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غذايي  وصنايع علوم :آموزشي گروه

   :)باشد شده ثبت كه صورتي در( اختراع ثبت شماره

  است مذاكره قابل قيمت –بله  ميزان؟ چه داريد؟ آن  سازي تجاري صورت در خود دستاورد فروش قيمت براي پيشنهادي آيا

017  32269320:     مديريت امور فناوري و كارآفريني دانشگاه

اھميت استارترھا
 مانند لبنی غير ھای فراورده يا و کفير ترش، خامه پنير، انواع دوغ، ماست، قبيل از تخميری لبنی ھای فراورده توليد برای ابزار تريناصلی کالچرھا استارتر

 توليد .شود می ھزينه کشور به آنھا واردات برای د(ر ھاميليون ساله ھر که است ماالشعير مانند ھايینوشيدنی و تخميری سوسيس سرکه،  ساورکرات، ترشيجات،
  آمريکا، مانند کشورھا از برخی  در ھايیشرکت اخير ھای دھه در که است بوده دانمارکی يا و آلمانی بزرگ شرکت چند اختيار در انحصارا سالھا محصول اين

 خارجی شرکت دو الی يک اختيار در محصول اين فروش انحصار ما کشور در ھنوز اما اند شده توليد و فعاليت به مشغول  ديگر کشور چند و استراليا ،روسيه
 نيازھای تامين اما آيدنمی نظر به ایساده امر جھانی بازارھای به رسيدن چه اگر .بود خواھد جھانی افتخارات از يکی ايران کشور برای عرصه اين به ورود .است

  .رسدمی نظر به ارزشمند و اقتصادی خود اول نگاه در ایمنطقه کشورھای احيانا و کشور

فراورده شرح 
 اسيد  مانند  باکتريايی ھاي گونه به توان می ھاميکروارگانيسم اين جمله از است تخميری ھايی فراورده توليد در ھاميکروارگانيسم از گروھی  کالچرھا استارتر
 اصلی شکل .شوند می تھيه تجاری صورت به مختلفی اشکال به ميکروبی ھای كشت اين .کرد اشاره ساکارومايسز مانند مخمری ھای گونه يا و ھا باکتری (کتيک

 آن مزيت که کرد تھيه مايع صورت به جمله از ديگری اشکال به را آن توان می اما .است )انجمادی شده خشک( درای فريز صورت به ايران در آن استفاده مورد
  .است نموده غيرممکن حاضر حال در مصرف از توليد محل فاصله بعد دليل به که را آنچه .است اشکال اين تربودنفعال و بودن ارزانتر

استفاده کنندگانو اف اھد
استارترھای پروبيوتيک دامی بومی در ايران  توليد و  ايراناستارترھای پروبيوتيک لبنی بومی در توليد ، ايراناستارتر کالجر لبنی معمول در توليد : اھداف

و  نانوايیخمير ترش و خمير مايه برای صنايع  کنندگانتوليد، ساورکراتتوليد فراورده ھای تخميری از مواد گياھی مانند صنايع ، صنايع لبنی: استفاده کنندگان
سرکهتوليد الکل و صنايع 

دستاوردتحقيقات انجام شده برای اين 
خميری -جداسازی و شناسايی مولکولی بيفيدوباکتريوم از انسان و بررسی قابليت بکارگيری آنھا در توليد فراورده ھای لبنی

خميری–احمدی –و شناسايی فلور (کتيک باکتريايی پنير سنتی ليقوان بررسی قابليت بکارگيری آنھا در توليد  پنيرجداسازی 
زارعی ، خميری–و امکان استفاده از آنھا در توليد دوغ  گاوی ) دوغ شتر(جداسازی و شناسايی ميکروفلور تخمير کننده در چال 

قيامتی، خميری و ياورمنش -جداسازی و شناسايی فلور (کتيکی غالب از مسکه از استان خراسان
خسروی ، خميری و –در توليد  سرکه  نھاجداسازی و شناسايی مخمر توليد کننده الکل از فراورده ھای لبنی و ضايعات کشاورزی از استان آذربايجان شرقی  بررسی قابليت بکارگيری آ

اعلمی–خميری  -شکوھی -شناسايي و جداسازي فلور اسيد (كتيك باكتريھا و مخمرھاي خميرترشھاي بومي ايران
خميری–پور امينی –گلوكان و فيتوسترول βبررسي ريز ساختار وخصوصيات رئولوژيكي و حسي ماست فراويژه كاھنده كلسترول به عنوان تابعي از سه فاكتور نوع پري بيوتيك،

عشايرزاده ، دستار، خميری  -توليد پروبيوتيک برای طيور به روش تخمير ميکروبی
خميری –سليمی  -بھينه سازی فرمانتوری توليد اسيد (کتيک از ضايعات سيب زمينی


