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به آن وابسته   یانسان ها به طور جد ی که زندگ  ی ع یصنا  نیاز مهم تر 
است   یی صنعت شامل تمام بخش ها نیا .باشد ی م ییغذا ع یاست، صنا 
 .باشد ی مصرف انسان ها م  یبرا یی مواد غذا دیتول که منجر به

صنعت و هر آن چه به آن مربوط است   نی ا ی مقاله ما به بررس نیا در
  ع یعملکرد صنا ی کسب اطالعات در مورد چگونگ  یبرا .پرداخت میخواه

 .دیبا ما همراه باش یی مواد غذا دیو تول یی غذا

 

 (Food industry)  ست؟یچ ییغذا عی صنا 1#

 شتریب از مشاغل متنوع است که ی و جهان دهیچیشبکه پ  کی یی غذا ع یصنا
صنعت   نیا .کند ی م  نیجهان را تأم تی توسط جمع یمصرف  یی مواد غذا

  ی آن منطق تیاهم لیدل البته .صنعت جهان است نی و فعال تر   نیبزرگتر
 .میدار اج یهمه ما روزانه به غذا احت رایاست؛ ز

  ی را شامل م ی صنعت  یها تیاز فعال یمجموعه ا یی غذا ع ی صنا اصطالح
 :شود که عبارتند از

 د یتول •
 عیتوز  •
 یفرآور  •
 ل یتبد •
 ه یته •
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 ینگهدار  •
 و نقل حمل •
 نامه یگواه صدور •
 ییمواد غذا یبند بسته •

  یها تیتوان به فعال ی دارد که از آن ها م یار یتنوع بس یی غذا صنعت
بر و  هیبزرگ، سرما  ی صنعت ی ندهایتا فرآ  ی و خانوادگ  ی کوچک، سنت 

 .گسترده اشاره کرد اریبس زهیمکان

  ی ماه  ای ی محل   یکشاورز  دات یکامال به تول بایتقر  یی غذا ع یاز صنا یار یبس
 یبخش ها یپوشش تمام  یبرا  ی به روش ی ابیدست .دارند ی بستگ یر یگ

  لیدل نیهم به .است  زیچالش برانگ  اریبس یی و فروش در صنعت غذا  دیتول
 .شده است لیتبد  زیمشکالت ما ن نیاز بزرگتر   ی کیصنعت به  نیا
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 :شود؛ از جمله  ی از بخش ها را شامل م یگسترده ا ف یط یی غذا صنعت

 ( ی )پرورش ماه یر یگ ی پرورش دام و ماه  ،ی : کشاورز یکشاورز  •
 یکشاورز   زات ی آالت و تجه نی بذر، ماش ،ییایمی: محصوالت شساخت •

 ی کشاورز  ی و ساخت و سازها
محصوالت    دیبازار، تول یمحصوالت تازه برا هی: تهیی مواد غذا یفرآور  •

 آماده  یی غذا
  غات یتبل د،یمحصوالت جد ،یمحصوالت عموم غی: تبلی ابیبازار •

 یو روابط عموم  یمحصوالت خاص، بسته بند
 حمل و نقل، تدارکات ،ی: انباردار ع ی و توز ی فروش  عمده •
 یسوپرمارکت و فروشگاه ها  یا رهیزنج ی: فروشگاه های فروش  خرده •

به مصرف کننده، رستوران،  می مستقل، فروش مستق یی مواد غذا
 ییخدمات غذا

 یبرا ی الملل نیو ب ی مل ،یمنطقه ا  ،ی و مقررات محل  نی: قوانمقررات  •
 ییمواد غذا ی منی غذا و ا تی فیاز جمله ک ،یی و فروش مواد غذا دیتول

 یمشاوره ا  ،یشغل ،ی : دانشگاه الت یتحص •
 ییغذا یو توسعه: فناور  قیتحق •
 اعتبار مه، ی: بی مال   خدمات  •
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 ییاندازه صنعت غذا 2#

 

در سال   کایدالر آمر ونیلیتر  3.2 بای شده تقر  یفرآور  یغذاها  ی جهان فروش
متحده، مصرف کنندگان ساالنه  االت یا در .زده شده است نی تخم 2004

 ی ناخالص داخل دیدرصد از تول 10 بایتقر ایغذا  یدالر برا ونیلیتر 1 بایتقر 
  یی غذا  ع یکشور در صنا نینفر در ا ون یلیم 16.5از  شیب .کنند ی م  نهیهز

 .اشتغال دارند

 

 ییغذا  عی در صنا ی کشاورز  3#

محصوالت مورد نظر با   ریو سا بریغذا، خوراک، ف دیتول  ندیفرآ یکشاورز 
 .)دام( است ی اهل یخاص و پرورش دام ها اهانیکشت گ
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  یمرتبط با کشاورز  ی نفر شغل ۱نفر در جهان  ۳شود که از هر  ی م  گفته
بهبود  به که یافراد ری و سا نیعالوه دانشمندان، مهندسان، مخترع به .دارد

  .مشغول هستند یبه کشاورز  زیپردازند ن ی م  یروش ها و ادوات کشاورز 
 ریخود در سا ی اصل یاقتصاد تیدر جهان به عنوان فعال یشتر یب افراد

  دیتنها چهار درصد از تول نی وجود ا نیا با .هستند یکشاورز  ریکشورها درگ
 .دهد ی م لیجهان را تشک ی ناخالص داخل

 

 

 یی غذا عی در صنا ییمواد غذا یفرآور  4#

 هیاول مواد  است که یی ها و روش ها کیشامل تکن  یی مواد غذا یفرآور 
  یی را به مواد غذا یمانند کشاورز  گرید یشده توسط بخش ها دیتول

 .کند ی م لی انسان تبد ی مصرف 
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 ردیگ ی ذبح شده را م ایبرداشت شده  ز،یتم یاجزا یی مواد غذا یفرآور  در
 .کند ی قابل فروش استفاده م ییمحصوالت غذا دی تول یآن ها برا از و

 

 .غذا وجود دارد دیتول یروش مختلف برا نیچند

 بار مصرف کی دیتول  1-4#

 ی سفارش انیکه از مشتر  ردیگ  ی مورد استفاده قرار م ی روش زمان  نیا
کنند. به  هیمشخصات درخواست شده آن را ته طبق  شود تا ی م  افتیدر

و ساخت   ی محصول، طراح ی دگیچیبه پ بسته .ی عروس کیعنوان مثال ک
 .روزها طول بکشدبار مصرف ممکن است  کیمحصوالت 
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 یدسته ا دیتول  2-4#

محصول مشخص   کیشود که اندازه بازار  ی استفاده م  ی روش زمان  نیا
روش  نیا در .وجود داشته باشد  دیخط تول کی آن محدوده  در نباشد و

  دیکار تول ای دسته  کی  لیتشک  یمشابه برا یاز کاالها ی تعداد مشخص 
کاپ   یممکن است تعداد محدود یینانوا  کیعنوان مثال  به .خواهد شد

 .مصرف کننده است یتقاضا نیروش شامل تخم نیا .بپزد کیک

 انبوه دیتول  3-4#

تعداد   یکه بازار انبوه برا  ردیگ  ی مورد استفاده قرار م ی روش زمان  نیا
عنوان مثال تخته شکالت، وعده  به .وجود دارد کسانیاز محصوالت   یادیز

به مرحله  دیمرحله تول کیمحصول از   نیا .آماده و کنسرو یی غذا یها
 .شود ی منتقل م  دیخط تول کی در امتداد  گرید

4 -4# Just-in-time (JIT) 

 تمام .شود ی عمدتا در رستوران ها استفاده م Just-in-time دیتول روش
خواهد  ی آن چه را که م یمحصول در داخل موجود است و مشتر  یاجزا
همانند  داریدر مقابل خر ایدر آشپزخانه  سپس .کند ی انتخاب م  ستیدر ل

 .شود ی م هیها ته ی فروش تزایو پ ی چ یساندو  یغذاخور 
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 ییغذا  عی صنا یها یفناور  5#

  فیتعر   شرفتهیپ  یها یمدرن توسط فناور  یی مواد غذا  د یحال حاضر تول در
  نی که شامل تراکتور و کمبا یآالت کشاورز  نیماش یکشاورز  در .شده است

 یرویعمال ن دیتول یها نهیاز زم یار یبس در شوند،  ی غول آسا م  یها
 .برده اند نیرا از ب ی انسان

آن ها، بسته   یی جا به جا ،ییمواد غذا  یفرآور  لیتبد  یی ها توانا ربات 
  ی ها به طور باورنکردن آن .را دارند یی غذا یو وعده ها یی مواد غذا  یبند

 .داده اند شیافزا ی دست دیبا تول سهی را در مقا یبهره ور 

 

قابل  یی غذا  ع یصنا یدر تمام بخش ها ونیاستفاده از اتوماس ی چگونگ
 :مشاهده است
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غذا   هیسطح گرم در ته کیمادون قرمز از  یانرژ  ا ی وی کروویما  حرارت  •
 .شود ی به طور گسترده استفاده م 

 یتوسط سلول ها دهایکاروتنوئ دیتول یبرا  کیمتابول  ی مهندس •
 .مختلف مخمر استفاده شده است

بهداشت  یر یاندازه گ امکان است که یگر ید  کیتکن  ی سونوگراف •
 ی فراهم م  یی غذا ع یصنا یرا برا ی موارد بهداشت   ریو سا  ی رتهاجم یغ

 .کند
و   یی مواد غذا  یبسته بند ،یی مواد غذا ینانو در فرآور  یفناور  •

  نیحال حاضر ا در آن ها مورد استفاده قرار گرفته است و ینگهدار 
  جادیا یو کشاورز  یی غذا یها  ستمیدر س ی امکان را دارد که انقالب

 .کند
و   ی دنیمصارف مختلف مانند آب آشام یآب برا یضدعفون یبرا ازن •

 .استخر استفاده شده است
توسط    یی ایمیش ینش هاواک  یبرا ی عیطب یزورهایها، کاتال میآنز •

آن ها در پردازش مواد   از  شوند و ی م  دیزنده تول یتمام سلول ها
 .شود ی صنعت استفاده م  نیدر ا یی غذا

استفاده   یی و توسعه صنعت غذا قیدر تحق یا انهیرا یساز  هیشب از •
 .دارد ی اتیعمل دهیچیدر حل مشکالت پ ی اساس ی نقش  شود که ی م

امکان  یرا برا ی مناسب یها  رساختیز نترنت،یا رینظ یی ها شبکه •
 .کنند ی فراهم م  ی را به صورت جهان یی انتقال مواد غذا

 .کند یم  جادی ا یی را در صنعت غذا یادیز رات ییتغ  یوتکنولوژ یب •

 



 

10 www.namatek.com 

 ییغذا عی در رشته صنا لیکار و تحص 6#

محدود   اری امروز بدون مهارت و تخصص بس یی کار در صنعت غذا بازار
 کی اغلب اتومات  یی مواد غذا یمدرن فرآور  یکه کارخانه ها چرا است؛

پر   یسال گذشته، کشاورز  100 تا .دارند اجیاحت ی هستند و به کارگران کم
مواد   دیها نفر در تول ونیلیشغل معمول بود و م کی  یکشاورز  .کار بود

 .مشارکت داشتند یی غذا

تجارت را   نیا  و دندی د ی آموزش م  گریبه نسل د ی عمدتا از نسل کشاورزان
  یر یبه طرز چشمگ تیوضع نی امروز ا اما دادند؛ ی را انجام م  ی خانوادگ 

 .کرده است رییتغ

در   میبه طور مستق تیدرصد از جمع 2، کمتر از 2008از سال  كایآمر در
 ی م  ی در شهرها زندگ  تیدرصد از جمع 80 حدود اشتغال دارند و یکشاورز 

 .کنند
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فوق   یبه مهارت ها دهیچیکل پ ک یبه عنوان  یی بخش صنعت غذا البته
 یی غذا ع یچند صد نوع شغل را در صنا خود دارد که ازین یالعاده گسترده ا

 ی رشته فراهم م  نیا النیفارغ التحص یرا برا ی روشن ندهیآ کند و ی م  جادیا
 کند.


