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آمــوزش مهارت هــا و مدیریــت درســت و تــاش 
اقتصــادی  بهــره وری  می توانــد  پشــتکار  و 
ــئولیت  ــد. مس ــش ده ــیار افزای ــور را بس کش
بخــش اقتصــاد نیــز بایــد بــه کارآفرینــان 
واقعــی تحویــل داده شــود و از آنهــا متقابــا کار 

ــود. ــته ش خواس

ــزرگ مرهــون بازارشناســی  موفقیــت شــرکت های ب
ــازار و ترســیم  آن می باشــد، قطعــًا بــدون مطالعــه ب
راه نمی تــوان هــدف گــذاری درســتی  نقشــه 

ــرد. ــن ک ــا را تعیی ــت و اولویت ه داش

ــجویانی را  ــه دانش ــت ک ــیده اس ــت آن رس وق
ــا مهــارت و تکیــه  تربیــت کنیــم کــه بتواننــد ب
ــغل های  ــاد ش ــه ایج ــبت ب ــم روز نس ــر عل ب
ــعه  ــده و در توس ــگام ش ــه پیش ــد درجامع جدی
ــوی  ــوزه، عض ــن ح ــع ای ــع موان ــتغال و رف اش

ــوند. ــع ش ــد واق ــر و مفی مؤث



امــروزه در جوامــع پیشــرفته و صنعتــی، تمایــل بــه اســتفاده از منابــع طبیعــی جهــت برطــرف کــردن نیازهــا، حــل مشــکالت 
ــن  ــت. در ای ــش اس ــه افزای ــم رو ب ــر و کار داری ــا س ــا آنه ــره ب ــی روزم ــه در زندگ ــی ک ــوالت و فرآورده های ــه محص و تهی
میــان گیاهــان کــه همــواره نمــادی از طبیعــت محســوب می گردنــد، از دیــدگاه دارویــی و درمانــی، جایگاهــی بــه مراتــب 
پررنگ تــر و بــا اهمیــت دارنــد. بــر ایــن اســاس یکــی از ترکیبــات پرکاربــرد گیاهــی تحــت عنــوان ســاپونین مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد. ســاپونین دارای ســاختار گالیکوزیــدی و از متابولیت هــای ثانویــه ای هســتند کــه در بیشــتر گیاهــان یافــت 
می شــود. بخــش اگالیکــون یــا غیرقنــدی مولکــول ســاپونین، ژنیــن یــا ســاپوژنین نــام دارد. از آنجایــی کــه ایــن ترکیبــات 
غالبــاً ســمی هســتند بــه آن هــا ساپوتوکســین نیــز می گوینــد. بــر اســاس نــوع ژنیــن موجــود می تــوان ســاپونین ها را بــه 
ســه گــروه عمــده گالیکوزیدهــای تــری ترپنــی، گالیکوزیدهــای اســتروییدی و گالیکوزیدهــای اســترویید-الکالوییدی طبقــه 
بنــدی کــرد. پیچیدگــی ســاختاری ســاپونین ســبب بوجــود آمــدن خــواص فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی متنــوع شــده 
ــای ســاپونین مشــترک می باشــد. ســاختار ســاپونین شــامل  ــی گروه ه ــن تمام ــا بی ــداد کمــی از آن ه ــا تع ــه تنه اســت ک
اگالیکــون )محلــول در چربــی( و زنجیــره ی قنــدی )محلــول در آب( می باشــد و ایــن امــر گویــای طبیعــت آمفیفیلیــک آن 
اســت. ایــن ســاختار همچنیــن موجــب بــاال بــودن فعالیــت ســطحی ســاپونین ها نیــز شــده اســت کــه دارای خاصیت هــای 
پاک ســازی، امولســیون کننــده و کــف کنندگــی می باشــند. تشــکیل کــف پایــدار یکــی از شــاخص ترین خــواص 
ساپونین هاســت، بطوریکــه از آن بــه عنــوان آزمونــی جهــت تشــخیص حضــور ســاپونین بهــره می گیرنــد. شــایان ذکــر اســت 
برخــی از ســاپونین ها در محلــول آبــی کــف نمی کننــد و بــه عــالوه برخــی دیگــر از ترکیبــات طبیعــی نیــز قــادر بــه ایجــاد 
کــف هســتند. خــواص فیزیکــو شــیمیایی و بیولوژیکــی متنــوع از ســاپونین بــا موفقیــت  در تعــدادی از برنامه هــای کاربــردی 
تجــاری در مــواد غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی و بخش هــای کشــاورزی مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه  اســت. رونــد بــازار 
ــرای  ــه ســمت اســتفاده از مــواد طبیعــی اســت و شــواهد فزاینــده ای از فعالیت هــای بیولوژیکــی باعــث افزایــش تقاضــا ب ب
ــه  ــی ب ــر یون ــن ســاپونین در نقــش ســورفکتانت طبیعــی غی ــر ای ــالوه ب ــر شــده اســت. ع ــای اخی ســاپونین ها در ســال ه
ــر اســاس بررســی های  ــواد شــوینده اســتفاده می شــوند. ب ــوم ســاز و م ــوان امولســیون، عوامــل ف ــه عن صــورت گســترده ب
دیگــر از ســاپونین ها و گیاهــان حــاوی آن بــه عنــوان تنظیــم کننــده رشــد باکتری هــا، ســبزیجات و اصــالح خــاک اســتفاده 
می شــود. الزم بذکــر اســت عصاره هــای ســاپونینی از FDA بــه عنــوان مــواد طعــم دهنــده طبیعــی مجــوز گرفتــه اســت و 
ــکار  ــی نیــز ب ــه آب ــا پای ــکا در گــروه افزودنی هــا اســتفاده می گــردد. همچنیــن در ســاخت نوشــابه های غیرالکلــی ب در آمری
ــه دلیــل وجــود فــراوان ســاپونین در گیاهــان مشــرق زمیــن، تالش هــای زیــادی در  گرفتــه می شــود. در نتیجــه امــروزه ب

راســتای تعییــن ویژگی هــا و خــواص فارماکولوژیــک و بیولوژیــک آن در حــال انجــام اســت.

سرمقاهل
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خــدا را سپاســگزاریم کــه شــماری دیگــر بــر دفتــر فصلنامــه علمــی تخصصــی پژوهشــی کیمیــا افــزوده 
شــد. پیشــرفت روزافــزون دانــش در حــوزه صنایــع غذایــی، مدیریــت و اقتصــاد، ارائــه نتایــج حاصــل از 
ــرده  ــاب ک ــدان ایج ــان و عالقه من ــتفاده محقق ــرای اس ــا را ب ــه ه ــن زمین ــات در ای ــا و تحقیق پژوهش ه
اســت. بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای ســریع علــم و فنــاوری در حــوزه هــای مذکــور، نیازمنــدی بــه منابــع 
بــروز، کارآمــد و امــکان دسترســی آســان بــه منابــع بیــش از پیــش احســاس مــی شــود. در ایــن راســتا، 
فصلنامه هــای علمــی و پژوهشــی، نقــش کلیــدی و اساســی در فراینــد ثبــت، نشــر و ارتقــای ســطح ایــن 
پژوهش هــا و نیــز ایجــاد بســتر مناســب بــرای توســعه ارتبــاط میــان پژوهشــگران عرصــه علــوم مختلــف 
داشــته انــد. یــک بــار دیگــر بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن، گــردآوری و تحقیــق مقــاالت ارزشــمند، ضمــن 
ارتقــاء تولیــد دانــش در ایــن شــاخه از علــوم، بتوانیــم قطــره ای از ماحصــل دســتاوردهای علمــی پژوهشــی 
محققــان را بــه عنــوان توشــه ای گرانبهــا، پیشــاروی دانــش پژوهــان قــرار دهیــم. فصلنامــه کیمیــا بــه 
منظــور فراهــم نمــودن محیــط فکــری بــرای پژوهشــگران ملــی بــا تمرکــز بــر مباحــث متــون تخصصــی 
ــه در  ــه پیشــرفت هــای صــورت پذیرفت ــه در پاســخ ب ــن فصلنام ــذاری شــده اســت. ای ــه گ و علمــی پای
ــط زیســت انتشــار  ــی و محی ــت، اقتصــاد و ســالمت، ایمن ــی، مدیری ــع غذای پژوهــش هــای حــوزه صنای
ــد.  ــی باش ــط م ــی مرتب ــی و پژوهش ــای علم ــه ه ــت از یافت ــا کیفی ــاالت ب ــر مق ــدف آن نش ــه و ه یافت
همچنیــن بــه منظــور دسترســی آســان بــه آخریــن یافتــه هــای پژوهشــی، فصلنامــه علمــی تخصصــی 
پژوهشــی کیمیــا بــه عنــوان یــک نشــریه دسترســی آزاد پایــه گــذاری شــده کــه بــه صــورت الکترونیکــی 

و چاپــی منتشــر مــی گــردد.
ــک  ــا در ی ــم ت ــز رشــته  هــای گوناگــون دعــوت میکنی ــان و پژوهشــگران عزی از تمامــی اســاتید، محقق
همــکاری پایــدار، بــه غنــای هــر چــه بیشــتر ایــن مجلــه کمــک نماینــد. امیدواریــم مخاطبــان عزیــز، مــا 
را از دیــدگاه هــا و پیشــنهادهای ســازنده خــود بهــره منــد ســاخته و نقدهــای خــود را بــا مــا در میــان 

بگذارنــد.

دکتر هدا جعفری زاده 

سخن مدری مسئول
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بــه نــام او کــه بهتریــن معلــم اســت در عصــری کــه دســتاوردهای دانــش و فنــاوری بــه نحــوی روزافــزون حیــات 
فــردی و جمعــی را دســتخوش دگرگونــی ســریع و عمیــق ســاخته اســت. بــی شــک یکــی از مهمتریــن دســت 
ــن  ــی شــیرین عســل انتشــار نشــریه وزی ــع غذای ــردی گــروه صنای ــوزش علمــی کارب ــز آم ــروز مرک آوردهــای ام
ــی باشــد.  ــه علمــی برخــوردار م ــأت تحریری ــک هی ــت ی ــه از حمای ــا اســت ک علمــی تخصصــی پژوهشــی کیمی
نشــریات و مجــالت علمــی در جهــان نقــش و کارکــرد مهمــی در گســترش مرزهــای علمــی، معرفــی دســتاوردهای 
ــرای معرفــی اســاتید و پژوهشــگران حــوزه هــای علمــی مختلــف و در نتیجــه  علمــی و ایجــاد بســتر مناســب ب
گســترش تعامــالت علمــی و پژوهشــی میــان آنــان دارنــد. در واقــع نشــریات علمــی بــا بکارگیــری و تقویــت یــک 
زبــان مشــترک علمــی تــالش کــرده انــد تــا نــه تنهــا نتایــج مطالعــات پژوهشــی پژوهشــگران را بــه جوامــع هــدف 
منعکــس و ســطح درک و فهــم افــراد را از پدیــده هــای مــورد مطالعــات روزآمــد کــرده و ارتقــاء بخشــند، بلکــه 
کوشــیده انــد تــا بــه منزلــه یــک پــل ارتباطــی پژوهشــگران جوامــع مختلــف را بهــم نزدیــک ســاخته و آنهــا را 
بــه انجــام مطالعــات مشــترک در موضوعــات و مســائل مهــم و راهبــردی در تمامــی حــوزه هــای علمــی تشــویق 
نماینــد. شــایان ذکــر اســت فصلنامــه کیمیــا در برهــه ای از زمــان پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت کــه دانایــی 
ــدار کشــورها محســوب مــی گــردد. گســترش  ــی توســعه پای ــف محــور اصل ــوم مختل محــوری و پژوهــش در عل
روزافــزون دانشــگاه هــا، ازدیــاد دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی و افزایــش فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی در کشــور 
طــی ســالیان اخیــر، فضــا و بســتر الزم را بــرای افزایــش تحقیقــات و بهبــود کیفیــت آنهــا فراهــم نمــوده اســت 
ــن پژوهــش هــا نقــش اساســی در  ــج حاصــل از ای ــه نتای ــزاری قدرتمنــد در ارائ ــوان اب ــه عن و مجــالت علمــی ب

رســیدن بــه اهــداف فــوق را دارا مــی باشــند.
در اینجــا الزم اســت از مدیــر مســئول گرامــی فصلنامــه علمــی تخصصــی پژوهشــی کیمیــا و همچنیــن اعضــای 
ــی   ــی را داشــته باشــم کــه ب محتــرم هیــأت تحریریــه و همــکاران اجرایــی ســخت کــوش  مجلــه کمــال قدردان
ــا انگیــزه آن هــا، انجــام هیــچ کاری در ایــن زمینــه ممکــن نبــود. نویســندگان مقــاالت  تردیــد بــدون حضــور ب
ــار خــود را در اختیــار مجلــه گذاشــته اند، مــا را  وزیــن ایــن شــماره کــه ســخاوتمندانه و بــدون هیــچ منتــی، آث
مدیــون منــش واالی خــود کــرده  انــد. همچنیــن از دیگــر دانــش پژوهــان و مشــتاقان علــم و معرفــت نیــز دعــوت 

مــی نمایــم تــا بــا مــا در ایــن ســفره علمــی گســترده مشــارکتی مؤثــر داشــته باشــند.

مهندس مهدیه محدث کامرانشاهی

سخن سر    دبیر
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چکیده: 
ــای  ــر در دهه ه ــای بش ــن چالش ه ــی از مهم تری ــدار یک ــیوه ای پای ــه ش ــذا ب ــای غ ــه و تقاض ــن عرض ــادل بی ــراری تع برق
آینــده خواهــد بــود. رشــد جمعیــت جهانــي در چنــد قــرن اخیــر بــا نیازهــاي ناشــي از صنعتــي شــدن، نیــاز بــه تولیــد 
ــه موضوعــي مهــم تبدیــل کــرده اســت. انتظــار مــی رود ایــن نیــاز در نیم قــرن آینــده کــه  و فــرآوري مــواد غذایــي را ب
جمعیــت جهــان همچنــان رو بــه فزونــی اســت، افزایــش یابــد. نگرانی هــای زیســت محیطــی مربــوط بــه تولیــد و فــرآوری 
مــواد غذایــی کــه نیــاز بــه بررســی دارد شــامل تغییــر کاربــری اراضــی و کاهــش شــدید تنــوع زیســتی، اتروفیکاســیون 
آبزیــان توســط مــواد نیتروژنــی و فســفر ناشــی از کود دهــی بیــش از حــد، تغییــرات آب و هوایــی، کمبــود آب بــه دلیــل 
آبیــاری، ســمیت زیســت محیطــی و اثــرات انســانی آفت کش هــا می باشــد. ایــن مــوارد، لــزوم توجــه بــه جایــگاه تولیــد 
ــه  ــی ک ــتراتژی ها و راهکارهای ــی از اس ــه برخ ــن مقال ــد. در ای ــکارتر می کن ــی را آش ــع غذای ــبز در صنای ــوالت س محص
می توانــد توســط صنایــع بــرای افزایــش اســتفاده از فناوری هــای ســازگار بــا محیــط زیســت بــرای تولیــد و فــرآوری مــواد 

غذایــی اســتفاده شــود مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.                                    
کلمات کلیدی: محصوالت سبز، صنایع غذایی، محیط زیست

1. مقدمه

رشــد روزافــزون جمعیــت بــا تقاضاهــای ناشــی از صنعتــی شــدن، 
ــدار  ــی پای ــواد غذای ــرآوری م ــد و ف ــای تولی ــه فناوری ه ــاز ب نی
ــال،  ــن ح ــت. در عی ــرده اس ــت ک ــر اهمی ــش پ ــش از پی را بی
تغییــرات آب و هــوا و ســالمت جمعیــت، تعــادل نامطمئنــی بیــن 
شــیوه های تولیــد مــواد غذایــی پایــدار، محیــط زیســت ســالم و 

جمعیــت ســالم را آشــکار کــرده اســت ]1[.   

منابــع کافــی از مــواد غذایــی ســالم و مغــذی بــرای حفــظ بقــای 
ــام  ــرای انج ــت. ب ــاز اس ــورد نی ــی م ــادی جهان اجتماعی-اقتص
ــذای  ــا غ ــه م ــت ک ــتلزم آن اس ــر مس ــن ام ــز ای ــت  آمی موفقی
بیشــتری بــا تأثیــر بســیار کمتــر بــر محیــط زیســت خــود تولیــد 

ــم ]2[. کنی

امــروزه از جملــه نگرانی هــای جدی تــر زیســت محیطی کــه 
ــش  ــن و کاه ــری زمی ــر کارب ــتیم، تغیی ــه هس ــا مواج ــا آن ه ب
ــواد  ــط م ــان توس ــیون آبزی ــتی، اتروفیکاس ــوع زیس ــترده تن گس
نیتروژنــی ناشــی از لقــاح بیــش از حــد، گــرم شــدن کــره زمیــن 
ــیلی،  ــوخت های فس ــتفاده از س ــر روده ای  و اس ــی از تخمی ناش

بررسی جایگاه تولید محصوالت سبز در صنایع غذایی
داود کاه فروشان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز - رییس مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست
سمانه قنبرلو

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند تبریز - دانشکده مهندسی شیمی
kahforoushan@sut.ac.ir

ــواد فســفر ناشــی از اســتفاده  ــان توســط م اوتروفیکاســیون آبزی
ــاری، ســمیت  ــل آبی ــه دلی ــود آب ب ــا، کمب ــش از حــد کوده بی

ــت ]3[. ــا اس ــت کش ه ــانی آف ــرات انس ــی و اث ــت محیط زیس

ــوان  ــه عن ــوان ب ــن را می ت ــره ی تأمی ــی، زنجی ــع غذای در صنای
ــن  ــامل تأمی ــده آن ش ــکیل دهن ــزای تش ــه اج ــتمی ک »سیس
کننــدگان مــواد، صنایــع تولیــدی، خدمــات توزیــع و مشــتریانی 
اســت کــه توســط جریــان پیشــخور مــواد و بازخــورد اطالعــات 
بــه هــم مرتبــط شــده اند« تعریــف کــرد ]6-4[. زنجیــره غذایــی 
ــه  ــودن عرض ــی ب ــد )1( فصل ــاص مانن ــائل خ ــی مس دارای برخ
ــت  ــی و مدیری ــورد ردیاب ــتری در م ــائل مش ــا، )2( مس و تقاض
ــر  ــی و )3( تأثی ــه و ایمن ــالمت، تغذی ــه س ــوط ب ــک مرب ریس
زیســت محیطــی تولیــد مــواد غذایــی از طریــق منابــع گســترده 
ــه ای  ــه اســتفاده از آب و زمیــن و انتشــار گازهــای گلخان از جمل
ــد کشــاورزی اســت ]7[. ــات ناشــی از تولی ــل توجــه و ضایع قاب

یــک رونــد قابــل توجــه در ســاختار زنجیره هــای تأمیــن 
محصــوالت کشــاورزی، تمرکــز و تجمیــع فزاینــده ای اســت 
کــه در تمــام ســطوح زنجیــره رخ داده اســت. اگــر ایــن تمرکــز 
ــازار  ــه ب ــای ناعادالن ــت و رویه ه ــت قیم ــی، تثبی ــه تبان ــر ب منج
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e شــود، نگــران کننــده اســت. سیاســت رقابــت در اکثــر کشــورهای 

توســعه یافتــه وجــود دارد، امــا شــکی نیســت کــه فعالیت هــای 
اســت  ممکــن  بــزرگ  توســط شــرکت های  کنتــرل شــده 
پیامدهــای مهمــی را بــرای ســاختار و مدیریــت زنجیــره تأمیــن 

ــد ]7[. ــته باش داش

و  غذایــی  مــواد  تولیدکننــدگان  اولیــه،  تولیدکننــدگان 
و  داخلــی  بازارهــای  دائمــی  فشــار  تحــت  خرده فروشــان 
بین المللــی بــرای بهبــود کارایــی عملیــات خــود و کاهــش 
ــر  ــتند. اکث ــتریان هس ــت مش ــال رضای ــن ح ــا و در عی هزینه ه
شــرکت های بــزرگ در سیســتم های کنتــرل کیفیــت خــود نوعــی 
از قابلیــت ردیابــی را نــه تنهــا در داخــل بلکه بــا تأمیــن کنندگان 
نیــز وارد کرده انــد. ایــن امــر نــه تنهــا شــامل کیفیــت و ایمنــی 
ــی  ــت محیط ــات زیس ــی مالحظ ــه برخ ــود، بلک ــول می ش محص
ماننــد کاهــش انــرژی، مســائل مربــوط بــه آب، کاهــش ضایعــات، 
کاهــش بســته بندی، انتشــار گازهــای گلخانــه ای )GHG(، حمــل 
ــای  ــر و ردپ ــای تجدیدپذی ــدار، انرژی ه ــاورزی پای ــل، کش و نق

ــرد]2[. ــر می گی ــز در ب ــن را نی کرب

در ســطح کشــاورزی نیــز، رقابــت بــرای بهــره وری باالتــر منجــر 
بــه اســتفاده از گونه هــای مهندســی زیســتی و نهاده هــای 
پیچیده تــر )ماننــد ماشــین آالت، کودهــا و آفــت کش هــا( شــده 
اســت. در برخــی مــوارد، انحصــار عرضــه بــذر باعــث تولیــد تــک 
ــر  ــد تأثی ــه می توان ــت ک ــده اس ــم ش ــک رق ــا از ی ــت تنه کش

ــوع زیســتی داشــته باشــد ]2[. ــر تن ــادی ب زی

ــوان  ــه بعن ــی ک ــتراتژی ها و راهکارهای ــه برخــی اس ــن مقال در ای
نمونــه می توانــد توســط صنایــع بــرای افزایــش اســتفاده از 
فناوری هــای ســازگار بــا محیــط زیســت بــرای تولیــد و فــرآوری 
ــرار گرفتــه اســت.      ــی اســتفاده شــود مــورد توجــه ق مــواد غذای

2. فناوری های سبز در تولید مواد غذایی

جهانــی،  مشــترک  دایره المعــارف  توســط  ســبز  فنــاوری 
ویکی پدیــا، بعنــوان کاربــرد یــک یــا چنــد مــورد از علــوم 
و  محیط زیســت  بــر  نظــارت  ســبز،  شــیمی  محیطــی، 
دســتگاه های الکترونیکــی بــرای نظــارت، مدل ســازی و حفاظــت 
از محیط زیســت طبیعــی و منابــع و بــرای مهــار تأثیــرات منفــی 
ــاورزی و  ــه کش ــت. در زمین ــده اس ــف ش ــان تعری ــت انس دخال
ــد  ــالح »تولی ــات از اصط ــی اوق ــاورزی، گاه ــی کش ــواد غذای م
ســبز« اســتفاده می شــود و توســط ســازمان همــکاری و توســعه 
اقتصــادی)OECD( بعنــوان »پیگیــری رشــد و توســعه اقتصــادی، 
ــف  ــط زیســت« تعری ــب محی ــری از تخری ــن حــال جلوگی در عی

ــت ]4[. ــده اس ش

ــک را  ــاورزی ارگانی ــیوه های کش ــب ش ــبز اغل ــذای س ــد غ تولی
ــن  ــت. ای ــوده اس ــش ب ــرن پی ــد ق ــه  از چن ــد ک ــی می کن تداع
نــوع کشــاورزی از یــک زمیــن کوچــک بــرای محصــوالت زراعــی 
ــت گاو،  ــرای گوش ــرای چ ــر ب ــی دیگ ــه اختصاص ــک منطق و ی
ــاً  ــه ای تقریب ــای مزرع ــد. واحده ــتفاده می کن ــز اس ــفند و ب گوس

ــا  ــف کش ه ــا عل ــا ی ــت کش ه ــتفاده از آف ــدون اس ــه ب همیش
خودکفــا بوده انــد و تنهــا مــاده مــورد اســتفاده کــود بــود. 
ــاورزی  ــد، کش ــا ص ــر ت ــی از صف ــرد معمول ــک رویک ــوان ی بعن
ــا مفهــوم یــک فنــاوری ســبز ســازگار اســت و بایــد  ارگانیــک ب
ــازی  ــی س ــال، کم ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــداری ارزیاب ــر پای از نظ
ــر عملکــرد زیســت محیطــی کشــاورزی ارگانیــک دشــوار  معتب
اســت، زیــرا تنــوع باالیــی بیــن کشــورها، مناطــق، انــواع مزرعــه 
ــی  ــای ارزیاب ــن، روش ه ــر ای ــالوه ب و محصــوالت وجــود دارد. ع
مختلــف منجــر بــه نتایــج تــا حــدی متناقــض در مــورد اثــرات 
کشــاورزی  می شــود.  ارگانیــک  کشــاورزی  زیســت محیطی 
ــت  ــزی خــاک، کیفی ــوع زیســتی، حاصلخی ــک از نظــر تن ارگانی
هــوا، کاهــش منابــع و تغییــرات آب و هوایــی و آلودگــی آب هــای 
ــل  ــر عم ــی بهت ــاورزی معمول ــا کش ــه ب ــی در مقایس زیرزمین
ــرات زیســت محیطــی خاصــی  ــال، اث ــن ح ــا ای ــد ]2[. ب می کن
ــر از  ــی بهت ــاورزی معمول ــا کش ــر آنه ــه در براب ــود دارد ک وج
ــر از  ــه خاص ت ــک جنب ــد. ی ــل می کن ــک عم ــاورزی ارگانی کش
تولیــد غــذای ســبز مدیریــت نیتــروژن و فســفر اســت. ایــن مــواد 
مغــذی توســط محصــوالت کشــاورزی از خــاک گرفتــه شــده و 
ــوند. در  ــده می ش ــود برگردان ــت ک ــق مدیری ــدی از طری ــا ح ت
تولیــد فشــرده، ایــن مــواد مغــذی بــه ســرعت بــه عامــل محــدود 
کننــده رشــد تبدیــل می شــوند. کودهــا بایــد کمــی بیــش از حــد 
اســتفاده شــوند تــا برخــی محصــوالت محــدود رشــد نکننــد. در 
سیســتم های غذایــی تولیــدی بســیار تخصصــی، تولیدکننــدگان 
محصــوالت زراعــی، کــود حیوانــی ندارنــد و بنابرایــن کــود دامــی 
ــوالت  ــدگان محص ــت. تولیدکنن ــترس نیس ــانی در دس ــه آس ب
ــی  ــذی معدن ــواد مغ ــی م ــای خارج ــه ورودی ه ــد ب ــی بای زراع
ــه  ــته ب ــوالت بس ــن محص ــد. ای ــه کنن ــریع تکی ــش س ــا رهای ب
ــوری  ــوای ف ــال و آب و ه ــول، دوره س ــوع محص ــاک، ن ــوع خ ن
دســتخوش تغییــرات شــیمیایی متعــددی قــرار می گیرنــد. 
متأســفانه، ایــن امــر اغلــب منجــر بــه تبخیــر نیتــروژن و روانــاب 
ــر،  ــوی دیگ ــود. از س ــی می ش ــوای باران ــروژن و فســفر در ه نیت
ــود  ــی می ش ــود اضاف ــد ک ــث تولی ــی باع ــدات دام ــت تولی غلظ
ــه پخــش  ــه دفــع دارد. ایــن مســئله اغلــب منجــر ب کــه نیــاز ب
ــو و  ــوذ ب ــث نف ــم باع ــه آن ه ــود ک ــود می ش ــد ک ــش از ح بی
ــا آب هــای ســطحی  ــاب ی ــه داخــل ســفره، روان ــواد مغــذی ب م
می شــود. مدیریــت صحیــح چرخه هــای زراعــی نیتــروژن و 
ــه حداقــل  ــی حاصلخیــزی خــاک و ب ــه بازیاب ــد ب فســفر می توان

ــد ]2[. ــی کمــک کن ــاندن آلودگ رس

ــی در  ــوالت غذای ــرای محص ــا ب ــتر تقاض ــه بیش ــی ک از آنجای
آینــده نزدیــک از آفریقــا و آســیای جنــوب شــرقی خواهــد بــود، 
ــن  ــرای ای ــه ب ــه صرف ــرون ب ــی مق شناســایی شــیوه های مدیریت
کشــورها مهــم اســت. بــا ترکیبــی از گزینه هــای فنــی برگزیــده، 
کارایــی اســتفاده از نیتــروژن می توانــد بــه طــور قابــل توجهــی 
در سیســتم های کشــاورزی کشــورهای در حــال توســعه و 

ــد ]2[. ــود یاب ــی بهب صنعت

3. نمونه هایــی از فناوری هــای ســبز در  رونــد  فــرآوری 
ــواد غذایی م
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افزایــش  ایمنــی و  از  بــرای اطمینــان  اغلــب  بایــد  غذاهــا 
مانــدگاری، کیفیــت و خــواص تغذیــه ای فــرآوری شــوند. فــرآوری 
ــه  ــام ب ــوالت خ ــل محص ــرای تبدی ــوم ب ــه اول، دوم و س مرحل
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــزوده م ــا ارزش اف ــواد ب ــی و م ــواد غذای م
ــردن،  ــز ک ــد تمی ــه مانن ــرآوری اولی ــای ف ــد. تکنیک ه می گیرن
بعنــوان  و آســیاب  مرتب ســازی، درجه بنــدی، پوســت گیری 
ــود.  ــتفاده می ش ــالت اس ــتر غ ــردازش بیش ــه در پ ــن مرحل اولی
ــه  ــدن، فیل ــه شــامل ســر بری ــرآوری اولی ــات، ف در بخــش حیوان
کــردن، پوســته پوســته کــردن، شســتن، ســرد کــردن، انجمــاد، 
ــازی،  ــازی، جداس ــره س ــی؛ ذخی ــا ماه ــرغ ی ــدی م ــته بن بس
همگــن ســازی و پاستوریزاســیون شــیر؛ ذبــح، پانســمان، اســیدی 
ــرآوری  کــردن اســتخوان، نمــک زدن، آب نمــک، دود کــردن، ف
ــه  ــا محــدود ب ــی، یخچــال و نگهــداری گوشــت اســت، ام حرارت
ــه دوم وســوم بیشــتر  ــرآوری مرحل آن نمی شــود. تکنیک هــای ف
بــرای تبدیــل ایــن غذاهــا بــه ســایر محصــوالت غذایــی بــا ارزش 

ــوند ]2[. ــال می ش ــزوده اعم اف

3-1- استفاده از آنزیم ها

بــرای  فــن آوری  رویکردهــای  امیدوارکننده تریــن  از  یکــی 
ــتفاده از  ــی، اس ــواد غذای ــرآوری م ــی در ف ــار محیط ــش آث کاه
آنزیم هــا اســت. آنزیم هــا بعنــوان کاتالیزورهــای بیولوژیکــی، 
ــث  ــق باع ــن طری ــد و از ای ــش می دهن ــش را افزای ــرعت واکن س
ــای  ــوند. آنزیم ه ــه می ش ــرژی و هزین ــان، ان ــی در زم صرفه جوی
غذایــی از نظــر ویژگــی، حساســیت، غیــر ســمی بــودن نســبی، 
پاییــن و ســهولت غیرفعــال  فعالیــت زیــاد در غلظت هــای 
ــا محیط زیســت  ــای آنزیمــی ب ــد. رویکرده ــی دارن شــدن، مزایای
ــر از  ــای ســنتی بهت ــا روش ه ســازگارتر هســتند و در مقایســه ب
محیــط زیســت محافظــت می کننــد ]3[. عــالوه بــر ایــن، ماهیــت 
ــی کــه روی  ــز آنزیم هــا از نظــر ویژگــی مولکول های تبعیــض آمی
ــه محصــوالت  ــر ب ــد منج ــل می کنن ــوان سوبســترا عم ــا بعن آنه
ــر مزایــای زیســت  یکنواخت تــر و ســازگارتر مــی شــود. عــالوه ب
ــر  ــت منج ــن اس ــا ممک ــا در غذاه ــرد آنزیم ه ــی، عملک محیط
بــه محصوالتــی بــا مانــدگاری طوالنی تــر، بافت هــا، ظاهــر، 
طعــم و عملکــرد بهبــود یافتــه شــود کــه باعــث می شــود انــواع 
ــد شــوند  ــی از محصــوالت برداشــت شــده تولی محصــوالت غذای
فــرآوری  در  کــه می تواننــد  آنزیم هایــی  از  نمونه هایــی   .]3[
مــواد غذایــی اســتفاده شــوند عبارتنــد از: کربوهیدرات هــا )ماننــد 
ــا(.  ــا و کیتینازه ــا، ســلوالزها، گاالکتوزیدازه ــا، پکتینازه آمیالزه
ــفولیپازها(؛  ــراس و فس ــاز پانک ــال، لیپ ــوان مث ــه عن ــا )ب لیپازه
ــن،  ــن، پاپائی ــین ها، بروملی ــین ها، تریپس ــد پپس ــا )مانن پروتئازه
ــز  ــال، گلوک ــوان مث ــه عن ــا )ب ــلوالزها(؛ ایزومرازه ــا و س آمیالزه
ایزومــراز(؛ ترانســفرازها )بــه عنــوان مثــال ترانــس گلوتامینازهــا(؛ 
و اکســیدوردوکتازها )بــه عنــوان مثــال، گلوکــز اکســیداز و پلــی 

ــیداز( ]2[. ــل اکس فن

3-2- روش های کنترل میکروبی»سبز«

یکــی دیگــر از نگرانی هــای اولویــت دار در فــرآوری مــواد غذایــی، 
ایمنــی مــواد غذایــی اســت. تیمارهــای حرارتــی مانند پاســتوریزه 

ــردن و  ــرد ک ــپتیک، س ــرآوری آس ــردن، ف ــتریل ک ــردن، اس ک
نگهدارنده هــای شــیمیایی بطــور ســنتی بــرای کاهــش بــار 
ــتفاده  ــدگاری اس ــی و مان ــش ایمن ــا و افزای ــی در غذاه میکروب
ــر  ــات انرژی ب ــن عملی ــیاری از ای ــه بس ــی ک ــوند. از آنجای می ش
ــه انــرژی کمتــری نیــاز  هســتند، تکنیک هــای جایگزینــی کــه ب
ــد در نظــر  ــد بای ــری دارن ــرات زیســت محیطــی کمت ــد و اث دارن
گرفتــه شــوند. روش هــای نویــن و ابتــکاری کنتــرل میکروبــی در 
ــو و  ــا امــواج مایکرووی ــرآوری مــواد غذایــی شــامل گرمایــش ب ف
ــی  ــی پالس ــای الکتریک ــی )MW/RF( ، میدان ه ــس رادیوی فرکان
)PEF( ، پــردازش فشــار بــاال )HPP( ، تابــش یونیــزان، گرمایــش 
اهمــی )OH( ، تصفیــه بــا اشــعه مــاوراء بنفش و ازن ســازی اســت 
]7[. جــدول 1 فهرســتی از برخــی از تکنیک هــای جایگزینــی را 
ــی در نظــر  ــرای کنتــرل میکروب ــه می دهــد کــه می تواننــد ب ارائ

گرفتــه شــوند.

جــدول 1. فناوری هــای نوظهــور بــرای کنتــرل میکروبــی در پــردازش 
مــواد غذایــی ]7[.

3-3- روشهای خشک کردن سازگار با محیط زیست

ــا  خشــک کــردن کــه نشــان دهنــده ی یــک ســرمایه گــذاری ب
هزینــه قابــل توجــه و منبــع اصلــی مصــرف انــرژی بــرای اکثــر 
شــرکت ها اســت، یکــی دیگــر از عملیــات  مهمــی اســت کــه بایــد 
در هنــگام هــدف گــذاری فرآینــد ســبز مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــردازش بســیاری از  ــی در پ ــات حیات ــک عملی ــردن ی خشــک ک
محصــوالت و مــواد غذایــی فلــه و بســته بندی شــده اســت و بــرای 
ایجــاد بافــت، افزایــش عمــر مفیــد و کاهــش هزینه هــای حمــل 
ــک  ــات خش ــی عملی ــر معمول ــود. عناص ــتفاده می ش ــل اس و نق
کــردن شــامل پیــش تصفیــه خــوراک مرطــوب، خشــک کــردن، 
ــای  ــی حــرارت از گازه ــی محصــول خشــک شــده و بازیاب بازیاب
خروجــی اســت. بــرای کاهــش مصــرف انــرژی، حــذف عملیــات 
خشــک کــردن از فرآینــد تولیــد بطورکلــی یــا جایگزینــی آن بــا 
ــر  ــد پیــش بینــی شــود ]8[. عــالوه ب ــات کــم مصــرف بای عملی
ایــن، در صــورت امــکان، رطوبــت اولیــه خــوراک مرطــوب بــرای 
ــرژی  ــرف ان ــای کم مص ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــد ب ــردازش بای پ
ــانتریفیوژ،  ــیون، س ــایی، فیلتراس ــازی غش ــرس، جداس ــد پ مانن
ــش  ــردن کاه ــد خشــک ک ــل از فرآین ــه نشــینی، قب ــاد و ت انعق
یابــد. بــه عنــوان مثــال، آبگیــری اســمزی را می تــوان بــه عنــوان 
عملیــات واحــد تصفیــه پیــش گرمــا یــا مرحلــه  ی نهایــی آبگیری 

]9[ در نظــر گرفــت.

ماهیت نوع فناوري

ها، اسیدهاي آلي، باکتریوسین)فناوري زیستي 
حفظ زیستي(هاپروبیوتیک

الکترومغناطیسيامواج  گرمایشفناوري مایکروویو، فناوري فرکانس رادیویي

فناوري گرمایش اهمي، گرمایش میدان الکتریکي 
هاي الکتریکي و مغناطیسيمیدانمتوسط، گرمایش القایي

ش ، پردازش فشار باال، تابپالسيمیدان الکتریکي 
دت با ش پالسيبنفش، نور  ماوراءکننده، اشعه  یونیزه

باال، سونوگرافي، 
سازي، پردازش پاسماي سرد ازن

غیر حرارتي هايآوريفن 

ماهیت نوع فناوري

آلي،  ها، اسیدهايباکتریوسین)فناوري زیستي 
حفظ زیستي(هاپروبیوتیک

الکترومغناطیسيامواج  گرمایشيفناوري مایکروویو، فناوري فرکانس رادیوی
فناوري گرمایش اهمي، گرمایش میدان 

هاي الکتریکي و مغناطیسيمیدانالکتریکي متوسط، گرمایش القایي

اال، ، پردازش فشار بپالسيمیدان الکتریکي 
ور بنفش، ن ماوراءکننده، اشعه  یونیزهتابش 

با شدت باال، سونوگرافي،  پالسي
سازي، پردازش پاسماي سرد ازن

غیر حرارتي هايآوريفن 
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e پیــش گــرم کــردن خــوراک مرطــوب تــا حداکثــر دمــای ممکــن 

بــا اســتفاده از وســایل کــم مصــرف می توانــد بــه کاهــش 
ــتفاده  ــن، اس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــک کن ــرژی کم ــی ان ــرف کل مص
از منابــع انــرژی ســازگار بــا محیــط زیســت و تأسیســات 
ــا بازیافــت  ــرژی کارآمــد و حداکثــر اســتفاده ی ــا ان خشــک کن ب
ــات  ــی، مالحظ ــوالت جانب ــه و محص ــف زبال ــای مختل جریان ه
مفیــدی هســتند ]8[. عــالوه بــر ایــن، بــرای کاهــش یــا حــذف 
آلودگــی محیطــی، تأسیســات کارآمــدی کــه می تواننــد انــرژی، 
ــور  ــه ط ــی ب ــای خروج ــه ای را از گازه ــای گلخان ذرات و گازه

ــوند ]2[. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــد، بای ــی کنن ــل بازیاب کام

ــردن ســبز در شــکل  ــی طــرح نصــب خشــک ک عناصــر معمول
ــرات  ــرژی و اث ــرف ان ــش مص ــرای کاه ــت. ب ــده اس ــه ش 1 ارائ
ــی می شــود  ــا از گازهــای خروجــی بازیاب زیســت محیطــی، گرم
ــد.  ــردش در می آی ــه گ ــاره ب ــردن دوب ــک ک ــات خش و در عملی
ــرای  ــوان ب ــا را می ت ــی گرم ــس از بازیاب ــی پ ــای خروج گازه
ــرای  ــه ای بیشــتر پاکســازی کــرد. چــه ب حــذف گازهــای گلخان
خشــک کــردن و چــه بــرای ســایر عملیــات واحــد، نــوع منبــع 
ــر  ــد ب ــی می توان ــواد غذای ــرآوری م ــورد اســتفاده در ف ــرژی م ان
مقــدار کل انــرژی مصــرف شــده و آثــار محیطــی تأثیــر بگــذارد 

.]2[

 

شــکل 1. شــماتیک عناصــر معمولــی تاسیســات خشــک کــن »ســبز« 
.]8[

3-4- روش های صرفه جویی در انرژی

نیــاز بــه حرکــت از منابــع انــرژی مبتنــی بــر کربــن بــه انــرژی 
خورشــیدی، بــرق آبــی و بــادی کامــاًل احســاس می شــود. 
ــادی طبیعــی، فــراوان  ــرژی خورشــیدی و ب ــع ان بطورکلــی، مناب
ــای  ــرا گازه ــتند، زی ــت هس ــط زیس ــت دار محی ــاک و دوس و پ
گلخانــه ای ایجــاد نمی کننــد و یــا میــزان گازهــای حاصلــه 
ــد  ــی همانن ــرق آب ــد کــه ب ــز اســت. برخــی معتقدن بســیار ناچی
ــرا  ــت، زی ــت نیس ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــاد س ــا ب ــید ی خورش
شــامل ســیالبی شــدن ســطح وســیعی از زمیــن اســت کــه متــان 
ــن  ــرای چندی ــه ب ــی ک ــواد آل ــب بی هــوازی م ــق تخری را از طری
ــی  ــورد ایمن ــث در م ــد. بح ــد می کن ــده اند، تولی ــن ش ــه دف ده
ــورد  ــتری در م ــات بیش ــه دارد و مالحظ ــته ای ادام ــرژی هس ان
ــتی و زیســت  ــرات بهداش ــر اث ــع از نظ ــل مناف ــرات در مقاب خط
ــرات  ــه اث ــه ب ــا توج ــت ]2[. در کل ب ــاز اس ــورد نی ــی م محیط
ــش  ــیلی و افزای ــوخت های فس ــتفاده از س ــی، اس ــت محیط زیس
تقاضــای انــرژی در آینــده لــزوم توجــه بــه منابــع انــرژی جدیــد 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــاب ناپذی ــری اجتن ــع ام ــرای صنای بخصــوص ب

3-5- روش های بسته بندی سبز 

ــواد  ــرآوری م ــای ف ــیاری از کارخانه ه ــات در بس ــن عملی آخری
ــت.  ــدی اس ــته بن ــع، بس ــازی و توزی ــل از ذخیره س ــی قب غذای
ــت،  ــر مقبولی ــه ب ــرا ک ــت چ ــم اس ــیار مه ــدی بس ــته بن بس
ــذارد.  ــر می گ ــه محصــول تأثی ــت تغذی ــی و کیفی ــاب، ایمن انتخ
بســته بندی هم چنیــن وســیله ای بــرای ارتبــاط بــا مصــرف 
کننــدگان فراهــم می کنــد و اجــازه می دهــد تــا غذاهــا در 
قالــب هــای مناســب تقســیم شــوند. مالحظــات طراحــی بســته 
ــه  ــاز، ب ــورد نی ــرد م ــظ عملک ــامل حف ــد ش ــبز بای ــدی س بن
حداقــل رســاندن اســتفاده از مــواد، افزایــش محتــوای بازیافتــی 
و اســتفاده از مــواد قابــل بازیافــت، و اجتنــاب از ترکیبــات بالقــوه 

ــد ]3[.  ــمی باش س

4. کاهش سموم ناشی از فرآیند در غذاها

ــاال  ــای ب ــی از دماه ــواد غذای ــرآوری م ــای ف ــیاری ازتصفیه ه بس
و گاهــی اوقــات فشــار )مثــاًل پخــت و پــز اکســتروژن( اســتفاده 
ــد.  ــد کن ــد تولی ــموم ناشــی از فرآین ــد س ــه می توان ــد ک می کنن
غذاهــا  در  کننــده  نگــران  ترکیبــات ســمی  از  نمونه هایــی 
عبارتنــد از نیتروزامین هــا، آمین هــای معطــر هتروســیکلیک، 
ــک و  ــی آروماتی ــای پل ــا، هیدروکربن ه ــد، فوران ه ــل آمی آکری
بیســفنول ]10[. عــالوه بــر کاهــش آثــار محیطــی و اســتفاده از 
ــواد  ــرآوری م ــبز در ف ــای س ــیمیایی، فناوری ه ــای ش افزودنی ه
ــموم در  ــطوح س ــردن س ــدود ک ــور مح ــه منظ ــد ب ــی بای غذای

ــند ]2[. ــا باش غذاه

تشــکیل ســموم ناشــی از فرآینــد و ســطوح آنهــا در غذاهــا اغلــب 
بــه ســطح پیــش ســازهای آنهــا در غذاهــا و هم چنیــن شــرایط 
فــراوری )ماننــد روش پخــت، مــدت زمــان و دمــا( بســتگی دارد. 
ــده(،  ــواد تشــکیل دهن ــال، انتخــاب م ــوان مث فرموالســیون )بعن
ــن  ــطوح پایی ــا س ــی ب ــیب زمین ــال، س ــوان مث ــرورش )بعن پ
ــد در  ــل آمی ــوای آکری ــش محت ــرای کاه ــد ب ــپاراژین و قن آس
غذاهــا( و اســتفاده از شــرایط پخــت تغییــر یافتــه و یــا روش هــای 
پخــت جایگزیــن )ماننــد مایکروویــو( نمونه هایــی از رویکردهایــی 
هســتند کــه آنهــا را می تــوان بــرای بــه حداقــل رســاندن 
ــواد  ــال م ــت. انتق ــد در نظــر گرف ــد ســموم ناشــی از فرآین تولی
 BPA شــیمیایی ســمی از ظــروف فــرآوری مــواد غذایــی ماننــد
ــز  ــدرن نی ــتیک های م ــتفاده در پالس ــورد اس ــای م و فتاالت ه
ممکــن اســت رخ دهــد. بنابرایــن بایــد تجهیــزات و مــواد مناســب 
ــا از حضــور ســهوی ایــن مــواد شــیمیایی در  را انتخــاب کــرد ت

ــری کــرد ]2[. ــا جلوگی غذاه

همانطــور کــه مصــرف کننــدگان بــه طــور فزاینــده ای از کیفیــت 
ــس هــای  ــد ، آژان ــی کــه مصــرف می کننــد آگاهــی دارن غذاهای
نظارتــی ملــی و بیــن المللــی بایــد از طریــق توســعه ی روش هــای 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــد داده ه ــاس و تولی ــریع و حس ــخیص س تش
شــواهد بــرای کمــک بــه ایجــاد ایمنــی و کنتــرل ســطح ســموم 

شــیمیایی در غذاهــا همــگام باشــند ]2[. 
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5. روش هــای کاهــش ضایعــات در طــول زنجیــره تامیــن 
مــواد غذایــی

تمــام بقایــای غذاهــا وقتــی بعنــوان »ضایعــات غیرقابــل هضــم« 
دفــع می شــوند، بــرای ســایر گونه هــا ماننــد حیوانــات، حشــرات، 
میکروارگانیســم ها و در نهایــت ســایر گیاهــان بعنــوان غــذا 
ــی  ــازنده اصل ــزای س ــت اج ــن، طبیع ــود. بنابرای ــتفاده می ش اس

ــد ]2[. ــل را می ده ــازه تکام ــد و اج ــت می کن ــود را بازیاف خ

ــر کشــاورزی مســلط شــده اســت،  ــژاد بشــر ب ــه ن ــی ک از آنجای
ــع،  ــرآوری، توزی ــاورزی، ف ــق کش ــذا از طری ــادی از غ ــش زی بخ
خــرده فروشــی، مصــرف و دفــع دور ریختــه می شــود. بنابرایــن، 
تغذیــه جهــان، مقــدار زیــادی زبالــه تولید می کنــد. خوشــبختانه، 
بیشــتر ضایعــات زیســت تخریــب پذیــر هســتند و بــه راحتــی در 
چرخه هــای مــواد مغــذی دیگــر گنجانــده می شــوند. پیشــگیری 
ــد  ــی چن ــد سلســله مراتب ــک فرآین ــی، ی ــواد غذای ــات م از ضایع
ســطحی اســت کــه از اســتراتژی کاهــش ضایعــات )یعنــی 
ــذف(  ــذاری و ح ــت، ارزش گ ــدد، بازیاف ــتفاده مج ــش، اس کاه

الهــام گرفتــه شــده اســت ]2[.

ــی  ــد و در حال ــی رخ می ده ــره غذای ــر زنجی ــات در سراس ضایع
کــه تولیــد برخــی زباله هــا ممکــن اســت قابــل اجتنــاب باشــد، 
برخــی دیگــر اجتنــاب ناپذیــر هســتند. بــرای مثــال، از کل گیــاه 
ذرت، فقــط غــالت آن بعنــوان غــذا خــورده مــی شــود. متأســفانه 
بیــش از 95 درصــد زبالــه بطــور اجتنــاب ناپذیــری در ایــن فرآیند 
ــات در ایجــاد  تولیــد می شــود. اگرچــه تکنیک هــای اصــالح نبات
گیاهانــی بــا مقادیــر بیشــتری از قطعــات خوراکــی موفــق 
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــده داده اس ــک وع ــی ژنتی ــد و مهندس بوده ان
ــد 100% گیاهــان و  را بیشــتر پیــش ببــرد. بشــر هرگــز نمی توان
حیوانــات را بعنــوان تغذیــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد. از ســوی 

دیگــر، ضایعــات دیگــر قابــل اجتنــاب هســتند ]2[.

دفــع  کــه  می شــود  اســتفاده  زمانــی  ضایعــات  تصفیــه ی 
ــی  ــد. از آن جای ــر باش ــاب ناپذی ــی اجتن ــواد غذای ــای م زباله ه
کــه اکثــر زباله هــا ماهیــت جامــد دارنــد، دو روش اصلــی وجــود 
ــورد  ــا م ــرای قرن ه ــه ب ــن زبال ــه و ســوزاندن. دف ــن زبال دارد: دف
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و هنــوز هــم ارزان تریــن روش اســت 
)اگرچــه قیمت هــا بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت(. بــا ایــن 
ــاز دارد و ممکــن  ــزرگ نی ــه زمین هــای ب ــن راه حــل ب حــال، ای
ــاً از تولیــد متــان(  ــه ای )عمدت ــه تولیــد گازهــای گلخان اســت ب
کمــک کنــد زیــرا مــواد غذایــی بــه صــورت بــی هــوازی تجزیــه 
می شــوند. ایــن روش هــم بــرای کشــورهای ثروتمنــد و هــم بــرای 
کشــورهای فقیــر مناســب اســت. ســوزاندن ضایعــات مــواد غذایی 
ــن  ــوز و هم چنی ــه س ــرای زبال ــری ب ــیار کوچکت ــای بس ــه فض ب
ــاز دارد.  ــتند( نی ــر هس ــه پایدارت ــا )ک ــن باقی مانده ه ــرای دف ب
ــد مــواد ســمی را در هــوا آزاد  ــا ایــن حــال، ایــن روش می توان ب

ــد ]2[. کن

در تمــام مراحــل زنجیــره غذایــی، ضایعــات نیــز بــه صــورت مــواد 
ــق  ــواد معل ــن  م ــوند. ای ــر می ش ــول در آب ظاه ــا محل ــق ی معل
ــه فاضــالب  ــای تصفی ــی از فرآینده ــواع مختلف ــا ان ــوان ب را می ت

هــوازی یــا بــی هــوازی تصفیــه کــرد. آلودگــی کــه از آب حــذف 
ــد. ایــن زیســت  ــه مــازاد زیســت تــوده انتقــال می یاب می شــود ب
ــوان  ــه عن ــده و ب ــین ش ــه نش ــر و ت ــق فیلت ــا ذرات معل ــوده ب ت

ــردد ]2[. ــه می گ ــی تصفی ــد آل ــای جام زباله ه

تصفیــه  فقیرتــر  در کشــورهای  معمــوالً  گازی  آلودگی هــای 
نمی شــوند زیــرا فناوری هــای فعلــی بســیار گــران هســتند. 
ایــن فناوری هــا بــه جــذب یــا جــذب روی یــک مــاده جامــد یــا 
مایــع و در مــواردی جــذب بــا کمــک میکروارگانیســم ها متکــی 
ــوند  ــا می ش ــت احی ــران قیم ــترهای گ ــی از بس ــتند. برخ هس
)مثــاًل کربــن فعــال( در حالــی کــه برخــی دیگــر ارزان هســتند 
ــد  ــت )مانن ــد دور انداخ ــد جام ــواد زائ ــا م ــا را ب ــوان آنه و می ت

ــفاگنوم( ]2[. ــارس اس ــنگ ن ــال س ــتی ذغ ــای زیس فیلتره

6. لزوم تحقیق و توسعه در زمینه سبزسازی

توســعه روش هــای موفــق تولیــد و فــرآوری مــواد غذایــی بــر پایه 
علمــی خوبــی اســتوار اســت. تحقیــق و توســعه، اجــزای کلیــدی 
ــش  ــرای افزای ــژه ب ــاورزی بوی ــای کش ــت. بخش ه ــوآوری اس ن
عملکــرد محصــوالت زراعــی، نیــاز بــه کاهــش نهاده هــای 
کشــاورزی بــاال، شناســایی روش هــای ســریع تر بــرای شناســایی 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــواد غذای ــظ م ــل بیمــاری زا، حف عوام
فســاد و شناســایی ترکیبــات موجــود در مــواد غذایــی بــا 
ــق و  ــه تحقی ــه شــدت ب ــه ب ــد ک ــای ســالمت دارن ــواص ارتق خ
ــه  ــده ب ــام ش ــای انج ــتند ]11[. فعالیت ه ــی هس ــعه متک توس
از تالش هــای تحقیــق و توســعه می توانــد  عنــوان بخشــی 
ــردن  ــبز ک ــن، س ــته باشــد. بنابرای ــرات زیســت محیطــی داش اث
بخش هــای تولیــد و فــرآوری مــواد غذایــی مســتلزم نــگاه دقیــق 
بــه ورودی هــای تحقیــق و توســعه بــه منظــور شناســایی مناطقی 
ــت محیطی و در  ــار زیس ــش آث ــرای کاه ــد ب ــه می توانن ــت ک اس
ــه  ــع اقتصــادی و ســرعت بخشــیدن ب عیــن حــال افزایــش مناف

ــد ]2[. ــرار گیرن ــدف ق ــا، ه ــه بازاره ــی ب دسترس

ــای  ــر فرصت ه ــه اخی ــات در دو ده ــاوری اطالع ــای فن انقالب ه
ــم  ــعه فراه ــق و توس ــردن تحقی ــبز ک ــرای س ــاده ای را ب فوق الع
ــد  ــی دارن ــه ارزش بررس ــد ک ــای جدی ــت. رویکرده ــرده اس ک
عبارتنــد از شــیمی در مقیــاس میکــرو و نانــو، اســتفاده از نــوآوری 
بــاز کــه بــر هــوش شــبکه ای ســرمایه گــذاری می کنــد، و 
پایبنــدی بــه مفاهیــم ترویــج شــده در سلســله مراتــب مدیریــت 
پســماند کــه مســیری را بــرای بــه حداقــل رســاندن اســتفاده از 

ــد ]2[. ــه می ده ــات ارائ ــش ضایع ــع و کاه مناب

7. نتیجه گیری

ــه  ــاد ب ــی و اقتص ــی و محیط ــالمت فیزیک ــذا، س ــن غ ــه بی رابط
طــور فزاینــده ای آشــکار شــده اســت. یافتــن تعــادل بیــن عرضــه 
و تقاضــای غــذا بــه شــیوه ای پایــدار و تضمیــن کننــده  ی بقــای 
بلنــد مــدت نــوع بشــر، یکــی از مهم تریــن چالــش هــای پیــش 
روی بخش هــای کشــاورزی و صنایــع غذایــی در 40 ســال آینــده 
ــه شــیوه ای پایــدار مســتلزم  ــود. »افزایــش بهــره وری ب خواهــد ب
ــوزش و  ــوآوری، آم ــعه، ن ــق، توس ــرای تحقی ــی ب ــت باالی اولوی
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ــش  ــرای کاه ــد، ب ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــور ک ــت« ]4[. همانط اس
تأثیــر شــیوه های کشــاورزی روش هــای مختلفــی می توانــد 
ــی  ــواد غذای ــه شــود و در عیــن حــال از تأمیــن م در نظــر گرفت
کافــی بــرای تغذیــه جمعیــت روزافــزون جهــان اطمینــان حاصــل 
ــای  ــر، تالش ه ــن ام ــت در ای ــان از موفقی ــرای اطمین ــود. ب ش
ــره  ــداد زنجی ــی در امت ــن الملل ــی و بی ــه ای، مل ــترک منطق مش
غذایــی بــه طــور فزاینــده ای مــورد نیــاز خواهــد بــود. عــالوه بــر 
ایــن، رویکردهــای مهندســی مــواد غذایــی پایــدار و ســبز کــه از 
ــاز اســتفاده می کنــد و نگرانی هــای اجتماعــی،  قــدرت نــوآوری ب
ــاز  ــورد نی ــرد، م زیســت محیطــی و اقتصــادی را در نظــر می گی

اســت ]2[.
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ــک در  ــهورترین ریزجلب ــپیرولینا مش ــا، اس ــان ریزجلبک ه در می
ــد از  ــش از 30 درص ــه بی ــود ک ــوب می ش ــان محس ــر جه سراس
ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــی جه ــت توده ریزجلبک ــد زیس تولی
ــوای  ــل محت ــه دلی ــاً ب ــک عمدت ــن ریزجلب ــت ]9[. ای داده اس
ــدود 60% وزن  ــه ح ــود ک ــناخته می ش ــاالی آن ش ــن ب پروتئی
خشــک آن را شــامل می شــود ]30[. عــالوه بــر ایــن اســپیرولینا، 
ــد  ــاال مانن ــزوده ب ــا ارزش اف ــات ب ــایر ترکیب ــی از س ــی غن منبع
نیــز  پروتئین هــا  فیکوبیلــی  و  کاروتنوئیدهــا  کلروفیل هــا، 
ــد  ــی دارن ــع غذای ــی در صنای ــای فراوان ــه کاربرده ــند ک می باش
]29[. اگرچــه اکثــراً از ریزجلبک هــا بعنــوان عامــل رنگ آمیــزی 
یــا بعنــوان یــک اســتراتژی بازاریابــی در صنایــع غذایــی اســتفاده 
ــا ارزش  ــت توده ب ــن زیس ــروزی از ای ــدگاه ام ــا دی ــود ام می  ش
ــر  ــارت بهت ــا بعب ــی ی ــل غذای ــک مکم ــوان ی ــپیرولینا( بعن )اس
»ابــر غــذا « یــاد می شــود کــه حتــی بــه صــورت پــودر خشــک، 
قــرص و کپســول نیــز اســتفاده می گــردد ]19[. ریزجلبــک 
 GRN( ــی ســالمت ــه عموم ــه گواهینام اســپیرولینا دارای تأییدی
 ) FDA( از ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده )No. 127
ــای  ــتفاده از آن در غذاه ــی اس ــابقه طوالن ــل س ــه دلی ــوده و ب ب
جدیــد، می توانــد در اتحادیــه اروپــا نیــز، بــدون نیــاز بــه رعایــت 
 .)EU, 2015( ــود ــازی ش ــاری س ــررات EU 2015/2283 تج مق
بطورکلــی مصــرف ایــن ریزجلبــک از زمانــی مــورد توجــه قــرار 
ــردی  در  ــوژی کارب ــی میکروبیول ــن الملل ــت کــه انجمــن بی گرف
ــرای  ــی ب ــع غذای ــوان منب ــک را بعن ــن ریزجلب ــال 1967 ای س

ــرد ]9[.  ــام ب ــدگان ن آین

      بــا توجــه بــه تقاضــای مصــرف کننــدگان بــرای محصــوالت 
نوآورانــه و پیچیــده در بــازار مــواد غذایــی ]17[، اســتفاد از  
ریزجلبک هــا در بســیاری از فرمول هــای غذایــی می توانــد منجــر 
ــازار  ــه ب ــده ب ــه ش ــی عرض ــوالت غذای ــوع محص ــش تن ــه افزای ب
ــی  ــد فرصت ــپیرولینا می توان ــبز اس ــگ س ــال رن ــرای مث ــردد. ب گ
مصرف کننده هــا  خواســته های  بــرآوردن  و  نــوآوری  بــرای 
ــته  ــه گذش ــرکت ها در ده ــی از ش ــه برخ ــد بطوریک ــا نمای محی
غذاهــا و نوشــیدنی های بــا رنــگ ســبز را تجــاری کرده انــد 
ــل  ــه دلی ــپیرولینا ب ــه اس ــت ک ــانگر آن اس ــی ها نش ]19[. بررس
ــا ارزش و فوایــد ناشــی از مصــرف آن هــا،  دارا بــودن ترکیبــات ب
پتاســیل تبدیــل شــدن بــه یــک عنصــر اصلــی در غــذای نســل 

ــردی را دارد  ــه غذاهــای کارب ــوط ب ــع مرب آینــده و توســعه صنای
.]20[

    رنگدانه هــای مشــتق شــده از اســپیرولینا علیرغــم اینکــه بــه 
ــدازه رنگدانه هــای مصنوعــی خــود پایــدار نیســتند، امــا دارای  ان
ــال،  ــه عنــوان مث ــی پــس از مصــرف می باشــند، ب ــای مکمل مزای
کاروتنوئیدهــا دارای فعالیــت پروویتامیــن A هســتند کــه مصــرف 
آن هــا باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و کاهــش خطــر ابتــال 
ــی و  ــی عروق ــای قلب ــد بیماری ه ــن مانن ــای مزم ــه بیماری ه ب
برخــی از ســرطان ها می گــردد ]29[. کاروتنوئیدهــای موجــود در 
اســپیرولینا شــامل آســتاگزانتین، زآگزانتین  و بتاکاروتن  ]21[ و 
در غلظت هــای پایین تــر شــامل کانتاکســانتین  و لوتئیــن  ]16[ 
ــی  ــات مصنوع ــه ترکیب ــی ب ــای طبیع ــند. کاروتنوئیده می باش
ترجیــح داده می شــوند چــرا کــه مخلوطــی از ایزومرهــای 
ــنتزی  ــات س ــه ترکیب ــی ک ــند در حال ــیس می باش ــس و س تران
معمــوالً شــامل ایزومرهــای ترانــس هســتند ]8[. همچنیــن 
رنگدانــه ارزشــمند دیگــری کــه می تــوان از اســپیرولینا بــه 
ــه تنهــا بــه  دســت آورد کلروفیــل می باشــد ]28[. از کلروفیــل ن
عنــوان رنــگ، بلکــه بــه عنــوان یــک مــاده بــا فوایــد بالقــوه بــرای 
ــر  ــای اخی ــع پژوهش ه ــود. در واق ــتفاده  می ش ــز اس ــالمتی نی س
نیــز خــواص ضــد جهش  زایــی، آنتــی اکســیدانی، ضــد التهابــی و 
ضــد میکروبــی رنگدانــه کلروفیــل را اثبــات نمــوده اســت ]32[. 

ــر رنــگ ایــن ریزجلبــک منبعــی غنــی از پروتئیــن       عــالوه ب
ــای  ــا کاربرده ــا ب ــن پروتئین ه ــردد. مرتبط تری ــوب می گ محس
ــیانین،  ــی  )فایکوس ــپیرولینا، فیکوبیلی پروتئین های ــی در اس غذای
آلوفیکواریتریــن  و فیکواریتریــن ( هســتند )شــکل 1( کــه بســته 
ــاری  ــد ارزش تج ــا می توانن ــن مولکول ه ــا، ای ــوص آن ه ــه خل ب
ــته  ــی داش ــی و داروی ــع غذای ــتفاده در صنای ــرای اس ــی ب باالی
ــک  ــش از ی ــزی بی ــا چی ــند ]19[]27[. فیکوبیلی پروتئین ه باش
ــت  ــوه مثب ــد بالق ــن پیام ــا چندی ــتند و ب ــی هس ــول رنگ مولک
ســالمت بخــش از جملــه اثــرات ضــد فشــار خــون و فعالیت هــای 

ــیدانی بــاال همــراه می باشــند ]2[]15[.  آنتی اکس
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شکل 1- ساختار فیکوبیلی زوم ها شامل فیکواریترین )رنگ قرمز(، فیکوسیانین )رنگ 
آبی(، آلوفیکوسیانین )رنگ خاکستری( موجود در ریزجلبک اسپیرولینا ]31[. 

    از ســایر ترکیبــات موجــود در اســپیرولینا می تــوان بــه مــواد 
معدنــی و ویتامیــن اشــاره نمــود. بیشــترین مــواد معدنــی گزارش 
ــم، ســلنیوم، آهــن و  ــد از پتاســیم، کلســیم، منیزی شــده عبارتن
روی ]6[. عــالوه بــر ایــن، اســپیرولینا منبــع غنــی از ویتامین هــا، 
ــدی  ــش کلی ــه نق ــد ک ــروه B می باش ــای گ ــژه ویتامین ه ــه وی ب
ــرب  ــیدهای چ ــنتز اس ــرون و س ــال الکت ــم DNA، انتق در ترمی
ــن لیپیدهــای  ــا می کننــد ]24[. همچنیــن برخــی از رایج تری ایف

موجــود در اســپیرولینا عبارتنــد از γ-لینولنیــک اســید  )18:3، 
n-6( از خانــواده امــگا-6 و اســید پالمیتیــک  )16:0(، می باشــد 
ــود  ــی خ ــیل داروی ــل پتانس ــه دلی ــید ب ــک اس ]γ .]21-لینولنی
بــرای جلوگیــری از بیماری هــای قلبــی عروقــی، کلســترول 
ــود  ــه خ ــان را ب ــه جهانی ــالالت توج ــایر اخت ــاال و س ــون ب خ
جلــب کــرده اســت ]4[. لیســت ترکیبــات موجــود در ریزجلبــک 

اســپیرولینا در جــدول 1 آورده شــده اســت.

ــم      ســوابق متعــددی از اســتفاده تاریخــی اســپیرولینا در رژی
ــامل  ــی ش ــب در غذاهای ــه اغل ــود دارد ک ــان وج ــی انس غذای
محصــوالت مبتنــی بــر غــالت ماننــد ماکارونــی، نــان یــا 
ــود  ــراً از پتانســیل موج ــا اخی ــه اســت. ام ــکار رفت بیســکویت ب
ــرش  ــر ت در اســپیرولینا در محصــوالت متنوعــی همچــون خمی
ــت  ــن ]12[، ماس ــدون گلوت ــی ب ــا ]5[، ماکارون ]26[، کوکی ه
ــر ]14[،  ــران ]7[، پنی ــده ]22[، آی ــترود ش ــالت اکس ]3[، تنق
ــبزیجات،  ــر س ــی ب ــای مبتن ــازی غذاه ــیس ]23[، غنی س سوس
اســتفاده شــده اســت.   ... و   بروکلــی ]17[  ماننــد ســوپ 

جدول 1- لیست ترکیبات موجود در 100 گرم پودر خشک ریزجلبک اسپیرولینا

گرم  100در هر  ترکیبات گرم  100در هر  ترکیبات   

ها(ترکیبات اصلی )درشت مغذی  Vitamin B2, mg 7/3  

Calories, kcal 290 Vitamin B3 , mg 8/12  

Water, g 7/4  Vitamin B6 , mg 4/0  

Total lipids, g 7/7  Vitamin E , mg 0/5  

Total protein, g 5/57  آمینو اسیدها        

Carbohydrates, g 9/23  Tryptophan , g 93/0  

Ash, g 2/6  Threonine ,  g 97/2  

Isoleucine, g 21/3 مواد معدنی  

Calcium, mg 120   Leucine, g 95/4  

Iron,  mg 5/28  Lysine, g 02/3  

Magnesium, mg 195 Methionine , g 15/1  

Phosphorus, mg 118 Cysteine, g 66/0  

Potassium, g 4/1  Phenylalanine, g 77/2  

Sodium, g 0/1  Tyrosine, g 58/2  

Zinc, mg 0/2  Valine,g 51/3  

Copper, mg 1/6  Arginine, g 15/4  

Manganese, mg 9/1  Histidine, g 08/1  

Selenium, Mg 2/7  Alanine ,g 51/4  

هاویتامین  Aspartic acid, g 79/5  

Vitamin A ,IU 570 Glutamic acid, g 39/8  

Vitamin K ,Mg 5/25  Glysine,g 09/3  

Vitamin C , mg 1/10  Proline, g 38/2  

Vitamin B 1, mg 4/2  Serine, g 99/2  

 https://fdc.nal.usda.gov/( March 2020 –FDC ID:170495)
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بررســی های اخیــر در حــوزه ی پژوهش هــای مربــوط بــه صنایــع 
غذایــی بیانگــر پتانســیل بــاالی اســپیرولینا در تبدیــل شــدن بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــده می باشــد. ب ــرای نســل آین ــم ب ــذای مه ــک غ ی
ــن ریزجلبــک و محصــوالت مشــتق شــده  ــاده ای خــواص فوق الع
ــود  ــی در بهب ــع غذای ــش صنای ــن نق ــر گرفت ــا در نظ از آن و ب
ــه، اســتفاده از ریزجلبــک اســپیرولینا در صنعــت  ســالمت جامع
غــذا می توانــد بعنــوان یکــی از تکنولوژی هــای برتــر ایــن 

ــردد. ــوب گ ــت، محس صنع

منابع

[1] Amelioration of ethanol-induced gastric ulcers in 
rats pretreated with phycobiliproteins of Arthrospira 
(Spirulina) Maxima. Nutrients, 10(6), 763.

[2] Anekthanakul, K., Senachak, J., Hongsthong, 
A., Charoonratana, T., & Ruengjitchatchawalya, M. 
(2019). Natural ACE inhibitory peptides discovery 
from Spirulina (Arthrospira platensis) strain C1. Pep-
tides, 118, 170107.

[3] Barkallah, M., Dammak, M., Louati, I., Hentati, 
F., Hadrich, B., Mechichi, T., ... Abdelkafi, S. J. L. 
(2017). Effect of Spirulina platensis fortification on 
physicochemical, textural, antioxidant and sensory 
properties of yogurt during fermentation and storage. 
LWTFood Science and Technology, 84, 323–330.

[4] Barron, B. L., Torres-Valencia, J. M., Chamor-
ro-Cevallos, G., & Zuñiga-Estrada, A. (2008). Spir-
ulina as an antiviral agent. In M. E. Gershwin, & A. 
Belay (Eds.). Spirulina in human nutrition and health 
(pp. 227–242). Boca Raton, US: CRC Press.

[5] Batista, A. P., Niccolai, A., Bursic, I., Sousa, I., 
Raymundo, A., Rodolfi, L., ... Tredici, M. (2019). 
Microalgae as functional ingredients in savory food 
products: Application to wheat crackers. Foods, 
8(12), 611.

[6] Carcea, M., Sorto, M., Batello, C., Narducci, V., 
Aguzzi, A., Azzini, E., ... Turfani, V. (2015). Nutri-
tional characterization of traditional and improved 
dihé, alimentary blue-green algae from the lake Chad 
region in Africa. LWT-Food Science and Technology, 
62(1), 753–763.

[7] Çelekli, A., Alslibi, Z. A., & üseyin Bozkurt, H. 
(2019). Influence of incorporated Spirulina platensis 
on the growth of microflora and physicochemical 
properties of ayran as a functional food. Algal Re-
search, 44, 101710.

[8] Cerón-García, M., González-López, C., Cama-
cho-Rodríguez, J., López-Rosales, L., García- Cama-

cho, F., & Molina-Grima, E. (2018). Maximizing 
carotenoid extraction from microalgae used as food 
additives and determined by liquid chromatography 
(HPLC). Food Chemistry, 257, 316–324. 

[9] Costa, J. A. V., Freitas, B. C. B., Rosa, G. M., 
Moraes, L., Morais, M. G., & Mitchell, B. G. (2019). 
Operational and economic aspects of Spirulina-based 
biorefinery. Bioresource  echnology, 292, 121946.

[10] EU (2015). Regulation (EU) 2015/2283 of the 
European Parliament and of the Council of 25 No-
vember 2015 on novel foods, amending Regulation 
(EU) No 1169/2011 of the European Parliament and 
of the Council and repealing Regulation (EC) No 
258/97 of the European Parliament and of the Coun-
cil and Commission Regulation (EC) No 1852/2001. 
Official Journal of the European Union, L327, 1–22.

[11] Finkel, Z. V., Follows, M. J., Liefer, J. D., Brown, 
C. M., Benner, I., & Irwin, A. J. (2016). Phylogenetic 
diversity in the macromolecular composition of mi-
croalgae. PLoS One, 11(5), e0155977.

[12] Fradinho, P., Niccolai, A., Soares, R., Rodol-
fi, L., Biondi, N., Tredici, M. R., ... Raymundo, A. 
(2020). Effect of Arthrospira platensis (spirulina) 
incorporation on the rheological and bioactive prop-
erties of gluten-free fresh pasta. Algal Research, 45, 
101743.

[13] Garrido-Cardenas, J. A., Manzano-Aguglia-
ro, F., Acien-Fernandez, F. G., & Molina-Grima, E. 
(2018). Microalgae research worldwide. Algal Re-
search, 35, 50–60.

[14] Golmakani, M.-T., Soleimanian-Zad, S., Alavi, 
N., Nazari, E., & Eskandari, M. H. (2019). Effect of 
Spirulina (Arthrospira platensis) powder on probiotic 
bacteriologically acidified feta-type cheese. Journal 
of Applied Phycology, 31(2), 1085–1094.

[15] Guzmán-Gómez, O., García-Rodríguez, R. V., 
Quevedo-Corona, L., Pérez-Pastén-Borja, R., Riv-
ero-Ramírez, N. L., Ríos-Castro, E., ... Chamor-
ro-Cevallos, G. A. (2018). 

[16] Hynstova, V., Sterbova, D., Klejdus, B., Hed-
bavny, J., Huska, D., & Adam, V. (2018). Separa-
tion, identification and quantification of carotenoids 
and chlorophylls in dietary supplements containing 
Chlorella vulgaris and Spirulina platensis using high 
performance thin layer chromatography. Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 148, 108–
118.



مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

17

Ki
m

ia
 M

ag
az

in
e

[17] Lafarga, T. (2019a). Effect of microalgal bio-
mass incorporation into foods: Nutritional and sen-
sorial attributes of the end products. Algal Research, 
41, 101566.

[18] Lafarga, T. (2019b). Cultured microalgae and 
compounds derived thereof for food applications: 
Strain selection and cultivation, drying, and process-
ing strategies. Food Reviews International. https://
doi.org/10.1080/87559129.2019.1655572.

[19] Lafarga, T. Fernández-Sevilla, J.M., González-
López, S. & Acién-Fernández, F.G. (2020). Spirulina 
for the food and functional food industries. Food Re-
search International. 137, 1-10.

[20] Lafarga, T., & Hayes, M. (2017). Bioactive pro-
tein hydrolysates in the functional food ingredient 
industry: Overcoming current challenges. Food Re-
views International, 33(3), 217–246.

[21] Ljubic, A., Safafar, H., Holdt, S. L., & Jacobsen, 
C. (2018). Biomass composition of Arthrospira plat-
ensis during cultivation on industrial process water 
and harvesting. Journal of Applied Phycology, 30(2), 
943–954.

[22] Lucas, B. F., de Morais, M. G., Santos, T. D., 
& Costa, J. A. V. (2018). Spirulina for snack enrich-
ment: Nutritional, physical and sensory evaluations. 
LWT-Food Science and Technology, 90, 270–276.

[23] Marti-Quijal, F. J., Zamuz, S., Tomašević, I., 
Gómez, B., Rocchetti, G., Lucini, L., Lorenzo, J. M. 
(2019). Influence of different sources of vegetable, 
whey and microalgae proteins on the physicochem-
ical properties and amino acid profile of fresh pork 
sausages. LWT-Food Science and Technology, 110, 
316–323.

[24] Monteverde, D., Gómez-Consarnau, L., Suf-
fridge, C., & Sañudo-Wilhelmy, S. (2017). Life's 
utilization of B vitamins on early Earth. Geobiology, 
15(1), 3–18. 

[25] Morist, A., Montesinos, J. L., Cusidó, J. A., & 
Gòdia, F. (2001). Recovery and treatment of Spiru-
lina platensis cells cultured in a continuous photo-
bioreactor to be used as food. Process Biochemistry, 
37(5), 535–547.

[26] Niccolai, A., Venturi, M., Galli, V., Pini, N., Ro-
dolfi, L., Biondi, N., ... Granchi, L. (2019). Develop-
ment of new microalgae-based sourdough “crostini”: 
Functional effects of Arthrospira platensis (spirulina) 
addition. Scientific Reports, 9(1), 19433.

[27] Noreña-Caro, D., & Benton, M. G. (2018). 
Cyanobacteria as photoautotrophic biofactories of 
high-value chemicals. Journal of CO2 Utilization, 
28, 335–366.

[28] Rangel-Yagui, C. D. O., Danesi, E. D. G., de 
Carvalho, J. C. M., & Sato, S. (2004). Chlorophyll 
production from Spirulina platensis: Cultivation 
with urea addition by fed-batch process. Bioresource 
Technology, 92(2), 133–141.

[29] Rodriguez-Concepcion, M., Avalos, J., Bonet, 
M. L., Boronat, A., Gomez-Gomez, L., Horne-
ro-Mendez, D., Zhu, C. (2018). A global perspec-
tive on carotenoids: Metabolism, biotechnology, and 
benefits for nutrition and health. Progress in Lipid 
Research, 70, 62–93.

[30] Rosa, G. M. D., Moraes, L., Cardias, B. B., & 
Costa, J. A. V. (2015). Chemical absorption and CO2 
biofixation via the cultivation of Spirulina in semi-
continuous mode with nutrient recycle. Bioresource 
Technology, 192, 321–327.

[31] Vinod K.Kannaujiya1DeepakKumar2Vidy-
aSingh2Rajeshwar P.Sinha. 2021. Advances in 
phycobiliproteins research: innovations and com-
mercialization. Natural Bioactive Compounds Tech-
nological Advancements. p, 57-81.

[32] Zepka, L. Q., Jacob-Lopes, E., & Roca, M. 
(2019). Catabolism and bioactive properties of chlo-
rophylls. Current Opinion in Food Science, 26, 94–
100.



| فصلنامه علمی تخصصی پژوهشی کیمیا | شماره 20 | پاییز 1400 18

میکروپالستیک ها در محیط زیست )قسمت دوم(
دکتر شهاب اخیاری

رئیس نمایندگی اداره استاندارد شهرستان جلفا

3- وجود پاستیک ها در محیط زیست و زیستگاه 

مطالــب متعــددی در مــورد وجــود پالســتیک و میکروپالســتیک 
ایــن مطالــب در  تعــداد  و  دارد  در محیــط زیســت وجــود 
ســال های اخیــر بــه ســرعت افزایــش یافتــه اســت. نتایــج نشــان 
ــورد  ــط م ــر محی ــوان در ه ــتیک ها را می ت ــه پالس ــد ک می ده

ــت. ــه یاف مطالع

اغلــب تحقیقــات در زمینــه پالســتیک ها در محیــط زیســت، بــر 
روی میکروپالســتیک ها متمرکــز شــده اســت. همچنیــن وجــود 
ــی دانســت.  ــوان منتف ــر )نانوپالســتیک ها( را نمی ت ذرات کوچکت
عــالوه برایــن، بیشــتر مطالعــات در مــورد میکروپالســتیک ها بــر 

روی محیــط زیســت دریایــی متمرکــز شــده اســت. 

ماننــد:  مختلفــی  واحدهــای  بــا  نشــریات  در  پالســتیک ها 
ــه  در  ــر، دان ــروی  در لیت ــم ک ــر، جس ــتیک در لیت میکروپالس
ــرم،  ــر، ذرات در کیلوگ ــع، ذرات در لیت ــر مرب ــر، ذرات در مت لیت
ــر  ــرم در لیت ــرم، کیلوگ ــرم در کیلوگ ــرم، کیلوگ ــه  در کیلوگ تک
)لیتــر بــه آب یــا رســوب و کیلوگــرم بــه وزن خشــک یــا مرطــوب 

ــوند.  ــان داده می ش ــت( نش ــده اس ــاره ش اش

عــالوه بــر ایــن، پالســتیک ها بــر اســاس شــکل )قطعــه، قــرص، 
تکــه آرایشــی، خــط، الیــاف، فیلــم، اســفنج( و اغلــب بــر اســاس 
ــره(  ــتایرن و غی ــن، پلی اس ــن، پلی اتیل ــر )پلی پروپیل ــوع پلیم ن

می شــوند. طبقه بنــدی 

آنالیــز  و  پــردازش  بــرای جمــع آوری،  یکســانی  روش هــای 
ــادی از طبقه بنــدی  ــواع زی ــدارد و ان نمونه هــا و داده هــا وجــود ن
ــب  ــا ترکی ــر و/ی ــوع پلیم ــکل و ن ــاس ش ــر اس ــتیک ها ب پالس
ــات را  ــن مطالع ــه بی ــل، مقایس ــن عام ــت. همی ــده اس ــام ش انج
بســیار دشــوار می کنــد و حتــی منجــر بــه ابهــام در بیــن نتایــج 
ــرات  ــوب از تاثی ــع درک خ ــا مان ــه تنه ــر ن ــن ام ــود. ای می ش
ــان را  ــه ذینفع ــود، بلک ــتیک ها می ش ــتیک ها و میکروپالس پالس
ــش  ــواردی( کاه ــل و )در م ــرای ح ــر ب ــات موث ــاذ اقدام در اتخ

ــی دارد. ــاز م مشــکل ب

ــتیک ها  ــتیک ها و میکروپالس ــورد پالس ــیاری در م ــای بس داده ه
وجــود  مختلــف  زیســتگاه های  و  زیســتی  محیط هــای  در 
ــه  ــل مقایس ــتقیم قاب ــور مس ــه ط ــا ب ــن داده ه ــه ای دارد. گرچ

نیســتند، امــا بــه اجمــاع گســترده ای در مــورد منابــع احتمالــی 
ــر  ــده اســت و بیانگ ــتیک ها منجــر ش ــتیک ها و میکروپالس پالس

ــط زیســت اســت. ــر محی ــا ب ــی آن ه ــرات احتمال اث

ایــن مقالــه مــروری اجمالــی بــر دانــش موجــود در مــورد 
دارد،  محیطــی  مختلــف  بخش هــای  در  میکروپالســتیک ها 
ازجملــه: آب )سیســتم های آبــی(، رســوبات، لجــن و خــاک 

)سیســتم های جامــد(، هــوا و زیســتگاه.

3-1   سیستم های آبی

3-1-1   آب دریاها

ــت می شــوند،  ــان یاف ــای جه پالســتیک ها در سراســر اقیانوس ه
از جملــه مناطــق دور افتــاده مانند قطــب جنوب و اعمــاق دریاها. 
توزیــع پالســتیک در اقیانوس هــا بســیار ناهمگــن اســت. غلظــت 
ــهرها،  ــی و کالنش ــز صنعت ــی مراک ــتیک ها در نزدیک ــاد پالس زی
در دریاهــای بســته یــا نیمــه محصــور ماننــد کارائیــب و دریــای 
مدیترانــه مشــاهده شــده اســت. مقادیــر زیــادی از پالســتیک ها 

ــت می شــوند.  ــا یاف ــادر و خلیج ه در ســواحل، بن

بــا افزایــش مقــدار میکروپالســتیک ها در محیــط زیســت، 
ســواحل بــه عنــوان منشــاء زباله هــای دریایــی در مناطــق 
ــا  ــال آن ه ــود. انتق ــد ب ــا خواهن ــاده و اقیانوس ه ــاحلی دورافت س
ــاوت غلظــت  ــل تف ــه دلی ــا ب ــه تنه ــا ن ــه اقیانوس ه از ســواحل ب
ــام  ــد انج ــزر و م ــرات ج ــد اث ــر مانن ــای دیگ ــا فراینده ــه ب بلک
می گیــرد. انتقــال بقایــای پالســتیکی شــناور از طریــق رودخانــه 
بــه آب هــا، بــه جریان هــای جــزر و مــد بســتگی دارد و قطعــات 
بیشــتر و اندازه هــای بزرگتــری در هنــگام جــزر و مــد در فصــل 
ــا جــزر و مدهــای عــادی مشــاهده می شــود. بهــار در مقایســه ب

زباله هــای پالســتیکی پــس از ورود بــه سیســتم آبــی، ســرانجام 
ــع  ــان تجم ــای جه ــوبات اقیانوس ه ــطحی و رس ــای س در آب ه
بقایــای پالســتیکی شــناور در  از  باالیــی  می یابــد. غلظــت 
ــزارش  ــوس آرام گ ــمالی و اقیان ــک ش ــزی آتالنتی ــق مرک مناط
ــع  ــق تجم ــی، مناط ــردش اقیانوس ــای گ ــت. مدل ه ــده اس ش
ــیری  ــه گرمس ــوس نیم ــرداب اقیان ــج گ ــر پن ــی را در ه احتمال
ایــن  کــه  می کننــد  پیش بینــی  مدل هــا  می دهــد.  نشــان 
ــه عمــل  ــه عنــوان تســمه نقال ــزرگ ب ــا مقیــاس ب گرداب هــای ب
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e ــا  ــده از قاره ه ــا ش ــناور ره ــتیکی ش ــای پالس ــد و بقای می کنن

ــع  ــزی تجم ــی مرک ــق همگرای ــرده و در مناط ــع آوری ک را جم
ــده  ــع آوری ش ــای جم ــاس نمونه ه ــر اس ــع، ب ــد. در واق می دهن
ــه  ــت ک ــده اس ــان داده ش ــی، نش ــی دریای ــفرهای تحقیق در س
ــا غلظــت  پالســتیک و میکروپالســتیک در سراســر اقیانوس هــا ب
پالســتیک تــا 2500 گــرم بــر کیلومتــر مربــع در مناطــق تجمــع 

ــود دارد. ــه وج یافت

میکروپالســتیک ها  کــه  می دهــد  نشــان  محلــی  مطالعــات 
ــا  ــد، ت ــدا می کنن ــری راه پی ــی بکرت ــتم های دریای ــه اکوسیس ب
ــوب  ــگ  در جن ــای برین ــتیک ها در دری ــه میکروپالس ــی ک جای
ــای  ــتیک در دری ــت پالس ــده اند. غلظ ــت ش ــکا یاف ــرقی آالس ش
برینــگ )انــدازه قطعــات در ابتــدا کمتــر از 2/5 میلــی متــر بــود( 
ــات  ــن مطالع ــا 0/072 ذره در مترمکعــب )میانگی ــن 0/017 ت بی
ــای  ــتیک ها در آب ه ــود. میکروپالس ــر ب ــف( متغی ــی مختل دریای
ــه  ــدار ب ــدز در بیشــترین مق ــای بارن ســطحی و زیرســطحی دری
ترتیــب 1 و 15 میکروپالســتیک بــر متــر مکعــب یافــت شــده اند. 
ــال های 2002  ــک در س ــتیک های کوچ ــن، پالس ــر ای ــالوه ب ع
ــه وفــور در شــمال ســوالبارت  افزایــش یافتنــد کــه  ــا 2014 ب ت
ــی  ــده تکه تکــه شــدن پالســتیک اســت و نگرانی های نشــان دهن
را در مــورد آلودگــی توســط میکروپالســتیک ها در منطقــه 
ــتیک ها  ــت، میکروپالس ــد. در نهای ــاد می کن ــمال ایج ــب ش قط
ــوب،  ــب جن ــطحی قط ــای س ــز در آب ه ــتیک ها نی و ماکروپالس
در ســواحل و رســوبات جنــوب جبهــه قطبــی یافــت می شــوند.

3-1-2   آب های شیرین

میکروپالســتیک ها در همــه محیط هــای آب شــیرین مــورد 
مطالعــه، از جملــه آب دریاچه هــا و رودخانه هــای آفریقــا، آســیا، 

ــت می شــوند. ــوب یاف ــکای شــمالی و جن ــاره آمری ــا، ق اروپ

محــدوده تمرکــز در میــان ایــن مطالعــات بســیار متفــاوت 
ــی،  اســت. همچنیــن مطالعــات انجــام شــده در یــک منطقــه آب
تغییــرات قابــل توجهــی در توزیــع میکروپالســتیک ها در ســطح 
ــود  ــتیک های موج ــال میکروپالس ــرای مث ــد. ب ــان می ده آب نش
ــن  ــه رای ــداد رودخان ــل در امت ــطحی در 11 مح ــای س در آب ه
بیــن بــازل )ســوئیس( تــا روتــردام )هلنــد( نمونــه بــرداری شــد. 
ــس   ــع در ری ــر مرب ــون ذره در کیلومت ــن ســطح 9 /3 میلی باالتری
در آلمــان یافــت شــد. در پاییــن رودخانــه غلظت هــا بــه ســرعت 
ــزان رســوب  ــه می ــل ک ــن دلی ــه ای ــاالً ب ــد، احتم کاهــش می یاب
ــدن  ــر ش ــر و کندت ــیب کمت ــل ش ــه دلی ــتیک ها ب میکروپالس

ــه اســت. ــش یافت ــان آب افزای جری

در  مختلــف  دریاچه هــای  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
ــوده  ــتیک ها آل ــه میکروپالس ــی ب ــور متفاوت ــه ط ــور ب ــک کش ی
ــی میکروپالســتیک  ــن چگال ــال، میانگی ــوان مث ــه عن شــده اند. ب
20264 ذره در کیلومتــر مربــع در دریاچــه کوهســتانی هووســگل  
ــورون و  ــای ه ــه دریاچه ه ــه نســبت ب ــت شــد ک مغولســتان یاف

ــود. ــتیک ها ب ــه میکروپالس ــوده ب ــتر آل ــوپریور  بیش س

ــتم های  ــا درون سیس ــل ی ــن در داخ ــع ناهمگ ــر توزی ــالوه ب ع

ــان داده  ــتیک ها نش ــف میکروپالس ــکال مختل ــود اش ــی، وج آب
اســت کــه انــواع میکروپالســتیک ها بــه طــور مســاوی در 
محیــط یافــت نمی شــوند: قطعــات و فیلم هــا فراوان تریــن 
انــواع میکروپالســتیک در مطالعــه بودنــد و در عیــن حــال، هیــچ 
تکــه پالســتیکی بــا ابعــاد میکــرو مشــاهده نشــد و فقــط تعــداد 

کمــی قــرص یافــت شــد.

3-2   رسوبات

3-2-1   رسوبات دریایی

ــی و  ــع زمین ــتر از مناب ــتیک ها بیش ــتیک ها و میکروپالس پالس
ــی- ــی م ــط دریای ــه وارد محی ــب رودخان ــق مص ــب از طری اغل

ــن سیســتم ها  ــه ای ــد ک ــات نشــان می ده ــج مطالع شــوند. نتای
میکروپالســتیک هســتند. شــیب  تراکــم  احتمالــی  نقــاط 
ــه  ــی ب ــن یافته های ــی چنی ــواری ارزیاب ــب دش ــاحلی، موج س
دلیــل پیچیدگــی و ناهمگونــی شــرایط می شــود. نتایــج نشــان 
داد کــه مصــب یانگ تســه، هــم در رســوبات و هــم در آب هــای 

ــت. ــده اس ــوده ش ــتیک ها آل ــط میکروپالس ــطحی توس س

خشــکی منبــع مهمــی از بقایــای پالســتیک و میکروپالســتیک 
از طریــق  نــه تنهــا  اقیانــوس اســت، پالســتیک ها  بــرای 
فعالیت هــای مســتقیم انســان آزاد می شــوند بلکــه فرآیندهــای 
ــی در  ــش مهم ــز نق ــوا نی ــای آب و ه ــد چرخه ه ــی مانن طبیع
ورود آن هــا بــه محیــط بــازی می کننــد. مطالعــه ای در ســواحل 
کــره جنوبــی نشــان داد کــه مقادیــر میکروپالســتیک زیــادی، از 
27606 ذره در متــر مربــع بعــد از فصــل بــاران در مقایســه بــا 
میانگیــن مقــدار 8205 ذره در متــر مربــع قبــل از فصــل بــاران 

ــد. ــود می آی ــه وج ب

تنهــا مصــب رودخانه هــا نــه بلکــه ســایر اکوسیســتم های 
ــی  ــد حــاوی غلظــت باالی ــز می توانن ــا نی ــد حراه ســاحلی مانن
از میکروپالســتیک ها باشــند. اکوسیســتم های حــرا ســاحلی 
ســنگاپور بیــن 3 تــا 16 ذره در هــر 250 گــرم رســوب خشــک 
بــا بیشــترین غلظــت در نزدیکــی بنــادر یــا مناطقــی بــا 
ــال،  ــن ح ــا ای ــوند. ب ــامل می ش ــری را ش ــای ماهیگی فعالیت ه
ــر در  ــه کمت ــرا ک ــاده ح ــق دور افت ــتیک ها در مناط میکروپالس
ــوند،  ــت می ش ــد یاف ــرار دارن ــانی ق ــای انس ــرض فعالیت ه مع
ــا  ــتیک ها ت ــه در آن میکروپالس ــزی ک ــرا مال ــگل ح ــد جن مانن
117 ذره در 7500 ســانتی متــر مکعــب رســوب، دیــده شــده اند.

بخشــی از میکروپالســتیک های اقیانوســی بــه کــف دریــا 
ــی  ــرات چگال ــه دلیــل اث ــه ســادگی ب منتهــی می شــوند، کــه ب
ــش داده  ــده پوش ــودات زن ــط موج ــا توس ــده ی ــین ش ــه نش ت
می شــوند. برخــی از مطالعــات، وجــود میکروپالســتیک ها را 
ــا  ــر ب ــا 5000 مت ــه 1100 ت ــا در فاصل در رســوبات عمیــق دری
ــا 1 ذره در 25 ســانتی متــر مکعــب نشــان  فراوانــی متوســط ت

ــد.  داده ان

3-2-2   رسوبات آب های شیرین

ــرای تعییــن سرنوشــت محیــط  ــژه ب ــه وی ــی پالســتیک ب چگال
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ــی  ــر چگونگ ــی ب ــال، چگال ــوان مث ــه عن ــت. ب ــم اس ــت مه زیس
ــه شــناور شــدن آن هــا  ــان از جمل تقســیم ذرات در محیــط آبزی
ــذارد.  ــر می گ ــوب تأثی ــینی در رس ــا ته نش ــطح آب ی ــر روی س ب
بــا ایــن حــال، حتــی زمانــی کــه ویژگــی پالســتیک ها مشــخص 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــوار اس ــا دش ــت آن ه ــی سرنوش ــت، پیش بین اس
ــد  ــناور مانن ــرا ش ــه ذرات ظاه ــت ک ــده اس ــاهده ش ــال، مش مث
انباشــته  رســوبات  در  را می تــوان  پلی پروپیلــن  و  پلی اتیلــن 
کــرد. ایــن امــر بــه دلیــل رســوب زیســتی  یــا تجمــع  بــا مــواد 

ــود. ــق ش ــد محق ــی می توان آل

ــذارد.  ــر می گ ــال پالســتیک ها تأثی ــر انتق ــی ب ــای طبیع فرآینده
ــاحلی  ــط س ــردا  در خ ــه گ ــوبات دریاچ ــال، رس ــوان مث ــه عن ب
ــع  ــر مرب ــه ترتیــب 108 و 1108 ذره در مت ــی و شــمالی ب جنوب
اســت. ایــن الگــو عمدتــا نتیجــه ریخت شناســی بــاد و دریاچــه و 

جریانــات غالــب اســت.

توســط  نیــز  رســوبات  در  موجــود  پالســتیک های  توزیــع 
ــه  ــود. در رودخان ــن می ش ــه تعیی ــانی در منطق ــای انس فعالیت ه
ــتیک ها  ــط میکروپالس ــت متوس ــادا، غلظ ــس در کان ــنت الرن س
)کوچکتــر از 16 /2 میلــی متــر( در 10 محــل نمونه بــرداری 
ایــن مطالعــه  بــود. در  تقریبــاً 13800 ذره در متــر مربــع 
میکروپالســتیک های کوچکــی در مناطقــی کــه پســاب صنعتــی 
ــه  ــی ک ــده اند، در حال ــت ش ــد، یاف ــت می کنن ــهری دریاف و ش
میکروپالســتیک های بزرگتــر در مناطــق غیــر پســاب یافــت 
ــتیک های  ــی از میکروپالس ــی و ترکیب ــج کم ــت. نتای ــده اس ش
ــو   ــه انتاری ــه دریاچ ــوبات ت ــاحل و رس ــده از س ــری ش نمونه گی
پلی اتیلــن  ذرات،  بیــن  در  اســت.  شــده  گــزارش  کانــادا 
رایج تریــن نــوع و پــس از آن پلی پروپیلــن بــود. در ایــن مطالعــه 
هیــچ میکروپالســتیکی در رســوب کــف دریاچــه بــه عمــق بیــش 
ــع  ــد توزی ــان می ده ــه نش ــد، ک ــت نش ــر یاف ــانتی مت از 8 س
ــت  ــز اهمی ــرداری، نی ــتراتژی نمونه ب ــی اس ــودی، در طراح عم

پیــدا می کنــد.

3-3   لجن

بــه طــور خــاص، میکروپالســتیک ها مشــکوک بــه راه یابــی 
بــه محیــط خــود  فاضــالب صنعتــی و خانگــی  از طریــق 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــات اخی ــج مطالع ــه، نتای ــتند. اگرچ هس
ــه  ــتیک ها را ب ــد میکروپالس ــالب می توانن ــای فاض تصفیه خانه ه
ــا پســاب ممکــن اســت حــاوی  ــد، ام ــری حــذف کنن طــور موث
مقادیــر قابــل توجهــی از میکروپالســتیک ها باشــد. بــا ایــن 
ــتر ذرات  ــد بیش ــالب می توان ــه فاض ــه تصفی ــی ک ــال، در حال ح
پالســتیکی و میکروپالســتیکی را از آب حــذف کنــد، امــا بســیاری 
از ذرات در لجــن باقــی می ماننــد. از آنجــا کــه اســتفاده از لجــن 
فاضــالب بــه عنــوان کــود و دفــع آن در خشــکی معمــول اســت، 
بــه ایــن ترتیــب تصفیه خانه هــا مســیری را ایجــاد می کننــد کــه 
از طریــق آن پالســتیک ها وارد محیــط زمینــی و آبــی می شــوند.

3-4   خاک ها

3-4-1   سیستم های زمینی

ــی  ــای دریای ــیرین و محیط ه ــای ش ــتیک در آب ه ــود پالس وج
ــه  ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــترده م ــور گس ــه ط ب
ــق  عنــوان منبــع مهــم در محیط هــای زمینــی و خاکــی، از طری
مســیرهای مختلــف ورود ماننــد مکان هــای دفــن زبالــه مدیریــت 
ــدن  ــه ش ــه، تکه تک ــع آوری زبال ــگام جم ــات در هن ــده، تلف نش
از خــودرو و  ناشــی  زباله هــای  پالســتیک های کشــاورزی، و 
ــت  ــع و اهمی ــه توزی ــال، ب ــن ح ــا ای ــده اند. ب ــناخته ش ــاده ش ج
پالســتیک ها در خــاک تــا بــه امــروز توجــه نســبتاً کمــی شــده 

اســت.

ــه طــور گســترده ای  ــای پالســتیکی ب ــه زباله ه بدیهــی اســت ک
ــق  ــهری از طری ــق ش ــراف مناط ــل و اط ــن ، داخ ــطوح زمی در س
زباله هــای معمولــی، در مجــاورت محل هــای دفــن زبالــه و 
ــای  ــه زباله ه ــی ک ــوند. در جای ــع می ش ــاورزی توزی ــق کش مناط
ــخص  ــیری مش ــوان مس ــه عن ــهری ب ــق ش ــول در مناط غیرمعم
بــرای پالســتیک ها در محیــط بــه نظــر می رســد، برخــی 
ــی از  ــع مهم ــه مناب ــت ب ــن اس ــه ممک ــن زبال ــای دف از محل ه
ــای  ــتیک ه ــه پالس ــوند، از جمل ــل ش ــهری تبدی ــای ش زباله ه
ــزان  ــرا می ــده، زی ــال های آین ــت در س ــط زیس ــود در محی موج
ــه حــدود  پالســتیک موجــود در زباله هــا در دهه هــای گذشــته ب
10 درصــد افزایــش یافتــه اســت )برحســب وزن زباله هــای دفــن 

ــش اســت. ــال افزای ــان در ح ــده( و همچن ش

قطعــات  بــا  خاک هــا  ســهوی  آلودگــی  از  گزارش هایــی 
پالســتیکی کوچــک در نتیجــه پخــش لجــن فاضــالب و آلودگــی 
از طریــق کمپوســت کــه از زباله هــای جامــد شــهری تهیــه 
ــا  ــال، 1000 ت ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــزارش ش ــود، گ می ش
بیــش از 4000 ذره میکروپالســتیک در هــر کیلوگــرم از وزن 
ــل  ــد و مح ــت ش ــاورزی یاف ــایت های کش ــن در س ــک لج خش
ــانتی  ــه در 10 س ــی ک ــد، جای ــا ش ــا احی ــا در اروپ ــن زباله ه دف
متــر اول خــاک 670 الیــاف پالســتیک در هــر کیلوگــرم خــاک 
یافــت شــد. همانطــور کــه در بنــد 5-2 قســمت اول ایــن مقالــه 
ــزون  ــتفاده روزاف ــورد اس ــده ای در م ــی فزاین ــد، نگران ــه ش گفت
پالســتیک ها در کشــاورزی وجــود دارد کــه از طریــق آن ممکــن 

ــوند. ــام ش ــاک ادغ ــتیک ها در خ ــت پالس اس

ــتیک و  ــوب پالس ــروی رس ــوان راه ــه عن ــاده ای ب ــبکه های ج ش
ــده در  ــه ش ــواد دور ریخت ــه م ــوند ک ــناخته می ش ــتیک ش الس
آن هــا، کــه در آن پالســتیک ها بــه احتمــال زیــاد تخریــب 
می شــوند یــا بــه ســرعت پراکنــده می شــوند، بنابرایــن رســوبات 
ــه  ــق ب ــن مناط ــت، ای ــد. در نهای ــع نمی یابن ــی تجم ــل توجه قاب
ــب و  ــق تخری ــزذرات از طری ــوع ری ــق وق ــاد مناط ــال زی احتم

ــتند. ــدن هس ــه ش تکه تک

اگرچــه ممکــن اســت میکروپالســتیک ها ســال ها در خــاک 
باقــی بماننــد، امــا در نهایــت میکروپالســتیک ها احتمــاالً توســط 
ــاب ســطحی  ــا روان ــا ب ــاد جابه جــا شــده و پخــش می شــوند، ی ب

ــوند. ــل می ش ــی منتق ــای آب ــه محیط ه ب

3-4-2   سواحل
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e مطالعــات در مــورد وجــود پالســتیک در محیــط دریایــی به ندرت 

بــر روی تپه هــای ســاحلی و ســواحل خلــوت انجــام می گیــرد. بــا 
ایــن حــال، مطالعاتــی کــه در ایــن مناطــق انجــام شــده حاکــی از 

وجــود مقادیــر زیــادی پالســتیک در آن ها اســت.

وجــود میکروپالســتیک ها در ســواحل چیــن بیــن 200 تــا 600 
عــدد در هــر 50 گــرم رســوب خشــک محاســبه شــده اســت، در 
اینجــا محققــان بــه وضــوح بیــان می کننــد کــه همــه مکان هــای 
ــوده  ــانی ب ــای انس ــز فعالیت ه ــه مراک ــک ب ــرداری نزدی نمونه ب
اســت. ایــن امــر ممکــن اســت بــر تعــداد پالســتیک های موجــود 
ــایر  ــر در س ــن تأثی ــر ای ــذارد. ناگزی ــر بگ ــه تأثی ــن مطالع در ای
مطالعــات نیــز ذکــر شــده اســت: فراوانــی زباله هــای پالســتیکی 
ــهری  ــز ش ــا مراک ــد ب ــه ای می توان ــاره در مطالع ــواحل ق در س
ــی  ــط باشــد، جای ــا مرتب ــای اقتصــادی آن ه ســاحلی و فعالیت ه
ــه پالســتیک در  ــه طــور متوســط 27 قطع ــان ب ــن محقق ــه ای ک
ــد. در  ــدا کردن ــیلی پی ــاره ای ش ــواحل ق ــرای س ــع ب ــر مرب مت
ــره  ــع در جزی ــر مرب ــورد در مت ــش از 800 م ــه، بی ــان مطالع هم
ایســتر  یافــت شــد، جایــی کــه انتقــال زباله هــای پالســتیکی از 
طریــق جریانــات ســطحی در جنــوب گرمســیری اقیانــوس آرام، 
ــه انباشــت زباله هــای پالســتیکی کوچــک در  ــد منجــر ب می توان

ســواحل جزیــره شــود. 

ــواحل  ــداد س ــتیک ها در امت ــتیکی و میکروپالس ــای پالس زباله ه
ــا  ــابه ب ــع مش ــه توزی ــان داد ک ــارس نش ــج ف ــز خلی ــه هرم تنگ
ترتیــب فراوانــی میکروپالســتیک بــه طــور کلــی منعکــس کننــده 
ــی  ــترین فراوان ــا بیش ــه ب ــانی در منطق ــای انس ــطح فعالیت ه س
ــداد  ــی و تع ــق صنعت ــی مناط ــرم در نزدیک 1258 ذره در کیلوگ
کمــی میکروپالســتیک در مناطــق حفاظــت شــده و حــرا اســت.

در نمونه هــای گرفتــه شــده از جزیــره نوردرنــی  دریای شــمال در 
امتــداد خطــوط رانــش و یک دره شــنی، 1 تــا 4 میکروپالســتیک 
کوچــک بالقــوه در هــر کیلوگــرم رســوبات خشــک یافــت شــد. 
تحقیقــات بیشــتر در جزایــر شــرقی فریزین  و کاچلوتپــالت  انجام 
شــده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن یافته هــا بــا مالحظــات علمــی 
دیگــر قابــل تأییــد نیســتند. ایــن امــر اهمیــت اندازه گیری هــای 

قــوی و قابــل بررســی را نشــان می دهــد.

3-5   هوا

ــک از  ــوع ذره کوچ ــر ن ــش ه ــرای پخ ــج ب ــل رای ــک ناق ــاد ی ب
جملــه پالســتیک اســت، در واقــع انتقــال و رســوب جــوی ممکــن 
ــتیک ها  ــی از میکروپالس ــل توجه ــتقیم و قاب ــیر مس ــت مس اس
از محصــوالت مصرفــی بــه محیــط باشــد. عــالوه بــر ایــن، 
و 60/0   1/0 بیــن  غلظت هــای  در  اخیــراً  میکروپالســتیک ها 
ــا و  ــی )آپارتمان ه ــای داخل ــب در محیط ه ــر مکع ــر مت ــاف ب الی
ادارات( در مقایســه بــا غلظت هــای بیرونــی کــه بیــن 0/3 و 1/5 

ــده اند. ــدا ش ــت پی ــب اس ــر مکع ــر مت ــاف ب الی

مشــارکت  در  دانــش  شــکاف  فــوق،  مطالعــات  علیرغــم 
میکروپالســتیک در آلودگــی هــوا یــا کیفیــت هــوا قابــل توجــه 

ــت. اس

3-6   آب شیرین زمینی و زیست گاه دریایی

وجــود قطعــات پالســتیکی نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه حــذف 
آن هــا از محیــط دشــوار اســت، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه 
ــق  ــا از طری ــودات، ی ــیعی از موج ــف وس ــط طی ــد توس می توانن
ــه ذرات  ــه ای ک ــال تغذی ــطه انتق ــه واس ــا ب ــتقیم ی ــه مس تغذی
میکروپالســتیک بــه طــور بالقــوه وارد زنجیــره غذایــی بــا جــذب 
ــط  ــدن توس ــه ای و بلعی ــطح تغذی ــن س ــا در پایین تری جلبک ه
ــت.  ــده اس ــران کنن ــیار نگ ــرد، بس ــورت گی ــزی ص ــدگان آب چرن

ــای کوچــک ممکــن اســت مشــابه  ــن تکه ه ــدن، ای ــگام بلعی هن
ــا  ــه ی ــتم های تغذی ــردن سیس ــدود ک ــا مس ــر ب ــای بزرگت تکه ه
دســتگاه گــوارش، خطــر فیزیکــی داشــته باشــند. عــالوه بــر ایــن، 
ــدن  ــر ب ــای دیگ ــه بافت ه ــز از روده ب ــکوپی نی ــات میکروس قطع
منتقــل می شــوند. بایــد توجه داشــت کــه  ایــن نتایــج از مطالعات 
تجربــی بــه دســت آمــده اســت کــه بــا غلظت هــای زیــاد انجــام 
شــده اســت. ضــروری اســت بیــن روش انتقــال نظــری و تأثیــر 
ــل شــویم. در حــال  ــز قائ ــورد نظــر تمای واقعــی در ارگانیســم م
حاضــر تحقیقــات معتبــری وجــود نــدارد و روش هــای یکنواخــت 

معاینــه نیــز بــرای ایــن منظــور ضــروری اســت.

ــرده  ــه کار ب ــتیک های ب ــی ناشــی از میکروپالس ــرات احتمال تأثی
ــرای  ــا پیامدهایــی ب شــده در خشــکی، در اکوسیســتم زمینــی ب
ــات در  ــال، مطالع ــن ح ــا ای ــود. ب ــاز می ش ــی آغ ــای زمین گونه ه
ــور  ــه ط ــی ب ــودات زمین ــر موج ــتیک ب ــر میکروپالس ــورد تأثی م
ــی کــه روی 17  قابــل مالحظــه ای کمیــاب اســت. در تحقیق
پرنــده در شــانگهای انجــام شــد، محققــان 364 مــورد پالســتیک 
ــر( را شــمارش  ــی مت ــا 8/5 میل ــر ت ــی مت ــدازه از 0/5 میل )در ان
ــار  ــد، امــا جالــب توجــه اســت کــه هیــچ رابطــه ای بیــن ب کردن
پالســتیکی و وضعیــت بــدن در ایــن مطالعــه یافــت نشــد. بقایــای 
پالســتیکی نیــز در پرنــدگان آب شــیرین بــه عنــوان غــاز و اردک 

ــادا یافــت شــد. در کان

در  میکروپالســتیک هایی  شــیرین  آب  محیط هــای  در 
ــع  ــیرین )و مناب ــان آب ش ــا  و ماهی ــا ماگن ــت دافنی سخت پوس

موجــود در آن( یافــت شــده اســت.

در دهه هــای گذشــته مشــاهده شــده اســت کــه جانــوران 
ــدد  ــودات متع ــت ها و موج ــتانداران، الک پش ــد پس ــی مانن دریای
ــری را  ــه و بط ــه کیس ــی از جمل ــتیکی بزرگ ــالم پالس ــر اق دیگ
می بلعنــد. در تحقیقــی کــه در شــمال اقیانــوس آرام انجــام شــد 
ذرات پالســتیکی در معــده 8 مــورد از 11 گونــه پرنــده دریایــی 
ــر  ــد شــدند. عــالوه ب ــی صی ــه صــورت تصادف ــت شــد کــه ب یاف
ایــن، بررســی محتــوای روده هــزاران پرنــده دریایــی در دو 
ــط  ــتیک توس ــرف پالس ــه مص ــان داد ک ــه نش ــه جداگان مطالع
ــات،  ــن مطالع ــاله بی ــا 15 س ــه 10 ت ــی در فاصل ــدگان دریای پرن

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش افزای

دیگــر  بــا ســطوح  دریایــی  موجــودات  از  نمونــه  تعــدادی 
تغذیــه کننــده کــه میکروپالســتیک ها را می بلعنــد، وجــود 
ــای  ــون دانه ه ــه میکروزئوپالنکت ــت ک ــده اس ــاهده ش دارد. مش
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پلی اســتایرن 1/7 تــا 30/6 میکرومتــر را بلعیــده اســت. بلعیــدن 
ــه  ــا مشــاهده شــده اســت، ب میکروپالســتیک ها توســط هزارپاه
گونــه ای کــه 83 درصــد از حیوانــات نمونه بــرداری شــده حــاوی 

ــد.  ــود بودن ــده خ ــته( در مع ــا رش ــتیک )عمدت پالس

میکروپالســتیک ها در 36/5 درصــد ماهیــان متعلــق بــه 10 
ــا  ــد ب ــت ش ــی  یاف ــال انگلیس ــده از کان ــری ش ــه نمونه گی گون
میانگیــن )0/1 ± 1/9( ذره بازیافــت شــده از آن هایــی کــه حــاوی 
ــزی  ــدار مرک ــای م ــا یافته ه ــا ب ــن یافته ه ــد. ای ــتیک بودن پالس
شــمال اقیانــوس آرام قابــل مقایســه بــود. قطعــات کوچــک 

ــا 2/79  ــر ت ــی مت ــدازه 1 میل ــا از کالس ان ــتیکی )عمدت پالس
ــده  ــد ش ــان صی ــوم کل ماهی ــک س ــاً در ی ــر( تقریب ــی مت میل

ــت شــد. یاف

ــی  ــن راه ــوند و بنابرای ــکار می ش ــر ش ــودات کوچکت ــن موج ای
ــی  ــی دریای ــبکه غذای ــف ش ــای مختل ــه بخش ه ــرای ورود ب ب
ایجــاد می کننــد. مشــخص شــده اســت کــه موجــودات ســطوح 
بــاالی تغذیــه، میکروپالســتیک هایی را کــه توســط طعمــه 
قطــر  بــا  میکروپالســتیک هایی  آن  در  و  می شــوند  منتقــل 
تقریبــی 1 میلــی متــر در فــوک خــز و شــیرهای دریایــی ثبــت 

ــد. ــت، بلعیده ان ــده اس ش
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مقدمه

بــا گــذری بــه گذشــته نــه چنــدان دور، درمیابیــم کارخانه هــای 
بســیاری کــه زمانــی در کشــور و حتــی در منطقــه برنــد 
ــت  ــا از رقاب ــود و ی ــرده نمی ش ــا ب ــمی از آنه ــروز اس ــد ام بوده ان
ــرکت  ــد، ش ــش رفته ان ــی پی ــرز تعطیل ــا م ــا ت ــده اند ی ــارج ش خ
ــی از  ــی خیل ــی، صنعــت نســاجی و کفــش و حت ارج، کفــش مل
ــای  ــا رقب ــت ب ــی کشــور در رقاب ــع شــکالت ســازی و غذای صنای
ــر  ــوی دیگ ــد. و از س ــه را باخته ان ــی قافی ــی چین ــی و حت خارج
در همیــن وضعیــت شــاهد هســتیم کــه برخــی شــرکت ها، 

چکیده: 
در دنیــای امــروز، گســترش بــازار صنایــع غذایــی از یــک ســو و افزایــش رقابــت پذیــری بیــن شــرکت ها و توقــع مشــتریان 
از ســوی دیگــر، شــرکت های غذایــی را ترغیــب کــرده تــا بــه ایجــاد یــک برنــد قــوی در بازارهــای رقابتــی امــروز مبــادرت 
ورزنــد؛ همچنیــن رضایــت مشــتری را فراهــم ســازند. مدیــران ســازمان ها آگاهنــد کــه بــدون رقابــت دیگــر نمی تواننــد در 
بــازار باقــی بماننــد رقابتــی کــه رضایــت مشــتریان را در برداشــته باشــد، آنهــا بایــد توانایــی شناســایی نیازهــای مشــتریان 
ــت  ــات بدس ــول و خدم ــا از محص ــت آنه ــود رضای ــش داده ش ــتریان پوش ــارات مش ــر انتظ ــون اگ ــند، چ ــته باش را داش
ــت صــد در  ــه رضای ــان مشــتریان وجــود دارد و ب ــوز نارضایتــی در می ــر نشــان می دهــد کــه هن ــد. تحقیقــات اخی می آی
صــد نرســیده اســت. در نتیجــه کشــف راه هــای مختلــف و معرفــی عناصــری کــه بــر رضایــت مشــتری تأثیــر می گــذارد 
مهــم اســت. آمیختــه بازاریابــی یکــی از ایــن ابزارهاســت کــه می توانــد رضایــت مشــتریان را در برداشــته باشــد؛ آمیختــه 
بازاریابــی چهــار پــی یعنــی محصــول مناســب را در مــکان و زمــان مناســب، بــا یــک قیمــت مناســب بــه دســت مشــتری 
برســانیم و شــامل مجموعــه اقدامــات فیزیکــی و غیرفیزیکــی ســازمان ها مــی باشــد کــه منجــر بــه حفــظ و یــا افزایــش 
ــر میــزان فــروش و  ــی ب ــا بررســی تأثیــر آمیختــه بازاریاب ــازار خواهــد شــد. شــرکت ها ب ــدازه ســهم ب حجــم فــروش و ان
رضایتمنــدی مشــتریان، بــه نقــاط قــوت و ضعــف خــود پــی خواهنــد بــرد، صنایــع غذایــی، بخصــوص شــکالت ســازی نیــز 
از ایــن امــر مســتثنی نیســت و یــک بــازار رقابتــی پیچیــده ای دارد و کشــور مــا، در رأس آن تبریــز ســهم قابــل توجهــی 
در ایــن صنعــت دارد. لــذا در ایــن تحقیــق بــه بررســی نقــش عناصــر آمیختــه بازاریابــی )4P( بــر رضایتمنــدی مصــرف 
کننــدگان صنایــع شــکالت ســازی پرداختــه شــده اســت، تحقیــق حاضــر در تابســتان 1400، در جامعــه آمــاری تبریــز بــا 
900 نفــر نمونــه از مصــرف کننــدگان شــکالت و بــا آزمــون T، انجــام شــده اســت و فرضیه هایــی کــه در قالــب 38 ســوال 
ــا، 4P )محصــول، قیمــت، ترفیــع و توزیــع(  ــد، تمامــا تأییــد شــده اند، یعنــی آمیخته هــای بازاریابــی ی مطــرح شــده بودن

در رضایــت منــدی مشــتریان از شــرکت های شــکالت ســازی تأثیــر دارد.
کلیدواژه ها: آمیخته های بازاریابی، رضایت مندی، صنایع شکالت سازی

هماننــد شــیرین عســل از ایــن مبــارزه ســرفراز بیــرون آمده انــد. 
آنچــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت، داشــتن یــک 
ــی  ــد، یک ــتراتژیک می باش ــزی اس ــی و برنامه ری ــه بازاریاب برنام
ــل  ــری عوام ــتفاده و بکارگی ــازار اس ــزی ب ــای برنامه ری از روش ه
ــر  ــی نظی ــر عوامل ــارت دیگ ــد؛ بعب ــی می باش ــه بازاریاب آمیخت
ــی در  ــش اساس ــج نق ــع و تروی ــال توزی ــت، کان ــول، قیم محص
ــرکت ها  ــوالت ش ــازار محص ــهم ب ــدازه س ــروش و ان ــش ف افزای
ــات  ــرکت ها و موسس ــفانه در ش ــه متأس ــد ک ــا دارن ــن رقب در بی
تجــاری ایــران کمتــر بــه ایــن مســئله توجــه شــده اســت. علــت 
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ایــن امــر نیــز تــا حــدی روشــن اســت. ایــن مؤسســات برخــالف 
ــی  ــق و صحیح ــی، دقی ــدگاه علم ــا دی ــرح دنی ــرکت های مط ش
نســبت بــه مدیریــت بازاریابــی ندارنــد؛ لــذا در مجمــوع، کشــور 
ــه خــود  ــازار شــکالت را در بیــن رقبــا ب مــا ســهم کوچکــی از ب
اختصــاص می دهــد. در زمینــه بــازار داخلــی نیــز همیــن 
ــات  ــرکت ها و مؤسس ــی از ش ــود. برخ ــاهده می ش ــت مش وضعی
بــه دلیــل ســابقه تولیــد محصــول خــاص، انحصــاری و تقاضــای 
ــه شــیوه های  ــازی ب ــا، نی ــه محصــول آن ه ــازار ب بیــش از حــد ب
ــذا  ــد و ل ــی را احســاس نکرده ان ــت بازاریاب ــن مدیری علمــی و نوی
ــا مشــکل مواجــه شــده اند؛ برخــی از  ــازار ب ــر شــرایط ب ــا تغیی ب
ــای ســنتی و غیرعلمــی  ــه روش ه ــم ب ــوز ه ــن شــرکت ها، هن ای
ــع و  ــد، توزی ــه تولی ــاس ب ــان اس ــر هم ــه داده و ب ــروش ادام ف
قیمــت گــذاری اقــدام می نماینــد تــا همچنــان بهــره وری حاصــل 
از عوامــل تولیــد ناچیــز و حتــی در برخــی صنایــع در حــد صفــر 
باشــد. بکارگیــری روش آمیخته هــای بازاریابــی می توانــد کمــک 
شــایانی بــرای شــرکت ها بــرای حضــور موفــق در بــازار را داشــته 

باشــند.

بیان مسئله

در دنیــای امــروز، گســترش بــازار صنایــع غذایــی از یــک ســو و 
ــتریان از  ــع مش ــرکت ها و توق ــن ش ــری بی ــت پذی ــش رقاب افزای
ســوی دیگــر، شــرکت های غذایــی را ترغیــب کــرده تــا بــه ایجــاد 
یــک برنــد قــوی در بازارهــای رقابتی امــروز مبادرت ورزنــد. برخی 
ــد  ــه می دانن ــگ متمدنان ــک جن ــي را ی ــردازان، بازاریاب ــه پ نظری
ــق  ــازمان هایي موف ــرکت ها و س ــا، ش ــن نبرده ــب ای ــه در اغل ک
ــري  ــري مطلوبت ــم فک ــا و نظ ــات، ایده ه ــه از کلم ــوند ک مي ش
ــي  ــت بازاریاب ــر، داراي مدیری ــارت دیگ ــد؛ بعب ــتفاده مي نماین اس
بــروز و منســجمي باشــند تــا بتواننــد در مبــارزه بــا صحنه هــاي 
رقابــت گام بردارنــد ]16[. در ایــن رابطــه کاتلــر اعتقــاد دارد کــه 
اکثــر شــرکت هــا توجــه زیــادي بــه کاهــش هزینــه مــي کننــد؛ 
ــاي  ــه ه ــي، هزین ــاي بازاریاب ــه ه ــدم صــرف هزین ــه ع در حالیک

ــد. ــاد می کن ــتري را ایج بیش

ــازمان ها  ــتراتژیک س ــای اس ــی در برنامه ریزی ه ــه بازاریاب آمیخت
بــه عنــوان داده اثــر بخــش مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ زیــرا 
بواســطه آن مــی تــوان شــناخت جامعــی از بــازار بــه دســت آورد 
ــازار  ــردن ســهم ب ــاال ب ــوان جهــت افزایــش و ب و در نتیجــه می ت
ــد  ــاط مفی ــراری ارتب ــا برق ــازمانی ب ــر س ــت. ه ــره جس از آن به
ــان  ــوزش کارکن ــروش، آم ــای ف ــا نمایندگی ه ــش ب ــر بخ و اث
جهــت برقــراری ارتبــاط دوســتانه، انتخــاب یــک رســانه مناســب 
بــرای تبلیــغ و اقدامــات دیگــر می توانــد افزایــش حجــم فــروش 
ــه  ــد. در یــک فرآینــد تولیــد و ارائ محصوالتــش را تضمیــن نمای
ــایی  ــف )4P(  را شناس ــوت و ضع ــاط ق ــوان نق ــات، می ت خدم
ــل  ــره وری در عوام ــش به ــب افزای ــت آن موج ــا تقوی ــود و ب نم
تولیــد در دوره هــای بعــدی شــد. در حقیقــت می تــوان در 
ــه  ــی ک ــه تجربه های ــه ب ــا توج ــاص ب ــی خ ــک دوره زمان ــی ی ط
از دوره هــای قبــل بدســت آمــده اســت، بهــره وری را از امکانــات 
ــفانه در  ــی بدســت آورد. متأس ــی و غیرفیزیک ــزات فیزیک و تجهی
کشــور مــا بــه ایــن دلیــل کــه بازاریابــی یــک علــم جدیــد بــوده 

شــرکت ها بــه رعایــت اصولــی آمیختــه بازاریابــی توجــه کمتــری 
ــز،  ــی نی ــرکت های داخل ــی ش ــود برخ ــن وج ــا ای ــد. ب نموده ان
همــراه دیگــر شــرکت ها و مؤسســات در فکــر ایجــاد تحــول در 
سیســتم بازاریابــی خــود می باشــند و ســعی دارنــد بــا تغییــرات 
در عناصــر آمیختــه بازاریابــی، سیســتم فــروش شــرکت را تغییــر 
رقابــت  در عرصــه  بلندتــری  و  قدم هــای مطمئن تــر  و  داده 
بردارنــد. بــا توجــه بــه مســئله اصلــی تحقیــق، محقــق بــه دنبــال 
ــر  ــی ب ــه بازاریاب ــر عناصــر آمیخت ــه بررســی تأثی ــا ب آن اســت ت
میــزان رضایتمنــدی مصرف کننــدگان شــرکت های شــکالت 
ــا  ــادر باشــند ب ــق شــرکت ها ق ــن طری ــا از ای ــردازد؛ ت ســازی بپ
تقویــت نقــاط قــوت و پوشــش نقــاط ضعــف، در عرصــه رقابــت 

حضــوری قدرتمنــد داشــته باشــد.

ضروت و اهمیت تحقیق

ــه، بلکــه یــک ضــرورت اســت و  ــه یــک حرب ــی اکنــون ن بازاریاب
ــما دارد.  ــرکت ش ــم ش ــای مه ــایر فراینده ــای س ــی همپ اهمیت
ایــن ویژگی هــا بــدون شــک هــر ســازمانی را بــه ســمت 
آن  رویه هــای  و  روش هــا  اتخــاذ  و  مارکتینــگ  ســاماندهی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای بازاریاب ــه آورده ه ــرا ک ــد، چ ــوق می ده س
ــر اســت. بدیهــی  ــر آن، بســیار قابل توجه ت ــط ب هزینه هــای مرتب
ــه ارتقــای فــرد یــاری رســاند  اســت کــه هــر مکانیســمی کــه ب
ــی  ــر بی توجه ــن نظ ــت. از ای ــد داش ــزام را خواه ــک ال ــم ی حک
ــب و کار  ــای آن، کس ــتفاده از مزای ــدم اس ــگ و ع ــه مارکتین ب
را از ظرفیت هــای بســیاری محــروم می کنــد. و بــه رقیبــان 
ــی،  ــه بازاریاب ــرای دســتیابی ب اجــازه پیشــی گرفتــن می دهــد. ب
ابزارهــای متفاوتــی در شــرکت ها وجــود دارد کــه قدرتمندتریــن 
ــی  آن هــا، بکارگیــری درســت و اصولــی عناصــر آمیختــه بازاریاب
می باشــد. آمیختــه بازاریابــی شــامل مجموعــه اقدامــات فیزیکــی 
ــش  ــا افزای ــظ و ی ــه حف ــر ب ــه منج ــازمان ها ک ــی س و غیرفیزیک
ــد.  ــد، می باش ــد ش ــازار خواه ــهم ب ــدازه س ــروش و ان ــم ف حج
ــزان  ــر می ــی ب ــه بازاریاب ــر آمیخت ــی تأثی ــا بررس ــرکت ها ب ش
فــروش و رضایتمنــدی مشــتریان، بــه نقــاط قــوت و ضعــف خــود 
پــی خواهنــد بــرد. بــا توجــه بــه اینکــه آمیختــه بازاریابــی یکــی 
ــی و افزایــش فــروش  ــن اســتراتژی بازاریاب از عوامــل مهــم تدوی
ــود  ــی خ ــداف عال ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــرکت ها جه ــت و ش اس
از آن بهــره می برنــد، شــرکت ها می بایســت از میــزان تأثیــر 
ــدگاِن  ــدی مصــرف کنن ــزان رضایتمن ــر می ــی ب ــه بازاریاب آمیخت
محصــوالِت خــود مطلــع و تغییــرات الزم را در عناصــر آمیختــه 
بازاریابــی اعمــال کنــد. لــذا ضــرروت و اهمیــت موضــوع روشــن 

ــود. ــد خواهــد ب ــه اســتفاده از 4P مفی مــی شــود ک

 فرضیه های تحقیق

فرضیــه اصلــی: آمیختــه بازاریابــی )4P( بــر افزایــش رضایتمندی 
مصــرف کنندگان شــکالت تأثیــردارد. 

بــا توجــه بــه فرضیــه اصلــی ایــن تحقیــق، 4 فرضیــه فرعــی در 
ــر مطــرح می شــود: ــه شــرح زی ایــن راســتا ب

1. آمیختــه محصــول بــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف کنندگان 
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2. آمیختــه قیمــت بــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف کننــدگان 
شــکالت  تأثیــر دارد.

3. آمیختــه ترفیــع بــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف کننــدگان 
شــکالت  تأثیــر دارد.

4. آمیختــه توزیــع بــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف کننــدگان 
شــکالت تأثیــر دارد.

تعریف واژگان تحقیق

بازاریابــی: فعالیــت انســانی در جهــت بــرآورده ســاختن نیازهــا و 
ــه می باشــد ]6[. خواســته هــا از طریــق فرآینــد مبادل

آمیختــه بازاریابــی: مجموعــه ای از ابزارهــای قابــل کنتــرل 
ــعی در  ــا س ــن آن ه ــم آمیخت ــا در ه ــرکتها ب ــه ش ــی ک بازاریاب
پاســخگویی بــازار هــدف دارنــد بعبــارت دیگــر در برگیرنــده همــه 
ــر  ــا ب ــام آن ه ــا انج ــد ب ــه شــرکت میتوان ــی اســت ک فعالیت های

ــذارد. ــر بگ ــش اث ــا محصوالت ــزان تقاض می

ــد کســب و کار  ــه رش ــه ب ــی 4P  چگون ــه بازاریاب آمیخت
ــد؟ ــک می کن ــما کم ش

آمیختــه بازاریابــی چهــار پــی یعنــی محصــول مناســب در مکان و 
زمــان مناســب، بــا یــک قیمــت مناســب در اختیــار مشــتری قرار 
ــه نظــر برســد کــه ایــن کار بســیار  ــگاه اول ب گیــرد. شــاید در ن
ســاده اســت و همــه آن را می داننــد، امــا ایــن فقــط ظاهــر قضیــه 
اســت. در اصــل  مدیریــت همــه P هــا بــه شــکل یکپارچــه حائــز 
ــت  ــا درس ــی از آن ه ــت یک ــر وق ــه ه ــرا ک ــتند، چ ــت هس اهمی
عمــل نکنــد، بخش هــای دیگــر هــم دچــار مشــکل می شــوند، و 
چــه بســا کســب و کار بــه خطــر می افتــد. بــرای درک بهتــر ایــن 
موضــوع در ادامــه هــر چهــار P به طــور جداگانــه مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت و در نهایــت یــک جمــع بنــدی کلــی صــورت 

پذیرفتــه اســت.

)Product(محصول ،Pاولین

ــه مشــتری  ــه ب ــی اســت ک ــا خدمات ــور از محصــول، کاال ی منظ
ــس و  ــل لم ــز قاب ــک چی ــاً ی ــول لزوم ــم. محص ــه می کنی عرض
ــا  ــه از کارخانه ه ــی ک ــا خودروی ــه تنه ــاًل، ن فیزیکــی نیســت. مث
خریــداری می گــردد یــک محصــول اســت، بلکــه خدماتــی مثــل 
ــای  ــا پهن ــد، ی ــه می کنن ــه آرایشــگاه ها ارائ ــو ک ــاه کــردن م کوت
بانــد اینترنتــی کــه از اپراتورهــا خریــداری می شــود هــم در ایــن 
ــن محصــوالت  ــا ای مــدل یــک محصــول محســوب می شــوند. ام
چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــند؟ کســب  وکارهــای بــزرگ 
ــی(  ــه  جــز کارخانه هــای تولیــد خــودروی ایران ــا )ب در تمــام دنی
ــه مشــتری  ــن محصــول را ب ــا کیفیت تری ــا ب ــد ت ــالش می کنن ت

ارائــه دهنــد.

شــرکت کــداک )Kodak(، یــک شــرکت تولیــد کننــده دوربیــن 

و لــوازم جانبــی عکاســی اســت کــه زمانــی جــزء شــرکت  هــای 
ــی  ــش از کس ــال پی ــر 10-12 س ــد. اگ ــی می ش ــته تلق برجس
ــداری شــود و  ــو عکاســی خری ــد نگاتی می پرســیدید از کــدام برن
یــا کــدام دوربیــن آنالــوگ بهتــر اســت، بــه احتمــال 90%  کــداک 
ــه  ــت ک ــی اس ــن گفتن ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــنهاد می کردن را پیش
دوربیــن کــداک در اولیــن فــرود انســان بــر کــره مــاه هــم حضــور 
ــفانه  ــا متأس ــانده اســت! ام ــت رس ــه ثب ــری را ب ــته و تصاوی داش
ایــن موفقیت هــا دوام چندانــی نداشــت. پــس از مدتــی شــرکت 
قدرتمنــد کــداک در ســرازیری ســقوط قــرار گرفــت، و ســرانجام 

در ســال 2012 اعــالم ورشکســتگی کــرد!

اشــتباه کــداک در ایــن مــورد بــود کــه عصــر عکاســی دیجیتــال 
ــازار  ــرات ب ــه تغیی ــه ب ــدون اینک ــداک ب ــود، و ک ــده ب ــروع ش ش
توجهــی داشــته باشــد، همچنــان اصــرار داشــت کیفیــت 
ــث  ــر بح ــا دیگ ــد. ام ــود ببخش ــود را بهب ــی خ ــوالت فعل محص
کیفیــت محصــول مطــرح نبــود، محصــوالت کــداک پاســخ 
ــود  ــم ب ــل ه ــن دلی ــه  همی ــی داد! ب ــتریان را نم ــای مش نیازه
ــه   ــت داد، روز ب ــازار را از دس ــی از ب ــش بزرگ ــداک بخ ــه ک ک
ــا  ــت. آی ــا پیوس ــه خاطره ه ــت ب ــد و در نهای ــر ش روز ضعیف ت
مشــکل اصلــی کــداک، بــا وجــود محصــوالت خــوب و بــا کیفیــت 
ــِل شــرکت کــداک، رقیــب دیرینــه او، یعنــی  ــود؟ در مقاب چــه ب
فوجی فیلــم)FujiFilm(، از فرصــت پیــش آمــده بخوبــی اســتفاده 
کــرد، بســرعت خــود را بــا رشــد ســریع فنــاوری دیجیتــال وفــق 
ــاخت و  ــای مشــتریان س ــق نیازه ــود را مطاب داد، محصــوالت خ

ــد.  ــت یاب ــی دس ــای خوب ــه موفقیت ه ــت ب توانس

 )Price( قیمت P دومین

منظــور از قیمــت، همــان هزینــه ای اســت کــه مشــتری پرداخــت 
ــد.  ــتفاده کن ــا اس ــات( م ــا خدم ــا از محصــول )کاال ی ــد ت می کن
ــه  ــی ک ــر هزینه های ــه اگ ــد ک ــان می کنن ــردم گم ــی از م خیل
ــردد، و درصــد ســود  ــد محصــول شــده محاســبه گ صــرف تولی
ــت  ــه دس ــول ب ــت محص ــود، قیم ــه ش ــه آن اضاف ــر ب ــورد نظ م
می آیــد! امــا اصــاًل اینطــور نیســت! قیمت گــذاری روی محصــول 
ــا آن  ــی اســت کــه کســب  وکارهــا همیشــه ب یکــی از چالش های
ســر و کار داشــته اند، و کارشناســان مختلــف بازاریابــی روش هــای 
ــن  ــی ای ــۀ اصل ــد. وظیف ــنهاد کرده ان ــرای آن پیش ــی را ب مختلف
ــازار، قیمــت رقبــا، ارزش  اســت کــه ضمــن توجــه بــه شــرایط ب
ــرای  ــن روش ب ــا عرضــۀ کاال، بهتری ــد ت ــۀ تولی محصــول و هزین
ــه  ــال ب ــک مث ــردد. ی ــاب گ ــول انتخ ــذاری روی محص قیمت گ

ــد.  ــن موضــوع کمــک می کن ــت ای ــر اهمی ــر چــه بهت درک ه

ــرای محصــوالت خــود  ــه ب ــل« چگون ــی بزرگــی مثــل »اپ کمپان
قیمــت تعییــن می کنــد؟ یکــی از روش هایــی کــه اپــل اســتفاده 
ــن  ــت. ای ــیرگیری اس ــا سرش ــزاف ی ــذاری گ ــد، قیمت گ می کن
ــا  ــت ی ــه هوی ــی دارد ک ــی کارای ــرای بیزنس های ــتر ب روش بیش
ارزش برنــد آن هــا به خوبــی در بیــن مــردم جــا افتــاده، و مشــتری 
ــول  ــا پ ــاص آن ه ــا ارزش خ ــری ی ــل برت ــه دلی ــت ب ــر اس حاض
بیشــتری پرداخــت کنــد! اپــل وقتــی گوشــی جدیــدی معرفــی 
ــد، و  ــن می کن ــاال تعیی ــت ب ــک قیم ــرای آن ی ــد، اول ب می کن
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ــازار  ــد خــود را وارد ب ــا محصــوالت جدی ــه رقب ــی ک ــد از مدت بع
کردنــد، قیمــت را کاهــش می دهــد. اپــل ســود خوبــی را از افــراد 
ــع نقــش  ــراد در واق ــن اف ــد. ای ــد کســب می کن پیشــگام در خری
سرشــیر را بــرای اپــل دارنــد، و عــالوه  بــر سودرســانی، محصــول 

ــد. ــم می کنن ــج ه آن را تروی

 )Place( مکان محصول یا توزیع P سومین

بعــد از این کــه جوانــب مختلــف محصــول بررســی گردیــد 
ــع  ــر توزی ــه فک ــه ب ــت ک ــت آن اس ــد، وق ــذاری ش ــت گ و قیم
محصــول در محل هــای مناســب بــود. اینکــه چــه کانالــی بــرای 
عرضــۀ محصــول )کاال یــا خدمــات( بهتــر اســت، بــه نــوع کســب 
ــع در  ــرای اینکــه توزی ــازار هــدف شــما بســتگی دارد. ب  وکار و ب
ــد  ــه تولی ــک کارخان ــد ی ــر درک کنی ــی را بهت ــه بازاریاب آمیخت
ــرای ایــن  شــامپو را در نظــر بگیریــد. چــه کانال هــای توزیعــی ب

ــد؟ ــل می کن ــر عم ــه بهت کارخان

ــدف  ــازار ه ــت و ب ــروری اس ــای ض ــزء کااله ــامپو ج ــون ش چ
گســترده ای دارد، می توانــد بصــورت گســترده توزیــع شــود. 
ــد  ــادی مانن ــای زی ــوان از کانال ه ــترده می ت ــع گس ــرای توزی ب
فروشــگاه های  ســوپرمارکت،  داروخانــه،  آنالیــن،  فروشــگاه 
ــا برخــی از کســب   ــرد. ام ــره ای، آرایشــگاه و ... اســتفاده ک زنجی
وکارهــا هــم وجــود دارنــد کــه کاالهــای خــاص تولیــد می کننــد. 
کانال هــای توزیــع بــرای ایــن بیزنس هــا قطعــاً متفــاوت خواهــد 
ــچ گاه  ــین هی ــری ماش ــد باط ــۀ تولی ــک کارخان ــاًل ی ــود؛ مث ب
نمی توانــد از توزیــع گســترده بــرای رســاندن محصــول بــه دســت 
مشــتری اســتفاده کنــد. بــرای ایــن کســب  وکار بهتــر اســت کــه 
نمایندگی هایــی را در شــهرها و اســتان های مختلــف ایجــاد 
ــام  ــا انج ــن کانال ه ــق ای ــول را از طری ــع محص ــد، و کار توزی کن
ــده  ــرکت های ارائه دهن ــرای ش ــول ب ــع محص ــث توزی ــد. بح ده
ــه  ــرکتی ک ــاًل ش ــت. مث ــرح اس ــم مط ــات ه ــا خدم ــرویس ی س
ــد در بســتر  ــد، بای ــه می کن ــت ارائ ــد اینترن ــای بان ســرویس پهن
ــود را از  ــرویس خ ــد، و س ــترش ده ــود را گس ــت خ وب فعالی

ــه دســت مشــتری برســاند. ــال ب ــن کان ــق ای طری

 )Promotion(ترویج P چهارمین

فــرض بــر ایــن اســت کــه ســه مرحلــۀ قبلــی بــا موفقیــت ســپری 
شــد. حــال زمــان یــک مرحلــه بســیار مهــم و حیاتــی فرارســیده 
ــارۀ محصــول و اطالعــات کلــی  اســت! در ایــن مرحلــه بایــد درب
ــر زن  ــتین مدی ــتاک )نخس ــث کامس ــم ب ــود. خان ــغ ش آن تبلی
ــد:  ــه می گوی ــی دارد ک ــخن جالب ــک( س ــرال الکتری ــخ جن تاری
اگــر چیــزی نگوییــد، چیــزی هــم نمی توانیــد بفروشــید! منظــور 
ــات درســت  ــق تبلیغ ــد ســعی شــود از طری ــه بای ــن اســت ک ای
ــه افــراد نشــان  ــا مخاطبــان ســخن گفتــه شــود، محصــول را ب ب
داده و آن هــا را بــه ســمت خریــد محصــول هدایــت کنیــم. البتــه 
ــا  ــوان ب ــد، و می ت ــود دارن ــات وج ــرای تبلیغ ــادی ب ــای زی راه ه
ــا، شــرایط  ــه هزینه هــا، مخاطبــان هــدف، تبلیغــات رقب توجــه ب
ــوط  ــان مرب ــه کســب  وکارت ــه ب ــی ک ــایر ویژگی های ــه و س جامع

اســت، بهتریــن گزینــه را از بیــن آن هــا انتخــاب کنیــد.

ــی  ــات محیط ــون، تبلیغ ــو تلویزی ــات در رادی ــال تبلیغ ــرای مث ب
ــات  ــه(، تبلیغ ــای خالقان ــتفاده از بیلبورده ــال اس ــوان مث )بعن
ــه روی  ــی ک ــال تبلیغات ــور مث ــات عبوری)بط ــی، تبلیغ اینترنت
ــا  ــغ در روزنامه ه ــت(، تبلی ــاهده اس ــل مش ــا قاب ــه اتوبوس ه بدن
ــت  ــن اس ــه ممک ــتند ک ــی هس ــی گزینه های ــا و... همگ و مجله ه
بــرای کســب  وکار فوق العــاده باشــند. جــدول 1 ترکیــب عناصــر 
ــر  ــدگاه کاتل ــی و متغیرهــای اصلــی هــر آمیختــه را از دی بازاریاب
ــوب  ــد در چارچ ــرای 4P بای ــرای اج ــی ب ــد یعن ــان می ده نش

ــدام شــود. ــر اق جــدول زی

ــدگاه  ــر P از دی ــی ه ــای اصل ــی و متغیره ــب عناصــر بازاریاب جــدول 1: ترکی
فیلیــپ

بازاریابی

ــازار و  ــب ترین ب ــن مناس ــراي یافت ــتجو ب ــي جس ــي یعن بازاریاب
بخش هایــي کـــه ســـازمان مي توانــد درآنجــا بــه صورت مفیـــدتر 
و مـــؤثرتر حـــضور یابـــد و پاســـخگوي نیازهـــا و خواســته هاي 
مـــردم باشـــد. بـعبـارت دیگـر بازاریـابي تـــالش آگاهانـه ایسـت 
ــصیص  ــوعي تخـ ــاد نـ ــع و ایج ــه مناب ــص بهین ــراي تخصی بـ
در بـــازار ]6[. بازاریابــي عبـــارت اســـت از فعـــالیتي انـــساني در 
جهـــت ارضـــاي نیازهـــا و  خواســته هــا از طریق فرایند مبادلـــه 
)کـــاتلر و آرمـسترانگ، 1380، 15(. بازاریـــابي بـه مجموعه اي از 
ــا  ــا یـ ــان کااله ــه مي شــود کــه جری ــي گفت فعالیت هــاي بازرگان
خـــدمات را از تولیــد تــا مصــرف کننــده نهایــی هدایــت می کنــد. 
ــرن  ــش آن از ق ــابقه پیدای ــه س ــی اســت ک ــم جوان ــی عل بازاریاب
بیستم میالدی است ]10[. یـــک بازاریـــاب بـــدون داشـتن درک 
صحیــح از اینکــه »مشــتري چــه کســي اســت؟ چــرا، چــه وقــت، 
کجــا و چگونــه خریـــد کنــد؟« بــه خطــا میــرود و ویژگي هایــي 
ــا را درک  ــتریان ارزش آن ه ــي از مش ــطه آن گروه ــه واس ــه ب ک
می کننــد ممکــن اســت از نظرگروهــي دیگــر از مشــتریان، اصــاًل 

مهــم نباشــد.

شکات و خاستگاه آن

ــه  ــو گفت ــق از کاکائ ــای منش ــی از خوراکی ه ــه انواع ــکالت ب ش
ــور  ــرژی زا، بط ــدار و ان ــر طرف ــی پ ــاده غذای ــن م ــود. ای می ش
معمــول از ترکیــب شــیر، شــکر، کــره کاکائــو و پــودر کاکائــو بــا 
ــواع  ــخ از ان ــکالت تل ــود. ش ــد می ش ــاوت تولی ــبت های متف نس
مختلــف شــکالت بــوده کــه بــرای ســالمتی بســیار مفیــد اســت. 
ــز  ــی چــون مغ ــز میوه های ــه ای از مغ ــز در شــکالت های تخت و نی
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــد آن ه ــی و مانن ــادام زمین ــدق، ب ــردو، فن گ

مکان عرضهيتبلیغات پیشبردقیمتمحصول
کاال تنوع

کیفیت
طرح

هاویژگي
تجاري نام

بندي بسته
اندازه

خدمات
هاتضمین

هامرجوعي

قیمت لیست
تخفیفات
العاده فوق تخفیفات

پرداخت زمان
اعتبار شرایط

روشف پیشبرد تخفیفات
اي رسانه تخفیفات
فروش کارکنان

عمومي روابط
مستقیم بازاریابي

توزیع هاي کانال
بودن جور
عرضه نقاط

جنس موجودي
نقل و حمل
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e می شــود. گاهــی عســل، کارامــل، مربــا، کشــمش هــم در ســاخت 

ــه  ــوب ک ــای نامطل ــی از افزودنی ه ــی رود. یک ــه کار م ــکالت ب ش
ــت.  ــن اس ــوم پارافی ــود، م ــکالت می ش ــش ارزش ش ــه کاه مای
ــه  ــان ب ــدن انس ــای ب ــی در دم ــن افزودن ــکالت های دارای ای ش
ــا ایــن روش قابــل شناســایی هســتند.  تنــدی آب نمی شــوند و ب
ــی  ــول بوم ــو، محص ــاء کاکائ ــا منش ــکالت ب ــی ش ــتگاه اصل خاس
ــم  ــت ک ــت و دس ــزی اس ــکای مرک ــی، و آمری ــکای جنوب آمری
ــده  ــت می ش ــا کش ــن منطقه ه ــال در ای ــزار س ــج ه در ازای پن
ــتانی  ــفال های باس ــه در س ــیمیایی ک ــای ش ــت. به جامانده ه  اس
ــه ای  ــردم بومــی منطق ــه م ــه شده اســت، نشــان می دهــد ک یافت
کــه امــروز در نزدیکــی اکــوادور زندگــی می کننــد، کاکائــو 
ــد.  ــه کار می گرفتن ــیدنی ب ــوراک، دارو و نوش ــوان خ ــه عن را ب
اســتفاده  و  کشــت  نشــان دهنده  باستان شناســی  یافته هــای 
ــه 1100 ســال  ــک ب ــدوراس، نزدی ــه در هن ــن مای خوراکــی از ای
ــزی،  ــکای مرک ــالد مســیح اســت. شــکالت در آمری ــش از می پی
ــو را  ــای کاکائ ــد و دانه ه ــته می ش ــس انگاش ــی کاالی لوک نوع
ــد. در گذشــته شــکالت  ــه کار می گرفتن ــول ب ــوان پ ــه عن هــم ب
ــت ]13[. ــرد داشته اس ــکالتی کارب ــیدنی های ش ــتر در نوش بیش

ــی اول اســت.  محبوبیــت فراگیــر شــکالت، مدیــون جنــگ جهان
ــره  ــوان جی ــه عن ــی ب ــه خوراک ــن مای ــی اول، ای ــگ جهان در جن
خوراکــی ســربازان بــه کار گرفتــه شــد و ســربازان پــس از 
بازگشــت از جنــگ، بهتریــن ُمَبلـِـِغ آن بودنــد. بدینگونــه تــا ســال 
ــون  ــکالت گوناگ ــه ش ــزار گون ــل ه ــدود چه ــالدی ح 1930 می

ــد ]13[. ــد ش تولی

بازار شکات در ایران

50 درصــد از بیســکویت و شــکالت ایــران در تبریــز تولیــد 
می شــود و بیــش از 850 واحــد تولیــدی شــیرینی و شــکالت در 
ایــن شــهر وجــود دارد و محصــوالت آنهــا بــه بیــش از 50 کشــور 
ــه ضــروری اســت  ــن نکت ــه ای ــردد. توجــه ب ــان صــادر می گ جه
کــه صــادرات شــیرینی و شــکالت همــواره مقــام اول را در صنایــع 
ــا جایــی کــه ســاالنه  ــه خــود اختصــاص داده ت غذایــی کشــور ب
حــدود 600 میلیــون دالر بــرای کشــور ارز آوری بــه همــراه دارد. 
همچنیــن طبــق آمــار میــزان صــادرات ایــن محصــول، دو برابــر 
صــادرات خــودرو و قالــی دســتباف ایرانــی ارزیابــی شــده اســت. 
در ســه ماهــه اول ســال 1395، 47/7 هــزار تــن انــواع شــکالت، 
شــیرینی و بیســکویت بــه ارزش 115میلیــون دالر بــه کشــورهای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــرک نش ــار گم ــت. آم ــده اس ــادر ش ــر ص دیگ
بخــش عمــده ای از شــیرینی و شــکالت های وارد شــده بــه 
ایــران از کشــور ترکیــه بــوده اســت، بــه عبــارت دیگــر از مجمــوع 
ــن آن  ــش از 400 ت ــی، بی ــکالت واردات ــیرینی و ش ــن ش 970 ت
ــن بیــن کشــورهای  ــران وارد شــده اســت. در ای ــه ای از ترکیــه ب
ــران در  ــی ای ــد صادرات ــن مقاص ــراق از مهم تری ــتان و ع افغانس
ایــن حــوزه محســوب می شــوند و بــازار شــکالت خوبــی در ایــن 
کشــورها وجــود دارد. در شــرایط کنونــی ارز آوری بــازار شــیرینی 
ــارد دالر می رســد، هرچنــد  ــه حــدود 2 میلی ــران ب و شــکالت ای
ــروس  ــیوع وی ــا و ش ــش قیمت ه ــا افزای ــته ب ــال گذش در یکس
ــن  ــا ای ــرار گرفتــه اســت، ب ــا صــادرات هــم تحــت تأثیــر ق کرون

ــازار  حــال تولیــدات ایــران حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن در ب
جهانــی دارد و ترکیــه بزرگتریــن رقیــب ایــران در بــازار شــکالت 

ــه اســت ]12[. خاورمیان

بررسی اجمالی بازار شکات جهانی 2۰2۰

ــارد  ــش از 130 میلی ــال 2019 بی ــکالت در س ــی ش ــازار جهان ب
ــا  ــا CAGR تقریب ــق گزارش ه ــته و طب ــکا ارزش داش دالر آمری
5 درصــد رشــد داشــته اســت. بــازار پررونــق شــکالت در سراســر 
جهــان نیــز موجــب افزایــش بــازار جهانــی کاکائــو شــده اســت. 
ــرای  ــی ب ــو جهان ــر اســاس آمارهــا، 90 درصــد دانه هــای کاکائ ب
ــون  تولیــد شــکالت مصــرف می شــود و ســاالنه بیــش از 4 میلی
ــد ســاالنه  ــا تولی ــاج ب ــردد. ســاحل ع ــد می گ ــن شــکالت تولی ت
1/472 میلیــون تــن کاکائــو بزرگتریــن کشــور تولیدکننــده 
ــن شــرکت های شکالت ســازی  ــو در جهــان اســت. بزرگتری کاکائ
جهــان در ســال 2020 امریــکا، ایتالیــا، ژاپن، ســوئیس، انگلســتان 
و کره جنوبــی هســتند. طــی ســال های اخیــر، تعــداد فزاینــده ای 
شــکالت های  تولیــد  شکالت ســازی  مطــرح  شــرکت های  از 
ســالم ماننــد شــکالت های ارگانیــک، بــدون قنــد و بــدون 

ــد ]11[. ــه کردن ــدگان ارائ ــرای مصرف کنن ــن را ب گلوت

صادرکنندگان شکات

در ســال 2019 فــروش جهانــی صــادرات شــکالت کشــورها بالــغ 
بــر 29/2 میلیــارد دالر بــود. از ســال 2015 ارزش کلــی صــادرات 
ــط  ــور متوس ــده بط ــورهای صادرکنن ــه کش ــرای هم ــکالت ب ش
13/9 درصــد افزایــش یافــت. کشــورهای اروپایــی باالتریــن ارزش 
شــکالت را طــی ســال 2019 بــا  7/21 میلیــارد دالر یــا حــدود 
ــی را  ــروش شــکالت بین الملل ــارم )74/3 درصــد( کل ف ســه چه
ــمالی،  ــکای ش ــا 13/4 درصدآمری ــه ب ــن در مقایس ــتند و ای داش
ــه اســتثنای  8/9 درصــد  آســیا، 1/2 درصــد  آمریــکای التیــن ب
مکزیــک اســت. کارائیــب در آفریقــا 1/2درصــد و  0/9 درصــد در 
اقیانوســیه بــه رهبــری اســترالیا و نیوزیلنــد بــود. در ســال 2019 
باالتریــن ارزش دالری صــادرات شــکالت مربــوط بــه کشــورهای 
ــا )7/3  ــد( و ایتالی ــک ) 10/9 درص ــد(، بلژی ــان )16/9 درص آلم
ــگاه 84 را  ــن رتبه بنــدی جای ــران در ای ــود و کشــور ای درصــد( ب
داشــت. در ســال 2019 بــازار جهانــی دانه هــای کاکائــو 8730/4 
میلیــون دالر بــرآورد شــد و انتظــار مــی رود تــا پایان ســال 2026 
بــه 11630 میلیــون دالر برســد و طــی ســال های 2020-2021 

بــا رشــد 4/1 درصــدی CAGR مواجــه شــود ]11[.

روش تحقیق

ــه در  ــت ک ــردی اس ــی - کارب ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض پژوه
ــه  ــر آمیخت ــا عناص ــت مشــتری ب ــش رضای ــاط افزای ــه ارتب زمین
بازاریابــی می باشــد و هــدف آن، آزمــودن نتایــج نظریه هــای 
علمــی در حــوزه بازاریابــی اســت و پیامــد آن، بــه دســت آوردن 
نتایــج کاربــردی در زمینــه افزایــش رضایتمنــدی مشــتری اســت. 
و روش پژوهــش حاضــر، همبســتگی اســت کــه در ایــن تحقیــق، 
ــردد؛  ــل می گ ــق، تحلی ــدف تحقی ــای ه ــان متغیره ــه می رابط
ــاری  ــات آم ــام عملی ــرای انج ــزار SPSS ب ــرم اف ــن از ن همچنی
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اســتفاده می شــود. قلمــرو مکانــی تحقیــق تبریــز و قلمــرو زمانــی 
آن تابســتان 1400 می باشــد. روش نمونــه گیــری خوشــه ای 
تصادفــی بــوده کــه در کل از 30 خوشــه تبریــز 900 نفــر نمونــه 
آمــاری انتخــاب شــده و از پرسشــنامه جهــت جمــع آوری 
ــامل  ــق، ش ــنامه تحقی ــت و پرسش ــده اس ــتفاده ش ــات اس اطالع
38 ســوال محقــق ســاخته اســت کــه در برگیرنــده فرضیه هــای 
ــب  ــنامه از ضری ــی پرسش ــن پایای ــرای تعیی ــد، ب ــق میباش تحقی
ــب بدســت آمــده  ــاخ اســتفاده شــده اســت و ضری آلفــای کرونب

ــاری T میباشــد. ــون آم ــوع آزم ــوده و ن 82% ب

آزمون مربوط به فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

ــت  ــزان رضای ــر می ــي ب ــه بازاریاب ــر آمیخت تأثیرعناص
منــدی مشــتریان شــرکت های شــکات ســازی، معنــي 

ــت. دار اس

ــع آوری  ــای جم ــل داده ه ــه و تحلی ــه تجزی ــمت ب ــن قس در ای
ــرض  ــه ف ــت. ک ــده اس ــه ش ــونT  پرداخت ــق آزم ــده از طری ش
ــر  ــي ب ــه بازاریاب ــر آمیخت ــر عناص ــی تأثی ــورد بررس ــاری م آم
میــزان رضایــت منــدی مشــتریان شــرکت بــا ضریــب اطمینــان 

ــد. ــل می باش ــرح ذی ــه ش 95%  ب

تأثیــر عناصــر آمیختــه بازاریابــي بــر میــزان رضایــت منــدی بــا 
H0: Sig>0/05  ــت ــی دار نیس ــب 95% معن ضری

تأثیــر عناصــر آمیختــه بازاریابــي بــر میــزان رضایــت منــدی بــا 
H1: Sig<0/05 ــت ــی دار اس ــب 95% معن ضری

یعنــي تأثیــر عناصــر آمیختــه بازاریابــي برمیــزان رضایــت منــدی 
ــا ضریــب 95% معنــي  مشــتریان شــرکت های شــکالت ســازی ب

دار اســت.

ــه  ــا فرضی ــی اول ت ــه فرع ــه فرضی ــوط ب ــون مرب آزم
ــارم چه

هــر چهــار فرضیــه فرعــی تحقیق یعنــی 4P، نیــز هماننــد فرضیه 
اصلــی تحقیــق بــا ضریــب 95% معنــی داری تأییــد شــده اســت 
یعنــی  آمیخته هــای بازاریابــی بــر رضایــت مصــرف کننــدگان از 

محصــوالت شــرکت های شــکالت ســازی تأثیــر دارد. 

نتیجه گیری 

* فرضیه فرعی اول:

»آمیختــه محصــول بــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف کننــدگان 
ــر دارد.« شــرکت های شــکالت ســازی تأثی

ــروژه،  ــارم پ ــل چه ــده در فص ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف کننــدگان  آمیختــه محصــول ب

ــردارد. ــکالت تأثی ش

* فرضیه فرعی دوم:

ــدگان  ــدی مصــرف کنن ــش رضایتمن ــر افزای ــه قیمــت ب »آمیخت
ــر دارد.« ــازی تأثی ــکالت س ــرکت های ش ش

ــروژه،  ــارم پ ــل چه ــده در فص ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــدگان  ــرف کنن ــدی مص ــش رضایتمن ــر افزای ــت ب ــه قیم آمیخت

ــر دارد.  تأثی

* فرضیه فرعی سوم:

ــدگان  ــدی مصــرف کنن ــش رضایتمن ــر افزای ــع ب ــه ترفی »آمیخت
ــر دارد.« ــازی تأثی ــکالت س ــرکت ش ش

ــروژه،  ــارم پ ــل چه ــده در فص ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــدگان  ــرف کنن ــدی مص ــش رضایتمن ــر افزای ــع ب ــه ترفی آمیخت

ــردارد. ــازی تأثی ــکالت س ش

* فرضیه فرعی چهارم:

ــدگان  ــدی مصــرف کنن ــش رضایتمن ــر افزای ــع ب ــه توزی »آمیخت
ــردارد.« ــازی تأثی ــکالت س ــرکت های ش ش

ــروژه،  ــارم پ ــل چه ــده در فص ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــدگان  ــرف کنن ــدی مص ــش رضایتمن ــر افزای ــع ب ــه توزی آمیخت
ــداف،  ــدی ن ــه مه ــج مطالع ــای نتای ــر مبن ــر دارد. ب شــرکت تأثی
ریحانــه گســکری و مصطفــی زمانــی)1391( بــا عنــوان »بررســی 
و رتبــه بنــدی نقــش عناصــر آمیختــه بازاریابــی در رضایت منــدی 
ــهر«  ــتان خرمش ــی در شهرس ــی پرورش ــدگان ماه ــرف کنن مص
مصــرف  رضایتمنــدی  افزایــش  بــر  بازاریابــی  آمیخته هــای 
کننــدگان ماهــی پرورشــی در شهرســتان خرمشــهر تأثیــر دارد، 
بنابرایــن ایــن 4 فرضیــه بــا فرضیه هــای مهــدی نــداف، ریحانــه 

ــد. ــو می باش ــی همس ــی زمان ــکری و مصطف گس

* فرضیه اصلی:

ــرف  ــدی مص ــش رضایتمن ــر افزای ــی )4P( ب ــه بازاریاب » آمیخت
کننــدگان شــرکت های شــکالت ســازی تأثیــر دارد«

ــروژه،  ــارم پ ــل چه ــده در فص ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
آمیختــه بازاریابــی )4P( بــر افزایــش رضایتمنــدی مصــرف 
کننــدگان تأثیــر دارد. بنابرایــن ایــن فرضیــه بــا فرضیــه مطالعــه 
ــی )1391(  ــی زمان ــکری و مصطف ــه گس ــداف، ریحان ــدی ن مه

همســو می باشــد.

نتیجه گیری کلی

یافته هــای نتایــج تحقیقــات مشــابه نشــان می دهــد کــه تمامــی 
ــع (  ــع و ترفی ــی )محصــول، قیمــت، توزی ــه بازاریاب ــاد آمیخت ابع
بــر رضایــت مشــتریان تأثیــر دارد و همچنیــن بــر اســاس نتایــج 
حاصــل از تجزیــه وتحلیــل داده هــا در ایــن تحقیــق نیــز می تــوان 
ــر افزایــش رضایتمنــدی  گفــت کــه عناصــر آمیختــه بازاریابــی ب
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ــی و  ــه بازاریاب ــل در زمین ــع و کام ــه جام ــد برنام ــرکت ها بای ش
ــت  ــرای کســب رضای ــتراتژی های الزم ب ــد و اس ــن کنن 4P تدوی
ــور در  ــه حض ــه الزم ــرا ک ــد چ ــرا کنن ــتریان را اج ــدی مش من
ــه و اســتراتژی اســت  ــی، داشــتن برنام ــده رقابت ــای پیچی بازاره
ــای  ــای اجــرای آمیخته ه ــن برنامه ه ــی از ای ــه شــد یک ــه گفت ک
ــا مشــتریان از عملکــرد و محصــوالت شــرکت  بازاریابــی اســت ت

ــادار بماننــد.  رضایــت داشــته و وف
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1.  مقدمه

محیــط زیســت بــه عنــوان یــک موهبــت الهــی عبــارت اســت از 
مجموعــه موجــودات، منابــع، گیاهان، انســان و ســایر ارگانیســم ها 
و عوامــل و شــرایط هماهنگــی کــه پیرامــون هــر موجــود زنــده 
ــر زیســتن انســان  ــرای هــر چــه بهت ــد ب وجــود داشــته و خداون
ــت و  ــته اس ــه آن وابس ــان ب ــات انس ــه حی ــت و ادام ــده اس آفری
نقــش انســان در ضمــن اســتفاده معقــول و حســاب شــده از ایــن 

ــب آن اســت. ــی و تخری ــری از آلودگ ــا جلوگی موهبت ه

 در عصــر حاضــر تولیــد و اســتفاده از مــواد غیــر قابــل بازیافــت 
و یــا مــوادی کــه تجزیــه آن در طبیعــت نیــاز بــه زمــان طوالنــی 
ــی  ــل آلودگ ــن دالی ــی از مهم تری ــتیک ها( یک ــد پالس دارد )مانن
ــی  ــتراتژی های بازاریاب ــود. اس ــوب می ش ــت محس ــط زیس محی
ســبز بعنــوان یــک راه حــل بــرای ایــن معضــل معرفــی می شــود 
و ســازمان ها بــرای کاهــش نگرانی هــای زیســت محیطــی و 
ــد  ــی کنن ــتفاده م ــتراتژی ها اس ــن اس ــی از ای ــی اخالق بازاریاب
ــا کمــک چهــار آمیختــه خــود )محصــول  ]3[. بازاریابــی ســبز ب
ســبز، ترفیــع ســبز، قیمــت ســبز، توزیــع ســبز( ســعی در 
ــور  ــی و بط ــع طبیع ــتفاده از مناب ــد اس ــاختن رون ــادل س متع
ــرف  ــدگان دارد. مص ــرف کنن ــت مص ــردن رضای ــاال ب ــان ب همزم
کننــدگان بــه طــور طبیعــی ســعی در حفــظ و اســتفاده بهینــه از 

طبیعــت بعنــوان یــک منبــع هســتند و وقتــی کــه ســود حاصــل 
ــی را  ــت محیط ــته بندی زیس ــا بس ــبز ب ــوالت س ــد محص از خری
ــرف  ــی از ط ــوند ]6[. ول ــد آن می ش ــه خری ــر ب ــد، حاض ببینن
دیگــر محدودیت هایــی کــه ممکــن اســت ناشــی از بحــث مالــی 
ــل  ــن قبی ــواردی از ای ــت و م ــی و کیفی ــا دسترس ــول ی محص
ــه  ــدم توجــه ب ــه ع ــده ب باشــد، باعــث ســوق دادن مصــرف کنن
محیــط زیســت خــود می شــود. بنابرایــن بازاریابــی ســبز ســعی 
ــد محصوالتــی را وارد چرخــه  در یافتــن راه حلــی دارد کــه بتوان
مصــرف کنــد کــه تــا حــد ممکــن کمتریــن زیــان را بــه محیــط 

ــد.  زیســت وارد کن

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اهمیــت و ضــرورت بکارگیــری 
ــترش  ــر گس ــر ب ــل مؤث ــبز و عوام ــی س ــتراتژی های بازاریاب اس
ــی  ــوان راه حل های ــه عن ــبز ب ــوالت س ــرف محص ــد و مص تولی

ــردازد.  ــت می پ ــط زیس ــب محی ــری از تخری ــرای جلوگی ب

2.  مبانی نظری

بازاریابی سبز

بــا وقــوع انقــالب صنعتــی و پیشــرفت علمــی در علــوم مختلــف، 
تمرکــز بــر روی اســتفاده از مــوادی کــه بــه ســرعت و ارزان تولید 
ــن  ــرب ای ــر مخ ــان تأثی ــت زم ــا گذش ــت. ب ــرار گرف ــد، ق می ش

چکیده: 
ــا توجــه  ــای بشــر محســوب می شــود. ب ــن دغدغه ه ــوان یکــی از مهم تری مســائل زیســت محیطــی در عصــر حاضــر بعن
بــه اینکــه انســان بعنــوان مهم تریــن عامــل در تخریــب محیــط زیســت نقــش دارد، اســتفاده از محصــوالت ســبز بعنــوان 
یکــی از راه کارهــای بشــر بــه منظــور کاهــش آســیب بــه محیــط زیســت و حفــظ آن مطــرح شــده اســت. ایــن پژوهــش 
بــا روش توصیفــی مبتنــی بــر تحلیــل محتــوای اســنادی بــا اســتفاده از مطالعــات انجــام شــده، اهمیــت حفــظ محیــط 
زیســت را نشــان می دهــد و ضمــن بررســی نتایــج حاصــل از مطالعــات مختلــف و راهکارهــای ارائــه شــده ماننــد تولیــد 
و مصــرف محصــوالت ســبز، بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه در تدویــن اســتراتژی  در ســطح کالن و ســطح شــرکتی ایــن 
موضــوع بایــد مــد نظــر قــرار گرفتــه شــود و راه هایــی بــرای تشــویق شــرکت ها بــه تولیــد محصــوالت ســبز و همچنیــن 

تشــویق افــراد بــه مصــرف ایــن محصــوالت در جامعــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
کلید واژه ها: محیط زیست، منابع طبیعی، آمیخته بازاریابی سبز، بازیافت
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e ــال های  ــد. در س ــکار گردی ــت آش ــط زیس ــر محی ــوالت ب محص

ــت از آن  ــه حفاظ ــوط ب ــث مرب ــت و مباح ــط زیس ــر محی اخی
بطــور جــدی مــورد توجــه مــردم قــرار گرفتــه اســت ]2[. 
ــتفاده  ــن مشــکل اس ــرای ای ــه شــده ب ــای ارائ ــی از راه حل ه یک
ــد  ــی ســبز، تعه ــی ســبز اســت. بازاریاب از اســتراتژی های بازاریاب
یــک شــرکت بــه توســعه محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت 
بازیافــت، روش هــای  قابــل  از بســته بندی های  بــا اســتفاده 
پیشــگیری از آلــوده شــدن محیــط و اســتفاده بهینــه از انــرژی، 
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــف ص ــق تعاری ــر طب ــود. ب ــف می ش تعری
جابــر )2004( ]9[، پلونســکي )2001( ]14[، مي تــوان دریافــت 
کــه بازاریابــي ســبز عمومــاً شــامل تولیــد و بازاریابــي محصوالتــي 
اســت کــه اســتفاده و از بیــن بــردن آن هــا بــراي محیــط زیســت 
ــنتی دارد و  ــف س ــوالت مختل ــه محص ــبت ب ــري نس ــان کمت زی
ــره  ــي گ ــت محیط ــه زیس ــک برنام ــه ی ــول ب ــد آن محص خری
خــورده اســت ]1[. براســاس تحقیــق اوتمــان )1993( ]11[ 
ــد  ــال می کن ــی را دنب ــدف اصل ــبز دو ه ــی س ــات بازاریاب خدم
ــت  ــب و کیف ــت مناس ــه قیم ــی ک ــغ محصوالت ــد و تبلی 1.  تولی
قابــل قبــول را بــا کمتریــن آســیب بــه محیــط زیســت یــک جــا 
بــرای مصــرف کننــده تأمیــن نمایــد. 2. ایجــاد تصویــر محصــول 
بــا کیفیــت بــاال بــرای تولیــد کننــده و مصــرف کننــده بــا تأکیــد 
بــر جنبه هــای زیســت محیطــی محصــول کــه هــم خصوصیــات 
محصــول و هــم جنبه هــای تولیــد آن را از نــگاه زیســت محیطــی 
ــت  ــد اس ــارت )1995( ]8[ معتق ــد. ه ــرار می ده ــر ق ــد نظ م
ــد،  ــد، تولی ــای خری ــوان در حوزه ه ــبز را می ت ــی س ــه بازاریاب ک

ــرد.  ــی ک ــه بررس ــع زبال ــل و دف ــل و نق ــته بندی، حم بس

 عناصــر آمیختــه بازاریابــی ســبز شــامل محصــوالت ســبز، قیمــت 
ســبز، توزیــع ســبز و ترفیــع ســبز اســت.

* توزیع سبز

توزیــع ســبز در دو بُعــد جــای می گیــرد: بُعــد درونــی و بیرونــی. 
بُعــد درونــی مربــوط می شــود بــه رعایــت مســائل زیســت 
محیطــی در فرآیندهــای داخلــی شــرکت و تناســب بیــن طراحــی 
ــران و  ــه مدی ــه ای ک ــورد نظــر، بگون ــا کاالی م ــی ب فضــای داخل
کارکنــان در آن احســاس آرامــش کننــد و بــه تبــع آن مشــتریان 
نیــز بــه دلیــل برخــورد خــوب کارکنــان و فضــای دلنشــین بــه 
ــه ای  ــای عرض ــه مکان ه ــز ب ــی نی ــد خارج ــوند. بُع ــذب ش آن ج
اشــاره دارد کــه کمتریــن آســیب را بــرای محیــط زیســت دارنــد 
]16[. گــرو  و همــکاران )1996( ]5[ معتقــد هســتند کــه توزیــع 
ــال  ــع در انتق ــه داری مناب ــی و نگ ــش آلودگ ــا کاه ــد ب ــبز بای س
ــن  ــر تدوی ــارت دیگ ــد، بعب ــراه باش ــازار هم ــه ب ــوالت ب محص
ــع  سیاســت هایي در زمینــه کاهــش آالیندگــي خودروهــاي توزی
ــرکت و  ــي درون ش ــت محیط ــاي زیس ــاء آگاهي ه ــده، ارتق کنن

ــد ]1[.  ــل مي باش ــل و نق ــرارداد حم ــاي ق ــان طرف ه می

* محصول سبز

محصــول ســبز محصولــی اســت کــه بــه محیــط زیســت آســیب 
ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــری نیس ــاوی عناص ــن ح ــد و همچنی نمی زن
بالقــوه بــرای محیــط زیســت مضــر باشــند ]10[. فعــاالن محیــط 

ــرای  زیســت نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه ایجــاد تقاضــا ب
ــی  ــد و در بعض ــرخ تولی ــش ن ــث افزای ــد باع ــوالت جدی محص
مــوارد تجدیــد نظــر در طراحــی و یــا فرمــول و ســایر مشــخصات 
ــط  ــا محی ــت ب ــن اس ــه ممک ــوند ک ــاری می ش ــوالت ج محص
ــوان  ــران عن ــب نظ ــی از صاح ــند. بعض ــازگار نباش ــت س زیس
می کننــد کــه مفهــوم 5R  در توســعه محصــول می توانــد 
ــرف  ــد از مص ــی آن بع ــت محیط ــرد زیس ــش عملک ــث افزای باع
شــود.  5R  شــامل تعمیــر، نگــه داری، اســتفاده مجــدد، بازیافــت 

ــاره اســت ]12[.  ــد دوب و تولی

* قیمت سبز

اهمیــت قیمــت و تأثیــر آن بــر رفتــار خریــد و رضایــت مشــتری 
در مطالعــات مختلفــی نشــان داده شــده اســت. یافته هــای 
هرمــان  و همــکاران )2007( ]7[ نشــان می دهــد کــه رضایــت 
مشــتری بــه طــور مســتقیم تحــت تأثیــر ادراک قیمــت و 
ــه  ــت منصفان ــر ادراک قیم ــت تأثی ــتقیم تح ــر مس ــورت غی بص
ــه آن،  ــن و ارائ ــای تعیی ــه و راه ه ــود قیمــت منصفان اســت و خ
تأثیــر زیــادی بــر رضایــت دارد. پلونســکی و همــکاران )2001( 
ــم و اساســی  ــل مه ــک عام ــت ی ــه قیم ــد ک ــار کردن ]14[ اظه
ــه شــرطی  در بازاریابــی ســبز اســت. اکثــر مصــرف کننــدگان ب
حاضــر بــه پرداخــت قیمــت باالتــری هســتند کــه ارزش ادراک 
شــده محصــول باالتــر باشــد. ایــن ارزش ممکــن اســت در 
بهبــود عملکــرد، کارایــی، طراحــی، جاذبــه ظاهــری و طعــم آن 
ــر  ــه عم ــبز از جمل ــای محصــول س ــر ویژگی ه ــی دیگ ــا حت و ی
ــمای  ــون سونس ــد. س ــوط باش ــودن مرب ــرر ب ــر و بی ض طوالنی ت
)2007( ]15[ نیــز عنــوان کــرد کــه قیمــت ســبز بایــد معقــول 
و رقابتــی باشــد. بنابرایــن منصفانــه بــودن و ارائــه ارزش باالتــر 

ــد. ــبز باش ــت س ــخصات قیم ــد از مش می توان

* ترفیع سبز

ــی  ــت محیط ــات زیس ــال اطالع ــی انتق ــه معن ــبز ب ــع س ترفی
ــای  ــا فعالیت ه ــه ب ــت ک ــی اس ــرف کنندگان ــه مص ــی ب واقع
ــع  ــگ )2007( ]13[ ترفی ــو و اون ــد. فائ ــاط دارن ــرکت ارتب ش
ــف  ــی تعری ــع طبیع ــظ مناب ــرای حف ــرکت ب ــد ش ــبز را تعه س
مــی کننــد. ککــس )2008( ]4[ معتقــد اســت کــه یــک تبلیــغ 
ســبز بایــد دارای ایــن معیارهــا باشــد: 1- رابطــه یــک محصــول 
ــیوه  ــد. 2- ش ــان کن ــت بی ــط زیس ــا محی ــفاف ب ــورت ش را بص
زندگــی ســبز را ترویــج دهــد. 3- نشــان دهــد کــه شــرکت دارای 

ــت. ــی اس ــت محیط ــری زیس ــئولیت پذی مس

3.  یافته ها و نتیجه گیری

بازاریابــی ســبز بعنــوان راه حلــی مناســب در راســتای ضــرورت 
ــط  ــظ محی ــن حف ــی و همچنی ــع طبیع ــه از مناب ــتفاده بهین اس
زیســت و جلوگیــری از تخریــب آن اســت. امــروزه مصــرف 
کننــدگان اهمیــت حفــظ محیــط زیســت را دریافتــه و خواســتار 
ــه  ــد حفــظ آن هســتند و حتــی حاضــر ب ســهیم شــدن در رون
پرداخــت بیشــتر در شــرایط کیفــی یکســان مــی باشــند. بعضــی 
ــناخت  ــدم ش ــل ع ــه دلی ــن اســت ب ــدگان ممک از مصــرف کنن
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کافــی از محصــوالت ســبز و عــدم وجــود قیمت هــای رقابتــی از 
خریــد و مصــرف آن هــا خــودداری نماینــد ولــی چنانچــه ســود 
ــت  ــدی زیس ــته بن ــا بس ــبز ب ــوالت س ــد محص ــل از خری حاص

ــوند. ــد آن می ش ــه خری ــر ب ــد حاض ــی را ببینن محیط

4.  پیشنهادها

ــه شــرکت ها از طــرف قانون گــذار،  در تدویــن الزامــات مربــوط ب
روش هایــی بــرای تشــویق شــرکت ها بــه اجــرای اســتراتژی های 
ــد و گســترش محصــوالت ســبز در نظــر  ــی ســبز و تولی بازاریاب

گرفتــه شــود.

ــرای تشــویق  ــی ب ــی، روش های ــن اســتراتژی های بازاریاب در تدوی
ــر  ــبز در نظ ــوالت س ــتفاده از محص ــه اس ــدگان ب ــرف کنن مص

ــه شــود. گرفت

ــعه  ــوی 5R در توس ــت الگ ــتراتژی، رعای ــن اس ــگام تدوی در هن
ــود. ــه ش ــر گرفت ــوالت در نظ محص
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 HSE آشنایی بیشرت با واحد
هلدینگ شریین عسل

بیوگرافی مدیر
نام و نام خانوادگی : پرویز پورجواد

متولد : 1360

محل تولد : تبریز

HSE رشته تحصیلی : کارشناس ارشد

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

سابقه فعالیت
1. کارشناس مسئول بهداشت محیط مجموعه های شیرین عسل

2. رئیس HSE )مراکز بهداشت کار، آشپزخانه ها، تصفیه خانه و واحدهای خدماتی(

 3. مدیریت HSE گروه صنایع غذایی شیرین عسل 

 عناوین فعالیت های پژوهشی 
ــرل  ــوی کنت ــه الگ ــه منظــور ارائ ــی اســتان ب ــع غذای ــی در صنای ــای مصرف ــی آب ه ــای کیف ــی ویژگی ه 1. طــرح پژوهشــی ارزیاب

کیفــی جهــت ارتقــاء ایمنــی غذایــی 

2. پروژه ارزیابی و کنترل آالینده های زیست محیطی ورودی به مسیل های درون شهری تبریز
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معرفی واحد و فعالیت های عمده 
* تاریخچه واحد HSE  هلدینگ گروه صنایع غذایی شیرین عسل :

ــی  ــع غذای ــروز و همچنیــن رشــد و توســعه هلدینــگ گــروه صنای ــزات و ماشــین آالت ب ــع و ورود تجهی ــا پیشــرفت صنای ــان ب همزم
شــیرین عســل، جنــاب آقــای دکتــر ژائلــه ریاســت محتــرم هیئــت مدیــره گــروه صنایــع غذایــی شــیرین عســل و جنــاب آقــای برهانــی 
مدیریــت محتــرم عامــل گــروه صنایــع غذایــی شــیرین عســل در تاریــخ 1395/06/10 بــا اســتقرار سیســتم مدیریــت بهداشــت، ایمنــی 

و محیــط  زیســت بــا رویکــرد توجــه بــه موضوعــات بهداشــت، ایمنــی و محیــط  زیســت شــرکت موافقــت نمودنــد.

 HSE می باشــد. سیســتم مدیریــت )Environment( محیط زیســت ،)Safety( ایمنــی ،)Health( متشــکل از ســه واژه بهداشــت HSE
یــک ابــزار مدیریتــی بــرای کنتــرل و بهبــود عملکــرد بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت در همــۀ برنامه هــای توســعه و پروژه هــای 
صنعتــی یــا تشــکیالت ســازمانی می باشــد. بــه  عبــارت  دیگــر در هرکــدام از شــاخه های HSE، مــواردی گنجانــده  شــده کــه هــر یــک 

بــه  تنهایــی شــامل مــوارد متعــددی می باشــد کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می گــردد. 

بهداشــت )Health(: در ســازمان، موضــوع بهداشــت کــه شــامل بهداشــت عمومــی )فــردی( بهداشــت محیــط و بهداشــت حرفــه ای 
می باشــد حائــز اهمیــت اســت. بهداشــت فــردی بــه  ســالمت مجموعــه افــراد مربــوط می شــود و بهداشــت محیــط، پیرامــون ســازمان 

ــه ای نیــز شــامل یــک ســری آنالیزهــای شــغلی می باشــد. ــر می گیــرد و بهداشــت حرف را در ب

ایمنــی )Safety(: در هــر ســازمان، یــک ســری مخاطــرات ایمنــی وجــود دارد کــه در صــورت عــدم رفــع آن مغایــرت  هــا ممکــن اســت 
ــه چندیــن دســته  ــروز حــوادث گــردد. در زمینــه ایمنــی در ســازمان، مســائل گســترده ای مطــرح می شــود کــه خــود ب ــه ب منجــر ب
ــاع، جوشــکاری و برشــکاری، ایمنــی  ــوده کــه شــامل کار در ارتف ــات ب ــه ایمنــی در عملی ــوط ب تقســیم شــده اســت. دســته اول مرب
تجهیــزات و ماشــین آالت و... می باشــد. دســته دوم مربــوط بــه ایمنــی در ســازمان اســت کــه مــی تــوان بــه ایمنــی انبــار، مدیریــت 
حریــق، محصورســازی، عالئــم هشــداردهنده و ... اشــاره کــرد. همچنیــن دســته ســوم تحــت عنــوان ایمنــی اشــخاص در ســازمان شــامل 

حــذف یــا کاهــش مخاطــرات و اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت فــردی می باشــد.

ــل  ــط متقاب ــان ها و رواب ــان، انس ــاک، گیاه ــوا، آب، خ ــامل ه ــت ش ــی اس ــت محیط ــط  زیس ــت )Environment(: محی ــط  زیس محی
ــه ای و  ــی، منطق ــتم محل ــا سیس ــازمان ت ــک س ــد از درون ی ــط می توان ــد. محی ــت می نمای ــازمان در آن فعالی ــه س ــا ک ــن آن ه بی
ــا  ــد ب ــه می توان ــد ک ــتی می باش ــط زیس ــای محی ــازمان دارای جنبه ه ــای س ــت فعالیت ه ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــترش یاب ــی گس جهان

ــد. ــته باش ــل داش ــر متقاب ــت تأثی محیط زیس

 HSE دستاوردهای واحد

12

3

دریافت لوح تقدیر 
از طرف جناب 
آقای دکتر ژائله

دریافت لوح زیست 
محیطی از سازمان 

محیط زیست 

واحد نمونه HSE استان 
در سال1397 و ارائه لوح 
توسط شرکت شهرک های 

صنعتی استان 
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ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان

کاهش زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث

ارزیابی مؤثر مخاطرات ایمنی، بهداشتی و محیط  زیست

کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه خســارات ایمنــی، بهداشــت و محیط زیســت از قبیــل خســارت ناشــی از توقــف کار، هزینه هــای درمــان 
و از کار افتادگــی کارکنــان و خســارات وارده بــه تجهیــزات و دســتگاه ها

شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار

ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر عملکرد مدیریت HSE در سازمان

شناخت قوانین و مقررات ایمنی و محیط کار

رعایت مسائل حفاظت و ایمنی محیط کار

ارزیابی مؤثر ریسک ها و کاهش آن ها به منظور کنترل حوادث

ایجاد انگیزه در کارکنان به واسطه تالش برای ایجاد محیط کاری ایمن

ارائه آموزش مناسب و فرهنگ سازی در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای کلیه کارکنان سازمانی

اجرایی ساختن الزامات و طرح های موجود در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط  زیست

HSE اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت واحد
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وبینارهای برگزار شده
مرکز آموزش علیم کاربردی گروه صنایع غذایی شریین عسل

در پایزی 1400

بیوفیلتراسیون و کاربرد 
آن در تصفیه هوا                                               

مدرس: 
مهندس مریم یوسفی

بررسی و انتخاب 
مجالت هدف به همراه 

معرفی ساختار مقاله                     
مدرس: 

دکتر رباب سالمی

آشنایی با اصول 
مقاله نویسی                                                             

مدرس:
 دکتر پریزاد الهوردی خان 

وزیری

بررسی بیوتکنولوژی و 
شایعات مرتبط با آن                                            

مدرس:
 دکتر پریزاد الهوردی خان 

وزیری

قوانین تهیه پاورپوینت 
و نحوه ارائه صحیح آن                                        

مدرس: 
دکتر پریزاد الهوردی خان 

وزیری

الزامات تولید 
محصوالت ارگانیک                                                         

مدرس:
 دکتر مریم خوش منظر

مدیریت بحران                                                                              
مدرس: 

دکتر زهرا سیار

بازاریابی مشارکتی                                                                          
مدرس: 

دکتر محمدرضا کوششی

آشنایی با اصول 
مقاله نویسی                                                             

مدرس:
 دکتر امید احمدی
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شرکت در نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
مرکز آموزش علیم کاربردی گروه صنایع غذایی شریین عسل



مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

39

Ki
m

ia
 M

ag
az

in
e )Karkish( عنوان ایده: َکرکیش

صاحــب ایــده: زهــرا ســلطانی چایباغــی دانشــجو مقطــع کارشناســی رشــته ی مدیریــت کســب و 
کار مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی گــروه صنایــع غذایــی شــیرین عســل
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ــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و روز حســابدار، همایــش »مدیریــت  ب
ــکاری  ــا هم ــهند ب ــاب س ــا حس ــرکت آری ــط ش ــانی« توس ــرمایه انس ــی و س مال
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی گــروه صنایــع غذایــی شــیرین عســل، در محــل 
ــره  ــات مدی ــر اســت رئیــس هی ــد. شــایان ذک ــزار گردی ــز برگ ــر مرک ــی تئات آمف
ــی  ــز علم ــهند از دانشــجویان مقطــع کارشناســی مرک ــا حســاب س شــرکت آری

ــد. ــل می باش ــیرین عس ــردی ش کارب

همچنیــن در همایــش مدیریــت مالــی و ســرمایه انســانی کــه روز دوشــنبه مــورخ 
15 آذر مــاه 1400 برگــزار شــد، ابتــدا جنــاب آقــای مهنــدس محمدعلــی برهانــی 
ــوص  ــی را در خص ــل، مطالب ــیرین عس ــگ ش ــرم هلدین ــل محت ــر عام زاد، مدی
ــای  ــاب آق ــد. ســپس جن ــه نمودن ــراد ارائ ــی اف ــش در زندگ ــم و پژوه ــش عل نق
دکتــر هــدا جعفــری زاده، ریاســت محتــرم مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی گــروه 
صنایــع غذایــی شــیرین عســل، بــه معرفــی دانشــگاه های نســل ســوم و اهمیــت 
ــن  ــه ای ــد. در ادام ــگاه ها پرداختن ــن دانش ــارت در ای ــری مه ــش و یادگی پژوه
همایــش ســخنرانی هایی از ســازمان مدیریــت منابــع انســانی، اداره کار و تامیــن 

اجتماعــی نیــز انجــام گرفــت.

برگزاری همایش 
مدیریت مایل و سرمایه انساین
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برگزاری مسابقه بهرتین و خوشمزه ترین دسر ایراین
مرکز آموزش علیم کاربردی گروه صنایع غذایی شریین عسل

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش

سرکار خانم 
دکتر پریزاد 

الهوردی خان 
وزیری

جناب آقای 
مهندس ناصر 

آسیابی

جناب آقای 
مهندس وحید 

گلشن شرق

داوران مسابقه:
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تعداد کل دسرهای ارسالی: 24
نفرات برگزیده مسابقه دسر ایرانی

تهیه کنندهنام دسررتبه
پریسا پاکبازکاراملي دسر1
خانجانيسمیرا پاي سیب1
لیال هوشیارخاگینه2
گروه هلدینگ شیرین عسلچیزکیک-مگنولیا3

 -یحیي وفایي-فرهاد حیدري-جواد ذوالفقاري)
(فرزاد قمري

وقاريحمیده دسر کدو حلوایي4
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عنوان کتاب:
 SuperPro آموزش نرم افزار 
designer با بررسی کاربرد 

آن در صنایع)غذایی، دارویی، 
بیوتکنولوژی و محیط زیست(
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چاپ کتاب توسط انتشارات شریین عسل
مستقر در مرکز آموزش علیم کاربردی گروه صنایع غذایی شریین عسل

 SuperPro designer نرم افــزار  آمــوزش  کتــاب 
بــا بررســی کاربــرد آن در صنایع)غذایــی، دارویــی، 
بیوتکنولــوژی و محیط زیســت( اولیــن کتــاب چــاپ 
ــروزه،  ــد. ام ــل می باش ــیرین عس ــارات ش ــده در انتش ش
ــای  ــتردگی و پیچیدگی ه ــرفت، گس ــه پیش ــه ب ــا توج ب
ــنجی و  ــد، امکان س ــای تولی ــه ه ــاد در زمین ــیار زی بس
ــن  ــد و همچنی ــه تولی ــرایط بهین ــت آوردن ش ــه دس ب
ــی، شــیمیایی  ــی، داروی تولیــد محصــوالت متنــوع غذای
ــای  ــتلزم فعالیت ه ــردی، مس ــوالت کارب ــر محص و دیگ
ــی  ــد. یک ــر می باش ــت گی ــه و وق ــگاهی پرهزین آزمایش
ــزاف و  ــای گ ــه ه ــن هزین ــری از ای ــای جلوگی از راه ه
ــتگاه های  ــاخت دس ــواد و س ــد م ــرایط تولی ــود ش بهب
مختلــف انجــام شبیه ســازی و مدلســازی می باشــد. 
شبیه ســازی و مدلســازی، یکــی از تکنیک هــای روز 
ــی،  ــداف علم ــرای اه ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک ــا می باش دنی
بلکــه بــرای انجــام امــور روزمــره بشــر، مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. کتــاب تألیفــی مذکــور حــاوی 6 فصــل 
ــه مــواردی  می باشــد. در فصــول مختلــف ایــن کتــاب ب
ــزار،  ــف نرم اف ــای مختل ــا بخش ه ــنایی ب ــل آش از قبی
ــرم  ــرد ن ــا، کارب ــات واحده ــا و عملی ــات جریان ه ترکیب
ــوالت  ــد محص ــای تولی ــازی فرآینده ــزار در شبیه س اف
دارویــی، کاربــرد نــرم افــزار در شبیه ســازی فرآیندهــای 
تولیــد محصــوالت بیوتکنولــوژی، کاربــرد نــرم افــزار در 
ــی، و  ــوالت غذای ــد محص ــای تولی ــازی فرآینده شبیه س
کاربــرد نــرم افــزار در شــبیه ســازی فرآیندهــای زیســت 

ــده اســت. ــه ش محیطــی پرداخت
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معرفی کنگره
ــد  ــی از فرآین ــوان جزئ ــه عن ــی ب ــای علم ــزاری همایش ه برگ
مدیریــت دانــش در عرصــه علــم، برقــراری و تقویت ارتبــاط میان 
ــه منظــور تبــادل اندیشــه، یادگیــری،  اعضــای علمــی جامعــه ب
ــه یافته هــا و نظریه هــای جدیــد، نشــر و اشــاعه جدیدتریــن  ارائ
دســتاوردهای تحقیقاتــی و در نهایــت رســیدن بــه خــرد جمعــی 
امــری ضــروری اســت. عــالوه بــر ایــن، مشــارکت دانشــمندان و 
پژوهشــگران در پیشــبرد جریان هــای علمــی جهــان و بــا توجــه 
ــی در  ــای علم ــر همایش ه ــش خطی ــش و نق ــت پژوه ــه اهمی ب
ترویــج و توســعه دانــش و دســتاوردهای آن بســیار حائــز اهمیــت 

اســت. 

اولیــن کنگــره ملــی شــیرینی و شــکات بــا هــدف امنیت 
و ایمنــی مــواد اولیــه، کنتــرل کیفیــت، پژوهش هــای نویــن در 
صنعــت شــیرینی و شــکالت و بازاریابــی و فــروش بــا همــکاری 
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی گــروه صنایــع غذایــی شــیرین 
ــان  ــتان آذربایج ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــل و دانش عس
شــرقی طــی روزهــای 28 و 29 اردیبهشــت مــاه 1401 در شــهر 
ــه  ــز برگــزار می گــردد. ایــن کنگــره شــامل بخش هــای ارائ تبری
ــزاری  ــتر، برگ ــخنرانی و پوس ــورت س ــه ص ــی ب ــاالت پژوهش مق
ــراد  ــخنرانی اف ــی، س ــای تخصص ــی و پنل ه ــای مهارت کارگاه ه
برجســته دانشــگاهی، محققیــن و افــراد صاحــب نظــر در 
صنعــت می باشــد. همچنیــن مقــاالت برگزیــده در مجلــه علمــی 
تخصصــی پژوهشــی کیمیــا کــه بــه صــورت فصلنامــه در مرکــز 
آمــوزش علمــی کاربــردی گــروه صنایــع غذایــی شــیرین عســل 

بــه چــاپ مــی رســد، منتشــر مــی گــردد.

محورهای کنگره
و  رنــگ  اســانس،  )شــیرین کننده ها-  اولیــه  مــواد   *
قوام دهنده هــا-  و  صمغ هــا  امولســیفایرها،  طعم دهنده هــا- 

نگهدارنده هــا( و  افزودنی هــا  ســایر 

نویــن-  تکنولوژی هــای  )فرموالســیون-  تولیــد  فرآینــد   *
طراحــی خطــوط تولیــد(

غذایــی  مــواد  ایمنــی  و  )امنیــت  کیفیــت  کنتــرل   *
ــگاه  ــت- جای ــش کیفی ــن پای ــای نوی ــازی- روش ه -استانداردس

ارزیابــی حســی(

محــور-  ســالمت  )محصــوالت  نویــن  پژوهش هــای   *
محصــوالت  غنی ســازی-  بیوتکنولــوژی-  نانوتکنولــوژی- 

پروبیوتیــک( و  بیوتیــک  پــری  فراســودمند 

ــه  ــوژی- آب و تصفی ــوالت و HSE  )میکروبیول ــی محص * ایمن
پســاب- کاهــش مصــرف انــرژی- بازیافــت پســماندها و کاهــش 

ضایعــات(

* بازاریابی، فروش و برندینگ

* ماشین آالت و سیستم های کنترلی

* طراحی، چاپ و بسته بندی

دبیرعلمی: 

جناب آقای دکتر هدا جعفری زاده 
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