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ه به باشد، توجمهم در ایجاد تورم و شرایط بد اقتصادي می عامل کشور هر که کاهش ارزش پولیاز آنجایی

لوب سوق دهد. راهکار مناسب تواند شرایط را به سمت مطصادرات و به دنبال آن ارزآوري به داخل کشور می
داخلی از جمله صنایع دستی،  نشان تجاريبا محصوالت ویژه به تولیدات و  هتوج نفت، صادرات رکود به توجه با

خشکبار، پسته، زعفران و غیره با هدف صادرات و سرازیر نمودن ارز به داخل کشور باید باشد. دستیابی به این 
  ه خاص به توج ،ریزي و تدوین راهبردي مناسب است. یک راهبرد مهم در این میانمستلزم برنامه ،هدف
  گردد.هاي مهم صادرات محسوب مییکی از پایه بندي است کهبسته

  هاي مصرف شده در خصوص پذیري هزینهجهت برگشت در اساسی گام یک بنديبسته راهبرد تدوین
 ست که چرا داشتن راهبرد در بسته بندي مهم است؟ا ال مهم اینبندي کاال و محصوالت است. سؤبسته

ت در کسب و کار قیمحکوم به شکست است، لذا رمز موفّ عملکرد بدون راهبرد در خصوص بسته بندي کاال
را در اولویت اصلی خود قرار ، سازمانی که پایداري کردها بستگی دارد. به عنوان مثالبه نوع اقدامات و عمل

ه شده راهبردي را به اجرا درآورد که به سالمت محیط زیست نیز توج ،نیاز دارد تا در بخش بسته بندي دهد،
  نه روند توسعه بسته بندي را با حفظ محیط زیست جامعه خود منطبق سازد.گو و بدین

 گروهتدوین راهبرد بسته بندي کار ساده یا آسانی نیست، بلکه باید شامل چندین هدف باشد که یک 
مرحله کشف است، براي دستیابی  ،شروع هرگونه توسعه راهبرد می تواند در آن تعیین کننده باشد. مدیریتی

 .باشدمیالعات و سپس برنامه ریزي نیاز مبرم به جمع آوري اطّ ،هدفبه این 

 و سالیق خصوص در مقصد بازار العاتاطّ آوري جمع و شناسایی مستلزم، صادرات توسعه و اقتصادي رونق
هاي مواد غذایی نیاز ،و به رشد دارد به طور طبیعیاکنون که جمعیت روند ر. است بازار آن مشتریان ائقهذ

سطح سالمتی جامعه که یکی  ءبسته بندي مواد غذایی نقش خود را به منظور ارتقا، لذا رودیز باال میکشور ن
 .از اهداف برنامه توسعه در زمینه امنیت غذایی است، نشان می دهد

   

  بندياهمیت راهبرد در بسته
  خن سردبیرس
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   يبندصنعت بستهچگونه 
   شمولیجهانند  توایم

  کند؟ تیرا هدا کرونا روسیو
  دکتر سمیرا برنجی اردستانی

  یئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمی ایرانعضو ه
  

  چکیده
سازگار  COVID-19 وعیها با شبخش ریسا و گانکنندمصرف که فعال، کلیدي است. از آنجاییصنعت این 

کمک  يندببسته يهابه شرکت ،بحران در شرایطتواند یوجود دارد که م يابرنامه سه مرحله کی نجای. در اشوندمی
 يازهاینایمن  نیکه به تأم یعیآن، صنا انسانی راتیتأث شیکرونا و افزا روسیو وعیگسترش ش از زمان نماید.
قرار  ریتحت تأث ياندهیطور فزابه کنند،یکنندگان کمک ممصرف يبرا ازیغذا و مواد مورد ن هیاز جمله ته یاساس

 900 در سال است، يبندصنعت بسته تیحوزه فعال نیتربزرگ یی،امواد غذ يبندتهبس نکهیه به ا. با توجاندگرفته
از  یمنجر به برخ ویروس کرونا بحرانصنعت در خط مقدم است. در حال حاضر در سرتاسر جهان دالر  اردیلیم

انواعی  يبرارشد  به دنیحال سرعت بخش نیها و در عيبنداز بسته یانواع خاص يدر تقاضا برا هاکاهش نیدتریشد
ظاهر  دیجد يایدن نیدر ا ناجیعنوان است که به شده یکیتجارت الکترون يهامحموله يبرا يبندبسته :مانند یگرد
در  است. کردهها روبرو از چالش يدیرا با مجموعه جد يبندبسته يهااز شرکت ياریبس یراتییتغ نیشوند. چنیم
  .میدهیحرکت در بحران ارائه م يبرا هانآ به کمک به منظوررا  ايسه مرحله ايمقاله، ما برنامه نیا

  
  

در دوران  يبندبسته يرود تقاضایانتظار م
  شیوع از سه فاز عبور کند.

بر کرونا  روسیبحران و ریرود که تأثیم انتظار
الگو قبالً  نیو ا ناهمگون باشد يبندصنعت بسته
 يکه برا یو کره جنوب نیچ :مانند ییدر کشورها

اند، اجرا شده روبرو شده يماریب نیابار با  نیاول
، محصوالت ییمواد غذا يبندبسته يبرا تقاضا است.

ت به شد یکیلکتروننقل تجارت اوو حمل یبهداشت
 يزمان، تقاضا برا نی. در همابدییم شیافزا

از  ی، لوکس و برخینقل صنعتوحمل بنديبسته

یا همان  "B2B" تجارت بی تو بی( B2B يهابسته
 يرگذاری. تأثابدیتواند کاهش یم )ه به بنگاهبنگا

 هانمونه کارها و فعالیتبه  يبندبسته فعاالن يرو
 و در معرض مناطق مختلفها آنو قرار گرفتن 

 یبستگ ترهاو بس يبندبسته يبرا ییاستفاده نها
 يماریب نیکه ا یی). از آنجا1جدول ( داشت خواهد
کند، یمد وار گریدخود را در مناطق  شمول جهان

در آن مناطق از سه  يبندبسته ياحتماالً تقاضا
  :دکنیمرحله عبور م
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طور است که به هیدوره شوك اول ،کی فاز
 تواندیاما م ،کشدیطول م هفته چهار حداقل معمول

کننده به احساسات مصرف رییتغ شود. تریطوالن
از  یانواع خاص يها و تقاضا برااز دسته يتعداد
  .ابدییا کاهش مهيبندبسته

 يبندت بستهصنع هب يفوري تقاضا يهاشوك
 اریبس داريهتلو  سفرمانند  ییهابه بخش سبتن

قابل  نهیزم نیتوانند در چندیکمتر است، اما م
ه باشند:توج  

  
  ترابريو  ياه، فلّیصنعت يهايبندبسته -

 احتماالً کنندهتبدیلعیت نمونه کارهاي ي با توجه به موقبندبسته بر فعاالن COVID-19 ریتأث -1جدول 
  ناهمگون خواهد شد.

  1هدف خالص ،ستیمتحده در هر گروه، جامع ن االتیکننده امورد انتظار مصرف نهیدر هز رییتغ
  افزایش        بدون تغییر       کاهش     

  ستی، جامع نيبندبر بستر بسته ریتأث    

 يبند، سفت و سخت و بستهریپذانعطاف يهاکیپالست  +14  خرده فروشی
  تُرد ییمواد غذا

  چین خوردهمحافظ و  يبندبسته  +3  گیخان هايیسرگرم
  يفلز يهاو آئروسل یکیپالست يهايبطر  +1  لوازم خانگی

 لنیپروپیعنوان مثال، پل(به ریپذانعطاف هايفیلم  -7  التتنقّ
  )دارجهت

  هاها / بستهدرپوشها و شیشه، هايها، بطرلوله  - 11  یمحصوالت مراقبت شخص

 کیعنوان مثال، پالست(به ییمواد غذا سیسرو يبندبسته  - 22  لی/ تحو بربیرون
  کاغذ) و

  ايهاي فلزي و شیشهبطري  - 23  الکل
  چین خوردهمحافظ و  يبندبسته  -36  یمصرف یکیلوازم الکترون

  هاشیشه و هايها، بطرلولهها، پالستیک  - 38  شیمراقبت از پوست و آرا
  شیاردار يهاو کارتن خوردهچین يبندبسته - 47  کفش و پاپوش

  شیاردار يهاو کارتن خوردهچین يبندبسته  - 50  پوشاك
  يکاغذ يهاتاشو و جعبه يهاکارتن  - 53  جواهرات

  ییمواد غذا سیسرو يبندبسته  -63  خارج از خانه یسرگرم
  
دهندگان درصد پاسخ کردن کم با که خالص هدف -1

انتظار دارند که  و کنندیم انیب ،دنشویمحاسبه م
 دهند، درحالی دهندگان کاهشپاسخدرصد از  را نهیهز
 ،=n 402/1. یابد کاهش نهیهز شیافزا درومی انتظار که

 یعموم تیبا جمع مطابقت يبرا يریگوزن و يریگنمونه

 2از  شیسال است. سؤال: ب 18متحده در سن  االتیا
از حد معمول  شیکه ب دیانتظار دار ای، آندهیهفته آ

 نیدر ا يپول کمتر ایمشابه،  باًی، تقريشتریپول ب
  د؟یها خرج کندسته
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 دیبا روند تول يبندنوع بسته نیا يبرا تقاضا
ارتباط  یصنعت تیفعال زانیو م یناخالص داخل

 مربوط به دیکاهش شد نیدارد، بنابرا یتنگاتنگ
COVID-19 يبندبسته يتقاضا منجر به کاهش 

موارد توسط  نیاز ا یحال، برخ نیشود. با ایم
ظروف  کنندگان صنعتیخریدهاي انبارشده مصرف

شود که باعث یم جبرانه واسط فلّ يهاچلیکو 
زمان،  نیشود. در همیموقت م يتقاضا شیافزا

و  ییمواد غذا يبنداز جمله بسته -بخش  نیچند
را مشاهده  بیشتري يتقاضا همچنان - ییدارو عیصنا

 يهايبندبسته يتقاضا برادر  ادیکنند. رشد زیم
هاي لیتحو ،یکیتجارت الکترون يبرا خوردهچین

از  یبرخ جبران نیهمچن و ییمواد غذا ،خواروبار
 انیبا مشتر گرید ياز دست رفته در جا ياضاتق

  .است یصنعت
تقاضا به احتمال  کننده.مصرف يبندبسته -

این بیماري  رایکند زیم رییتغ ییغذا حوزهدر  ادیز
غذا سرویس  بازار فروشها و رستوران ،شمولجهان
کنندگان ، مصرفنیبنابرا. دنماییم تعطیلرا 

 روندپیش می ییمواد غذا دیهمچنان به سمت خر
. ابدییم شیافزا يبندبسته يآن تقاضا يکه برا

 دیو خر سازيذخیره يبرا کنندگانخواسته مصرف
  ملزومات و  یدنینوش ،ییغذا مواد زدهتوحش

 ،تر کرده استروند را برجسته نی، اخانه مراقبت از
 با اعالء و ییرغذایغ يهايبندبسته يبرا ااما تقاض

کهنیمحض ا ها و بهشدن فروشگاهه به بستهتوج 
خود  يهانهیکنندگان شروع به کاهش هزمصرف

 .پذیردتأثیر میکنند، یم
  
تقاضا در  ی.بهداشتمراقبت  يبندبسته -

و  یبهداشت يهامراقبت يبندانواع مختلف بسته
، ریپذانعطاف يهالیمرتبط از جمله فو يبسترها

سفت و سخت  يهاکیها و پالستدرپوشها، پمپ
 ي، تقاضا برابیترت نی. به همابدییم شیافزا

، ییغذا يهالمورد استفاده در مکم يهايبندبسته
، مانند يضرور موارد يو برا هانیتامیمانند و

 طیکنندگان در شرامصرف مورد نیاز يآلرژ يداروها
 يبندصنعت بسته .ابدییم شیافزا ،قرنطینه و تعطیلی

از بحران  یاثرات مرتبه دوم ناش يبرا دیبا زین
COVID-19  .نفت خام  متیق چنانکهآماده باشد

 ریتأث لیاز آن به دل یاست (بخش افتهیکاهش 
مواد  نهیبر تقاضا)، احتماالً هز شمولري جهانبیما

صنعت  يبرا یکیپالست يهانیمانند رز ینفت هیاول
 کایدالر آمر تی. تقوابدییکاهش منیز  يبندبسته

 هیمواد اول دکنندگانیتول یرقابت نسب شیباعث افزا
همین  شده است. در ییجاهر شده در  يبندبسته
که  ییاهشرکت ي، بسته شدن مرزها برازمان
که به  ییهاگسترده دارند و شرکت نیتأم رهیزنج

قادر به انتقال که باید هستند  یکمتّ ییهاگروه
، به باشند یاساس راتیتعم زاتیتجه یالمللنیب

 ،تحوالت نیانتیجه شود. یمنجر م ییهاچالش
از  ياریبس يرا برا ادیز نانیاز عدم اطم يادوره
 يبندبسته يترهاو بس يبندبسته يتقاضا هايحوزه

بودن در  ینیبشیپ رقابلی. غشودمی منجر مختلف
کاهش اثرات  ياقدامات دولت برا یمورد چگونگ
ممکن است  شمولي جهانماریب نیا يسوء اقتصاد

  . تر کندانداز آینده را تیره چشم
که  ردیگیمبررا در یدوره زمان ،فاز دوم

تحت را  شمولاین بیماري جهان ،کشورها و مناطق
   هدور نیا طول البته اند.درآورده خود کنترل

از  ياست که تعداد نانهیب نامشخص است و واقع
 يسال را برا کیاز  بیشتا  یک فصلاز  يوهایسنار

کاهش درآمد قابل . میریت زمان آن در نظر بگمد
ها، انتظار عرضه خانگی و تضعیف ترازنامه شرکت

 ییمصرف نها يهابخش شتریدر برا تقاضا رود می
 یبهداشت يهامراقبت ي، به استثنايبندبسته يبرا

 نی. در ایی کم کندغذا مواد خاص يهاو دسته
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 يرفتارها یکه برخ میمرحله، ما انتظار دار
 یند شود و برخکننده، مانند انبار کردن، کُمصرف

تجارت  قیاز طر ییمواد غذا دی، مانند خرگرید
 یاصل ياامدهیشوند. پ عی، تسریکیالکترون
 رمجازیمحصوالت غ یفروشخرده :شامل يبندبسته

 يشود، تقاضا برایف ممتوقّ ياست که به زود
 ممکن نهیکم هز شخصیبرچسب  يدارا يکاالها

 يهايبندبسته يو تقاضا برا شیافزا به رو است
 يسطح باال احتماالً رو به کاهش باشد. مبارزه برا

گذاري ریتواند تأثیم نیهمچن COVID-19 شکست
براي مثال د، کنشروع  ي رابنددر انتخاب بسته

و  يبندبسته يهااز طرحطرفداري و حمایت 
و  یبهداشت يهایکه به طور آشکار نگران ییبسترها
 يمثالً موارد -کند یکنندگان را برطرف ممصرف

 يبنددر سطح بسته روسیاحتمال زنده ماندن و که
 دیبا زین يبندبسته . فعاالنرساندیرا به حداقل م

ها آماده کنند. بسته به شرفتیپ ریسا يخود را برا
شدقابل آمدن درآمد  نییت زمان بحران، پات و مد

ها در ترازنامه شرکت فیتضعو  یخانگ عرضه
 ،هستند يبندصنعت بسته يکه مشتر ییهاشرکت

و  متیکاهش ق يبرا یهتواند فشار قابل توجیم
 يبندبسته صنعت رزشا رهیدر کل زنج فروش نهیهز

را آماده  ییوهایسنار دیها باکند. شرکت جادیا
کوچک و متوسط  يهاکنند که براساس آن شرکت

به بتوانند  نیسنگداراي بدهی  هايشرکت و
توانند یکه م ییدادهایرو - پایان دهند یورشکستگ

 نیرا از ب هاکنندهو چاپ نیها، مشترکيمشتر
ت و ببرند. از نظر ما، شدت مرحله دوم به مد

 ياقتصاد یکاهش اثرات منف ياقدامات دولت برا
  .دارد یبستگ

رود ید است که انتظار منوسان مجد ،فاز سوم
از  یبرگردد. برخ جیبه تدر يبندبسته يتقاضا
، ییغذا يهاسیسرو يبرا يبندبسته مانند ها،بخش

 يتقاضا را مشاهده کنند. برا عیدوباره رشد سر دیبا
احتماالً کندتر خواهد بود،  نوسانی، روند نیریسا
کنندگان احتماالً نسبت به بازگشت به مصرف رایز

 داريهتلمحصوالت لوکس، مسافرت و صنعت 
تواند نرم یم دارانیدارند. رفتار خر يشتریب دیترد
ضعف با مشاغل تنها از بحران  رایبماند ز یباق

متحمل خساراتی و سطح اشتغال  ندیآیم رونیب
ه توج با يبندبسته فعاالن یابیسرعت باز شود.می

و چالش  خشب انیمشتر نیاختالل در ب زانیبه م
 يادیا حد زت مختلفت فعاالنعرضه  يهارهیبه زنج

  شود.یم زیتوسط بخش متما
   
بر  يریچه تأث COVID-19 نیمأت رهیزنج

  خواهد گذاشت؟  1صنعت روند کالن هايمحرك
از  یبرخ ادیز به احتمال COVID-19 بحران

را  يبندبستهامور موجود در هاي راهبردي مهابرن
کنندگان در . مصرف)2جدول دهد (یم تغییر

 ایحتاجدارند م لیتما ندهیطور فزاسراسر جهان به
 چهاز آن متفاوت ییهاکانال قیخود را از طر خرید

استفاده  شمولاین بیماري جهانکه قبل از 
 دیجر به شتاب شدمن که ، انجام دهندکردندیم

خدمات  ریو سا یکیتجارت الکترون يهامحموله
 ییکایآمر انکنندگشود. مصرفمیخانه در  لیتحو

دهند: یم رییه به بحران، رفتار خود را تغبا توج
ها قصد دارند دهد که آنینشان م قاتیتحق
 ییمواد غذا يهاخود را در فروشگاه يهانهیهز

 مشابه يکنند. الگودو برابر  برخطفقط به صورت 
مواد  برخطشده است: فروش  دهید نیدر چ آن
از  شیب بزرگخرده فروش  کیتازه توسط  ییغذا

دوره ده روزه در اواخر  کی یدرصد در ط 200
ت مشابه درسال با مد سهیدر مقا 2020سال  هیژانو

از  شیب جاتیبا فروش گوشت و سبزکه ، 2019

                                                
1- Megatrend 
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رود فشار یم انتظار است. افتهی شیدرصد افزا 400
بر بیشتر فشار  با، زین يبندبر صنعت بسته نهیهز

نسبت  یحتّ کنندگانمصرف ،ابدی شیافزا شانیمشتر
 يبندبسته يهالشوند و مبدیتر محساس متیق به
از  یکاف زانیبه م ،خود هايبرنامهبه  یابیدست يبرا

که به  يداری. چگونه برنامه پادارند ازیسفارشات ن
 لیدتب يبندصنعت بسته يهم براموضوع م کی

قرار خواهد  COVID-19 ریشده است تحت تأث
در  هایممکن است نگران رسدیبه نظر مگرفت؟ 

 نهیدر زم ییمواد غذا یمنیمورد بهداشت و ا
 يتراصلی تیاولو کیبه  شمولبیماري جهان

 يبسترها يداریکه عملکرد پا یشود در حال لیتبد
 فرعی یتیبه اولو تواندیمختلف م يبندبسته

 لیشود. به دل لیکوتاه تبد تیبراي مدحداقل 
 ياز سو يدیجد ی، قدردانشمول جهان يماریب

بهداشت  يایمزابراي  عیصنا و کنندگانمصرف
ارائه شده است که به نظر  یکیپالست يبندبسته

و نشت  افتیمربوط به باز يهایرسد از نگرانیم
 .استتر شیب ستیز طیدر مح کیمواد زائد پالست

 یجهان يهاشاپ یاز کاف يارهیعنوان مثال، زنج به
 يهاوانیل ،به طور موقت يماریب وعیش نیدر ح

یزماندر  کند.ید را ممنوع مقابل استفاده مجد 
در  یو نگران یکنون ياضطرار طی، در شرامشابه

از شهرها و  ياری، بسروسیمورد سطوح آلوده به و
 یهان اقدام به معرففروشان در سراسر جخرده
کرده و خدمات  شخصی خرید (ساك) محفظه آوردن

ف متوقّ يو تجار یمسکون انیمشتر يرا برا افتیباز
 لیبه دل زین افتیباز مانکارانیاز پ یبرخ کنند.یم

 قیخدمات را به حالت تعل ،کارکنان تیعدم کفا
  اند.درآورده

  

  COVID-19بحران  بندي باهاي کالن روند بستهتغییر محرك -2جدول 
  5-1 اسی، مقيبندصنعت بستهبر  هامشاهده شده و مورد انتظار روند ریتأث
  COVID-19اثر جاري                 سال آینده 10     ⃝سال گذشته      5     ⃝

  خیلی باال          مالیم
1  2  3  4  5    

      ⃝  الزامات پایداري
⃝  

 يت براکوتاه مد رییتغ
  ؟یآشفتگ تیریمد

در  یکیرت الکترونتجا
به حالت  ترعیرود سریانتظار م        					⃝  همه جا

  برسد يعاد
 ماتیتنظ رییتغ

  و  يمشتر
  کنندهصرفم

  ⃝  
و تمرکز  متیق یآگاه شیافزا    

  یبهداشت / سالمت

 یمصرف يکاالها
 يسازو فشرده عیسر

  یفروشخرده هیحاش
⃝      

و اختالل در  نیتأم رهیزنج  
  ادیفشار ز

شدن  یالتیجید
 نترنتی(ا يبندبسته

  ⃝)ایاش

  
محدود، با  هیمخارج سرما      ⃝

  نهیفرصت در صورت کاهش هز

 یابیارز نیا ایاست که، آ نیا موجودال ؤس
نیکنندگان از معامالت بد توسط مصرفمجد 

 رییتغ کی، يداریو عملکرد پا یمنیبهداشت، ا
 يداریعملکرد پا ایآ ؟ریخ ایشود یم محسوب یدائم
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مورد استفاده  یرقابت تیتواند به عنوان منبع مزیم
از آمدن  رونیتواند در هنگام بیکه م ردیقرار گ
اگر  ژهیبه و -يبندبسته فعاالناز  یبرخ بهبحران 

ممکن ؟مک کندک-رندیرا در نظر بگ يموارد نیچن
بتواند به  ،کارآمد يبندشرکت بسته کیاست 
 کیاگر  ،کمک کند گانکنندو مصرف انیمشتر

ویروس که  بیابد داریبستر مقرون به صرفه و پا
روي آن  دوام تیحداقل قابل يداراکروناي جدید 

 کیبهبود وجود دارد:  يبرا يادیز يفضا ،باشد

از  روسیو يبقا زانینشان داد که م دیمطالعه جد
مختلف  يبندبسته يساعت در بسترها 72تا  24

و  کیپالست يها روآن نیتریمتفاوت است و طوالن
 نیهمچن يبندبسته فعاالنزنگ است. فوالد ضد

 رموقت د یدکی تیاز ظرفاستفاده توانند یم
 يهاخطوط لوله کردن اسیمق يبرا را هاکارخانه

 يهابخش يبرا داریو پا دیجد يبندمواد بسته
در نظر ، است ادیکه در آن تقاضا هنوز ز یینها

 .بگیرند
 
 

  
  

 يهاشرکت يبرانظر گرفته شده  در اقدامات
  يبندبسته

توانند پاسخ یم يبندبسته يهاشرکت رهبران
  .رندیبه بحران را در نظر بگ یسه بخش

  
  .دیاول: اکنون حرکت کن قسمت

   يبندبسته فعال کیاقدام،  نیعنوان اول به
 جادیپاسخ به بحران ا یمرکز عصب کیتواند یم

 عنوانکند و به تیکند که بتواند سازمان را هدا
تواند خطرات یمرکز م نیا باشد. العاتاطّ یاصل منبع

را  نفعانيکرده و همه ذ تیریها را مدو پاسخ
از  انتیو ص تیحما دیاب یاصل تیکند. اولوب مرتّ

له ئمس ،نیسالمت کارمندان باشد. عالوه بر ا

شود، یکارفرما محسوب م کی یاخالق تیمسئول
 ییواناحفظ ت يپاسخ برا ،یعملخط  نیاول نیهمچن

  .شرکت است کیعملکرد 
 نیتواند در چندیبرتر م تیاولو نیا در اقدام

تواند خطرات یشرکت م نی. افتدایفاق باتّ نهیزم
در  یروزرسانبه قیرا رصد کند و از طر یسالمت

 يهاتیسا يخود، ارسال در ورود یشبکه داخل
 یدگیو آموزش رفتار منظم در مورد نحوه رس خود

ها آن بارهنظارت کند و در یر بهداشتها، از نظبه آن
 زاتیتواند تجهیم نیارتباط برقرار کند. همچن

از جمله ماسک، دستکش و  یمحافظ شخص
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ب و به طور مرتّ فراهمرا  یکننده دستیضدعفون
در صورت  نیکند. همچن زیآن را تم يهاساختمان

 یمشو خط ندهایتواند فرایم ی،اتیامکان عمل

 يهاها، دستورالعملستیک لرا شامل چ يهدفمند
 فتیدر ش هاگروه میها و تقسمالقات ،سفر دیجد

  .اجرا کند
 
 

 
  
خود  دیتول يتواند ردپایم نیشرکت همچن نیا
 جادیاز ادامه کار با ا نانیاطم يو آنچه برارا 

 روشن يهاستیخاص کشور و چک ل يهابرنامه
کند.  یاست، بررس ازیمورد ن کارخانه يبرا که
 يبرا نیتأم رهیزنج يبه غربالگر ازین ،نیتبط با امر

به منبع  یتگاز جمله وابس -درك خطر اختالالت 
که ممکن  هاییخانهچاپ ای هیکننده مواد اولنیتأم

رفع  يو سپس اقدامات الزم برا -است بسته شوند 
را انجام شده  ینیبشیپ ياختالالت و کمبودها

 يبرا یاصل يهاتی. پس از پرداختن به اولودهد
 يرهبرگروه  کی، يبردارو بهره یحفظ سالمت

تغییر  و تکامل گیچگون دركبه منظور تواند یم
 عنوان به -شود  تشکیلکننده مصرف اتاحساس

بیش از و  یکیتجارت الکترون دیمثال، شتاب در خر
اینکه و  -ییمواد غذابراي  يبندبسته يتقاضا پیش

م را در سبد الز راتییتغ یتواند برخیم چگونه
کند. براساس آن  جادیخود ا يبندبسته يدهایخر
 یاتیعمل مدلتواند یم يرهبرگروه  کی، یابیارز

 محصول يریپذکند تا انعطاف یخود را بررس
. به عنوان مثال، نماید یابیخود را ارز يبندبسته

کجا تقاضا  نکهیدرك ا يرا برا ییهاتواند گامیم
آن  ییتوانا یابیود و ارزخواهد ب ادیز یموقتطور به
 يتحقق الگوها يبرا محصولمناسب  رییتغ يبرا

 يرهبرگروه ، الح نیبردارد. در ع را تقاضا دیجد
از  یو کاهش خطرات ناش ییتواند با شناسایم

خاص و با نظارت بر  يهابخش درکاهش تقاضا 
 يبرا کیاز نزد هیمواد اول يگذارمتیق يهاشاخص

خود، اقدامات الزم را  اطیبودجه احتیمحافظت از 
  انجام دهد. اطمینان از سالمت مالی يبرا
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  بازگشت يبرا يزیرقسمت دوم: برنامه
 دیبا يبندبسته يهادر شرکت يرهبر يهاگروه

از  یبیرا بسازند که ترک یابیباز راهبرد کی
(مانند  یاتیعمل يها، برنامهیمال يریپذانعطاف

را  يبندبسته يهانهدر کارخا اتید عملشروع مجد
موقت  یابیکه احتماالً مجبور به بستن و ارز

تحرکات و  است) ندهیآ بازار يتقاضا لیپتانس
 ریمانند درك تأث( - يمشتربر متمرکز  راهبردي

COVID-19 يبندبسته بستر هايانتخاب در 
 يتوانند برایها مشرکتباشد. می )خاص يمشتر
 که احتماالً به يبندبسته يهايبنددسته ییشناسا

ها ند، گام بردارند. آگردیتقاضا باز م دیسطح شد
و  نیتأم رهیتوانند الزامات زنجیم نیهمچن
اختن به ردپا و از جمله پرد - دیتول يزیربرنامه

له با آن مقاب يکه برا -ذخیره موجودد تعادل مجد
ا ه. آنرندیدر نظر بگباید  ،نیاز دارند را زگشتبا

 لیپتانسهاي جدید جیب مراقبوانند تیم نیهمچن
 يو بسترها يبندبستهنهایی  استفادهبا رشد 

 توانندیها مرکت، شکه نیآخر ا باشند.مختلف 

مرتبط  يهاتیو قابل يبندمحصول بسته يهاطرح
 تیریمد يقرار دهند تا برا یها را مورد بررسبا آن

کننده، و الزامات مصرف احساسات در دیجد يروندها
 کیالکترون تجارت و یبهداشت يهاینگران ،یمنیا نندما

  .رندیقرار گ ی، مورد بررسبیشتر
توانند یم يرهبر يهاگروه ها،یابیارز نیا براساس

خود را  يهاشرکت شاخص هاي حساس و مهم
دهند.  لیتقاضا را تحو يعاد زانیکنند تا م دیتشد

 قیتطب ییتوانا :تواند شاملیم شاخص هایی نیچن
 يازهایوجه با ن نیبه بهتر يبندبسته يهاطرح

 حاتیترج تیو همزمان با رعا یکیتجارت الکترون
راندمان  حصول ،شهیهم حال، نیع و در کنندهمصرف

 باشد. شتریب نهیهز
 

  .دیده شکل را يبعد يعاد حالت سوم: قسمت
 یابیارز دیبا يبندشرکت بسته يرهبر يهاگروه

و  يسات مشتردر احسا یراتییتغچه کنند که 
مثالً  - و کدام رفتارها  ردیگیکننده صورت ممصرف

 يهایو نگران یکی، تجارت الکترونیالزامات بهداشت
ممکن است بعد از بحران  - يداریدوباره درباره پا

در د ر مجدتفکّتوانند یم نیها همچنبماند. آنباقی 
تا بتوانند از را در نظر بگیرند خود  سبد تجارت

سالم متعادل  يهاو ترازنامه ینگینقد داریپا انیجر
 ،خود محافظت کند يهاتواند از شرکتیکه م

 يهاکه شرکت هاییگامحاصل کنند.  نانیاطم
 ،منظور بردارند نیا يتوانند برایم يبندبسته

 مورد يکردن دامنه بسترها کیبار :تواند شاملیم
 نیها همچناستفاده در حال حاضر باشند. آن

 يهافرصت یابیبه ارزها را این دامنهد تواننیم
را  شانتواند تجارتیها در بازار که مییدارا دیخر
به ها و سرانجام، شرکت گسترش دهد و تیتقو

در شروع اي آمادگی که ساخت روش منظم و دوره
: نیاز دارندها بود، در خدمت آن یبحران به خوب

 ان،هایشبراي برنامهشبکه  مفاهیم قیاز طر رکّتف
مربوط به  یو خطرات احتمال نیتأم يهارهیزنج

  .يبندو اجزاء بسته هیمنابع منفرد مواد اول
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  طراحی و کاربرد نانوالیاف 
بندي فعال و الکتروریسی شده در بسته

  هوشمند مواد غذایی
  گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزاستاد  -دکتر سید مهدي جعفري

  
  چکیده 
کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. ال و هوشمند مواد غذایی به منظور پاسخ به نیازهاي مصرفبندي فعبسته

اي گیري از فرآیند الکتروریسی و با استفاده از پلیمرهاي مصنوعی و طبیعی، طیف گستردهنانوالیاف تولیدي با بهره
هاي غذایی، حسگرهاي مورد غذایی جدید، مکملتولید مواد  :شود از قبیلاز کاربردها را در صنایع غذایی شامل می

  هوشمند و ریزپوشانی مواد افزودنی.هاي بندياستفاده در بسته
  

  مقدمه -1
به عنوان یکی از  1امنیت و ایمنی مواد غذایی

هاي انسان، به دلیل رشد روز ترین اولویتمهم
افزون جمعیت جهان، شناخته شده است. در این 

ده، تقلّب و فساد از برداشت یا میان، وجود هر آالین
ذبح تا انبارداري و فروش محصوالت بر کیفیت و 
ایمنی مواد غذایی تأثیرگذار هستند. از سویی 
دیگر، تولیدکنندگان مواد غذایی براي اطمینان از 

هایی روبرو هستند و دشواري با کیفیت محصوالت
کنندگان از کیفیت محصوالت صورتی که مصرف در

تولیدکنندگان هستند که زیان  این نند،استقبال نک
بسیاري را متحمل خواهند شد. در این راستا، 

 پایش جهت 3هوشمند و 2هاي فعالبنديبسته

کارآمد و دقیق کیفیت مواد غذایی در طول زنجیره 
غذایی مورد توجه فنّاوران و پژوهشگران قرار 

                                                
1- Food Security & Safety 
2- Active Packaging 
3- Intelligent Packaging 

کنندگان گرفتند که در عصر کنونی به نیاز مصرف
. امروزه براي تولید ]1[دهند ؤثر پاسخ میبه طور م

هاي فعال و هوشمند در حوزه صنایع غذایی بسته
به منظور  4دینامیکفرآیند الکتروهیدروتوان از می

استفاده نمود.  5تولید الیاف الکتروریسی شده
سهولت تولید،  :مزایاي زیادي از قبیلالکتروریسی 

 امکان صنعتی شدن، قابلیت کنترل ابعاد الیاف
 .]2[پذیري را دارد و تکرار (میکرو و نانوالیاف)

اعمال الکتروریسی،  ندآیفر بر حاکم یکل اصول
 پلیمرها، سیال(شامل کی بر باال یکیالکتر دانیم

جت  جادیو اها) ها و سرامیککامپوزیت
ي رو افیالي ریگشکلدر نهایت  و یکیالکترواستات

  .]5-3[استوار است کنندهجمع ۀصفح
سیستم الکتروریسی به طور معمول از چهار  یک

بخش شامل: منبع تغذیه ولتاژ باال، سرنگ جهت 
نگه داشتن محلول پلیمري، پمپ سرنگی و صفحه 

                                                
4- Electrohydrodynamic Process 
5- Electrospun Nanofibers 
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. ]6[) 1کننده رسانا تشکیل شده است (شکل جمع
شده، ساختارهاي نانو مقیاسی  الکتروریسی نانوالیاف
هاي منحصر به فردي از جمله سطح زیاد با ویژگی

هاي مکانیکی ویژگی باال، تخلخل حجم، واحد به نسبت

پذیري قوي، کشش محوري باال همراه با انعطاف
زیاد، وزن کم و مقرون به صرفه در مقایسه با سایر 

  . ]7[باشندنانوساختارها می

  
  

  (الف)

  
  (ب)

 
  
  (ج)

، (ب) دستگاه ]8[(الف) تصویر شماتیک از دستگاه الکتروریسی جهت تولید نانوالیاف الکتروریسی شده -1شکل 
 ياجزانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان (الکتروریسی ساخته شده در دا

کننده، غلتک جمع -5، موتور درام -4، محرك خطیموتور  -3 ،یپمپ سرنگ -2ولتاژ باال،  هیمنبع تغذ -1:دستگاه
  بردهاي آن.اي از نانوالیاف تولیدي توسط دستگاه و کار)، (ج) نمونهوزیف -8دستگاه و  یشاس - 7محرك خطی،  -6
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نانوالیاف تولید شده از پلیمرهاي طبیعی به 
ها، آن پذیريتخریبسازگاري و زیستدلیل زیست

 بندي فعال وبسته ۀاي در توسعکاربردهاي بالقوه
ر هوشمند مواد غذایی با ترکیب نانوساختارهاي دیگ

ي هامانند: نانوذرات فلزي و اکسید فلزي، نانولوله
تقات آن و یا حسگرهاي گرافن و مش ،کربنی

 زیستی به نانوالیاف (جهت شناسایی تاریخ انقضاي
محصوالت غذایی و یا تشخیص تقلّبات و فساد 

عمر  هاي خوراکی، افزایش طولها)، پوششآن
 مفید، حفظ عطر و طعم و ریزپوشانی مواد افزودنی

  .]9, 7[دارند 

 فعالبندي بسته -2
گیري از فرآیند الکتروریسی در تولید براي بهره

 بندي فعال مواد غذایی، نانوالیاف الکتروریسیبسته
شده حاوي ترکیبات فعال زیستی از جمله عوامل 

اکسیدانی، جاذب اکسیژن، ضدمیکروبی، آنتی
کننده کربن، رطوبت، اتیلن، عوامل آزاداکسیددي

  .]10[باشنددهنده و ... میاتانول، مواد طعم
) نشان دادند که الیاف 2013و همکارن ( 1وانگ

تولید شده به روش الکتروریسی از ایزوله پروتئین 
حاوي عصاره تمشک  2اکسایداتیلنو پلی سویا

یایی در مقابل منجر به افزایش فعالیت ضدباکتر
. ]11[شود می 3سیدیدرمیاپ وسلوکوکیاستاف

همچنین بیان شد که افزودن کیتوزان به 
و تولید نانوالیاف  4فتاالتتريکوآدیپاتبوتیلنپلی

پذیري به اکسیژن و ضدمیکروبی، شکنندگی و نفوذ
و  5آمنا جینتا. ]13[دهدبخار آب را کاهش می

که استفاده از روغن  دنشان دا) 2015(همکاران 
قادر به مهار رشد  6اورتانیپل افیدر نانوال تونیز

                                                
1- Wang 
2- Poly Ethylene Oxide 
3- Staphylococcus Epidermidis 
4- Poly (butylene) Adipate-co-Terephthalate 
5- Amna 
6- Polyurethane 

و  7اورئوس سولوکوکیهمچون استاف ییهاپاتوژن
و از این نانوالیاف  شودیم 8ومیمور یفیسالمونال ت

 یگوشت و محصوالت گوشت يبنددر بستهتوان می
   .]14[نمود استفاده 

دیگري حاکی از آن بود که  ۀنتایج مطالع
حاوي  9اسید الکتیکاستفاده از نانوفیلم پلی
در  10سیکلودکسترین -اسانس دارچین و بتا

گوشت تواند عمر مفید بندي مواد غذایی میبسته
هاي . در مطالعات دیگري فیلم]15[را افزایش دهد 

(با قطري حدود  11الکلوینیلضدمیکروبی از پلی
متر) حاوي وانیلین و کمپلکس نانو 200

 لیآل، ]12[(آلفا، بتا و گاما)  12دکسترینسیکلو
و  ]16[اسید الکتیک و پلی 13اناتیوسیزوتیا

 ]17[اتیلن اکساید کیتوزان/ پلی / 14سینامالدئید
تولید شد. عالوه بر این، بیان شد که الیاف 

وینیل الکل/کیتوزان و عصاره الکتروریسی شده پلی
ها و تواند موجب مهار رشد میکروارگانیسمچاي می

وشیدنی بهبود طعم و ماندگاري مواد غذایی و ن
ها (ترکیب . همچنین بیونانوکامپوزیت]18[شود 

تواند از طریق ها به بیوپلیمر) مینانوپرکننده
عوامل ضدمیکروبی  :آزادسازي ترکیبات مفید نظیر

و یا حذف برخی عناصر نامطلوب مثل اکسیژن و 
بندي غذایی فعال بخار آب به عنوان یک ماده بسته

. در پژوهشی بیان شد که ]19[استفاده شوند 
استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده زئین به 

هاي عنوان الیه داخلی در یک فیلم چندالیه ویژگی
 .]21[دهدنفوذپذیري به اکسیژن را کاهش می

                                                
7- Staphylococcus Aureus 
8- Salmonella Typhimurium 
9- Poly (Lactic Acid) 
10- β Cyclodextrin 
11- Polyvinyl Alcohol 
12- Cyclodextrin 
13- Allyl Isothiocyanate
14- Cinnamaldehyde
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هاي بنديهاي اخیر، استفاده از بستهدر سال
تولید شده با استفاده از روش الکتروریسی حاوي 

ها، موجب رهایش کنترل شده این اکسیدانآنتی
سازي و دستیابی به ترکیبات در حین ذخیره

 .]10[شوندمحافظت کارآمد از مواد غذایی می
توان از همچنین نتایج پژوهشی نشان داد که می

نانوالیاف زئین و ژالتین حاوي کورکومین به عنوان 
بندي مواد غذایی استفاده روکش فعال در بسته

ي دیگري، نتایج حسینی و . در مطالعه]22[نمود
وینیل ) نشان داد که نانوالیاف پلی2020همکاران (

 1000و  500حاوي  1وشالکل و صمغ آزي
بندي تواند در بستهگرم بر لیتر کاتچین میمیلی

  . ]23[فعال مواد غذایی استفاده شود 
بندي اتمسفر در مقایسه با فرآیندهاي بسته

 2زدااصالح شده، استفاده از ترکیبات اکسیژن
  روشی کارآمدتر براي کنترل سطح اکسیژن 

و همکاران  3آیدوگدو .]10[مانده است باقی
 4) نانوالیاف هیدروکسی پوپیل متیل سلولز2019(

 را با مخلوط کردن گالیک اسید با به PEOو 
کارگیري فرآیند الکتروریسی تولید و بیان نمودند 
که این الیاف پتانسیل بسیار خوبی براي کاهش 

 شوداکسیداسیون گردو در طی مدت نگهداري می
  . همچنین نتایج تحقیق دیگري نشان داد ]24[

  تواند به حاوي نانوذرات پاالدیوم می هايکه فیلم
  هاي پلیعنوان مانعی در برابر اکسیژن در فیلم

. باید توجه ]25[گردد  5هیدروکسی بوتیرات) -3(
نمود که استفاده همزمان از سیستم جاذب 

ریسی به اکسید کربن یا اتیلن و فرآیند الکترودي
بندي مواد غذایی کارگیري در بسته منظور به

  .]10[فعال، هنوز در مراحل اولیه خود هستند

                                                
1- Azivash 
2- Oxygen Scavenger 
3- Aydogdu 
4- Hydroxypropyl Methylcellulose 
5- Poly (3-hydroxybutyrate) (PHB) 

  بندي هوشمندبسته -3
تواند به منظور آگاه بندي هوشمند میبسته

ساختن کلیه افراد جامعه در زنجیره تولید، فروش 
فروشان و فروشان، خردهو توزیع (همچون عمده

کنندگان) در مورد وضعیت و کیفیت مواد مصرف
هاي هوشمند از بنديغذایی استفاده شود. بسته

مواد غذایی  هاي غیرمخرب تعیین کیفیتروش
توان به بر ها میشوند که از مزایاي آنمحسوب می

خط بودن، عدم نیاز به متخصص، تجهیزات، صرف 
. حسگرهاي ]26[زمان و هزینه باال اشاره نمود 

ها باید به آسانی بنديمورد استفاده در این بسته
فعال شده، تغییرات را نشان داده و غیرقابل 
برگشت و مرتبط با وضعیت و کیفیت مواد غذایی 

مچنین برخالف ترکیبات موجود در باشند. ه
بندي فعال، اجزاي اصلی ترکیبات هوشمند به بسته

  .]1[یابندماده غذایی انتشار نمی



  15                              1399تابستان  – 3ماره ش –سال اول 

 
 

  
 

یکی از کاربردهاي نانوالیاف الکتروریسی شده 
باشد. در می 1هاي هالوکرومیکبنديبسته در

اي، از نانوالیاف استات سلولز حاوي آلزارین مطالعه
به عنوان حسگر هالوکرومیک ارزیابی کیفی ماهی 

کمان استفاده شده است. رنگ این قزل آالي رنگین
بندي، با افزایش حسگر تعبیه شده روي بسته

 pHو  2میزان مجموع بازهاي نیتروژنی فرّار
هاي ماهی در دماي محصول تغییر نمود. فیله

روز  12گراد) به مدت درجه سانتی 4یخچال (
ساعت اول تغییر رنگی  48نگهداري شدند. طی 

مشاهده نشد، اما در روز چهارم، رنگ آجري بسیار 
رنگ روي نانوحسگر مشاهده گردید. این رنگ کم

 pHتر شد که نشانگر تغییرات در روز ششم تیره
بود. در روز دوازدهم رنگ حسگر به بنفش  حقیقی

همچنین در پژوهش مشابه . ]28[تبدیل شد
دیگري، با استفاده از نانوالیاف زئین حاوي آلزارین 
نانوحسگر هالوکرومیک مبتنی بر پروتئین، جهت 
                                                
1- Halochromic 
2- Total Volatile Basic Nitrogen 

ارزیابی تازگی ماهی طراحی شد. مجموع بازهاي 
هاي ماهی ، بار میکروبی کل فیلهpHار، نیتروژنی فرّ

گیري روز نگهداري در دماي یخچال اندازه 12طی 
روز اول نگهداري مشاهده  4غییر رنگی در گردید. ت

نشد، اما پس از آن حسگر به رنگ بنفش روشن 
نگهداري سرد، رنگ  12و  11نمایان شد. در روز 

حسگر به ارغوانی تغییر یافت که بیانگر فساد ماهی 
  . ]29[بود

نسیل باالیی به منظور فرآیند الکتروریسی پتا
تولید نانوالیاف حاوي نانوصفحات گرافنی با 

تواند در رسانایی باال را نیز نشان داده است که می
 3عنوان برچسب هوشمند به هوشمند هايبنديبسته

و  4گینر-کاربرد داشته باشد. در این راستا توریس
)، نانو صفحات گرافن را در الیاف 2018همکاران (

در  5وینیل الکل-کو-اتیلنشده پلی الکتروریسی
یابی نمودند. مشخصه درصد تعبیه 2تا  1/0 محدوده

                                                
3- Smartlabels 
4- Torres-Giner 
5- Poly (Ethylene-co-Vinyl Alcohol) 
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مورفولوژیکی، شیمیایی و حرارتی انجام شده روي 
الیاف نانوکامپوزیت الکتروریسی شده نشان داد که 

درصد  5/0نانوصفحات گرافن مورد استفاده تا 
بهترین کارایی را در پراکندگی و رول شدگی در 

  .]32[داد الیاف پلیمري را دارندامت
  

  هاانداز و محدودیتچشم -4
به عنوان یک روش نویدبخش براي  فنّاورينانو

هاي منحصربه فرد تولید نانومواد جدید با ویژگی
بندي فعال تواند در بستهرود میاست،که انتظار می

کنندگان را به و پیشرفته مواد غذایی نیاز مصرف
خوبی برآورده نماید. با این حال، ذرات با اندازه 

یا نانو ممکن است به دلیل مهاجرت به کوچک 
درون موادغذایی و نوشیدنی منجر به آلودگی 
محیط زیست یا حتّی خطرات سالمتی شود، البته 
اطّالعات در مورد تهدیدات احتمالی از نانومواد 

. بنابراین ]33[مورد استفاده، هنوز بسیار کم است
شاید نگرانی اصلی در مورد نانومواد مورد استفاده 

ایمنی بندي فعال مواد غذایی، در مورد در بسته
کننده است و به همین دلیل الزم است مصرف

خطرات احتمالی ناشی از آن مورد بررسی قرار 
هاي اخیر، توجهات همچنین اگرچه در سال. گیرد

بندي فعال و پیشرفته موادغذایی با به سوي بسته
استفاده از روش الکتروریسی جلب شده است، اما 

رار این مطالعات هنوز در مقیاس آزمایشگاهی ق
ها بازده نسبتاً بنديداشته و تولید تجاري این بسته

، اما با توجه به این نکته که الیاف ]10[کمی دارند
هایی مکانیکی و الکتروریسی شده داراي ویژگی

توانند پتانسیل عملکردي بسیار خوبی بوده، می
بندي مواد غذایی داشته بسیار زیادي در بسته

  .]34[باشند
  
  
  

  گیرينتیجه -5
فرآیند  ۀبندي مواد غذایی آخرین مرحلستهب

پیشرفته تولید موادغذایی است که نقش مهمی در 
نقل، افزایش عمر مفید و وکیفیت، بهداشت، حمل

بندي از این رو، بسته. پیشبرد فروش محصول دارد
مواد غذایی به منظور به وجود آوردن امکان 

ر مکان و زمان استفاده از مواد غذایی مختلف در ه
مواد با  ۀبه سرعت در حال حرکت به سمت توسع

هاي اخیر لذا در سال ویژگی حفاظتی باال است،
بندي فعال و هوشمند در تولید مواد توجه به بسته

غذایی با توجه به مزایایی همچون کمک به افزایش 
 ماندگاري ماده غذایی با استفاده از عوامل جاذب

کننده ترکیبات ، عوامل آزاد)...رطوبت، اکسیژن و (
سازي ، آزاد...)اتانول، دي اکسید کلر و( مختلف

مانند مواد ضدمیکروبی یا ( اجزاي مطلوب
و یا از بین بردن برخی از عوامل ) اکسیدانآنتی
و امکان تعیین ) مانند اکسیژن و بخار آب(آورزیان

ماندگاري مواد غذایی با استفاده از سنسورها و 
هاي تازگی و گوناگون مانند معرّفهاي معرّف
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  بندي دنیاها و مراکز تحقیقاتی بستهمعرفی دانشگاه
امروز بر کسی  جهان در يبندبسته اهمیت و نقش
کاال  بندي به عنوان پوششنیست، بسته پوشیده

را دارد کننـده و مصرففنّاوري اي بین واسطه نقش
که عالوه بر جنبه نگهداري کاال با ویژگی ارتباطی 

بسیار  تولیديتبلیغی خود در فروش کاالي  –
بندي ر، هزینه بستهتأثیرگذار است. در حال حاض

میلیون تن محصوالت غذایی  1350جهانی براي 
میلیون دالر است و تحقیقات نشان  745بالغ بر 

گذاري در صنعت داده است که یک دالر سرمایه
تواند در پی داشته دالر سود را می 3بندي تا بسته

اي براي حضور کنندهباشد و همین عامل دلیل قانع
ها در این زمینه است و یکی از گذاري دولتسرمایه
ها استفاده از مراکز دانشگاهی دولتهاي فعالیت

ها براي ترویج این صنعت و آموزش آن در دانشگاه
ها هتا از این دانشگا 20باشد. در اینجا به بررسی می

  شود.پرداخته می

  سنژوئیه ایالتی دانشگاه

  
 محبوب و منبع سنژوئیه ایالتی اهدانشگ

 استخدام براي Silicon Valley عالقۀ مورد
 ترینمطلوب از یکیبه  را آن که وضعیتی است،

یکی از  .نمایدمی کشور در عمومی نهادهاي
ترین مؤسسات تحقیقاتی عمومی در بزرگ

به دلیل ارتباط  سنژوئیه، ایالتی دانشگاه کالیفرنیا،
 خود با دره سیلیکون عمیق و بسیار با ارزش

)Silicon Valley :رسمی نام رایج و غیر
 کیلومتري جنوب شرقی 70اي در حدود منطقه

 ،سانتا کالرا، کالیفرنیا در حومه سانفرانسیسکو
شهرت این منطقه . است ایاالت متحده آمریکا

هاي به دلیل قرار داشتن بسیاري از شرکت
) است جهان در این منطقه انفورماتیک مطرح

 SJSUترتیب، همین شناخته شده است. به
 و رقابتی مهندسی هايبرنامه از برخی داراي
 مهندسی شامل که است کشور در شده بنديرتبه

 .شودمی غیره و برق ندسیمه افزار، نرم رایانه و

SJSU نسبت به هر را بیشتري التحصیالنفارغ 
   کالیفرنیا در سیلیکون دره دیگر به مدرسه

 این التحصیالنفارغ از پشتیبانی و ،فرستدمی
 بهترین از یکی عنوان به را خود شهرت دانشگاه

 .است داده افزایش مشتاق مهندسان براي هامکان
SJSU که را ايرشته بین عمولم غیر ايبرنامه 

 ارائه دارد، تمرکز غذایی مواد بنديبسته روي بر
 تمرکز با تغذیه علوم در کارشناسی مقطع :دهدمی
 مواد تنها نه بزرگ، این استثناي .بنديبسته در

 پردازش، طراحی، بلکه غذایی، علوم و غذایی
 ایجاد، در که بسیاري هايخواسته تمامی و مواد

 ارمغان به شود،می ایجاد غذا ملح و بنديبسته
 زمینه این جامع در ايبرنامه چنین .آوردمی

 براي SJSU تحصیالت هزینه و است نادر بسیار
غیرساکنین بسیار مناسب  و کالیفرنیا ساکنان

 به جامع شهرت یک که براي این دانشگاه است
  .است آورده ارمغان به ارزش یک عنوان
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  اتمسفر بندي هوشمند بر پایه بسته
  ها و سبزیجات تازهاصالح شده در میوه

  تصداقناصر   ،فرازبختفائزه 
  رئیس کلینیک تخصصی بسته بندي مواد غذایی ایران  کارشناس مواد غذایی

  

  چکیده
هاي طوالنی یا صادرات و ها و سبزیجات تازه در مسافتنگهداري و انتقال محصوالت برداشت شده مانند میوه

بندي اتمسفر نوین همچون بسته بنديهاي بستهپذیر نیست. سیستمبندي معمولی امکانا با بستهها تنهواردات آن
  اصالح شده، فعال و هوشمند نقش مهمی در بهبود شرایط نگهداري و انتقال محصول و برقراري ارتباط با 

  ربن و تغییر دما، کنندگی مانند نفوذپذیري به اکسیژن و دي اکسید ککننده دارند. خواص ممانعتمصرف
بندي بندي، استفاده از بستههایی هستند که بایستی به درستی انتخاب شوند. طراحی مناسب بستهشاخص

ا استفاده از نشانگرها و بهاي اتیلن و رطوبت هاي گازي، جاذب دي اکسید کربن و جاذبکنندههوشمند با کنترل
توان نرخ تنفس، وابستگی تنفس سازي می. با استفاده از مدلسنسورها در افزایش عمر مفید این محصوالت مؤثرند

هاي به دست آمده فیلم مناسب، وزن بهینه گویی کرد و با استفاده از دادهبه دما و میزان نفوذ پذیري را پیش
  محصول درون بسته، دماي بهینه و مقدار مناسب گازها و رطوبت نسبی الزم را تعیین نمود.

  

  مقدمه -1
 يبندشامل بسته 1شدهاتمسفر اصالح يدبنبسته

است که در  یکیپالست يهامحصوالت تازه در بسته
 اکسید کربنديو  یژناکس یتعادل يهاآن غلظت

گاز  یريدر اثر تقابل نرخ تنفس محصول و نفوذپذ
در واقع . ]1[آیندیبه دست م يبندمواد بسته
ایجاد اتمسفري مناسب در  MAPبندي هدف بسته

مان ممکن جهت افزایش زمان ماندگاري حداقل ز
دانش اتمسفر تغییر  باشد. با استفاده ازمحصول می

اکسید کربن و اکسیژن هاي خاص ديغلظت و یافته
هاي تنفس و رسیدن میوه و سبزي میزان از توانمی

بندي تازه جلوگیري کرد. از مزایاي روش بسته
                                                
1- Modified Atmosphere Packaging (MAP) 

MAP توان به کاهش میزانو سبزي، می میوه براي 
تنفس، تولید اتیلن، سرعت رسیدن و پیري، فساد 

ي و همچنین حفظ و ضایعات، تجزیه ترکیبات مغذّ
دیواره سلولی و ایجاد سد طبیعی  ء،تمامیت غشا

تر افزایش برابر تهاجم میکروبی و از همه مهم در
هاي کیفی آن ماندگاري محصول با حفظ شاخص

  . ]3و  2[اشاره کرد
 اجازه که است تعاملی سیستم یک ،MAP فنّاوري

 محصول فیزیولوژیکی هايشاخص بین انفعال و فعل
 میسیست درچنین. دهدمی را فیلم هايویژگی و

 زمان طورهم به که دارند وجود اصلی فرآیند چهار
 مواد طریق از گازها نفوذ تعرق، تنفس، :دهندمی رخ

 عوامل به هتوج با گرما. تنفس انتقال و بنديبسته
 و رسیدگی محصولحرارت؛ درجه: کندتغییرمی زیر
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 .بنديبسته در موجود اتیلن میزان و 2CO ،2O میزان
 فرآیند حاصل از گرماي لدلی به نیز محصول دماي
 رطوبت و سطح دماي به تعرق. کندمی تغییر تنفس
 دارد. خصوصیات بستگی محیط) RH( نسبی

 مواد، شیمیایی ترکیب به پلیمري فیلم نفوذپذیري
 تفاوت عبور گاز و فیلم، ضخامت محیط، دماي
 میزان دارد. درك بستگی فیلم سراسر در گاز غلظت

 بر MAPثیرتأ کردن ینهبه براي متغیرها این تمام
  .]4[است نیاز محصول مورد عمرماندگاري افزایش

هاي شاخصمناسب  MAPبراي طراحی یک 
نرخ تنفس  :مدنظر قرار گیرد، نظیر دي بایدمتعد

محصول غذایی، وزن محصول، حجم آزاد درون 

بسته، دما، میزان گاز اولیه درون بسته و 
که از  2COو  2Oبندي به نفوذپذیري فیلم بسته

ه بوده و تحت این میان نرخ تنفس بسیار قابل توج
ول، دما، ترکیب گازي و رطوبت ثیر سن محصتأ

دي هاي متعد. از میان مدل]5[باشد می بسته درون
است، بینی نرخ تنفس استفاده شدهکه براي پیش

 را محصول تازهمنتن نرخ تنفس -معادله میکائیلز
 کند؛ درتوصیف میاز غلظت گاز ی به عنوان تابع

ثیر دما که معادالت آرنیوس براي بررسی تأ حالی
  .]6[)1(شکل روندکار میبر نرخ تنفس به

  

  
  ]7[دینامیک تراکم رطوبت  -1شکل 

  
  بندي اصالح شدهسازي بستهمدل -2

مشخص  يبرا یدمف يابزار یاضیر يهامدل
داشته  یدبسته با یکهستند که  هایییژگیکردن و

گاز در طول  یبتحول ترک بینییشپ يباشد و برا
. براي ]8[روند کار میهبحفاظت از محصول 

 :طراحی هر بسته، خصوصیات هر محصول نظیر
ت تنفس، دانسیته و شرایط بهینه براي وزن، شد

نیاز است تا بتوان به بهترین زمان ماندگاري مورد 
ضی انجام داد. نرخ تنفس سازي ریادرستی شبیه

مطالعات پیشین با  ها و سبزیجات مختلف دروهمی
هاي ذکر شده محاسبه شده که به استفاده از مدل

 11، 10، 9، 8[اند سادگی قابل دسترس و استفاده
  2 1 .]12و 

نسبت بایستی به  MAPبندي در طراحی بسته
و 2COنفوذ گزینی (نسبت بین نفوذپذیري به 

) و کسر تنفسی (نسبت بین 2Oپذیري به نفوذ
ه ) نیز توج2Oو سرعت مصرف  2COسرعت تولید 

و  بنديبسته در فرآیند طراحی، نوع مادهکرد. 
یب سطح و ضخامت آن براي به دست آوردن ترک

   شود.نظر انتخاب میگاز تعادل مورد

                                                
1- Michaelis - Menten 
2- Arrhenius 

معادله کنتیک آنزیمی میکائیلز-منتن1 و معادالت 
از نوع آرنیوس2 بیشترین کاربرد را داشتهاست. 
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استفاده  MAPبندي در بستهی که هایانواع فیلم
وینیل پلی ،١ماتیلن با چگالی کشامل پلی ،شوندمی

و پلی  ساران، ٤ناستایرپلی ،3پروپیلنپلی ،2دکلری
  . ]13[هستند  )PET Polyester(٥راست

 نفوذپذیري کنندهتنفس براي محصوالت سریع

باال و براي محصوالت با تنفس کند، نفوذپذیري 
نه باشد. نفوذپذیري با سه نوع ساماپائین الزم می

  آید:می دستبندي مختلف بهبسته
  ؛هاي پلیمري بدون منفذفیلم -1
  ؛6هاي پلیمري میکروپرفوریتدفیلم -2
  .7مدي ایتد-شنپرفوری بنديبسته هايسامانه -3

هاي هاي پلیمري بدون منفذ، غلظتفیلم
کنند، زیرا نفوذپذیري ایجاد می 2COو  2Oپائین

  برابر  3-6طور معمول به 2COها به این فیلم
بندي ها براي بستهفیلم این و بوده 2Oبه  پذیرينفوذ

 محصوالتی مناسب هستند که مقاومت کمتري به
2CO انگور و سیب. اگرچه انبه، موز،  :دارند مانند

میکروپرفوریتد نفوذپذیري باالتري  پلیمري هايفیلم
ها بسیار آن 2COبه  2Oدارند، نسبت نفوذپذیري 

تر است. بنابراین براي محصوالت تازه برش پائین
خورده، توت فرنگی و قارچ که همزمان مقاومت به 

2O  2کم وCO ها باال دارند، از این نوع فیلم
ها به بسته افزودن سوراخ .]14[دشواستفاده می

تواند باعث افزایش نفوذ گاز و تغییر نسبت می
اجازه  بسته شود و به 2O به نفوذ 2CO نسبی نفوذ

باالیی  2CO کم و غلظت 2O دهد که غلظتمی
د. با تنظیم تعداد، قطر و طول منافذ داشته باش

توان تنفس محصول و نفوذ گاز به بسته را می
مدي -هاي پرفوریشن. در سامانه]15[متعادل نمود

                                                
1- Low Density Polyethylene (LDPE) 
2- Polyvinyl Chloride (PVC) 
3- Polypropylene (PP) 
4- Polystyrene (PS) 
5- Saran- Polyvinylidene Chloride (PVDC) 
6- Micro Perforated 
7- Perforation-Mediated 

قابل نفوذ شده غیر هاي کوچکی وارد بستهایتد لوله
مناسب گاز را فراهم نموده و با انتخاب که انتقال 

  قطر و طول لوله بهترین شرایط را فراهم 
. این سامانه نیز براي محصوالتی ]13[آوردمی

غلظت  و 2O پائین غلظت مناسب است که نیازمند
هستند. در واقع منافذ کوچک بر روي  2COباالي 

شود که عبور گازها از بندي باعث میفیلم بسته
که  طوريه ب .صورت انتخابی هدایت شوده فیلم ب

 از آب بخار و اراتیلن، مواد فرّ اکسیدکربن، دي
داخل نفوذ  به خارج از اکسیژن و خارج به داخل

  .]16[پذیر باشند

  الح شدهبندي اتمسفر و رطوبت اصبسته -3
هاي اخیر عالوه بر اصالح اتمسفر درون در سال

بندي، اصالح رطوبت نسبی بسته نیز مورد بسته
8است که به اختصاره قرار گرفتهتوج

هاي مختلفی روي طراحی شاخصشوند. نامیده می
ها گذارد، که بیشتر آنتأثیر می MAHP بهینه

 یلمف یکمقاومت . وابسته به زمان و یا دما هستند
 از سطحایجاد شده عبور بخار آب  يبرا یکیپالست

 يهامولکول یشتربین، . بنابرازیاد است محصول
بسته  ير فضادشود که بر اثر تنفس ایجاد می یآب

بسته  يو فشار بخار آب را در فضا مانندیم یباق
یوه یا مدیواره سطوح  يبر رو یاو  دهندیم یشافزا

و  بخشدیکه فساد را سرعت مکندانس شده  سبزي
بندي بسته رو، این دهد. ازیرا کاهش م يعمر انبار
 با کنترل )MAHP( رطوبت اصالح شده اتمسفر و

بندي از فساد محصول هترکیب گاز و رطوبت بست
با این روش عمر نگهداري . ]17[کندجلوگیري می

هفته  تا دو گراددرجه سانتی 5 توت فرنگی در
  .]18[)2(شکل افزایش یافته است

                                                
8- Modified Atmosphere & Humidity Packaging 

 (MAHP )
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  ]17[بندي اتمسفر و رطوبت اصالح شده توت فرنگی با استفاده از فیلم میکروپرفوریتد بسته -2شکل 

  
 MAHPبندي هاي مؤثر در طراحی بستهمتغیر

 بسته در دما ) آورده شده است. تغییر1جدول (در 
 و گاز ترکیب و رطوبت چون هاییپدیده روي

دماي  بنابراین. گذاردمی ثیرتأ کندانس همچنین

 سطح باالسري، فضاي( بسته اجزاي گذراي تمامی
 محیطی شرایط به بسته باید) سینی دیواره میوه،
.]19[)1(جدول شوند بینیپیش زمان، با متغیر

  
  تازه سبزیجات و میوه براي یافته تغییر بندي اتمسفر اصالح شده و رطوبتبسته طراحی بر ثرمؤ متغیرهاي -1جدول

  محصول تازه
  )آبی فعالیت تعرق، و تنفس مدل( فیزیولوژیکی خصوصیات

  )هندسی شکلسطح و  مساحت حجم، چگالی، وزن،( فیزیکی خواص
  )جرم انتقال وضریب سطحی جاییهجاب نفوذ،حرارت ضریب و حرارتی هدایت ویژه، گرماي( حرارتی خواص
  بسته سیستم
  )هندسی شکل سطح، وزن،حجم،مساحت( سینی فیزیکی هايویژگی

  )میکرو و ماکرو منافذ و گازها و بخار آب ذپذیري در برابرنفو (ضخامت، مساحت سطح، سرپوش فیلم فیزیکی خصوصیات
   رطوبت کنندهجذب فیزیکی هايویژگی

  )بندي (گرماي خاص، هدایت حرارتی و انتشار، ضریب انتقال حرارت همرفت سطحارتی مواد بستهخصوصیات حر
  سازي محیطشرایط ذخیره

  بسته اطراف هواي نسبی رطوبت و دما
 CO2)و  (O2 گاز ترکیب
  بسته اطراف در هوا جریان سرعت

  هاي رطوبتاستفاده از جاذب -4
بندي هاي کنترل رطوبت در بستهیکی از روش

MAPهاي رطوبت به صورت پد ، استفاده از جاذب
طور مثال استفاده از سولفات کلسیم ه ب .]20[است

 21به عنوان جاذب عمر نگهداري انجیر تازه را تا 
ت میوه هنوز روز افزایش داد و پس از این مد

سفتی مطلوب خود را حفظ نمود و رشد قارچی به 
  .]21[خوبی کنترل شد 
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  هوشمند MAPبندي بسته -5
تشخیص،  به قادر هوشمند، بنديبسته سامانه یک

سنجش، ضبط، ردیابی و یا برقراري ارتباط براي 
العات در خصوص کیفیت و یا جایگاه بیان اطّ

. این ]22[محصول در طول کل زنجیره غذایی است
صول محالعات در مورد اطّ ارائه بر عالوه هابنديبسته

)، ترکیب ماده غذایی (تاریخ تولید، تاریخ انقضا و
نگهداري،  (شرایط محصول تاریخچه مورد در العاتیاطّ

ترکیب فضاي فوقانی، رشد میکروبی و غیره) بیان 
 هوشمند بنديبسته ،. به عبارت دیگر]23[کنندمی
   ایمنی و موردکیفیت در ارزشمندي العاتاطّ

 مدیریت سبب کند کهغذایی ارائه می محصوالت

 و موادغذایی ضایعات غذایی،کاهش زنجیره بهتر
  شود و می کنندهمصرف از حمایت افزایش
ا کننده با اطمینان بیشتري ایمنی فراورده رمصرف

  .]24[کندقضاوت می
 یا هاشاخص هوشمند، هايبنديبسته در اکثر

شوند. گنجانده می معمولی بنديبسته در سنسورها
 شودکهمی تعریف اهیدستگ عنوان به سنسور یک

 انرژي کمیت تعیین یا محل تشخیص،تعیین براي
 سیگنال گیرياندازه یا تشخیص طریق از مادهآ

تفاوت اساسی  شود.می استفاده شیمیایی یا فیزیکی
در این است که  1بین یک سنسور و یک نشانگر

ل تشکیل شده یک سنسور از یک گیرنده و مبد
 نشانگر بسیار استفاده از یک که درحالی ،است
 قابل تغییر یک طریق از را العاتاطّ و است ترساده

 بیوسنسورها، در. دهدمی نشان بصري مشاهده
 ها،میکروب ژن،آنتی ها،آنزیم توانندمی هاگیرنده

 توانندمی باشندکه نوکلئیک اسیدهاي و هاهورمون
 قرار استفاده مورد ترکیب در یا جداگانه طور به

 نشانگرهاي با مختلف موادغذایی بنديبسته. گیرند
 هستند، موجود بازار در حاضر حال در سنسورها

                                                
1- Indicator 

 نشانگرهاي ،)TTI( زمان -  دما هاينشانگر ازجمله
2فرکانسی رادیو شناسایی سیستم و تازگی

  .]25[غیره و 
یلن، انند با جذب اتتوهاي هوشمند میفیلم

 ترلتغییر دما باعث کن تغییر نفوذپذیري گازها و یا
   .]24[شرایط نگهداري محصوالت شوند

نشانگرهاي شیمیایی یکی از  pH از آنجایی که
باکتري  رشد و شده ختهشنا ايگسترده طوربه که است

سنجی رنگي شناساگر تعداد ،دهدرا نشان می
پیشنهاد بندي هوشمند اي بستهبر pH گیرياندازه
 ، باید ازهای بودن آنسماما به دلیل  است؛شده

و  شودجلوگیري با ماده غذایی مستقیم تماس 
 یرند کهگفضاي باالسري بسته قرار میمعموالً در 
  مناسب نیستند. بندي در خألبراي بسته

سنسورهاي فلورسنت در مقایسه با سنسورهاي 
 دهند.هی را ارائه میتوجسنجی مزایاي قابل گرن

ها امکان استفاده از چند حساسیت باالي آن
کند، گ براي هر سنسور را فراهم میمیکروگرم رن

، ت تعیین شده استیتر از سطح سمپایین بسیار که
ش داده و هزینه بنابراین مشکالت ایمنی را کاه

دهد. این روش به ارزیابی سنسور را کاهش می
کی نیست و امکان شناسایی تّتغییر رنگ ذهنی م

  .]26[ کندهمزمان چندین آنالیت را فراهم می
 مبتکرانه هوشمند دستگاه ماترا و همکاران یک

)BLOW( براي -با بدنه اصلی رزین استالیک را 
 ظرف یک داخل و داخل بین گازي مبادالت کنترل

   مایع یا جامد موادغذایی انبار درطول شده موم
ده از ها نشان داد که استفاکار بردند. نتایج آنبه

نوعی  MAPبندي این دستگاه هوشمند در بسته
 روز 12سبزي ساالد (شابانک) نشان داد که پس از 

بهتر  Cویتامین گراد درجه سانتی 4نگهداري در 
 حفظ شد و از نظر ظاهري بسیار مطلوب بودند

]27[.

                                                
2- Radio Frequency Identification (RFID) 
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  ]27[شده هوشمند اعمال دستگاه شده بابنديبسته ظرف(b) شدهبسته ظرف کاربرد دستگاه هوشمند در (a)-3شکل 

  
تحقیقاتی که در مورد استفاده شناساگرها و 

انجام شده است، از  MAPبندي سنسورها در بسته
بندي زمان در بسته -جمله استفاده شناساگر دما

 با گوشت،که براساس فعالیت میکروبی الکتو
سیلوس طراحی شد و نتایج نشان داد که نقطه 

زمان شرایط بسیار نزدیکی به -اگر دماپایان شناس
و همچنین استفاده از  ]28[عمر مفید محصول 

بندي شده شناساگر گاز اکسیژن در گوشت بسته
 کننده ساطع و اکسیژن سنسورهاي کاربرد، ]29[

  داشت.]30[بندي نان در بسته اتانول

  گیري  نتیجه -6
اي شدهسبزیجات نیازمند شرایط کنترل و هامیوه

تولید تا مصرف، براي  مین، ازدر طول زنجیره تأ
ایمنی و افزایش عمر نگهداري  حفظ کیفیت،

ها بندي میوههاي هوشمند در بستههستند. سیستم
یجات با کنترل عوامل مؤثر در فساد و کنترل و سبز

هاي بیولوژیکی مانند تنفس، سرعت سرعت واکنش
که با استفاده  دهدمی کاهش را ناخواسته هايواکنش

هاي اتیلن، بندي، جاذباز طراحی مناسب بسته
اکسید دي هاي رطوبت وکنندهها و کنترلجاذب

  شود.کربن محقق می
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 کشوربسته بندي  در خصوص وضعیت تخصصی میز گرد
 
 

  
  

داقت عضو علمی دانشگاه صکتر ناصر آقاي د
بندي در صنعت بسته 1373از سال  مشهد فردوسی

وارد شدند و تاکنون سه عنوان کتاب و بیش از 
مقاله در نشریات داخل و خارج از کشور  250

منتشر داشته اند و دانشجویان زیادي را در مقاطع 
مختلف تعلیم و تربیت نمودند و طی دهه گذشته 

بندي مواد غذایی را تشکیل دادند. کلینیک بسته 
به گفته ایشان در دهه هفتاد هنوز در کشور و 

ه به به بسته بندي و توج نیاز اجرایی هايدستگاه
و مشکالت بسته بندي بسیار  شدآن احساس نمی

ه به رشد علم و زیاد بود ولی امروزه با توج  
اقتصادي کشور، اکنون  بندي مشکالتتقسیم
لتی از نیاز به بسته بندي آگاه هاي دودستگاه

هستند و سعی و تالش دارند این مشکل را براي 
مرتفع ساختن صادرات برطرف کننند. امروزه 
خیلی خوب به بخش هاي مختلف بسته بندي از 
قبیل: مواد، ماشین آالت، طراحی چاپ و گرافیک 

ه شده و صحبت هاي زیادي مطرح می شود؛ توج
یکی از مشکالتی که هنوز  اما متأسفانه در کشور ما

   صنعت حوزه در باقی مانده، نداشتن متولّی

صنعت و این  این باشد. به دلیل اینکهبندي میبسته
باشد و کارکردهاي اي میعلم به صورت میان رشته

هاي مختلف وجود دارد. تاکنون آن در وزارتخانه

سازمان یا دستگاه دولتی براي رفع مشکالت 
یجاد نشده است تا با برنامه صنعت بسته بندي ا

هاي خوبی صورت ریزي صحیح و مدون حرکت
کسی پاسخگوي مشکالت  ،گیرد. در حال حاضر

بندي و تولیدکنندگان لوازم و صنعت بسته
تجهیزات این صنعت بزرگ به صورت متمرکز و 

نه دانشگاهی در کشور وجود دارد  .جامع نمی باشد
گاه سازمانی که به این موضوع بپردازد و نه جای

باشد. بنده اجرایی در کشور و این حلقه مفقوده می
نیز طی دهه گذشته درصدد بودم یک انجمن یا 
تشکیالت سازمانی متمرکز در بدنه دولت ایجاد 

ین سؤاالت و مشکالت پاسخگو کنم تا بتوانیم به ا
جمن این می باشد که و پیشنهاد من به ان باشیم

می و تأثیرگذاري د به موقعیت علهرچه می توانی
به گونه اي و  زیدپردابآن در صنعت بسته بندي 

هاي اجرایی  تا هر بخشی از دستگاه نماییدرفتار 
که در این خصوص وظیفه پاسخگویی دارند 
نیازهاي خود را به انجمن سوق دهند و انجمن نیز 

هاي کارشناسی و مجازي پاسخگوي گروهبا تشکیل 
اي مهم این است این سؤاالت باشد. یکی از کاره

که باید با بخش هاي مختلف صنایع و صنوف 
ارتباط برقرار گردد و این امر تأثیر بسزایی براي 
رفع مشکالت موجود ایجاد می نماید. براي ایجاد 

 

  دکتر ناصر صداقت
 ایران بسته بندي مواد غذاییکلینیک تخصصی رئیس 
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اثرگذاري فعالیت هاي علمی به نظر می بایست 
بخش هایی به صورت بزینسی در انجمن تشکیل 

مختلف  هايشود تا با انجام خدمات در بخش
تأثیرات خود را به صورت وضوح باالتر نشان دهد. 
اثرگذاري انجمن در تولید، حمل و نقل، ماندگاري 

باالي کاال، مصرف راحت کاال و کاهش هزینه باید 
براي مخاطبین نمایان باشد تا حرفی براي گفتن 

پیشنهاد من به انجمن،  خاتمه، در باشد. داشته وجود
تشکیل رشته دانشگاهی توسعه علم و رونق آن با 

  بسته بندي در کشور می باشد.
   

  
  

   
  

در ایران بندي گذاري بخش بستهسرمایهروند 
 چگونه است؟

بنـدي در کشـور ایـران از جملـه     بخش بسـته 
هایی از صنعت و خدمات است که هـیچ اداره  بخش

و سـازمان خاصــی بـه طــور مسـتقیم بــه امــور آن    
نوعی جفا در حـق   پردازد. از این جهت هموارهنمی

ــی  ــش روا م ــن بخ ــا  ای ــر و ب ــال حاض ــود. در ح ش
 یکپارچــه در سـاختارهاي کنـونی امکــان مـدیریت   

بنـدي در ایـران   بندي وجود ندارد. بستهبخش بسته
هنوز در حد موج است و با آن که ضـرورت آن کـم   

امـا   ؛و بیش در میان مدیران و عامه مردم جا افتاده
تبیـین نشـده    مشخص و هدفمند بـراي آن  راهبرد

بنـدي  است. البته نباید از نظر دور داشت که بسـته 
ــه      ــبد هزین ــتري را در س ــهم بیش ــدریج س ــه ت ب
خانوارهاي ایرانی بـه خـود اختصـاص خواهـد داد.     

اي اسـت  بندي نیازمند توسـعه بنابراین بخش بسته
بندي منجر شود. این هاي بستهکه به کاهش هزینه

در دیـدگاه   مهم به دست نخواهد آمـد مگـر اینکـه   
، حـداقل در  بنـدي ریزان توسعه بخـش بسـته  رنامهب

اي مدنظر قرار گیرد تا هزینـه تولیـد   وسعت منطقه
ــه  ــاهش یافت ــول    ک ــورد قب ــز م ــت آن نی و کیفی

 کننده قرار گیرد.مصرف
شاید بتـوان گفـت بخشـی از آینـده تولیـد و      

تـوان در بخـش کشـاورزي و    تجارت ایرانیان را می
توان تصـور  چنین دیدگاهی میمشتقات آن دید. با 

بنــدي نیــز از چــه رونقــی کــرد کــه صــنعت بســته
هـایی اسـت   ها همه نشانهبرخوردار خواهد شد. این

گـذاري در  براي این که نگاه خود را متوجه سرمایه
. اگـر  نمـاییم بخش کشاورزي و صـنایع جـانبی آن   

اي موفــق ولــی بنــدي فروشــندهبــاور کنــیم بســته
  ه خواهیم کرد. ن توجخاموش است بیشتر به آ

  
هـایی   بندي خوب داراي چه ویژگییک بسته

 است؟
بندي خـوب  بندي کلّی، یک بستهدر یک جمع

  هاي ذیل باشد:  باید داراي ویژگی
هـا، عبـارات و شـعار آن منطبـق بـا      نوشته -1

  واقعیات و به دور از انحراف و افراط باشد؛

 

  پورمصطفی امام
 رئیس انجمن علوم و فناوري بسته بندي ایران 
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تناسب بین بسته و محصول وجـود داشـته    -2
  باشد،

اي باشـد  گونهطراحی بسته محصول باید به -3
که بتوانـد خریـدار را بـه شـکل و ظـاهر خـود       

  وفادار نگه دارد.
بندي باید وجوه بهداشتی محصول بستهدر  -4

  در نظر گرفته شود.
ــگبهتــرین عکــس -5 هــا را هــا، تصــاویر و رن

انتخاب کرده و در روي بسته ارائه شـود تـا بـا    
مصرف در مخاطب و دیدن آن میل به خرید و 

  .  بیننده ایجاد گردد
تمام عناصر بصري به راستی، درسـتی و بـا    -6

  کار رفته باشد.  شناسانه بهزیبایی روان
کاال باید با سهولت، بدون ضایعات و نقـص   -7

  از داخل بسته خارج شود.  
بندي مقرون بـه صـرفه   تهیه و اجراي بسته -8

چـون:  بنـدي  باشد و از دور ریختگی مواد بسته
فلز، پالسـتیک، کـارتن و یـا کاغـذ جلـوگیري      

  شود.  
ــانگر و    -9 ــد نمای ــایی بای ــین زیب ــته در ع بس

  دهندة محتوي خود باشد.ارایه
مواد اولیه هر بسته باید اوالً بتواند حـافظ   -10

ــر   ــواي خــود باشــد و در اث ــراي محت خــوبی ب
کــاري بــه نقــل، نگهــداري و یــا دســتوحمــل

نوع مـواد بـا توجـه بـه     سادگی پاره نشود. ثانیاً 
شرایط و ترکیب محتوا تهیه گردد. ثالثاً شرایط 
محیطی نظیر: رطوبت و خشکی هـوا، سـرما و   

  گرما... به محتواي آن آسیب نرساند.  
هـاي دیگـر یـک بسـته خـوب،      از ویژگی -11

آسان باز و بسته شدن یـا طـرز اسـتفاده از آن    
  هاي بعدي است.  براي نوبت

هـا،  هـا، فـرم  هیـز از طـرح  گویی، پرایجاز -12
کننده در آن رعایت شـده  نقوش شلوغ و خسته

  باشد.
  

چقـدر   این صنعتاز کنندگان استقبال مصرف
  است؟  

کننـده اسـت. بـنــدي بـراي مصـرفبـسـتــه
کننده وارد تواند و نباید علیه مصرفبندي نمیبسته

 عمل شود.
یکی از کلیدهاي رسیدن به منطـق و تناسـب   

بندي کاال مطالعه در روش مصـرف کـاالي   هدر بست
 کننـدگان اصـلی آن اسـت.   مورد نظر توسط مصرف

ــول ــایر اصـ ــه روش ،سـ ــات در زمینـ ــا و نظریـ هـ
بنـدي در واقـع وظیفــه تکمیــل کــردن و    بستـه

پـشتیبانی حرکتی را دارنـد کـه بـر پایـه رضـایت      
کننده از مصرف کاال شکل گرفته انگیز مصرفخیال
  است.

کننـده اسـت. کـودك،    ایت مصـرف رض ،هدف
سـواد، کشـوري و لشـگري،    جوان، پیر، باسواد و بی

،دانشمند و خالصه همـه اقــشار   سیاستمدار، عامی
کننـده کاالهـاي مـورد نیـاز خـود      جامعه، مصـرف 
بنـدي خـدمت   راستا وظیفه بسـته  هستند و در این

 م با جلب رضایت است.أتو
وضعیت فعلی در صـنایع کشـور کـه بسـیاري     

ی صــنعتگران را بــه ســوي واردات محصــوالت حتــ
ثبـت  خارجی کشـانده اسـت، باعـث شـده نکـات م     

وري مـورد نیـاز   بازرگانی خـارجی یعنـی ورود فنّـا   
کشور توسعه یافته ولی باعث کـاهش رشـد کیفـی    
تولیــدات داخلــی گــردد و ایــن خــود بــه فعالیــت  
سـودجویانه زیـر نـام بازرگـانی کمـک مـی نمایـد.        

که نیـاز   گاه در تجارت اقالمیر هیچپیروان این تفکّ
د نبه دانش باال و ارائه توضیحات فنـی داشـته باشـ   

 کنند.  درگیر نمیخود را 
  

بنـدي را  هـاي بسـته  تـوان هزینـه  چگونه می
  کاهش داد ؟

ــه در جــوییفهصــر هــاي اساســی و قابــل توج
توانـد از طریـق   بنـدي، غالبـاً مـی   هاي بسـته هزینه

ل فراینــد تحلیــل سیســتماتیک و مــنظم از کــ   
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اي از مجموعـه  بندي ایجاد شود. در این زمینهبسته
  تواند مؤثر واقع شود.ها و عوامل زیر می روش

  بندي  بسته هاي نوین درفنّاورياستفاده از ) 1
عملیـات   و اتوماسـیون فرآینـدها در   سازي) ساده2

  بنديبسته
بنـدي و  تأمین مـواد بسـته   انپیمانکار شناسایی) 3

  هاهت دریافت مستقیم از آنجریزي برنامه
) بهبود شرایط انبارداري، گردش موجودي انبار و 4

  بنديجایی مواد بستهجابه
 هامشخصات بستهدقیق فنی و اقتصادي  ) تعریف5
  استانداردهاي خرید خود با رقبا هماهنگی و
اسـتفاده  و  معتبـر  ،) ادامه کار با پیمانکاران بزرگ6

 ه پیمانکاران از اقالم استاندارد شده توسع
فشـرده   و بندي آسانبستهبا ) طراحی محصوالت 7

  هادرون بستهدر محصوالت  کردن و متراکم
بنـدي  مواد بسـته  باخریداري تجهیزات متنوع و  )8

  ها و تعمیرات آن نگهداري و توجه به گوناگون
بندي افزایش بسته و بندي) اجتناب از تعدد بسته9

  ترهاي بزرگدر اندازه
ـ  حداکثر استفاده اقتصادي از مـواد  )10 ه بـه و توج 

  هاي یکپارچه  منافع اقتصادي بسته
اسـتفاده از   و هـاي قابـل برگشـت   بسته تولید) 11

  ریزهاضایعات و دور
تولیـد  بندي کردن محصـول در کارخانـۀ   ) بسته12

  کننده
  بنديآموزش کارکنان بسته با وريافزایش بهره )13

   
بنـدي  زمینـه بسـته  هاي آتی شـما در  برنامه

  چیست؟
  توسعه و تقویت طراحی   -1
 همکاري با سازمان توسعه تجارت ایران  -2
صـورت  ه بندي بهاي آموزشی بستهاجراي دوره -3

  تخصصی در حوزه هاي مختلف بسته بندي
 

ــه     ــه جانب ــرفت هم ــراي پیش ــه ب در خاتم
ــته ــیه بس ــه توص ــور چ ــدي در کش ــا و بن ه

 ؟دارید پیشنهاداتی
ــه -1 ــت هم ــت  حمای ــت از فعالی ــه دول ــاي جانب ه

  بنديبسته
  صورت فلّهجلوگیري از صادرات مواد و کاال به -2
 هـاي آموزشـی ضـمن   طراحی و برگـزاري دوره  -3

 خدمت و دانشگاهی
 بنديبرقراري نمایشگاه دایمی بسته -4
یـه  رات تشـویقی بـراي کل  تدوین قوانین و مقـرّ  -5

 بنديفعاالن در عرصه بسته
6- غـات  اد ارزشـی و فرهنگـی در تبلی  ه بـه ابعـ  توج

 بنديبسته
 بنديتوسعه استاندارها در زمینه بسته -7
ــته  -8 ــنایع بسـ ــاد صـ ــاورت ایجـ ــدي در مجـ بنـ

هـاي محصـوالت کشـاورزي، معـدنی و     کنندهتولید
 صنعتی

بنـدي  طراحی سیستم جـامع و یکپارچـه بسـته    -9
 کشور

ــروژه -10 ــف و واگــذاري پ ــاتی و تعری هــاي مطالع
 بندي به مراکز دانشگاهیر زمینه بستهتحقیقاتی د

 بنديایجاد و توسعه صنایع تبدیلی بسته -11
مواد و تجهیزات  ،هاي نویناوريکارگیري فنّبه -12

 بنديپیشرفته در بسته
ــراي رضــایت ســازي بســتههوشــمند -13 بنــدي ب

 کنندهمصرف
ــل  -14 ــایل حم ــه وس ــراي   وتهی ــب ب ــل مناس نق

بندي شده کاالهاي بستهموقع جایی بهینه و بهجابه
دار، هواپیماهـاي حمـل   هاي یخچـال از قبیل واگن

  گل و ... ،مرکبات
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ایشان نزدیک به دو دهه به برگزاري دوره هاي 

سمینارها و برگزاري همایش هاي علمی  ،آموزشی
و صنعتی در خصوص صنعت بسته بندي در کشور 

پایی فعالیت داشته و ارتباط خوبی با چند کشور ارو
به ویژه کشور ایتالیا برقرار نموده است. نشریه هنر 

منتشر نموده و چندین  1390بندي را از سال بسته
مسابقه در خصوص صنعت بسته بندي و طرح 
مشکالت این صنعت براي دریافت راهکارهاي 

شرکت هایی که در با مناسب برقرار نموده است و 
 اشین آالت، مواد بسته بندي و تولیدم خصوص

و  تعامالت زیادي برقرار نمود ،ظروف فعالیت دارند
در شرایط کرونایی نیز نه تنها نشریه را در فضاي 
مجازي منتشر می کند خبرهاي صنعت بسته 
بندي را به ایمیل هجده هزار نفر که از بین آن ها 
 دو هزار نفر خارجی هستند ارسال می نماید. به

تأثیر  ایشان در شرایط کنونی که کشور تحت نظر
ویروس کرونا قرار گرفته صنعت بسته بندي 
نتوانسته است به دلیل نداشتن مارکتینگ خوب در 
موقعیت خوبی قرار گیرد چون داراي برنامه هاي 

ولی بازارهاي خارجی در  هبه روز نبود راهبردي
حال فعالیت خوبی می باشند و چالش هایی که در 

متأثر نکرده کشور ما وجود دارد این بازارها را زیاد 
ولی در کشورمان خیلی متأثر شده است. اکنون در 
کشورهاي اروپایی شرکت هاي تولید کننده ماشین 
آالت به سمت ریموت کردن خدمات روي آوردند 

 ویروستا بتوانند محدودیت هاي ایجاد شده توسط 
کرونا را کاهش دهند و امروزه محافل علمی دنیا 

د که چگونه هم به سمت این تحقیق روي آوردن
بسته بندي باعث ضد عفونی شدن کاال و محیط 

آیا ماده یا فیلمی وجود  شود؟میپیرامون خود 
دانشگاه هایی  ؟دارد که این ویژگی را داشته باشد

  هاي خود نشان جان هاپکینز در آگهی ،مثل
  هاي علمی دهند که مشغول فعالیتمی

ل می باشند البته تهیه این چنین راهکارهایی مشک
می باشد و در کنار آن باید به محیط زیست و 

ه کرد. در خصوص توسعه فضاي بازیافت نیز توج
مجازي و چگونه استفاده کردن از آن در شرایط 

می باشد  یویروس کرونا نیز یکی از مسائل مهم
ه نمود. شرکت هاي بسته بندي که باید به آن توج

دند استفاده می نمو ي مجازيکه از قبل از این فضا
استفاده از  .باشنداکنون کمتر دچار مشکل می

اینستاگرام و  :هاي مجازي دیگر نظیرایمیل، آدرس
... راهکار مناسبی می باشد که بتوان نه تنها 
فعالیت هاي خود را توسعه داد بلکه خبرهاي 

ه به تهدید جدید را دریافت نمود. همچنین با توج
می باشد یا  ویروس کرونا آیا این واقعاً یک تهدید

ه به شرایط می توان گفت که با توج ؟یک فرصت
جدید ایجاد شده باید کمی بسته بندي ها را 

طراحی فیزیکی، گرافیک،  :متفاوت نمود از نظر
مواد اولیه و ... باید روي ساختار بسته بندي 

یرگذاري ایجاد کرد و باید در آینده شرکت ها ثتأ
د تا از این بیشتر به سمت فضاي مجازي روي آورن

طریق بتوانند بسته بندي هاي خود را معرفی 
نمایند. بسته بندي بدون آرایش و میزان گرافیک 

 

  ايسهیل چهره
  نديبمدیر مسئول و سردبیر ماهنامه هنر بسته



  35                              1399تابستان  – 3شماره  –سال اول 

بسته بندي ها را  نمایدباید کم شود تا محافظت 
که سالم به دست مصرف کننده برسد. انجمن نیز 
باید تا می تواند پل ارتباطی با شرکت هاي بسته 

و  دارد خوبی اناتچون انجمن امکبرقرار کند بندي 
العات و دانش روز را ها اطّمی تواند به شرکت

انتقال دهد. تحقیقاتی را که انجام می دهد می 
بندي باشد. انجمن هاي بستهتواند راهگشاي شرکت

نباید صرفاً علمی باشد بلکه باید با صنعت همگام 
ها را دریافت نماید. انتقال بوده تا مشکالت آن
می انجمن به صنعت بسیار اطالعات از بخش عل

تأثیرگذار است. در ارتباط با فضاهاي مجازي اکنون 
سرعت بیشتر شده است و شرایط جدید ویروس 
 ،کرونا این بخش را چند برابر تأثیرگذار نموده است

ه بیشتري شود. العات توجلذا باید به کیفیت اطّ
براي توسعه  )آنالینبرخط (استفاده از شبکه هاي 

آموزشی و کنفرانس هاي علمی در  برنامه هاي
 به مجهز  حال افزایش می باشد و ما نیز باید خود را

هایی با این نماییم و حتی لینک تجهیزاتاین 
  مراکز قوي برقرار کنیم.

   

  
  

مدیریت مسئولی و  ماهنامه چاپ و نشر با
 15حدود که صاحب امتیازي آقاي حمید سمیعی 

صورت تخصصی سال در صنعت چاپ و نشر و به 
از جمله مطبوعاتی می باشد که وارد د نفعالیت دار

حوزه چاپ شده است. آقاي سمیعی اعتقاد دارد که 
هم در امور  اما ،باشدکارش بیشتر خبرنگاري می

و از جمله  نمایندچاپ و هم کتاب فعالیت می
رونا به عاتی می باشند که در دوران سخت کمطبو

شر می شود و پیوسته ماهنامه شان منتصورت 
در فضاي مجازي  داراي پایگاه خبري بوده که

و  العات در این حوزه هستندمشغول نشر اطّ
ها بیشتر در حوزه بخش خصوصی اطبین آنخم

و  اتی دارندبوده و البته در بخش دولتی هم مکاتب
مشکالت دولت را در سیاست گذاري هاي ضعیفی 

د مشخص و به چالش ر مشکل چاپ وجود دارکه د

ند تا بتوانند این مشکالت را ضمن مطرح کشانیم
راهکارهاي  ،در نزد متخصصین این صنعت نمودن
لی در آن را هم پیدا نمایند. نداشتن متو مناسب

، نبود ، فقدان استانداردهاي تعریف شدهاین حوزه
بازار چاپ در کشور، نداشتن قوانین واضح و روشن 

چاپ  و عدم حمایت از دستگاه هاي اجرایی براي
هاي خارج از کشور جهت بعضی از درخواست

صادرات دستاوردهاي چاپ و نشري از جمله 
باشد که ایشان در این خصوص مطرح مشکالتی می

نمودند. پیشنهاد ایجاد شهرك هاي صنعت چاپ 
براي فعاالن این صنعت از جمله پیشنهاداتی بود 

طرح مکه ایشان براي برون رفت از این وضعیت 
أسفانه صنعت چاپ در نزد مدیران فعلی نمودند. مت

دستگاه هاي اجرایی تاکنون به عنوان یک صنعت 
شناخته نشده است و این دیدگاه مانع رسیدن به 

 

  حمید سمیعی
  مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه چاپ و نشر
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باشد. رفت از این وضعیت میبازارهاي هدف و برون
گرفتن پروژه هاي خارج از کشور براي کمک به 

هایی می باشد اهالی صنعت چاپ یکی دیگر از راه
تواند به این وضعیت رکود کمک نماید مثل که می
هاي درسی در عراق، اما چون در کتاب چاپ پروژه

 ،مسیر سیستمی و ایمنی وجود ندارد این پروژه ها
گیرد. اجراي چنین پروژه هایی به سختی انجام می

انجمن کارتن،  :وجود چندین انجمن در کشور مثل
به چاپ، انجمن طراحان گرافیکی و ... در کشور 

دلیل نداشتن همگرایی مناسب متأسفانه کمک 
 وجود به را مؤثري براي رفع موانع و مشکالت

نیاورده است. ایشان در خصوص آینده چاپ 
در حوزه چاپ و نشر بسته  .دیجیتال نظر داشته اند

ل شدن در ها دستخوش متحوفنّاوري در کلبندي 
دنیا می باشند و در کشور ما هم پویایی ضعیف 

شد. تکیه بر فضاي مجازي براي نشر مطالب بامی
که  هیچ صداقتی ندارد و هیچ تضمینی وجود ندارد

مطالب اشاره شده در فضاي مجازي داراي صحت 
درستی باشد و در آینده به همین دالیل دوباره 

  روي کتاب و نشریات  سمت مخاطبین ما به
. خبرنگاري یک شغل با اصالت است و در آورندمی

سعی می کند به صحت و درستی  آن خبرنگار
آن خبر معتبر نخواهد  ،بپردازد در غیر این صورت

  بود. نظر ایشان در خصوص صنوف چاپ و 
باشند یا با هم بسته بندي که آیا این ها جدا می

این نظر را داشتند یک تغییر و تحول در  ؟هستند
   .گیري استصنعت چاپ در حال شکل

و  یمی استي قدصنعت چاپ داراي تاریخچه
چاپخانه ها شروع به چاپ می نمودند و چون باید 

گرفت ابتدا این کار ها نظارت صورت می در کار این
ت در وزارت فرهنگ انجام شد و بعد از یک مد

ها به سمت فضاي چاپ کم رنگ شد و این چاپخانه
بندي گرایش پیدا کردند و بعد از به وجود بسته

غذ خیلی دیگر از آمدن تحریم ها و گران شدن کا
مت بسته بندي روي آوردند. از چاپخانه ها نیز به س

  چاپخانه داران کارشان را فرهنگی  ،مقدی
بندي ها خود را به نوعی بستهو چاپخانه دانستندمی
خواستند طور که میها هم همیندیدند و چاپیمی

به نوعی امتیاز بگیرند به همین سمت آمدند ولی 
د نشده است و هنوز چاپ در فاقی ایجاهنوز اتّ

وزارت فرهنگ و ارشاد مانده است ولی اگر این دو 
هاي بخواهند در کنار هم باشند باید وزارتخانه

فرهنگی به هم نزدیک شوند  ها به لحاظلی آنمتو
ر سفانه آدم هاي این دو قشر با هم تفکّولی متأ

ایشان در خصوص انتظار مشترك ندارند. همچنین 
هاي علمی انجمن این بوده که علمیهاي فعالیت

تولید محتوا نمایند تا این تولیدات بتواند به صورت 
زیربنایی در بخش چاپ و بسته بندي تأثیرگذار 

باید هزینه کرد و  ،البته براي این کار ،دنباش
حمایت می خواهد چون تحقیقات مورد حمایت 
قرار نمی گیرد و همه به دنبال مسیرهاي زود بازده 

  بندي نیاز به زمان و هزینه بسته لذا ،اشندبمی
باشد.می
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 با حمایت و نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی

  المللینخستین همایش بین
   اتیلنزنجیره ارزش پلی

  ودشبرگزار می

 
المللی زنجیره ارزش همایش بین نخستین

 ،نو گریدهاي ،اورياتیلن با محوریت معرفی فنّپلی
مهرماه امسال  13و  12کار،  و بازارهاي کسب

 .شودبرگزار می
 ی صنایعبه گزارش شانا به نقل از شرکت ملّ

المللی زنجیره هاي بینسلسله همایش« پتروشیمی،
راهبري و نظارت  ارزش محصوالت پتروشیمی با

همایش  ی صنایع پتروشیمی با برگزاريشرکت ملّ
از مهرماه امسال آغاز » هایلناتپلی زنجیره ارزش

 .شودمی
 نخستین همایش زنجیره ارزش تحت عنوان

شود که بازارهاي محور برگزار می 6در » اتیلنپلی«

هاي اوريالمللی، معرفی فنّبین اي وداخلی، منطقه
 هاياتیلن و صنایع تکمیلی، مزیتزنجیره پلی

هاي صنایع تکمیلی رقابتی ایران و بررسی پیشران
گذاري و سرمایه هايانواع آن، بررسی فرصت و

ترین محورها و اهداف رو از مهمهاي پیشچالش
 .این همایش است

خانواده  ترین عضواتیلن، بزرگاز آنجا که پلی
ترین پالستیک مصرفی ها و متداولالفینمهم پلی

تقاضاي آن در سه گرید  جهان است و عرضه و
اتیلن ک و پلیاتیلن سباتیلن سنگین، پلیپلی

است، لزوم توسعه زنجیره ارزش این  سبک خطی
قرار  محصول پرارزش، مبناي برگزاري این همایش

 .گرفته است
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 اکنون ظرفیت کل تولید پلیمر در کشور حدود
 8/4میلیون تن در سال است که از این میزان  2/8

اتیلن به تولید پلی )درصد 60میلیون تن (معادل 
اتیلن ها، پلیاتیلنن پلیاختصاص دارد. در بی

درصد بیشترین سهم در تولید  45سهم  سنگین با
 اکنونهم .و تقاضا را به خود اختصاص داده است

 20اتیلن در خاورمیانه پلی تولید در ایران سهم
 .درصد است 4جهانی  درصد و در بازارهاي

 پروپیلن، متانول،المللی پلیهاي بینهمایش
PVC، هاي اورتان از دیگر همایشلیو پ استایرنپلی

هاي اوريکلی معرفی فنّ است که با اهداف تخصصی
گذاري و بررسی هاي سرمایهنوین جهانی، فرصت

هاي ه به زمینهبا توج صنایع این هايچالش ها،مزیت
و نظارت دفتر  رقابتی و بازارهاي آینده با حمایت

توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تا پایان 
 .برگزارخواهد شد امسال

مرکز توسعه زنجیره ارزش و شرکت 
ایش امروز مجري و برگزارکننده هم سازانهمایش

  .اتیلن هستندزنجیره ارزش پلی
  ترین عضو خانواده مهم اتیلن بزرگپلی

مصرفی در  ها و متداول ترین پالستیکالفینپلی
جهان است و عرضه و تقاضاي آن عموماً در سه 

 ، پلی اتیلن سبک(HDPE) سنگین پلی اتیلن گرید
(LDPE) و پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)    

 110ها با ظرفیت بیش از اتیلنباشد. پلیمی
و پیش بینی متوسط  2018میلیون تن در سال 

بیشترین  2028% تا سال  4تقاضاي بیش از  رشد
را دارد. در  پلیمرها تقاضاي و سهم در بازار عرضه

بیشترین  %45با سهم   HDPEها، بین پلی اتیلن
داشته و پس از پلی پروپیلن، در  تولید و تقاضا را

ایران  ظرفیت کل پلیمري .رتبه دوم قرار دارد
آن  %60میلیون تن است که قریب به  2/8معادل 

را پلی اتیلن به خود  - سال در تن میلیون 8/4 –
تخصیص داده است که نشان از اهمیت تقاضاي 

ریزي براي آن را دارد. در حال برنامه این محصول و

منطقه  حاضر، سهم ایران از ظرفیت پلی اتیلن
  .باشد می %4و  %20ترتیب ه خاورمیانه و جهان ب

اتیلن کشور بیش از  در حال حاضر تولید پلی
میلیون تن آن  3میلیون تن است که قریب به  4

برابر بودن میزان صادرات  گردد. دو صادر می
 ست که وارداتا در حالی نسبت به مصرف داخلی

مصنوعات پلی اتیلن با هزینه هاي باال، ضرورت 
پلی اتیلن جهت  برنامه ریزي توسعه زنجیره ارزش

ایجاد ارزش افزوده و جلوگیري از خام فروشی در 
پتروشیمی، توسعه و اشتغال مولد را بیش  صنعت

  .از پیش ایجاب می نماید
اجراي همایش تخصصی زنجیره ارزش  هدف از
روزهاي  که در "و کسب و کار فناوري"پلی اتیلن 

 گردید، خواهد برگزار 1399 ماهمهر 13و 12
صنایع تکمیلی پلی در  جدید هايفناوري معرفی

هاي  ، دستاوردهاي شرکتمین آنأاتیلن و نحوه ت
، فناوري بنیان در توسعه و بومی سازي دانش

پلی اتیلن،  هاي تولید گریدهاي نوین بررسی راه
هاي زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی این  فرصت

، نقش رقابتی موجود هاي صنعت بر اساس مزیت
کامپاندهاي پلی اتیلن در صنایع مختلف، بررسی 

صنعت پلی اتیلن و ارائه راهکارهاي  چالش هاي
  .قابل اجرا، می باشد

سخنرانی و ارائه  )1 همایش در سه بخش
 ) نمایشگاه3) میزگردهاي تخصصی و 2مقاالت، 

کنندگان این همایش، شود. شرکتمی برگزار جانبی
افراد  متخصصین همین حوزه و نیز شرکت ها و

ثیرگذار صنعتی اعم از خصوصی یا دولتی خواهند أت
انتهاي همایش دستاوردي محسوس  تا بتوان در بود

یشگاه . نمادادو قابل اجرا براي این صنعت ارائه 
وانمندي جانبی این همایش، مکانی براي نمایش ت

بود و در این رویداد  هاي معظم خواهد شرکت
الع عموم ، دستاوردهاي خود را در معرض اطّعلمی

دهند. این همایش، فرصتی را فراهم خواهد  قرار
بتوانند با استفاده  هاي توانمند داخلیشرکت تا آورد

  .از آن به توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند
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ی ایده شو در قه ملّبرگزاري مراسم اختتامیه مساب
 با دارویی و بهداشتی –صنایع غذایی، آرایشی 

  پساکرونا و کرونا تولید، جهش رویکرد

  
  

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد 
و  ختگانیفره شتریصفادشت با هدف تعامل ب

 شودهیا“به صنعت مسابقه  شانیا يهادهیا یمعرف
را در  ”ییو دارو یبهداشت یشیآرا ،ییغذا عیصنا

 .دکربرگزار  یسطح ملّ
پژوهشگران جوان و نخبگان واحد  باشگاه

 تیمسابقه از حما يبرگزار يصفادشت در راستا
جمله باشگاه  غرب استان تهران، از يواحدها ریسا

قدس و  پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهر
 ییدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق نیمالرد، همچن

 یگاه آزاد اسالمقدس، مدرسه اشتغال دانش شهر
در  نینو يهاياورو فنّ دقدس، مرکز رش شهر
غرب استان  يکوچک و متوسط واحدها عیصنا

مسابقه مرکز  انیحام گریتهران برخوردار است. از د
دانشگاه علوم  ییغذا عیو صنا هیعلوم تغذ قاتیتحق

و  یعلم جیتهران، سازمان بس یآزاد اسالم یپزشک
 يکاربرد یعلم یآموزش استان تهران، مرکز ياورفنّ

و  رانیا يبندبسته ياورنان سحر، انجمن علوم و فنّ
 یشیآرا ،ییغذا عیصنا نهیکارخانجات فعال در زم

 اشاره کرد. ییو دارو یبهداشت
بهرامی، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و 

ه به اهمیت جهش نخبگان واحد صفادشت: با توج
ده در هاي ایجاد شو چالش 1399تولید در سال 

ها در  ه به توانمندي آنها با توج، ایدهشرایط کرونا
، جهت کاهش رایجاد جهش تولید و یا ارائه راهکا

معضالت دوران کرونا و پساکرونا بررسی شدند. 
داوري در چهار مرحله صورت گرفت  ،ین منظوربد

ایده در مرحله نهایی  11ایده دریافتی  38و از 
  بررسی شدند.
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ها به اول و دوم با ارسال ایده داوري در مرحله
 شهر ،ت علمی واحد صفادشتأداوران اعضاي هی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران و  ،قدس
 دیگر واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی و نمایندگان

صنعت انجام شد. در مرحله سوم افراد منتخب 
 ود را ارائه نمودند.ایده خ ،صورت ویدیوکنفرانسبه

مرحله داوري به مرحله  3منتخب پس از ایده  11
ه بهاي خود را شرح داده و ایده ،اختتامیه راه یافته

  ادند.هاي داوران پاسخ دپرسش
 بر اساس نیازسنجیمحورهاي مسابقه از آنجا که 

هاي اجراي ایدهشده است.  ییناز صنعت تع
ثري در ایجاد جهش تولید خواهد مؤ دریافتی گام
هاي نوین نوتکنولوژي و روششامل نابود. محورها 

، محصوالت فراسودمند، بنديبسته اوري،فنّ
 هاي جدید، غذافرموالسیون و معرفی فراورده

غذایی،  گیاهان دارویی و ایمنی در صنایع ،داروها
بوده است که با  دارویی و بهداشتی –آرایشی 

ه قرار گرفتهرویکرد کرونا و پساکرونا مورد توج 
زاري این مسابقه و دریافت است و هدف از برگ

ها برداشتن گامی در جهت کاهش مشکالت ایده
  ناشی از دوران کرونا و پساکرونا است.

صورت ویدیوکنفرانس در روز جلسه اختتامیه به
هاي منتخب ایدهماه برگزار شد. شنبه اول شهریور

 - در دو زمینه صنایع غذایی همچنین آرایشی 
در یر اعالم شد.بهداشتی و دارویی به ترتیب ز

تولید غذایی: امیر اربابی با ایده  زمینه صنایع
سبزینه گندم و استفاده از آن در محصوالت 

باشگاه از  خوراکی، دارویی،  بهداشتی و آرایشی
. پژوهشگران جوان و نخبگان واحد صفادشت

  الیه دو تولید فیلم ها با ایده نرجس جنتی
 با نیتوز گبر سانسا ويحا زانکیتو –تیلناپلی

دانشگاه آزاد اسالمی ا از پالسم فناوري از دهستفاا
. زهرا لطیفی با ایده سس و واحد علوم دارویی

اشگاه پژوهشگران جوان و چاشنی ماهی از ب
  ري.نخبگان واحد سا

فاطمه : بهداشتی و دارویی -آرایشی در زمینه 
باشگاه اژ از هاي ماسشمعسبحانی با ایده 

س. مریم قد ان واحد شهرپژوهشگران جوان و نخبگ
یی ي داروهاحاملي با ایده نانوآبادنجف انتشاري

تقویت در کی راکسن خورت وابیوتیکی به صووپر
از ها يباکتروس و یروبر ابردر یمنی اسیستم 

 قاسمی د نور. نازنیندانشگاه آزاد اسالمی واح
پماد التیام و بهبود زخم و  با ایده تهیه ورکی

باشگاه پژوهشگران جوان و ز ا اسکارهاي پوستی
 قدس. شهر نخبگان واحد
ه داوران هاي ارائه شده نیز مورد توجسایر ایده

قرار گرفت. بهرامی دبیر علمی مسابقه اعالم کرد 
. ها نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفتسایر ایده

سسات تحقیقاتی در این راستا با مراکز رشد و مؤ
از  ،خواهد شد هاي الزم انجاممرتبط هماهنگی

ایده طراحی اپلیکیشن توان به ها میاین ایدهجمله 
همیار شکوفایی و همچنین تولید نان حجیم حاوي 

اشاره کرد. ایده هایی که در  ه آمارانتغلّ آرد شبه
اند جهت حمایت مرحله سوم داوري نیز حذف شده

جلسه ه خواهند بود.ها مورد توجو پرورش ایده
دکتر قاسمی پیربلوطی ریاست اختتامیه با حضور 

واحد و رئیس مسابقه، دکتر فربد رزازي معاونت 
دانشجویی ستاد مرکزي باشگاه پژوهشگران جوان 

دکتر علیرضا عموعابدینی رئیس کل  ،و نخبگان
مسابقات و رویدادهاي ستاد مرکزي باشگاه 
پژوهشگران جوان و نخبگان، دکتر سجاد صداقت 

دکتر مریم  ،سقد معاونت پژوهشی واحد شهر
 ،شاد معاونت پژوهشی واحد صفادشتمصلحی

دکتر سپیده بهرامی رئیس باشگاه پژوهشگران 
 ،جوان و نخبگان واحد صفادشت و دبیر مسابقه

دکتر زهرا خلج رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و 
دکتر محسن محسنی  ،قدس نخبگان واحد شهر

رئیس مرکز رشد واحدهاي غرب استان تهران به 
  ویدئو کنفرانس برگزار شد. صورت



 

 

 

  



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

  


