
 وزارت جهادكشاورزي 

 كشاورزي و ترويج آموزش  ،سازمان تحقيقات 

 كشور سسه تحقيقات علوم دامیوم

 هاي لبنی بومی كشوربهينه سازي فرآيند توليد فرآورده: عنوان پروژه  -

 0-13-13-056-960405 :پروژه  شماره مصوب  -

 لواميررضا شويک :ولوخانوادگی مجري مسنام و نام -

 محمد ترحمی داغی، محسن باقري، عليرضا چگنی،اكرم قره مجريان :خانوداگی نام ونام -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 خانوادگی مشاور)ان(:و نام نام -

حميد ، مرتضاای كرمی، محمدتقی  گلچين، جواد  حصاااري، عبدالرضااا  آقا جانی خانوادگی همكاران:و نام نام -

 عليرضا  دهناد، اله  موسوي پور سيد فضل، رضا  مهدوي عادلی

 ، سمنان، لرستان و چهارمحال و بختياريآذربايجان شرقیهاي استان محل اجرا: -

 1/05/1396تاريخ شروع:  -

 و نيم سال دومدت اجرا:  -

 :ناشر -

 شمارگان)تيتراژ(: -

 تاريخ انتشار: -

مدارك  در مركز اطالعات و         57523 با شماره         22/2/99اين اثر در مورخ  -

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نم -

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

 به تدريجو  هشدتوليد  شاهرتی جهاانی دارناد در ابتادا در مناطق دورافتاده ههاي لبنی كاه اماروزاغلاب فرآورده

ارآورده انواع مختلفیند. در ايران نيز اهقرار گرفتمنطقه و جهان مردم  و پذيرشمورد پسند  اوع ف ان ن ااي لبنی از اي ه

ارو در مناطق عشايري در روستاها  اه اگ اه وجود دارد ك اراي آنزمين انعتی ب اد ص ایي تولي اود م اراهم ش اد ها ف توانن

آشنا است  بومی /محلیمحصوالت لبنی  يمزهي مردم ايران با طعم وائقهذكنند. شاهرتی فراگيار باراي خاود كاسب 

شاارايم محيطی دليل هبممكن اساات  هافرآوردهاين  ،حالبا اين. اندهميشااه با اقبال بازار روبرو بودهها و اين فرآورده

رخوردار نباشااند و اين مهم بر از كيفيت بهداشااتی مناساابی ببندي و بسااته هاي ابتدايی توليدكاربرد روشو نامناسااب 

پنير ليقوان )در بندي و بسااته فرآيند توليد ، معرفی محصااول و طرحها اثرگذار اساات. هدا اين توليد و بازاريابی آن

قوروت چهارمحال و بختياري(،  كشک و قره)در استان قروت قره و كشک ،یوانيروغن حاستان آذربايجان شرقی(،  

سازي تجاري برايتوليد بهداشتی سازي شرايم منظور بهينهبه آروشه و چيكو )در استان سمنان()در استان لرستان(، 

هاي ياد شاااده مورد مطالعه قرار گرفت و از هر فرآورده يروش تهيهدر اين طرح اسااات.  بوده هااين گونه فرآورده

برداري شد. محصوالت لبنی مورد هفيزيكوشيميايی و حسی نمون ،هاي ميكروبیيک از محصوالت براي انجام آزمون

سالم بوده و بدون  ،هاي كشکاين تحقيق بجز درصد كمی از نمونهبررسی در  شيميايی  شتی و تركيبات  از نظر بهدا

صرا دارند.هيچ مخاطره سی از  از نظرها تمامی نمونه اي قابليت م صوالت  بااليی برخوردار بودند. امتيازح توليد مح

بهبود معيشت و ارتقاي سطح زندگی روستاييان و عشاير شده،  موجبتواند در محل، می داشتیسالم و به بومیلبنی 

 هاي گردشگري داخلی و خارجی نيز مورد توجه قرار گيرد.به عنوان يكی از جاذبه

 سازيتجاري، لبنيات محلیشير، عشاير،  ها:کلیدواژه

 


