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  مقدمهمقدمه  

تاثير مستقيم بر ارزش آيد و به شمار مي ،صنايع تبديلي، در واقع مکمل بخش کشاورزي در زنجيره صنعتي غذا

فرد کشاورزي، از يک طرف و از در ايران به دليل وجود تنوع آب و هوايي و محصوالت منحصربهگذارد. افزوده مي

بين رفتن بسياري از اين محصوالت در اوليين مراليل تولييد، از  يوي ديوير، وجيود صينايع تبيديلي اهميي  

هد رشد اين صنايع در بسياري از نقاط کشور، با همي  جاياد هاي اخير، شادوچنداني پيدا کرده ا  .  در  ال

ايم، اما هنوز راه درازي باقيسي . پيهوهش لا،ير، در هميين را يتا، هاي مربوطه بودهکشاورزي و  اير د تواه

 .پس از انقالبهاي نواهي دارد به پيشرف  صنع  تبديلي آبميوه و کنسانتره کشور، به خصوص در  ال

هاي اخير، در کشور آالت اين صنع ، که در  الصاص دارد به مو،وع  اخ   و توليد ماشينبخشي از کار اخت 

وري فراواني براي کشور ايجاد کند. بيا تواند ارزآشود و لتي به پتانسيل صادراتي نيز ر يده ا   و ميانجام مي

اي در تيياري  در مصييالبه تشييکر از مانييدر ماييرداد شييمس مولييوي، از توليدکننييدگان برجسييته کشييور کييه

 ما را در تايه اين مطالب ياري نمودند. ،20/08/1397

  توسعه صنعت آبمیوه و کنسانترهتوسعه صنعت آبمیوه و کنسانتره  

 با رشد 13۵0 – ۵۴در  ال هاي  گردد. اين صنع برميدهه پنجاه  به ،به صورت صنعتي در ايران توليد آبميوه

 .درصد روبرو گرديد 7۴معادل  خوبي

 

 

 

س و تا يي ۴9 يال  شرک  پاکديس بود که در هاي قبل از انقالب ا المي،، در  اليکي از کارخانجات معروف

از والدهاي پيشکسوت و صالب نام تولييد آبمييوه کيه در  باره برداري شد. پس از انقالب ا المي ۵3در  ال 

  3آغاز گرديد و تا قبيل از انقيالب ا يالمي  13۵0توليد صنعتي آبميوه در کشور از لدود  ال 

 کارخانه در کشور مشغول به کار بودند. 

 والد توليد مستقيم آبميوه و کنسانتره در کشيور وجيود دارد و ايين بخيش بيه  110اکنون هم

 يافته ا  .تو عه چشمويري در زمينه توليد و صادرات د  

 يازي، بيا ا يتفاده از ماند يي آالت با کيفي  و  رع  بياالي صينايع آبمييوه اخ  ماشين 

درت صادراتي بيه بسيياري از کشيورها، انجيام پذيرفتيه معکور، به د   ماند ان داخلي با ق

 ا  .

 3پس از انقالب، رسيدن تعداد هاي ترين دستاوردهاي سالاز مهم

 واحد توليد مستقيم در کشور است. 110بازسازي آبميوه، به  کارخانه
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-اشاره کرد کيه هيمتکدانه  توان به شرک  شاد ايران،  ارونه،  ن ايچ ومي ،اوايل دهه شص  الداث گرديدند

آيند و بازارهاي هيدف صيادراتي منا يبي بيراي کشيور ايجياد شمار مياکنون از صادرکنندگان عمده منطقه، به

 اند.کرده

شد وليي هيم هاي بسته بندي از خارج وارد ميز انقالب عمده مواد توليد آبميوه منجمله کنسانتره و پاک قبل ا

اکنون ايران يکي از توليدکنندگان و صادرکنندگان مطرح انواع کنسانتره و آبميوه از نظر کيفي و کمي در منطقه 

داراي صيادراتي بييش از  ،هياشده در طي  يالدليل تنوع انواع ميوه جات و تجربيات کسب هباشد و بو دنيا مي

 دارد،نيز ميليون دالر  ۴00تا  370لدود  ي، تابوده و اين ميزان پتانسيل صادرات 9۴در  ال  ،ميليون دالر 110

  .مطلوب باشد ،هاي دولتي و ذيربط و همچنين شرايط توليد ميوه در کشورد تواههمکاري منوط به اينکه 

تولييد و افيزايش هرچيه بيشيتر ميانع از ن مطالب، به برخي مشکالت موجود، کيه يهمه االبته بدنيس  در کنار 

مشدالال  کم بودن نقدينگی واحدهاي توليددي، : ، از جمليهدباشصادرات اين محصول ارزآور به کشور مي

و  ين ميوه، سامانه ضعيف حمد  و نقیدیواد اوليه، کيفيت پايباال بودن قيمت م  ،تسهيال  بانالیاخذ 

تيوان شياهد افيزايش صيادرات و نيز اشاره کرد، که در صورت ترفييع ايين مشيکالت مييمشال  تبادل ارزي، 

 به کشور بود.، ارزآوري

    کشورکشور  دردر  کنسانترهکنسانتره  وو  آبمیوهآبمیوه  تولیدتولید  آالتآالتماشینماشین  ساختساخت

در کشور و به همي  پيرورش ماند يان بيا ا يتعداد، تو يعه صينايع  ،با پيشرف  علمي پس از انقالب ا المي،

هيا بيه خودکفيايي ييا کياهش غذايي، به صورت چشمويري اتفاق افتاد، تا جايي که کشور، در بسياري از زمينيه

 وابستوي د   يافته ا  .

 يتفاده از ماند يي  يازي، بيا اآالت با کيفي  و  رع  باالي صنايع آبميوهها،  اخ  ماشينيکي از اين نمونه

 د.نزنآالت در صنايع مذکور، لرف اول را ميباشد. اين ماشينمعکور، به د   ماند ان داخلي مي

 سازي قدر  صادرا  پيدا کرده است.آال  صنايع آبميوهاکنون، در زمينه ماشينکشور هم

  

  صنايع آبمیوه:صنايع آبمیوه:  آالتآالتماشینماشین  سازندهسازنده  ييهاهامهمترين شرکتمهمترين شرکت

هاي داخلي در زمينه توليد و صادرات اين ماشين آالت صنعتي، که بيشترين شرک ترين مام در اين بخش،

 .گيردمورد برر ي قرار مي، ايران دارند کنسانتره و آبميوه هاي کارخانهتعامل را با 

 و آالت ماشيين  ياز و  ياخ  بيشيترين کيه باشدمي داخلي بزرگ هاي شرک  از يکي مخزن رباط شرک  -1

 .ا   داده انجام کشور از خارج و داخل در را کنسانتره و لبني کارخانجات اندازي راه و نصب

 در ميانيه آ يياي و ترکيه فارر، خليج لاشيه کشورهاي با موادغذايي زمينه در ،اخير هاي ال در مخزن رباط

 و کارخانه توليدات کيفي  و امکانات بردن باال جا  در که داشته فعالي  کارخانجات اندازي راه و نصب  اخ ،

 .ا   بوده موثر روز تکنولوژي جذب براي امکانات  اير و د تواها تکميل
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اين شرک  عيالوه بير  ،تاکنون ،زمان آن از. شد تا يس مشاد شار در  1360  ال در لينور صنعتي شرک  -2

 بازار داخل، صادرات فراواني به کشورهاي خاورميانه داشته ا  .

 هيايروغن ، شيميايي ، هاآشاميدني ، کنسرو ازي همچون مختلفي صنايع در ،شرک  اين دربندي هايد تواه

-ريخته ايراني معتبر هايشرک و يله به آلومينيوم و چدن، برنز آلياژهاي. گردد مي ا تفاده صنعتي و خوراکي

 با، قادر ا  ، قوطي دربندي د تواه 600  اخ  و تجربه  ال 28 از بعداکنون اين شرک ، هم .شوند مي گري

 آلميان، فرانسيه، همچون کشورهايي به آن، هايد تواه کنون تا 1369  ال از کند و  رقاب  اروپايي  ازندگان

 لبنان، ،  وريه عراق، عربي، متحده امارات رکمنستان،ت ا پانيا،  عودي، عربستان ،هترکي رو يه، ، روماني اردن،

 رتبيه در ژاپين و آلمان  وئيس، کشورهاي از بعد اين شرک ، .ا   شده صادر نيوزيلند و مالزي  نواپور، يمن،

 کوشيش شرک  همکاري با لينور شرک  1376  ال از. گيرد قرار دنيا وکيوم دربندي د تواه تکنولوژي چاارم

 صينعتي و خيوراکي هيايروغين ، رب همچون مختلف محصوالت براي مشترك هاي پروژه ا   توانسته کاران

 .نمايد اجرا را غيره و آبميوه

 از گيري باره با و نموده آغاز را خود فعالي  تحول شرک  تشکيل با 1363  ال در السان کيا صنعتي گروه -3

 آقياي و ييلهبيه  يازي قالب و صنعتي دقيق قطعات توليد زمينه در...  و تراش ، ا پارك ، CNC آالت ماشين

 هياي زمينيه در متعيدد هايد تواه و قطعات توليد بر عالوه 1370  ال تا و تا يس ،طريق  زاده صمد رليم

 ،اروپائي آالت ماشين انواع نو ازي و نواداري و تعمير خدمات ارائه با  ال 8 مدت به خدماتي و صنعتي مختلف

 اليذکر فيوق آالت ماشين قوت و ،عف نقاط لحاظ به چه و فني لحاظ به چه ،اي ارزنده بسيار اطالعات توانس 

 شيامل ارزشيي بيا کلکسيون که)  منطقه  طح در ميوه آب متعدد کارخانجات با همکاري اثر در و آورده بد  

 در تحقيقياتي پيروژه ارائه با شرک  اين 1370  ال در(  بودند نموده آوري جمع اروميه در را فوق هايد تواه

 قسم  جايوزيني امکان توانس  ،موجود تکنولوژي باترين انتخاب و ميوه آب و کنسانتره موجود خطوط برر ي

 غربي آذربايجان ا تان مصوب هايطرح جزو ،طرح اين.  آورد فراهم داخلي امکانات از ا تفاده با را آناا از هايي

 .  گرف  قرار ،کشور دوم  اله پنج تو عه برنامه چارچوب در

 و دوباره گيري باره با و انتخاب پايه عنوان به ،آلمان Wild Indag د تواه فراوان، برر ي با مرلله اين از پس

 و  اول  به توجه با و آناا  ازيبه و اجرا ، ها مکانيزم تحليل و تجزيه با فوق د تواه معکور ماند ي ، دقيق

.  گرفي  انجيام اپرا ييون جاي  د تواه مختلف هاي قسم  بودن د ترر در و دمونتاژ و مونتاژ  ازي باينه

 توليد صنع  درصد 60 از بيش در لال لا،ر، . گرديد برداري باره آماده و توليد 137۴  ال در د تواه اولين

 .ا   شده ايراني صنعتي، گروه اين هاي شرک  مجموعه هو يلبه فوق اقدامات  ايه در ،کشور ميوه آب

  
 اکنون،هم ولی بودند وارداتی نوشیدنی بطری و قوطی پرکن آالت ماشین انقالب از قبل 

 هستند. پرکن آالت و صادرکننده ماشین  سازنده متعددی کارخانجات

 



 

۴ 

 

  کالم آخرکالم آخر

 بااليي تکنولوژي از که دارد بنديدر بسته 1تتراپک نوع به تمايل بيشتر آبميوه بندي بسته صنع  لا،ر لال در

 امر در که اي تجربه با داخلي آالت ماشين  ازندگان ولي ،ا   وارداتي و  وئد کشور  اخ  و برخوردار

  رمايه تامين نظر از ،دولتي زيربط هايد تواه لماي  با و اند کرده پيدا ها ال اين طي در معکور اند يم

 به صادرات بيشتر فکر کنند. توانندمي ،اوليه توليد مرالل و تحقيقات

-کند، که فرص  صادرات باتري فراهم ميصنايع تبديلي از طرفي ماندگاري محصوالت کشاورزي را طوالني مي

خوري منا ب نيستند، به محصول ارزشمند و صادراتي تبديل شود و از طرف ديور، محصوالتي که براي تازه

 کند. شود که به چرخه اقتصاد و اشتغالزايي کشور کمک ميمي

                                                           
. به دليل آب گيردقرار ميو به منظور نواداري طوالني مدت مواد غذايي در دماي محيط مورد ا تفاده  ا  چند اليه نوع بسته بندي  - 1

در ترکيب ماده خوراکي، الزامي نمي باشد که اين امر امتياز بزرگي براي اين نوع بندي کامل اين نوع بسته بندي، ا تفاده از مواد نوادارنده 

 .پوشش بسته بندي از نظر صنايع غذايي محسوب مي گردد


