
مورد  در  ابتدا  لطفا  دکتر!  آقای   :
پروژه تولید الکل از پسماند صنایع غذایی 

توضیح بدهید. 
در کنار حوزه های مثل پروبیوتیک ها، تراریخته، 
ترکیبات نوترکیب، یکی دیگر از محورهای 
پرکاربرد فعالیت گروه زیست فناوری موسسه 
پژوهشی علوم و صنایع غذایی، حوزه تخمیر 
و متابولیت های ثانویه از میکروارگانیسم های 
مختلف است. با توجه به اینکه در استان خراسان 
مانند سایر نقاط دنیا شیوع کرونا را شاهد بودیم، 
دست به کار شدیم و از پساب کارخانجات 
صنایع غذایی که مقداری قند و ترکیبات بر پایه 
کربن داخل شان بود، استفاده کردیم. پیش از این 
پسماندها و پساب های مواد غذایی در صنایع 
دیگر استفاده می شد ولی به عنوان محصوالت 
بی کیفیت وارد بازار می شدند. در این طرح ما 
از این ترکیبات قندی ارزان قیمتی که به وفور 
دم دست ما بود، استفاده کردیم. با توجه به نیاز 
جامعه به مصرف الکل و قیمت فزاینده آن،فضای 
التهابی در جامعه حاکم شده بود.اولین کاری که 
کردیم این بود که از 27 اسفند ماه واحدی را 
راه اندازی کردیم برای تولید الکل ضدعفونی که 
خوشبختانه تا همین امروز هم مشغول به کار است.
: آیا این الکل به تولید انبوه و به 

دست مصرف کننده رسیده است؟
ما ظرفیت تولید الکل مان را از اول فروردین 
لیتر در روز رساندیم. تا جایی که  به 1000 
اطالع دارم سهم زیادی از تولید به صورت 
کامال شفاف و بدون واسطه در اختیار مصرف 

کنندگان قرار داده شد.
کال وظیفه ما در موسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غذایی، خدمت رساندن به واحدهای صنعتی در 
حوزه غذاست. بعضی مواقع برخی از کارخانه ها 
به دلیل مشکالتی که برایشان ایجاد می شود از 
مسیر تولید خارج می شوند و تولید ندارند. ما این 
کارخانه ها را رصد می کنیم و دنبال این هستیم که از 
ظرفیت های خالی آن کارخانجات یا کارخانجات 
غیرفعال استفاده کنیم تا بهره وری کار را افزایش 
دهیم. این کار در غالب قراردادهای فنی مهندسی 
یا پژوهشی انجام می شود. به جای اینکه یک 
کارخانه را صفر تا صد تجهیز کنیم و سرمایه 
ریالی را  زمین گیر کنیم از همین ظرفیت های 
موجود استفاده می کنیم که گنج های پنهان ما 
هستند. به عالوه، به دلیل سیاست های اقتصادی 
کشور و یا سوء مدیریت مدیران آن کار خانه 
زمین گیر شدند ما مشاوره فکری می دهیم و 
وارد خط تولید می کنیم. در یکی- دو ماه پیش 
ظرفیت تولید الکل در کشور به لطف استفاده از 
همین ظرفیت ها؛ چه در حوزه سخت افزاری و 
چه نرم افزاری چند برابر شده و حتی کشور ما 
این ظرفیت را دارد که الکل کل منطقه را بدون 

استفاده از مواد باارزش، تامین کند.
: از پسماند چه مواد غذایی، الکل 

تولید کردید؟
ما برای تولید الکل ترکیباتی را نیاز داریم که منبع 
کربن قابل استفاده در میکرو ارگانیسم ها را داشته 
باشد و این منابع در کشور ما به وفور وجود 
دارد و با اندک تغییرات آماده سازی می توان آنها 
را به سمت تولید الکل پیش برد. از پسماند ها 
و ضایعات یا ترکیباتی که مصارف گوناگونی 
داشتند یا به عنوان افزودنی های غیرمجاز در 
کارخانجات استفاده کردند و منبع کربن خوبی 
هستند، استفاده کردیم و الکل تولید کردیم. ما 
با این سیستم سرعت تخمیر را به 48 ساعت 
رساندیم یعنی در عرض 48 ساعت الکل تولیدی 

قابلیت تقطیر دارد. 

: از پساب چه مواد غذایی می توان 
استفاده کرد تا محصوالت باارزشی تولید شود؟
یکی از حوزه های ماموریتی ما استفاده از ضایعات 
محصوالت خام کشاورزی است. 30 درصد 
محصوالت کشاورزی قبل از اینکه وارد زنجیره 
تولید و بازار شوند به شکل ضایعات از بین 
می روند. این ضایعات یکی از اولویت های ماست، 
ما از تمام ظرفیت های تجهیزاتی و علمی موجود 
برای تولید ترکیبات مفید از این مواد با ارزش 
استفاده می کنیم. ما در استان خراسان کارخانجات 
فراوانی در حوزه محصوالت غذایی داریم که 
قادرند با اندک تغییراتی ضایعات فرایندهای خود 
را به محصوالت باارزش متنوعی تبدیل کنند.

: در موسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غذایی از ضایعات چه محصوالت کشاورزی 

استفاده شده است؟
 ما بزرگ ترین تولیدکننده زیره در منطقه هستیم و 
ساالنه بیش از 2 هزار تن ضایعات زیره در کشور 
ما وجود دارد که گاهی برای غذای دام استفاده 
می شود. برخی سودجویان هم آن را می خرند 
و پودر می کنند و در عطاری های زیرپله ای به 
فروش می رود. ما در برنامه پیشرو تصمیم به 
ایجاد اولین پاالیشگاه زیره ایران از ضایعات 
زیره را داریم که صحبتهای اولیه آن با بخش 

خصوصی در جریان است.
: آقای دکتر! کال در کشور ضایعات 
مواد غذایی آمار باالیی دارد و نمونه بارز آن 
نان است. از یک طرف علت این ضایعات 
مطرح است و از طرف دیگر استفاده بهینه 
از آن که در هیچ یک به خوبی عمل نشده 

است. اشکال کار کجاست؟
به دلیل عدم فرهنگ سازی، عدم نگاه کیفی و 
سیاست های یارانه ای دولت نان از قدیم ضایعات 
فراوان داشته و برای افزایش کیفیت و کاهش این 
ضایعات در سال گذشته طرحی تحت نام نان 
طیب با همکاری موسسه کیفیت رضوی انجام 
شد که نتایج بسیار ارزنده ای داشت.آماری از 
زنجیره تولید نداریم و نمی دانیم چه مقدار، کی و 
کجا داریم تولید می کنیم و نمی توانیم ضایعات را 
مدیریت کنیم. نتیجه این می شود که در یک سال 
ما دچار فراوانی گوجه فرنگی در کشور هستیم و 
در یک سال گوجه فرنگی نداریم و قیمتش باال 
می رود. ما همین فصل گذشته در استان مان، آنقدر 
گوجه فرنگی تولید شده بود که حتی نمی توانستند 

برای غذای دام استفاده کنند و ضایعات می شد. در 
مورد پیاز هم همین طور است.چون آمار تولید، 

بازار مصرف و شبکه نگهداری مناسب نداریم، 
همه این موارد در کنار هم تبدیل به بحران می شود 

و مدیریت کردن این موارد هم کار سختی است. 
مواردی که برشمردیم، قسمتی از ضایعات ماست، 
یک قسمت ضایعات بعد از فرآوری نظیر پوره، 
آب و.... می تواند در تولید ترکیبات مفید مورد 
مصرف قرار گیرد.در خراسان هر سال 30 هزار 
تن گلبرگ زعفران را دور می ریزیم زیرا واحدی 
برای فرآوری آن در نظر نگرفتیم و فقط از کالله 
زعفران استفاده می شود، بلکه گلبرگ آن حاوی 
ترکیبات موثره عالی آنتوسیانین و سافرانال است. 
در یکی دو شرکت دانش بنیان کوچک از همین 
گلبرگ زعفران، تولید کاغذ شروع شده و یا تولید 

یک سری نوشیدنی ها از همین 
گلبرگ ها، ولی آنقدر حجم 

زیاد  گلبرگ ها  این 
است که می توان 

با آن کارهای 
بزرگی 

انجام داد. در دنیا این حجم از گلبرگ زعفران 
وجود ندارد و هیچ واحد فراوری و پروسس از 

این گلبرگ ها در کشور دیده نشده است.  
: چه نمونه های دیگری از مواد غذایی 
می توانید نام ببرید که ضایعات آنها می تواند 

مفید باشد؟
به طور مثال، پوست انار آنتی اکسیدان قوی است 
و می شود ترکیبات بسیار مفیدی را از آن تولید 
کرد. در این زمینه احتیاج داریم، آمار دقیقی از 
محصوالت کشاورزی، میزان مصرف و بازارهای 
هدف را برای شرایطی که حجم زیاد محصول وارد 
بازار می شود را شناسایی کنیم. دوم اینکه سیستم 
نگهداری و انبارداری را مدرن و به روز کنیم و 
 از همه مهم تر واحدهای فرآوری ایجاد کنیم، 
چه در مرحله پروسس کردن محصوالت 
خام کشاورزی و چه در مرحله ای که 
 از ضایعات آنها دوباره استفاده
این  از  این روند  با  کنیم.   
ضایعات  درصد   30

محـصــوالت 
کشاورزی، 30 
غذای  درصد 
کشور  در  بیشتر 

تولید می کنیم. 

: متولی مدیریت و هدایت این حجم 
از ضایعات چه نهادی است؟

سیاست های کالن در این زمینه نوشته شده و 
ابالغ هم شده است. اینکه چرا اجرا نمی شود، 
برمی گردد به تصدی گری دولت؛ چشم مان به 
دولت است و منتظر هستیم یک نفر کشور را 
نجات دهد. از آن طرف دولت هم حاضر نیست 
تصدی گری اش را واگذار کند. در فرایند تولید 
الکل با یک فرمان ظرفیت تولید الکل در کشور 
3 برابر شد. درصورتی که دولت نه وام به مردم 
داد و نه اقدام خاصی کرد، بلکه تقاضا بود ولی 
عرضه کم داشتیم. یک دفعه حجم زیادی از 
مردم الکل تولید کردند. من که دانشگاهی بودم 
از یک منبع تولید کردم، فرد دیگر از طریق 
دیگر. برخی ماشین آالت تولیدی آن را تولید 
کردند و یا فرد دیگر مواد اولیه را تولید می کند 
و به این ترتیب نیاز کشور به الکل تامین شد. 
تصدی گری دولت اگر در یک جایی کم شود 
و به جای آن دولت تقاضای مردم را شناسایی 
کند و به افرادی که تولیدکننده هستند معرفی و 
خودش دخالت نکند، خیلی از مشکالت حل 
می شود البته رقابت هم ایجاد می شود. در حال 
حاضر، تولید کنندگان الکل تقاضا بازار را جواب 

می دهند و حتی مشکل فروش دارند.
: آیا فضای ایجاد شده، ضایعات 

مواد غذایی را بیشتر نکرد؟
کشور ما دچار کمبود مواد غذایی نیست و در 
شرایط اوج کرونا هم ما با کمبود مواد غذایی 
مواجه نبودیم اما افرادی سودجو هستند که رب 
را از کارخانه می خرند و در ظرف کثیف می ریزد 
که بگویند، من رب خانگی درست کردم. این 
افراد باید یاد بگیرند، اصول بهداشتی و ایمنی 
غذایی را در تولید مواد غذایی رعایت کنند. 
ما حاضریم به صورت رایگان به هر واحد 
تولیدکننده این چنینی آموزش دهیم و این رسالت 
ماست. ما تشکل نظارتی نیستیم ولی می توانیم به 
تولیدکننده ها مشاوره دهیم. در زمان کرونا مردم با 
احتیاط سبزی خوردند و در این زمینه مشکالتی 
ایجاد شد. ما در پژوهشکده محصولی را تولید 
کردیم که در ماه های آینده وارد بازار خواهیم 
کرد. این محصول عالوه بر ضدعفونی سبزیجات 
سموم و آالینده های موجود در آن را می تواند 
خنثی کند مثل سموم کشاورزی قارچ کش. در 
حقیقت، این ماده ضدعفونی کننده سبزیجات، 
آالینده های  شیمیایی،  برآالینده های  عالوه 
میکروبی را هم از بین می برد. در 2 سال اخیر 
باید در  انجام شد و دولت  آزمایش های آن 
این زمینه از ما حمایت کند و در این زمینه 

اطالع رسانی داشته باشیم. 

تاکید دکتر ابوالفضل پهلوانلو متخصص صنایع غذایی 

با 30 درصد ضایعات کشاورزی، می توان 30 درصد غذای بیشتری تولید کرد!
شرایط اقتصادی ناشی از کرونا در جهان که فعال تا زمان تولید 
دارو و واکسن آن ادامه دارد، بازار عرضه و تقاضا را هم تغییر داده 
است. با توجه به نیاز کشور تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
مثل الکل چند برابر شده و بسیاری از کارخانجات، در این حوزه 
وارد شدند، در حالی که پیش از این در هیچ کشوری این حجم از ماسک و دستکش 
و مواد ضدعفونی کننده تولید و مصرف نمی شد. به تازگی موسسه پژوهشی علوم 

و صنایع غذایی از پسماند کارخانجات صنایع غذایی، الکل تولید کرده و آن را 
به تولید انبوده رسانده است. بنا به گفته رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غذایی، با توجه به نیاز گسترده کشور به مواد ضدعفونی کننده بر پایه اتانول، این 
موسسه با همکاری بخش خصوصی، اقدام به راه اندازی خط تولید اتانول از منابع 
البته این اولین بار  ارزان و جدید مانند پسماند کارخانجات صنایع غذایی کرد. 
نیست که با ضایعات موادغذایی الکل تولید می شود اما اینکه در شرایط بحرانی 

کنونی بتوان از ظرفیت های موجود، مواد مورد نیاز روزانه مردم را تامین کرد، 
حائز اهمیت است. مهم تر آنکه ضایعات موادغذایی می تواند آنقدر ارزشمند باشد 

که از آن ساالنه بخش زیادی از غذای کشور را تامین کرد. 
از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته با دکتر ابوالفضل پهلوانلو، متخصص 
صنایع غذایی و عضو هیات علمی موسسه علوم و صنایع غذایی گفت وگو کردیم، 

ایشان مجری طرح تولید الکل از پسماند مواد غذایی نیز هستند.

 مهدیه 
آقازمانی 

یکی از حوزه های 
ماموریتی ما استفاده 
از ضایعات محصوالت 
کشاورزی است. 30 

درصد محصوالت 
کشاورزی قبل از اینکه 

وارد بازار شوند به شکل ضایعات 
از بین می روند. این ضایعات یکی از 

اولویت های ما است، ما تمام حوزه 
فعالیت مان را قرار دادیم که اگر 

می خواهیم میکروارگانیسمی تولید 
کنیم از این ضایعات استفاده شود. ما 
در استان خراسان کارخانجات فراوانی 

در حوزه محصوالت غذایی داریم که 
قادرند با اندک تغییراتی ضایعات 

فرایندهای خود را به محصوالت 
باارزش متنوعی تبدیل کنند

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه وسه    هفده خرداد نودونه8
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درشرایطیکهکروناایجادکرده،صنایعغذاییچهوضعیتیپیداکردهاند؟
 حوزه غذا حوزه نیاز است و امنیت غذایی کنار ایمنی غذایی معنا پیدا می کند. همان قدر که امنیت 
غذایی مهم است ایمنی غذایی هم مهم است. ما در حوزه صنایع غذایی برخی مواقع ایمنی غذایی را 
مقدم می دانیم و اگر بخواهیم موشکافانه نگاه کنیم، مردم در این مدت دچار تغییرات بزرگی شدند. 
اتفاقا ما با مصرف هوشمندانه محصوالت غذایی می توانیم از این فضای ایجاد شده به عنوان فرصت 
استفاده کنیم. همان طور که می دانید، شبکه های مجازی اغواگری، تبلیغات و شایعه سازی در مورد 
غذا بسیار دارند. کرونا باعث شد بازار این اغواگری ها تا حدی کمرنگ شود و دستگاه ها در این زمینه 
ورود کردند و نگذاشتند مباحث غیرعلمی در این فضا خیلی مطرح شود. همیشه بحث هورمون در 
مرغ، پنبه در حلیم، وایتکس در شیر بوده و افراد سودجو می خواستند از این ایمنی غذایی امنیت غذایی 
را هدف بگیرند یا با بی تدبیری اتفاقی که در یکی دو تا واحد تولیدی اتفاق افتاده بود، رسانه ای می شد 
و مردم را مشوش می کردند و به طور مثال مردم را از خوردن لبنیات منع می کردند و تمایل مردم به 

 بیشتر می شد. در حالی که من بارها شاهد سمت لبنیات سنتی 
را ریپک می کنند و به عنوان لبنیات سنتی بودم که لبنیات کارخانه ای 

شد کنترل دولت بر این فضاهای رسانه ها بیشتر  می فروشند. فضای کرونا باعث 
مسائل کمتر دامن زده شد. در این ایام قرنطینه که شود و در این چند ماه اخیر به این 

کسب و کارها تعطیل بود، ما اصال با کمبود مواد غذایی روبرو نبودیم. این خودش یک برگ برنده 
برای کشور ماست و کرونا فرصت طالیی بود که به صنعتی شدن غذا داده شد که مردم یک کم فاصله 
بگیرند از محصوالتی که بدون مجوز و بدون رعایت اصول بهداستی تولید می شوند. با شیوع کرونا 
لبنیاتی که خوشنام بودند و اصول بهداشتی و... را رعایت می کردند، فروش بهتری داشتند. این یعنی 
مردم هزینه سالمت شان را پرداختند و محصول گران تر خریدند ولی محصول سالم خریدند. بنابراین، 
جلوی محصوالت فله ای گرفته شد. این فضای ایجاد شده، ما را کمی هوشیار کرد که محصوالت 

غذایی را از چه منبعی تهیه کنیم.


