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يکي از عوامل مهم در موفقيت و کسب بازارهاي گسترده براي فروش، در کسب و کار تجاري امروز، اطّالع 

دقيق از خالقيت ها، شناسايي رقبا و فروشندگان کاالهاي مشابه براي جذب مشتري است. در ارايه طرح ويژه هر 

محصوالت به طراح اين امکانمي دهد تا طرح محصولي درک صحيح از طرح هاي رقباء توسط طراح بسته بندي 

هدف داري ارايه نمايد. استفاده از فنّاوري روز در کنار رعايت مسائل هنري و نکات زيبا شناختي، مسائل مهم 

 ستقبال از محصول مفيد خواهد بود.بندي و اها بر موفقيت بستهديگري در کار طراحي نقش دارند که رعايت آن

دهندگان و نظريات هاي منطقي سفارش، رعايت نيازهاي بازار، در نظر داشتن خواستهتوجّه به عوامل فني

کارشناسان بازاريابي و فروش، همراه با رعايت قوانين و ضوابط، از جمله نکاتي است که بايد پيوسته در کنار هم، 

ئل هنري بيشتر خودنمايي مورد توجّه قرار گيرد. هرچه شناخت و دقّت بر روي اين نکات بيشتر شود، رعايت مسا

گردد.در رقابت تنگاتنگ تر توليد ميتر و شايستهاي موفّقنشيند و در مجموع بستهکرده و بهتر به ثمر مي

بازارهاي جهاني، کليه رقابت رسد. ممکن به نظر ميامروزي، بدون تبليغات، توسعه بازار فروش و موفقيت کاال غير

بندي به عنوان يک ابزار دانند. هدف اوليه تحقيقات بستهبندي ميحي بستهو مبارزه را در امر تحقيقات طرا

کننده )چه اينکه تمرکز آن در بازارهاي داخلي باشد و يا جهاني( ثابت و يکسان است. گيري و تعيينتصميم

 ها نظرات متفاوت به دست مي آيندشود، ابزارهايي است که توسط آنچيزي که عوض مي

محصوالت و  اوقات از بسياريدر بندي، بسيار ناچيز است و صنعت بسته دليل عدم وجودبه  ما صادرات کشور

 کشورمان گرفته و محصوالت قرار سوء استفادهمورد ، برندپوشش مناسب و  ،بنديبسته دليل نبودتوليدات ما به 

دي وپوشش مناسب است که بنموارد اين بستهاز در حالي که در بسياري .شوندبه نام ديگر کشورها، صادر مي

و شيک بودن پوشش محصول اهميت  خريداران به زيبايي کاال غالبانتخاب  مي باشد. در هنگامکننده تعيين

امااين را نيز بايد ، تر از کيفيت استبندي مهمبسته کهالبته اين بدان معنا نيست  کاال؛ دهند تا کيفيت آنمي

و بازار خود را از  موفق نخواهد بود ،و پوشش مناسب در جهانامروز بنديگفت که کاالي با کيفيت بدون بسته

و در  قرار دارداهميت جنبه مورد توجه و ، از چند دنيا بندي در اقتصاد و بازارهاي امروزيبستهدست خواهد داد. 

  .دندر نظر گرفته شوشاخص ها و ويژگي ها  بايد اين بندي، معموالًصنعت بسته

 

 کشورنقش فناوری در رشد تجارت و اقتصاد 
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هاي دانه ينهاي نوبنديبسته
 انار آماده مصرف

 ودادي وند مريم
 دانشگاه فردوسي مشهد يدانشکده کشاورز يگروه آموزشي علوم و صنايع غذاي دانشجوي کارشناسي ارشد

 

 صداقتناصر 
 گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهددکتراي تخصصي استاد 

 
 چکیده
 هایمیوه ترينمهم از و مفید و خوراکي هایمیوه ترينقديمي از يکي (Punica granatum L) علمي نام با انار

 مشکالت که هاييروش معرفي و بوده مشکل انار پوست سازی جدا ولي ،است کشور در اقتصادی ارزش با تجاری

 توانندمي مصرف دهآما انار هایدانه باشد ثرمؤ انار بازار گسترش در تواندمي دهد کاهش را انار میوه مصرف

 .دهند افزايش انار برای را گانکنندمصرف تقاضای و باشند تازه هایمیوه مصرف برای مطلوبي و مناسب جايگزين

 با انار هایدانه انبارماني بنابراين .هستند حساس میکروبي و شیمیايي ،مکانیکي هایآسیب به انار تازه هایدانه

   که شده اصالح اتمسفر :مانند نوين بندیبسته هایاوریفنّ .است آن رسانيارباز در مهمي مرحله فرآوری حداقل

 قرار میکروبي آلودگي و کیفیت افت معرض درکه  را محصول سلولي تنفس سرعت و آنزيمي فرآيندهای تواندمي

 که رابنفشف پرتودهي و سرد پالسمای :مانند جديد حرارتيغیر هایروش از استفاده يا و دنده کاهش دارند،

 در فساد و زابیماری عوامل سازیفعالغیر برای روشي عنوانه ب توانندمي ،هستند ارزان و زيست محیط دوستدار

 و کنندمي عمل گازها و رطوبت تغییرات برابر در مانعي عنوان به که خوراکي هایپوشش شود. استفاده غذايي مواد

 بسته کاربرد بر مروری مقاله اين شوند. استفاده ،باشند داشته قارچيضد و میکروبيضد خواص توانندمي برخي

 ،فرابنفش پرتودهي ،سرد پالسمای از استفاده ،باال اکسیژن با و فعال شده اصالح اتمسفر روش مانند: نوين هایبندی

 .باشدمي صرفم آماده انار هایدانه کیفي خصوصیات حفظ و ماندگاری بهبود بر خوراکي هایپوشش و نانو بندیبسته

 

 مقدمه

 سهالم  تغذيهه  در مهمي نقش هاسبزي و هاميوه

 از کننهده مصهرف  ههاي اولويهت  فهرست در و دارند

 ،سهري   فسهاد  کهه  هسهتند  برخوردار بااليي اهميت

 نهامطلوب  پذيرش سبب نهايت در و محصول تجزيه

 آمهاده  محصوالت ]7[گرددمي منفي بازارپسندي و

 بها  کهه  شهوند مهي  اطهال   محصوالتي به مصرف به

 خهرد  بهرش،  شستشهو،  :مانند هاييروش از استفاده

 شده توليد هاسبزي و هاميوه کندن پوست و کردن

           از اسههتفاده بهها خنههک شههرايط تحههت و باشههند

 هر از عاري و شوند بنديبسته پليمري هايپوشش

 فراينههدهاي بههه احتيههاجي و بههوده افزودنههي گونههه

 مصهرف  از قبهل  پخهت  و سهازي آماده مانند ديگري

 بهومي  کهه  انار ميوه .[6]ندارند کنندهمصرف توسط
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 سراسهر  در هها ميهوه  ترينمحبوب جز و است ايران

 مقهدار  حهاوي  ميهوه  ايهن  .آيهد مي حساب به جهان

 بر بتواند است ممکن که است اکسيدانآنتي زيادي

 از و بگهذارد  اثهر  خهوني  کهم  :ماننهد  مشکالتي روي

بيمهاري   خهون،  کلسهترول  :جملهه  از ههايي بيماري

 پيشگيري هاسرطان انواع از برخي و عروقي و قلبي

 ايتغذيهه  نظهر  از انهار  خهوراکي  قسهمت . ]22[کند

 از هيتهوجّ  قابهل  بخهش  حهاوي و  است عالي بسيار

      محلهول،  جامهد  مهواد  اسهيدها،  :جملهه  از آلي مواد

 عناصر و چرب اسيدهاي ها،ويتامين ساکاريدها،پلي

     صههورت بههه ايههران در انههار. ]10و 9[ اسههت معهدني 

 اسهت  حهالي  در ايهن  .شودمي عرضه بازار در ايهفلّ

 بهه را  انهار  آمريکهايي  و اروپهايي  کشهورهاي  در کهه 

 قابهل  قيمهت  بها  و مصهرف  آمهاده  و ايدانهه  صورت

             فوايههد رغههمعلههي. داننرسههمههي فههروش بههه هيتهوجّ 

 وجهود م مشهکالت  بهه  هتوجّ با انار سالمتي شماربي

 بها  هها دانهه  سهخت  کردن خارج دليلبه انار مصرف

 از دانهه  اسهتخراج  همچنين .است روبرو محدوديت

 در رنهگ  محهرک  فنلهي  هايمتابوليت علته ب ميوه

. کننهد مي هلکّ هلکّ را هاآن هادانه سازيآماده هنگام

 بهه  جههت  فهرآوري  حهداقل  با تازه انارهاي نابراينب

 خهوا   حفظ با صرفم آماده هايدانه آوردن دست

 توليد افزايش امکان و سالم ايتغذيه کيفي، ،حسي

 ايهن  بها  .]11و  8[کنهد مهي  فهراهم  را انار مصرف و

 انار دانه ميکروبي کيفيت و يمغذّ مواد حفظ ،حال

 عمليهات بهه   حهداقل  زيرا ،است اساسي چالش يک

 کاهش عمهر  کيفيت کلي و باعث افت رنگ، راحتي

       از بنههديبسههته. ]11[شههودمفيههد محصههول مههي 

 هها سبزي از محافظت براي مفيد و ساده هايروش

 مقابهل  در محافظهت  موجهب  که باشدمي هاميوه و

 خصوصههيات حفههظ همچنههين و خههارجي عوامههل

بهه همهين جههت     .شهود شهيميايي مهي   و فيزيکهي 

بندي نوين براي افهزايش  هاي بستهاستفاده از روش

شهده  مفيد محصوالت آماده بهه مصهرف رايه      عمر

 [.6است]
 

 (MAP)فعال شده اصالح اتمسفر روش -2

MAP فعال يا غيرفعال ديناميکي فرآيند يک 

اتمسفر  .است بسته يک در گاز ترکيب تغيير براي

 ميزان ،فرآيند دو بين تعامل با اصالح شده فعال

 طريق از گاز انتقال وسلولي  توليد گاز با تنفس

 ترلکن بدون و شودمي حاصل بنديبسته مواد

 با .شودمي اعمال گاز اوليه ترکيب روي بر بيشتر

 از بسياري به فرآيند دو اين ،MAP در حال اين

 مساحت و فيلم ضخامت :مانند ديگر هايشاخص

 و بسته داخل خالي فضاي ،محصول وزن ،سطح

 حجم ،مثال عنوان به. دارد بستگي حرارت درجه

 منجر تواندمي بسته درداخلي   فضاي از محدودي

. شود گاز انتشار برابر در مقاومت افزايش به

 سرعت مانند متابوليکي فرآيندهاي ،همچنين

 نفوذپذيري و زادرون مختلف هايآنزيمي و تنفس

 از استفاده با يابد.مي افزايش دما افزايش با فيلم

 تنفس بر تکيه با و يافته تغيير اتمسفر ترکيب

 صورت به را موجود اتمسفر توانمي سلولي

 گاز مخلوط به تا داد تغيير بنديبسته در غيرفعال

 فضاي و تنفس ميزان به بسته. برسد نظر مورد

 طول هفته 3 تا 2 تواندمي بسته در موجود گازي

 حاصل پايين دماهاي در پايداري حالت تا بکشد

 نفوذپذيري خصوصيات و تنفس ميزان اگر .شود

 مسفرات ،باشند داشته ارتباط هم درستي با به فيلم

 توليد و اکسيژن جذب طريق از تواندمي نظر مورد

 نهايي محصول يک عنوان به کربن اکسيد دي

 به اما ،شود ايجاد شده بنديبسته بسته در تنفس

 محيط يک تنظيم براي محدود امکان دليل

 ،مناسب هايفيلم به دسترسي عدم مانند ،غيرفعال

 براي را حرارت درجه جبران و گازها انتشار که

 در فعال فضاي ايجاد ،کندمي فراهم مؤثر کارايي
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است.  ارجح بسيار فعالغير تغييرات با مقايسه

MAP  يا انتشار گاز سري  فرآيند يک ،شاملفعال 

 گاز کنندهدف  مواد از استفاده يا جايي گازهاهجاب

 در و بسته در نظر مورد گاز مخلوط ايجاد براي

 نامناسب گازهاي ايجاد از جلوگيري حال عين

 دليل به 2CO باالي حالليت ،مثال عنوان به. است

 فروپاشي به منجر تواندمي آزاد فضاي حجم کاهش

 توانندمي کربن اکسيد دي هايجاذب. شود بسته

 ،کنند جلوگيري مضر سطوح به 2CO گاز ايجاد از

 تغيير اتمسفر بنديبسته هنگام در است ممکن که

 تواندمي 2CO يادز تجم . دهد رخ غيرفعال يافته

 صدمات و سلولي غشاي آسيب به منجر

 بين از جمله از ،شود محصول به فيزيولوژيکي

. شديد آنزيمي شدن ايقهوه و استحکام رفتن

 براي توانمي اکسيژن کنندهجذب از ،اين بر عالوه

 استفاده بسته فضاي در 2O جزئي فشار کاهش

 از ،شودمي پخش فيلم طريق از که را 2O و کرده

 .]16[برد بين

 بهراي  آن کاربرد ،MAP دمتعدّ مزاياي رغمعلي

 هنهوز  پهردازش  حهداقل  با آن دانه و انار کامل ميوه

 انتخهاب : قبيل از هاييچالش دليل به است محدود

 واحهدي  پليمهري  فيلم هيچ زيرا ،پليمري هايفيلم

 بههه MAP بههراي را الزم خههوا  تمههام توانههدنمههي

 دماي يا و ناسازگار يسازذخيره شرايط در خصو 

 معهين  دماي در که پليمري فيلم ،.دهد ارائه انتقال

 افهزايش  بهه  منجهر  است ممکن دارد بهينه عملکرد

. شهود  بهاالتر  دماي در نفوذپذيري يا تنفس سرعت

مورد خاصيت  فووپذيري      العات محدود هنوز دراطّ
سياز   ها در دما  مختلف و متياا  پختي    اکث  فتلم

در ب ابي  فايار منيافتنر در     ذلتم   و مقاوم  فتلم
 MAPکي  بي ا     ،فقي  وسياز  و ممي   هنگام پخت  

عيالو  بيي    افيار بييتار م يم اسيي  در دسيت   اسي       
ظ فتيي  منييافتنر فييتلم ذلتميي   فتييا بيي ا      ،اييي 

ذييري   و کننييدنا  بايييد بييا اف  ييا  رامتيير مفيي  
بيي دار  ا ييادق ب قيي ار کنييد  فاييا  داد  قابلتيي  هييي 

قييادر بيي  مافييدنار   MAPور  افنّيي شييد  اسيي  کيي 
             ،هييا  افييار و متييو  کاميي  اسيي   بييا اييي  ميياق   دافيي 
 "بييت  بنيد  هوشيمند   " :ها  جديد مافندور افنّ

 و ذتافيت  افيااي  بتايت  عمي  موتيد و ايمنير افيار      
 اسيتواد   همچنيت    کندکام  را ف اهم مر  هامتو 
 مييواد عنييوا  بيي  مخيي  غتيي  و طبت يير محفييوهت از

 ب تيي  UV-C) و عييي  اا ايي  مافنييد) فگ دارفييد 
  يابد ب بود MAP با هم ا  اس 

MAP بهه  ،محهدود  العهات اطّ دليل به هم هنوز 

 ايهن  در همچنهين . شهود مهي  محهدود  خها   ارقام

 واکهنش  مختلف انار ارقام که شد داده نشان بررسي

 تجربهي  مطالعهات  ،رو ايهن  از دادنهد  نشان متفاوتي

 ترآگاهانه بازده با رقم هر براي انهجداگ طور به بايد

 ميهزان  مثهال  عنهوان  متابوليکي)به خوا  مورد در

 مختلف شرايط تحت کامل( ميوه يا انار دانه تنفس

 اوريفنّه  آميهز تقيّه موفّ کهاربرد  بتواند تا شود انجام

 .]17[دهد گسترش را موجود
 

 MAPجديالالد  شالالده اصالالالحاتمسفر روش -3

 باال( اکسیژن

بندي مطلوب براي بسته پيشرفت بسيار

محصوالت تازه آماده به مصرف استفاده از روش 

 700-100اصالح شده اکسيژن باال ] اتمسفر

شده است بر تازگي مشاهده ه باشد که بدرصد[ مي

بندي هواي معمولي و بسياري از معايب بسته

 اصالح شده با اکسيژن پايين برتري دارد. اتمسفر

تغييرات  ل مهاراکسيژن باال شام MAPمزاياي 

           هاي تخميرجلوگيري از واکنش نزيمي رنگ،آ

ها است که با هوازي و غلبه بر رشد باکتريبي

حصوالت آماده به مصرف هدف افزايش نگهداري م

 .]12[شوداستفاده مي
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تغيير  مزاياي اتمسفر رساندن حداکثر به براي

 سطوح تا است مطلوب باال اکسيژن يافته با

 دي کربن و درصد ۴0 از بيش باال فضاي اکسيژن

 طول در درصد 2۵ الي 10 محدوده در اکسيد

براي دستيابي  .شود محصول حفظ نگهداري تمدّ

 درجه حرارت کاهش با توانمي ،به اين منظور

 بافت سطح آسيب رساندن حداقل به ،نگهداري

 سرعت با محصولي کردن انتخاب ،خورده برش

 يباالي فضاي حجم ايشافز تر،پايين سلولي تنفس

 حجم به محصول حجم نسبت يا کاستن و بسته

 از استفاده ،شده پر بسته وزن کاهش توسط گاز

 از بااليي سطح تواندمي که بنديبسته فيلم يک

 انتخابي طور به که حالي در .کند حفظ را اکسيژن

 و شود خارج اضافي اکسيد دي کربن دهدمي اجازه

 نهنوآورا فعال بنديبسته جاذب يک کردن وارد با يا

 يک جذب و را اضافه اکسيد دي کربن بتواند که

 پذيرامکان نمايد، منتشر اکسيژن از برابر حجم

 در اکسيژن باال MAP ،اين بر عالوه ساخت.

 پالستيکي در هايفيلم در شده توليد محصوالت

 رطوبت ورود و بو و عطر رفتن بين جلوگيري از

 مواق  در هاگانيسمميکروار ورود و نامطلوب

 .است مفيد بسيار به رطوبت دسترسي
 

 

 

 سرد پالسمای -3-1

 جلوگيري کيد زيادي برايتأ اخير هايسال در

 داشته وجود کلر :مانند شيميايي مواد از استفاده از

 گياهي محصوالت مفيد افزايش عمر براي .است

 محيط با سازگار هايروش از ترکيبي تازه استفاده

. ]22[باشد جايگزين يک است ممکن زيست

 و غيرحرارتي ،نوين اوريفنّ يک پالسماي سرد

قيمت  ارزان ،حال عين در و محيط زيست دوستدار

 دانش و از مختلفي هايزمينه که امروزه در است

 انواع بين در است. گرفته قرار هتوجّ مورد اوريفنّ

 پايين دماي در کار علت به سرد پالسماي پالسما،

 و بيولوژيکي کاربردهاي در اتا ( يدما )حدود

 .است برخوردار ايويژه اهميت از غذايي صناي 

 دماي نزديک آن که دماي غيرحرارتي پالسماي

از  ياکه مجموعه پرانرژي است ايماده است اتا 

 منفي، و مثبت هاييون گازي، هايمولکول

 تابش )کوانتوم هافوتو ها، الکترو آزاد، هايراديکال

که با اعمال  است شده تشکيل مغناطيسي(الکترو

شود. اختالف ولتاژ بين دو الکترود توليد مي

 عوامل سازيغيرفعال باعث تواندمي سرد پالسماي

 غذايي مواد روي سطوح بر موجود فساد بيماريزا و

 محصوالت ،هاآجيل ،مثل شده خشک مواد مانند

 استفاده ... و بنديبسته مواد همچنين تازه و

.]13[شود

ي سرد براي افزايش تحقيقي در مورد کاربرد پالسما

آن  که هدف از انجام شده است، هاي انارماندگاري دانه

عنوان ه پالسماي سرد ب تحقيق بررسي امکان استفاده از

 هاي انار تازه بوده است.روشي براي حفظ کيفيت دانه
 

 ميهدان  طريهق  )از انهرژي  اعمال با پالسما توليد

 کردن يونيزه و اتمسفر( فشار )در هوا به الکتريکي(

 از يکهي  نيز UV است شايان ذکر. ]2[شد انجام آن

اسهت از   پالسهما  اعمهال  زمان در شده توليد اجزاي

علت اثرگهذاري پالسهما سهرد     جمله عواملي که در

 هههاي بيولوژيهک بهها  تعامهل سهلول   ،شههودبيهان مهي  
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که باعهث تغييراتهي در   است  پذيرهاي واکنشگونه

شود ها ميها و نابودي آنهاي ميکروباره سلولديو

ه اوري پالسهماي سهرد به   فنّه  داد نشان نتاي . ]1۴[

 هيتهوجّ  قابل قابليت از غيرشيميايي عنوان روشي

ت مهدّ  در انهار  ههاي دانه کيفيت حفظ افزايش براي

 گيهري نتيجه براي اما ؛است برخوردار زمان باالتري

 هايارزيابي بايد فراوري صناي  در آن اجراي و نهايي

 هايويژگي مورد در تريوسي  هايآزمايش و حسي

 محصهول فيزيکوشهيميايي   و ياتغذيهه  ميکروبهي، 

 .]2[ شود انجام شده تيمار
 

 شفرابنف پرتودهي -4

به  شيميايي و حرارتي سازيغيرفعال هايروش

 هاسبزي و هاميوه کردن ضدعفوني براي سنتي طور

 محصوالت براي حرارتي هايروش. شودمي استفاده

 هايويژگي و نيست مناسب حرارت به حساس

 هيتوجّ قابل ميزان به تواندمي را غذايي مواد کيفي

 معمول شيميايي هايروش همچنين. دهد کاهش

 استفاده مورد غذايي مواد ماندگاري افزايش در که

 عثبا نامطلوب اثرات داشتن دليل به ،گيرندمي قرار

 .است شده کنندگانرفمص نگراني افزايش

 براي ديمتعدّ جایگزین هايروش تاکنون

 توسعه شده فرآوري غذایي مواد کردن ایمن

 از پرهیز هاآن بیشتر هدف که است، شده داده

 شیمیایي مواد افزودن و حرارت به کارگیري
 در فرابنفش تابش ها،روش این میان در. است

 تسهول و کم هزینه به هتوجّ با اخیر هايسال
 کرده جلب خود به را بسیاري هتوجّ استفاده،

 .است
شده  توليد جيوه المپ وسيله به فرابنفش تابش

 طول محدوده در الکترومغناطيسي تابش شامل و

 فرابنفش نور طيف. است نانومتر ۴00 تا 100 موج

 -UV  نانومترUV-A (۴00- 31۵،)بخش چهار به

 نانومترUV-C(200-280 ) نانومتر(،  280-31۵)

 با غذايي مواد ايمن فرآوري براي شوند.تقسيم مي

 هايالمپ از استفاده فرابنفش، تابش از استفاده

 در را پرتوها درصد 90 حدود که فشار، کم ايجيوه

 توصيه کنند،مي پخش نانومتر 7/2۵3 موج طول

 در فرابنفش پرتوهاي پيوسته تابش است. شده

 مواد زينجايگ روش عنوان به تواندمي غذايي مواد

 .]20[گردد استفاده شيميايي

 پرتهودهي  پيوسته سامانه لذا در پژوهشي توسعه

 ههاي ويژگهي  برخهي  بر آن ثيرتأ ارزيابي و فرابنفش

 مصرف بررسي شده اسهت.  آماده انار هايدانه کيفي

 کاهش به منظور فرابنفش تابش از استفاده گرچه

 در سهطحي  کهردن  ضهدعفوني  و ميکروبهي  بهار 

 امها  اسهت،  گهزارش شهده   نيز يشينپ هايپژوهش

 بهه صهورت   مطالعهات  ايهن  اغلهب  در تهابش  شهيوه 

 سطوح تمام دهيپوشش منظور به و بوده غيرمداوم

 دسهتي  صورت به شده پرتودهي محصول ها،نمونه

 دستگاهي پژوهش، اين در لذا ،است شده چرخانده

 بهه  بهراي  مهداوم  و پيوسهته  پرتهودهي  منظهور  بهه 

 کشاورزي محصوالت فرآوري خطوط در کارگيري

 بها  پرتهودهي  ثيرتهأ  سپس و شد ساخته و طراحي

 بهدون  و دارمنفهذ ) بنديبسته نوع فرابنفش، تابش

 افهت  بهر  نگههداري  زمهان  تمدّ همچنين و (منفذ

 حسهي  ههاي ويژگهي  همچنين و ميکروبي بار وزن،

 دمهاي  در انبارمهاني  دوره طهي  در انهار  ههاي دانهه 

 .گرفت قرار بررسي مورد يخچالي
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 افزايش هدف با فرابنفش تابش پیوسته سامانه نمای روند (: 1 نمودار

 

 انار هایدانه ماندگاری -5

 نگههداري  زمهان  تطول مهدّ  در وزن افت مقدار

 ههاي نمونهه  در وزن کهاهش  اين ولي يافت افزايش

 کنترل نمونه به نسبت فرابنفش تابش با شده تيمار

 ابشته  دُز .شهد  حاصهل  کمتهر  درصد 27 به مقدار

نگههداري   زمهان  تمهدّ  و بنديبسته نوع فرابنفش،

 در .داشتند مخمر و کپک رشد بر داريمعني ثيرأت

 .بهود  قهارچي کمتهر   رشهد  شهده  پرتودهي هانمونه

 شهده  تيمار هاينمونه در قارچي شمارش کمترين

 در فساد کاهش. شد مشاهده تابش باالتر با دُزهاي

 بها  مهرتبط  اسهت  ممکن شده محصوالت پرتودهي

 دليهل  بهه  بافهت  فساد در برابر در مقاومت افزايش

تجمه    افهزايش  :ماننهد  قارچي دض ترکيبات تجم 

 باشهد.  فنوليهک  ترکيبات و فيتوآلکسين فالونوئيد،

ت مدّ و ظرف نوع تابش، دُز متقابل اثرات همچنين

زيهادي   ثيرتهأ  کپهک  و بهاکتري  تعهداد  بر نگهداري

 و فهت با رنهگ،  مهزه،  و طعم چون صفاتي .داشتند

 تهابش  دُز متقابهل  اثهرات  ثيرتحت تأ کلي پذيرش

 افزايش دُز نگرفت. قرار بنديبسته نوع و فرابنفش

            حسهي  ههاي ويژگهي  بهر  مطلهوبي  ثيرتهأ  پرتهودهي 

 افهزايش  منظهور  بهه  لهذا ، انهار نداشهت   ههاي دانه 

 ارزيهابي  مبنهاي نتهاي    بهر  انار، هايدانه ماندگاري

تابش  دز ميکروبي، رشد و رنگ هايشاخص حسي،

 بهدون  بنهدي بسهته  در مرب  متر بر ژول کيلو 6/3

 .]۴[گرددمي توصيه منفذ

 خوراکي هایپوشش -6

پوشش خوراکي يکي ديگر از  استفاده از

ستفاده جهت افزايش ماندگاري راهکارهاي مورد ا

 .]1۵[آيدهاي انار آماده مصرف به حساب ميدانه

 انتقال برابر در مان  يک عنوان به پوشش خوراکي

 تحت انبارداري مشابه اثرات و کندمي فعاليت گاز

 هايوششپ  اثر .دهدمي نشان را شده کنترل اتمسفر

 بستگي سبزيجات و هاميوه از حفاظت براي خوراکي

 دارد دهندهپوشش هايمحلول شوندگيتر کنترل به

. دهدمي قرار تأثير تحت را پوشش ضخامت که

 بايد خوراکي هايپوشش فرموالسيون بنابراين

 سطح بر يکنواختي توزي  قابليت و باشد مرطوب

 يک باشد، داشته را شدن خشک از پس و سبزي

 دوام و انسجام چسبندگي، داراي که پوشش

 تشکيل درستي به بايد است عملکرد براي مناسب

 محصول با نيز حسي هايويژگي نظر از و شود

 .]7[ هماهنگ باشد نظر مورد

 سطح تواندمي همچنين پوشش يا فيلم

 دست از مان  و کند (ستريلا) سترون را محصول

 ضخامت کلي، طور به .شود ديگر مهم اجزاي دادن

 متر. ميلي/3 از کمتر محصول سطح پوشش روي

 تأثير ميوه ظاهري خوا  روي بر معموالً و است

 .]18[ندارد چنداني
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 خوراکي هایپوشش تهیه -7

 يا و روشن مات، صورت به خوراکي هايپوشش

 پوشهش  کننهدگان مصرف که باشندمي رنگ شيري

 محصهوالت . دهنهد مهي  تهرجيح  را و نهامرئي  روشن

 پوشش کردن اسپري يا وريغوطه با معموالً غذايي

 تهرين راي  وريغوطه حال حاضر، در .شوندمي داده

 ،اسهت  سبزيجات و هاميوه دهيپوشش براي روش

 اسهپري  و رس زدنبه  :ماننهد  ديگهر  ههاي روش اما

       و غهذايي  محصهول  نهوع  بهه  هتوجّه  بها  نيهز  کردن،

 .شودمي استفاده پوشش، هايويژگي
 

 خوراکي هایپوشش ترکیبات -8

 هاي خوراکي به طهور کلهي بهر   ها و پوششفيلم

هها، ليپيهدها و   يه مواد بيولوژيکي مانند: پهروتيين پا

ساکاريدهاي عمهده کهه   ساکاريدها هستند. پليپلي

 توانند در فرموالسيون پوشش خهوراکي بهه کهار   مي

و  رونههد شههامل: نشاسههته و مشههتقات آن، سههلولز   

سههاير  مشههتقات آن،کيتههوزان، پکتههين، آلژينههات و 

 .باشندها ميصمغ
 

 کیتوزان خوراکي پوشش -9
 کیفیت بر کیتوزان پوشش ثیرتأ -1-9

 فیزيولوژيکي

 هاميوه وزن کاهش دليل :وزن دادن دست از

 مصرف و تعر  برداشت، از پس سبزيجات و

 دادن دست ازپس از  .باشدمي تنفس سوبستراي

 تبديل نرم به ترد از سبزيجات و هاميوه بافت آب،

 توانايي و يابدمي کاهش هاآن طعم. گرددمي

 و فيزيکي هايبيماري انواع برابر در مقاومت

 با دهيپوشش از پس .آيدمي پايين نيز ميکروبي

 آب سبزيجات، و هاميوه سطح روي بر کيتوزان

و  3[بود شده حفظ سبزي و ميوه بافت در بيشتري

12[. 

سفتي از ويژگي حسي  تردي، مرتبط با تي:فس

 طول در .باشدها و سبزيجات تازه ميمهم ميوه

 سفتي تازه، سبزيجات و هاميوه سازيذخيره دوره

 مصرف پکتين، تخريب آب، تبخير علت به هاآن

 پوشش .يافت خواهد کاهش غيره و يمغذّ مواد

 بنابراين نمايد. مهار را تعر  تواندمي کيتوزان

 سفتي دادن دست از تواندمي کيتوزان پوشش

 حدودي تا را برداشت از بعد سبزي و ميوه بافت

 .]12و  3[دهد کاهش

 ها وروي سطح ميوه دهي برپس از پوشش تنفس:

ارد از هوا وپذيري که اکسيژن را نفوذ سبزيجات،

کند و يا کربن دي اکسيد بافت ميوه و سبزي مي

توليد شده که از طريق تنفس سلولي به سمت هوا 

بنابراين  تواند تنظيم گردد.شود، مياده ميبيرون د

 .]12[يابدسرعت تنفس کاهش مي
 

 های محافظپوشش کیتوزان بر آنزيم ثیرتأ -2-9

هاي محافظ آنزيم با کيتوزان، دهيپوشش از پس

 ظ فعاليت باال را حف ها معموالًوه و سبزيمي

از جمله اکسيژن هاي آزاد نمايند و راديکالمي

واکنشي را در سلول ميوه و سبزي به سرعت حذف 

سبزي پس از  بنابراين پيري ميوه و خواهد نمود.

 .]12[افتدبرداشت به تعويق مي
 

های میکروارگانیسم بر کیتوزان پوشش ثیرتأ -3-9

  عامل فساد

فرصت کاهش  اين کيتوزان، اب دهيپوشش از پس

ها آزاد ا را از تهاجم ميکروبهنيابد، بنابراين آمي

 ثير باکتريعالوه گروه آمينو کيتوزان تأهب سازد.مي

ها را تواند تعداد باکتريمي يک دارد وو استات

 .]12[کاهش دهد
 

 یمواد مغذّ بر کیتوزان پوشش ثیرأت -4-9

کيتهوزان بهر روي سهطح     بادهي پوشش پس از

سرعت تهنفس کهاهش يافتهه     ها و سبزيجات،ميوه



 1399 پاییز – 4شماره  –سال اول                                    10

دهههد و هههاي آزاد را کههاهش مههي کههالرادي اسههت،

 بنهابراين،  يابهد. برابر بيماري افزايش ميمقاومت در 

 .]12[ي در حداکثر حفظ شودبسياري از مواد مغذّ
 

 نانو بندیبسته -9-5

 ،ييدر ارتباط با افزايش عمر ماندگاري مواد غذا

   غهذايي        بنهدي مهواد  اوري نهانو در صهنعت بسهته   فنّ

هاي کاربردي پيش روي بشر قرار داده است. حلراه

ات کهروي بها   از آنجا که نسبت سطح بهه حجهم ذرّ  

ه با کاهش ابعاد انهداز  ها رابطه عکس دارد،شعاع آن

فعاليت سطحي مواد افهزايش   ات در حد نانومتر،ذرّ

ا واکهنش ايهن مهواد به    گيري يافته و سهرعت  چشم

ههاي فعهال   محيط اطهراف بهه دليهل ازديهاد محهل     

ات نهانو در  اسهتفاده از ذرّ  شهود. سطحي بيشتر مهي 

   توانههد سههبب بهبههود خاصههيت            ههها مههيپالسههتيک

 .]21[بندي گرددناپذيري مواد بستهنفوذ
 

افالزايش   ات معدني بالرای استفاده از نانوذرّ -9-6

 ی آماده به مصرفکیفیت و ماندگاری انارها

 اتنانوذرّ از يکي عنوانبه ،1روي اکسيد اتنانوذرّ

 ميکروبي رشد مهار عنوان به ،منظوره چند معدني

 اثر داراي روي اکسيد که آنجا از. شوندمي شناخته

 ايگسترده طور به آن از ،است قوي ميکروبيضد

 عالوه. شودمي استفاده آرايشي و ،دارويي صناي  در

تاييد شده است  متحده اياالت FDA سطتو ،اين بر

 اتغلّ بر مبتني غذاهاي به بخشيدن استحکام در و

 در هم هنوز اگرچه ،است گرفته قرار استفاده مورد

 ،غذايي افزودني يک عنوان به آن از استفاده مورد

 در فعلي هايپيشرفت. دارد وجود خاصي احتياط

 تمحصوال ايجاد براي را هاييفرصت نانو اوريفنّ

 از کاربردي محصوالت از ايگسترده طيف با جديد

  خوا  با ترکيباتي و Nano medicine جمله

 .]18[کندمي فراهم ميکروبيضد

                                                
1- Nano-ZnO 

 (CMC) سلولز متيل پوشش خوراکي کربوکسي

 ،محلول در آب خطي آنيوني ساکاريدپلي يک

 ماده يک عنوان به تواندمي که طوالني زنجير است

 پوشش .گيرد قرار استفاده مورد ميوه دهندهپوشش

CMC حفظ را ميوه کيفيت تقيّموفّ با تواندمي 

 و هايي چون گالبيميوه ماندگاري عمر و کرده

      خاصيت تنها CMC. دهد افزايش را فرنگي توت

 حامل عنوان به تواندمي بلکه ندارد ميکروبيضد

 ترکيب از ترکيبي. غذايي نيز باشد افزودني مواد

 يک عنوان به خوراکي هايپوشش با ميکروبيضد

 پتانسيل که شودمي مطرح نويد بخش اوريفنّ

 دهيپوشش هايروش از .دارد ضايعات را کاهش

 و پردازش حداقل از ناشي مضر اثرات کاهش براي

. است شده استفاده انار انبارهاي عمر طول افزايش

 ،گاز تبادل که کندمي فراهم را مانعي پوشش

             کاهش را امالح مهاجرت و رطوبت ،تنفس

 .]19[دهدمي

 با ههمرا روي اکسيد اتنانوذرّ از پژوهشي در

و  (CMC) سلولز متيل کربوکسي خوراکي پوشش

ت اصالح شده فعال براي افزايش مدّ اتمسفر

 هاآريل هاي انار استفاده شده است.ماندگاري دانه

 درجه 20 مقطر آب يا ZnO نانو هايمحلول در

 سپس .شدند ورغوطه دقيقه ۴ تمدّ به گرادنتيسا

 دقيقه ۵ تمدّ به ZnO با درمان تحت تيمارهاي

 .گرفتند قرار ولت( در وزني)CMC 5/0٪ ژل در

دقيقه در اتا   30ت هاي انار به مدّسپس تمام دانه

رها به سپس تيما گراد گرم شدند.درجه سانتي 91

 شدند، توزي  استايرنپليجعبه 12طور تصادفي در 

درجه  ۴گرم و در دماي  1۵0د جعبه حدو هر

درصد ذخيره  90گراد با رطوبت نسبي سانتي

 شدند.

Nano-Zno  هاي آمادهبسته در را ميکروبي بار 

ها پس از مخمرها و کپک .داد کاهش انار استفاده

ها پس از روز کاهش يافت و تعداد باکتري 12 و 6
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 znoنو نا % 2/0 پوشش روز افزايش يافت. 12

ثرتر در کاهش مخمرها مؤ znoنانو  %0.1نسبت به 

 کاهش باعث CMC با ZnO نانو از ترکيبي بود.

     در زيستي فعال دهندهتشکيل مواد کاهش و وزن

    در اين مطالعه. شودمي دانه انار سازيذخيره

 با ZnO نانو ترکيب که است آن از حاکي هايافته

CMC کيفيت حفظ ايبر مفيد روش يک تواندمي 

 بيشتر مصرف تروي  و آن مفيد عمر با تمديد انار

 .]20[باشد آن

 
 انار تازه هایآريل در هافیلم و خوراکي هایپوشش کاربرد از هايينمونه :(1  جدول

 خوراکي پوشش نوع دما نگهداری زمان مدّت نتیجه

 حفظ در مثبت نقش وزن، افت کاهش

 تيمارها در کمتر ph محلول، جامد مواد

 هاميکروارگانيسم رشد کنترل و

 يخچال دماي روز۵-1۵

 عصاره +سلولز متيل کربوکسي

 گل اسانس +انار پوست

 محمدي

 آنتوسيانين و ث ويتامين ميزان ،اسيديته

 يافت کاهش انبارماني طي در

1۴-21 

 روز

      درجه۴دماي

 يخچال گرادسانتي
 اگزاليک اسيد

 ولمحل جامد مواد چشمگير افزايش
[TSS] 

 اسيديته در تغيير بدون

 ث ويتامين و آلودگي ميزان کاهش

1۴-21 

 روز

    درجه۴دماي

 يخچال گرادسانتي
 موم بره+اگزاليک اسيد

 TSSافزايش

 ث ويتامين و کل اسيديته

 ميکروبي آلودگي کنترل

1۴-21 

 روز

     درجه۴دماي

 يخچال گرادسانتي
 عربي صمغ+اگزاليک اسيد

 طعم، شاخص فزايشا وزن، افت کاهش

 بار کاهش و سفتي دادن دست از کاهش

 ميکروبي

 کيتوزان درجه۵ روز 6

-حفظ کيفيت ميکروبيولوژي و ويژگي

صمغ  TSSهاي حسي،کاهش جزئي 

 ثردر کاهش افت وزن در طي نگهداريمؤ

 درجه ۵ روز1-12

صمغ دانه 

+اسانس [FSG]کتان

 [LGEO]ليموترش

ي مواد جامد ،کاهش محتواphافزايش

 اکسيداني وحلول حفظ قدرت آنتيم

 هاي اناراستحکام دانه

 آلوئه ورا گرادنتيادرجه س ۵ روز 12

 

 گیرینتیجه -10

کنندگان مصرف تمايل زندگي بکس تغيير علتبه

استفاده از  .ذاهاي آماده با حداقل فراوري استبه غ

تازه برش زده با حداقل فرآوري  هايسبزي و هاميوه

اي جديد با مفهوم نوآورانه جهت عنوان غذاهه ب

مطابق نتاي   باشند.رف  تقاضا زندگي مدرن مي

هاي نوين هاي از پيش انجام شده روشپژوهش

مناسب در جهت حفظ  راهکاري عنوان هب بنديبسته

هاي ميوه انار اي دانههاي کيفي و تغذيهشاخص

جايي که ايران آن از سازي شناخته شد.طي ذخيره
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يدکنندگان بزرگ ميوه انار است بايد يکي از تول

افزايش  هاي نوين وه بسياري به اين روشتوجّ

 تمايل مصرف کنندگان داشته باشد.
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 از يبندبسته دیولت    
  :یافتيمواد باز

 مربوط به  يهاچالش           
  مواد خطرناک                         

                                      دکتر سمیرا برنجي اردستانيمترجم: 

 اياستاديار پژوهشگاه علوم و فنون هسته       
 اي سازمان انرژي اتمي ايرانعلمي پژوهشگاه علوم و فنون هسته عضو هیئت      

 
 چکیده

 جاديا یجدّ يدارند و نگران ستيز طیبر مح يد نشوند، اثر منفاستفاده مجدّ اي افتيکه باز یبندبسته پسماند

توانستند به عنوان منابع ي، مشدنداستفاده مي یبندبسته دیتول یکه برا ي، مواد مختلفي مشابهزمان کنند. دريم

پسماند  تيرياهداف مدبرای  نی، قوانليدال اين. به کار روندبه محصوالت  ريسا اي ديجد یهایبندبسته دیتول

مفهوم  یو اجرا ابديکاهش ، داستفاده مجدّ و بدون نشده افتيباز یهاپسمانداست تا حجم تر شده انهریگسخت

ی بندبسته دیتولتبط با مسائل مر، مقاله نيشود. ا قويتت و استفاده از مواد بر اساس اصل حلقه بستهدوراني اقتصاد 

که ممکن است در آن  يمواد خطرناک ریبا تمرکز بر تأث را یبندبسته ضايعاتحاصل از ي افتياز مواد باز هبا استفاد

مطابق با دوراني اصول اقتصاد  یاجرا نهیدر زم يکرده و مشکالت احتمال لیو تحل هيوجود داشته باشد، تجز ضايعات

 دهد.يرار مق ياروپا را مورد بررس هياتحاد نیقوان نيآخر
 

 مقدمه -1

هنوز از  يبنداز اقتصاد بسته يبخش قابل توجه

 "ريزدور  -مصرف -ديتول -گرفتن" يمدل خط

 يرشد اقتصاد، فرض کهبا اين کند، ياستفاده م

نامحدود  دورريزتواند بر اساس مناب  فراوان و يم

، ي مشابهدر زمان .باشد يبندبسته يهاپسماند

از  ،در سطوح مختلف( CE)1دورانيمفهوم اقتصاد 

ه قرار جّمورد توو بيشتر  شتريب ،نيجمله قوان

، برخالف مدل اقتصاد دورانيدر اقتصاد  .رديگيم

ارزشمند هستند  اري، مواد مختلف بسيسنت يخط

طور  به .شونديم معني تجديدپذيرمنب   عنوان و به

با  "بستن حلقه" ،صنعت در CE ي، هدف اصليکل

                                                
1- Circular Economy ) CE) 



 
 

 1399 پاییز –4ه شمار –سال اول                                   16

 

به حداقل  يبرا يصنعت يهامستيس ارتقاي هدف

 يو انرژ هيو کاهش مواد اول عاتيرساندن ضا

به  يمدل اقتصاد خط ليهنگام تبد .است يورود

سه روش  کي، درک و تفکدورانيمدل اقتصاد 

 اين موارد. بستن حلقه مهم است يبرا دموجو

مواد  "افتيد و بازکاهش، استفاده مجدّ"يهالفهمؤ

 لفهمؤ ،يبندبستهبراي  .و محصول هستند

د بسته و مجدّ ياصل حلقه باعث طراح "کاهش"

مربوط به اين گزينه شود. يمواد م ييکارا شيافزا

 انيبه پا ييکاال ياست. وقت يبندبسته هيولمرحله ا

 ،افتيد و باز، استفاده مجدّديچرخه عمر خود رس

مواد در اقتصاد  يگسترش نگهدار يبرا يفرصت

استفاده "لفه مؤ مورد نظرهدف  .کنديفراهم م

استفاده هاي چرخه ي،بندحلقه بسته "دمجدّ

است.  يبندبسته درتا حد امکان مواد د مجدّ

کاهش، "سلسله مراتب در  لفهمؤ نيسوم ،افتيباز

مورد است. هدف  پسماند "افتيد، بازاستفاده مجدّ

بازگشت  ي،بندحلقه بسته "افتيباز"لفه مؤ نظر

به چرخه  ت دومدس هيمناب  به عنوان مواد اول

 ريسا اي ديجد يهابسته ديتول ياقتصاد برا

اهداف  ياندهيمحصوالت است. قانون به طور فزا

فراهم  يبندبسته افتيباز يرا برا يترقيدق

استفاده از  خواهانوجود، قانون  نيکند. با ايم

 يهايبنددر بسته يافتيحداقل سطوح مواد باز

تن سهم به داش يازين نيو همچن نيست ديجد

مواد ساخته شده از  (يبند)بسته دياز تول يمشخص

 يها. در عمل، هنگام بستن حلقهستين يافتيباز

شود. يم جاديا يادي، موان  زيبندمواد بسته

 گردشدهنده لياصل بودن مواد تشک /خلو 

از مشکالت  يکي ،استفاده شده يهايبندبسته

 که ممکن است خلو  يليعمده است. از جمله دال

 دياست که در تول ي، موادندازديآن را به خطر ب

سهولت در  يبراخام  هيبه مواد اول اي يبندبسته

 يبندبسته اتيبهبود خصوص اي ديتول يندهايفرآ

 ياجمال يبررس ،مقاله حاضر شود. هدفياضافه م

 ديدر تول يافتيموضوع استفاده از مواد باز

وه مواد با تمرکز بر حضور بالق ديجد يهايبندبسته

 يهايبندبسته پسماند گردش در خطرناک ييايميش

 که يقانون نيترمهممرور ، ني. همچناست يافتيباز

 نيمأت رهيرا در زنج يافتياز مواد باز شترياستفاده ب

 .کنديم ميتنظ يبندبسته
 

 هاروش -2

بر اساس  افتيو موان  باز افتيبر باز يمرور

ات مطالعه، ، گزارشيعلم اتيادب ليو تحل هيتجز

 يهااروپا، داده هياتحاد راهبردي نياسناد و قوان

هنگام کار با  يتجربه عمل نيو همچن يآمار

 يهاظهارنامها هيته يها براها و کمک به آنشرکت

در  ينظرسنج کيبود.  EN 13427انطبا  با 

کننده ديتول يهابا شرکت 2018سپتامبر 

 82 انجام شد. در کل، يتوانيدر ل يبندبسته

اند که شده ييدست شناسا نيشرکت از ا

، PET، کي، پالستشهيشجنس از  ييهايبندبسته

مواد  ريو سا هاليچندکاغذ و مقوا، فلز، چوب، 

 قيها از طرکنند. پرسشنامهيم دي( را توليا)پارچه

ها ارسال شده شرکتاين  يبرا يکيالکترونپست 

شده  افتيدر ،شرکت 82شرکت از  ۴8است. پاسخ 

در مورد  ياالتسؤپرسشنامه شامل  نياست. ا

د شرکت از موا اياست: آ يافتياستفاده از مواد باز

ر، کند، چرا و چه مقداياستفاده م يافتيباز هياول

ساخته شده  يافتيباز اداز مو ،دياز تول يچه سهم

 يهايبندبسته ديبخش تولالهام يزياست، چه چ

 بيو معا بوده است يافتيساخته شده از مواد باز

 ؟ستيچ يافتيشده از مواد باز ديتول يهايبندبسته
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، : اهداف، دستاوردهایبندبسته افتيباز -3

 راتمقرّ
 یبندبسته افتيباز یبرا راهبردی اهداف -3-1

و  افتيباز شيافزا ياروپا برا ونيسيکم هدف

مطابق با  ستيز طياقتصاد سازگار با مح  يترو

کشورها در  ينگران باعث دورانيمفهوم اقتصاد 

با عملکرد  يبندبسته پسماند يهاستميمورد س

ها، اين سيستمبهبود  يبرا .شوديمناسب م

 تيماراهداف  هرا ب ياديه زاروپا توجّ ونيسيکم

دهد. به ياروپا اختصا  م هيدر اتحاد يبندبسته

، در سال دورانياز بسته اقتصاد  يعنوان بخش

و  ياتيه عملبرنام کياروپا  ونيسيکم 201۵

را ارائه داد.  يقانون يشنهادهايپ يتعداد نيهمچن

مربوط به بخشنامه چارچوب پسماند و  ،شنهاداتيپ

از جمله  يبندبسته پسماند و يبندبسته دستورالعمل

هر دو  يهاهي، اصالح2018در سال . ها بودآن

 ياصالحات 2018/8۵1: ديرس بيبخشنامه به تصو

و  (EC/2008/98) ددر بخشنامه چارچوب پسمان

و  يبنددر بخشنامه بسته ياصالحات 2018/8۵2

هر  .ندکرد جاديا (EC/9۴/62ي )بندبسته پسماند

د ، استفاده مجدّتوليد از يريجلوگ به دستورالعمل دو

از  يه دارند و تعدادزباله توجّ انيجر يآورو جم 

کنند. يم نييرا تع افتيو باز بيايباز دياهداف جد

 يسازآماده /افتيه است که بازشد ينيبشيپ

 202۵ د تا سالمجدّبراي استفاده  يشهر يهازباله

درصد و  60به  2030درصد، تا سال  ۵۵ به حداقل

. اهداف يابد شيدرصد افزا 6۵ به 203۵تا سال 

و  202۵تا سال  يبندبسته افتيباز يخا  برا

 -ها يبندهمه بسته ياست: برا ريبه شرح ز 2030

 - چوب ،٪۵۵ و ٪۵0 - کپالستي ،٪70 و 6۵٪

 ،٪80 و ٪70 - آهني فلزات ،٪30 و 2۵٪

 و ،٪7۵ و ٪70 - شهشي ،٪60 و ٪۵0 - ومينآلومي

درصد. در حال  8۵و  7۵ بيبه ترت - وامق و کاغذ

از اهداف  دياروپا با هيعضو اتحاد يحاضر، کشورها

 يابيو باز افتيباز يبرا 2008شده در سال  نييتع

)شامل  ياببازي نرخ ٪60قل کنند: حدا يرويپ

 يهادرصد زباله 80تا  ۵۵ نيب ،سوزاندن زباله(

 ٪60. حداقل نرخ شوند افتيباز بايد يبندبسته

فلزات،  براي ٪۵0، کاغذ و مقوا، شهيش براي

ه چوب. توجّ براي ٪1۵ها و کيپالست براي ۵/22٪

 هايحوزهاز  يکيبه عنوان  کيبه پالست ياديز

 يبرا يياروپا راهبرد کي .ستشده ا دارتياولو

 ارائه ياندازچشم دورانيدر اقتصاد  کيپالست

 يبندهمه بسته 2030دهد که تا سال يم

استفاده  يتاروپا قابل هيدر بازار اتحاد کيپالست

تواند به روش مقرون به صرفه يم اي داردد مجدّ

 .شود افتيباز
 

 یبندبسته یهاپسماند بازيافتو  دیتول -4

 يکشورها نيب ياديز راتييتغبا  ،ردر حال حاض

 يشهر يهاچهارم زباله کيعضو، هنوز حدود 

ها از آن يميشوند، کمتر از نياروپا دفن م هياتحاد

 انيدر جر يبندستهب .شونديکمپوست م اي افتيباز

 .دهديم لتشکي را ٪3۴حدود  يشهر يهازباله

گذشته، ممکن  يهاسال يآن ط ديتولنوسان در 

باشد.  2009در سال  يرکود اقتصاد لياست به دل

 3/166 ايتن،  ونيلمي ۵/8۴ ،به طور متوسط

در  28-اروپا  هي، در اتحادنفرهر به ازاي  لوگرميک

 ندهيآ"گزارش  بقط .شده است ديتول 201۵سال 

 ي، تقاضا برا"2022تا سال  يجهان يبندبسته

 ٪9/2وستهيبه طور پ 2022تا سال  يبندبسته

 عاتيضا شيافزا ،بترتي به که کرد، خواهد رشد

 کي، پالست(%۴1~)کاغذ و مقوا .است يبندبسته

ن ديب ، چوب و فلزات،(%19~) شهي، ش(19%~)

در  يبندبسته يهاپسماندنوع  نيتر، متداولبيترت

اروپا هستند. کمتر از  هيعضو اتحاد يکشورها

زم به ال شود.ينسبت داده م گردي مواد به 3/0٪
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ي معموالً به مواد هاليچند يهاذکر است که بسته

و  افتيباز . نرخشونديم مربوط با وزن بيشتر

 يبه طور مواز يبندبسته يهاپسماند بيايباز

درصد در  9/۵6 از افتيباز زانياست. م افتهيتکامل 

 ي)برا 201۵درصد در سال  8/6۵ به 2006سال 

از  يابيخ باز. نرافتي شي( افزا27-اروپا  هياتحاد

 شافزاي 201۵ در ٪0/79به 2006 در 9/68٪

در همه کشورها  يابيباز يشکل اصل افتيباز. افتي

شامل سوزاندن  نيهمچن يابي، بازنيبود. عالوه بر ا

( 1 شکل) در است. يانرژ يابيسوزها با بازدر زباله

 يکشورها توسط شده گزارش تيوضع بر يمرور

 مورد در 201۵ سال در اروپا هياتحاد عضو

 شده افتيباز و شده ديتول يبندبسته يهاپسماند

 تنوع عضو يکشورها در. دارد وجود، نفرهر به ازاي 

 2/۵1نيب ديتول زانيم. داشت وجود ياگسترده

 3/222تا  ي،کرواس در نفرهر به ازاي  لوگرميک

 آلمان. بود ريمتغ آلمان در، نفرهر به ازاي  لوگرميک

 يبندبسته پسماند مقدار نيشتريب نيهمچن

 با. کرد گزارش را نفر(هر به ازاي  1/1۵۴) يافتيباز

 کيبلژ ،شود انيب درصد صورت به يوقت حال، نيا

 و( صددر ۵/81) افتيباز يبرا هم را زانيم نيباالتر

 در. است داشته( درصد 3/99ي)ابيباز يبرا هم

 متوسط افتيبازنرخ  ،يبندبسته مختلف مواد مورد

 يکاغذ يهايبندبسته يبرا ٪8۵: دبو ريز شرح به

 يبرا ٪7۴ ؛يفلز يبندبسته يبرا ٪78 يي،مقوا و

 يچوب يهايبندبسته يبرا ٪۴0 شهيش يبندبسته

 يهيبد .يکيپالست يهايبندبسته يبرا ٪۴2 و

 سال يبرا شده نييتع اهدافبيشتر  يحتّ که است

 محقق EC /9۴/62 دستورالعمل توسط 2008

را  ترپروازانه بلند اهداف هب ازين نشانگر نيا و شده،

 نشان را يافتيباز مواد مقدار آمارها. دهدنشان مي

 کي نيا ايآ که کندينم مشخص اما دهد،يم

 دوباره يافتيباز مواد که هبود 1بسته حلقه افتيباز

 افتيباز کي نکهيا اي بودند شده وارد هابسته در

 استفاده يگريد اهداف يبرا مواد که ،حلقه باز بوده

 .ندشد

 

 
 1   بندی در اتحاديه اروپاتولید و بازيافت تمام پسماند بسته (:1 شکل 

 

                                                
1- Closed-loop 



 19                                  1399 پاییز – 4شماره  –سال اول 

 های بازيافتچالش -5

 مواد از استفاده نيهمچن و يبندبسته افتيباز

 يهاچالش با يبندبسته ديتول يبرا يافتيباز

 ستيز ،ياقتصاد ،يفن مسائل با ارتباط در يمختلف

 شيافزا. است روبرو يحقوق و ياجتماع ،يطيمح

 ي بهدسترس ه،ياول مواد کمبود افت،يباز يهانهيهز

 شيافزا و مختلف مواد يجداساز يبرا هاياورفنّ

 هاآن از نمونه چند فقط يقانون اقدامات تعداد

 از يکي تيفيک مورد در نانياطم عدم. ندسته

 مواد از ي خواهان استفادههاکاربر که ي استموانع

 . هستند روبرو آن با دست دوم خام

  بندبيت  اف يباز دربيتار  از مانالت 
 ميئل  م   ب ا هااالش دهد ک رم رخ رهنگام
 ب د   تب از  جا ب   بندبيت  در خ  فاک مواد
ب  بخ  ف اير  محفوق، چ خ   ابتدا در هاآ 

  بندبيت  مواد رآلودنيابد  ف اور  افتقاق مر
 و ف اور  ماف  ير،اتمتش مواد  ب شد   آورجم 

   شودرم هاآ  ات تب مدي ي 
 مواد يبرخ از استفاده ليدلبه توانديم امر نيا

 ليدل به اي يبندبسته در خا  يهايافزودن و هياول

. فتديب فا اتّ انبار شده، و يبندبستهآنچه  هر

 مواد نوع اساس بر افتيباز موان  و هافرصت

 د:وشيم يبررس ادامه در يبندبسته
 

  واقعي اما ساده، ؛کیپالست یبندبسته -6

 معموالً شوند،يم افتيباز هاکيپالست يوقت

 مانند توانندينم هاکيپالست. شونديم کوچک

 يط را بسته حلقه افتيباز يندهايفرآ فلز اي شهيش

 تيفيک همان با را محصول توانينم رايز کنند،

 و ييايميش خوا  ليدل به سرانجام و کرد ديتول

 يابيدست .هستند مضر هااوليه آن ساختچگونگي 

 يافزودن و ييايميش مواد موردنظر، محصوالت به

 .شوديم اضافه شده افتيباز محصوالت به يشتريب

 يهايبندبسته به هايافزودن نيا اضافه شدن

 که است يمعن نيا به ،يافتيباز يکيپالست

 مواد از دهيچيپ يبيترک يحاو اغلب هاکيپالست

 شهيهم هاکيپالست ن،يبنابرا .هستند ييايميش

 ها،موم و هانيرز با بلکه ،ستندين خالص محصوالت

 مخلوط هاساير افزودني و هاروغن ها،کنندهنرم

 يبندبسته و يبندبسته ساخت هنگام .شونديم

 يآلودگ خطر اروپا، هياتحاد از خارج محصوالت

 يزودناف مواد يابيرد تيقابل .ابدييم شيافزا

 قابل مان  توانديم هاکيپالست بيترک ييايميش

 يبندبسته از شتريب ياچرخه استفاده در يهتوجّ

 بيآس يافتيباز مواد تيفيک به توانديم رايز ،باشد

 ،يميش مهندسان يبرا ،ليدل نيهم به. برساند

ساير  و هاکنندهفراوري ،يبندبسته دکنندگانيتول

 مربوط العاتاطّ که ستا مهم اريبس افراد مرتبط،

 به را يبندبسته در ندهايفرآ و ييايميش مواد به

 يهنگام افتيباز ،نيهمچن. بگذارند اشتراک

ت يلمين اي همزمان اکستروژن که شوديم دهيچيپ

 گسترده انيجر. کند بيترک را ماده نيچند کردن،

 با ندنتوانست تاکنون يافتيباز يهاکيپالست

 رهيزنج. دنکن رقابتل دست او بکر يهاکيپالست

 بازار کي حاضر حال در يکيپالست يبندبسته

 يبندبسته مواد: است عرضه يرهبر به مسلط

 يهاکيپالست نيا يتقاضا به هتوجّ بدون يکيپالست

 يبرا تقاضا اگرچه. شونديم افتيباز ،يافتيباز

 در قطعاً يبندبسته يبرا يافتيباز يهاکيپالست

 يتقاضا جبران يبرا نيا اما است، شيافزا حال

به گفته  .ستين يکافدست اول،  يکيپالست مواد

صنعت  ي(، چالش اصل201۴و ادر ) النوئوايو

 يهاکنندهفراورياست که  نيا کيپالست افتيباز

که  يافتيباز کيپالست ياديز ريبه مقاد کيپالست

 اجيشده باشند، احت ديتول قيطبق مشخصات دق

 در ديبکر با يهاکيتبا پالس سهيدارند که در مقا

 کنندهنييتع ،متيبمانند. ق يباق يرقابت متيق

 .است يافتيباز يهاکيپالست يتقاضا برا ياصل
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 کاغذ و مقوا یبندبسته -7

 هياز مواد اول يهمنب  قابل توجّ شهيهم کاغذ

به  مقوايي کاغذ و کارتن يبندبوده است. بسته

 يبندحال، بسته نياست. با ا افتيقابل باز يراحت

شود،  افتيتواند به طور نامحدود بازينم يکاغذ

و  ترشود، کوتاهيم افتيباز افيهر بار که ال رايز

 تيفيحفظ مقاومت و ک يد. برانشويم ترفيضع

. شود نديبکر وارد فرآ افياز ال يمقدار ديبا بريف

 يهاروغن ياغلب حاو يافتيباز مقوايکاغذ و 

که ممکن  تندهس گرياز مواد د ياريو بس يمعدن

مهاجرت کنند.  منياز آستانه ا شيب سطوح در است

 يهممکن است تعداد قابل توجّ يکاغذ يبندبسته

در  را شامل شود، که عمدتاً ييايمياز مواد ش

اتصال،  ،عنوان مثال)به ليچاپ و تبد احلمر

 دني(، قبل از رسيگذاربرچسب ،تينيلم چسباندن،

 .شوديکننده، اضافه ممحصول به مصرف
 

 یاشهیش یبندبسته -8

 تقابلي ٪100به  کينزد شهيش يبندبسته

ه تواند بدون افت قابل توجّيدارد و م افتيباز

شود.  افتيباز دون محدوديت، بتيفيک ايخلو  

است. مقدار  ريپذامکان هاولي مواد ٪9۵ ينيگزيجا

 پذيرش، يبه عملکرد فن يافتيباز يخا  محتوا

 ديدارد. تول يبستگ هشيرنگ ش ايکننده مصرف

 ۴0٪ 1خرده شيشهاز  يافتيباز ياشهيش والتمحص

از  ديجد يهاشهيش دينسبت به تول يکمتر انرژي

 يترنييپا يدما رايکند، زيمصرف م هيمواد اول

 اليتوان با خيم شهيالزم است. از ش نديفرآ يبرا

 شهيش ييايميمواد ش رايراحت استفاده کرد، ز

فعل و  زانيم ياشهيف شظرو کند.يمهاجرت نم

 رايز ،ها دارندآن يبا محتوا يکم ييايميش لانفعا

ماسه و سنگ  ،شنمانند  داريو پا يعياز مواد طب

                                                
1- Cullet 

 کي شهيش افتي، بازنياند. بنابراآهک ساخته شده

 اي پسماند چيحلقه بسته است و ه ستميس

 يوجود، برخ نيبا ا. کندينم جاديا ياضاف يمحصول

غلظت فلزات  شيز، مانند افزاسامسائل مشکل از

وجود  شهيش يبندبسته افتيبا باز ي، حتّنيسنگ

 "رات مربوط به مواد خطرناکمقرّ"دارد)به بخش 

 (.ديمراجعه کن
 

 یفلز یبندبسته -9

 دورانياز اقتصاد  ينمونه کامل يفلز يبندبسته

 تينهايب تيفيبدون افت ک يفلز يهااست. بسته

مواد  "2معمول ازيافتب"هستند و  افتيقابل باز

. شونديها وارد حلقه ماده به ماده موجود ندارد. آن

 اي هيبه افزودن مواد اول يازيفلز لزوماً ن افتيباز

فعال کردن عملکرد و  يبرا ييايميش يافزودن دموا

عنوان مثال، به. ستيمواد ن ياصل يهايژگيو

 ت نامحدودبه مدّ باًيتواند تقري، مومينيآلوم بازيافت

 ومينيحال، سطوح آلوم ني. با اابدي دوام و استمرار

تواند يکه م ستنده ايشنشده مستعد اکس تيمار

 .شود افتيرفتن مواد در باز نيباعث از ب
 

 ها(اليه چند تيکامپوز یبندبسته -10

از  اليهچند يبندکه بسته مجزايي ياجزا اگرچه

 قابل يتوانند از نظر فنيها ساخته شده است، مآن

و  يسازبباشند، اما مشکالت در مرتّ افتيباز

 يهالميها و فمواد، به عنوان مثال از ورقه يجداساز

 کند.يم يريجلوگ افتي، در عمل از بازيفلز
 

 رات مربوط به مواد خطرناکمقرّ -11

قابل پسماند به مناب   ليهنگام تمرکز بر تبد

مناب  و بستن حلقه در  يوربهره شي، افزااستفاده

                                                
فايده به مواد جديد و يا فرآيند تبديل مواد زائد و يا محصوالت بي -2

 Down) باشدتر مييفيت کمتر و عملکرد پايينمحصوالتي با ک

cycling). 
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 نديفرآ يبه اجرا ياديه زتوجّ دي، باورانيقتصاد دا

ه به زباله با توجّ يهاانيهمه جر يبرا افتيباز

 يبرا. داشته باشد هايي آنايميمواد شمحتواي 

 يبرخ حضوروجود دارد که  يرات، مقرّيبندبسته

سازنده  يو اجزا يبندمواد خطرناک در مواد بسته

کارگران  ،گانکنندمحافظت از مصرفبراي ها را آن

به حداقل ها، آن يطيکاهش انتشارات محو 

شماره  EC)قانون  REACHنامه  نييرساند. آيم

اروپا در مورد  هياتحاد يقانون اصل( 1907/2006

بلند پروازانه  ياست که استانداردها ييايميمواد ش

عالوه بر کند. يم نييرا تع ييايميمواد ش يمنيا

ارتباط در  يبراات الزام قانون ني، اساير موارد

و  يطيمح ستيخطرات ز ه بهتوجّ با نيتأم رهيزنج

 نيکند. با ايم نيياز مواد را تع يناش يبهداشت

 يقانون داماتاق ريو نه سا REACH قانون وجود، نه

العات دهند که اطّينم نانيموجود اطم يهاوهيو ش

در  يخطرناک به درست ييايميمربوط به مواد ش

بالقوه  بقاي يبعد يهارخهکل چرخه مواد و چ

 رهيکه زنجي(. هنگام2شود )شکل يمنتقل مها آن

امر منجر به  نيشود، ايالعات شکسته ماطّ

سلب  و نکنندگاافتيباز يبرا يو مال يمشکالت فن

و محصوالت  شده دست دوم هيمواد اول ازاعتماد 

 ستيو ز يبهداشت يهايآلوده باعث نگران بالقوه

وارد  يديدر چرخه جدرا بازار شود و يم يطيمح

 1کنندهنگران اريبه مواد بس ياژهيه وتوجّ .کنديم

 ينيگزيجابراي  يقياز اقدامات تشو يتعداد شود.يم

به ارائه  ازين اي، دهيمجوز ندمواد، مانند رو نيا

اعمال  در مقاالت SVHCالعات در مورد مواد اطّ

باشد،  SVHCيزباله حاو انيشود. اگر جريم

 يهنوز جداساز .است دشوارتر افتيباز نديفرآ عهتوس

بدون  يهازباله انياز جر SVHCيحاو يهازباله

SVHC اريزباله بس افتيباز نديفرآ هيدر مرحله اول 

مواد ممکن است قبل از اعمال  نيا .دشوار است

وجود  ،فروخته شده در محصوالت تيمحدود

 دارند و يها عمر طوالناز آن ي. برخدداشته باش

توان در يکننده را منگران ييايميمواد ش نيبنابرا

اقدامات  ،. در حال حاضرپيدا کرد افتيباز انيجر

کمک به  يبرا ،هادستورالعملتهيه مانند  ي،مختلف

. ها در حال توسعه استSVHC ييشناساتسهيل 

در مورد حضور  ديداده جد گاهيپايک  جاديا اي

SCHCها 

 

 
 1 یالعات از دست رفته در مورد مواد خطرناک در مواد بسته بندبا اطّ یبسته بند نیمأت رهیزنج رهيدا (:2 شکل

                                                
1- Substances of very High Concern (SVHC) 
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اروپا،  ييايميدر مقاالت در آژانس مواد ش

شده  ينيبشياصالح شده پ Dirهمانطور که در 

، اسناد مهم يبند. در بخش بسته2018/8۵1است 

ي بندبسته پسماندو  يبنددستورالعمل بسته

(94/62/EC) است  اردهاتاندو اس(EN 

13427:2004; EN 13428:2004; CEN/TR 

مورد  ييايميها سطح مواد شآن (.13695-1:2000

 ييهاتيو محدود نييرا تع يبنداستفاده در بسته

و  وهي، جکادميومسرب،  نيچهار فلز سنگ يرا برا

 يبندمواد بسته بيترک يدر کاربردها (VI) کروم

کننده نيمأت. گيرنددرنظر مي ppm 100برابر 

حاصل کند که اقدامات  نانياطم ديبا يبندبسته

و در  نيمحدود کردن سطح فلزات سنگ يالزم برا

ها مطابق با روش آن شتريصورت امکان، کاهش ب

CEN/TR 13695-1: 2000 سطح تمام  نيو همچن

 ENمشخص شده در  يهالوطمخ ايمواد خطرناک 

 CEN/TR 13695-2: 2004و  2004 :13428

 نيکه ا يحال، هنگام نياست. با احاظ شده ل

بررسي شد،  بيتصو 199۴دستورالعمل در سال 

 يهااز جعبه يارينشان داد که در بس يعمل

که در بازار  شهيو ش يکي، پالت پالستيکيپالست

 لي، به دلنياروپا وجود دارد، فلزات سنگ هياتحاد

 ppm ، باالتر از حد مجازفنّاورانه ليدال اي ديتول

ها که در نوع بسته نيا ي، برانيبنابرا .بودند 100

 ييهاتي، معافحضور دارندبسته  يبندبسته ستميس

 ppm 100 تيدر نظر گرفته شده است و محدود

مطالعات جنسيت و گيبس در  .است کنندهنگران

 ستيز يمنف رينشان داد که تأث 201۵سال 

از  نياز استخراج فلزات سنگ يناش يطيمح

با اجازه دادن به  ،نيفلزات سنگ هيتصفو  کيپالست

فلزات حاوي  يهاها و پالتد از جعبهاستفاده مجدّ

 راتيسخت، از تأث طيتحت شرا افتيو باز نيسنگ

 يمشابه تيفراتر رفته است. وضع يطيمح ستيز

وجود دارد. تجربه نشان  شهيش يبنددر مورد بسته

وجود  شهيخا  در بخش ش يداده است که مشکل

 ياشهيمواد شوسيله ي بهافتيباز شهيشه کدارد، 

 .شوديآلوده م ،سرب ياديز ريمقاد يحاو

انطبا   دييتأ به منظور، EN 13427طبق 

و  نيبا الزامات مربوط به وجود فلزات سنگ هابسته

، با ستيز طيمح يمواد خطرناک برا نيهمچن

 که ي، هنگامهاتيمار پايان مصرف آنه به توجّ

بايد  ،روديدفن زباله م اسوزاندن يي براي بندبسته

الزم به ذکر است که تا اظهارنامه انطبا  ارايه شود. 

العات اطّ مقدار ارايهدرباره  يقيتحق چيکنون، ه

 يبندبسته يو اجزا يبندبسته دکنندگانيتول قيدق

گروه مهم  کي. ، انجام نشده استاظهارنامه نيدر ا

در )مواد  است ييمواد غذا يبندبسته ي،بندبسته

 عاتيضا افتيباز (.1FCMييتماس با مواد غذا

 ديجد يهايندبدر بسته ييمواد غذا يبندبسته

 .را به همراه دارد يخاص يهاالشچ ييمواد غذا

ها اعمال FCM يبرا قيدق يحقوق ستميس کي

با غذا و  داشتنها تماس هدف آن رايشود زيم

 يلبا سالمت انسان است. سند اص ميارتباط مستق

تماس در رات مربوط به مواد ، مقرّپسماندگروه  نيا

 نياست. ا( 193۵/200۴شماره  EC)ييذابا مواد غ

ها FCMهمه  يرا برا يمنيا يالزام عموم کي

خا   يمنيو امکان اتخاذ الزامات اکند يم ميتنظ

کند. تاکنون يم ينيبشيرا پ FCMهفده  يبرا

شده  هرفتيپذ FCMچهار  يفقط برا يالزامات نيچن

(، يافتيباز يهاکيجمله پالست )از هاکيپالست است:

شده و مواد فعال و به  اي، سلولز احهاکيمسرا

در  يکه الزامات خاص ياصطالح هوشمند. در موارد

 ينشده باشد، کشورها بياروپا تصو هيسطح اتحاد

 يرا در سطح ملّ ياقدامات نيتوانند چنيعضو م

                                                
1- Food Contact Materials 
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اند، اما نجام دادهکار را ا نيا ياتخاذ کنند. برخ

رات از نظر دامنه و سطح حفاظت متفاوت مقرّ

 يملّ نيشده توسط قوان ميتنظ يهاFCM. است

، مقواکاغذ و  :پرکاربرد مانند يهاFCMشامل 

ها، کونيليها، س، پوشششهي، شاژهايفلزات و آل

 باشد. يچاپ م يجوهرها و هاکيالست

مواد  يبنداروپا در مورد بسته هيرات اتحادمقرّ

 ييايميمواد ش يبرايکساني  يمنيبه سطح ا ييغذا

مواد  تمام يبرا ييبه مواد غذا کنندهمهاجرت

د اقدامات خا  در مور .دارد ازيو بکر ن يافتيباز

FCMبه  ميطور مستقنه تنها به مواد، بلکه به ها

ها را و استفاده از آن نظارت دارندمواد خطرناک 

 لينيمونومر و دکند، ماننيممنوع م ايمحدود 

 BADGE ،BFDGEها و نيتروزامي، نديکلر

توسط پارلمان اروپا نشان داده  يابيارز.  NOGEو

جام  در  يقانون هيپا کيرغم وجود ياست که عل

روند ينم شيپ يرات به اندازه کاف، مقرFCMّمورد 

 وادم افتني .هستند ييهااندازدست يو حاو

به  ازين يي،مختلف غذا يهاخطرناک در بسته

 يحاو يهاکند. نمونهيم دييرا تأ ياقدامات بعد

، ها، فتاالتAفنول سيب :مانند يمواد خطرناک

در انواع  رهيفنل و غ ليها، نونپرفلوئوروکربن

 و مقواييو  يکاغذ يها)بسته يبندمختلف بسته

 اي يکمطالعه دانمار کي ي( طتزايپ يهاجعبه

  .هستنددر آلمان  يمعدن يهاروغن
 

 دیدر تول يافتيباز هیاستفاده از مواد اول -12

 یبندبسته

در  يبندبسته دکنندگانياز تول ينظرسنج

 نيکه در ا کساني از ٪60نشان داد که  يتوانيل

در  يافتيباز هياند از مواد اولشرکت کرده ينظرسنج

 نيکنند. با ايخود استفاده م ديتول يندهايفرآ

 ،مختلف يبندمواد بسته يوجود، درصد برا

و  يفلز يهابسته براي درصدمتفاوت بود. 

 "گريد" يهابسته يبرا نيو همچن ياشهيش

 يهابود. الزم به ذکر است که گروه بسته 100%

کننده ديشرکت تول کيمتشکل از  "گريد"

بود،  "ستيز طيسازگار با مح ايپارچه يهاسهيک"

 ندهيو نما محسوب شده مورد خا  کي نيو بنابرا

 از ٪7۵و مقوا،  غذکا يبندبسته يبرا .ستين

را  يافتيباز هيکنندگان استفاده از مواد اولدتولي

و  يکيپالست يبندکنندگان بستهديکردند. تول دييتأ

PET نيشدند. با ا ميبه دو گروه جداگانه تقس 

و  PETنيب يتفاوت چيکه ه ديرسيحال، به نظر م

         ها وجود ندارد. سهم افرادکيپالست ريسا

در هر دو مورد  يافتيه بازياز مواد اول کنندهاستفاده

، به طور اليهچند بنديبسته مورد در. بود 68٪

 %۵0ي و افتيبازاوليه ها از مواد شرکت %۵0يمساو

. کنندياستفاده مديگر تنها از مواد اوليه دست اول 

کنندگان دتولي ٪2۵، تنها آوريبتعجّ طوربه

کردند. يم استفاده يافتيد بازموا از يچوب يبندبسته

. تنها شودمراجعه ( 3شکل )به   ينتا ي تمامبرا

 محصول، کل دکنندگانتولي ٪1۵، يبخش کم

 نيکنند. ايم ديتول يافتيباز هيخود را از مواد اول

که ، يبندبسته دکنندگانياست که تول يبدان معن

کنند، يم ديتولمحصول  يافتيمواد باز از دادند پاسخ

 هيدارند که فقط از مواد اول زين ييهاق  بستهدر وا

که کمتر  يشوند. نسبت کسانيم ديتول دست اول

از  يمياز ن شيکه ب يو کسان ديتولاز  يمياز ن

 ديتول بازيافتي هيخود را با استفاده از مواد اول ديتول

 است بوده ٪۴0 و ٪۴۵ بيترتهمشابه و باند، کرده

 (.۴ شکل)
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 یبندبسته دیدر تول يافتيباز هیاز مواد اول نندهاستفاده ک دکنندگانیولسهم ت (:3 شکل 

 

 

 
 ها در شرکت يافتيباز هیاز مواد اول تولیدی یبندبسته محصول درصد (:4 شکل 

ها به ها داليل زير را براي تشويق آنشرکت

 ليتمااستفاده از مواد خام دست دوم برشمردند: 

سياست محيطي در ا، هشرکت ريبه رقابت با سا

و  يابيبازار ارياز آن به عنوان مع استفادهشرکت، 

 نهيدر زم ييايتوانيل يهاقانون. شرکت هايگرايش

از  يبندبسته ديو تول دورانيمفهوم اقتصاد  ياجرا

 نيبا مشکل روبرو هستند. در ا يافتيمواد باز

 يافتيمواد باز يبندبسته دکنندگاني، توليبررس

 امشخصن بيا نشان دادند: ترکمشکل ر نيچند

و  دست دوممواد  ي، مقدار ناکافيافتيباز هيمواد اول

گرفت که  جهيتوان نتي. مهاآن متيق شيافزا

 يناکاف نيتأم رهيمواد مضر در زنج يابيرد تيقابل

 يبرا خام دست دوممواد ايمني است و الزامات 

دست  هياز مواد اول يبندبسته يشتريمقدار ب ديتول

 يخطرناک برا ييايميش يافزودن اداز مو يعار دوم

کم است.  اريبس ستيز طيسالمت انسان و مح
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با  ييايتوانيل يهابه دست آمده از شرکت  ينتا

هلند ارتباط  داريپا يبندسسه بستهؤاظهارات م

 يهازباله افتيباز شيرغم افزايدارد که عل يخوب

 نيدر هلند، در ع يکيپالست يبندبسته يخانگ

هنوز  تيفياست و ک شيدر حال افزا هانهي، هزحال

که بتواند با مواد خام بکر  ستيباال ن يبه اندازه کاف

رسند که هدف يم جهينت نيها به ارقابت کند. آن

و هم از  ي، هم از نظر اقتصادکيحلقه بسته پالست

 نيا. ستين قابل مالحظه، هنوز هينظر مواد اول

 يدر اجرا شتريب تيّقدهد که موفّيها نشان منمونه

 يبنددر صنعت بسته دورانيمفهوم اقتصاد 

ها و روشن شدن شرکت يکل ييمستلزم راهنما

ها و ياوردر رابطه با فنّ يداالت متعدّؤس

استفاده از مواد  يمنيا مسايلها، آن يهاشرفتيپ

 موارد است. ريو سا ياقتصاد هي، توجيافتيباز
 

 گیری کلينتیجه -13
اهداف و  مقاصد دورانياد اسناد اقتص -1

دست دوم  يبندمواد بسته افتيمانند باز راهبردي
اقتصاد  يهاو بسته شدن حلقه به بازارشده عرضه 
( را جديدت و افتيد، باز)استفاده مجدّ دوراني
ها و هيکند، اما توصيم متنظي 100٪

در دست  زها هنوآن ينحوه اجرا يهادستورالعمل
              ها ويبندسته، بجهياست. در نت هيته

روبرو هستند که به  يها با مشکالتکنندهفراوري
که دارند،  يالعات و مناب  محدوددانش، اطّ ليدل
 .ها را حل کنندآن ييتوانند به تنهاينم

 ديدر تول يافتيسهم مواد باز شيافزا -2
، ييمحصوالت غذا يبرا ژهي، به ويبندبسته
مواد مورد  بيوط به ترکالعات مرببا اطّ ماًيمستق

توان با يالعات را ماطّ نياستفاده ارتباط دارد. ا
قبل از  يبندبسته نيمأت رهيکل زنج يابيرد
، ييايميمواد ش انيجر ليو تحل هيتجز ،افتيباز
 يابيقابل رد نديفرآ کي ،وجود ني. با اافتي
 يبنداز مواد خطرناک در مواد بسته دهيچيپ

کند که به يم جاديزباله ا کاربران يرا برا يمشکل

 ديدر تول يافتيسهم مواد باز شيدنبال افزا
 .هستند يبندبسته
 يبندمربوط به بسته نيقوان ليو تحل هيتجز -3

دهد که تاکنون ينشان م دورانيبا اشاره به اقتصاد 
 يروند و حاوينم شيپ يرات به اندازه کافمقرّ

و نه  REACH هستند. نه يخاص يهااندازدست
 نيو اقدامات موجود تضم ياقدامات قانون رياس
 ييايميالعات مربوط به مواد شکنند که اطّينم

در کل چرخه مواد و  يبه درست ناکخطر
شود. يبالقوه منتقل م بقاي يبعد يهاچرخه
 رهيمواد مضر در زنج يابيرد يتقابل يفعل تيوضع
دست کدام حجم از مواد  نکهياثبات ا يبرا نيتأم
شده  نييتع ودو در حد منيستفاده اا يبرا دوم

مانده  ياسناد باق ريو سا REACH راتتوسط مقرّ
 .نيست يکافاست، 
 يافتيدر سطح قانون به مواد باز ژهيه وتوجّ -۴

، داده ييمواد غذا يبندبسته يبرامورد استفاده 
 يالزام خاص چياروپا ه هيشود. در سطح اتحاديم
، نيبنابرانشده است.  بيها تصوFCM يبرخ يبرا
 نياروپا چن هيعضو اتحاد ياز کشورها يبرخ

و  نيکنند و قوانياتخاذ م يرا در سطح ملّ ياقدامات
 گريبه کشور د يرات ممکن است از کشورمقرّ

 .متفاوت باشد
و بستن  دورانياقتصاد  ياجرا کيتحر يبرا -۵
 ييهاتيمحدود دي، بايبندمواد در بسته يهاحلقه
مورد استفاده  هيماده اول فرعي با مواد يآلودگ يبرا
 شود. نييتع يافتيباز يبندبسته ديتول يبرا

 

 منابع -14
[1] Leva Kazulyte., (2019). 

"Packaging recycling and using of 
recycled raw materials in the 
production of pakages, with an 
emphasis on hazardous chemical 
substances". Translated by Dr. 
Berenji Ardestani., S. DOI: 
105755/j01.erem.74.4.22148. 
Environmental Research, 
Engineering and Management 
2018/74/4.  
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 بند  مواد غراير اي ا  کلتنتک بيت 

 

 

کننده بر  بندي به عنوان واسطه بين تکنولوزي و مصرف در دنياي صنعتي امروز اهميت و نقش بسته

بندي در افزايش فروش به  کسي پوشيده نيست. تحقيقات انجام شده نيز نشانگر تأثير شگرف صنعت بسته

ون شک، لطمات و خسارات بندي بد ويژه کسب سود بيشتر براي واحدهاي توليدي است. عدم توجّه به بسته

جبران ناپذيري را ميتواند به همراه داشته و تالش خستگي ناپذير توليدکنندگان ما را در بخش توليد حتّي با 

ها به انجام رسيده،  ثمر نمايد. از جمله کارهايي که در اين زمينهاستفاده از مواد اوليه مرغوب کم رنگ و يا بي

بوده است که با ايجاد  "صداقت  ناصر آقاي دکتر"دانشگاه فردوسي مشهد بندي  تالش يکي از اساتيد بسته

توانسته است ارتباط  " ICFPبندي مواد غذايي  کلينيک تخصصي بسته"يک مرکز تخصصي قوي تحت عنوان 

بندي  مناسب و مؤثري با صنعت داشته باشد و توليدکنندگان را در سراسر ايران در رف  مشکالت بسته

بندي مواد غذايي ايران  طي مراسمي از کلينيک بسته 1383يد. بدين ترتيب، در شهريور ماه راهنمايي نما

(ICFP)  بندي کشور رونمايي شد. در ادامه، اين  در دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان اولين کلينيک بسته

ل حاضر با کلينيک مراحل اوليه رشد خود را در پارک علم و فنّاوري خراسان رضوي طي نموده و در حا

استقرار در شهرک فنّاوري صناي  غذايي و بيوتکنولوژي شمال شر  کشور تصميم بر آن دارند تا دامنه فعاليت 

کاري خود را گسترش دهند. همچنين اين کلينيک در راستاي اهداف عاليه خود با توجّه به خأل موجود و 

تخصصان داخلي و خارجي، سايت تخصصي بندي و انتقال دانش و تجربيات خود و ديگر م نقش کليدي بسته

ICFP  .را فعال نموده است  

به عنوان اولين و بزرگترين مرکز تخصصي               (ICFP)بندي مواد غذايي ايران کلينيک تخصصي بسته

به عنوان مرج  صنعت مرب   در حال احداث خود متر 2000حدود مساحتي به متراژ  با خاورميانهبندي  بسته

بخش، تمامي  8شود. در حال حاضر، اين مجموعه با دارا بودن  شناخته مي در منطقه دي مواد غذاييبن بسته

کلينيک به عنوان حلقه ارتباطي ميان اين بندي را پوشش ميدهد.  خدمات مورد نياز صنعت غذايي و بسته

صناي  کشور و توانسته است خدمات شاياني در زمينه حل مشکالت بسته بندي دانشگاه و صنعت تاکنون 

http://www.icfp.ir/
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به کشورهاي دانمارک، ترکيه، استراليا،  را خدمات خود در سال هاي اخيراين مجموعه . منطقه ايفا نمايد

 .نيز توسعه داده استکانادا، افغانستان، عرا ، ارمنستان، روسيه و... 

 وهاي متنوعي تشکيل يافته است  از بخش سايت کلينيک بسته بندي به عنوان يک سايت تخصصي

هاي  توانند از بخش تا متخصصان، کارشناسان و صنعتگران مي عالقمند به مباحث بسته بنديدانشجويان 

آموزش و تورهاي  ،پژوهش ي چاپ و عکاسي،بخش هاي اين کلينيک شامل طراحمختلف آن بهره ببرند. 

 بندي و  مواد اوليه بسته ،خدمات ماشين سازي ،فود صنعت نمايشگاهي، مشاوره و خدمات مهندسي،

عالقمندان مي توانند اطالعات تکميلي را با مراجعه به درگاه هاي  .تکنيک هاي نوين بسته بندي مي باشد

 .مالحظه فرمايند www.icfp.ir ارتباطي اين کلينيک در سايت

 

 
 
 
 

 

http://www.icfp.ir/
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محصوالت، به مثابه  بنديبسته
 بازاريابیابزاري براي 

 را چگنيزهدکتر 
 دکتراي مديريت صنعتي

 مديرعامل شرکت خدمات مديريت کیاست
 عامل توسعه شیريني سنتي قزوين

 مقدمه -1

توسعه خوشه شيريني سنتي قزوين، در دي  پروژه

 سوي شرکت شهرک هاي استاناز  1397 ماه

 3پروژه ي توسعه اي که در طي  قزوين آغاز شد.

ر موجود در فشا سال اقدام به رف  موان  و نقاط

در  زنجيره ارزش شيريني سنتي قزوين نموده و 

تاثير زيادي اين کسب و کار رشد کمي و کيفي

. به جهت ماهيت اين محصول، يکي گذاشته است

اساسي توليدکنندگان شيريني  از دغدغه هاي

سنتي قزوين فعاليت بسته بندي ست. صنعت 

در عرضه مواد غذايي بسيار حائز  بسته بندي

 ست واز مرحله حفظ کيفيت محصول تااهميت ا

لجستيک و حمل و نقل ، بر آن اثر مي گذارد. در 

قزوين، با رف   پروژه توسعه خوشه شيريني سنتي

مسائل اين صنعت، به معرفي بيش از پيش 

 .پرداخته خواهد شد شيريني سنتي قزوين

از بين هزاران  امروزه مشتري امکان انتخاب

ها را همين امر شرکت دارد ومحصول توليد شده را 

ه مخاطب دار نموده است که به سمت جلب توجّوا

نشان داده  ،گام بردارند. تحقيقات در اين زمينه

هاي و يا عدم انتخاب است که يک سوم از انتخاب

ها بوده است، به بندي آنثر از بستهمتأ ،محصوالت

نشان تجاري شما بايد بندي ، بستههمين دليل

رقابتي و وجه تمايز محصول هاي يکي از مزيت

 باشد. ي تجاريهانشانشما با ساير 
عنوان مدير يک کسب و کار گمان اگر شما به 

      محصول شما مهم است و         کنيد که صرفاًمي

کار خود ندي است، کسب و ببندي فقط بستهبسته

 ايد.را به سوي شکست سو  داده

نقشي مخاطب  بندي محصوالت در انتخاببسته

. نمايدکنيد ايفا ميتر از آنچه که شما تصور ميمهم

بندي محصول با عوامل زيادي در ارتباط بسته

هاي است، از کاربرد آن براي خريدار گرفته تا ارزش

              تان. پيشنهادي شرکت شما براي مشتريان

محصول توليد شده دارد بندي؛ ارزشي برابر با بسته
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اي فراتر از محصول د ارزش افزودهتوانو گاهي مي

 ايجاد کند.

بندي ت کليدي که در هنگام انتخاب بستهنکا

ه قرار دهيم اين است مان بايد مورد توجّمحصوالت

 که:

مان وجه تمايز ما با بندي محصوالتبسته -1

 ن باشد. ماو رقبايهاي تجاري نشانساير 

مان بندي محصوالتدر هنگام انتخاب بسته -2

رنگ مورد استفاده  ها غافل نشويم.اهميت رنگ از

قشي کليدي را در تصميم ، نبندي محصولر بستهد

کند. ذهن شما به طر  نهايي مشتري ايفا مي

، پس رنگ دهدها واکنش نشان ميمختلفي به رنگ

 يد. براي مثال،بندي را مرتبط انتخاب کنبسته

گي، مفهوم ساد ،بندي سفيدمحصوالت با بسته

کنند. کارشناسان منيت و پاکيزگي را منتقل ميا

گويند هرچه رنگ بيشتري در  رنگ مي حوزه

تر جلوه بندي به کار رود، محصول مصنوعيبسته

 آبي، معاني متفاوتي را ها، مثالًکند. ساير رنگمي

بيشتر سرزنده در  ،کنند. رنگ آبي آسمانيبيان مي

تر ايحرفه ،ايکه سورمهحاليدر شودمي گرفته نظر

پرطرفدارترين رنگ  ،است. در سراسر دنيا، آبي

 اما اين بدان معني نيست که شما بايد حتماً ؛است

پيش از هاي پرطرفدار را انتخاب کنيد، رنگ

بندي محصول خود، بازار هدف را رنگ انتخاب طرحِ

  مطالعه کنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کيت کت و  ،مثل هاي تجارينشانکه از  زماني

آيد در کنيم آنچه به ذهن ميصحبت مي ييا ران

 رنگ غالب ارائه اين محصوالت است. ،اولين لحظه

اگر کسي به کيت کت اشاره کند، اين اشاره تصوير 

ذهن متبادر  قرمز آن را به بنديبا بسته شکالت

ممکن است تصوير  اشاره کنيد،راني کند. اگر به مي

ها بر شرکتي را به ياد آوريد. طي ساليان زياد آبي

ثير رنگ بر تصميم خريد تحقيق چگونگي تأ

 ،زيبايي و حساسيت، مشکي ،اند. صورتيکرده

. رنگ کندرا بيان مي قدرت و استقامت و غيره

بندي بر تصميم انتخابي يک شرکت براي بسته

زماني  گذارد و معموالًثير ميمشتري براي خريد تأ

ده که مشتري با عالقه محصول را به خاطر سپر

 آن را خريداري خواهد کرد. مجدداً ،باشد

عنوان ابزاري ه تان ببندي محصوالتاز بسته -3

 براي بازاريابي استفاده کنيد. لوگو و آرم شرکت

بندي قرار خود را در قسمت جلو و مرکز بسته

کند مشتري شما را به اين امر کمک مي ،دهيد

 خاطر بسپارد.

تري حک با تکرار طرحي ثابت در ذهن مش -۴

 شويد.

مورد هاي تجاري نشانبراي چند لحظه به 

عالقه خود فکر کنيد. همگي يک وجه مشترک 

هاي نشانها، دارند: به ياد ماندني. با گذشت دهه

: کوکاکوال تغييرات کمي در                    مانند تجاري

و به طرح اصلي وفادار  بندي خود اعمال کردهبسته

هاي شناخته داشته باشيد که مارکبه ياد  اند.مانده

شده هيچ چيز را نبايد تغيير دهند، بسياري از 

بندي هاي مشهوري که آرم، رنگ يا بستهمارک

هايي از سمت اند واکنشخود را تغيير داده

 اند.خريداران بعد از تغييرات بزرگ دريافت کرده
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 بندی محصول در بازاريابياهمیت بسته -2

گويد، حي هست که مياصطالدنياي آشپزي  در

خورند. ظاهر زيباي هايشان غذا ميمردم با چشم

ه د، بلکبرغذا نه تنها ميل افراد به غذا را باال مي

نظر برسد. در  تر بهشود غذا خوشمزهباعث مي

 يتبندي محصول بسيار حائز اهمبازاريابي هم بسته

ثير زيادي بر است. يک ارائه به يادماندني تأ

داشته و باعث بازگشت دوباره مشتريان  احساسات

 شود.مي

کنيد، به بندي محصول فکر ميوقتي به بسته

همان اندازه که به احساس برخواسته از محصول 

)آيا به کنيد به کاربري راحت محصولکز ميتمر

 )آيا به شود؟( يا به عامل انگيزانندهآساني باز مي

ر ي انباکننده هست؟( يا به راحتاندازه کافي خيره

کردن محصول بسته به هدف آن هم تمرکز کنيد. 

تمامي عوامل گفته شده با درصد اهميت متفاوت، 

با مطلوبيت ايجاد شده براي مشتري در ارتباط 

 .هستند

 

 
 

      ترين مواردي که در        يکي ديگر از اصلي

د نظر قرار دهيم اين بندي محصوالت بايد مبسته

ظ سالمت و ظاهر محصول ندي حفباست که بسته

مين نمايد. براي مثال، سامانه تحويل يک را تأ

بندي نيز حصول غذايي قسمتي از فرآيند بستهم

م بندي کاال بايد به اندازه کافي مقاوهست. بسته

د، باشد تا در طول انتقال و نگهداري در خانه افرا

اند. چه در فريزر، سالم باقي بمو ها چه در قفسه

، پالستيک، آلومينيوم و ساير مواد انتخاب کاغذ

ر اهميت بااليي دارد زيرا محصول براي فروش باالت

    باشد. نبايد اهميت        بهتر مي نيازمند ظاهري

دغام فرم بندي در فروش را دست کم گرفت. ابسته

ه ببندي زيباي کاال منجر و کاربرد در طراحي بسته

خريد  وسوسه مشتري به خريد کاال و تکرار آن

شود. بخشي از اين فرآيند به اين نيت انجام مي

د پذيرد که خريدار نه تنها کاال را خريداري نمايمي

بلکه آن را به دوستان و آشنايان خود پيشنهاد 

دهد. آنچه گفته شد تنها بخشي از ميزان اهميت 

ه بندي است. کسب و کارها چنانچه به به بستهتوجّ

ت بايد با دقّ دنبال کسب سود بيشتر هستند

 .نمايندشان را رصد بندي محصوالتبيشتري بسته

 

 

 

 

حفظ به بندی محصوالت باید در بسته

 .توجه کردسالمت و ظاهر محصول 
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ها و مراکز معرفی دانشگاه

 دنیا بنديبسته تحقیقاتی

ای واسطه کاال نقش ن پوششبندی به عنوانیست، بسته جهان امروز بر کسي پوشیده در یبندبسته اهمیت و نقش

تبلیغي خود در فروش  –را دارد که عالوه بر جنبه نگهداری کاال با ويژگي ارتباطي کننالده و مصرففنّاوری بین 

میلیون تن محصوالت  1350بندی جهاني برای ر، هزينه بستهبسیار تأثیرگذار است. در حال حاض کاالی تولیدی

بندی گذاری در صنعت بستهسرمايه ت و تحقیقات نشان داده است که يک دالرمیلیون دالر اس 745غذايي بالغ بر 

ها گذاری دولتای برای حضور سرمايهکنندهدلیل قانع ،تواند در پي داشته باشد و همین عاملدالر سود را مي 3تا 

اين صنعت و آموزش آن  ها استفاده از مراکز دانشگاهي برای ترويجدولتهای در اين زمینه است و يکي از فعالیّت

 شود.ها پرداخته ميهاز اين دانشگا يکيباشد. در اينجا به بررسي ها ميدر دانشگاه
 

 استات – ویسکانسین دانشگاه
 

 
 

گذاري( ) بازگشت سرمايه R.O.Iتکنيک به ارمغان آورده است و نسين تجارب زيادي در پليدانشگاه ويسکا

 خاصي مأموريت ويسکانسين عمومي تکنيکپلي مؤسسه عنوان به استوت-ويسکانسين بااليي دارد. دانشگاه

 ساير و بهداشتي هايمراقبت کاربردي، علوم مهندسي، زمينه در عمومي آموزش که است اين آن هدف و دارد

 به تاستا خا ، ديدگاه اين به توجّه با .فراهم نمايد ويسکانسين مردم براي را فني و ايحرفه هايزمينه

 کشور سراسر از آموزان دانش که است شده دولت مطلوب و پيشرفته متنوع، نهادهاي از يکي به تبديل سرعت

 را به بنديبسته مقط  کارشناسي در UW-Stout .آيندمي ويسکانسين به باال سطح مهندسي هايبرنامه براي

 نيازهاي اساس بر برنامه ينا .دهدمي بندي ارائهزمينه بسته در آينده طراحان و مهندسين براي خا  طور

، خود توانايي از حداکثر و به کمک فنّاوري موجود مسيله حل و تحليلي حل هايمهارت بر تأکيد با، صنعت

 که دانش دهد،مي ساز را ارائه و ساخت ،بيشتر، مقط  کارشناسي مهندسي مطالعه است. براي شده ساخته

 دو هر .کنند تمرکز ،آزمون تا گرفته طراحي و توسعه از بندي،هبست فني هايجنبه بر بايد هااين دوره آموزان

 برخط کامالً طور به تواند،مي حتّي و مقط  کارشناسي کنندمي استفاده تجربي و يادگيري کار دست از :برنامه

 .باشد ايحرفه کار براي
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را  هايیمیکروبطري شرکت بري براملج

در حال  هاضدعفونی کردن دستبراي 
 تولید کرد. حرکت

 
 

ه بازيافت بود پروپيلن توليد نموده است که قابلليتري از جنس پليميلي ۵0بري برامل  يک بطري کوچک 

  پر کنند. نده دستتوانند به طور مکرّر آن را با صابون ماي ، ژل يا محلول ضدعفوني کنکنندگان ميو مصرف

ي د داراشود و همچنين در انتهاي خوجا مي اين بطري به اندازه کافي کوچک است که در کيف و جيب

 توان از اين طريق آن را به کمربند يا گردن آويزان نمود.قالبي است که مي

کردن ان بازدهد و درپوش آن امکاين بطري کاربرپسند مقادير مناسبي از فرآورده را در خود جاي مي

د آن به کردن مجدّدارا بودن دهانه گشاد، پر به دليل ،کند و از طرف ديگربا يک دست فراهم ميرا راحت آن 

 پذير است.نراحتي امکا

 
https://www.packagingnews.co.uk/news/materials/rigid-plastics/berry-bramlage-launches-

micro-bottle-go-hand-sanitising-05-10-2020 
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