی میزان ، درصدي 67 استحصال

 .است الزم ذرت تهیه جهت باال نقدیندگی شود توجه بدان باید ظرفیت انتخاب در که دیگري نکته
 .باشد می متغیر ریال 4000 تا 3000 از و بوده متغیر ذرت خرید قیمت زیرا

 

 ظرفیت واحد شرح ردیف
 نهسالیا 

 قیمت فروش
 )کیلو/ریال( 

 کل ارزش فروش
 )ریال-م(

 70000 7000 10000 تن نشاسته ذرت 1
 70000 جمع

 
 طرح ثابت سرمایه به مربوط اطالعات -1-5

 عملیات در جریان و داشته ماندار طبیعتی که شود می اطالق ها دارائی از دسته آن به ثابت سرمایه
 آالت ماشین نقلیه، وسایل زمین، ساختمان، شامل ها دارائی این .دشو می استفاده آنها از تولیدي واحد

 محاسبه نشاسته تولیدي واحد براي آنها از یک ادامه هر در که باشد می ... و جانبی تأسیسات تولید،
 .شود می

 
 زمین هاي هزینه -1-1-5

 مورد بناهاي ت اندازهاس الزم واحد، این نیاز مورد ساختمانهاي و زمین تهیه هاي هزینه محاسبه براي
 .شود برآورد ... و پارکینگ تأسیسات، محوطه، اداري، ساختمانهاي انبارها، تولید، سالن قبیل، از نیاز

 .گردد بناها محاسبه احداث براي نیاز مورد زمین مقدار سپس
 

 )ریال.م(جمع  )ریال(بهاي هرمتر مربع  )متر مربع(متراژ  شرح
 1000 200000 5000 زمین
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 سازي محوطه هاي هزینه -2-1-5
 

 )ریال.م(جمع  )ریال(بهاي واحد  )متر مربع(متراژ  شرح

 15 15000 )متر مکعب( 1000 خاکریزي و خاکبرداري و تسطیح

 63 300000 )متر مکعب( 210 متر 2 ارتفاع به دیوارکشی

 100 100000 )متر مربع( 1000 سازي رو پیاده و کشی خیابان

 45 50000 )متر مربع( 900 ییروشنا و سبز فضاي

 223 کل جمع
 
 

 ساختمان هاي هزینه -3-1-5
 

 )ریال.م(جمع  )ریالهزار (بهاي هرمتر مربع  )متر مربع(متراژ  شرح
 2530 2200 1150  تولید سالن

 2310 2100 1100 انبارها

 547 1900 288 سازي اسید و استییپنگ ساختمان

 600 2000 300 سیلوها

 480 2400 200 و نگهبانی رفاهی ، داريا ساختمان

 144 1800 80 تعمیرات و بویلر و برق اتاق

 6611  3118 جمع
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 تولید خط تجهیزات و آالت ماشین هزینه -4-1-5
 

 ارزش ریالی تعداد شرح ردیف
 )ریال.م(

 جمع 
 )یورو(

 590000 8909 1 نشاسته تولید خط آالت ماشین کلیه 1
 69000 1041.9 1 آالت شیر و ها لوله 2
 97000 1464.7 1 سالن داخل ها کشی کابل و تابلوبرقها 3
 32000 483 1 فنی دانش و آالت ماشین چیدمان و مهندسی و طراحی خدمات 4
 60000 906 1 ترخیص هاي هزینه و بیمه عباس، بندر از نقل و حمل 5
 140000 2114 1 آزمایشی تولید و اندازي راه و نصب 6

 988000 14918  جمع  
 

 ریال 15100 معادل یورو هر احتساب با -*
 

 )یورو(قیمت  )ریال.م(قیمت  محل تامین تعداد آالت ماشین
 38350 579.1 خارجی-داخلی 1 هیدروسیکلون

 41890 632.5 داخلی 1 اي میله آسیاب

 29500 445.5 داخلی 1 دوار شستشوي

 15340 231.6 خارجی-داخلی 1 ساینده

 11210 169.3 داخلی 1 حلزونی کانوایر

 13570 204.9 داخلی 1 الک

 19470 294.0 داخلی 1 خالء تحت فیلتر

 63130 953.3 خارجی-داخلی 1 سپراتور

 47790 721.6 داخلی 1 چکشی آسیاب

 25370 383.1 داخلی 1 گیر سنگ

 53100 801.8 خارجی-داخلی 1 سانتریفوژ

 66080 997.8 داخلی 1 کن خشک

 54870 828.5 خارجی-داخلی 1 فلوپک بندي بسته هدستگا

 59000 890.9 خارجی-داخلی 1 هموژنایزر

CIP 1 51330 775.1 خارجی-داخلی 

 590000 8909  جمع کل



 

١٠١ 
 

 

                                             شرکت فنی و مهندسی پیشبرد   :مشاور                                                             شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                         
                                                 گزارش امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیوتکنولوژي

 تاسیسات هاي هزینه -5-1-5

یف
رد

 

 جمع شرح
 )ریال.م( 

 60 کیلو وات ساعت 600  برق انشعاب 1

 300 متر مکعب 200  گاز انشعاب 2

 420 اینچ از شبکه 2  آب انشعاب ینههز 3

 150 - تاسیات برق 4

 250 - تاسیسات گاز 5

 897 بار 8تا  6تن در ساعت و فشار  5به ظرفیت  تاسیسات آب 6

 200 - بار 8 تا 6 فشار و ساعت در تن 5 ظرفیت به بخار دیگ 7

 225 - سیلوها تهویه سیستم 8

 160 عدد کولر دو تیکه 10 کوئلدار مخزن و ارتیحر مبدل و مشعل و گرم آب فوالدي دیگ 9

 50 - گرمایش و سرمایش وسائل 10

 50 - سیار کپسولهاي و دهنده هشدار حریق اطفاء سیستم 11

 200 - سیستم تلفن و تجهیزات ارتباطی شبکه 12

 60 اینچ از شبکه 2 پمپ و فاضالب سیستم 13

 3077 جمع

 

 نقلیه وسائط هاي هزینه -6-1-5

 هزینه واحد تعداد شرح دیفر
 )ریال. م( 

جمع 
 )ریال.م(

تنی 4 -کامیون سبک  1  1 300 300 

تنی 10 -کامیون سنگین  2  1 700 700 

تنی2لیفتراك برقی  3  1 95 95 

 1095 جمع
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 خدماتی و اداري لوازم هزینه  -7-1-5

 ١٠٠ خدماتی تجهیزات و صندلی و میز پرینتر، فکس، کامپیوتر، نظیر اداري تجهیزات خرید ھزینھ
 .گردد می برآورد ریال میلیون

)ریال(هزینه واحد  تعداد الزم شرح ردیف )ریال. م(هزینه کل   

 30 6000000 5 کامپیوتر 1
 10 1000000 10 میز 2
 12 400000 30 انواع صندلی 3
 30 30000000 1 تجهیزات آبدار خانه 4
 8 8000000 1 دستگاه فکس ،کپی و پرینتر 5
 10 10000000 1 تجهیزات کامل اداري براي دفتر مدیریت 

:جمع  100 
 

 برداري بهره از قبل هاي هزینه -8-1-5

 )ریال.م(جمع  شرح ردیف

 15 هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوزات الزم 1
…هزینه هاي تهیه طرح، مشاوره، هزینه اخذ تسهیالت بانکی  و 2  50 
)وق ساالنههزینه حق%  2(هزینه آموزش پرسنل  3  48.5 
)روز انرژي، مواد و دستمزد 15(هزینه راه اندازي  4  255.9 

 369.4 جمع
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  گذاري سرمایه ثابت هاي هزینه جمع -9-1-5

جمع  شرح ردیف
 نسبت )ریال.م(

 3.5 1000 زمین 1

 0.8 223 سازي محوطه 2

 23.0 6611.2 ساختمان 3
 51.9 14918.8 تجهیزات و آالت ماشین 4

 10.7 3077 أسیساتت 5

 3.8 1095 نقلیه وسائط 6

 0.3 100 اداري اثاثه 7

 1.3 369.4 برداري بهره از قبل هزینه 8

 4.8 1369.7 هزینه هاي پیش بینی نشده 9

 100 28764.1 ثابت هاي هزینه جمع
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 طرح نیاز مورد گردش در سرمایه -2-5

 بشرح پروژه از ) اسمی ظرفیت % 60 ( برداري بهره الس اولین پایان براي نیاز مورد گردش در سرمایه
 :گردد می برآورد زیر

 
 ردیف

 مقدار شرح
 هزینه

 )ریال.م( 
 درصد به کل

 31.1 7516.2 ماه ارزش مواد اولیه 2معادل  موجودي انبار مواد اولیه ١

 29.9 7239.7 ماه درآمد ساالنه 1معادل  موجودي انبار محصول ٢

 29.9 7239.7 ماه درآمد ساالنه 1معادل  )طالباتم(فروش غیرنقدي  ٣

 1.7 404.2 معادل دو ماه حقوق و مزایاي کارکنان ٤

 3.6 868.8 معادل یک درصد فروش هزینه هاي فروش ٥

 3.9 934.7 معادل  دو ماه انرژي مصرفی ٦

 1.1 278.3 معادل  دو ماه نگهداري و تعمیرات 

 100 24481.5 جمع 

 
 

 طرح نیاز مورد ایهسرم کل  -3-5

 درصد  جمع شرح
 54.02 28764.13 ثابت سرمایه گذاري جمع

 45.98 24481.47 گردش در سرمایه

 100.00 53245.60 جمع
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 طرح مالی منابع تأمین  -4-5

 شرح

 سهم تسهیالت بانکی سهم مجري طرح مبلغ

 )ریال. م(مبلغ  درصد )ریال. م(مبلغ  درصد )ریال. م(

 20134.9 70 8629.2 30 28764.1 سرمایه ثابت

 17137.0 70 7344.4 30 24481.47 سرمایه در گردش

 37271.9   15973.7   53245.6 :جمع

 هزینه تسهیالت مالی

 نرخ بهره سود سالیانه میزان تسهیالت نوع وام ردیف
 12 1228.2 20134.9 تسهیالت بلندمدت 1
 14 2599 17137.0 تسهیالت کوتاه مدت 2

 
 بود خواهد ریال خواهد میلیون 28764.1 پروژه حدود ثابت گذاري سرمایه هاي هزینه کلیه فوق حبشر
 پیشنهادي تامین تسهیالت محل از ازاین اقالم صد در 70 حدود پیشنهادي اعتبار تصویب درصورت که

 .خواهدگردید

 
 سالیانه هاي هزینه  -5-5

 .باشند می ذیل موارد مطابق سالیانه هاي هزینه
 
 اولیه مواد هزینه  -1-5-5
 

 )ریال.م(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد محل تامین )سالیانه( میزان مصرف شرح ردیف
 45000 3000000 خارجی –داخلی  تن 15000 ذرت 1
 60 2000000 داخلی تن 30 گوگرد 2
 6.72 2100000 داخلی تن 3.2 المینت 3
 30.2 1000 داخلی عدد 30200 کارتن 4

 45096.9   جمع
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 انسانی نیروي هزینه -2-5-5
 

 شرح شغل ردیف

 حقوق پایه ماهانه
 الزم تعداد )هزار ریال( 

 حقوق ساالنه
 )ریال. م( 

 تولیدي

 60 1 5000 تولید مدیر

 96 2 4000 کیفی کنترل و فنی مسئول

 96 2 4000 آزمایشگاه تکنسین

 48 1 4000 فرمواسیون مسئول و سرکارگر

 48 1 4000 کار ایمنی اظتحف و بهداشت

 48 1 4000 وبرق تاسیسات مهندس

 792 20 3300 ماهر نیمه و ماهر کارگر

 73 2 3030 انباردار

 1261 30 :جمع

 630 ):فوق% 50(مزایا و بیمه 

 1891 :جمع کل حقوق و مزایا

 غیر تولیدي

 72 1 6000 عامل مدیر

 48 1 4000 حسابدار

 و مسئول اداري و مالی امور کارمند
 84 2 3500 خرید

 79.2 2 3300 راننده

 72.72 2 3030 پرسنل حراست و خدماتی

 356 8 :جمع

 178 ):فوق% 50(مزایا و بیمه 

 534 :جمع کل حقوق و مزایا

 2425 38 جمع کل
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 مصرفی انرژي و سوخت هاي هزینه -3-5-5
 

مصرف  واحد شرح هزینه ردیف
 روزانه

مصرف 
 سالیانه

 هزینه واحد
 )ریال(

 جمع
 )ریال.م(

 114 1900 60000 200 متر مکعب آب مصرفی 1
 5184 1200 4320000 14400 کیلو وات برق مصرفی 2
 210 700 300000 1000 متر مکعب گاز طبیعی 3
 - - - - لیتر گازوئیل 4
 100     سایر 5

 5608 جمع
 
 

 نگهداري و تعمیر  -4-5-5
 

مبلغ سرمایه  ريشرح سرمایه گذا ردیف
 گذاري

 درصد هزینه
 تعمیر و نگهداري

 جمع
 )ریال.م( 

 1044.3 %7 14918.8 آالت و تجهیزات تولید ماشین 1

 307.7 %10 3077 تاسیسات عمومی 2

 109.5 %10 1095 وسایط نقلیه 3

 198.3 %3 6611.2 سازي ساختمان و محوطه 4

 10.0 %10 100 اثاثه و لوازم اداري 5

 1669.9 سالیانه نگهداري و تعمیرات نههزی جمع
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 استهالك  -5-5-5

مبلغ سرمایه  شرح سرمایه گذاري ردیف
 گذاري

 درصد هزینه
 تعمیر و نگهداري

جمع 
 )ریال.م(

 1491.9 %10 14918.8 آالت و تجهیزات ماشین 1

 307.7 %10 3077 تاسیسات عمومی 2

 109.5 %10 1095 وسایط نقلیه 3

 462.8 %7 6611.2 سازي طهساختمان و محو 4

 10.0 %10 100 اثاثه و لوازم اداري 5

 73.9 %20 369.4 برداري هاي قبل از بهره هزینه 6

 2455.7 هزینه جمع
  
 

 طرح یاتیعمل هزینۀ-6-5-5

 
 

 هزینه  سالیانه شرح ردیف

 10 هزینه هاي غیر پرسنلی دفتر مرکزي 1

 50 هزینه هاي جاري آزمایشگاه 2

 434.4 درصد فروش)  0.5(هاي فروش هزینه  3

 434.4 درصد فروش) 0,5( هزینه هاي حمل و نقل  4

 928.8 هزینه جمع
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 طرح يها يدارا مهیب هزینۀ -7-5-5

 )ریال.م(جمع  نرخ مبلغ سرمایه گذاري شرح سرمایه گذاري ردیف

 29.84 %0.2 14918.8 آالت و تجهیزات ماشین 1

 6.15 %0.2 3077 تاسیسات عمومی 2

 2.19 %0.2 1095 وسایط نقلیه 3

 13.22 %0.2 6611.2 سازي ساختمان و محوطه 4

 0.20 %0.2 100 اثاثه و لوازم اداري 5

 51.6 جمع هزینه

 
 

 )برداري بهره اول سال( طرح مالی هزینۀ -8-5-5

 واحد مقدار شرح ردیف

 )ریال. م(  20134.9 مبلغ تسهیالت بلندمدت 1

 %   12 یالت بلندمدتنرخ سود تسه 2

 سال   5 دورة بازپرداخت 3

 ماهانه 2 فاصلۀ اقساط 4

 )ریال. م(   1228.2 )سال اول(بهرة تسهیالت بلندمدت  5

 )ریال. م(   4272.6 اقساط ساالنه 6

 )ریال. م(   17137.0 مدت مبلغ تسهیالت کوتاه 7

 %   14 مدت نرخ سود تسهیالت کوتاه 8

 )ریال. م(  2599.1 )سال اول(مدت  کوتاهبهرة تسهیالت  9

 )ریال. م(   3827.3 )9و  5هاي  جمع ردیف(جمع هزینۀ مالی سال اول طرح 
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 تولید سالیانه هاي هزینه -9-5-5

 نسبت )ریال. م(مبلغ  عنوان ردیف

 68.2 45096.9 هزینه مواد اولیه 1
 3.7 2425 هزینه حقوق و دستمزد 2
 8.5 5608 هزینۀ انرژي مصرفی 3
 2.5 1669.9 هزینۀ تعمیرات و نگهداري 4
 3.7 2455.7 هزینۀ استهالك 5
 1.3 868.8 هزینۀ بازایابی و تبلیغات 6
 4.8 3146.6 بینی نشده سایر و پیش 7
 1.4 928.8 هزینه عملیاتی 8
 5.8 3827.3 )سال اول طرح(هزینه مالی  9

 0.1 51.6 ها  هزینۀ بیمه دارایی 10
 100.0 66078.6 :جمع

 
 

 اقتصادي هاي شاخص -6-5

 :کامل ظرفیت در فروش از حاصل درآمد  -

 )ریال میلیون( درآمد )تن( سالیانه تولید )ریال( قیمت واحد محصول نام
 70000 10000 7000 کیلوگرم نشاسته
 8640 900 9600 کیلوگرم گلوتن

 4494 1605 2800 کیلوگرم فیبر
 2392.5 825 2900 کیلوگرم خروجی استپینگ

 1350 900 1500 کیلوگرم جرم
 86876.5 درآمد سالیانه
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 طرح زیان و سود صورت

 )ریال. م(مبلغ  عنوان توضیح

 86876.5 فروش کل فروش کل

 :هاي ساالنه هزینه

 45096.9 هزینه مواد اولیه

 2425.0 هزینه حقوق و دستمزد

 5608.0 هزینۀ انرژي مصرفی

 1669.9 نگداري هزینۀ تعمیرات و

 2455.7 هزینۀ استهالك

 868.8 هزینۀ بازایابی و تبلیغات

 3146.6 بینی نشده سایر و پیش

 928.8 هزینه عملیاتی

 3827.3 )سال اول طرح(هزینه مالی 

 51.6 ها هزینۀ بیمه دارایی

 66078.6 قیمت تمام شدة محصوالت طرح :هاي ساالنه جمع هزینه

 20797.9 ویژه) زیان(سود  :هاي ساالنه از فروش کل ینهشود هز گسر می

 
  21726.7= ناویژه ) زیان(سود 
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 :بهاي تمام شده واحد محصول -

 فروش قیمت محصول نام
 )کیلوگرم/ریال( 

 سالیانه تولید
 )تن( 

 بهاي تمام شده واحد محصول
 )کیلوگرم/ریال( 

 5324 10000 7000 نشاسته
 7302 900 9600 گلوتن

 2130 1605 2800 برفی
 2206 825 2900 خروجی استپینگ

 1141 900 1500 جرم
 

 طرح یمال جینتا خالصه -

 مبلغ شرح ردیف
 ریال. م 28764.1 سرمایه ثابت طرح 1

 ریال. م 24481.5 سرمایه در گردش طرح 2

 ریال. م 53245.6 گذاري کل طرحسرمایه 3

 ریال .م 86876.5 )فروش کل(درآمدهاي کل طرح  4

 ریال. م 66078.6 )هاي ساالنهجمع هزینه(قیمت تمام شده کل طرح  5

 ریال. م 20797.9 سود ویژة کل ساالنه طرح 6

 نفر 38.0 تعداد اشتغال زایی 7
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 طرح نقدي وجوه گردش -

 شرح
 دورة اجراي طرح

 )ریال. م( 

  مبلغ سال اول
 )ریال. م(برداري  بهره 

 :منابع

 20797.9 0 سود و زیان ویژه

 2455.7 0 استهالك

 23253.7 0 :جمع منابع عملیاتی

 0 15973.7 گذاري مجري طرح سرمایه

 0 20134.9 تسهیالت بلندمدت

 0 17137.0 مدت تسهیالت کوتاه

 46507.4 53245.60 :جمع منابع

 :مصارف

 0 28764.13 سرمایه ثابت

 0 24481.47 سرمایه در گردش

 4272.6 0 )قسط سال اول(لندمدت بازپرداخت تسهیالت ب

 19736.1 0 )اصل و فرع(مدت  بازپرداخت تسهیالت کوتاه

 0 0 مالیات

 24008.8 53245.60 :جمع مصارف

 22498.6 0 منابع) یا کسري(مازاد 
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 متغیر و ثابت هاي هزینه تفکیک  -

 در استفاده ظرفیت مورد ترینباال در متغیر و ثابت هاي هزینه به آنها وتفکیک تولید هاي هزینه کل
 . است شده خالصه زیر بشرح طرح

ف
ردی

 

 عنوان
 مبلغ کل

 )ریال. م( 

 هزینۀ متغیر هزینه ثابت

 درصد
 مبلغ

 )ریال. م( 
 درصد

 مبلغ 
 )ریال. م(

 45096.9 100 0.0 0 45096.9 هزینه مواد مصرفی 1

 727.5 30 1697.5 70 2425.0 هزینه حقوق و دستمزد 2

 3925.6 70 1682.4 30 5608.0 نه انرژي مصرفیهزی 3

 0.0 0 2455.7 100 2455.7 هزینه استهالك 4

 1335.9 80 334.0 20 1669.9 هزینه تعمیرات و نگهداري 5

 0.0 0 868.8 100 868.8 هزینۀ بازایابی و تبلیغات 6

 0.0 0 3146.6 100 3146.6 هاي پیش بینی نشده هزینه 7

 743.0 80 185.8 20 928.8 یهزینه هاي عملیات 8

 0.0 0 3827.3 100 3827.3 هزینه مالی تسهیالت بانکی سال اول 9

 0.0 0 51.6 100 51.6 ها هزینه بیمۀ دارایی 10

 66078.6 :جمع
 

14249.7 
 

51828.9 
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 طرح سر به سر نقطه برآورد  -
 

 35322.2مبلغ ه سر به سرمیزان فروش در نقط و درصد 40.7 طرح در سربه سر درصد فروش در نقطه
 :گردد می برآورد ریال میلیون

 

 

 1 - )هزینه هاي متغیر/ فروش کل( 1 - )51085.9/  86876.5(  سره فروش در نقطه سرب =  هاي ثابت هزینه = 10005 =  35322.2
 

 )ROR(نرخ برگشت سرمایۀ طرح 

 گذاري طرح کل سرمایه 53245.6 نرخ بازدهی سرمایه = سود ویژة کل طرح = 25785.6 = % 39.1

 

 دورة برگشت سرمایۀ طرح

 ود ویژة کل طرحس 25785.6 دورة برگشت سرمایه = گذاري طرح کل سرمایه = 53245.6 = 2.6سال      

 

 گذاري و سرانۀ اشتغال طرح سرانۀ سرمایه

 کل کارکنان طرح 38 گذاري کل سرانۀ سرمایه = سرمایۀ کل طرح = 53245.6 = 1401.2) نفر/ریال . م(
 

 کل کارکنان طرح 38 سرانۀ اشتغال = سرمایه ثابت طرح = 28764.1 = 757) نفر/ریال . م(

 )هاي متغیر  ـ  درآمد کل هزینه(  86876.5 – 51085.9 سره نقطه سرب در صد فروش در=    هاي ثابت هزینه = 10005 = % 40.7
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 مایۀ نقدي طرحنسبت سود به سر

 نسبت سود به = سود ساالنۀ طرح = 25785.6 = % 130.2

 آوردة نقدي مجري طرح 15973.7 سرمایۀ نقدي

 

 نسبت سود به هزینۀ کل طرح

 نسبت سود  = سود ساالنۀ طرح = 25785.6 = % 31.5
 هاي ساالنۀ طرح هزینه 61090.9 به هزینه

  

 

 دي طرحهاي مالی ـ اقتصا سایر شاخص

 مقدار فرمول شاخص
 واحد

 سنجش

 ریال. م 34501.7 )تعمیرات و نگهداري+ انرژي + مواد اولیه (فروش کل منهاي  ارزش افزوده ناخالص

 ریال. م 32046.0 ارزش افزودة ناخالص منهاي استهالك ارزش افزوده خالص

 صددر 85.1 سرمایه در گردش تقسیم بر سرمایه ثابت نسبت سرمایه در گردش

 درصد 51.9 ثابت  آالت تقسیم بر سرمایه ارزش ماشین آالت نسبت ارزش ماشین

 ریال. م 2286.2 فروش کل تقسیم بر تعداد کل کارکنان فروش سرانه

 ریال. م 2425.0 کل حقوق ماهانه تقسیم بر تعداد کل کارکنان متوسط حقوق سرانه

 درصد 32.9 درصد سود ناخالص به هزینه کل

 درصد 25 ناخالص به فروش درصد سود

 تن 406580.0 میزان تولید در نقطه سر به سر
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 کشور داخل یا خارج از آن تامین محل و ساالنه نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان  -6
 در نیاز مورد عمده اقالم تامین روند در اساسی تحوالت بررسی و آن ریالی و ارزي قیمت

 آینده و گذشته

 40 و داخل در کشور صنایع کل نیاز مورد ذرت درصد 60. باشد می ذرت نشاسته، عمده اولیه مواد

 ریال 3000 کیلویی حاضر حال در و باشد می متفاوت ذرت وارداتی قیمت .باشد می وارداتی درصد

 .گردد می تخلیه خمینی امام بندر در وارداتی ذرت عمده .باشد می

 ، روسیه ، رومانی و یوگسالوي ، آمریکا متحده ایاالت :از عبارتند ذرت کننده تولید عمده کشورهاي
 ، خوزستان ، گنبد و گرگان در معموال ذرت ایران در .جنوبی آفریقاي و برزیل آرژانتین، چین، ، ایتالیا

 .گردد می تولید مازندران و گیالن ، خراسان ، کرمانشاه

 معادل ایران ذرت تولید گذشته سال در که است آن از حاکی فائو جهانی غذاي انداز چشم گزارش

 900 و میلیون یک به جاري سال در افزایش تن هزار 200 با که بوده تن هزار 700 و میلیون یک

 .درسی خواهد تن هزار
 وارد ذرت تن هزار 300 و میلیون دو گذشته سال همانند نیز جاري سال در ایران فائو اعتقاد به 

 . کرد خواهد

 اول مکان در ذرت تن میلیون 308 تولید با آمریکا جهان، ذرت یدکنندهتول مهم کشورهاي میان در

 .دارد جاي جهان دوم مکان در تنی میلیون 149 تولید با چین آن از پس و جهان

قیمت  محل تامین میزان مصرف شرح دیف
 )ریال(واحد

قیمت کل 
 )ریال.م(

 45000 3000000 خارجی –داخلی  تن 15000 ذرت 1
 60 2000000 داخلی تن 30 گوگرد 2
 6.72 2100000 داخلی تن 3.2 المینت 3
 30.2 1000 داخلی عدد 30200 کارتن 4

 45096.92 جمع
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  طرح اجراي براي مناسب منطقه پیشنهاد -7
بازارهاي  اولیه، مواد تأمین محل به نزدیکی نظیر بسیاري، ضروري نکات توجه طرح یک یابی مکان در

به  ادامه در که دارد وجود متخصص انسانی نیروي و دولت هاي حمایت نایی،زیرب امکانات مصرف، عمده
 .پرداخت خواهیم فوق هاي گزینه بررسی

 اولیه مواد تامین محل
تامین  منابع به دسترسی سهولت محصول یک خصوص در گذاري سرمایه شرایط بررسی در پارامتر اولین
 خراسان ، کرمانشاه ، خوزستان ، گرگان استانهاي اینباشد بنابر آن تر ارزان قیمت و مواد اولیه کننده

 این اینکه مضافا .دارند قرار اولویت باشنددر می کشور در ذرت تولید عمده مراکز که مازندران و ،گیالن

 بنادر وجود و هوایی و ارتباطی دریایی راههاي داشتن علت به خوزستان و گیالن استان بویژه استانها

 .برخوردارند اي ویژه اهمیت از بازارهاي خارجی به انزلی بندر و خمینی امام بندر چون مهمی
 
  محصوالت فروش بازارهاي 

به  شده تولید محصوالت ارائه براي مناسب مکان انتخاب طرح، یک براي یابی مکان معیارهاي از یکی
می  استانها تمامی در نیاز مورد نشاسته از ذرت تولید که طرح، ماهیت به توجه با . باشد می مصرف بازار

که  باشد کشور ترانزیت هاي راه اصلی مسیر در کارخانه که گیرند می قرار اولویت در استانهایی باشد،
 به کارخانه احداث جهت مطلوب مناطق قزوین و جنوبی ، زنجان خراسان اصفهان، مرکزي، استانهاي

  .آید می حساب

 طرح زیربنایی امکانات

و  آبرسانی شبکه و ارتباطی راههاي سراسري، برق شبکه مانند طرح، ربناییزی نیازهایی تامین براي
در  فوق امکانات به آسانتر دسترسی به توجه با .باشد می ضروري طرح این نیاز سطح در غیره، و فاضالب

 .باشد می مناسب صنعتی شهرك داراي استانهاي در کارخانه احداث صنعتی شهرکهاي

 متخصص انسانی نیروي

 ، گرگان هاي استان در متخصص، نیروي تربیت زمینه در معتبر عالی آموزش مراکز وجود به جهتو با
 این در باتجزبه متخصص نیروي از گیري بهره امکان مازندران و ،گیالن خراسان ، کرمانشاه ، خوزستان

  .دارد وجود طرح

تولید نشاسته در این منطقه با توجه به کشت زیاد ذرت در مناطق اطراف شهرستان ابهر  و نبود صنعت 
 .ابهر جهت احداث کارخانه تولید نشاسته بر پایه بیوتکنولوژي پیشنهاد می گردد افق شهرك صنعتی
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  اشتغال تعداد و انسانی نیروي تامین وضعیت -8
 :بررسی نیروي انسانی مورد نیاز 

گروه  سه این که شوند یم تقسیم گروه 3 به تولیدي واحد هر نیاز مورد انسانی نیروي کلی طور به
 :از عبارتند

 اداري بخش انسانی نیروي )الف

 تولیدي بخش انسانی نیروي )ب

 تولید مستقیم غیر بخش انسانی نیروي )ج

 شبیه می یکدیگر با مختلف طرحهاي در زیادي حد تا تولید مستقیم غیر و اداري بخش انسانی نیروي

 در مستقیم تولید بخش انسانی نیروي مختلف، طرحهاي رد تولید فرآیند بودن متفاوت بدلیل ولی باشند

 .باشند می متفاوت یکدیگر با مختلف طرحهاي
 :است شده پرداخته طرح نیاز مورد انسانی نیروي بررسی به کلی بصورت ذیل در اینرو، از

 تعداد کل کارکنان ردیف

 1 تولید مدیر 1
 2 کیفی کنترل و فنی مسئول 2
 2 آزمایشگاه تکنسین 3
 1 فرمواسیون مسئول و سرکارگر 4
 1 کار ایمنی حفاظت و بهداشت 5
 1 وبرق تاسیسات مهندس 6
 20 ماهر نیمه و ماهر کارگر 7
 2 انباردار 8
 1 عامل مدیر 9
 1 حسابدار 10
 2 خرید مسئول و اداري و مالی امور کارمند 11
 2 راننده 12
 2 پرسنل حراست و خدماتی 13

 38 جمع کل
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راه  -راه( ارتباطی و مخابراتی امکانات سوخت، برق، ، آب تامین میزان تعیین و بررسی -9
 طرح اجراي براي مناسب منطقه در آنها تامین امکان چگونگی و )... بندر -فرودگاه – آهن

 بنایی زیر عوامل نظر گرفتن در با طرح اجراي جهت مناسب محل انتخاب و بررسی جامع، مطالعه یک در

 .باشد می ضروري کامالً اقتصادي نظر از و هم فنی نظر از هم ، ارتباطی هاي راه و سوخت برق، آب، نظیر

 چنانچه می باشند، مخابرات و برق و آب تأسیسات داراي صنعتی شهرکهاي اکثر اینکه به توجه با

 میزان زیر در .گردد نمی ایجاد مشکل خاصی لحاظ این از گردد احداث صنعتی شهرك در مزبور کارخانه

 .شده است آورده ساالنه نیاز مورد انرژي و سوخت

مصرف  واحد شرح هزینه ردیف
 روزانه

مصرف 
 سالیانه

 هزینه واحد
 )ریال(

 جمع
 )ریال.م(

 114 1900 60000 200 متر مکعب آب مصرفی 1
 5184 1200 4320000 14400 کیلو وات برق مصرفی 2
 210 700 300000 1000 متر مکعب گاز طبیعی 3
 - - - - لیتر گازوئیل 4
 100     سایر 5

 5608 جمع
 

  آن تأمین چگونگی و نیاز مورد برق برآورد

 kw 600 نیاز روشنایی  همچنین و تأسیسات و آالت ماشین مصرف به توجه با طرح نیاز مورد برق توان

 کلیه در و غیره و ها ساختمان ، کشور سراسري برق شبکه از راحتی به برق توان این .است شده برآورد

 .است تأمین قابل کشور هاي استان
 

 آن تأمین چگونگی و نیاز مورد آب برآورد

 براي و کارکنان آشامیدنی و بهداشتی نیازهاي جهتدر فرآیند تولید و همچنین  آب حاضر طرح در 

 متر 60000 نهسالیا مصرف حجم کارکنان تعداد به توجه با که بود خواهد نیاز مورد سبز آبیاري فضاي
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 طرح اجراي محل صنعتی شهرك کشی لوله شبکه طریق از آب ان میز این که گردد می برآورد مکعب

 . است تأمین قابل

   

  : مصرفی سوخت میزان برآورد

 و اداري مصارف براي بیشتر کشی لوله گاز از بوده برقی عمدتا تولید آالت ماشین اینکه به توجه با
  .باشد نمی چشمگیر چندان آن مصرف میزان و شود می استفاده سوله و ريادا ساختمانهاي گرمایش

 

 : آن تأمین چگونگی و الزم ارتباطی و مخابراتی امکانات برآورد

 محل آنجاییکه از و باشد می اینترنت براي خط یک و فاکس خط یک ، تلفن خط ده نیازمند حاضر طرح

 وجود راحتی اجرا به محل شهرك از آن تأمین کانام لذا است شده پیشنهاد صنعتی شهرك طرح اجراي

 .داشت خواهد
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  بازرگانی و اقتصادي هاي حمایت وضعیت -10

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی  -
 که ودهب دولت مورد حمایت کاالهاي جز آن فراوان تقاضاي و کشور داخل در ذرت عمده مصارف علت به

 حدودي تا صنایع اولیه مواد ترتیب که بدین گردد می اخذ عوارض ریال 1000 آن کیلوگرم هر جهت

 .گردد می تأمین

 پس آالت ماشین این .شود می تأمین کشور از خارج از آالت ماشین از بخشی تولیدي واحدهاي اغلب در

 در که گمرکی حقوق .شد خواهند ردگمرك وا طریق از فنی مشکالت عدم تأیید و اولیه هاي آزمایش از
 تصویب با همچنین .باشد می درصد 10 است گرفته شده نظر در آالت ماشین این براي حاضر حال

 .گیرد می قرار حمایت مورد حدودي تا تولید داخلی درصد 40 گمرکی تعرفه
 

 شرکت هاي سرمایه گذار  –، بانک ها )واحدهاي موجود و طرح ها(حمایت هاي مالی  -
 و ساخت مدت براي بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هاي طرح براي مالی هاي حمایت مهمترین از یکی

 و ثابت سرمایه درصد 70 راستا حدود این در که باشد می اولیه مواد خرید براي مدت کوتاه تسهیالت
 .گردد می تأمین بانکها توسط گردش در سرمایه 100

 و مالیاتی درصد معافیت 80 از برداري بهره اول سال هارچ صنعتی، شهرك در طرح اجراي با همچنین
 .بود خواهد مالیاتی برخوردار معافیت سال 10 از محروم مناطق در طرح اجراي صورت در
 
براي استفاده به عنوان ) ماهه 12الی  6(یکی دیگر از تسهیالت مهم بانک ، وام هاي بانکی کوتاه مدت  -

درصد آن را تامین  70انجام فرآیندهاي تولید است که شبکه بانکی تا سرمایه در گردش مورد نیاز براي 
اخذ تسهیالت کوتاه مدت تا این میزان، منوط به جلب اعتماد بانک هاي عامل و سابقه مطلوب . می کند

 .در انجام باز پرداخت تسهیالت دریافتی قفلی است

ید وجود دارد براي تشویق سرمایه عالوه بر تسهیالت بانکی که براي احداث واحدهاي تولیدي جد -
گذاران و هدایت آنها به احداث کارخانجات در مناطق محروم، معافیتهاي مالیاتی در نظر گرفته شده 

 :است که برخی از آنها عبارتند از

 سال براي اجراي طرح در مناطق محروم 10معافیت مالیاتی تا  -1
 شهرکهاي صنعتیسال براي اجراي طرح در  4معافیت مالیاتی تا  -2
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  جدید واحدهاي احداث مورد در نهایی پیشنهاد و بندي جمع ارائه و تحلیل و تجزیه -11

 و شیمیایی ، دارویی، نساجی غذایی، صنایع نظیر مختلف صنایع در نشاسته فراوان کاربردهاي به توجه با

 نشاسته استحصال یندفرآ از حاصل محصوالت میانی تولید و سو یک از ... و سازي چسب سوخت، تولید

 ذرت به دسترسی سهولت همچنین و دیگر سوي از باال با ارزش سبوس و جرم فیبر، گلوتن، نظیر ذرت از

 .باشد می طرح اجراي بودن توجیه پذیر باعث کشور در

 پایان تا درصدي 1.5  مصرف رشد گرفتن نظر در با و داخل مصرف افزایشی روند به توجه با همچنین

 باشد می داخلی تولیدات از که بیش بود خواهد تن 50823 داخلی مصرف میزان ) 1394 ( پنجم برنامه

 کمبود این برسند، برداري بهره به درصد 20 بیش از فیزیکی پیشرفت داراي واحدهاي چنانچه ولی

 نهزمی در نشاسته کاربرد زمینه در است الزم بنابراین .خواهد نیاز داخل از بیش حتی و شد خواهد مرتفع

صادرات  بخش در گذاري سرمایه بنابراین .شود ریزي برنامه صادرات و جدید یافتن بازارهاي و صنعتی

 عمدتاً نیز هدف خارجی بازارهاي .بود خواهد آینده سالهاي در کشور اساسی هاي الویت از محصول این

 .باشند می ترکیه و همسایه کشورهاي
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http://www.foodtechpark.com/ 
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 :ت  

و :  ١ت  ی  پا  ذا نا  ید  و ث کارخا  دا وژه ا ندی   زما

وژی و     ت

رش :  ٢ت  ای  عادن  نا و  ی وزارت  وة  ر رورت و 

وژی و ت و نا  ند   د

 

 



 :1پیوست
 تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژيبرنامه زمانبندي پروژه احداث کارخانه 



 : 2پیوست 

 ضرورت و نحوة برنامه ریزي وزارت صنایع و معادن براي گسترش هدفمند صنایع بیوتکنولوژي

اي خود توانسته است سرنوشت بسیاري از  رشته بیوتکنولوژي با گسترش مرزهاي دانش و ماهیت بین
امروزه کاربردهاي مؤثر و . هم مرتبط سازد م پیچیده بهعلوم، فنون و صنایع را همانند یک کالف دره

اي از بیوتکنولوژي در اکثر صنایع، از جمله صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، کشاورزي، نفت،  شده شناخته
 . مواد شوینده، معادن، نساجی و غیره وجود دارد

این در حالی است که بسیاري از صاحبنظران، نقش صنایع بیوتکنولوژي 
زندگی بشر را بسیار فراتر از وضعیت کنونی ترسیم نموده و قرن در 

با . پندارند ویکم را قرن شکوفایی و حاکمیت بیوتکنولوژي می بیست
عنوان متولی توسعه  توجه به نقش محوري وزرات صنایع و معادن به

هاي اخیر آن در زمینه توجه به گسترش صنایع  صنایع کشور و فعالیت
ها باید در قالب تدوین  رسد، این فعالیت به نظر می بیوتکنولوژي کشور،

ریزي توسعه صنایع  کمیته یا شوراي برنامه(کننده  یک برنامه هدفمند و زیرنظر یک نهاد هماهنگ
رسد، با توجه به  همچنین به نظر می. مذکور، سر و سامان یابند  در سطح وزراتخانه) بیوتکنولوژي

هاي نوین و لزوم همگامی کشور با این تحوالت در تعامل با جامعه  تحوالت شگرف جهانی علوم و فناوري
و از جمله بیوتکنولوژي در استراتژي صنعتی کشور مورد ) برتر(هاي نوین  جهانی، بایستی جایگاه فناوري

مقالۀ ذیل شروعی بر این موضوعات و رسالت محوري وزارت . نظران قرار گیرد نقد و بررسی صاحب
 : توسعه صنایع بیوتکنولوژي است صنایع و معادن در

 

 توضیحات مختصري پیرامون جایگاه بیوتکنولوژي در صنعت  -1

دارویی، (بنابر عقیده بسیاري از کارشناسان در سطح جهانی، اکثر صنایع 
) زیست و غیره غذایی، پزشکی، کشاورزي، شیمیایی، نفت، معادن، محیط

مستقیم و یا غیرمستقیم با اکنون و یا در آینده، مشکالتشان را به طور 
پذیري این  تواند رقابت بیوتکنولوژي حل خواهند نمود و استفاده از آن می

ها معتقدند که در آینده  حتی بعضی از آن. قبیل صنایع را افزایش دهد
اي در جهان تولید نخواهد شد که به نحوي با بیوتکنولوژي  فرآورده
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تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
هاي صنعتی از جمله صنعت  ندة نزدیک، در برخی رشتههمچنین برخی معتقدند در آی. مرتبط نباشد

بیوتکنولوژي مسلح نشوند، حتماً از عرصه رقابت جهانی باز  هایی که به دارو و صنایع غذایی، بنگاه
 . خواهند ماند

هاي کوچک، پاك و  ها و سایر موجودات زنده در بسیاري از صنایع، به عنوان کارخانه امروزه به میکروب
هاي سلولی،  هاي علمی در جهان باعث شده است که اکنون توده پیشرفت. شود میارزان نگاه 

هاي  هاي تولید دارو و واکسن و یا آنزیم  و گیاهان به عنوان کارخانه) ها میکروارگانیسم(ها  ریزسازواره
ضه هاي علمی و اقتصادي به بشر عر کنند و فواید زیادي از جنبه مورد استفاده در صنایع غذایی عمل 

ها،  هاي سلولی آن هاي صنعتی در گیاهان و یا توده عنوان مثال، تولید مواد دارویی و یا آنزیم به. نمایند
  .دهد درصد کاهش می 90ها را تا  هزینه تولید و به تبع آن قیمت آن

 

 شود؟  چگونه بیوتکنولوژي منجر به ارتباط زنجیروار چند صنعت با هم می -1-1

دهد که صنایع مختلف مرتبط با آن، در  بیوتکنولوژي نشان می نگاهی به کاربردهاي
هم متصل شده و پیشرفت یکی  هاي یک زنجیر به بسیاري از موارد همانند حلقه

صنایع غذایی، . ها در میان از این نمونه. بدون دیگري با مشکل مواجه خواهد شد
نولوژي بهم گره هاي زیادي وجود دارد که به مدد بیوتک دارویی و کشاورزي، مثال

 : اند خورده
تواند هزینه فروشویی  ها می عنوان مثال، ایجاد گیاهان تراریخته داراي مقاومت به آفات و بیماري به -

. را در صنایع نساجی حذف نماید) پنبه، کتان و غیره(سموم و مواد زاید در فراوري الیاف گیاهان لیفی 
ف و با کیفیت موردنظر در گیاه پنبه، بطوریکه نیازي به هاي مختل همچنین تولید الیاف طبیعی با رنگ

  .باشد اندازهاي قریب به تحقق بیوتکنولوژي در نساجی می آمیزي نداشته باشند، از دیگر چشم رنگ

 

هاي کشاورزي، صنعت  نیز مثال دیگري است که حوزه "داروهاي گیاهی"تا  "گیاهان دارویی"زنجیرة  -
 . کند ل میو بهداشت را به یکدیگر متص
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تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
همچنین موفقیت در صنایع غذایی، امروزه بدون استفاده از دانش و فناوري زیستی در مراحل قبل از  -

ها و مواد افزودنی و غیره ممکن به نظر  و در حین فرآوري در تولید آنزیم) کشاورزي(فراوري محصول 
 . رسد نمی

 

هاي فوق به آنها اشاره شد، زمانی اثربخشی  استفاده از فناوري زیستی در پیشبرد صنایعی که در مثال
هاي  هاي صنعتی مذکور توجه شود و هماهنگی الزم بین حلقه الزم را خواهد داشت که به تمام زنجیره

جاي مطالعه پیرامون نحوة استفاده بهینه از فناوري زیستی  وجود آید؛ به عبارت دیگر به ها به این زنجیره
ها، بایستی نحوة استفاده بهینه از فناوري زیستی در کل زنجیره را  یرههاي این زنج در هر یک از حلقه

 . مورد مطالعه قرار داد و حالت بهینه را انتخاب نمود

ها بین صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، کشاورزي، غذاي دام و غیره، به  وجود این زنجیره
نماید  گردند، ایجاب می پذیر می زیستی رقابت فناوريها با استفادة هماهنگ از  که کل این زنجیره نحوي

ها به صورت هماهنگ با یکدیگر انجام شوند؛  هاي مختلف این زنجیره گذاري جهت حلقه که سیاست
  .وگرنه این صنایع مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد

 آیا بیوتکنولوژي یک صنعت نیست؟  -1-2
 300حدود  2003ي در سال بازار جهانی محصوالت بیوتکنولوژ

شود که این رقم  بینی می میلیارد دالر تخمین زده شده است و پیش
همچنین ارزش . میلیارد دالر افزایش یابد 700، به 2010تا سال 

 60به بیش از  "بیوتکنولوژي نوین"جهانی مبادالت محصوالت 
ین رسد و سهم ایران از آن تنها به واردات ا میلیارد دالر در سال می

 .باشد ها، محدود می قبیل فراورده

عنوان یک صنعت   اگرچه برخی مدیران و کارشناسان در وزارت صنایع و معادن کشور، بیوتکنولوژي را به
استفاده کنیم و  "فناوري"از  "صنعت"شناسند، اما حتی اگر سخن آنان را بپذیریم و به جاي واژة  نمی

شود؛ چون چنانکه بیان  از تاثیري در اصل مباحث، ایجاد نمی، ب"بیوتکنولوژي یک فناوري است"بگوییم 
میلیارد دالر است و لذا تولیدات این فناوري، قابل  300شد، حجم بازار جهانی محصوالت بیوتکنولوژي، 
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تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
 "Biotechnology Industry"ضمن آنکه اگر واژه . گذاري صنعتی نیست نظرکردن در سیاست صرف

دهد در دنیا به  هزار عنوان مطلب خواهیم یافت که نشان می 130بیش از را در اینترنت جستجو کنیم، 
بیوتکنولوژي، عالوه بر نگاه به عنوان یک فناوري که در ارتقاي سایر صنایع مفید است، به عنوان یک 

نکتۀ دیگر آنکه اگر قرار باشد بیوتکنولوژي را به دلیل آنکه یک . شود صنعت مستقل نیز نگاه می
هایی  ت و در صنایع مختلف کاربرد دارد، یک صنعت به حساب نیاوریم، بایستی تکنولوژيتکنولوژي اس

 . مانند میکروالکترونیک و فناوري اطالعات را نیز از فهرست صنایع کشور حذف کنیم

ویکم شناخته شده است و  عنوان یکی از هفت فناوري کلیدي در قرن بیست به هر حال، بیوتکنولوژي به
سازان، سیاستگذاران و همچنین مدیران مرتبط با  لذا تصمیم. ان در حال رشد استبا سرعت فراو

بیوتکنولوژي کشور در این برهه زمانی که هنوز بازارهاي بیوتکنولوژي دنیا به مرحله اشباع نرسیده است، 
 دهی صحیح منابع مالی و انسانی به سمت نقش حساسی را بر عهده دارند و باید بیش از پیش در جهت

  .هاي بلندي بردارند تولید تجاري محصوالت بیوتکنولوژي، گام

 طور جدي در دستور کار دولت و وزارت صنایع قرار گیرد؟  چرا توسعه هدفمند صنایع بیوتکنولوژي باید به -2
شود  اگر وضعیت کشورهاي در حال توسعه را مرور کنیم، مالحظه می

وري مانند کوبا، هاي عظیم کره جنوبی، در کش که سواي پیشرفت
اکنون صنایع بیوتکنولوژي بعد از صنعت شکر و توریسم، مقام سوم را 

میلیارد دالر از بازار  3همچنین هندوستان در تالش است که . دارد
کره جنوبی نیز سخت در تالش . جهانی بیوتکنولوژي را تسخیر نماید

اما سؤال . به رتبه هفتم صعود نماید است تا چند سال آینده از رتبه چهاردهم توانمندي بیوتکنولوژي
هاي ویژه  اي دارد؟ با توجه به دستاوردها و توانمندي اساسی این است که ایران در این زمینه چه برنامه

هاي مختلف آن، آیا توسعۀ هدفمند این صنعت در کشور ما نیز  بیوتکنولوژي و نیازهاي کشور در زمینه
  گیرد؟ د توجه قرار میتوسعه مور همچون سایر کشورهاي درحال

در ایران اگر در برخی صنایع نوین از جمله نانوتکنولوژي و میکروالکترونیک، هنوز حتی به بخشی از 
وجود . هاي زیادي براي گفتن داریم ایم، در بیوتکنولوژي خوشبختانه حرف جثه بحرانی نیز نرسیده

نفر نیروي  1400بیش از (جرب توجه متخصصین م هاي بسیار خوب از قبیل تعداد قابل پتانسیل



 

١٣١ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
شرکت و موسسه  20مرکز و مؤسسه آموزشی و پژوهشی توانمند و حدود  50، بیش از )متخصص

هایی نیز در سطح برخی کشورهاي منطقه و اروپا  تولیدي که عالوه بر داخل کشور حتی بعضاً موفقیت
، کسب )ی، نیروي انسانی کارامد و غیرهذخایر ژنتیک(همتا  اند، منابع اولیه بسیار زیاد و بعضاً بی داشته

دستاوردهاي پژوهشی نسبتاً مناسب در دهه اخیر که علیرغم مشکالت عدیده بعضاً نیز به عرصه تولید 
اند، تاکیدات مسئولین عالیرتبه کشور بر لزوم گسترش این فناوري، و باالخره توجه اخیر چند  رسیده

هت حمایت از توسعه صنایع بیوتکنولوژي، همگی نشان از مرکز وابسته به وزارت صنایع و معادن در ج
ها که با  اکنون برخی از شرکت. ضرورت توجه به تقویت هدفمند صنایع بیوتکنولوژي در کشور دارد

شود  ها نصیب کشور می اند؛ به تدریج ثمره ارزشمند آن اندك تسهیالت دولتی، مورد حمایت قرار گرفته
 . اند منطقه و اروپا وارد شده رفته به بازارهاي و حتی رفته

اندازي صنایع بیوتکنولوژي در مقایسه با سایر صنایع از قبیل فوالد، پتروشیمی، نفت  نکتۀ دیگر آنکه، راه
 . گذاري بسیار کمتري نیاز دارد و در عین حال، ارزش افزوده بسیار بیشتري دارد و غیره به سرمایه

 اصلی وزارت صنایع و معادن در گسترش صنایع بیوتکنولوژي ریزي صحیح و آگاهانه، رسالت  برنامه -3
کند  نکاتی که تاکنون بیان شد، این موضوعات را در ذهن تداعی می

که آیا بیوتکنولوژي نیز همانند فناوري اطالعات و میکروالکترونیک 
عنوان یکی از محورهاي استراتژي صنعتی کشور مورد  تواند به نمی

ن با توجه به روند تحوالت شگرف جهانی توجه قرار گیرد؟ همچنی
ها، چرا جایگاه  هاي نوین و لزوم همگامی کشور با آن علوم و فناوري

هاي نوین به طور اعم و بیوتکنولوژي به طور اخص در استراتژي توسعه صنعتی کشور مشخص  فناوري
  نشده است؟

زي استفاده از بیوتکنولوژي در ری برخی از مسئولین و کارشناسان وزرات صنایع معتقدند که برنامه
اما سؤال این است، آیا با . هاي صنعتی به طور جداگانه انجام شود صنعت باید در درون هر یک از بخش
هم  هاي به هاي نوین از جمله بیوتکنولوژي که ارتباطات و زنجیره توجه به ماهیت خاص برخی فناوري

طور جداگانه  توان در هر زمینه صنعتی به شود، می مرتبطی میان صنایع مختلف بر محور آنها ایجاد می
 ریزي کرد؟  براي بیوتکنولوژي برنامه



 

١٣٢ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
که با توجه به ) هاي برتر مبتنی بر فناوري(ریزي براي صنایع نوین  سؤال دیگر آن است که آیا برنامه

یع قدیمی ریزي براي صنا طلبند، همانند برنامه ها و قوانین خاص خود را می ها، زیرساخت ماهیت آن
نویس استراتژي توسعۀ  هاي برتر در پیش خواهد بود؟ و باالخره آنکه، آیا جایگاه صنایع نوین و فناوري

  صنعتی کشور که اخیراً تهیه شده است، به درستی مورد توجه قرار گرفته است؟

 

ستراتژي صنعتی کشور و اي از ا در فصل جداگانه "برنامه ملی توسعه صنایع بیوتکنولوژي"دالیل لزوم تبیین  -3-1
  استراتژي ملی بیوتکنولوژي

هاي جهانی با سرعت بسیار زیاد و  در این برهه زمانی که علوم و تکنولوژي
تصور در حال رشد و توسعه هستند، استراتژي توسعه صنعتی کشور نباید  غیرقابل

زرگی در اکنون داراي حجم بازار ب ریزي براي صنایعی بپردازد که هم تنها به برنامه
اندازهاي روشن  بایست صنایع جدیدي را که داراي چشم کشور هستند؛ بلکه می

ریزي براي گسترش  بدون شک توجه به برنامه. هستند، نیز مورد توجه قرار دهد
از جمله بیوتکنولوژي، در قالب ) High-tech(صنایع مبتنی بر فناوري برتر 

تواند برخی خالءهاي موجود در  ملی بیوتکنولوژي می تدوین استراتژي توسعه صنعتی کشور و استراتژي
 . اندازي و توسعه صنایع بیوتکنولوژي را پر نماید و این مقوله را سامان بخشد زمینه راه

 "برنامه ملی توسعه صنایع بیوتکنولوژي"اضافۀ دالیل ذیل، لزوم تبیین  مواردي که تاکنون بیان شدند، به
صنعتی کشور و همچنین استراتژي ملی بیوتکنولوژي را موجه  اي از استراتژي در فصل جداگانه

 : نماید می
کنون سیاست و برنامه هدفمند و   دهد که تا هاي گذشته و حال نشان می مروري بر روند فعالیت) الف

همچنین به . هاي صنعتی بیوتکنولوژي در کشور وجود نداشته است مشخص ملی براي توسعه فعالیت
صنایع نیز سیاست و برنامه هماهنگ و مشخصی براي توسعه صنایع بیوتکنولوژي  رسد، وزارت نظر می

هاي آن به تناسب تشخیص و سلیقه خود و بدون اطالع و هماهنگی  مشخص نکرده است و زیرمجموعه
کاري و هدر رفتن  این امر سواي خطر موازي. دهند ها، کارهایی را در این زمینه انجام می با سایر قسمت

الی و انسانی، دست یک سري افراد سودجو را نیز باز خواهد گذاشت که براي یک طرح واحد منابع م
 . هاي مختلف استفاده کنند بتوانند از تسهیالت بخش



 

١٣٣ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
سند ملی بیوتکنولوژي که هنوز به تصویب هیأت (از طرف دیگر، در استراتژي ملی بیوتکنولوژي ) ب

مورد تأکید  ریزي براي توسعه صنایع بیوتکنولوژي  نامه، بایستی توجه به مقوله بر)دولت نرسیده است
قدم و  قرار گرفته و وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی توسعه صنایع در کشور، در این زمینه پیش

اجرایی کارآمد و هماهنگی با   محور باشد و نقش محوري و مؤثر خود را در این زمینه براي تهیه برنامه
 . با موضوع ایفا نمایدهاي مرتبط  سایر دستگاه

هاي بیوتکنولوژي در درون وزارت صنایع و  سازي فعالیت لزوم هماهنگ) ج
توجه آنکه، اگرچه  نکته قابل: هاي اجرایی معادن و هماهنگی با سایر دستگاه

برخی واحدهاي وابسته به وزارت صنایع و معادن همچون سازمان گسترش و 
تقدیر  و قابل  خیراً در یک حرکت ارزندهنوسازي صنایع و مراکز صنایع نوین، ا

تنها  رسد، نه اند، اما به نظر می براي گسترش صنایع بیوتکنولوژي به تکاپو افتاده
ها تعریف نشده باشد، بلکه نهاد منسجم و  وزارتی براي آن استراتژي مشخص و مدون درون

این موضوع . ها وجود ندارد هاي آن تریزي و راهبري فعالی اي در وزارت صنایع براي برنامه کننده هماهنگ
به عنوان مثال، چه تضمینی وجود . تواند روند توسعه صنایع بیوتکنولوژي را در کشور متزلزل نماید می

هاي کشور با تغییر  ها در آینده نیز تداوم داشته باشند و همانند بسیاري از برنامه دارد که این حرکت
این موضوع به صورت عملی در . اي مرسوم نشوند هاي سلیقه برخی از مدیران، دستخوش فراز و نشیب

هاي بیوتکنولوژي  سال گذشته نیز تجربه شد و تغییر یکی از مدیران باعث اندك زمانی رکود در فعالیت
 . در سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران گردید

باشند که  سازمان مرتبط می هاي بیوتکنولوژي به چندین وزارتخانه و همچنین با توجه به آنکه فعالیت
تواند با ایفاي نقش  هیچکدام نیز در زمینه صنعتی کردن آن چندان فعال نیستند، وزارت صنایع می

هاي مختلف،  هاي الزم بین دستگاه ها عمل نماید و با انجام هماهنگی عنوان نقطه مشترك آن محوري، به
 . دهی نموده و سامان بخشد جهتطور هدفمند  توسعه صنایع بیوتکنولوژي در کشور را به



 

١٣۴ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
تر شدن لزوم هماهنگی بین واحدهاي مختلف وزارت صنایع و  چند مثال در خصوص روشن

 : ها در زمینه بیوتکنولوژي سایر دستگاه
که اعضاي کمیته بیوتکنولوژي مرکز صنایع نوین مدعی هستند که طی  درحالی

صنایع بیوتکنولوژي در بیش از دو سال، مطالعات جامعی را در خصوص وضعیت 
هاي  اند و ظاهراً اکنون در مرحله اجراي برنامه هاي ایران انجام داده جهان و اولویت

هاي کشور و  ها، براي اطالع و انتفاع سایر بخش خود هستند، هنوز گزارش نتایج این مطالعات و فعالیت
 . نشده استدسترس نیست و منتشر  از جمله خود واحدهاي تابعه وزارت صنایع قابل

در سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران ) بیدکو(فناوري  از سوي دیگر، ایجاد شرکت گسترش زیست
گذاري گشت و بارقه امید را  در اواخر سال گذشته نیز نویدبخش رفع بخشی از مشکالت کمبود سرمایه

اما این شرکت . جاد نموداندرکاران صنایع مرتبط با بیوتکنولوژي ای در دل بسیاري از متخصصین و دست
نیز هنوز مطالعات جامعی در خصوص شناخت وضعیت صنایع بیوتکنولوژي در ایران و جهان انجام نداده 

صورت موردي عمل نماید و به اطالعات اندك برخی از  باشد در شرایط فعلی به لذا مجبور می. است
محدود مطالعاتی در زمینه  هاي دفتر صنایع غیرفلزي نیز فعالیت. متخصصین کشور متکی باشد

 . بیوتکنولوژي انجام داده است

رغم زمان زیادي که صرف مطالعات شده است، هنوز براي  بنابراین علی
مدیران صنعت کشور مشخص نیست که براي توسعه صنایع بیوتکنولوژي در 

ها و راهکارهاي توسعه  کشور، چه باید کرد و راه درست کدام است؛ اولویت
هایی  کنولوژي در کشور کدام هستند و کشور ما در چه زمینهصنایع بیوت

مزیت دارد؟ به عنوان مثال، از برخی مدیران وزارت صنایع به طور شفاهی 
هاي آن وزارتخانه  شود که حمایت از صنایع مرتبط با بیوتکنولوژي کشاورزي از رسالت شنیده می

باشد؛ این در حالی  نمی  ودة وظایف وزراتخانهباشد و فالن طرح ارایه شده در این زمینه، در محد نمی
است که در درون وزارت جهادکشاورزي هم ظاهراً بودجه و تشکیالت خاصی براي حمایت از این قبیل 

گذاري در این زمینه با کدام  بایست مشخص شود که وظیفه سرمایه ها وجود ندارد، اما باالخره می طرح
 . نهاد است



 

١٣۵ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
وزارتی یا همان عدم هماهنگی بین وزارت صنایع و سایر  که مشکل برونشود  بنابراین مالحظه می

هاي بهداشت و درمان و جهاد کشاورزي نیز وجود دارد؛  هاي اجرایی به خصوص وزارتخانه دستگاه
اي از  ها بطور شفاف مشخص نیست و هرکدام ادعاها و تفاسیر جداگانه که تفکیک وظایف آن طوري به

لذا مسئولین ذیربط . د صنایع غذایی و دارویی و صنایع مرتبط با کشاورزي دارندهاي مشترکی مانن حوزه
هاي هر کدام از این نهادها و ایجاد  سازي وظایف و ماموریت باید اقدامات الزم را در خصوص شفاف

در این راستا، وزارت صنایع با توجه به . ها انجام دهند سازوکارهاي مناسب براي هماهنگی بین آن
هاي مختلف صنعتی، باید در ایجاد سازوکارهاي الزم براي برقراري  و جایگاه فعالیت در رشته رسالت

 . قدم باشد هاي مختلف صنعتی پیش تعامل کارآمد با سایر نهادهاي مرتبط با جنبه

تواند  صورت جداگانه نمی هاي صنعتی به ریزي توسعه صنایع بیوتکنولوژي در داخل زیربخش برنامه) د
شمار فناوري زیستی در صنایع مختلف باعث  هاي بی همانطور که قبالً بحث شد، پتانسیل: شدموفق با

ریزي براي  باشند و برنامه هم مرتبط  هاي زنجیر به شود که صنایع مرتبط با بیوتکنولوژي همانند حلقه می
هاي  بر فناوري همچنین صنایع مبتنی. تواند مؤثر واقع شود آنها در درون هر یک از صنایع مختلف نمی

طور اخص، با داشتن ماهیتی متفاوت با صنایع  طور اعم و صنایع مرتبط با بیوتکنولوژي به برتر به
گذاري  هاي ویژه از قبیل نظامات سرمایه ها و تسهیالت خاص خود و حمایت متعارف، به زیرساخت

محیطی  ی، قوانین زیستهاي خاص مالیات پذیر، نظامات حقوقی از جمله مالکیت معنوي، معافیت ریسک
. رسانی تخصصی، نظامات استاندارد و تأیید کیفیت و غیره نیاز دارند و گمرکی ویژه، نظامات اطالع

شود که پیشرفت واقعی صنایع بیوتکنولوژي در کشور منوط به  بنابراین با توجه به نکات فوق تأکید می
 "نام  زا و یا در قالب فصلی جدید بهآن است که در استراتژي توسعه صنعتی به عنوان یک محور مج

 . ، به بررسی جایگاه و راهکارهاي توسعۀ آن پرداخته شود"برنامه توسعه صنایع نوین

 ها بپردازد  تواند به آن سایر اقداماتی که وزارت صنایع و معادن براي توسعه صنایع بیوتکنولوژي می -4
نموده و از اگر وزارت صنایع و معادن، بخواهد عزم خود را جزم 

عنوان یکی از مهمترین  توسعه هدفمند صنایع بیوتکنولوژي به
حداقل در بین (دار  هاي داراي مزیت نسبی و اولویت حوزه

بایست به چند اقدام  حمایت نماید، می) High techصنایع 
کننده و  تشکیل یک نهاد هماهنگ -1: زیر نیز توجه نماید



 

١٣۶ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
هاي واحدهاي  خانه که بتواند نقش راهبري فعالیت ر سطح وزارتد) کمیته، شورا یا غیره(ریز  برنامه

این . هاي کشور را در این زمینه بر عهده داشته باشد مختلف وزارت صنایع و هماهنگی با سایر دستگاه
سند ملی "نویس  فناوري کشور مندرج در پیش موضوع با ساختار پیشنهادي مدیریت توسعه زیست

بینی نموده است،  پیش "کمیته بیوتکنولوژي وزارت صنایع و معادن"با نام اي  که کمیته "بیوتکنولوژي
البته با توجه به فعال بودن چندین وزارتخانه و سازمان در زمینه بیوتکنولوژي و . نیز منطبق است

هاي زنجیره آموزش، پژوهش، تولید و بازاریابی، حضور اعضاي متخصص از  همچنین لزوم پیوستگی حلقه
هاي قبل  شایان ذکر است، در سال. هاي مرتبط و ذینفع نیز در این نهاد الزامی است خانه سایر وزارت

با توجه . اي در وزارت صنایع وجود داشت که طی دو یا سه سال اخیر غیرفعال شده است چنین کمیته
 . بایست با یک ترکیب فراسازمانی و کارامدتر از گذشته، احیا شود به نکات فوق، این کمیته می

 

در این برهه : هاي ملی روشن و تبیین نحوه حمایت از توسعه صنایع بیوتکنولوژي تدوین سیاست -2
توسعه کشور فرصت خوبی را فراهم  پنجمزمانی، تدوین استراتژي صنعتی کشور و همچنین برنامه 

ها و نحوه حمایت خود را در زمینه توسعه صنایع  ساخته است که وزارت صنایع بتواند سیاست
بایست در سطح  باالخره می. یوتکنولوژي در قالب یک برنامۀ جامع و هدفمند به طور شفاف بیان نمایدب

گذاري  وظیفه دارد که در این زمینه سرمایه) و یا نهادهایی(مدیریت کالن کشور مشخص شود، چه نهاد 
زمینه نیز محور طور مثال، اگر وزارت صنایع بخواهد به عنوان متولی صنعت کشور، در این  کند؟ به

هاي تولیدي  گذاري در توسعه حوزه ریزي قرار گیرد، باید مشخص کند که وظیفۀ سرمایه برنامه
بیوتکنولوژي گیاهی، دام و آبزیان، داروسازي و سایر موارد را برعهده دارد یا خیر؛ چرا که تفسیرهاي 

و سایر   این وزراتخانههاي مختلف  مختلف و ضدونقیضی در مورد آنها از طرف برخی مدیران بخش
نکته جالب آنکه بیوتکنولوژي . شود هاي اجرایی مرتبط با بیوتکنولوژي کشور شنیده می دستگاه

کشاورزي، یکی از مهمترین کاربردهاي بیوتکنولوژي در جهان است و در ایران نیز با توجه به سیاست 
اما با توجه به اظهارات برخی . تواند بسیار حایز اهمیت باشد کلی کشور در بعد امنیت غذایی، می

هاي بیوتکنولوژي کشاورزي از قبیل تولید بذر، نهال،  الظاهر بخش اعظمی از فعالیت مسئولین، علی
ها، کودها و سموم بیولوژیک و سایر محصوالت گیاهی در حیطۀ  هاي تشخیص آفات و بیماري کیت

کشاورزي نیز ظاهراً سیستمی براي حمایت از سوي دیگر، وزارت جهاد. گنجد هاي این وزارت نمی فعالیت



 

١٣٧ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
آید که کدام نهاد باید به  لذا این سؤال پیش می. هاي تولیدي بیوتکنولوژي کشاورزي ندارد از طرح
 . ها بپردازد گذاري در این زمینه سرمایه

هاي مختلف بیوتکنولوژي در وزارت صنایع نیز از جمله  تقویت کادر کارشناسی و متخصص در زمینه -3
 . وضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیردم

کمک به فراهم کردن بسترهاي الزم براي مشارکت بیشتر بخش خصوصی در امور تولیدي  -4
بیوتکنولوژي با حمایت از تدوین و یا اصالح و اجراي قوانین و مقررات تأسیس واحدهاي تولیدي، 

هاي بیولوژیک، کمک به بازاریابی  تب بر فرآوردهدار، قوانین مالکیت فکري متر هاي مالیاتی مدت معافیت
این نکته از این جهت حائز (هاي فناوري بیوتکنولوژي و غیره  محصوالت، ایجاد مراکز رشد و پارك

اکنون در  رسد بیوتکنولوژي از نظر چرخۀ عمر تکنولوژي، هم اهمیت مضاعف خواهد بود که به نظر می
 ) صنعتی در کشور باشدشدن و رشد سریع  آستانۀ مرحلۀ صنعتی

هاي موردنیاز توسعه صنایع  ایجاد و یا اصالح زیرساخت -5
ها  بیوتکنولوژي در داخل وزارتخانه و یا کمک به سایر دستگاه

هاي مرتبط با صنایع  در ایجاد و یا اصالح زیرساخت
توسعه هر تکنولوژي در سطح کالن نیازمند . (بیوتکنولوژي

هاي شبکه ملی  عنوان حلقه نوع مؤسسه و فعالیت، به 18ه بعضاً تا هاي خاص خود است ک زیرساخت
هاي توسعه به میان  هاي توسعه، وقتی سخن از زیرساخت متأسفانه در برنامه. اند تکنولوژي شناخته شده

هاي خاص  شود و به زیرساخت هاي بازرگانی، پولی و مالی و امثالهم توجه می آید، صرفاً به زیرساخت می
ها و  جذب سرمایه خارجی و یا تسهیل صادرات، سازمان مثالً براي. شود نولوژي توجه نمیتوسعۀ تک

هاي نظام فناوري از جمله نظام مالکیت معنوي، نظام  آید، اما به زیرساخت وجود می هاي متعدد به نظام
نگاري  و آینده بینی نظام انتشار تکنولوژي، مراکز ارزیابی تکنولوژي، مراکز پیش  تأیید و گواهی کیفیت،

رسانی و بانک اطالعات بازار تکنولوژي،  هاي فناوري، مراکز اطالع ها و شهرك تکنولوژي، انکوباتورها، پارك
 .)شود سازي تکنولوژي و امثالهم توجهی نمی مراکز انتقال تکنولوژي، مراکز فرهنگ

رتبط با بیوتکنولوژي در کشور و ریز و اجرایی م هاي برنامه تر با سایر دستگاه همکاري و مشارکت فعال -6
هاي توسعه صنعتی بیوتکنولوژي ازقبیل  ها در جهت ایجاد و تقویت بنیان هاي آن حمایت از فعالیت



 

١٣٨ 
 

تا ی ا ی  ک  جان                                                ر  وژین ز و ت و پا  ی  ذا نا  ید  و ی  کا رش ا                                                 ا
هاي  هاي پژوهشی، مشارکت در تربیت نیروي انسانی متخصص، برگزاري نمایشگاه حمایت از طرح
  .تخصصی و غیره

 شنگري منافع اقتصادي بیوتکنولوژي رسالت پژوهشگران و صاحبنظران کشور در رو -5
با توجه به مطالب مذکور، وظیفه متخصصین بیوتکنولوژي کشور است که 

هاي صرفاً علمی بیوتکنولوژي، به بیان فواید  جاي اصرار بر بیان توانمندي به
هاي عملی روزآمد و ارایه آمار و اطالعات دقیق  اقتصادي آن همراه با مصداق

بدون . تحلیل تطبیقی با توجه به شرایط ایران بپردازنداقتصادي در جهان و 
تواند نقش مهمی در توجیه ضرورت توجه به صنایع  شک ارایه این آمار می

صادقانه . بیوتکنولوژي و تغییر ذهنیت برخی از مدیران کشور داشته باشد
اند و  ارها قصور کردهباید گفت که اصحاب بیوتکنولوژي کشور تاکنون در تهیه و ارایه بسیاري از این آم

به عنوان مثال، در حوزه کشاورزي همیشه . مطالعات جامع اقتصادي در این خصوص صورت نگرفته است
هاي حاصل از  بر ارایه آمار مربوط به گیاهان تراریخته تأکید شده و حجم یا ارزش تبادالت بذور و نهال

ی و یا کودهاي بیولوژیک به فراموشی هاي گیاهی و دام هاي تشخیص آفات و بیماري کشت بافت، کیت
هاي بیولوژیک و نیازهاي  یا در حوزه صنعت، به عنوان مثال، اینکه حجم بازار آنزیم. سپرده شده است

هاي تجاري افزایش برداشت از مخازن نفتی به روش  ایران در این زمینه چیست و یا مثالً مصداق
هاي دیگر، به روشنی  با سایر کشورها و بسیاري از مثالمیکروبی و مقایسه اقتصادي کاربرد آن در ایران 

 .اند بیان نشده

 
 


