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در آمریکا و اروپاساختار صنعت غذابررسی 
، دکتر حبیب اله میرزاییمهندس حمید رجبی، دکتر سید مهدي جعفري

گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

چکیده
شـورهاي  ایـن صـنعت در ک  .افته استبیشتر کشورهاي توسعه یوآمریکا در صنعتبزرگترین غذایی مواد فرآوريصنعت 

غـذا  صـنعت  .داراي پتانسـیل بـاالیی اسـت   نیـز  خوردار بوده و در کشورهاي توسـعه نیافتـه   در حال توسعه از اهمیت بسزایی بر
در حیطـه  اي راان یعنـی نیـاز بـه غـذا و مـواد تغذیـه      برطرف کردن نیاز اساسی و همیشگی انسـ بدلیل اینکه پایدار بوده و بسیار

کـاملی را در  ياطالعـات آمـار  ،ت متحـده دولتی ایـاال انتشارات.باشدپیوسته و باالیی میدپتانسیل رشداراي ود دارد عمل خ
.مورد صنعت غذا منتشر کرده است

ورد کشـورهاي دیگـر   اطالعات مشابهی در مورد صنعت غذاي اتحادیه اروپـا در دسـترس اسـت، امـا ایـن اطالعـات در مـ       
فـرآوري مـواد  توسـعه صـنعت   .باشـد در کشورهاي دیگر بسـیار محـدود مـی   غذاییفرآوري موادتوسعه صنعت.وجود ندارد

اعتقـاد بـر ایـن    .پذیري از صنعت مواد غذایی ایاالت متحده صورت گرفتـه اسـت  ر کشورهاي گوناگون به دنبال الگوغذایی د
ي و اتحادیـه آمریکـا ب صـنعت غـذاي  تجـار ر اسـاس اطالعـات و  بـ هاي مواد غـذایی، اقتصادي کارخانههاي تحلیلاست که 

.جهان مورد استفاده قرار گیرددر سراسر تواندمی،اروپا
طـور قابـل   له در مـورد صـنعت غـذا بـه    ادر طول چند سال اخیر تغییـرات زیـادي داشـته اسـت کـه ایـن مسـ       یتجارت جهان

سـبب  ري کشـورهاي توسـعه نیافتـه،   سرعت رشد جمعیت در مناطق شـه وسرانه درآمد افزایش.خورداي به چشم میمالحظه
له سـالمت و  امسـ در حـال حاضـر،  .گشـته اسـت  قیمتی قابل قبـول  باایجاد تقاضا براي حجم باالیی از مواد غذایی فرآیند شده

قـوانین و اسـتانداردهاي   نکردشـدیدتر صنعت غذا با و کنندگان است هاي مصرفمحصوالت غذایی جزئی از خواستهامنیت
.اده استکنندگان پاسخ دبه این نیاز مصرف، لیلالمملی و بین

صنایع غذایی، وضعیت، اروپا، آمریکا، ساختار:کلید واژه

آمریکاغذاي سامانه-1
تجـارت مـواد   غـذایی، فرآوري مـواد ، عملیات )محصوالت کشاورزي ودریایی(شامل تولید مواد خام 1تحویل غذاسامانه

زیابی مربـوط بـه صـنعت    رااطالعات آماري و.رسانی مواد غذایی استبوط به سرویسمرمراحل توزیع مواد غذایی و ،غذایی
).1998(پوتمان و آمبروزو )1997(کونور و شیچ:ازجملهمنتشر شده استیدر منابع گوناگونآمریکاغذاي 

ان بـازده  زوده بـه عنـو  ارزش افـ .بـوده اسـت  دالرمیلیـارد 495برابـر بـا   1992در سـال  آمریکاغذاي سامانهارزش افزوده 
درصـد از تولیـد   8/2ایـن مقـدار برابـر بـا     . شودبه خرید محصول و خدمات تعریف میهاي مربوطکلی منهاي هزینه) فروش(

امانهبیانگر این مطلـب اسـت کـه سـ    آمریکاهاي اقتصادي در روند.بوده است1992در سال آمریکاGDP(2(ناخالص داخلی
، تحـت تـاثیر قـرار    )هـاي پزشـکی، دارویـی   نظیر هزینه(کنند صرف میدر بخش سالمت مردم که هاییي هزینهغذا به واسطه

تري نسـبت بـه  با سـرعت بـاال  مواد غذاییسالمتصورت گرفته در ارتباط باهاي هزینهگرفته و مسئله قابل توجه این است که
.کندها رشد میسایر بخشهاي هزینه

1- Food Delivery System
2- Gross Domestic Product
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درصـد از تولیـد ناخـالص داخلـی     12دالر معـادل  میلیـارد 668برابر با 1992در سال کاآمریغذایی سامانهبرآورد کلی از 
)GDP( نی مواد غـذایی  توزیع وخدمات رساغذایی،صنایعکشاورزي،صنایع بخشبوده است که شامل) مـواد  ،آالتماشـین

.است) ساختمانیخدماتي موتوري، تجهیزات سرمازا و وسایل نقلیهشیمیایی، انرژي
بخـش کشـاورزي در   امـا ارزش شود،غذا را شامل میسامانهدرصد از ارزش کلی 25اًغذایی حدودفرآوري موادنعت ص

درصـد  20و30مواد غذایی بـه ترتیـب   خدماتی توزیع مواد غذایی و بخش . درصد است15حال کاهش تدریجی و رسیدن به 
در کشـورهاي دیگـر بـه فـروش     آمریکا محصوالت کشاورزي درصد از30حدود 1992در سال .دارا هستندرزش را ااز این 

30سـاالنه آمریکـا .ده فرآوري شده انـد کنندر کشورهاي واردبه صورت نیمه فرآوري شده بوده و که اکثر آنها رسیده است 
هـاي دریـایی   وردهفرآرا به وارداتدالرمیلیارد6محصوالت غذایی نیمه فرآیند شده ومواد خام ووارداتدالر را به میلیارد

.دهداختصاص می
در بخـش  درصـد 17که از ایـن تعـداد   ه استملیون نفر را استخدام کرد5/18حدود،1995در سال آمریکاغذايسامانه

هاي اخیر بیانگر این  موضوع است که میـزان اسـتخدام  گرایش. نده اغذایی به کار گرفته شددر صنایعدرصد 10کشاورزي و
-سـامانه در مقابـل  خـورد و اما یک کاهش تدریجی در بخش کشاورزي به چشم مـی تقریبا ثابت بوده است،در صنایع غذایی

.نداشاهد افزایش میزان استخدام بودهرسانی محصوالت غذاییهاي توزیع و خدمات 
.ننـد کود را صـرف خریـداري مـواد غـذایی مـی     ها نسبت به دیگر کشورها درصد کمتري از مخارج شخصی خـ اییآمریک

در کشـورهاي  .رصد بـوده اسـت  د8/13یعنی1970کمتر از مقدار مشابه در سالدرصد و7/10برابر 1994این مقدار درسال 
2/11انگلسـتان درصـد، 5/10کانـادا  :عبارت بوده است ازغذایی نسبت به کل هزینه ها، هزینه خرید مواد )1994سال (دیگر

-بهـره کشور آمریکا به دلیل تولیـد محصـوالت کشـاورزي در حجـم بـاال،     .درصد50حدوددرصد و کشورهاي توسعه نیافته 
ي اطالعـات فنـی   یی کـه بوسـیله  هاي موثر توزیع محصوالت غذاسامانهغذایی و همچنین فرآوري موادبهینهگیري از عملیات 

داده تیار مصـرف کننـدگان قـرار    محصوالت غذایی ارزان قیمت را در اخ،شوندمیفدرال و دولتی حمایت مراکزها و دانشگاه
. دباشذایی کمتر از سایر کشورها میهزینه خرید مواد غآن از، سهمبدین ترتیبو

بدسـت آورد کـه   1992اطالعـات سـال   سال با اسـتفاده از را براي هرآمریکاغذاي سامانهتوان ارزش اقتصادي تقریبی می
.درصـد در هـر سـال داشـته اسـت     4میـزان  افـزایش متوسـطی بـه    1کننـده قیمت مصـرف شاخصاین رابطه باید فرض شود در 

:دالر استمیلیارد792ي زیر برابر هرابطمطابق2005سال در بنابراین فروش کلی محصوالت غذایی 
$)/( G792150401495 

آمریکاغذایی در فرآوري موادصنعت -2
غـذایی  میـزان فـروش محصـوالت    .آیـد بـه شـمار مـی   اآمریکـ لیـدي در  بزرگترین صنعت تو، غذاییفرآوري موادصنعت

آمریکـا درصد از فروش کـل صـنایع در   10دالر بوده است که این مبلغ معادل میلیارد495حدود ،1992فرآیند شده در سال 
ارمنـد  ک20ي کوچک بـوده و کمتـر از   اندازه، اکثر آنها داراي ار کارخانه مواد غذایی در آمریکاهز20در میان حدود .است
.دارد

ارزش فــروش ،بـین کـه در ایــن  ه اسـت دالر بــودمیلیـارد 3000معـادل  ،1992میـزان فـروش کلــی بخـش تولیـد در ســال     
و به دنبـال آن مـواد   بیشترین آمار در صنایع تولیدي مربوط به صنایع غذایی بوده . باشدمیدالر میلیارد495محصوالت غذایی 

در سـال  آمریکـا تولیـد در  میـزان  .الکترونیکی و غیره قـرار دارد /تجهیزات الکتریکیآالت صنعتی،ماشیندارویی،/شیمیایی
.بوده است)GDP(یدرصد از تولید ناخالص داخل18حدود ، 1992

1 - Consumer Price Index
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بـوده اسـت و بـه    غـذایی  درصد از کل فـروش محصـوالت   22معادل آمریکادر 1992فروش محصوالت گوشتی در سال 
9واییمحصـوالت نـان  درصـد، 11غـالت  درصـد، 12هـا  هـا و سـبزي  میوه،درصد12لبنیاتد،درص15با نوشابه هادنبال آن 

.انددرصد قرار گرفته10الت غذایی متفرقهدرصد و محصو4محصوالت قناديشکر و درصد،
:باشدبه شرح زیر می2003در سال آمریکا اقتصادي مهم برخی از اطالعات 
میلیـارد 142کشـاورزي  دهارزش افـزو دالر،میلیـارد 1450تولیدارزش افزوده دالر،میلیارد10400یتولید ناخالص داخل

دالرمیلیـارد 78فسـاد پـذیر  سـود کاالهـاي   .دالرمیلیـارد 480واردات دالر،میلیـارد 218فساد پذیرصادرات کاالهاي دالر،
.)دالرمیلیارد20پتروشیمیت محصوالدالر،میلیارد24مواد شیمیایی دالر،میلیارد32محصوالت غذایی (

بـراي هـر فـرد بـا     هزینـه سـاالنه  میـانگین  طوریکـه بـاالیی دارد  بـا هزینـه   ی غذایی نیاز به نیروي انسانفرآوري موادصنعت 
،ازاي هـر کارمنـد  بـه یی اسـت و بـاال اولیـه  گـذاري  این صنعت نیازمند سـرمایه .هزاردالر است250راندمان کاري باال برابر با 

که مقادیر بـاالیی از مـواد   است چرامواد اولیهباالي مصرف بایغذایی همچنین صنعتصنایع.هاي فیزیکی زیادي دارددارایی 
.کندتولید میمتعدديهاي غذایی ه و فرآوردهخام را فرآیند کرد

کـه  در حـالی هاي کوچک صنایع غذایی عمدتا در مناطق غیرشهري و نزدیک به مراکز کشاورزي قرار گرفته انـد کارخانه
. شوندتقر میسق شهري مطدر منا،هاي بزرگدفاتر مرکزي بخش مدیریتی کارخانه

تـوان بـه   مـی قبیـل خـدمات  کننـد کـه از ایـن    هاي دیگـر خریـداري مـی   شرکتخدماتی را از ،غذاییهاي صنایعکارخانه
ی جدید در ایـن صـنعت   خدام نیروي انساناستچه اگر.اشاره کردشستشو هاي آالت تولیدي و دستگاهماشینطراحی مهندسی،

.افزایش یافته استی وي انسانراندمان نیر، و درحقیقته، اما صنایع غذایی بطور پیوسته در حال رشد بوداستافزایش نیافته 
تولیـد غیرپیوسـته بـا تجهیـزات جریـان      آالتماشـین ي جـایگزینی بواسطهافزایش چشمگیري را آمریکاسودآوري صنایع 

هـاي بـزرگ تولیـد   و کارخانـه ، قناديصنایع نانواییصنایع آبجوسازي،بویژهله در صنایع مختلف ااین مس.داشته استپیوسته 
.خوردمواد نیمه فرآیند شده به چشم میمواد اولیه غذایی و

داراي بـیش  کارخانـه بـزرگ و   120غذایی وجود دارد که از این میـان تقریبـاً  صنایعي هزار کارخانه20حدود آمریکادر 
هـاي بـزرگ   شـرکت .کارمنـد دارنـد  20ها کامال کوچک بوده و کمتر از درصد از کارخانه50حدود .هستنداز هزار کارمند 

مـواد  هـزار شـرکت   16حـدود  .دارنـد درمنـاطق مختلـف   تولیـدي ي که خود چندین کارخانـه باشند می1داراي دفاتر مرکزي
.شرکت وجود دارد کارخانه به ازاي هر 4/1غذایی با متوسط 

بنـدي گوشـت بسـیار    این مقـدار در بسـته  .درصد فروش سالیانه است4تا2غذایی حدودا صنایعدر 2گذاريسرمایههزینه 
-نـرخ بـاالي سـرمایه   . درصـد اسـت  9/6بسیار باال وحـدود  3هاي ماکارونیفرآوردهتولید بوده و دردرصد 8/0پایین و معادل 
بکـارگیري  لـزوم  ت جدیـد و  معرفـی محصـوال  ،ورياغییر سریع فنهایی همچون تویژگیلیلدی بدر صنایع غذایگذاري اولیه 

.باشدها میکردن میوهها و کنسروکردن و خشکید شیرینیتول،ردآمخلوط کردن جهت براي مثال آالت جدیدماشین
ژاپـن  آندنیا داراسـت و بـه دنبـال   را در میان همه کشورهايظرفیت تولیديباالترین آمریکاغذایی فرآوري موادصنعت 

وپـا کمـی   هاي غـذایی در اتحادیـه ار  میزان تولید فرآوردهکل .گیردقرار می) درصد آمریکا33(و آلمان )آمریکادرصد 55(
).1997،کونور و شیچ(استآمریکاز بیشتر ا

میـزان  .پـاي غربـی و ژاپـن اسـت    کمتـر از ارو درصـد 30اًحدودآمریکاقیمت میانگین محصوالت غذایی فرآیند شده در 
بـه  1995کشـورهاي توسـعه یافتـه در دنیـا در سـال      در برخیمحصوالت غذایی فرآیند شده)درصد از فروش جهانی(فروش

1- Headquarters
2- Capital Expenditures
3- Pasta
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،درصـد 8/4فرانسـه درصـد، 1/9آلمـان  ،درصـد 8/9ژاپـن  ،درصـد 35آمریکـا  ،درصـد 44ي اروپـا  اتحادیه: شرح زیر است
هاي بـزرگ  حصوالت غذایی فرآینـد شـده در کشـور   میزان فروش م.درصد8/4وایتالیا درصد 5اسپانیا،درصد1/8انگلستان 

حجـم  .برزیـل و هنـد اشـاره کـرد    ،تـوان بـه چـین   از ایـن کشـورها مـی   .اسـت فزایش ناسب با رشد اقتصاد ملی آن در حال امت
غـذاي  گذاري صـنت  ر از مقدار سرمایهبیشت) اروپاییاکثراً توسط کشورهاي(آمریکا خارجی در صنعت غذايگذاري سرمایه

.باشدیدر کشورهاي دیگر منآ

بندي صنعتهطبق) الف
غـذا و  .انـد بنـدي شـده  طبقـه 1987در سـال  SIC(1(طبقـه بنـدي صـنعت   اسـتاندارد  سـامانه بر طبـق  صنایع غذایی آمریکا

،اداره سرشـماري آمریکـا  (گرفتـه انـد  قـرار رقمـی  4کـدهاي  با اسـتفاده از 20شماره SICسريمحصوالت وابسته به آن در 
ا تولیـد محصـوالت   یـ هاي فـرآوري  سامانههاي مرتبط با آن شامل فرآوردهگروه مواد غذایی و.)1997،کونور و شیچ؛1992

هـاي گیـاهی و   روغـن تولیـد یـخ، چربـی و   نظیـر ها مرتبط با آنمشخص ومحصوالت وبراي مصرف انسان نوشابه هاغذایی و 
کـه اولـین   آمـده اسـت  غـذایی فرآوري موادصنعت 49مربوط به، کدSICدر سامانه .باشدوراك دام آماده میو خحیوانی 

.است2099ي تولید غذاهاي متفرقه با کد و آخرین آن کارخانه2011ت با کد بندي گوشبستهآن کارخانه 
ایعصن.اندرا پذیرفتهNAICS(2(ي شمالی بندي صنعتی آمریکاطبقهسامانه،مکزیککانادا و،آمریکا،1997در سال 

).2002،اداره سرشماري آمریکا(شوندبندي میطبقهرقمی 6با استفاده از کدهاي 311شماره )NAICS(سريغذایی در 
کدهاي 2جدول در .دهدمینشان NAICSوSICهاي سامانهغذایی را براساس صنایعگروه اصلی 9فهرست ،1جدول 

NAICSوSIC خاص بطور کامل آمده استمربوط به محصوالت غذایی فرآوري شده.

NAICSوSICهاي اصلی صنایع غذایی بر طبق کدهايگروه- 1جدول

NAICS code SIC code تولیدات غذایی
3116 201 )گوشت، ماکیان، تخم مرغ(محصوالت دامی 
3115 202 )شیر و پنیر(لبنیات 
3114 203 کنسرو شده و نگهداري شدهياهسبزيمیوه ها و 
3112 204 )غالت(آردي محصوالت 
3118 205 )بیتنان و بیسکو(محصوالت نانوایی 
3113 206 )شیرینی و شکالت(شکر و محصوالت قنادي
3112 207 چربی و روغن حیوانی و گیاهی
3112 208 )شراب، نوشابه غیر الکلیآبجو، (نوشابه 
3119 209 )غذاي دریایی، ماکارونی، قهوه(و گوناگون غذاهاي متفرقه 

هاي غذاییهمصرف فرآورد)ب
. اسـت شـده  محصـوالت غـذایی   صـرف خریـد  GDPدرصـد  7/10بـا دالر معـادل میلیـارد 710،)1997سال (در آمریکا

:استبوده به شرح زیر در آمریکا 1997-98برخی غذاهاي مهم در سال هر نفر در رابطه بامصرف ساالنه 

1- Standard Industrial Classification
2- North American Industries Classification Standard
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درصـد از آن بـه   20کـه  (عـدد 250مرغ تخم،kg20گوشت خوك ،kg20مرغ،kg39گوشت گاو :هاي دامیآوردهفر
پـایین  چربـی  درصد بـا  50و کاملبا چربی درصد50که (لیتر 100، شیر مایع kg250، کل لبنیات )فرآیند شده استصورت 

.kg3ماست،kg8بستنی، kg5/12پنیر،)استیا بدون چربی 
آرد،10آب نبـات  ،kg28چربی وروغـن ،kg36ذرت هاي کنندهشیرین،kg32)ساکارز(شکر ،kg325هاوسبزيهامیوه

kg100) دهدمیلآن را آرد گندم تشکیاز درصد 65که(.
.لیتر5يطیرالکلی تقاتلیتر، مشروب8شراب،لیتر65آبمیوه ،لیتر80آبجو،لیتر90قهوهلیتر،200گازدارهاينوشابه

هـا،  بـی ها و چرروغنپنیر، ،ماهیهاي غالت، مرغ وفرآورده، هاسبزيها ومیوهسال اخیر مصرف محصوالت 20در طول 
کامـل  التی مانند تخم مرغ، شیر با چربـی  همچنین مصرف محصو.افزایش قابل توجهی داشته استهاي گازدار، جو و نوشابهآب

.روبرو بوده استو قهوه با کاهش 

NAICS , SICهاي بندي صنایع غذایی بر طبق سامانهطبقه-2جدول 

NAICS code SIC code محصوالت غذایی
311611 2011 محصوالت گوشتی

2013 هاي آماده، گوشتسوسیس، کالباس
311613 ، چربی خوكگوشتمحصوالت جانبی
311615 2015 ان و تخم مرغیکمحصوالت ما
311512 2021 یلبني کره
311513 2022 پنیرهايفرآورده
311514 2023 محصوالت لبنی خشک، تبخیر شده و تغلیظ شده 
31152 2024 منجمدبستنی و دسرهاي

311511 2026 شیر، خامه، ماست
311514 UHTشیر 

311422 2032 کنسروهاي خاص
311421 2033 کنسروشدهيهاها و سبزيمیوه
311423 2034 هاي خشک شدهو سبزيهامیوه
311941 2035 ها، سس)يبه صورت ترشی و شور(ها ها و سبزيمیوه
311411 2037 هاي منجمدمیوه و سبزيهاي منجمد، آبمیوه
311412 2038 محصوالت منجمد خاص
311211 2041 ي غالتآرد و دیگر محصوالت آسیاب شده
31123 2043 ايغالت صبحانه

311212 2044 د برنجآر
311822 2045 مخلوط هاي آرد و خمیرها
311221 2046 ذرتآرد 
311225 2046 هاي تصفیه شدهروغن
311111 2047 غذاي سگ و گربه

2048 خوراك دام
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-2ادامه جدول 
311812 3051 هاي نانواییفرآورده
311821 3052 هاکراکرها و کیک
311813 3053 محصوالت نانوایی منجمد
311312 2062 شکر نیشکر
311313 2063 قندشکر چغندر
311313 2064 هاي قناديفرآورده

2066 هاي قنادي ساخته شده از کاکائوفرآورده
31133 هاي قنادي شکالتیفرآورده

2067 آدامس
31134 هاي قنادي غیر شکالتیفرآورده

311911 2068 هاآجیل
311223 2074 دانهروغن پنبه
311222 2075 روغن سویا
311223 2076 گیاهیهايروغن
311613 2077 هاي حیوانی و دریاییروغن
311225 2079 روغن قنادي و مارگارین
311213 2082 مالتبر پایههاينوشیدنی
311213 2084 شراب 

2086 هاي بدون الکلنوشیدنی
31192 2087 هاي چاي و قهوهدهندهطعم
31193 2087 هاهاي اسانسی و شربتعصاره

311711 2091 هاي دریاییکنسرو  فرآورده
311712 2092 هاي دریایی منجمد و تازهفرآورده
31192 2095 هاي قهوه و چايفرآورده

311919 2096 هاي مشابهزمینی و اسنکچیپس سیب
311113 2097 در کارخانه یخ سازيیخ تولید شده
311823 2098 والت خشک پاستا  محص
311999 2099 هاي غذایی متفرقهفرآورده

غذاییصنایعارزش افزوده در )ج
قیمـت  .وري مورد استفاده و قیمت مـواد خـام بسـتگی دارد   ا، فنمحصول غذایینوع میزان ارزش افزوده به عواملی همچون 

، تـوان بـه گوشـت   ، بـراي مثـال مـی   شـود ه میحاصلهايوردهآفرام کشاورزي سبب کاهش ارزش افزودهباالي محصوالت خ
ی پـایین داراي ارزش افـزوده نیـز همچنین محصوالت غذایی نیمه فرآیند شـده . اي روغنی اشاره کردهلبنی و دانه محصوالت 

. شـیر تغلـیظ شـده اشـاره کـرد     شـیر خشـک و  ،دههـاي تغلـیظ شـ   میـوه آب،فرنگیتوان به رب گوجهکه براي مثال میهستند
.الیی هستندابيداراي ارزش افزوده،استغالتتازه و هاي ها میوه و سبزيکه مواد خام مورد استفاده آنیصنایع
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،نـان ،هـا شـیرینی ،غـالت ،هـاي غـذایی  چاشـنی :عبارت اسـت از ترتیب کاهش ارزشارزش افزوده محصوالت غذایی به
،قهـوه ،محصـوالت منجمـد  ،هاي خشک شـده وسبزيها میوه،محصوالت کنسروشده،محصوالت قنادي،جوبآ،ماکارونی

.و روغن سویاشده بندي گوشت بسته
رتبـه بـاالیی در ارزش   کننـد، استفاده مـی پیوسته که از جریان فرایند نوشابهصنایع تولیدوغذاییصنایعهاي اکثر کارخانه

وآرد بـرنج اشـاره   گنـدم  کر، سـس، آرد  ش،چون روغنتوان به محصوالتی همثال میعنوان مبه. دارندخود افزوده محصوالت 
ایــن .ي پــایینی در ارزش افــزوده محصــوالت هســتندزیــاد داراي رتبــهانســانیغــذایی بــا نیــروي صــنایعهــاي کارخانــه.کــرد

. باشدمینان و غذاهاي منجمد ،هاي خشک شدهو میوههاسبزي، نان،محصوالت شامل کیک و کلوچه

مواد خام )د
ایـن  .کننـد هـاي دیگـر خریـداري مـی    ي خود را  از بخشاد خام و دیگر مواد مورد استفادهمو،غذاییعصنایهاي کارخانه

ایی مـواد شـیمی  بنـدي و ذایی نیمه فرآیند شده، ظروف بستهمحصوالت غ،محصوالت دامی،مواد شامل محصوالت کشاورزي
در صـنایع گونـاگون   ايواد خام داراي تنوع گستردهم. رندگیهاي کلی کارخانه را در بر میدرصد از هزینه60است که حدود

حصــوالت کشــاورزي و غــذایی بــه خــاطر ماهیــت بیولــوژیکی مصــنایعهــاي واد خــام مــورد اســتفاده در کارخانــهمــ.هســتند
.باشندمیو الزامات منحصر به فردي داراي خصوصیات ،محصوالت دریایی

ایـن محصـوالت شـامل    .وجـود دارد محصوالت کشاورزي هسـتند،  الًي برخی مواد خام که اصوتغییرات فصلی براي تهیه
. باشـند س مـی به فساد حساهاها و سبزيز مواد خام مانند میوهبعضی ا.هاي روغنی استو دانهچغندر ،ذرت،هاها و سبزيمیوه

.دهنـد هاي روغنی در هنگام نگهداري پایـداري خـوبی از خـود نشـان مـی     و دانه) گندم(غالتهمچون مواد خامی،در مقابل
نه اختصاص داده است کـه بعنـوان   رایای وبراي برخی محصوالت کمک مال،کشاورزيدولت به منظور افزایش درآمد بخش 

.ره کرداروپا اشادر اتحادیههاسبزيو)پرتقال(میوه ،و شیرآمریکاخوك در گاو و،توان به ذرتمثال می
میـوه  نظیـر  (2محـور که صنایع عرضه شوند در حالینزدیک شهرها دایر می)آب جو–شیر مایع نظیر (1محورتقاضاصنایع 

.شوندکشاورزي احداث میهايراکز و زمینمنزدیک به )کنسرو شدههايها وسبزی
اسـت کـه مـواد خـام خـود ماننـد       یغـذای صـنایع هـاي همکانی مناسب براي احداث کارخان،مناطق ساحلی نزدیک به شهر

.کنندهاي دریایی را از کشورهاي دیگر وارد میگرمسیري، غالت و فرآوردهيهاها و سبزيمیوه

انرژيونیروي انسانی)هـ 
هزینـه  درصـد از فـروش مـواد غـذایی را بـه      15ی باالسـت کـه حـدود    صنعتی با نیروي انسان، غذاییصنعت فرآوري مواد 

دالر بـه ازاي هـر کارمنـد    میلیون5/1تا هزار 100ي هحدوددر مي صنعت غذا هادارائی.دهداختصاص میودنیروي انسانی خ
، هـاي غـالت  دهرست مانند صنایع فـرآو شده انیسرمایه باالیی جایگزین نیروي انسا، وريادر صنایع پیشرفته از لحاظ فن.است

.هاهاي گیاهی، قهوه و نوشابهروغنشکر،
اگـر  .از فروش کارخانه اسـت درصد3/1غذایی نسبتا کم و به طور میانگین معادل صنایعهاي نیاز در کارخانهانرژي مورد

شـکر از  و شـکر از نیشـکر  آرد ذرت،تولیـد در صـنایع  عنـوان مثـال   هبـ .ي بیشتري مورد نیـاز اسـت  چه در بعضی از صنایع انرژ
5/2خشـک شـده   و منجمـد  هـاي میوه هـا وسـبزي  تولید صنایعصد و در5/4روغن پنبه دانه تولید صنایع درصد،6چغندرقند 

. باشدمیرصدد

1- Demand – oriented industries
2- Supply- oriented industries
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صنایع بازرگانی مواد غذایی-3
بنـدي  طبقـه یفروشـ عمـده بندي و فروش محصوالت غذایی به عنوان صنایع بازرگانی یـا  هاي بستههاي فعال در بخشبنگاه

وابسـته بـه   عنوان صـنایع  هاي زیر بهمثال.کنندش تولید فعالیت نمیدر بخي مذکورهابنگاهاست کهي مهم ایننکته.شوندمی
:هستندآمریکا مطرح تجارت مواد غذایی در 

.)نه آب گازدار(بندي آب چشمه طبیعی در بطري صنایع بسته. 1
.هاي دامی تازه خریداري شدهو فروش مجدد الشهنیزبرشصنایع . 2
. کنندکنندگان خانگی عرضه میبه مصرفدر محل ستقیما صنایع نانوایی که محصوالت خود را م. 3
.مانند آلو و کشمشدر مزرعه شده هاي خشکبندي و بازاریابی میوهدرجه. 4
.)هااما نه تولید این نوشابه(بطريالت در مهاي بر پایه بندي نوشابهصنایع بسته. 5

غذایی اروپافرآوري موادصنعت -4
عبارتنـد از  پـا  وین صـنایع غـذایی در ار  مهمتـر .اروپاستاتحادیه یکی از بزرگترین صنایع در غذاییفرآوري موادصنعت 

شـکر، ،وایینـان ت،غـال آسـیاب کـردن   ،هـا هـا و سـبزي  فرآوري میوهتولید روغن خوراکی،فرآوري گوشت،لبنیات،صنایع
رگ لبنیات و گوشـت بـه دلیـل درآمـد بـاال و      از صنایع بزییاروپاکشورهاي بیشتر . فرآوري ماهی و قهوه،محصوالت قنادي

.کنندحمایت میغیر شهريتوسعه اقتصادي مناطق 
1983در سـال  کوسـتاروپولوس ي بوسـیله 1975-1980هـاي سـال غذایی اروپـا در فرآوري موادصنعت اقتصاديتحلیل

کشـور  15بـه سـپس  و ه کشور رسـید 10و به ض، تعداد کشورهاي علیه اتحادیه اروپابعد از تشکیل هسته او.گزارش شده است
میلیـارد 950معـادل  ) EU15(2003فروش کلی صـنعت فـرآوري محصـوالت غـذایی اروپـا در سـال      ).EU15(توسعه یافت

.دهدفروش صنعت غذا در برخی از کشورهاي اروپایی را نشان می3جدول . ه استدالر بود
2003در سال )15EU(ه اروپااتحادینایع غذایی در برخی از کشورهاي فروش ص-3جدول

)میلیارد دالر(فروش محصوالت غذایی  کشور
165 فرانسه
155 آلمان
134 انگلستان
125 ایتالیا
75 اسپانیا
18 سوئد
12 یونان

توان اطالعات می).E27(استشدهکشور 27گسترش یافته و شاملاروپاي شرقی و بالکان تا اروپا اخیرا اتحادیه
)Eurostate:http://ec.europa.eu/eurostate(مرکز آمار اروپادر مورد صنعت غذاي اروپا را در انتشارات جدید

.دست آوردبه
-انـه کارخ، بنـابراین . داردمـواد خـام   بستگی به در دسـترس بـودن   هاي صنایع غذایی به میزان زیادي محل احداث کارخانه

زیـرا شـرایط آب و هـوایی ایـن منطقـه      گردنـد، احـداث مـی  مناطق جنـوبی اروپـا   در ترجیحا،هاها و سبزيوري میوههاي فرآ
بـوده و در نتیجـه   خـام  هاي تولید شکر از چغندر نیازمند مقادیر باالیی از مـواد کارخانه.استمذکور محصوالت تولیدمساعد 

غن خوراکی نیازمند حجم بـاالیی از دانـه   هاي تولید روکارخانه.را در مناطق شمالی اروپا احداث کردها کارخانهتوان این می
هـاي تولیـد محصـوالت لبنـی     کارخانـه .شـوند احـداث مـی  ادرهـا نزدیـک بنـ   بنابراین این کارخانههاي روغنی وارداتی است،
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، چنـین هـم .شودتولید شیر میراکزها نزدیک به مه این امر سبب احداث این کارخانهنیازمند حجم باالیی از شیر خام هستند ک
هـاي فـرآوري   کارخانـه .شـود ترجیحا در اطراف مناطق شـهري دایـر مـی   ، کنندگانها به خاطر نزدیکی به مصرفاین کارخانه

. گیرند تا ماهیان صید شده را فرآوري کنندنیز نزدیک بنادر قرار میماهی 
تـوان بـه   میجملـه سـت کـه از  وابسته او خدمات نیزدیگر صنایع ، صنایع غذایی به دریاییمحصوالت کشاورزي و برعالوه 

.حمل ونقل محصوالت غذایی اشاره کردسازي وذخیرهخدمات و غذاییمواديبندبستهوفرآوري آالتماشین
آالت و ماشـین رسـند و از  داري مـی بـر متوسط به بهرهتاهاي کوچک در اندازهاري مواد غذایی معموالًهاي نگهدخانهرکا

از منـاطق  1غیرمـاهر شـامل کـارگران   این واحدها يبرای مورد نیاز نیروي انسان. کنندفاده میشده استرایج وتثبیتهايوريافن
یـا تولیـد میـوه و   سـبزي و میـوه کارخانه کنسـرو  یک گذاري الزم جهت احداث سرمایه.کشاورزي نزدیک به کارخانه است

اولیـه  گـذاري  یهمنـد سـرما  روغـن خـوراکی نیاز  و هاي تولیـد شـکر  کارخانه.دالر استمیلیون10حدود در منجمد هايسبزي
تـر هـاي پیشـرفته  ورياگهداري مواد غذایی داشته و از فنهاي نا ظرفیت باالتري نسبت به کارخانههاین کارخانه.هستندباالتري 

صـنایع  .تمیلیـون دالر اسـ  50هـا حـدود   خانهجهت احداث این کارالزم گذاري کنند و میزان سرمایهو اتوماسیون استفاده می
. اندبندي شدهطبقه4در جدول NACEسامانهمطابقغذایی اروپا 

(NACE)بندي صنایع غذایی اروپا طبقه-4جدول 
NACEصنعت فرآوري مواد غذایینوع 

411حیوانیگیاهی و فرآوري روغن و چربی 
412سازي و نگهداري گوشتذبح، آماده

413تولید محصوالت لبنی
414هاها و سبزيهداي میوهفرآوري و نگ

415فرآوري و نگهداري ماهی
416آسیاب کردن غالت

417تولید پاستا، اسپاگتی و غیره
418هاي آنتولید نشاسته و فرآورده

419آرد شیرینی پزيتولید نان و
420تصفیه آنتولید شکر و
421و شیرینیتولید کاکائو

422غهاي دامی و مرتولید فرآورده
423هاي غذایی دیگرتولید فرآورده

424تولید اتانول از مایعات تخمیر شده
425انگورباهاي مرتبطتولید شراب از انگور و نوشیدنی

426جو و مالتتولید آب
427هاي بدون الکل شامل آب بطري شدهتولید نوشیدنی

:شودمیه غذایی اروپا در این بخش ارائصنایعبرمرور مختصري 
صنعت لبنیات )الف

ی انـداز خـوب  چشـم .آیـد وایتالیـا بـه شـمار مـی    ، هلند انگلستانفرانسه،،در آلمانبرترعنوان صنعت غذایی صنعت لبنیات به
رو بـه کـاهش   خشـک و شـیر تغلـیظ شـده     یرشمصرفکه ماست و پنیر وجود دارد در حالی،براي رشد صنایع تولید شیر مایع

1- Unskilled Workers
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رو بـه افـزایش   ) UHT(فرآیند فرادما بااما مصرف شیر استریل شده پاستوریزه هستند از نوع زاربایر مایع بخش اعظم ش.است
تولیـد  بخـش زیـادي از شـیر خشـک     .باشدمیدر حال رشد نیز ) شیري تخمیر شدهمحصوالت(ماست تولید در این بین . است
.شوددام استفاده میخوراكدر اروپا جهت شده 

-گیـرد یعنـی کارخانـه   مـی چند منظوره صورت هاي لبنیات در کارخانهو و هلند ایتالیا تولید پنیر در فرانسه،بیشترین میزان

.کنندمیهاي لبنی را تولید انواعی از فرآوردههایی که 

شکر)ب
محصـول را  میلیـون تـن از ایـن    15کنندگان شکر از چغندر در جهان است که سالیانه حـدود  اروپا یکی از بزرگترین تولید

هـزار تـن در سـال    65ظرفیـت  بـا ی بـزرگ  یهاهاي آلمان و فرانسه و در کارخانهدر کشورعمدتاشکر ).1980(کندمیتولید 
در حـداکثر ظرفیـت تولیـد خـود     ماه در سال 3تا 2مدت،هاي تولید شکرکارخانه،به دلیل تولید فصلی چغندر.شودمیتولید 

.دنگیرمیدام مورد استفاده قرار جهت خوراكي شکر جانبی کارخانهمحصوالت.پردازندمیبه فعالیت 

هاي خوراکیروغن)ج
-مـی متحده و یا آمریکاي جنـوبی وارد  از ایاالتو کلزا سویا یعنی خوراکی نباتی هاي هاي تولید روغنمواد خام کارخانه

اسـتخراج  هـا روغـن آن و سپس با استفاده ازیک حـالل، شدهپرسهاي روغنی ابتدا دانه،محصوالتایندر فرآیند تولید .شود
خـوراك دام بـه فـروش    خشک شده و به عنـوان  ،)کنجالهیعنی (ها پس از فرآیند استخراج با حالل ي دانهباقی مانده.شودمی
. رسد که درآمد باالیی هم داردمی

هاسبزيها و میوه)د
حسـاس بـوده   بسـیار ، مواد خاماین .کشاورزي احداث شوندراکززدیک به منها باید ها و سبزيیوهمهاي فرآوري کارخانه

فـرآوري  هـاي کارخانـه .گیـرد هـا انجـام   عملیات فرآوري بـر روي آن شوند تاباید پس از برداشت سریعا به کارخانه منتقل و 
.شوندمیبا ظرفیت تولید باالیی احداث ، سبزي به دلیل فصلی بودن مواد خاممیوه و 

هـاي  کارخانـه . انـد گرفتـه ایتالیـا و یونـان قـرار    انگلسـتان، آلمـان، فرانسه،درهاسبزيها و میوهسازي هاي کنسروهکارخان
. انـد احـداث شـده  ایرلنـد و آلمـان   در فرانسـه، یـوه و سـبزي  هاي خشک کـردن م کارخانهدر هلند و ها ها و سبزيمیوهانجماد 

.اندآلمان و انگلستان متمرکز شده،در هلندنیز زمینی ري سیبهاي فرآوکارخانه

آرد غالت)هـ
-مـی انگلسـتان و ایتالیـا   آلمـان، در فرانسـه، یکی از بزرگترین صـنایع غـذایی  تولید آرد گندم ویژه هبهاي آسیاب کارخانه

متمرکـز ها ت یـا حـوالی بنـدر   غالهاي بزرگ است که نزدیک به مناطق تولید کارخانهاز صنعت شامل تعداد کمی این . باشند
اسـتفاده  مـدرن هـاي  وريااز فنـ هـا چراکـه در آن گذاري باالیی استنیاز به سرمایه، ي آردهاجهت احداث کارخانه. اندشده
. شودمیها ارسال و نانوائییت ئبیسکو،ماکارونیهاي کارخانهبهبراي مصرف آرد تولیدي. شودمی

هاي غالتدهصنایع فرآور)و
-کنند و نیز تعداد کمی از کارخانهرا تولید میننانوایی کوچک که انواع مختلفی از نااد زیادي شامل تعدصنعت پخت 

،فرانسهدر انگلستان،واحدهاي صنعتی بزرگ بیسکویت در . باشدمی، صنعتی و انواع نان هستندننده ناکنتولیدهاي بزرگ 
.شودمیتولید و آلمان ایتالیا 
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وجهت احداث نیاز به حجم تولید شده در ایتالیا عمدتا )تی و غیرهگاسپا،اکارونیمشامل(هاي ماکارونی فرآورده
.دنراگذاري باالیی دسرمایه

قناديهاي فرآورده)ز
هـاي کاکـائو   در این صـنعت دانـه  .آیدمیو هلند به شمار فرانسه،در انگلستان، آلمانبویژه صنایع مهم وجزقنادي صنعت 

انـواع آب  شـکالت و  ،شامل کاکـائو قناديمحصوالت اصلی .شودمیمصرفبه میزان زیادي نیز شکراز خارج وارده شده و
کشـورها در  زدر برخـی دیگـر ا  مـورد توجـه اسـت و   قنـادي در برخی کشورها بستنی به عنوان یک محصول .باشدمیها نبات

.گیردمیگروه محصوالت لبنی قرار 

صنعت گوشت)ح
گوشـت مـرغ بیشـتر بـه صـورت تـازه       گوشت گـاو و .فرانسه وایتالیا است،زرگ در آلمانگوشت یکی از صنایع بصنعت 

، در مقابـل .گیرنـد مـی صـورت فرآینـد شـده مـورد اسـتفاده قـرار       بـه مقدار کمـی از آنهـا  شود و فقط میمصرف )نجمدغیرم(
-مـی یـد  لآوري شـده تو لبویژه انواع سوسیس و قطعـات عمـ  شده و محصوالت متنوعی از آن وريفرآبیشتر ،گوشت خوك

. گردد

صنعت ماهی)ت
فرانسـه و  آلمـان، ، چنـین در انگلسـتان  هـم .آیـد میي ماهی فرآوري شده در اروپا به شمار دانمارك بزرگترین تولیدکننده

و تـن  کنسـرو مـاهی   در میان محصوالت تولید شـده از مـاهی،  .ز اهمیت قابل توجهی برخوردار استانیز فرآوري ماهی ایتالیا 
.ماهی منجمد داراي بیشترین اهمیت هستند

صنعت قهوه)ي
. باشـد مـی انگلسـتان و ایتالیـا   در فرانسـه، ، هلنـد و بـه دنبـال آن   مهمتـرین صـنایع در آلمـان و    صنعت تولیـد قهـوه یکـی از    

وارداتـی  قهـوه  هـاي  انهها دي این کارخانهي اولیههماد.باشدمیفوريي برشته شده و قهوه هاي این صنعت پودر قهوهفرآورده
هـا در  ایـن شـرکت  وهـاي بـزرگ فـرآوري قهـوه وجـود دارد      تعداد کمی از شـرکت تنها .از آمریکاي جنوبی و آفریقا است

.اندو مناطق شهري بزرگ احداث شدهدرنزدیکی بنا

هاي چند ملیتی مواد غذاییشرکت-5
ي وجـود دارد کـه چنـدین کارخانـه    آمریکـا در اروپـا و  يدفـاتر مرکـز  هاي چند ملیتی مواد غـذایی بـا   تتعدادي از شرک

اقتصـاد  باعـث بهبـود   در بخـش صـنعت  گذاري خـارجی  سرمایه.کنندمیجهان اداره نقاط مختلفدر را غذایی فرآوري مواد 
ی انسـان و نیـروي کشورهایی که داراي مـاده خـام فـراوان    .دهدمیالمللی را افزایش تجارت بینشده و کشورهاي توسعه نیافته 

.تر هستنداقتصاديهاییبا روشمحصوالت غذایی و فرآوري قادر به تولید ارزان هستند،
-که این امـر موجـب بهـره   کنندمیرا خریداري ي صنایع غذایی کوچکهاکارخانه،المللیهاي صنایع غذایی بینشرکت
5در جـدول  مهـم هـاي چنـد ملیتـی    فهرست شرکت.دشومیها و کیفیت برتر محصول این کارخانهبازاریابی بهتروري باالتر،

.ارائه شده است
و فرانسـه  )NL(، هلنـد  )CH(سـوئیس ، )UK(انگلسـتان ،)USA(در آمریکاعمدتا هاي چندملیتی شرکتدفاتر مرکزي

)F(قرار گرفته است.
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خارجی را بر عهـده دارنـد  يغذایی در کشورهافرآوري موادهاي ي کارخانهادارهنیز آمریکاد شرکت صنایع غذایی چن
:در خارج از آمریکا قرار داردهاي زیر هاي مواد غذایی شرکتدرصد از کارخانه30حدود.

CPC International, Heinz, Ralston Purina, Quaker Oats, Kraft, Philip Morris, Kellogg's,
McCormick, Campbell Soup, Procter and Gamble, and Sara Lee.

المللی مواد غذاییهاي بینشرکت-5جدول 
شرکت چند ملیتیغذایی اصلیيهافرآورده

Nestle (CH)هاي لبنیقهوه، فرآورده

Unilever (NL,UK)، غذاهاي منجمدي خوراکیهاروغن

Danone (F)محصوالت لبنی

Philip Morris/Kraft (USA)، پنیرقهوه

Coca Colaهاي بدون الکلنوشیدنی (USA)

Pepsico (USA)، نوشیدنی بدون الکلآمادهغذاهاي 

Best Foods (USA)هاسوپ

Mars (USA)و شکالتشیرینی

Cadbury Schweppes (UK)و شکالتشیرینی

Heinz (USA,UK)غذاهاي کنسرو شده

RHM (UK)غذاهاي پخته شده

Cargill (USA)خوراکیيهاروغن

Campbell (USA)سوپ

هاي توزیع محصوالت غذاییسامانه-6
و فـروش محصـوالت غـذایی    ، عرضـه سـازي ذخیـره حمل و نقل،چون اموري همهاي توزیع محصوالت غذایی در سامانه
مـورد بحـث قـرار گرفتـه     کتـاب  این3فصل دهی توزیع محصوالت غذایی در سازمان).1997،کونور و شیچ(دارندتخصص 

.است
-شـرکت ،)درصـد 52(هاي محصوالت غـذایی  فروشگاهشامل توزیع در آمریکافرآیند شده در توزیع محصوالت غذایی

و )درصـد 22(محصوالت غذایی نیمه فرآینـد شـده و محصـوالت جـانبی     ،)درصد20(هاي خدماتی مواد غذایی و موسسات 
.شده استدرصد کل غذاهاي فرآیند6میزان واردات مواد غذایی نیز معادل .است) درصد6(صادرات 

مـواد  مراکز خـدماتی  .باشدمییفروشعمده بزرگ و مراکز خرید، مراکز هاي مواد غذایی شامل سوپرمارکتهافروشگاه
و مراکـز پشـتیبانی   ي آمـاده هـاي غـذا  فروشـگاه ،هاها، رستوران، هتل)هاآشپزخانه(نیز شامل مراکز تهیه و تدارك غذاغذایی 

. است) اطق آسیب دیدهکمک به من(دولتی المللی و بین
يهـا نـام این در حـالی اسـت کـه    .غذایی دارندفروش محصوالت بیشترین سهم را از 1معروفهاي تجاري نام،آمریکادر 

ي در اتحادیـه در مقابـل، .نـد دهمـی بـه خـود اختصـاص    درصد از فروش محصوالت غـذایی را  15تنها 2محلی و غیر معروف
درصـد بـوده  و   50تـا  40این مقـدار در انگلسـتان   به عنوان مثال،.باالتر استو غیر معروفهاي محلینامفروش میزان اروپا،

.عرضه مواد غذایی در آمریکا داردمراکزسوددهی بیشتري نسبت به 

1- Brand Names
2- Private Labels
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،)مـارت –وال (نظیـر بـزرگ مصـرف  مراکـز ها یا شده در سوپرمارکتت غذایی فرآوري محصوالتوزیع موثر و کارآمد
.والت غذایی را به دنبال داردمحصکاهش قیمت

شـود کـه   مـی بیـان )SKU(1مقدار موجودي کـاال اصطالحی تحت عنوان براي یک محصول غذایی خاص با تقاضامیزان 
هـاي صـنایع   کارخانـه بسـیاري از  .باشدداشته وجود کاال هزار عدد از آن20بالغ بر متوسط ر یک سوپرمارکتدممکن است 

کننـد  مـی اسـتفاده  ) FMS(2پـذیر هاي تولید انعطافسامانهاز ،مشتریان خودSKUهايبه خواستهمنظور پاسخگوییهغذایی ب
بنـدي مشـابه   بسـته آالت ماشـین محصـول دیگـر را بـا اسـتفاده از فرآینـدها یـا       که توانایی تغییر فرآیند تولید از یک محصول به

.دارند
کـه  هاي بسیار پایین بـه فـروش برسـانند   ت غذایی را با قیمتمحصوالممکن استها المللی و سوپرمارکتهاي بینشرکت

هـاي ضـد   کشـورهاي مختلـف سیاسـت   بـه همـین دلیـل    .هاي محلی جهت رقابت در بازار اسـت ناتوانی شرکت، علت این امر
. گذارندمیالمللی به اجرا بینملی و در سطح خود داخلی از صنایع حمایتمنظور مواد غذایی را بهارزان فروشی
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1- Stock Keeping Units
2- Flexible Manufacturing Systems


