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Abstract
Objective (s): Deaths from non-communicable diseases have become a major concern worldwide. Functional foods such as
probiotics, prebiotics and synbiotics are effective nutritional factors in controlling non-communicable diseases. The purpose of
this study was to review and organize the existing situation and design the future roadmap.
Methods: The present study was a qualitative study that conducted by the Society of Probiotic and Functional Foods in
collaboration with the National Institute of Health Research of the Islamic Republic of Iran in 2015. The policy brief was used
in design and was formulated in three parts: cognition, orientation, and establishment of system. The information was collected
through three methods of scientific resource review, stakeholder focus group discussion and written questionnaire. Data were
analyzed using content analysis method.
Results: The number of probiotic factories was 85 and 163 probiotic products had received production licenses in the country.
The annual growth of the probiotic market from 2009 to 2014 was negative (54%). The policy focus areas for the development
of probiotics and functional foods were distributed in three areas: legal policy, behavioral culture and operational structure and
the development of this industry depends on planning and implementation in all three areas.
Conclusion: To develop the probiotic industry it is necessary to increase the knowledge of policy makers and consumer
groups about probiotic products. Indeed, investment security in this area be provided and a system be deployed to monitor the
development of the industry and solve its problems.
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توسعه صنعت پروبیوتیک :بررسی چالش های کنونی و ارایه نقشه راه آینده
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چكیده
مقدمه :مرگ و مير ناشی از بيماری های غير واگير به یك نگرانی عمده در سراسر جهان تبدیل شده است .از عوامل تغذیه ای موثر در کنترل این بيمااری
ها ،غذاهای فراسودمند مانند پروبيوتيك ها ،پره بيوتيك ها و سين بيوتيك ها هستند .این مطالعه با هدف بررسی و ساماندهی وضعيت موجود و ارائه نقشاه
راهی برای آینده صنعت پروبيوتيك ها و غذاهای فراسودمند طراحی شده است.
مواد و روش کار :مطاله حاضر یك بررسی کيفی بود که در سال  1394توسط انجمن پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند با همکاری موسسه ملای تحقيقاات
سالمت جمهوری اسالمی ایران انجام گرفت .در این مطالعه از چارچوب خالصه سياستی و در سه بخش شناحت ،جهت گيری و نظام استقرار در طراحی این
مطالعه استفاده شده است .جمع آوری اطالعات به سه روش مرور منابع علمی ،بحث گروهی متمرکز ذینفعان و پرسشنامه کتبی صورت گرفت .داده هاا باا
استفاده از روش تحليل محتوا تحليل گردید.
یافته ها :تعداد کارخانه های توليد کننده محصوالت پروبيوتيك در کشور  85مورد بوده و  163محصول پروبيوتيك مجوز توليد دریافت کرده بودناد .رشاد
ساالنه بازار پروبيوتيك در ایران از سال  2009تا  ،2014منفی  54درصد بود .نقاط تمرکز سياست توسعه پروبيوتيك ها و غذاهای فراسودمند در سه حاوزه
قانون -سياستی ،فرهنگی -رفتاری و ساختاری -عملياتی توزیع شده است و توسعه این صنعت منوط به برنامه ریزی و اجرا در هر سه حوزه است.
نتیجه گیری :برای توسعه صنعت پروبيوتيك الزم است دانش سياست گذاران و گروه مصرف کنندگان در ارتباط با محصاوالت پروبيوتياك افازایش یاباد و
همزمان امنيت سرمایه گذاری در این حوزه تامين شده و نظامی برای رصد توسعه این صنعت و رفع مشکالت آن استقرار یابد.
کلیدواژه :پروبيوتيك ،پره بيوتيك ،خالصه سياستی ،بحث گروهی متمرکز
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الناز جعفروند و

توسعه صنعت پربيوتيك...

مرگ و مير ناشی از بيماری های مزمن توسط برناماه اقادام جهاانی
در کنترل بيماری های غيرواگير و اهداف توسعه پایدار یاك نگرانای
عمده در سراسر جهان بيان شده است [ .]1بيماری هاای غيرواگيار
مهمترین علت مرگ و مير زودرس و ناتوانی در سطح جهان هستند
که بار سنگينی بر سيستم های مراقبت بهداشتی کشاورها تحميال
می کنند .در سال  NCD 2019ها مسئول  74/4درصد از کل مرگ
ها و  %63/8سال هاای از دسات رفتاه باه دليال نااتوانی در ساطح
جهانی بودند [ .]2تخمين زده می شود که  80درصد از کل مرگ و
ميرهای  NCDدر کشاورهای باا درآماد کام و متوساط اتفاا مای
افتد[ ]1و ایران به عنوان نمونه ای از کشورهای باا درآماد متوساط،
تحت تاثير این بيماری ها قرار ميگيرد 83/5 .درصد از کال مارگ و
ميرها و  78/1درصد از کل بار بيماری ها در ایران به دليل  NCDها
در سال  2019باوده اسات [ .]2-4عاوار شادید و مارگ و ميار
زودرس بيماری های غير واگير باعث می شود که این مسائله ماورد
توجه سياست گذاران قرار گيرد.
سازمان سالمت جهان برنامه اقدام جهانی برای پيشاگيری و کنتارل
 )2020-2013( NCDsرا با در نظر گرفتن چهار عامل اصلی خطار
که شامل مصرف دخانيات ،رژیم ناسالم ،عدم فعاليت بدنی و مصارف
الکل است توسعه داد [ .]5در ایران رژیم غذایی اولاين خاط عوامال
خطر ابتال به  NCDsاسات [ .]6رژیام غاذایی از جملاه روش هاای
مناسب در تغيير سابك زنادگی و پيشاگيری از  NCDsاسات [.]7
رژیم غذایی نقش مهمی در تعدیل ترکيب ميکروبی روده دارد و یك
نقش فعال در پاتوژنز برخی بيماری ها دارد ،از جمله عوامال تغذیاه
ای مورد توجه ،غذاهای فراویژه مانند پروبيوتيکهاا ،پاره بيوتيکهاا و
سين بيوتيکها هستند [.]8
کلمه پروبيوتيك متشکل از پيشاوند التاين "پارو" و کلماه یوناانی
باستانی "بایوس" است ،ترکيبی لفظی که به معنای "برای زنادگی"
است .اولين تعریا از پروبيوتياك توساط  Fullerارائاه شاد" :یاك
مکمل خوراکی ميکروبی زنده که اثرات سودمندی بر بهباود تعاادل
ميکروبی روده دارد" [ ]9اما تعری دیگری نيز توسط WHO/FAO
ارائه شده است" :ریزسازواره های زنده ای که وقتی به مقادار کاافی
مصرف شوند ،اثرات مفيدی بر سالمت ميزبان خواهند داشت"[.]10
طبق گزارش مطالعات امکان کاهش  20درصدی هزینه های سااالنه
مراقبت های بهداشتی از طریق مصرف غاذاهای فراساودمند وجاود
دارد [ .]11برخی فواید ثابت شده پاره بيوتياك هاا کااهش وزن از

در این مطالعه از چارچوب طراحی خالصه سياستی استفاده شد که
شامل سه بخش است:
 -1بخش شناخت با هدف توصي وضعيت کمی و کيفای صانعت و
مقایسه آن ،مداخالت گذشته و قضاوت های موجاود ،نقااط تمرکاز
سند سياست شامل چالش ها در چارچوب مثلث قاانون و سياسات،
ساختار و عمليات ،رفتار و فرهنگ صاورت گرفات .جماع آوری داده
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طریااق افاازایش احساااس ساايری ،پيشااگيری از ساارطان و تنظاايم
سيساتم ایمناای اسات .هم نااين ساالمت دسااتگاه گوارش(درمااان
اسهال ،سندروم روده تحریك پذیر ،بيماری التهابی روده) ،مبارزه باا
آلرژی ها ،فعاليت ضدسرطان ،کاهش عدم تحمل به الکتوز و اثارات
تنظيم سيستم ایمنی بخشای از فوایاد پروبيوتياك هاا بار ساالمت
هستند [ .]12 ,13فواید دیگری برای پره بيوتياك هاا مانناد اثارات
کاهش کلسترول ،بهباود زیسات دسترسای ماواد معادنی ،ملاين و
تنظيم دفع مطرح است .پروبيوتيك ها نيز نقش مثبت در جلوگيری
از عفونااات هاااای تنفسااای و مجااااری ادراری ،ضاااد التهااااب و
هایپرکلسترولميك و پيشگيری از بيماری های قلبای عروقای بياان
می شود [ .]12در یك مطالعاه فراتحليال باه نقاش پروبيوتياك در
کاهش وزن بزرگساالن و افزایش وزن در کودکان [ ]14و در مطالعه
مرور نظام مند دیگری به اثرات مفيد پروبيوتيك خصوصاً گونه هاای
الکتوباسيلوس در کنترل پارامترهای خونی مرتبط باا دیابات اشااره
شده است [ .]15مکمل های سين بيوتيك در بهبود دیس ليپيدمی
و مقاومت به انسولين (مرتبط با چاقی و دیابت) نقش دارند [ .]16با
دادن پروبيوتيك ها به بيماران سرطانی می توان تعادل ميکروبای را
به سمت ميکروب های مفيدتر جابجا و امکان بيشتر پاسخ به درمان
را فراهم کرد [.]17
به گزارش سازمان سالمت جهان روند بيماری های غيرواگيار رو باه
افزایش است و افزایش مصرف پروبيوتيك هاا مای تواناد در کااهش
این بيماری ها و توسعه پایدار کشورها موثر باشاد ،اماا متاسافانه در
کشور ما ميزان مصرف محصوالت پروبيوتيك وضعيت مناسبی ندارد
[ ،]18غذاهای فراسودمند فرصت ایجاد سبك زندگی سالم ،کااهش
هزینه های مراقبت هاای بهداشاتی و حمایات از توساعه اقتصاادی
فراهم می کند .هدف از این مطالعاه بررسای و سااماندهی وضاعيت
موجود و ارائه نقشاه راهای بارای آیناده صانعت پروبيوتياك هاا و
غذاهای فراسودمند در کشور است.
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راهبردی صورت گرفت که با استفاده از مارور مناابع بخاش اول باه
دست آمدند.
 -3بخش الزامات استقرار که با هدف استقرار سند پروبيوتيك کشور
صورت گرفت شامل تاامين شاواهد ،توانمنادی نيروهاای انساانی و
چگونگی ساختار اجرایی ،تامين مالی برنامه بود که با توجه به نتاای
دو بخش قبلی توسط اعضای فنی تدوین گردید.
یافته ها

فراورده های غاذایی فراساودمند و پروبيوتياك موجاود در جهاان و
ایران شامل محصوالت لبنی (ماست ،دوغ ،بستنی و پنير) ،نوشيدنی
ها (نوشيدنی مالت ،آب مياوه ،آب نباات و نوشايدنی فاراورده هاای
غالت) و محصوالت متفرقاه از قبيال گاز ،ماکاارونی ،ناان ،اسانك،
شکالت خوراد دام و پفك) است.
در مجموع بيش از  %90پاسخ دهندگان ذینفاع در زنجياره توساعه
صنعت پروبيوتيك و غاذاهای فراساودمند وضاعيت ایان صانعت در
کشور را متوسط تا ضعي ارزیابی کرده اند .با اینکاه شااخم هاای
معتبری برای مقایسه ایان صانعت در ایاران و جهاان در دساترس
نيست اما اطالعات ارایه شده در بررسی متاون در جادول شاماره 2
آمده است .رای ترین روش رساندن پروبيوتيك ها محصوالت لبنای
مانند شير ،ماست و کفير هستند که می تواند ریشه تاریخی داشاته
باشد [ .]20هرچند که مصرف آن از طریق مکمل راحت تر است اما
غذا به دليل داشتن اثارات هام افزایای محتاوای غاذا و پروبيوتياك
انتخاب بهتری است .محصاوالت لبنای باا داشاتن پروبيوتياك مای
توانند ریزمغذی های با کيفيت باال شامل کلسيم ،پروتئين ،پپتيدها،
اسفنگو ليپيدها و اسيد لينولئيك کنژوگه را فاراهم کنناد [ .]21بار
اساس گزارش مميزی توسعه علوم در این حوزه که توساط معاونات
علمی ریاست جمهوری منتشر شده است در حال حاضار در تماامی
دانشگاههای کشور حداقل یك رشته دانشگاهی که بتوان در ارتبااط
با پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند در آن فعاليتی انجاام داد وجاود
دارد 245 .شرکت فعال دانش بنيان در زميناه تولياد فارآوردههاای
فراسودمند و پروبيوتيك در کشاور وجاود دارد .مقبوليات و مصارف
فرآورده های پروبيوتيك در کشورهای جهاان رواج چشامگيری دارد
به طوری که بيش از  90فرآورده پروبيوتيك حااوی الکتوباسايلوس
اسيدوفيلوس در سرتاسر جهان توليد می شود .بار اسااس اطالعاات
موسسااه ملاای اسااتاندارد کشااور 15 ،اسااتاندارد باارای محصااوالت
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با استفاده از مرور متون ،پرسشنامه کتبی و بحث گروهی متمرکز به
دست آمد .مرور منابع توسط یك فرد آشنا به علام تغذیاه و صانایع
غذایی از درسنامه ها ،مقاالت منتشار شاده در هماایش هاای ملای
پروبيوتيااك و ماارور مقااررات و آئااين نامااه هااای ملاای ماارتبط در
پایگاههای اینترنتی سازمان ملی استاندارد (فهرسات اساتانداردهای
ملی) و سازمان غذا و دارو (بخش ضوابط و دستورالعمل ها) با توجاه
به هدف مطالعاه انتخااب گردیاد و ساپس جماع بنادی و گازارش
گردید .بحث گروهی متمرکاز در دو نوبات در محال ساتاد زیسات
فناوری تشکيل شاد .دو ساوال اصالی بحاث گروهای چاالش هاای
موجود صنعت و راهکارهای ارتقای آن در کشور بود .افراد باه نوبات
نظرات خود را ارایه کردند و پاس از دو مرحلاه ساواالت و ابهاماات
برای پاسخگویی شرکت کنندگان از طرف تسهيل گر جلسه مطارح
شد .صورت جلسات بحث گروهی متمرکز به متن تبدیل و در نهایت
به روش تحليل کيفی تحليل شد.
تحليل ذینفعان بر اساس دو مولفه تعهد و اثر صورت گرفات .بادین
صورت که ابتدا ليستی از ذینفعان تهيه و سپس در جادول تعهاد و
اثر براساس نظر اعضای فنی پار شاد و براسااس تعهاد (یاا ویيفاه
قانونی) و اثر در ساه ساطح بااال و متوساط و پاایين وزن داده شاد
(تصویر شماره  .)1صاحبان فرآیند در زنجيره صنعت پروبيوتياك در
چهار گروه قرار گرفتند -1 :صنعت بستر ساز (وارد کننده ها و توليد
کنندگان مواد اوليه) -2 ،صنعت توليد کننده (مکمل دارویی ،غاذای
لبنی و غيرلبنی ،مرغ ،گاو و گوسفند و آبزیان ،تولياد خاوراد دام و
طيور) -3 ،مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی و  -4گروه ناایر و سياسات
گااذار (مجوزدهناادگان) .در هاار گااروه شاارکت کنناادگان بااا معيااار
عالقمندی به همکاری و صرف وقت در جلساات انتخااب شادند .در
مجموع  23نفر در جلسات بحث گروهی متمرکاز و تکميال کنناده
پرسشنامه شرکت کرده اناد کاه ترکياب آنهاا در جادول شاماره 1
گزارش شده است.
هم نين پرسشنامه شامل دو سوال اصالی توصاي وضاعيت حاال
حاضر صنعت پروبيوتيك بود که پس از پاسخگویی ذینفعان تحليال
شد .پرسشنامه در ابتدای جلسه بحث گروهای و پاس از توضايحات
محققان توزیع و تکميال شادند .شارکت کننادگان هماان اعضاای
جلسه بحث گروهی متمرکز بودند کاه از ذینفعاان زنجياره صانعت
پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند انتخاب شده بودند.
 -2بخش جهت گيری باا هادف مشاخم نماودن دورنماا ،اهاداف
راهبردی مورد انتظار ،مداخالت قابل اجرا برای دستيابی باه اهاداف
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پروبيوتيك در کشور تدوین شده بود و سه اساتاندارد دیگار نياز در
حال تدوین بود.
به طور کلی اطالعات به دسات آماده از مقااالت و مطالعاات داخال
کشور ارایه شده در همایش های دوره ای ایان صانعت کاه توساط
انجمن علمی پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند برگزار مای شاود باه
شرح زیر بود:
 مطالعات درباره ی پروبيوتيك ها در حال پيشارفت اسات و باا درنظر گرفتن اطالعات به دسات آماده ،آماوزش مشاتریان دربااره ی
اثرات سودمند پروبيوتيك ها و کمك به برنامه ریزی رژیم غذایی باا
استفاده از فواید این ریزسازواره ها خدمت بزرگی است.
 با توجه به تنوع سویه های پروبيوتيکی ارزیابی ایمنای و ساالمتیتوسط متخصصين و افراد ذیصالح بسيار ضروری است.
 به نظر می رسد برچسب گذاری محصاوالت پروبياوتيکی باا ذکارنوع و تعداد ریزسازواره های موجود ضروری باشد.
 در حال حاضر دور بودن از رانادمان بهيناه در صانایع دامپارورییکی از معضالت کنونی دامپروران است که توانایی رقابات آن هاا باا
بازارهای جهانی را تضعي نموده است.
پروبيوتيك ها در صنایع تخميری جایگاه خاصی داشته اند .فعالياتميکروارگانيسمی که بر روی محصوالت گوشتی صورت می گيرند به
عنااوان روش نگهااداری باارای بسااياری از سوساايس هااای گوشااتی
(پپرونی ،ساالمی و )..سوسيس های نيمه خشك و غيره به کاار مای
رود.
یکی از چالش های غذاهای توليد شده با استفاده از زیست فنااوریمسائل اخالقی آن هاست.
استفاده از محصوالت پروبيوتيك می تواند در بهبود ضریب تبادیلجيره غذایی به گوشت قرمز موثر باشد و عالوه بر توليد علمی ،ماانع
از خروج ارز نيز خواهد شد.
توليد فراورده های پروبيوتيك با دو مشکل از دسات رفاتن قابلياتزیستی پروبيوتيك ها و احتمال رضایت بخش نبودن خواص حسای
محصول نهایی همراه است.
یکی از چالش های بزرگ پيشرفت فناوری در همه ی کشورها ،ایجادفاصله اطالعاتی بين متخصصين و بهره بارداران آن فنااوری و ماردم
عادی است.
در جلسه دوم بحث گروهی متمرکز تقریبا گزاره های مشابه جلساه
اول به دست آمد که اشباع داده ها را قطعی می سااخت .بار اسااس
تحليل محتوای اسناد و بحث گروهی انجام شاده ،درون مایاه هاا و
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زیر درون مایههای مرتبط با چالش های توسعه صنعت پروبيوتيك و
غذاهای فراسودمند در ایران از دیدگان ذینفعان در جدول شاماره 3
آمده است .چالش های اصلی این صنعت که حاصال تلفياق نظارات
ذینفعان و تحقيقات انجام شده در کشاور اسات در ساه درون مایاه
اصلی قانون و سياست ،سااختاری و عمليااتی و فرهنگای و رفتااری
طبقه بندی گردید .موانع قانون و سياسات ،سااختاری و عمليااتی و
فرهنگی و رفتاری به ترتيب در  9 ،4و  7زیر درون مایه طبقه بندی
گردید.
یکی از زیر درون مایه های مرتبط با موانع قانونی و سياستی ،نبودن
اطالعات کافی در مسئوالن و سياستگذاران بود کاه باعاث شاده تاا
اخذ مجوز ها در این صنعت با کندی صورت گيارد .در ایان ارتبااط
یکی از مشارکت کنندگان از گروه صانعت بسترسااز چناين گفات:
"سااواد گااروه هااای مجااوز دهنااده نياااز بااه تقویاات دارد خااود
مجوزدهندگان از ارزش این مواد آگاه نيستند".
دخيل بودن چندین ارگان نظارتی که موازی کاری انجام می دهناد
از موانع ساختاری و عملياانی مطارح گردیاد .یکای از ذی نفعاان از
گروه صنعت توليدکننده در این ارتبااط چناين گفات :ارگاان هاای
نظارتی بيشتر از مجریان در کشور حضور دارند :ساازمان اساتاندارد،
بهداشت محيط ،اداره کار"...،
یکی از موانع نبودن ساز و کار مناسب ،چابك و دقيق برای ارزیاابی،
تایيد و نظارت این فرآورده ها بود .در این خصوص نمایناده صانعت
بسترساز چنين گفت" :پروسه سخت و مجوز ندادن مساوی است باا
قاچا ! دولت تصدی گری را رها کند .فرایند دادن مجاوز باه بخاش
های علمی کشانده شود ".نماینده گروه ناایر و سياساتگذار در ایان
خصوص چنين گفت" :در ماورد آزمایشاگاه هاا در وزارت بهداشات
چالش داریم .حوزه پروبيوتيك را باید تقویت کنيم و یك آزمایشاگاه
متولی شود .پروسه طوالنی مجوز در ساازمان غاذا و دارو کوتااه تار
شود .بهتر است در تائيد گواهی توليدات قابل صادر شادن ،مقاررات
بين المللی مد نظر باشد".
یکی از زیر درون مایه های مرتبط باا مواناع سااختاری و عمليااتی،
تعامل کم دانشگاه و صنعت در زمينه انجام پژوهش های کاربردی و
مشخم نبودن اولویت هاا باود ،در ایان ارتبااط یکای از مشاارکت
کنندگان گروه مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی چنين گفت" :کاربسات
تحقيقات در این حوزه جدی نيست و سند می تواناد کماك کنناده
باشد .اولویت های تحقيقااتی حاوزه پروبيوتياك مشاخم نيسات".
نماینده صنعت تولياد کنناده در ایان خصاوص چناين بياان کارد:
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"ارتباط بين صنعت و دانشگاه ضعي اسات و همااهنگی در زميناه
تحقيق و توسعه وجود ندارد ،دانشگاه مسير خود را می رود صانعت
مسير خود را".
از زیر درون مایه هاای مارتبط باا مواناع رفتااری و فرهنگای ،عادم
جذابيت این صنعت برای سرمایه گذاران بود .در این ارتباط یکای از
مشارکت کننادگان از گاروه مراکاز تحقيقااتی و دانشاگاهی چناين
گفت" :جذابيت سرمایه گذاری در این حوزه وجود نادارد کاه بایاد
ایجاد شود .همين االن مردم برای محصاوالت غنای شاده و رژیمای
بيشتر پرداخت می کنند ولی برای پروبيوتيك نه".
از موانااع رفتاااری و فرهنگاای برجسااته نکااردن مزایااای اسااتفاده از
پروبيوتيك ها در درمان و پيشگيری از برخای بيمااری هاا باود کاه
نماینده صنعت توليد کننده چنين بيان می کند":مردم اطالعااتی از
فواید محصوالت پروبيوتياك ندارناد ،آگااهی در ایان زميناه اثارات
سالمتی آن خيلی کم است و در ایان زميناه اقادامی صاورت نمای
گيرد".
توسعه این صنعت منوط به برنامه ریزی و اجرا در سه حوزه قاانونی
سياساتی ،فرهنگای رفتااری و ساااختاری عمليااتی هسات .پااس از
مرحله شناخت دورنمای سند ملی پروبوتيك و غاذاهای فراساودمند
بااه صااورت زیاار تاادوین شااد کااه انجماان پروبيوتيااك و غااذاهای
فراسودمند با حمایت شاورای زیسات فنااوری ریاسات جمهاوری و
مشارکت صنعت بستر ساز (وارد کننده هاا و تولياد کننادگان ماواد
اوليه) ،صنعت توليد کننده (مکمل دارویی ،غذای لبنای و غيرلبنای،
مرغ ،گاو و گوسفند و آبزیاان ،تولياد خاوراد دام و طياور) ،مراکاز
تحقيقاتی و دانشگاهی ،گروه نایر و سياست گاذار (مجوزدهنادگان)
خواهد توانست در  1399ميازان مصارف محصاوالت پروبيوتياك و
غذاهای فراسودمند را در کشاور باه ساه برابار افازایش داده و %40
سهم بازار در منطقه چشم انداز  1404را به خود اختصاص دهد کاه
برای دستيابی به دورنمای تعياين شاده بایاد دو هادف را ماد نظار
داشت :افزایش دانش ،نگرش و مهاارت مصارف ماواد پروبيوتياك و
غذاهای فراسودمند به دو برابر ميزان فعلی و افزایش ميازان مصارف
مواد پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند به دو برابر فعلی (در سال پایه
 .)1395برای دستيابی به اهداف راهبردی انجمن علمی پروبيوتياك
و غذاهای فراسودمند به عنوان هسته اصالی پيشانهاد شاده اسات.
اولين گام تشکيل شورای راهبری استقرار این سند در انجمن علمی
است سپس تعریا و بارون ساپاری حاداقل  5پاروژه راهباردی و
کاربست آن تا پایان اولين ساال ،زميناه را بارای اجارای ماداخالت

فراهم می کند .اجرای دو مداخله شامل برناماه بازاریاابی اجتمااعی
مصرف محصوالت در مردم و اجرایی کاردن کتااب سارمایه گاذاری
این صنعت و رصد آن در طول چهار ساال مای تواناد انجمان را باه
دورنمای تعيين شده برساند.
بخش الزامات استقرار که با هدف اساتقرار ساند پروبيوتياك کشاور
توسط اعضای فنی با توجه به دورنما و جهت گياری صاورت گرفات
شامل موارد زیر بود:
ال ) تامين شواهد از طریق تعيين اولویات هاای تحقيقااتی توساعه
صنعت پروبيوتيك و غاذاهای فراساودمند و کاربسات آن در شابکه
تحقيقاتی و حوزه های تصميم سازی و هم نين تدوین بساته آگااه
سازی سياست گذاران ،مدیران و کارشناسان در زمينه فواید توساعه
صاانعت پروبيوتيااك و غااذاهای فراسااودمند و تااروی آن باشااد .ب)
نيازهای آموزشی استقرار برنامه برای گروه های مجاری و برگازاری
کارگاه های آموزشی فصلی بارای نياروی انساانی تعياين گاردد .ج)
الزامات ساختار اجرایی و تامين مالی شامل )1 :تشاکيل اتحادیاه یاا
سااندیکای صاانایع بسترساااز و تولياادی ماارتبط بااه محصااوالت
پروبيوتياك و غاذاهای فراساودمند بااا ماموریات نظاارت کيفای باار
محصااوالت )2 ،تشااکيل شااورای راهبااری سااند ملاای (بااا عضااویت
نمایناادگان از هاار چهااار گااروه ذینفااع) توسااط انجماان علماای بااا
کارکردهای کليدی زیر:
 تعری شرح خدمات پروژه های متنایر با اهداف راهباردی ،بارونسپاری و کاربست نتای پروژه ها
 رصد شاخم های توسعه صنعت پروبيوتيك و غذاهای فراسودمندو ارایه گزارش ساالنه مربوطه
 شناسایی مستمر ذینفعان و عضویت آنها در شورای مذکور حمایت طلبای بارای تخصايم مناابع ماالی پاروژه هاا از بخاشخصوصی و کمك های دولتی
 تهيه پيشنهادات و حمایت طلبی برای حمایت از تولياد کننادگانمحصوالت پروبيوتيك در قالب تشویقهای مالی و مالياتی
 استقرار شيوه قيمات گاذاری محصاوالت نهاایی در ساطح ملای ومنطقه ای
 برگزاری سمينارها و همایش های تخصصی با مشاارکت صانعت ودانشگاه
 اطالع رسانی مستمر فعاليت ها و نتای پروژه ها تدارد بازدیدهای ملی و بين المللای بارای اساتفاده از تجربيااتمتقابل
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جدول  :1مشارکت کنندگان مطالعه در جلسات بحث گروهی متمرکز و تكمیل کننده پرسشنامه در بخش شناخت و جهت گیری
مشارکت کنندگان
شرکت تك ژن
شرکت نيکوتك وارد کننده
شرکت فناوری گوشتی طبيعت گرا
شرکت زیست تخمير
شرکت فن آوری زیستی طبيعت گری

صنعت بستر ساز
(وارد کننده ها و توليد کنندگان مواد اوليه)

مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

محقق انستيتو تحقيقات تغذیه ای کشور
موسسه ملی تحقيقات سالمت
دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجمن علمی

گروه ناظر و سیاست گذار (مجوزدهندگان)

عضو هيات مدیره انجمن علمی پروبيوتيك و ستاد زیست فناوری
عضو هيات مدیره انجمن صنایع لبنی
سازمان غذا و دارو
دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان دامپزشکی

جدول  :2توصیف وضعیت صنعت پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در ایران و مقایسه با سایر کشورها
شاخص گزارش شده

وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها

ميزان مصرف محصوالت پروبيوتيك (دالر آمریکا)

در ایران عدد دقيقی وجود ندارد ولی در جهان هفت بيليون دالر (آسيا و اقيانوسيه)

تعداد توليدکنندگان مواد اوليه صنعت پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند

تعداد کارخانجات توليد کننده محصوالت پروبيوتيك در کشور  85عدد

ميانگين درصد اضافه قيمت محصوالت پروبيوتيك

نص قيمت محصول مشابه در خارج از کشور

رشد ساالنه بازار پروبيوتيك

رشد منفی  54درصد از سال  2009تا  2014در ایران ،رشد ساالنه  % 6/8تا سال  2018در جهان

تعداد محصوالت پروبيوتيك

دریافت مجوز  163محصول پروبيوتيك در کشور

درصد سهم ماست پروبيوتيك در بازار

نامعلوم در ایران 5-20 ،درصد در اروپا

ميزان پروبيوتيك در محصوالت لبنی (از زمان توليد تا انقضا)

(حداقل) ،در جهان

در ایران
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صنعت تولید کننده
(مکمل دارویی ،غذای لبنی و غيرلبنی ،مرغ ،گاو و گوسفند و آبزیان ،توليد خوراد دام و طيور)

مدیر توسعه شرکت زرماکارون
مدیر توسعه شرکت تك ماکارون
مدیر توسعه داليان مهر
مسئول فنی تالونگ 2 :نفر
انجمن مرغ گوشتی کشور
شرکت مينوی شر ( 3نفر)
شرکت دارو سازی تهران شيمی
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جدول  :3چالش های توسعه صنعت پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در ایران از دیدگان ذینفعان
درون مایه اصلی
قانونی و سیاستی

ساختاری و عملیاتی

)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

تمرکز سياستگذاران بر کميت و در حاشيه قرار گرفتن پروبيوتيك ها که مقوله کيفی است (عدم اولویت صنعت پروبيوتيك در کشور)
محدودیت های قيمتی برای توليدکنندگان فرآورده های پروبيوتيك از جانب مراجع نظارتی
محدودیت انجام تبليغات محصوالت پروبيوتيك از طرف حوزه سالمت و بهداشت
نبودن اطالعات کافی در مسئولين و سياستگذاران که باعث شده تا اخذ مجوز ها در این صنعت با کندی صورت گيرد
افزایش قيمت تمام شده محصوالت پروبيوتيك
فقدان مدیریت واحد در دولت در زمينه محصوالت پروبيوتيك
نبودن ساز و کار مناسب ،چابك و دقيق برای ارزیابی ،تایيد و نظارت این فرآورده ها
دخيل بودن چندین ارگان نظارتی که موازی کاری انجام می دهند.
نبود اتحادیه یا سندیکای توليدکنندگان و وارد کنندگان
تعامل کم دانشگاه و صنعت در زمينه انجام پژوهش های کاربردی و مشخم نبودن اولویت ها
ضع ارتباطات بينالمللی
ضع آگاهی توزیع کنندگان و صنعتگران به پروسه زنجيره سرد
دسترسی پایين به سوش های جدید
جدید بودن صنعت توليد پروبيوتيك در کشور
عدم اثربخشی فوری این فرآورده ها
شناخت ناکافی کارشناسان و متوليان صنعت غذا از عملکرد و تاثيرات محصوالت پروبيوتيك و نداشتن اعتقاد کافی به آن
عدم جذابيت این صنعت برای سرمایه گذاران
عدم اعتقاد مصرف کنندگان و باور آنها به محصوالت پروبيوتيك
وجود بی تفاوتی در انتخاب یك نوع مواد غذایی پروبيوتيك و مواد غذایی مشابه
برجسته نکردن مزایای استفاده از پروبيوتيك ها در درمان و پيشگيری از برخی بيماری ها

شكل  :1تحلیل ذینفعان بر اساس دو مولفه تعهد و اثر

فروش را داشتهاند ولی متاسفانه ایاران بيشاترین ميازان در کااهش
فروش این محصوالت را به خاود اختصااص داده اسات .روناد باازار
جهانی نوشيدنی های فراسودمند ناهمگن و با نرخ هاای مختلا در
حال رشد و توسعه است که به نظر می رسد به دليال تفااوت هاای
اجتماعی فرهنگی و اجتماعی-جمعيت شناختی مصرف کننادگان و
پااذیرش محصااوالت فراسااودمند باشااد [ .]21در مطالعااه نظياار و
همکاران [ ،]21گزارش شد که توسعه محصوالت غذایی قراساودمند
به تحقيق و توسعه گساترده ای نيااز دارد از جملاه آزماایش هاای
مربوط به کارآیی بالينی آنهاا ،کاه شارکت هاای توليدکنناده ماواد

بحث و نتيجهگيري

این تحقيق با هدف بررسی و ساماندهی وضعيت موجود و ارائه نقشه
راهی برای آینده صنعت پروبيوتيك ها و غذاهای فراساودمند انجاام
گرفت .نتای تحليل وضعيت و طراحی مداخالت نشان می دهد کاه
نقاط تمرکز سياست توسعه پروبيوتيك ها و غذاهای فراساودمند در
هر سه حوزه قانونی سياستی ،فرهنگی رفتاری و ساختاری عمليااتی
توزیع شده است .فروش محصاوالت پروبيوتياك در ساال  2014در
کشورهای مختل نسبت به سال  2009نشاان مای دهاد کاه پان
کشور چين ،ژاپن ،آمریکا ،روسيه و برزیل بيشاترین ميازان افازایش
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رفتاری و فرهنگی

زیر درون مایه
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غذایی به دليل بودجه محدود تحقيق و توسعه و دانش فنی تواناایی
انجااام آن را ندارنااد .هم نااين مياازان پااذیرش و مقبولياات ایاان
محصوالت غذایی توسط مصرف کننده ،یکای دیگار از ماوارد ماورد
توجه جهت توسعه نوشيدنی های فراسودمند بيان شد که باا یافتاه
های این مطالعه همخوانی دارد.
مطالعات زیادی ارتباط مثبت بين تاثير آگاهی مصرف کننادگان بار
مصرف غذاهای فراویژه را نشان دادناد [ .]22 ,23بااژن و همکااران
[ ]18در مطالعه خود در تهران کاه باا مشاارکت ذینفعاان تولياد و
سالمت و هم نين مصرف کنندگان صورت گرفت ،مهمترین مواناع
مصاارف لبنيااات پروبيوتيااك را ویژگاای هااای نااامطلوب حساای و
غيرحسی ،عدم دسترسی فيزیکای و اقتصاادی باه محصاول ،وجاود
رقبای محصول در بازار و استراتژی هاای تبليغااتی نامناساب بياان
کرده بودند .عالوه بر این ،موانع شخصی مانند عدم داناش کاافی در
مورد محصول و فواید آن ،نگرش منفی نسبت به محصول و سليقه و
اولویت شخصی در انتخاب و مصرف آن دخيل بود که با یافته هاای
این مطالعه که عدم اعتقاد و باور به این محصوالت و برجساته نباود
فواید سالمتی آنها مطابقت دارد .هرچند در مطالعاه حاضار از گاروه
مصرف کننده دعوت به جلسات بحث گروهی نشده بود کاه از نقااط
ضع آن ميتواند باشد .در مطالعات عوامال اصالی مصارف غاذاهای
فراسودمند را سان مصارف کنناده ،آماوزش ،کااهش هزیناه هاای
مراقبت های سالمتی ،دسترسی به اطالعات ،رساانه هاا و برچساب
های تغذیه می دانند .ویژگای هاای محصاول مانناد عطار و بافات،
هم نين خلق و خوی مصرف کنندگان ،باورها و ذائقه نيز بر خریاد
یك محصول تأثير می گذارد [ .]21آگاهی مصرف کنندگان از غذای
سالم در سراسر جهان به دليل افازایش آگااهی از مزایاای ساالمتی
غذاهای فرسودمند افزایش یافته است .مصرف کننادگان مای دانناد
که تغذیه سالم می تواند وضعيت سالمتی افراد را بهبود بخشاد و یاا
از بيماری جلوگيری کناد [ ،]24تولياد کننادگانی کاه باه مصارف
کننده توجه دارند احتمال موفقيت بيشاتری در فاروش محصاوالت
خود دارند [ ]25که در مصالعه حاضر هم به نقاش برجساته ساازی
فواید سالمتی این محصاول ،اثار تبليغاات و برچساب گاذاری ایان
محصوالت توسط ذینفعان اشاره شد.
طبق گزارش نظير و همکاران [ ]21قوانين و مقاررات باين المللای
برای برچسب گذاری و ادعای ساالمتی غاذاهای فراساودمند وجاود
ندارد بنابراین ،ابهام در برچسب زدن این محصوالت وجاود دارد کاه

سهم نویسندگان

بهزاد دماری :اجرای مطالعه ،طراحای پاژوهش و تحليال داده ها
مریم تاج آبادی ابرهيمی :اجرای مطالعه و تحليل داده هاا
الناز جعفروند :طراحی و نگارش مقالاه
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آیا به عنوان دارو ،مکمل یا غذا برچساب گاذاری شاود کاه در ایان
مطالعه هم جز چالش های این صنغت مطرح شد.
از ویژگی های ایان مطالعاه سافارش متولياان ،مشاارکت ذینفعاان
چهارگانه و استفاده از الگوی خالصه سياستی اسات .باا ایان وجاود
محدودیت هایی برای این طراحی وجود داشات کاه شاامل :شاکاف
های اطالعاتی فراوانی برای توسعه این صنعت وجود دارد کاه خاود
یکی از اولویت های برناماه در  5ساال آیناده باود ،مشاارکت هماه
دانشگاهيان و مراکز تحقيقاتی مقدور نشد و مکاتبات با سازمان های
ذینفع اصلی از جمله سازمان غذا و دارو به نتيجه نرسيد.
با استفاده از داده های حاصل از مرور منابع موجود ،نظرات ذینفعان
و تحليل های گاروه تحقيقااتی اهاداف راهباردی و الزامااتی بارای
توسعه صنعت پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند پيشنهاد می شود.
اهداف راهبردی می تواند افزایش داناش ،نگارش و مهاارت مصارف
مواد پروبيوتياك و غاذاهای فراساودمند از طریاق طراحای ،اجارا و
ارزشيابی پروژه بازاریابی اجتماعی مصرف محصاوالت پروبيوتياك و
غذاهای فراسودمند باشد و هم ناين افازایش ميازان مصارف ماواد
پروبيوتيك و غذاهای فراساودمند از طریاق تادوین کتااب سارمایه
گذاری صنعت پروبيوتياك ،غاذاهای فراساودمند و برگازاری نشسات
های ملی سرمایه گذاری و هم نين حمایت طلبی ،استقرار مقررات و
استانداردهای روزآمد صنایع پروبيوتيك و غاذاهای فراساودمند باشاد.
برای توسعه صنعت پروبيوتيك الزم اسات داناش سياسات گاذاران و
گروه مصرف کنندگان در ارتباط با محصوالت پروبيوتيك افزایش یابد،
همزمان امنيت سرمایه گذاری در این حوزه تامين شود و نظامی برای
رصد توسعه این صنعت و رفع مشکالت آن استقرار یابد.
کد اخال  :این مقاله حاصل قرارداد شماره  11415مورخ 94/9/10
انجمن علمی پروبيوتيك و غذاهای فراسودمند است که برای تدوین
سند ملی توسعه صنعت پروبيوتياك و غاذاهای فراساودمند منعقاد
شده است.
تضاد منافع :مجری و نویسندگان هيچ تضااد مناافعی در ارتبااط باا
موضوع این مقاله و کار مربوطه ندارند.
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نایر و سياست گذار که در جلسات بحث گروهای متمرکاز شارکت
داشته و ما را در انجام این مطالعه یااری نمودناد تشاکر و قادردانی
.نمایند

تشکر و قدرداني

نویسندگان این مقاله الزم می دانند از تمامی شرکت کنندگان اعام
،)از صنعت بستر ساز (وارد کننده ها و تولياد کننادگان ماواد اولياه
 مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی و هم نين گاروه،صنعت توليد کننده
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