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 چكيده
هیی گذاری در بخش دامپچوری مدجچ به گسهچش صدیتع شیچ و فچآوردههیی دولهی از سچمیتهگذشتهه هچند  مایت  دهه 3در 

هیی دامی بومی از جاله لبدییت محلی موجب ع م توسعه اتن بخش از صدیتع روسهیتی توجهی به فچآوردهبیآن در کشور ش ه، ولی 
تحقیقیت علوم دامی کشور و مچاکز  هی شت ه است م موستسهاز بین رفهن دانش بومی تولی  بچخی از اتن فچآوردهی و عشتیتچی و مه

 هیان م مجاوع اتن پژوهشی محصولیت لبدی محلی در کشور انجیم دادههیی زتیدی بچای شتدیستیتی و معچفپژوهشتی وابستهه، تلیش
ی شتتت ه تی و پدیچ لیکهیکمزگی، پدیچ کوزه، پدیچ ستتتییهوانقلیپدیچ هی از جاله مدجچ به بهبود کیفی  و اتادی بچخی از اتن فچآورده

سیله وجود دارد ولی ع م  ص بقه تولی  ند  محلی مخهلفی بی سیهیی لبدی هیی کشور فچآوردهاست م هچند  در بستییری از استهین
را به مخیطچه ان اخهه اس م در اتن مقیله، بچ  آنهیادامه تولی   ،هیی نظیرت به اشهی و صدع کدد گین، دسهگیهبه مصتچ  آنهیمعچفی 
هی و  هی، فچصدهستی  پژوهش کیربچدی در آن موسسه و مچاکز پژوهشی مچبو،، تلیش ش ه اس  تی مان معچفی اتن فچآور 33پیته 
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 مقدمه -9
هیی لبدی محلی تی بومی دهستتتیزی فچآوردانش تولیت  و آمیده

هیی لبدی اغلتتتتب فچآوردهی دتچتده در اتچان و جهین داردم اسیبقه

در مدیطق نخس   اس ، تیفههشتتتهچتی جهتتتینی  هکتتته امتتتچوز

مدطقه و مچدم  موردپستتد  ئائقه ک شتت  و ک تولی  می دورافهیده

از اتتتتن نتتتوع  انواع مخهلفیم در اتچان نیز اس  هقچار گچفهجهین 

وجود دارد و در مدیطق عشیتچی هتیی لبدی در روسهیهی فتتچآورده

 ،فتتتچاه  شتتتود آنهیتولیتتت  صتتتدعهی بتتتچای  زمیدتتته کتتته اگتتتچ

 [م  25و  7]کد ت  شتهچتی فچاگیتچ بتچای ختود کتسب توانمتی

هه از بتتتتته آن دستت 0محلی/ بومی یدلب یهتتتتتیوردهآفتتتتتچ

از  محل/ مدطقه کتته در شتتتود کتیه مگفهت یلبد هتییفچآورده

به  یلنسدانش سیخ  آن از  ه و مصچ  شتولی  و  هیی دورزمین

بوده  ستیده تولیت،محص تنتاتولی  است م  یفههتی  انهقدتگچ ل نس

از  یانواع مخهلفت تچانتم در اهسهد  یاز متتواد مـتذ یغدتت آنهیو 

بتتتی توجه  آنهیهچ تک از وجود دارد کتتته  یبوم یلبد یورده هیآچف

هاتین مدطقته،  یو فچهدگت تیییو جـچاف یعتیطب یهتییژگتبته و

 [م26]دوشتیو مصچ  م ت یتول

 در تچانتدر ا محلی یلبدت یهتتیوردهآفتتچتولی   6بومیدانش 

 هتهاستی یکشتورهی یتتتفچهدگ غذااز  چثیهم، نه تدهی تیرتخ طو 

 بچ یآشکیر یریطور بستتتبلکتتته به ؛اس  کتزدختتتیور ن مدطقهو 

و جاهوری  هیمیند  تچک هتهاستی یکشتورهیدتگچ  تیفچهدگ غذا

تز ج اتن دانش بومی ،بدیبچاتناست م بوده  اثچگذار تزین جتینتآئربی

 هاکیری یبتچا یاست  و فچصه یملت هتو ستچمیفچهدگی  تچاثیم

 یهتتتتیتتتت یدر فعیلو نیز کشتورهیی هاستیته  یجوامع محلتتتت

  یقیبل ،دانتتتش نتشتتتودم ایمحستتتوم م یو اجهایع یاقهصتتتید

 نقشتوان  میداشتهه و  آوریشت ن و ستود یتجیر یبتچا یتتبیلی

از  کدت م فتیتمتچدم ا یشتهیو مع یبهبتود رفیه اقهصتید در ایژهتو

 ستتت تملیمظیت ز تتت ترعی تتتلیدانتتتش بتتته دلاتن  ،سوی دتگچ

هاستتتو و  نتبیر و مخچم استتت  و بدیبچاینتزفیقتتت  آثیر  یطیمح

و  یعیمفظ مدیبع طب ت ار،تپی توستعه یهیلفتهوهایهدتتگ بتتی م

 م[06و  26]است  ست تز طیمح

کشتتور اتچان از اقوام مهع د و مهدوعی تشتتکیل شتت ه استت م 

ستتتدت ، فچهدتگ و عتیدات غذاتی مهدوع آنین موجب تولی  انواع 

ی به مدطقه دتگچ اهتیی بومی شتتت ه و تدوع آن از مدطقهفچآورده

هیی بومی، شتتودم فچآوری محصتتولیت لبدی محلی بی روشدت ه می

 ،داده اس م امچوزهفچدی را به اتن محصولیت هیی مدحصچبهوتژگی

کدد گین شهچی پی ا اتن محصتولیت محبوبی  زتیدی بین مصچ 
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هتیتی رو به افزاتش استتت م کچده و تقتیمتتتی بچای ندین فچآورده

 هی بی اقبی  بیزار روبچو ش هدههیی اخیچ، اتن فچآوررو، در سی ازاتن

م بی اتن می ، محبوبی  اتن محصتتولیت هاادین مح ود به استت 

جوار اس م بدیبچاتن معچفی و شدیخ  اتن و مدیطق ه محل تولی  

 ؛ کدفچاه  می آنهیتجیری فچصهی ارزشاد  بچای تولی  هی فچآورده

هتتی و انهظتتیرهتتیی نیتتیزنیز درک و  هتتیبتتی داشتتتهن اتن داده زتچا

 ورتولی  را افزاتش داده و از اتن  مقییستوان می، کدد گینمصچ 

که به طور عا ه روستتتهیتیین و -بته افزاتش درآم  تولی کدد گین

 ارزش تجیدافزاتش اشتتهـی  و او نیز  -ی عشتتیتچی هستتهد جیمعه

ستتتی   33بچ پیته  قتیلتهم نتا [م00و 03، 26]چدافزوده کاتک ک

پژوهش کیربچدی در موستسه تحقیقیت علوم دامی کشور و مچاکز 

 ومیب یمحصتولیت لبد تنتتچمه  یمعچفتمان  پژوهشی وابسهه،

هی را اتن فچآورده یسیزیتجیر یهیبیزار و فچص  لیپهینس تتتتچانتا

رود اتن اطلیعیت مورد توجه قچار گچفهه و کدت م امی  میبیتین می

هیی اجچاتی را از محصولیت لبدی مایت  تولی کدد گین و دسهگیه

 بومی اتچان هاچاه داشهه بیش م
 

 ضرورت و اهميت پژوهش -0
هیی مواد خوراکی، فچص هیی مستی و تقیمتی بچای خواستهه

ج ت ی را بچای تولی کدد گین مواد غذاتی بچای معچفی محصولیت 

طور عاوم به ستتتا  جت تت  اتجتید کچده استتت م اتن تـییچ بته

)بومی( مصچ  و محلی هیی فچآستودمد ، محصولیت آمیدهفچآورده

هیی هیی لبدی بی نیمدر کشتتور می انواع فچآورده م[04و  20]استت 

هیتی از جدس سفی ، پوس  میوانیت و بد یستههخیص محلی و ب

شود پیرنه در مدیطق مخهلف روسهیتی و عشیتچی کشور تولی  می

 میمتتچ در می  نهشتتوربخهیم استت  مورد توجه بیزار قچار گچفههکه 

 هییفچآورده هیی به اشتتهی بچاتن بیورن  کهبستتییری از دستتهگیه

 و اسهین اردهیی شهیبه ا دقیق اصتو  رعیت  ب ون، ستدهی لبدی

 انواع استت  لیزم بدیبچاتن، مدشتتومی تهیه و پخش/ توزتع مچبو،،

شتدیستیتی شود تی  آنهیتولی   هییروش محلی و لبدی هییفچآورده

 زیسیو ستیل  آنهیتولی   موجود در زنجیچهامهایلی  نقیئص رفع بی

بی  هیتیفچآورده تهیه اتن محصتتولیت، به اشتتهی کیفی  یو ارتقی

 بتتی ئائقتته مطتتیبقو تچ مطلوم هتتیی مستتتیوتژگیو بتتی  کیفیتت 

   [م26]چ گچددمیس کدد گینمصچ 

عل  فق ان امکینیت اشهـی  بچای جوانین در  از طچفی دتگچ، به

از تولی کدد گین به  بستتییریمدیطق روستتهیتی و مهیجچت بخش 

و  وسهینشیدینعشیتچ و رافزاتش سطح تحصیلیت فچزن ان  ،شتهچهی

امکین انهقی  تجچبییت  ،در نهیجه ع م استتهقبی  از مشتتیغل محلی

5 Traditional knowledge 
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 یربستتیلبدی به نستل ج ت  محصتتولیت تولی  محلی در ارزشتاد  

مبدی بچ  اتن تصتتتور غلطندین، وجود ه  کتیهش تیفهه استتت م

ع م رعیت   مح ود کچدن تولی  محصتتتولیت لبدی محلی به دلیل

ان رکیران اتن صدع  در در اغلب مهولیین و دس  ،کیمل به اشت 

هیی ن روشمدسوخ ش به  مدجچ بخش دولهی و خصتوصیهچ دو 

هتتیی ندتتیناتته تلتتیشبدتتیبچاتن،  شتتتودممی آنهتتیمحلی و متتذ  

 شتدیسیتی و ارتقیی محصولیت لبدی محلی زمیدهدر  یائولینهستم

تی ند  ، دهی مورد مایت  قچارداده نشووردهو اتن فچآ صورت نگیچد

ثچی اثچ بچ اقهصید روسهیتی و ملی دتگچ وم سی  آتد ه از اتن بخشِ

 ،آنهتتی  کیفیتت بچرستتتی فدی روش تولیتت  و تعیین منخواهتت  بود

هیی لبدی بومی تچوتج و گستهچش مصچ  فچآوردهتوان  موجب می

بیزارهیی جهینی  یو مهنقی، کشتتتور  دتگچدر بتیزارهیی محلی و 

و معچفی اتن  آنهیستتتیزی تولی  به اشتتتهی گچددم بدتیبچاتن بهیده

 هی بچای تولی  تجیری بسییر اهای  داردمفچآورده
 

 پژوهش پيشينه -3
ای دتچتده در هیی شتتتیچی ستتتیبقهفچآورش شتتتیچ به فچآورده

[م در مدیطق عشیتچی، فچآوری شیچ 2فچهدگ و تا ن انسین دارد]

صورت پچاکد ه در زتیدی بچخوردار اس م اغلب عشیتچ بهاز اهای  

کدد  و امکین مدیطق کوهستتتهینی و دور از دستتتهچس زن گی می

شتتیچ و ارستتی  آن به بیزار مصتتچ  را ن ارن م  مال و نقل روزانه

ده  که از فسید محصو  فچآوری شتیچ به عشتیتچ اتن امکین را می

 بچای هی ه را متولی  شت ه جلوگیچی کچده و محصو  فچآوری ش

داری کدد  تی در زمین مدیستتب آن را مورد م ت زمین طولینی نگه

استهفیده قچار دهد م هچند  محصتولیت عشیتچی بچای امچار معیش 

هی به ولی بخش کای از اتن فچآورده ،شتتودخودشتتین استتهفیده می

 [م  3رس ]فچوش می

عل  ع م عشتتیتچ و روستتهیتیین شتتیچ و میستت  تولی ی را به

رسیند م شیچ میزاد سی به بیزار در اکثچ مواقع به فچوش نایدستهچ

که قچوت صتتورت کشتتک، روغن میوانی و قچهبچ مصتتچ  خینوار به

 [م26گچدد]فچآوری ش ه و راهی بیزار می ،دمین گیری زتیدی دار

 ،کیرخینجیت پدیچسیزی رغ  رشت  صدیتع لبدییت و توسعهعلی

داری جهین علیقاد  نگهکدد گین در ستتچاستتچ بستتییری از تولی 

که در می  میمتتچ طوریهیی تولی  محلی خود هستتهد ؛ بهوشر

پدیچهیی محلی بیشهچ از پدیچهیی صدعهی اس م در اتچان نیز  تدوع

ه به شتتود کانواع مخهلفی از پدیچهی به روش غیچصتتدعهی تولی  می

تچتن و هتتیی مستتتی ختتیص و مطلوم از معچو دلیتتل وتژگی

 پدیچهیی محلی معاولی  مبیشلیت غذاتی میطچف ارتچتن محصتوپچ
 

6 Starter 

 دتچتده و بچمسب تجچبه 5گونه آغیزگچ تی اسهیرتچب ون افزودن هیچ

دم پدیچ تولی  ش ه از شیچ شوهچ از شیچ خیم تهیه میبیش ،دام اران

وتژه شتتیچ گوستتفد  در مقیتستته بی پدیچ میصتتل از شتتیچ خیم به

   م[03و  26، 9]پیسهورتزه عطچ و طع  بههچی دارد

 رو به افزاتش اس م محلی پدیچهیی به مصچ  تایتل اتچان در

 ،شتتودمی تهیه خیم شتتیچ از لبدی هییقبیل فچاورده اتن ازآنجیکه

 انواع بچوز امکین زا،بیایری هییمضتتور میکچوارگینیستت  دلیل به

انواع  جاعیهی تـییچات مطیلعه داردم بدیبچاتن هی وجودمستتاومی 

 مدظوربه محلی پدیچ رستتتی گی دوره طو  در هیمیکچوارگینیزم

 استت ؛ متتچوری بوده امچی نهیتی محصتتو  ستتلیم  میزان تعیین

هی طی مچامل رسی ن از هچند که بعضتی از اتن میکچوارگینیست 

 هیی مهع دی توستتتط موستتتستتتهپژوهش ،رورودم ازاتنبین می

تحقیقیت علوم دامی کشتور و مچاکز تحقیقیتی وابستهه به سیزمین 

تحقیقیت، آموزش و تچوتج کشتیورزی در سطح کشور بچای تعیین 

ی صتتتدعه کیفی  و اتادی محصتتتولیت لبدی محلی بی ه   تولی 

از دستتهیوردهیی اتن انجیم شتت ه استت م محلی محصتتولیت لبدی 

ر دپدیچ لیقوان  نوتنبد ی صتتدعهی و به بستتههوان تهی میپژوهش

مزگی در اسهین زنجین، پدیچ استهین آئربیتجین شتچقی، پدیچ ستییه

هیی فچآورده، آروشتته و نیکو)آئربیتجین غچبیاستتهین در  ایکوزه

لبدی محلی استتتهتین ستتتادین( و پدیچ لیکهیکی در بستتتییری از 

ت صوربه هیفچآوردهاشیره کچدم فچاتد  تولی  اتن هیی کشور استهین

 کیمل طوربهبد ی آن و بستتهه شتتودانجیم می بومی/غیچصتتدعهی

ه  میهی   هیفچآوردهس  که اتن ا اتن مه نکهه است م  صتدعهی

 محلی خود را مفظ کچده، ه  میهی  ج ت  صتتتدعهی را پذتچفهه

کدد گینش زتیدی را نصتتیب تولی  و پخش/توزتع که ستتود استت 

هیی انجیم شتتت ه تچتن پژوهشبه مه  کچده استتت م در اتن مقیله

 شودموار اشیره میفهچس 

 ؛ قسا  او جینتآئربی یو صدعه یسده یچهییپد یتشتدیستی 

ت در م  یکچوبیو م ییئیایمطتیلعه تحولیت شتتت قوانیل چیپد

   [؛4]1354 -آن  نیرس

 و یستتده یچهییپد یونگه ار هیوشتتدیخ  مچامل ته یبچرستت 

 [؛9]1359-در آن تیییایتحولیت ش و جینتآئربی یصدعه

 محلی  چیپد یزنهتدر زمین می چیمطیلعه اثچ درجه مچارت شتتت

 [؛13]1359 -آئربیتجین

 قسا  دوم جینتآئربی یصدعه و یستده یهیچیپد تیشتدیستی 

 [؛11]1371 -یاکوزه چیپد

 یکچوبیم  یجاع چاتییمطتیلعته اثچ غلظت  آم ناک در تـ 
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 [؛12]1371-محلی آئربیتجین چیپد

  هیی گیلین، پدیچهیی تولی ی ستتدهی در استتهینشتتدیستتیتی

 ؛[37]1376-کچمین و کچدسهین بی شدیخ  تکدولوژی تولی 

 تولی  و مشتتخصتتیت)فیزتکی، شتتیاییتی،  شتتدیستتدیمه تهیه

 و هیی ستتتادینمیکچبی( محصتتتولیت لبدی ستتتدهی استتتهین

 [؛34]1375-میزن ران

 آم  چیاثچ غلظت  ناک در کیهش جذم ناک در پد مطتیلعته

 [؛13]1340 -یغچب جینتاسهین آئربی یناک

  مطیلعه اثچ دمیی انعقید و م ت نگه اری بچ ران مین، اف  وزن

 -و خصتتتوصتتتیتتیت فیزتکوشتتتیایتتیتی پدیچ لیقوان گتتیوی 

 [؛10]1345

 تچکیبیت مول  عطچ و طع  پدیچ لیقوان و پدیچ ستتفی   مطیلعه

 [؛39]1344 -آم ناکی گلپیتگین

 شتتیاییتی( -)فیزتکیتولی  و مشتتخصتتیت شتتدیستتدیمه تهیه

هیی خچاسین، کچدسهین، فیرس، محصولیت لبدی سدهی اسهین

اردبیل، آئربیتجین غچبی، آئربیتجین شتچقی، لچسهین، اصفهین 

 [؛03]1349 - و خوزسهین

 تیییایو شتتت یکتزیف یهییژگتو و  یتول یهیروش یبچرستتت 

  یو امکتین تول یغچب جتینتآئربتی یستتتده یاکوزه یچهتییپد

  [؛36]1349 -آن یصدعهاهین

 سلایس چیپد  نیمسئو  رس یهیکپک تیمطیلعه و شتدیسی 

 [؛16]1393 - (چیپد ی)سیر

 کچه  یو مستت تیییایشتت ،یکتزیخواص ف ستتهتو مقی یبچرستت

به  شیگیوم چیاز شتت یو صتتدعه یبه روش ستتده  شتت هیتول

 [؛30]1393 -ی کچه صدعه  یتول یسیز دهیمدظور به

  میکچبی و فیزتکو شتتتیاییتی بچرستتتی نحوه تولی  و تـییچات

مزگی طی دوران رستتتی ن به مدظور دستتتهییبی هپدیچ ستتتیی

 [؛01]1390 - امکین تولی  نیاه صدعهی آنبه

 هیی لبدی بومی کشتتتورستتتیزی فچآتد  تولی  فچآوردهبهیده-

 [م26]1399

هیی تچوتجی زتچ بچای معچفی محصتولیت لبدی محلی، نشچته

و  ه آموزشسموسو  کشور یعلوم دام قیتیتحق موسسه نیز توسط

 ی تهیه و مدهشچ ش ه اس :کشیورز جتتچو

 [؛19]هیآروشه؛ معچفی محصو  و وتژگی -

 [؛23]هینیکو؛ معچفی محصو  و وتژگی -

 [؛21]هیای؛ معچفی محصو  و وتژگیپدیچ کوزه -

 [؛22]هیپدیچ خیکی تی پوسهی؛ معچفی محصو  و وتژگی -

 [م23هی]وتژگیمزگی؛ معچفی محصو  و پدیچ سییه -

 روش پژوهش -4
شدیسیتی و تعیین کیفی  و  هیی انجیم ش ه دربیرهدر پژوهش

 روش هیی مخهلف کشورهیی لبدی محلی در اسهیناتادی فچآورده

 :[30-02و  4-26]شیمل مچامل زتچ بوده اس پژوهش 

 هیی دن جزئییت روشکچشدیسیتی و مکهوم  -نخست  مچمله

تولی  محصولیت لبدی بومی، بی مچاجعه به مدیطق تولی   محلی

محصتتتولیت  و ثب  و تصتتتوتچبچداری از مچامل مخهلف تهیه

 ین؛ظچ در هچ اسهنمورد

 هیی محصتتتولیت لبدی دن وتژگیکچمشتتتخص  -دوم مچمله

مخهلف  هتتییونآزم تولیتت شتتتت ه از طچتق اجچای متحلی

 ارد نبق بی اصو  اسهیفیزتکوشتیاییتی، میکچوبی و مسی مطی

  ج؛و ثب  نهیت

 بچرستتتی و تعیین نقیئص به اشتتتهی و فدی  -ستتتوم مچملته

استتهین ارد ملی( و ارائه  تیکی  بچهیی ستتدهی تولی )بی شتتیوه

اصتلیمی در قیلب دسهورالعال  هییمل و ت وتن پیشتدهیدراه

 ؛هیی موردنظچدهتولی  بهیده فچآورده تی فچآور

 ستتتیخ  فچآورده بی توجه به دستتتهورالعال  – منهیر مچمله

و ستتپس تکچار  مچستتومتولی   شتتیوه اصتتلیش شتت ه و بهیده

مچمله دوم( بچ روی  هییلیزم قبلی)نظیچ آزمیتش هییآزمیتش

تولی  شتتت ه به شتتتیوه بهیده و ثب  و  محلیمحصتتتو  لبدی 

ی به اشتتهی و فدی هیمقیتستته نهیتج و مشتتخص ناودن مزت 

   ؛محصو  ج ت

 تچوتج و توستعه روش صحیح و بهیده تولی  در  -پدج  مچمله

هیی تح  پوشتش و اشیعه و گسهچش آن از هچ تک از استهین

  مطچتق تهیه و ارائه نشچتیت فدی و تچوتجی مدیسب

مچکز تی محل تولی  انهخیم ش ه و از  3در هچ استهین م اقل 

 م پس از مصیمبه بی تولی کدد گینشت در فصتل تولی  بیزدت   آنهی

مخصتتوص و نیز  و پچ کچدن پچستتشتتدیمه روستتهیتیین و عشتتیتچ()

بچداری از نحوه تولی ، وستتیتل تولی  و شتتیچدوشتتی و ثب  و عکس

داری به روش مچاجعه، متتبط خصتتوصتتییت و شتتیوه تهیه و نگه

صورت گزارش هیی محلی تولی )بهمشتیه ه و مصیمبه، ثب  شیوه

 یخ سکهبی و نیز تصوتچی بی تهیه عکس از کلیه مچامل تولی  تی 

هیی افزارنچمهی بی استتهفیده از تیفههشتت م محصتتو  نهیتی(، انجیم 

 Panel Check statistical) و (NCSS, 7.0, USA)تخصتتتصتتتی

software versionV1.3.2, Norwayقچار  تجزتته و تحلیلورد ( م

 گچف م 
 

   رانیدر ا بومی یمحصولات لبن ديتول پتانسيل -5
 یاستیبقه یتلبد یهیوردهآبته محصتولیت و فتچ چیشتت لتتب 
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 یتتییجـچاف در فچهدتگ و تات ن انستین داردم در گستهچه دهتچتد

 ه دت یلبد یهیوردهآاز فچ یمهدوعهیی شکل تتتتزین تتتتچانتافلیت 

 یهتیوردهآفچ ت یتول یبتتچا یخوبتت لیپهینستت تتچانتشتتودم ایم

و  ت یتول یهتتتیروش یدارد کتته بتتی معچفتتت محلی وجود یلبدتت

 تچوتج تولی  و مصچ تتوان بته یمحصتتولیت م تتنتا هییوتژگی

کشک، میست ، انواع پدیچ، در ستتطح کشتتور کاتتک کتچدم  آنهی

که در اس  محصولیت  تتتنتا از جالتتته غیچهقچوت، و  ،دوغ، کچه

بتتته  طقتتتهفچهدگ آن مد مدیطق مخهلف کشتتتور و بی توجتتته به

 م[00و  02]شتودیم  یمخهلتف تول یهیشکل

هتتیی لبدی بومی، بتته دلیتتل نتت اشتتتهن مواد افزودنی وردهآفچ

 به دلیل تـذته هیی مستتتی مطلومداشتتتهن وتژگی طبیعی وغیچ

کدد گین هیتی از مصچ دام مورد استهقبی  و مصچ  گچوه طبیعی

کدد گین نیز ماکن که بچخی مصتتتچ درمیلی ؛استتت  گچفههقچار 

اس  به دلیل بو، طع  و مزه مهفیوت، دلبسهگی ند انی به مصچ  

هیی لبدی بومی، ندیناه به وردهآفچ من اشتهه بیشد  هیاتن فچآورده

 د و از ابزارهیی بیزارتیبی مدیسب بچای ارائهمدیسب تولی  شو شیوه

ت  عدوان تک مزتوان  بهه   استتتهفیده گچدد، می به جیمعه آنهی

شتتت ه و از اتن راه مدیفع تب تل آنهی گیننستتتبی بچای تولی کدد 

توان  موجب می م اتن مه تولی کدد گین ستتتیزن  بچایبیشتتتهچی 

ی بخشآگیهیرو، شودم ازاتنگچدشگچی  توستعهنیز و زاتی اشتهـی 

هی ستتیزی اتن فچآوردههیی تجیریپهینستتیل بیزار و فچصتت  در بیره

و  26]اتن بخش را افزاتش خواه  دادگذاری در امکتین ستتتچمیته

 م[33

متین گیری اتن محصتتتولیت از ند  روز تی ند  میه در دمیی  

اتن محصولیت مح ود به محل تولی  و تی  اتیق مهـیچ است م عچمه

صورت شتهچهیی اطچا  اس م اتن محصولیت در مقییس خرچد و به

یت  لدم دانش تولی  اتن محصتتوشتتوینوادگی و تی فیمیلی تولی  میخ

شتتودم بی اتن می  صتتدع  و از نستتلی به نستتلی دتگچ مدهقل می

هیی کیفی و هیی به اشتتتهی از روش تولی  و نیز وتژگیستتتیزمین

عدوان مح ودتهی هی نیآگیه هسهد  و اتن مه  بهاتادی اتن فچآورده

 م[02و  26]شودبچای تجیرت اتن محصولیت محسوم می

یل افزاتش درآم  و الگوی مصتتتچ  مواد خوراکی به دل امچوزه

دی جاعی  زتی ،تـییچ روش زن گی تـییچ کچده اس م علیوه بچ اتن

از روستتهیتیین بچای تیفهن شتتـل و ارتقیی ستتطح زن گی خود به 

ستیزی محصولیت لبدی کدد م تجیریشتهچهیی بزر  مهیجچت می

توان  در اتجید اشهـی  و مین ن روسهیتیین می آنهیبومی و بیزارتیبی 

ی و بهبود معیشتتت  آنین موثچ واقع شتتتودم اتن مه  در روستتتهیه

-23]کدد گین ج ت  را بچآورده سیزدهیی مصچ توان  خواسههمی

 م[19

 الگوي توليد و مصرف شير در ایران -1
شیچی  هییمهای از فچآورده بخش تولی  و عچمهدر کشور می 

شودم بخش زتیدی از انجیم می غیچصدعهی هییتوسط بخش کشور

محلی از شتتیچ دام ستتبک)گوستتفد  و بز( تولی  لبدی هیی فچآورده

بچاستتیس  1397آمیر تولی  گوستتفد  و بز در ستی   [م26]شتودمی

و  333/522/06تچتیتتب آمتیرنتتیمتته وزارت جهتید کشتتتیورزی بتته

راس اعلیم ش ه اس م در اتن سی  مق ار تولی  شیچ  333/112/14

 121شتتیچ در کشتتور  میلیون ترن و مصتتچ  ستتچانه 6/13بیش از 

 [م 32کیلوگچم بوده اس ]

هیی اخیچ افزاتش داشهه مصچ  آن در سی  تولی  شیچ و سچانه

درص   43 ،موجود یبچاستتتتتیس آمیرهی (م1 شتایره است )ج و 

 تنتشتود کته از ایمت تلتتب  تچیدر کشتور بته پد ی یتول چیشتت

درص  استتت م در  23متتت ود  ،محلی چیپد تتت یمق ار ستتته  تول

  یتول بومی یهتتتیبتتته روش چهتتتییاز پد یانتتتواع مخهلفتتت تتتچانتا

، در یاکتوزه تچیو پد قتوانیل تچیپد یغچبتت یشتتودم در نوامتتیم

 یهتیدر بختش ،یو تیلشتتت یمزگتتتیهیستت تتچیپد یشتتایل بخش

ز ا یردوک چیپد یشتچق یآروشته و لور و در نوام یچهییپد یمچکز

 شوربخهینه [م35-00]اس  یلبد یهیفتتتتچاورده تتتتنتپچطچف ارتچ

لبدییت  ان رکیران تولی  و عچمتته شتتیچ واغلب مهولیین و دستت 

، اتن محصتتولیت را غیچبه اشتتهی خوان ه و اتن تصتتور غلط کشتتور

و ندیناه هتی شتتت ه شتتت ن تولیت  اتن فچآوردهمحت ود  موجتب

در اتن مورد صتتورت نگیچد، تی ند  ستتی   یاوولینههیی مستتتلیش

وتژه از هیی مدیستتتب بهتوان  بی مایت که می -آتد ه از اتن بخش

هیی ند  مدظوره، به زتستت  خود نوع تعیونی و در قیلب شتتچک 

ثیچات مثبهی نیز بچ اقهصتتتید روستتتهتتیتی و ملی یادامتته داده و تتت

ن در بدیبچات مدتگچ اثچی بچ جیی ناین  -کشتتورمین داشتتهه بیشتت 

وزارت جهید کشیورزی در پیس اش  دانش محلی هیی اخیچ ستی 

هیی فچآورده هیی زتیدی را بچای شتتدیستتیتیتلیش ،کشتتور بومی تی

انجتتیم داده  آنهتتیو تعیین کیفیتت  و معچفی کشتتتور  بومی لبدی

 م[35-02و  10، 9]اس 

بومی تی محصتتولیت لبدی هیی مستتی و بیزارپستتد ی وتژگی

ین، گتولی کدد  دتچتده تجچبهبته دلتیتتل گونتیگون متیند   محلی

 ، نحوهمصچفی دام ، نوع علوفهتی مدیسبوهواندین شچاتط آمه 

در مقیتسته بی محصولیت آنهی نگه اری  شتیوهو محصتو  آوری فچ

دلیل کیربچد هولی ب ؛دارای بچتچی استتت  (یاکتیرختینهصتتتدعهی)

 ی بدو نیز بستتههشتتچاتط محیطی محل تولی   ،هیی ابه اتیروش

چخوردار از کیفی  به اشتتتهی مدیستتتبی بستتتیده ماکن استتت  

 خود تکی از علتتل بتتیزدارنتت همه  اتن  م[05و  06، 26نبتتیشتتت ]

م س در بیزارهیی لبدی کشور ا هیچ  اتن نوع فچآوردهصگسهچش م
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در جهت  تولی   نفعتینلتیزم بته ئی هتییموزشئته آارا ،رواز اتن

در بهبود معیشتت  و  ستتیل  و به اشتتهی محلیصتتولیت لبدی مح

 [م2-6]ارتقیی سطح زن گی روسهیتیین و عشیتچ موثچ بوده اس 

لب اغدر نقتی، مخهلتف کشتور  محلی یچهتییپد گفهدی اس 

محت ود  تلیبته دل ید؛ ولتشتو یمت تهیبته جتز گیو ته یاز دامتت

 یبتیلی بچا یتقیمیچ و یشت ت یتول تزانیو م یچدهیبتتودن دوره شت

گیو  چیاز شت یستده یچهییاز پد یدر متتی  میمتتچ بچخت تتچ،یپد

 مهفتیوت آنهی، طعت  و بیفت  بومتی ،  نتدم بی اشتویم هیته تتزین

 م[10و  9]است  پدیچ گوسفد  و بزاز 
 

 هاي لبنی محلیدانش بومی و توليد فرآورده -7
مدیبع، مهدیستتتب بی گیچی از توان دانش بهچهدانش بومی را می

بوم، فچهدگی و اجهایعی مدطقه استت  که بومیین شتتچاتط زتستت 

  [م6کدد ]بچای رفع نییز و ادامه معیشتت  خود از آن استتهفیده می

رود و شتتتایر میدانش بومی تکی از ابزارهتیی توستتتعته پیت ار به

جی ثیچات مثب  خود را در ستطح ملی نشین ده م از آنتوان  تیمی

که اتن دانش بچگچفهه از زن گی افچاد محلی و در خ م  افچاد ک  

اقل امکینیت و ابزار، قیبلی  اجچاتی کیرگیچی م بی به استت ،درآم  

توان  هیی م رن وارداتی میورییتچ از فدد و بسییر رام ش ن دار

ه ش ه و مدبع درآم ی بچای آنین در اقشتیر متعیف جیمعه پذتچفه

گیچی درستتت  دانش بومی و پیون  آن بی شتتتودم در صتتتورت بهچه

ی از کیرآفچتدی و اشهـی  اهیی تیزهصدع  و فدیوری امچوزی، زمیده

 م[14و  2]هیی مخهلف قچار خواه  گچف فچاروی بخش

هیی در هاه استتهین از استتهین کچدستتهین چیبه غاتچان  چتعشتتی

 هیی کشور، اسهین فیرس بیدر بین اسهینکشتور پچاکد ه هستهد م 

درصت  کل جاعی  عشیتچ( بیشهچتن سه   91/11نفچ) 316/101

جاعی  عشتیتچ کشتور را در خود جیی داده اس م پس از فیرس، 

 هیی کچمین، ستیسهین و بلونسهین و خوزسهین هچ ک ام بیاستهین

ور کش عشیتچ سه  جاعیهی ، بیشهچتن درص 20/4و  37/4، 44/4

 به نیز ق  و قزوتن هییاستتهینم استت  را به خود اخهصتتیص داده

 عشیتچی جاعی  تچتنک  درصت ، 33/3و  درصت  11/3بی  تچتیب

 [م17]اس  داده جیی خود در را کشور

عشتتیتچ نقش مهای در پچورش گوستتفد  و بز در کشتتور اتچان 

درص  از جاعی   7/39گوسفد  و درص  از جاعی   6/64دارن م 

ان عدوشودم زنین عشیتچی بهبز اتچان توسط عشیتچ پچورش داده می

هیی نیای از جاعی  عشتتتیتچی کشتتتور، نقش بیرزی در فعیلی 

[م دانش 0اقهصتتیدی، فچهدگی و اجهایعی جوامع عشتتیتچی دارن ]

مین غتذا، به اشتتت  و درمین و یهتیی تهیته و تتبومی در زمیدته

هیی فچهدگی از طچتق زنین عشیتچ به نسل بع  آموزش داده ارزش

 [م زنین عشیتچ دارای دانشی تحسین بچانگیز در زمیده33شتود]می

 هیی لبدی ودام، دامپزشتتکی، فچآوری شتتیچ و تولی  فچآورده تـذته

نیز محصتتولیت غیچ لبدی قیبل بیزگشتت  به طبیع  هستتهد  که بی 

م اری و کشتتیورزی پیت ار دستت  توان به داالهیم گچفهن از آن می

  [م3تیف ]

طور عا ه از شیچ گوسفد  و هیی لبدی بومی کشتور بهفچآورده

آتد م  س  میورش داده ش ه در جوامع عشیتچی بشتیچ بزهیی پچ

بیلغ هزار خینوار و جاعیهی  212عشتتیتچی کشتتور اتچان بی  جیمعه

مین امدیتت  غتتذاتی ی[، نقش مهای در تتت31تَن] 433/145/1بچ

میلیون وام  دامی را پچورش  20کشتتتور داردم عشتتتیتچ در م ود 

درص  دام سدگین کشور را  0درص  دام سبک و  24دهد  که می

هزار ترن گوش  قچمز را  153شتودم اتن جیمعه بیش از شتیمل می

درصتت  از  23کد  که طور ستتیلیینه به بیزار مصتتچ  عچمتته میبه

یر نقش عشیتچ در ده م در کدگوشت  مصچفی کشور را پوشش می

 10هزار ترن شیچ و  033تولی  گوشت  قچمز، تولی  سیلینه بیش از 

هیی تولی ی اتن قشتتچ مول  جیمعه هزار ترن پشتت  از دتگچ فعیلی 

 [م26]اس 

هیی زتید جوامع عشتتتیتچی، هی و پهینستتتیلبتی وجود رچفیت 

مستتهد ات و م ارک علای کای در ارتبی، بی اتن قشتتچ از جیمعه 

اقهصیدی وجود داردم بچرسی و مطیلعه و کسب  ر موزهخصوص دبه

هیی تولی ی جوامع شتدیخ  علای اتن جیمعه و شدیسیتی فعیلی 

رتزی و توانت  در بچنتیمهمت تچتهی آنتین می عشتتتیتچی و شتتتیوه

هیی فچهدگی، اجهایعی و هیی کلین کشور در موزهگذاریسییس 

عشتتیتچی در مدیطق  [م26اقهصتتیدی کاک شتتیتین توجهی کد ]

فچآوری شتتیچ از اهای  و متتچورت زتیدی بچخوردار استت م اغلب 

صتورت پچاکد ه در مدیطق کوهسهینی و دور از دسهچس عشتیتچ به

نقل روزانه شتتتیچ و ارستتتی  آن به وکدد  و امکین مالزن گی می

 ده بیزار مصچ  را ن ارن م فچآوری شیچ به عشیتچ اتن امکین را می

ش ه جلوگیچی کد  و محصو  فچآوری که از فسید محصو  تولی  

  تی در زمین بچای م ت زمین طولینی نگه اری کدشتتت ه را مهی 

 م[0و  2] دیسب آن را مورد اسهفیده قچار دهم

هی بی مچاجعه به مدیطقی که هی و شتتچک در اتچان بچخی تعیونی

م کدد را خچت اری می آنهیمیزاد تولی ات  ،کدد عشتتتیتچ زن گی می

تچی در مورد فچوش داران ستتتیکن، مشتتتکلیت ک عشتتتیتچ و گله

ارن م در تولی ات میزاد بچ نییز خود و خچت  امهییجیت خینوار خود د

ستیکن بچای خچت  تی فچوش بیت  به شهچ داران غیچصتورتی که گله

گیچد مچاجعه کدد م گیهی اوقیت فچآوری شیچ در مزرعه صورت می

پدیچ و روغن میوانی و دام ار شتتیچ تولی شتت ه را به میستت ، کچه، 

 [م33و  3]رسین تب تل ناوده و بی تک ارزش بیلیتچی به فچوش می
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هیی پژوهشتتی از ستتوی وزارت جهید کشیورزی بی تچوتج تیفهه

 ،نوتندر ندت  دهته گذشتتتهه و پیون  میین دانش بومی و دانش 

ن  که نگونه پدیچ محلی و به اشهی اعشتیتچ و روستهیتیین آموخهه

 زهیی مستتی مطلوم ابچای اتجید وتژگی ،تک ستتوتولی  کدد م از 

هیی کدد  تی میکچوارگینیس پیستهورتزه( اسهفیده میشتیچ خیم)غیچ

عطچ و طع  خواسهدی را در پدیچ اتجید کدد  و از در شتیچ موجود 

ناک( بچای در آم میه نگه اری 3رستتتی ن) طچفی تی پیتین مچمله

ش محصتتتو  گیچی از بچوز بیاتتیری از مصتتتچ  و نیز فچوپیش

مستتتهد ات علای بوده  هی بچ پیتهتتیفهتهاتن کددت م خودداری می

تولی  و فچآوری محصولیت  زنجیچهرو، اتن[م از36-01و  1-4]اس 

از دانش غدی و بومی عشتتتیتچ استتت  کتته  ایلبدی محلی ناونتته

ان رکیران صدیتع غذاتی توان  مورد توجه پژوهشتگچان و دست می

هی به غدی و تدوع تولی  محصتتولیت اتن روش قچار گیچد تی بی الهیم از

 م[26و  2]لبدی در سطح ملی دس  تیبد 

 
)واحد هزار راس/ نفر(9317استان در سال : آمار جمعيت دام كشور و شير توليدي به تفكيک 9جدول 

 گاو بومی ميشگاو شتر گوسفند بز شير خام
گاو 

 ميختهآ
 استان گاو اصيل

 آئربیتجین شچقی 32 247 141 5/32 4/1 3319 633 02/636

 آئربیتجین غچبی 13 263 150 5/09 0/3 3669 347 95/343

 اردبیل 23 132 105 5/35 3/3 1723 312 39/259

 اصفهین 190 367 14 1/3 1/7 1394 090 47/1334

 البچز 76 76 3 1/3 2/3 323 02 37/391

 اتلیم 12 29 39 5/3 6/3 1203 636 77/49

 بوشهچ 1 26 17 3 6/3 393 695 30/03

 تهچان 210 213 4 1/3 1/1 442 123 24/1157

 جدوم اسهین کچمین 1 24 66 3 2/13 553 423 44/60

 نهیرمحی  و بخهییری 32 133 25 3 3 1177 393 76/264

 خچاسین جدوبی 13 64 13 3 24 435 934 70/112

 خچاسین رموی 125 336 26 3 7/3 6995 451 24/1319

 خچاسین شایلی 11 60 10 3 0/2 1732 313 12/131

 خوزسهین 17 146 105 7/45 5 2296 1114 34/01

 زنجین 16 04 49 3 3 464 140 64/101

 سادین 26 65 3 1/3 5/9 1317 362 02/169

 سیسهین و بلونسهین 2 17 96 3 1/53 973 1794 44/72

 فیرس 41 202 46 2/3 5/2 3263 2623 60/513

 قزوتن 72 177 135 1/3 7/3 417 114 42/604

 ق  24 66 25 3 3 270 53 43/137

 کچدسهین 6 07 142 3 3 1144 334 91/117

 کچمین 33 79 14 3 2/4 1225 1279 97/215

 کچمینشیه 19 127 43 1/3 3 1073 292 91/221

 کهکیلوته و بوتچاما  6 30 24 3 3 656 939 39/70

 گلسهین 27 243 29 4/1 0/6 1035 144 40/354

 گیلین 0 95 261 2/7 3 734 94 00/141

 لچسهین 11 142 60 2/3 3 1426 794 02/203

 میزن ران 17 345 259 6/2 3 1363 134 31/093

 مچکزی 27 219 17 3 3 1365 221 59/293

 هچمزگین 0/3 6 19 3 3/16 173 939 74/26

 ها ان 14 313 61 3 3 1255 134 40/359

 تزد 63 49 17 3 6/15 394 397 74/200

 جمع 1232 0515 2271 6/214 5/149 06522 14112 65/13644
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 رتوليد و بازا تنوع محصولات لبنی محلی، گستره -8
ی از محصتتتولیت لبدی بومی تولی  ادر اتچان طیف گستتتهچده

 یآنهومعی  اجهایعی، فچهدگی و  معدوی  دهد هشود که نشینمی
و موجود، آم  هیی مورداستتهفیده بچاستتیس مواد اولیهاستت م روش
هتی و خلتیقیت  تولیت کدد گین استتت م هتی، آمتیدگیهوا، مهتیرت

هیی لبدی بومی اتچان شتتیمل انواع پدیچ، میستت ، کشتتک، فچآورده
هیی مخهلف هیی لبدی است  که در اسهینکچه، روغن و نوشتی نی

 بیزار تولی  و وع، گستتتهچهان م تدهیی مخهلف شتتتهچت تیفههبه نیم
آورده  2 شتتتایره محصتتتولیت لبدی محلی در کشتتتور در ج و 

 اس مش ه
عتتیری بودن محصتتتولتتیت لبدی محلی از مواد نگهتت ارنتت ه و 

هیی اتن محصولیت بچای هی و مزت هیی مصتدوعی از جذابی رنگ
بیزارتیبی محصتولیت ستیل  است م محصولیت لبدی محلی علیوه بچ 

سیل عچمه به بیزار خیرج از مدطقه/ کشور را داردم بیزار محلی پهین
ی ال داشهن مشهچکیت فچهدگی و تـذتهکشورهیی هاسیته به دلی

هیی دولهی بچای م دسهگیهاس بیزار مدیستبی بچای اتن محصتولیت 
ای انجیم هیی ارزن هتوان  فعیلی هی میارتقیی صیدرات اتن فچآورده

   [م26 ]ده
هیی مهایدی در بین بومیین در قچنهتیی لبدی محلی فچآورده

هیی مورد استتتهفتیده قچار گچفهته استتت  و مدبع اصتتتلی بیکهچی
حصتتولیت لبدی پچوبیوتیک م م[63-60استت ]بیلقوه  7پچوبیوتیکی
ی اد و بخش عا هدار 4ی در بین غذاهیی فچآستتودمد انقش وتژه

 ییهدر سی  م[65]ده ار غذاهیی فچآستودمد  را تشتکیل میاز بیز
هیی میند  فچاورده فچاستتتودمد اخیچ تاتیتل به غذاهیی تخایچی 

پچوبیوتیک به دلیل خواص درمینی آن افزاتش تیفهه و توجه عاوم 
م مطیلعیت انجیم ش ه میکی از آن [07]را به خود جلب کچده اس 

عدوان مدبع ن  بهتواهیی لبدی محلی کشتتور میاستت  که فچآورده
-02، 24]دی بیلقوه استتهفیده شتتویی پچوبیوتیکهخوبی از بیکهچی

 م[53و  69، 37
 

سااازي محصااولات سااازي و تجاريتجاري فرآیند -1

 لبنی بومی
 زندگی محصولات لبنی محلی  چرخه -1-9

هی هتتیی خوراکی، غیچخوراکی و صتتتدعهی و مفچآورده هاتته
و ای دارای عاچ مح ودی استتت  خت متیتی میند  هچ موجود زن ه

مچمله  6به  1میند  شتتکل شتتایره  آنهیهچ تک از  یزن گ نچخه
ی بی فچآتد  سیخ  محصولهچ  یزن گ نچخهم [52]شودتقسی  می

شتتتودم محصتتتولتیت لبدی محلی بچاستتتیس نییز آن شتتتچوع می

 

 6 Starter 

 7 Probiotic bacteria 

 ش ه سیخهه -ان  و عشیتچ بوده که روسهیتیین -تولی کدد گین آن 
هی رفع نییزهیی خینوار م ه   اصتتلی از ستتیخ  اتن فچآوردهاستت 
و متیزاد تولی  بچای تیمین دتگچ میتحهیج خینواده بی دتگچ مواد  بوده

عچفی محصولیت لبدی شودم مغذاتی معیومته ش ه و تی فچوخهه می
رستتتتینی بتته هتتیی اطلتتیعمحلی بتته بتتیزار بتته دلیتتل نبود نظتتیم

کدد گین بی رش  بسییر کرد  و سودآوری نینیز هاچاه بوده مصتچ 
بیزار رش  مدیسبی ن اشهه اس م فچوش محصولیت لبدی محلی در 

طلب بی تولی  محصولیت تقلبی، بخشی از و بسییری از افچاد فچص 
بلوغ، نقطه کلی ی در  مچمله مان بتیزار را به خود اخهصتتتیص داده

توان بی طولینی کچدن آن زن گی محصتتو  استت ؛ نون می نچخه
اتن مچمله شتتوربخهینه در  زن گی محصتتو  را طولینی کچدم نچخه
به جز محصتتتولیتی میند  پدیچ –  محصتتتولتیت لبدی محلی تولیت

 شودم دت ه نای -تیمزگی و پدیچ کوزهلیقوان، پدیچ سییه

بدتیبچاتن در اتن مچملتته، مقت ار فچوش محت ود استتت  و اگچ 
زاتش تولی  و گستتتهچش بیزار نبیشتتتد ، تولیت کدد گین به فکچ اف

از  بچدارن منیگزتچ مچ  محصتتو  را بیت  بپذتچن  و دستت  از تولی  
جتی که تولی کدد گین محصتتتولیت لبدی محلی روستتتهیتیین و آن

شود و سچمیته عشتیتچ هسهد  و تولی  در وام هیی خرچد انجیم می
 اشتتتهه و تی نیکیفی لیزم بچای تولی  تجیری محصتتو  آنین وجود ن

هیی دولهی بی هی و سیزمینمچوری اس  که دسهگیه رو،اس ؛ ازاتن
تولیتت  اتن محصتتتولتتیت و  موجتتب ادامتتهماتتیتتت  از اتن بخش 

 دم سودآوری شو
در صدیتع غذاتی هچگونه تـییچ در محصو  خوراکی)تـییچ در 

بد ی، اصتتتلیش فچاتد  مواد افزودنی، تـییچ در مواد تی طچش بستتتهه
م بی اتن شتتتودتولیت  ومم( مدجچ به تولی  تک محصتتتو  ج ت  می

چآتد  واقع  ف درد  تولی  محصولیت لبدی ج ت  محلی فچآت ،تعچتف
هی استت  و ه   از آن افزاتش بهبود کیفی  و اتادی اتن فچآورده

توان  بیش م اتن فچآتد  در هیی رقیب میفچوش و رقیب  بی شتچک 
آمیز اس  که محصو  ج ت  جیتگیه مدیسبی در صتورتی موفقی 

 م[61]بیزار داشهه  و مورد اسهقبی  خچت اران قچار گیچد
 

 
 [59: چرخه عمر محصول]9كل ش

 8 Functional food 

   فروش و سود  

   گذاري/ زیانسرمایه

  ساخت محصول

  

معرفی 

 محصول
 به بازار

 

  

 رشد محصول

 در بازار

 
  

 شكوفایی

 محصول 
 در بازار
 

  

 توقف رشد و 

 مرگ محصول 

 
  

 فروش
 سود  
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 محصولات لبنی محلی در كشور توليد و بازار گستره، تنوع :0جدول 
 محصولات لبنی محلی ي توليد و بازار فعلیمنطقه پتانسيل / توان بازار

 سادین هیی کشورهاه اسهین
از تف  دادن پدیچتیزه گوسفد ی و امیفه پدیچ آروشه)آرشه( )

 (شتودو زردنوبه تولی  می کچدن مق ار کاتی آرد

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی اسهینهاه 
 هاسیته

 پدیچ لیقوان)پدیچ سفی  اتچانی( آئربیتجین شچقی، روسهیی لیقوان

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 اروپیتی

 پدیچ(نیکو)نوعی شکلیت بچ پیته آم سادین

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

و  یرمتوخچاستین  یهتیاستهین
کچدستهین، هات ان،  ،یجدوب
و  یو شتچق یغچب یهتیجتینتآئربی

 کچمینشتیه

از جوشین ن دوغ و صی  کچدن و خشک ) کشک/ قچوت/ پیدو
 (آت کچدن آم آن ب س  می

 هیی کشورهاه اسهین
آئربیتجین شچقی، کچدسهین، 

 فیرس، لچسهین

 (لبدیلورَک/ تو / جرچتین)تک نوع فچآورده لبدی تخایچی/ دسچ 
در شهچهیی خطه  "جرچتین"مخهلفی نون هیی بی نیملورَک 

در بین  "تو   "آئربیتجین از جاله آئرشهچ، عجبشیچ و مچاغه و 
در بین مدیطق  "شیچاز"چ و هاادین بی نیم د و لرکور میهدینه 

 مشودلک نشین کشورمین شدیخهه می
هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین

 هاسیته
 هیی کشوربسییری از اسهین

میس  و محصولیت آن)میس  نکی ه، دلی  میس ، میس  ک و، 
 میس  موسیچ(

 سیچاج)نوعی پدیچ نچم محلی( هیی غچبی کشوراسهین هیی کشورهاه اسهین
 (ای شیچتن داردکه مزه ایسف  نش ه پدیچ دلاه ش هپدیچ لور) گیلین، سادین هیی کشورهاه اسهین

 اسهین گیلین )تیلش( هیی کشوراسهینهاه 
سه میه داخل پوس   یتبه م ت دو  را زدهلور ناکلورَسورَ)

 کدد (مداری مینگهگوسفد  
 (ای خشک ش همیس  کیسه)سورَ اسهین گیلین )تیلش( هیی کشورهاه اسهین

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

 آئربیتجین غچبی، روسهیی سلایس

د ی بپدیچ به عل  بسهه )اتنپدیچ قچمز سلایس تی قیچمیزی پدیچ
اس م پدیچ ش ن بی پیرافین قچمز رنگ به اتن نیم شهچت تیفهه 

رای رنگ کچم بوده و از جاله هی داقچمز هایند  سیتچ پدیچ
 اس (مهیی نیاه سخ  پدیچ

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

بی، آئربیتجین شچقی و غچ
 کچدسهین، قزوتن، خچاسین رموی

 یاپدیچ خیکی/  پدیچکیسه

 پدیچ سییهازگی/سییمزگی)نوعی پدیچ پوسهی( اسهین گیلین، روسهیی سییهازگی هیی کشورهاه اسهین
 پدیچ کچدشولی)نوعی پدیچ پوسهی( عشیتچ کچدشولی اسهین فیرس هیی کشورهاه اسهین

 گیلین هیی کشورهاه اسهین
ی  هآن دلاه )نوعی پدیچ پوسهی اس  که در تولی پدیچ تیلش

 شود(دهی میمچارت
هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین

 هاسیته
 آئربیتجین شچقی

ز شیچ گوسفد  و گیو تهیه پدیچ موتی )نوعی پدیچ خیکی که ا
 شود(می

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

 خچاسین رموی، کچدسهین
دیچ کوردی)نوعی پدیچ که از شیچ گوسفد  و تی تچکیبی تهیه ش ه پ

ی از میس  نکی ه نگه اری و در داخل خیک و در بسهچ
 شود(می

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

 سادین
شودم پدیچ افهچ)نوعی پدیچ خیکی که از شیچ گوسفد  تهیه می

 کش (میه طو  می 5م ت  هدوره رسی ن اتن پدیچ در غیر افهچ و ب
هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین

 هاسیته

آئربیتجین شچقی و 
 غچبی،کچدسهین، قزوتن

 یاپدیچ کوزه

 اسهین گیلین )تیلش( هیی کشورهاه اسهین

م بی دهد را مچارت می هیدلاهسِسَه پدیچ)در تولی  اتن پدیچ، 
ر کدد م دیم گچتک تبه  وستهنیهی شتچوع به پدمی، دلاه شتافزا

 کددت یهی را بی دست  به صتورت گلولته جاع ممچمله، دلاه نتا
 آن گچفهه شود( تی آم

 اسهین گیلین )تیلش( هیی کشورهاه اسهین

را داختل پوست   تچیسسته پد تچ،یپد تنتا تهیدر تهسوره پدیچ)
هاتچاه بتی  تهتلی تهتبته صتورت لی یدر دار یهتیدبته تیتگوستفد  

در آن م دهد یناک( قتچار مت تهتلی کتو  تچیقیلتب پد کت) ناتک
-6دهد م پس از میآن قچار یرو یبد نت  و ستدگ یرا محکت  مت

 میه سوره پدیچ آمیده اس (م 4
هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین

 هاسیته
 دوغ هیی کشوربسییری از اسهین

صیدرات به کشورهیی هیی کشور و هاه اسهین
 هاسیته

 سرج تی تَچ  ،قتیرا تیتکشتک(  یهیقچه قتچوت )س هیی کشوربسییری از اسهین

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین  کچه محلی هیی کشوربسییری از اسهین
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 هاسیته

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

 روغن زرد هیی کشوربسییری از اسهین

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

 هیی جدوبی کشوراسهین
ه تبچ پی یچیتخا یسده ی نینوش یاز فچآوردهی یک)تای تر

 ییت(لبد

هیی کشور و صیدرات به کشورهیی هاه اسهین
 هاسیته

 فیرساسهین  تیقشقی چتعشی
 م سپس بهشودیم هیته  هتمحصو  از دوغ مچارت د نتا)دهیمیسه

امیفه  جیتتسبز چتخشک و سی  تشو ،زردنوبه چ،یموس آن
 (گچددیم

فرآیند ساخت محصول جدید با نگاهی بر محصولات  -1-0

 لبنی محلی

ستیزی محصولیت لبدی محلی بیت  مان توجه به بچای تجیری

هیی تولی ی بخش دانش بومی ستتیخ  محصتتو  از هاکیری هاه

بهچه  بد ی و توزتعتحقیق و توسعه، تولی ، بیزارتیبی، بسههشتیمل 

ه هی بگچف م در غیچ اتن صتورت سیخ  راتج تی سدهی اتن فچآورده

خ  محصتتو  مد  در ستتیهیی نظیمگیچی از روشع م بهچه دلیل

 .[63-62ج ت  محکوم به شکس  اس ]

ستتیخ  محصتتو  ج ت ، تک کیرگچوهی استت  و گچوهی از 

هیی مخهلف تک کیرخینه تی تک خصصین بخشکیرشتدیستین و مه

وامت  تولیت ی در آن دختیلت  دارنت م م تچ پچوژه/ وام  تولی ی 

و  مستهقی  موفقی  تی شکس  تک محصو  ج ت  در بیزار ئمست

م فچاتد  [63و  04]استت  و تعه  او در اتن بیره بستتییر مه  استت 

بخش اصتتلی به شچش  0ستیخ  محصتو  خوراکی ج ت  شتتیمل 

 مس ا 2شکل شایره 

 و انتخاب بهترین ایده 1زاییایده -1-0-9

صتتدعهی/ صتتدعهی محصتتولیت لبدی محلی مدجچ به نیاه تولی 

بد ی و عچمته ش ه و در نهیجه تـییچ در فچآتد  تولی ، نوع بستهه

هی اتن فچآورده هیی مخهلفی بچای فچآوری و عچمتتتهآفچتدش ات ه

از کیرشتتدیستتین  هی را بیت  گچوهیهاچاه خواه  داشتت م اتن ات ه

هیی متتتعیف ج ا هیی خوم را از ات هخبچه ارزتتیبی کچده و ات ه

ستتدجی تولی  محصو  و هی بیت  به امکینگچی ات هکدد م در غچبی 

[م در اتن مچمله بیت  به موارد 50توان تولی  محصتو  توجه شود]

  [م64زتچ توجه کچد]

 ناودار تولی  محصو ؛ -

 و نیچوی انسینی موردنییز؛ هیبیدی تجهیزات و دسهگیهپیش -

 محصو ؛ تایم ش ه بچآورد هزتده -

 بچآورد سود و زتین؛ -

 بچآورد مق ار فچوش و بیزار مصچ م -

 محصول  يسازنمونه -1-0-0

 در  تبه محصتتو  ج   هتا لتتب  یچتپذمچمله امکین نتا در

 

9 Idea generation 

 ییبتارز ی/ ند  ناونه محصو  بچاکتم شودیم یبچرس شتگیهتآزمی

آنین قچار داده شتتودم  یریدر اخه  تتوستتط کیرشتتدیستتین خبچه بی

 ش ه و نوع یهی بچرستتناونه یومست تیییایکوشتتزیف یهییژگتو

 [م  50و  51]شودیآن بچآورد م یو زمین مین گیر یبد بسهه
 

 
 [52: فرآیند ساخت محصول جدید]0شكل 

 

 كنندگان و بازار مصرف یابیارز -1-0-3

به محصو    ارانتکدد گین و خچمچمله واکدش مصچ  نتا در

 ییبتشتتتودم در ارزبچآورد   تتبتیزار، بتی یبزرگ یتتو مج    تتجت 

 محل تیییجـچاف  یکدد گین به جدس، سن، درآم  و موقعمصچ 

 ییبتارز یبچا یمخهلف یهیتوجه شتتتودم روش  تآنتین بتی یزنت گ

 ،هشگیتدر آزمی هینهناو ییبتم ارزشودیکدد گین استهفیده ممصتچ 

 66ستت ]هیروش نتا نتتچپچتجاع و در خینه از مه  یهیدر مکین

 [م   67و 

 92ديتول اسيمق شیافزا -1-0-4

و سپس خط  لوتتمحصو  خط پی  یمچمله، محل تول نتا در

بیر  16-13مچمله  نتدر ا  یتول یسیکتیرخینه استتت  و مق  یتتول

 تیاستت م ه  ، شتتدیستتی یشتتگیهتآزمی  یتول یسیتچ از مقبزر 

مچامل  هی،یافزودن اس م هاه آنهیو رفع   یتول یمشتکلیت امهایل

و پخش محصو   یبد محصتو ، بستهه یادتو ا  یفیفچآورش، ک

 مشودیم یمچمله بچرس نتدر ا

 ییبتشتتت ه و ارز نتت و ییبتتبتیزار یهتیطچش ،مچملته نتدر ا

 مچمله نتم در اشودیانجیم م یتچکدد گین در وسع  بزر مصچ 

آن مطائن شتت م بیزار  یمحصتتو  و زمین مین گیر  یفیاز ک  تبی

10 Production scale-up 

زایی و انتخاب ایده

 بهترین ایده

 سازی محصول نمونه

 کنندگانارزیابی مصرف

 و بازار  

 
 تولید انبوه و معرفی

 به بازار 

  ی جدید خوراکیفرآورده
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 م[61]شودمشخص   تبی زیکدد گین نه   و نوع مصچ 

 سازي محصولات لبنی محلی تجاري -1-3

بچای  شتتودمستتیزی خوان ه میعچفی محصتتو  به بیزار تجیریم

هیی لبدی محلی بیت  به ستتتطح آمیدگی ستتتیزی فچآوردهتجتیری

ستتطح آمیدگی  توجه داشتت م 12و ستتطح آمیدگی بیزار 11فدیوری

بچای ارزتیبی ومعی  سیخ  تک  ابزاری است  که (TRL)فدیوری

نیز  (MRL)رودم ستتتطح آمیدگی بیزارکیر میمحصتتتو  جت ت  به

هیی بیزار تک محصو  ستیزی وتژگیای بچای درک و کاّیستدجه

توان  خطچ شتتکستت  بیزار را ج ت  استت م توجه به اتن ابزارهی می

آمیدگی فدیوری و آمیدگی بیزار در  گینه 9کتیهش دهت م ستتتطوش 

 م[53و  09اس ]مشخص ش ه  3 شایره ج و 
 گانه آمادگی فناوري و آمادگی بازار 1: سطوح 3جدول 

 (MRL)بازارآمادگیسطح (TRL)فناوريآمادگیسطح

 گیچی نییز شکل -1 پچدازیات ه -1
 شدیسیتی تک نییز در بیزار -2 تب تل ات ه به طچش -2
 هیی موردانهظیرِ محصو  در بیزارشدیسیتی وتژگی -3 هیی اولیهآزمونآزمون و پیش -3
 هیی موردانهظیرِ محصو سیزی وتژگیکاّی -0 سیزی در محیط آزمیتشگیهیناونه -0
 هیی لیزم بچای سیخ  محصو شدیسیتی تواناد ی -6 ی محصو ی اولیهسیخ  ناونه -6
 هیی فدی محصو  موردنظچوتژگیتعیین  -5 ی کیمل(سیخ  محصو  )ناونه -5

 هی و مدیبع مچوری موجود تحلیل تواناد ی -7 تیتی  محصو  در بیزار -7
 شدیسیتی مهخصصین دارای تواناد ی -4 افزاتش مقییس تولی  به سطح تولی  پیتلوت -4
 ی بیزارش ه سیخ  محصو  مطیبق بی نییز تحلیل -9 ان ازی خط تولی راه -9

مچبو، به مطیلعیت نظچی، علای و  TRL ،3-1 ستتطوش پیتیدی

 TRL ، 5-0میینی ستتتطوش متک دانش فدی/ فدیوری استتت  پیته

مچبو، به ستتیخ  و آزمون ناونه در محیط آزمیتشتتگیهی استت  و 

مچبو، به ستیخ  و آزمون محصو  در  TRL ، 9-7ستطوش بیلیتی

ستتیزی گذاری و تجیریهدگیم ستتچمیته[م 09]شتتچاتط واقعی استت 

محصتتتولیت لبدی محلی بیت  ستتتطوش آمیدگی فدیوری و ستتتطح 

آمتیدگی بیزار مورد توجه و انطبیق قچار گیچدم بی نگیهی تطبیقی به 

 [م62]توان موارد زتچ را نهیجه گچف دو شیخص تید ش ه می

- TRL پیتین و MRL  پیتین نایتینگچ ع م آمیدگی بچای ورود به

 بیزار اس ؛

- TRL بیلی و MRL بیلی نشین از آمیدگی بچای ورود به بیزار دارد؛ 

- MRL بیلی و TRL  پیتین بیینگچ رتسک شکس  فدی در صورت

 ؛ورود به بیزار اس 

- TRL بیلی و MRL  پیتین به معدی رتستتک شتتکستت  بیزار در

 اس مصورت ورود به بیزار 

زتچا  اس مبیلی  MRL بیلی و TRL محصتولیت لبدی محلی دارای

( TRL=7ان )محصتتولیت آن در بیزار وجود داشتتهه و تیتی  شتت ه

هیی موردنظچ بیزار را دارد و ه  تواناد ی لیزم که وتژگیمان آن

عچمتتته تجیری اتن  ،روازاتن (مMRL=4بچای اتن کیر وجود دارد)

 محصولیت به بیزار بی موفقی  هاچاه خواه  بودم    

سازي موثر بر موفقيت تجاريها و عوامل محدودیت -1-4

 محصولات لبنی محلی 

 

11 Technology Readiness Level (TRL) 

رغ  داشهن مزاتیی بی شایر تولی  محصولیت لبدی محلی علی

ستتیزی اتن محصتتولیت  به دلیل وجود موانع زتچ بی مشتتکل تجیری

 [م26هاچاه اس   ]
 

 ؛ع م وجود اسهین ارد/ پچوتکل بچای تولی  تکدواخ  محصو  -

 افزاتش مقییس تولی  درعت م وجود پشتتتهیبتینی کیفی بچای  -

 ؛محل

پشتهیبینی میلی توستط دول  ن اشهن علیم   فق ان ستیزوکیر -

 ؛تجیری تی بچن  ثب  ش ه توسط تولی کدد گین

 ؛بیزارتیبی ع م وجود شبکه -

 مهیی م تچتهی و بیزارتیبیع م وجود مهیرت -

  یتتموفق یبچا تیمحصتتتو  بتته تدهتتی کتتت یفد یهتییژگتو

 در یدوله یهیدسهگیه یهییس یو ست ست ین یکیف یستیزیتجیر

ب ون شتدیسیتی عوامل موثچ در م [5]کد ینقش م یفیتموزه ا نتا

توان راهبچی مدیستتبی نای محصتتولیت لبدی محلیستتیزی تجیری

ل عواماتن شدیسیتی رو، م از اتندکچآن به بیزار ت وتن  عچمهبچای 

از اتن کیر هیی مدیستتب بچای ستتیزی و وجود ستتییستت در تجیری

سیزی نییزمد  فچاتدتتت  تجیریم شودمتتتچورتیت ملی محسوم می

و تیمین مدیبع میلی  محصو ، ارزتتتتتیبی بتتتتیزار شدیخ  و توسعه

 [م33و  29]است 

سیزی محصولیت عوامل موثچ بچ موفقی  تجیری 3 شایره شکل

دهت م توجته بته دانش بومی ستتتیخ  لبدی محلی را نشتتتین می

12 Market Readiness Level (MRL) 
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دانش به کیرآفچتدین علیقاد  محصولیت لبدی محلی و آموزش اتن 

انت ازی وام هیی تولی ی عیمل بستتتییر مهای در موفقی  بته راه

ستتیزی اتن محصتتولیت استت م کیفی  و اتادی محصتتولیت تجیری

هتتی لبدی بتتیتتت  مورد توجتته قچار گیچد و اتان بودن اتن فچآورده

ز از کدد گین نیرسینی شودم ارزشییبی مسی و ارزتیبی مصچ اطلیع

هی م اتن آزموناس هیی محلی ی مه  در سیخ  فچآوردههینیلش

 هییبیت  توستتط افچاد بیتجچبه و کیرشتتدیس و بی استتهفیده از روش

علای انجتیم شتتتودم بستتتیتیری از وام هیی تولی ی بی اتن موارد 

آشتدیتی کیفی ن ارد و در بیشهچ موارد ارزشییبی مسی به درسهی 

و اشتتتهبیه در تحلیل و  هیانجیم نشتت ه و خطی در انجیم اتن آزمون

 [م  20شود]تفسیچ نهیتج مدجچ به شکس  محصو  در بیزار می

بد ی و درج اطلیعیت مچبو، به محصتتتو ، در طچامی بستتتهه

هی نیز هیی فدی و کیفی بیت  به روانشدیسی رنگگذشتهه از وتژگی

خچت ار نقش ی دفع تواند  در جذم و تهی میتوجته داشتتت م رنگ

 م بدیبچاتن به اتن مومتتوع بیش از پیش بیت  مهای داشتتهه بیشتت

هیی فدیوری مورداسهفیده و بیزار توجه شودم ب ون توجه به شیخص

ستتیزی اتن توان در تجیریمصتتچ  محصتتولیت لبدی محلی نای

م[09به آن اشیره ش ]نیز هی موفق بود که پیشهچ فچآورده

 
سازي محصولات لبنی محلی: عوامل موثر بر موفقيت تجاري3شكل 

ستتتیزی محصتتتولیت لبدی محلی هاه بچای موفقی  درتجیری

هیی مایتهی از ان رکیران شتتیمل تولی کدد گین، ستتیزمیندستت 

هی، وزارت روسهیتی، موسسیت پژوهشی، دانشگیه عشتیتچ و توستعه

هیی مچدم نهید، بخش خصوصی و ممم بیت  جهیدکشتیورزی، سیزمین

 هاکیری کدد م تک تگچبی 
 

به  سازي و عرضهدي براي تجاريسازوكار پيشنها -92

 بازار محصولات لبنی محلی
هیی زتیدی در موستتستته هی و پچوژهطچش ،دهه گذشتتهه 3در 

تحقیقیت علوم دامی بچای شتتدیستتیتی، معچفی و تعیین کیفی  و 

و  19-26، 4-16]ی انجیم شت ه اس محل یمحصتولیت لبد اتادی

 [م  02-30

محلی از هیی اخیچ بی بیزان تشتتتی نقتتتش غتتتذاهیی در سی 

 تچی به اتنهی، توجه بیشدر ستتتفچه غذاتی خینواده جاله لبدییت

غذاتی ش ه اس م  یدر بچنیمه آنهیو تچوتج مصتچ   هیخوراکینوع 

چ ثییت محلی به دلیتلی میند هتیی افچاد از انهختیم غتذاهیی انگیزه

بچ کدهچ  وزن، قیا  متتتتواد غتتتتذاتی بتتتتومی و محلتتتتی،  آنهی

، اثتچات آنهیملیمظتتیت اخلیقتتی، ستتهول ، محهتتوای طبیعتتی 

افتتتچاد بتتتی اتتن  بخشی، جذابی  مسی و آشدی بودن ئائقهسلیم 

توان اتن پیته می بچ  م[15] نوع مواد غذاتی افزاتش تیفهتتتته استت

 یبه بیزار محصولیت لبد و عچمه یستیزیتجیرستیزوکیری را بچای 

 (م1 شایره ی پیشدهید کچد)ناودارمحل

 
 

 

 

 
 

  

توجه به دانش 

 بومی

 

هاي حسی ویژگی

و ارزیابی 

 كنندگانمصرف
 

بهبود كيفيت و 

 ایمنی

و  يبندبسته

 ريگذارچسبب
 

هاي فناوري شاخص

مورد استفاده و 

 بازار مصرف

 

پشتيبانی دولتی     

هاي و دستگاه

 بهداشتی
تجاري سازي  

هاي لبنی فراورده

 محلی

 



 
 و همكاران شویكلوامیررضا 
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 هییفچآوردهکدد گین روستتهیتی و عشتتیتچی بچای اتدکه تولی 

هتتیی خود بچای تولیتت  لبدی بومی در کشتتتور بهواندت  از رچفیت 

ه بنییز و فچهدگ مصچ  را نیز ارتقیء دهد ،  چدهداخلی استهفیده ک

 ،اتن کیر هلیزم اس م هیفچآوردهی اتن مسهد سیزی و اسهین اردسیز

 اق ام بچای شتتتدیخ  و بچرستتتی امکینیت تولی  گستتتهچده و بهیده

هیی تعیونی و  هتی، شتتتچکت هتیی لبدی محلی در کتیرگتیهفچآورده

علیقه و عزم ج ی در از بین م صتدعهی کشتور اس ستیسته  نیاه

بی آن  خرچدبچدن مشتتتکلتیت زتیدی که دام اران و تولی کدد گین 

هیی مدیستتتب گذاری وتژه و مایت روبچو هستتتهدت  و ستتتچمیته

هیی ند مدظوره، از نوع تعیونی و در قیلب شتتتچک  خصتتتوصبته

ی ثیچات مثبهیتوان  بیعث امیی و شتتکوفیتی اتن بخش شتت ه و تمی

لی عیمل اص منیز بچ اقهصتید روسهیتی و ملی کشورمین داشهه بیش 

محلی به اشتت  و کدهچ  ستتیزی موفق از محصتتولیت لبدی تجیری

کیفی  استتت م پیچوی از استتتهین اردهیی کیفی  در محل تولی  

وتحلیل خطچ و نقطه محصتتولیت الزامی استت م اجچای نظیم تجزته

بچای هچ  GHP و GMP و اصتتتو  (HACCP)کتدتهچ  بحچانی

هیی مچبو، مچورت داردم بچای نیمهمحصتو  محلی و ت وتن نظیم

ستتیزی محصتتولیت لبدی محلی، هچ محصتتو  به تک روش تجیری

تک  بهیدته بچای تولیت  تکدواخ  نییز داردم اتن روش بیت  بچ پیته

 توان بچایهیی استتهین ارد را میاستتهین ارد ملی بیشتت م اتن پچوتکل

می در ستتتطح جهینی ثب  کچدم جهتینی شتتت ن محصتتتولتیت بو

بد ی به اشتهی کلی  اصتلی تجیرت محصولیت لبدی محلی بستهه

سیزی و ین دمیی مدیسب بچای ئخیچهسچد بچای تیم است م زنجیچه

 ازلی لیزم استتت م به اتن مدظور بیت  توزتع محصتتتولیت لبدی مح

هیی ستییر و فچتزرهیی نصب ش ه بچ روی کیمیون، وان  و تخای 

[م از 26شود تی کیفی  و مین گیری محصو  مفظ شود]مم اسهفیده 

عل  فق ان امکینیت اشهـی  بچای جوانین در مدیطق طچفی دتگچ، به

 ،روستتهیتی و مهیجچت بخش عظیای از تولی کدد گین به شتتهچهی

 و در عشتتیتچ و روستتهینشتتیدینافزاتش ستتطح تحصتتیلیت فچزن ان 

تجچبییت  امکین انهقی  ،نهیجه ع م استتهقبی  از مشتتیغل ستتدهی

 ییربسلبدی به نسل ج ت  محصتتولیت تولی  ستدهی در ارزشتاد  

مهیرت کیرآفچتدین  آموزش و توسعه [م33و  14]کیهش تیفهه اس 

بدیبچاتن آموزش  مدر فچآوری محصتتتولیت لبدی محلی نییز استتت 

ستتتیزی و اتجید تولی کدد گین)روستتتهیتیین و عشتتتیتچ(، رچفی 

ن دانش مدسوخ ش توان  از وام هیی تولی ی در مقییس خرچد می

 هیاتن اق ام ،جلوگیچی کدت م از آن گذشتتتهه آنهتیبومی و متذ  

هیی لبدی بومی تچوتج و گستهچش مصچ  فچآوردهتوان  موجب می

گذاران را گشتتهه ستتچمیتهدر بیزارهیی محلی و ستتیتچ نقی، کشتتور 

تشوتق به اتجید وام هیی تولی ی در مقییس خرچد و نیاه صدعهی 

 کد م

هیی لبدی بومی از مصچ  محلی به کشوری گستهچش فچآورده

ستتیزی ی نییز به افزاتش مقییس تولی /تولی  انبوه، بهیدهاتی مدطقه

داری در هدگیم مال و عچمتته به بیزار بد ی و شتتچاتط نگهبستتهه

خصتتتوص وزارت هتتیی دولهی بتتهداردم پشتتتهیبتتینی دستتتهگتتیه

زشکی، وزارت جهیدکشتیورزی، وزارت به اش  درمین و آموزش پ

صدع ، مع ن و تجیرت و سیزمین ملی اسهین ارد از تولی کدد گین 

محصولیت لبدی محلی و فچاه  آوردن امکینیت زتچسیخهی اهای  

 فچاوانی داردم

تولیت کددت گین و کیرآفچتدین بیت  از استتتهین اردهی و مقچرات 

مواد غذاتی آگیه بیشتتد م بچای اتجید هوت  در بیزار رقیبهی،  اتادی

هی وقهی به داشتهن نیم تجیری محصتولیت بسییر مچوری اس م نیم

به توستتعه نیم تجیری در  ده می شتتود،تک علیم  تجیری خیص دا

دین کد م کیرآفچتکدد ه و نفوئ بیشهچ به بیزار کاک میئهن مصچ 

تواند  ارتبی، خود را بی بیزار محصولیت لبدی محلی بچقچار کچده می

بیزار و تعید  کیفی بین عچمه و  شبکه توسعهگچان بچای و تسهیل

 م[26]تقیمی در گسهچش بیزار سودمد  بیشد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

به بازار  سازي و عرضه: سازوكار پيشنهادي براي تجاري9نمودار 

 حصولات لبنی محلیم

 

 گيري كلی و پيشنهاد نتيجه -99

 مستندسازي و استانداردسازي محصولات لبنی محلی

 

 آموزش توليدكنندگان )روستایيان و عشایر(

 

 سازي و ایجاد واحدهاي توليدي در مقياس خردظرفيت

 

 

 بازارسازي براي توسعه آموزش و ظرفيت

 

 

 پشتيبانی فنی و علمی از واحدهاي توليدي

 

 ایجاد نمانام و عرضه به بازار

 

 

 خوداتكایی واحدها
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توان بتت ون نگچانی از آلودگی را می محصتتتولتتیت لبدی محلی

لیزم  هییمیکچوبی اولیه مصچ  کچدم امی پس از تولی ، بیت  مچاقب 

می  بین بی اتن صتتتورت گیچد تتی دنتیر آلودگی ثتینوتته نشتتتودم

 گی و زن روسهیتیین و تی عشیتچ مدیطق مخهلف اخهلیفیتی در شیوه

هیی ردهندین روش تهیته و نگه اری فچآوامکتینتیت موجود و ه 

  تیهیی میکچوبی بچای تیلبدی وجود داردم شتتیتستتهه استت  آزمون

هیی ئتچبط به معچفی دسهگیهاتادی اتن محصتولیت تکچار شتود و 

ه ای کمحصتولیت عشتیتچی به جیمعه کوشی بیشد  تی نگچش مدفی

در سطح جیمعه به محصولیت عشیتچی وجود دارد را بچطچ  کدد م 

ستتهیتی و عشتتیتچی محصتتولیت لبدی بچای اتدکه تولی کدد گین رو

هیی خود بچای تولی  داخلی بهواندت  از رچفی  ،بومی در کشتتتور

استتتهفتتیده کددتت  و فچهدتتگ مصتتتچ  را نیز ارتقتتیء دهدتت ، بتته 

هیی لبدی نییز استتتهتین اردستتتیزی و تدوع در تولی  تایم فچآورده

اق ام بچای شتتدیخ  و بچرستتی امکینیت تولی   ،اتن کیر هلیزم مدارن 

هیی هی، شچک هیی لبدی محلی در کیرگیهفچآورده گسهچده و بهیده

علیقه و عزم ج ی در  مصدعهی کشور اس تعیونی و ستیسته  نیاه

از بین بچدن مشتتکلیت زتیدی که دام اران و تولی کدد گین محلی 

هیی مدیستتب ت گذاری وتژه و مایبی آن روبچو هستتهد  و ستتچمیته

  توانهیی ند  مدظوره، میوتژه از نوع تعیونی و در قیلب شچک به

ثیچات مثبهی نیز بچ یامیی و شتتتکوفیتی اتن بخش شتتت ه و ت بیعث

    ماقهصید روسهیتی و ملی کشورمین داشهه بیش 

روستهیتی/ عشتیتچی تجهیزات مدیسب و مچوری  تک خینواده

بدیبچاتن آنین بی اسهفیده  مدن ار ری و نگه اری مواد غذاتیبچای فچآو

هیی مورد نییز خود از دانش بومی خود و امکینیت موجود، فچآورده

کدد م اتن دانش و مهیرت بومی به آستتتینی قیبل اجچا و را تهیه می

توان  مشتتکلیت ستتیزی شتود میدر دستهچس بوده و ندیناه بهیده

ی یی دانش فدمچبو، بته نیامدی غذاتی را بهبود ده م بدیبچاتن ارتق

داری، فچآورش و انبتتیرش مواد غتتذاتی و گدجتتینتت ن آن در نگتته

  آنهیهیی کیهش نیامدی مواد غذاتی اعهاید مچدم و توانیتی سییس 

 ده مافزاتش می هی راچطچ  کچدن مشکلیت و نیلشدر ب

تولی  صتتدعهی و تجیری محصتتولیت لبدی محلی بی شتتدیخ  

بد ی تولیت  و بستتتههستتتیزی فچآتدت  هتیی تولیت  و بهیدتهروش

هی و فدون تولی  محصتتتولیت لبدی محلی پذتچ استتت م روشامکین

هی در وام هیی رو تولی  اتن فچآوردهازاتن ؛سیده و ک  هزتده اس 

شتتت نی استتت م تولیت  تجیری اتن  ،فچآوری بتی مقیتیس کونتک

مواد خوراکی را افزاتش داده و موجتب تیمین  هتی عچمتتتهفچآورده

توان  مدبع درآم  ندین میشتتتودم ه ته میامدیت  غذاتی و تـذ

 تولی کدد گین را افزاتش ده م

اقهصتتتیدی و اتان از  بچای بهبود امدیت  غتذاتی، استتتهفتتیده

هتیی بومی بستتتیتتیر مه  استتت م دانش بومی ستتتیختت  فچآورده

هتیی لبدی محلی نقش میتیتی بچای کاتک به هاه افچاد فچآورده

و کشتتور را در کیهش درگیچ بچای مفظ اتان مواد غذاتی داشتتهه 

تن کد م بی امشتتکلیت مچبو، به نیامدی مواد غذاتی پشتتهیبینی می

می ، تولی  و مصتتتچ  مواد خوراکی بومی به دلیل نیدت ه گچفهن 

گذاری در اتن مواد در بیزارهیی صتدعهی و شهچی و فق ان سچمیته

 اتن محصولیت رو به کیهش اس م تحقیق و توسعه

 انواعخصوص و بهمحلی ای از لبدییت طیف گستهچده در اتچان

 م به دلیتل مخهلف از جاله رستتتبه فچوش میدر بیزار  محلیپدیچ 

هیی اقهصیدی، بسییری هیی نظیرتی و نیز سودجوتیمعف دسهگیه

توان محصو  تقلبی سخهی میو بهاست  هی تقلبی از اتن فچآورده

ی جلوگیچی هی بچاتچتن اق امرا از اصلی تشخیص دادم تکی از مه 

دار هیی تولی ، شتتدیستتهاز آن، گذشتتهه از استتهین ارد کچدن روش

که در کشتتورهیی طوریبه ،استت م از اتن رو هیکچدن اتن فچآورده

عضتتو اتحیدته اروپی بی استتهفیده از نشتتینگچهیتی میند  استتهین ارد 

نشینگچ تولی  مدطقه  ،13(PDO)محصتو  مشتخص بودن مدشتیی

هیی تجیری تضاین و شتدیسته 10(PGI)جـچافییتی مفیر  شت ه

، روی کتتیلتتیی بومی و محلی تولیتت شتتت ه متتک 16(TSG)محلی

ان جلوگیچی از  تقلب، شتتودم استتهفیده از اتن نشتتینگچهی متتیم

   ده مو محلی را مورد مایت  قچار میمصچ  مواد غذاتی بومی 

توان نهیجه گچف  که اتچان غدیی شتتت ه میاز مطتیلتب گفهه

دامی دارد و از دت گیه  هیی محلی مدشتتتیفچآوردهدی در تولی  زتی

سیزی محصولیت لبدی دامی ی بچای تجیریاملی پهینسیل گسهچده

هی موجب گسهچش بیزار ستیزی اتن فچآوردهشتودم تجیریدت ه می

ی، کشتتوری و جهینی اهی از بیزار محلی به بیزار مدطقهاتن فچآورده

تقیی اقهصتتید مدیطق خواه  شتت م اتن مه  در اتجید اشتتهـی  و ار

 روسهیتی و عشیتچی بسییر اهای  داردم
 

 سپاسگزاري -90
 هییفچآوردهپژوهشتگچانی که بچای شدیسیتی و معچفی  از هاه

هی لبدی محلی کشتور و پیس اش  دانش بومی سیخ  اتن فچآورده

راد و وتژه جدیم آقیی مهد س رجب مستتتیمیبه ؛ان تلتیش کچده

 عیدلی سپیساد ت ممه ویجدیم آقیی دکهچ مای رمی 

 

13 Protected designation of origin 
14 Protected geographical indication 

15Traditional speciality guaranteed 
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 فهرست منابع
 ،"یغرب جانیآذربا كوزه در ريپن ییايميو ش یكیولوژيكروبيم اتياي از خصوصپاره یبررس" زاد؛هم ی،آقیزاده مشتگ [1]

 م1345، 43-45 صص ، 3، شایره هتو تـذ تیعلوم غذا مجله

 یمورد: آرشه، فرآورده لبن ط،يبا مح يدر سازگار يسنگسر ریعشا تيخلاق" لیچمی؛ع ،یدمستیشتیه ستن؛م ،افچاخهه [2]

 م1395، 1-33 صص ،7شایره  ،چانتا یبوم هییدوفصلدیمه دانش ،"يسنگسر لیماندگار در ا

 شتهای نینخسه ،"كلهر لای روكوچ ریعشا انيدر م یمحصولات لبن فرآوري" عب الحای ؛ ،زنپیپ شتایل؛ن ،افشتیرزاده [3]

 م1347 مفتشچ یدانشگیه صدعه چان،تا یبوم یهییانجان فدیور ،تهچان چان،تا یبوم هیییفدیور

 م1393 ،کچمین ،یانهشیرات مچکز کچمین شدیس ،رجانيس ریعشاایلات و  تچج؛ا ی،امین [0]

آموزش و  ،یوزارت جهید سیزن گ ،يكشاورز یو مطالعات دانش بوم ميمفاه یمبان دصور؛م ،ولیشیه حا ؛م ی،اردکینیچیام [6]

 م1343 معیون  امور دام، ج،تتچو

فصلدیمه  ،"عوامل فردي و نهادي موثر بر دستاوردهاي تحقيقات دانشگاهی"جواد؛م  ،پژوهش جهچمی، امین؛ پورکچتای [5]

 م1390 ،29-03صص  پیتیز و زمسهین،، 25شایره  ،توسعه تکدولوژی صدعهی

 م1346، سیری ،نشچ آوای مسیح ،توليد شير و فرآوري آن س الله؛ا ،تینسچی تیاور [7]

 یكروبيو م یائيميمطالعه تحولات ش قوانيل ريپن جانیآذربا یو صنعت یسنت يرهايپن یشناسائ؛ رجب ،رادیمستیم [4]

 م1354گزارش نهیتی،  ،مچکز تحقیقیت مدیبع طبیعی و اموردام آئربیتجین شچقی ،آن دنيدر مدت رس

 ییايميوتحولات ش جانیآذربا یوصنعت یسنت يرهايپن ينگهدار و هيوشناخت مراحل ته یبررسراد، رجب؛ مسیمی [9]

 م1359گزارش نهیتی،  ،دام آئربیتجین شچقی مچکز تحقیقیت مدیبع طبیعی و امور ،در آن

مچکز تحقیقیت مدیبع طبیعی  ،محلی آذربایجان ريپن یزن هیدر زمان ما ريمطالعه اثر درجه حرارت ش ؛رجب ،رادیمسیم [13]

 م1359گزارش نهیتی، دام آئربیتجین شچقی،  و امور

مچکز تحقیقیت مدیبع  ،ياكوزه ريقسمت دوم پن جانیآذربا یصنعت و یسانت يهاريپن ییشاناساا؛ رجب ،رادیمستیم [11]

 م1371گزارش نهیتی، دام آئربیتجین شچقی،  طبیعی و امور

مچکز تحقیقیت  ،محلی آذربایجان ريپن یكروبيم تيجمع راتييمطالعه اثر غلظت آب نمک در تغ ؛رجب ،رادیمستتتیم [12]

 م1371گزارش نهیتی،  ،دام آئربیتجین شچقی مدیبع طبیعی و امور

مچکز  ،یغرب جانیاسااتان آذربا یآب نمك ريمطالعه اثر غلظت نمک در كاهش جذب نمک در پن ؛رجب ،رادیمستتیم [13]

 م1340گزارش نهیتی،  دام آئربیتجین شچقی، تحقیقیت مدیبع طبیعی و امور

مطالعه اثر دماي انعقاد و مدت نگهداري بر راندمان، افت رامله؛ امیدی، مبیب؛  ،اخگچمستتتیمی راد، رجتب؛ نژادرزمجوی [10]

گزارش  ،دام آئربیتجین شچقی مچکز تحقیقیت مدیبع طبیعی و امور ،مزن و خصوصيات فيزیكوشيميایی پنير ليقوان گاوي

 م1345نهیتی، 

مچکز تحقیقیت مدیبع  ،(ريپن يسلماس)سار ريپن دنيمساوول رس يهاكپک ییمطالعه و شاناساا ؛رجب ،رادیمستیم [16]

 م1393گزارش نهیتی،  ،دام آئربیتجین شچقی طبیعی و امور

مجله علوم تـذته و صدیتع غذاتی ، "بازاندیشای در جایگاه غذاهاي سانتی" ؛آرزو ،مقیقیین رودستچی ؛ه ات  ،مستیدی [15]

    م  1395، 135 ه، صفح1اتچان سی  دوازده ، مایاه شایره 

 م 1394 ،چانتا چتسیزمین امور عشی ،كشور ریعشا تيجمع ؛چانتا چتامور عشی سیزمین [17]

 ،و نیپ ا شه،تانهشیرات بوسهین ان  ،البرز يتا بلندا ریكو هاياز كرانه ،يسانگسر لیا ریعشاا لیچمتی؛ع ی،دمستیشتیه [14]

 م1340

ه آموزش و سموس ،ها؛ معرفی محصول و ویژگیآروشاهنشاریه ترویجی عیدلی، مای رمتی؛ لو، امیچرمتی؛ مه ویشتوتک [19]



 هاي لبني محلي... سازي فرآوردهپتانسیل بازار و ضرورت تجاري
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 م1397 ،ی کشورعلوم دام قیتیتحق موسسه یکشیورز جتتچو

 جته آموزش و تچوسموس ،هامعرفی محصول و ویژگی؛ چيكونشریه ترویجی عیدلی، مای رمی؛ لو، امیچرمی؛ مه ویشوتک [23]

 م1397 ،ی کشورعلوم دام قیتیتحق موسسه یکشیورز

محصول و  یمعرف ؛ياكوزه ريپن نشاریه ترویجی ؛اللهفضتل ،پورموستویعیدلی، مای رمتی؛ لو، امیچرمتی؛ مه ویشتوتک [21]

 م1397 کشور،ی علوم دام قیتیتحق موسسهی کشیورز جته آموزش و تچوسموس ،هایژگیو

سسه تحقیقیت علوم وم ،هاپنير خيكی یا پوستی؛ معرفی محصول و ویژگیعیدلی، مای رمی؛ لو، امیچرمی؛ مه ویشتوتک [22]

 م1394، هیی تچوتجیدامی کشور، دفهچ شبکه دانش و رسینه

تحقیقیت علوم دامی سسه وم ،ها؛ معرفی محصول و ویژگیمزگیسياهپنير  ؛عیدلی، مای رمی، امیچرمتی؛ مه ویلوشتوتک [23]

 م1394، هیی تچوتجیکشور، دفهچ شبکه دانش و رسینه

پردازي تا معرفی به هاي خوراكی جدید؛ از ایدهرویكردي كاربردي بر فرآیند ساخت فرآورده"لو، امیچرمتی؛ شتوتک [20]

، 15، دوره 95شایره  علوم و صتدیتع غذاتی، ،"ماهی 3 -سااخت بستنی غنی شده با روغن امگا :موردي مطالعه -بازار

 م1394، 1-13صص 

 هايفرآورده ديتول ندیفرآ يسازنهيبه؛ محا  ی،تچما؛ چمییعل ،ینگد ؛محسن ،یبیقچ ؛اکچم ،یداغقچه ؛چرمییام ،لوکتشو [26]

 م1399تی، گزارش نهی ،کشور یموسسه تحقیقیت علوم دام ،كشور یبوم یلبن

شاناسایی پروفایل اسيدهاي چرب و " حا ؛م ،نیآرم اصتـچ؛لیع ی،محا  میچمستین؛ا ،رادیالهیمیای؛ شت ی،میجیعب  [25]

ایره ش ،سی  سوم ،تیغذا یعلوم و فدیور یپژوهش یمجله علا، "ارزیابی خصوصيات شيميایی و حسی پنير سنتی آرشه

 م1393نهیرم، زمسهین 

 م1370، 179-237  صصتهچان،  ی، نیپ او ، انهشیرات جهید دانشگیهنهاي آو فرآورده ريش یهی؛گ ، تکچ [27]

حاصل از فرآورده  یلاكتيك يهايباكتر یو شناسای يجداسااز"؛ فلورا ی،تخچونی؛ ستی  هید ی،رمتو؛ فچزاد ،کچت  پور [24]

 م 1395بهیر  ،29-36 صص ،1شایره ، 04بیوسیسه  اتچان، دوره  یمهد س، "ی(ریچال ماستی)سنت یلبن

سازي فناوري ناانو در محيطاای تاثيرگذار در تجاريبناادي عواماال ناسااااایی و رتبااهش"حا ی، مجی ؛ م [29]

 م  1393، 11-23صص ، ، بهیر و تیبسهین23شایره  ،فصلدیمه توسعه تکدولوژی صدعهی ،"صنعت غذایی ایران

مطالعه (عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی"افسینه؛  ،شتیخیین ؛، مستینمحا ی ؛چتضتیم ،محا ی [33]

 م1399، 232- 201صص  ،2شایره ،  21جل   ،تحقیقیت اقهصید کشیورزی ،"(در كرمانشاه موردي: خانوارهاي شهري

 م1344 ،تهچان، مچکز آمیر اتچان ،عشایر كوچنده یو اجتماع ياقتصاد يسرشمار ؛آمیر اتچان مچکز [31]

آمارنامه ؛ شتتهین ،تیری ؛مچت  ،عبیستتی ؛عبیستتطیقینی، رمتتی ؛محا نیی افچوزی، شتتهچتیر ؛اما ی، کچت  ؛عبیدزاده، مای رمتتی [32]

وزارت  ،رتزی و اقهصتیدی، مچکز فدیوری اطلیعیت و مشخصیت نشچ ارتبیطیتمعیون  بچنیمه، جلد دوم، 9317كشاورزي سال 

 م1394، 110 جهیدکشیورزی، تهچان، ص

در  یمحل هايو سنت یدانش بوم" حا ؛م ،ها  یعواطف حا رمتی؛م ،مهیجچ یمچو مه ی؛ ی،قچبین الهه؛ ،عاچانتیبیبیعلی [33]

 یپژوهش یعلا هتنشتچ، "استان مازندران(-ریكد ي: روستاي)مطالعه مورديمحصولات دام گوسفند تیریو مد ديتول

 م1393 ،71-40 صص، 1شایره  ،مچتع

بررسای و مقایسه خوا  فيزیكی، شيميایی و حسی كره توليدشده به روش سنتی و صنعتی از شير قبیدی، فچتبی؛  [30]

 م1393گزارش نهیتی،  ،موسسه تحقیقیت علوم دامی کشور ،توليد كره صنعتیسازي منظور بهينهگاوميش به

 یساانت ياكوزه يرهايپن ییايميو شاا یكیزيف يهایژگیو و ديتول يهاروش یبررساا ؛الهفضتتل  یستت ،پوریموستتو [36]

 م1349گزارش نهیتی،  ،موسسه تحقیقیت علوم دامی کشور ،آن یصنعت مهين ديو امكان تول یغرب جانیآذربا

 هاياناست یسنت ی( محصولات لبنییايميو ش یكیزي)فتو مشخصا ديشناسنامه تول هيته ای رمی؛م ی،عیدلیمه و [35]
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گزارش  ،لرستان، اصفهان و خوزستان ،یشارق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا ل،يخراساان، كردساتان، فارس، اردب

 م1349کشور،  یعلوم دام قیتیسسه تحقوم ،یقیتیپچوژه تحق تینهی

كرمان و كردستان با شناخت  لان،يگ يهادر استان یسانت يديتول يرهايپن ییشاناساا ای رمتی؛م ی،عیدلیمه و [37]

 م1376 ،یقیتیطچش تحق یگزارش نهیئ، کشور یعلوم دام قیتیتحق هسسوم ،ديتول يتكنولوژ

نتی ستهيه شاناسانامه توليد و مشخصات)فيزیكی، شيميایی، ميكربی( محصولات لبنی  ای رمتی؛م ی،عیدلیمه و [34]

 م1375 ،یقیتیطچش تحق تیگزارش نهی ،موسسه تحقیقیت علوم دامی کشور، هاي سمنان و مازندراناستان

وستسه م ،مطالعه تركيبات مولد عطر و طعم پنير ليقوان و پنير سافيد آب نمكی گلپایگان ای رمتی؛م ی،عیدلیمه و [39]

 م1344 ی،قیتیطچش تحق یگزارش نهیئ، کشور یتحقیقیت علوم دام
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