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 بندی شناخت و شناسایی ابعاد بسته

 بندی حل مشکالت بسته ای بر راه مقدمه

ضعف صنایع بسته بندی کشور یکی از بزرگ ترین مشکالت در عرصه تولیدد   صدادرات کداای ایرابدی بده 

   حساب می آید. این عامل باعث کاهش کیفیت   سالمت کاا شده   در بتیجه این صنعت با مشکل بزرگ تر

جدّی تر یعنی د ر مابدن از بازارهای ارزآ ری قرار گرفته است. با توجّه بده اینکده ایدران کشدوری بدا مندابع   

محصوات غنی   با کیفیت می باشد به دلیل عدم  جود صنایع تبددییی مناسد ت تدوان بشدان دادن ترفیدت 

این صنعت مرتبط هستند می دابند کده   اقعی تولید   صادرات خود را بدارد. همه دستگاه هایی که به بوعی با

صنعت بسته بندی یک صنعت میان رشته ای می باشد   برای حل مشکل آن می بایسدتی بده کمدک هد  در 

مسیر راه حل قرار گیربد؛ اما ارایه راه حل برای این مشکل میّی بایستی بدا تعمدب بیشدتر   شدناخت کدافی از 

به های صنعتت معدنت تجدارتت  زارت فرهندو   ارشداد اسدالمیت مسئیه صورت گیرد. استفاده از توان  زارتخا

 زارت بهداشت   درمانت سازمان حمل   بقلت سازمان استابدارد   سازمان محیط زیست به عنوان حوزه هدای 

مه  در پیرامون موضوع بسته بندی بوده   با توجّه به ارزش تأثیرگذاری آن ها در حل مشکل بسدته بنددی بدا 

  معضالت بسته بندیت همکاری همه این بخش ها بیاز می باشد. بدرای رفدع بیازهدا   مشدکالت  تعیین بیازها

 می توان از ابزارهای موجود در این  زارتخابه ها   سازمان ها به بحوی مؤثر استفاده کرد. 

مورد   ارد کردن فنّا ری جدید با حمایت  زارتخابه صنعتت معدن   تجارتت شناخت کیفی بسته بندی   مواد

تهیه بسته ها از طریب مراجع قابوبی در حوزه سازمان استابدارد   تحقیقات صنعتیت تضمین حفظ سالمت 

مصرف کننده از طریب صحه گذاری  زارتخابه بهداشت   درمان   ... همه به بوعی به ایجاد یک مرکز  احد که 

دت اذعان داربد؛ اما توصیه می شود متشکل از بمایندگان حوزه های مه    ذینفع در این بخش ها می باشن

ابتدا زیر ساخت های  ضع موجود به همراه خبرگان در شرکت ها)د لتی   خصوصی(   مراکز تحقیقاتی که 

سال های سال در امر تحقیبت پژ هش   توسعه صنعت بسته بندی تالش   فعالیت می کنندت شناسایی شوبد. 

 ریزی   ارایه یک بربامه منسج    منظ  مؤثر می باشد.استفاده از تجربیات   سوابب آن ها در طرح 
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 بندی ساپکومهندسی بسته
 بندی در زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرومدیریت بسته پرچمدار 

 

 شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو(

 بندیواحد مهندسی بسته –امور لجستیک  –ریزی معاونت برنامه

 

با  1373بندی در سال حد مهندسی بسته ا

بندی برای ارسال های بستههدف تهیه   ارائه طرح

قطعات تولیدی خودر های ایران خودر  از 

کننده به سایت اصیی ایران های تامینشرکت

 خودر  ت تاسیس شد. 

های طراحی اکنون در حوزهاین  احد ه  

ت  تبادلی   بظارت بر OEMبندی قطعات  بسته

بندی ارسالی از سازبدگان    های بستهجرای طرحا

بندیت برای قطعات   اجرای عمییات بسته

های صادراتی گر ه صنعتی ایران خودر  مجموعه

 بماید. فعالیت می

بندی های طراحی بستهدر حال حاضر بخش

های سواری سایت برای ابواع خودر  OEMقطعات 

داخل های تولیدی مرکزی ایران خودر    سایت

کشور از جمیه سایت ایران خودر  دیزل که 

باشدت تولیدکننده خودر های تجاری   سنگین می

بماید.  از بسبت به تهیه ر یه بسته بندی اقدام می

های جدید این  احد تهیه   ارائه جمیه فعالیت

باشد که بندی برای  قطعات تبادلی میطرح بسته

 سازان در گردش هستند. بین مجموعه

بندی با های بستهیان ذکر است کییه طرحشا

بندی   استفاده از آخرین متد ر ز مهندسی بسته

بر اساس استابداردهای میی   الزامات مشتری 

ها توسط شود. پس از تائید طرحتهیه می

های بندی ایران خودر    سایتهای بستهکمیته

کنندگان میزم به ارسال داخییت تمامی تامین

 باشند. بندی مصوب میهای بستهقطعات با طرح
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بندی های  احد مهندسی بستهاز دیگر فعالیت

های مخصوص   ترسی  بقشه   پالت تر ف طراحی

افزارهای باشد که با استفاده از برمساخت آبها می

سازی سه بعدیت مهندسی در حوزه طراحی مدل

تحییل   محاسبه هزینه ساخت   تهیه درصد 

پذیرد. ل   بقل ابجام میپرسازی در  سائل حم

های ساخته شده در همچنین بازرسی فنی پالت

کنندگان گر ه صنعتی ایران خودر ت گردش تامین

 پذیرد.توسط کارشناسان این  احد ابجام می

بندی کییه در بخش بظارت   اجرای بسته

کنندگان به های ارسالی از سوی تامینمحموله

ورد بظارت   های داخییت مایران خودر    سایت

گیرد   بر اساس چرخه دمینو پایش قرار می

(PDCAعمیکرد آبها ارزیابی می ) شود. از دیگر

بندی قطعات  تایف این بخشت اجرای بسته

صادراتی به سفارش امور فر ش   صادرات   سایر 

باشد که با درخواست مشتریت امورهای ساپکو می

 بندی شده    به مقاصد خارجی  قطعات بسته

 شوبد.داخیی ارسال می

 

این  احدت  ها   تجارباز دیگر توابمندی

 مختیف بندی خودر    قطعات آن در سطوحبسته

(CKD, SKD,CBU)  ارسال خودر    قطعات  

)بالر ست آذربایجانت عراقت  به کشورهایخودر  

 . باشدسوریهت  بز ئال  ...( می

بندی قطعات خدمات ستهدر بخش اجراییت ب

(  OES–AFTER MARKET ) از فر شپس 

از تجهیزات   امکابات  با استفادهصادراتی بیز 

های ر زت جهت ارسال با ابواع ر ش  به پیشرفته

)ریلت زمینیت هواییت دریایی( به مقاصد حمل 

  بندی   قابل ارسال است.صادراتی بسته

بندی در حقیقت واحد مهندسی بسته

ی در بند پرچمدار مدیریت بسته ساپکو

 صنعتی ایران خودرو است. گروه مینتأ زنجیره
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بندی در راستای  احد مهندسی بسته

  های تعریف شده از سوی  معا بت محترماستراتژی

های گذاریبربامه ریزی ساپکو   همسو با هدف

 تد ین شده از سوی امور لجستیک بسبت به ابجام 

 بماید:های ذیل اقدام میفعالیت

  OEMبندی  قطعات ی بستههاارائه طرح -1 

به کییه سازبدگان زبجیره تامین ایران خودر  

جهت ارسال قطعات به سایت مرکزی   کییه 

های داخیی )خودر های سواری   سنگین سایت

 (دیزل)

بندی قطعات تبادلی های بستهارائه طرح -2

ر بین مجموعه ساز   تکمیل کار )بین سازبدگان زی

 مجموعه( 

بندی برای قطعات   ستهات باجرای عمیی -3

مجموعه های صادراتی  گر ه صنعتی ایران خودر  

   ساپکو 

   ترسی  مخصوص هایپالت   تر ف طراحی -4

سازی   ها   بظارت بر بموبهبقشه ساخت پالت

 ها ساخت اببوه پالت

بندی مواد   شا ره   ارائه طرح بستهم -5

ودر  قطعات خرید خارج به معا بت خرید ایران خ

 جهت تسهیل در فرایند خرید 

بندی قطعات   یل  هزینه بستهبرآ رد   تحی -6

 های استابدارد   مخصوص   آبالیزتر ف   پالت

 بندی )هزینه / فایده( تغییر طرح های بسته

تهیه جد ل درصد پر سازی حمل در  سایل  -7

های حمل مرتبط با طرح حمل   بررسی هزینه

 بندی بسته

 بندیهای بستهبر اجرای طرحبظارت  -8

ت کننده   دریافهای تامیناز شرکت ارسالی قطعات

در قال    8Dاقدامات اصالحی بر اساس ر ش

(PSWاز تامین  )های کنندگابی که مغایر با طرح

ساپکو  بندیبسته  احد مهندسی مصوب بندیبسته

 بمایند.قطعات می ارسال به اقدام

  1400در سال ر یکردهای آتی  این  احد 

 عبارتند از : 

بندی بسته هایسازی طرحطراحی   بهایی -

ف خودر ی جدید  تارا  با ر یکرد استفاده از تر 

 برگشت پذیر در راستای لجستیک سبز

بندی راحی بستهطسازی ساختار ایجاد   پیاده -

قطعات تبادلی )بین مجموعه ساز   تکمیل کار( 

  WEBتحت 

جه به سته ابتقالی با توسازی حج  دبهینه -

 بیازمندی های مشتری 

کارگیری   توسعه ر یکردهای مرتبط با ب -

 بندی سبز بسته

های ایجاد سیست  مکابیزه تحییل هزینه -

 بندی بسته

 سازبدگان با تمرکز بر بندیارتقا فرایند بسته -

  سازی فرایندها در سایت تولیدی سازبدگانبهینه

طارهای لجستیکی چه اخایجاد سیست  یکپار -

   ارائه کاربامه لجستیکی سازبدگان 

 با بندیبسته مهندسی هزینه کاهش هایپر ژه

 99در سال  تومان میییارد 7.7 ساابه جوییصرفه

 به شرح ذیل است:

تر ف  سازیبهینه   بندیبسته طرح تغییر -1

 ( لنو میل دیوایدر)پذیر برگشت

 تومان ییاردمی 1 حد د: ساابه هزینه کاهش

 هایتپال به  راکد  هایپالت تغییرکاربری -2

 پالس دبا برقی فرمان   رام مجموعه بیاز مورد

 پالس دبا کامل پنل مجموعه   SP284 اتوماتیک

  SP233 اتوماتیک

 تومان میییارد 1.7: ساابه هزینه کاهش مجموع 

 طرح تغییر با لجستیکی هایهزینه کاهش-3

  قطعات بندیبسته

 زبجیره راستای در ارسالی قطعات کیفیت بهبود)

  بندی(بسته طرح 90 بهبود   اصالح / سبز تامین

 تومان میییارد 5: ساابه هزینه کاهش مجموع
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 بندی برای محصوالت مختلف استانداردسازی مواد بسته

 بندیسازی هزینه بستهو بهینه
 )قسمت اول(

 سمیرا برنجی اردستانیدکتر ردان: برگ

 ایادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهاست

 دهیچک

ت بدبهت هاهیمحصوات پا ابواعب به که متعیّ است ریبا ابدازه متغ محصواتی هایبندبسته یط به استابداردسازوپر ژه مرب نیا

بدازه ا هایشرکت به تقاضا نی. اباشدمی کااهای خواب کنندهدیشرکت تول کی ی( براکمد)ایمحصوات گنجه   طراحی

 یابیرد رد یدگیچیامر باعث پ نیکند. ایم دیتول متنوع یهارا در ابدازه یدهد   محصواتیم تیخود اهم یمشتر درخواستی

 نیت انیشود. بنابرایمقوا م ادیز عاتی  ضا یبندبسته ندیدر فرآ یبندمواد بسته نیترمه  عنوانبه ییصفحات مقوا یموجود

مربوط به مواد مورد  ضایعات زانیبا کاهش م یبندبسته یهانهیشرکت   کاهش هز یبندبسته ست یمطالعه با هدف بهبود س

استابدارد با در بظر گرفتن تمام  یبندبربامه بسته کی جادیا تمطالعه نیا یشود. هدف اصییم امابج یبندبسته یاستفاده برا

  محصوات  زیت مارکتاج تپایهمحصوات  یبندشرکت در سه سال گذشته در دسته نیات تولیدی محصوا یهاابدازه

مربوط به فر ش سال  یهاینیبشیت پتحقیب اتیادب یهدفت پس از اتمام جستجو نیبه ا دنیرس یاست. برا )کمد(یاگنجه

 IBM ILOG بامهبربا استفاده از  یاضیشد. سپس مدل ر نید  هدف متناقضت تد  یدارا یاضیمدل ر کیابجام شد    ندهیآ

CPLEX  دیمف یریگ یتصم یبابیپشت ست یس کیشد.  نییبسته تع نهیبه یهاهر گر ه محصول حل   ابدازه یبرا (DSS)  

در  ضایعات کاهش یابدت  مقدار  یبندبسته یاضاف یهانهیهز تاکند یرا فراه  م یهفتگ یبندبسته یهابامهبر هیکه امکان ته

 است.ایجاد شده پر ژه  انیپا

 عاتیبه حداقل رسابدن ضا تفر ش ینیبشیپ یتاضیمدل ر یتاستابداردساز یتبندیه بستهئمس یتسازنهیبه :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه -1

 کنندهدیتول یمطالعه در شرکت محی نیا

به عنوان  1974در سال ت تأسیس شده   تختخواب

 000ت60 یکننده محصوات تختخواب دارادیتول

ابجام  هیت ترکTorbaliدر  دیمربع کارخابه تول متر

تشک  700شرکت  نیا دیتول تیاست. ترفشده 

در  ییشرکت که سه  بازار باا نیدر ر ز است. ا

خود داردت محصوات تختخواب  یبارق نیب

 فیکند   طیم دیشده تول یسازیشخص

 نیدارد. ا اریاز محصوات را در اخت یاگسترده

مدل  45ت تختخواب مدل تاج 377 یشرکت دارا

   مدل کشو 30ت مدل پایه الکتریکی 31ت کفبوفه 

 یهاابدازهاین شرکت بوع کمد است. اگرچه  112

ت دکننیم دیاز همه محصوات را تول یمختیف

 را محصوات ایتوابند در هر ابدازهیم انیمشتر
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 ی  قتیهت به طور قابل توجّنیبنابرا سفارش دهند.

 یزضایعات ب. یابدیم شیتعداد ابدازه محصول افزا

 شیافزا یهبه طور قابل توجّ یبندبسته ندیدر فرآ

 یکه ابدازه مقوانی. به عنوان مثالت اکندیمپیدا 

ت ستیکاا ب یموجودفهرست مناس  محصول در 

 نیت انیدهد. بنابرایم شیاستفاده از مقوا را افزا

 یبندبسته یابعاد مقوا نییمطالعه با هدف تع

وجود در م عاتیکه باعث کاهش ضا شدهابجام 

تنوع محصول از  لیشرکت به دل شود.یم ندیفرآ

در  هیکند. مواد ا لیمختیف استفاده م هیمواد ا ل

از  یشوبد. بعضیمصرف م دیمراحل مختیف تول

پارچه  :تمام مابند مهیمحصول بمواد ا لیهت  نیا

محصوات  یبندد خته شدهت محصول مبیه   بسته

 کنند.یم جادیتمام ا مهیب

محصوات  یمورد استفاده برا یاصی هیا لمواد 

 مارکیزها شامل:   هیت پاتاج :مبیه مابند

 ندیفرآ درت اسفنجت مقوات پارچه   بخ )کالف(اسکیت

تمام از ابواع  مهی. پارچه د خته شده بهستند دیتول

 یبندشده است. بسته لیمختیف پارچه   بخ تشک

وات مق :مابند یبندتمام از مواد بسته مهیمحصول ب

 ینیاتی  پی یکشش لیت مواد پر فیحباب محافظ

شرکت  نیت انیشده است. عال ه بر ا لیتشک

 سازبدگانتمام را از  مهیب تاج   هیپا یهااسکیت

توان از یکند. در همان زمانت میم نیتأم

در محصوات استفاده کرد تا  یمختیف یهابرچس 

 نیا رایکاا باشدت ز بشان تجاریدهنده بشان

  از  سازدمیگرا سفارشتولیدات کت شر

تولیدی  محصوات یبرا یسفارش یهابرچس 

( 1شکل )همابطور که در  کند.یت استفاده مخود

در شرکت با  ر د  دیتول انیجر تبشان داده شده

شود. سپس اسکیت   پارچه پس یسفارش آغاز م

 هیکنندگان تهنیمأسفارش از ت افتیاز در

 شاتیعرضه شده تحت آزما هی. هر ماده ا لگرددیم

 یساز. پس از آمادهردیگیقرار م تیفیکنترل ک

 کیتمام هر سفارش در  مهیپارچهت محصوات ب

گفته  1تیک هیشود که به آن باحیجمع م بخش

طور همزمان به دیتول ندیفرآ در طیشود   یم

 آزمون کی یی. هر محصول بهاگرددیم دیتول

گذارد. پس از یپشت سر م زیرا ب تیفیکنترل ک

 تمابدهیباق ندیت تنها فرآاتیعمی نیتمام ا

 تاست. محصوا یگذار  برچس  یبندبسته

حمل    بخشبرچس  به  یشده   دارا یبندبسته

داده  لیتحو انیشوبد تا به مشتریبقل ارسال م

 شوبد.

 استت شده ( مشاهده1 در )شکل که همابطور

 ترک از قبل محصوات مرحیه آخرین بندیبسته

 جریان در زیادی اهمیت از بنابراینت. است شرکت

 هایابدازه دلیل به همچنینت. است برخوردار تولید

 مشتریانت  یژه سفارشات دلیل به محصول مختیف

 در مقوات  یژه به بندیتبسته مواد از باشی ضایعات

 یافته افزایش توجّهی قابل طور به بندیبسته ر بد

 طور مستقی به دی بیزبنبسته هزینه بتیجهت در

 مطالعهت این اصیی هدف بنابراینت. یابدمی افزایش

 که است بندیبسته مقواهای ابعاد استابداردسازی

 حداقل به را بندیبسته فرآیند در داده رخ ضایعات

 ( آ رده2 )بخش در مسئیه دقیب تعریف .رسابدمی

( 3تحقیب در )بخش  ادبیات بررسی   است شده

 را ریاضی (ت مدل4 )بخش ت. دراس شده ارائه

 بتایج مورد در (5)بخش  در .دهدمی توضیح

   گیریبتیجه سرابجامت. کندمی بحث محاسبات

 .شودمی ارائه (6 )بخش در آتی کارهای

                                                
1- Kit Area
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 جریان تولید (:1) شکل

 بیان مسئله -2 

 برای بندیبسته اصیی ر ش د  از شرکت این

 بازار در. کندمی استفاده داخیی بازار   صادرات

 از. شودمی استفاده بندیبسته ر ش بیمه داخییت

 کااهای ٪90 که محصواتی در دیگرت طرف

 کامل بندیبسته دهندتتشکیل می را صادراتی

 زیرا شودتمی استفاده آسی  از جیوگیری برای

 این. است دشوارتر صادراتی محصوات از محافظت

 اضافی دیبنبسته مواد از استفاده موضوع باعث

 مواد این شرکت است که این دیگر بکته. شودمی

 مشتریان خواسته با مطابب را اضافی بندیبسته

 این دلیلبه ر تاین از. دهدترتی  می

 اساس بر استابداردسازی هیچ پذیریتابعطاف

 حالت این با. بدارد  جود بندیبسته در محصول

 کامالا  که را صادراتی محصوات فقط مطالعه این

  .گیردمی بظر در ابدتشده بندیبسته

 به شرکت این که آبجایی از اینت بر عال ه

 دهدتمی اهمیت خود مشتریان خاص هایخواسته

 تنوع. شودمی تولید متغیر هایمحصوات در ابدازه

 این بندیبسته فرایند در مهمی بقش محصولت

 تأثیر تحت بندی بیزتبسته ساختار. دارد شرکت

. دارد قرار محصوات ابدازه تغییر در ریبظر مشت

 دارد  جود عرض ابدازه 13 حداقل مثالت عنوان به

 ت150 ت140 ت120 ت100 ت90 ت80 ت75 ت70 که

 برای مترسابتی 220   210 ت200 ت180 ت160

 4 حداقل   کشو   الکتریکی پایه محصوات دسته

 جود  220   210 ت200 ت190 شامل: قدت ابدازه

 از خود محصوات در شرکت این چهاگر. دارد

 محصوات سایر به بسبت بیشتری بسیار هایابدازه

 اما استت برخوردار ترکیه در تختخواب تولیدی

 ه  هنوز پذیرش سفارشات مشتری محورت دلیلبه

 برای امر این دیگری  جود دارد. مختیف هایابدازه

 مقوات  یژه به بندیتبسته مواد موجودی ردیابی

 تولیدکنندگان از مقوا. کندمی ایجاد یپیچیدگ

 فرآیند در استفاده آماده   خورده برش صورتبه

 حالت این با. شودمی خریداری شرکتت بندیبسته

 کارگران شودتمی مشاهده (2 )شکل در که همابطور

 کرده   خ  را مقوا از مقداری بندیبسته حوزه در

 درآید. بعدی سه شکل به تا زبندمی چس 
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 شرکت در دستی صورت به بندیبسته یاتعمی

 ولط در دستگاهی هیچ تقریباا شود  می ابجام

 این یگرد توجّه قابل بکته. شودبمی استفاده فرآیند

 یشب با شده بندیبسته کامالا محصوات که است

 بندیمقوا بسته تکه یک به مقوات تکه د  از

 شده بندیبسته کامالا هایپایه ت3 شکل. شوبدمی

 .است داده را بشان

 را مقوا ابدازه بندیتبسته فرآیند از قبل کارگران

. کنندمی مرتّ  ابتخاب   محصول ابدازه به توّجه با

 مابند: محافظتی مواد با محصول ا لت مرحیه در

 حبابی لفاف. شودمی بندیبسته حبابی لفاف

. شودمی چسبابده محصول ر ی دستی صورتبه

 پر فیل مواد از محصولت از ظتمحاف توان برایمی

 از یا پیچید محصول هایلبه اطراف در اتیینپیی

 به. کرد استفاده بیز هامخصوص گوشه محافظ ماده

 شده ابتخاب مناسبی مقوایی هایابدازه آنت دببال

 آ رده موجودی اببار از استفاده برای مقواهایی  

 محصول شوبدمی مرتّ  بندیبسته میز ر ی   شده

 از. گیردمی قرار مقوا در بندیتبسته میز  یر

   مقوا بین فضاهای برای یوبولیت هایبیوک

. شودمی استفاده محصول شکل دلیل به محصول

 در بیوک یوبولیت از استفاده بحوه (ت4 )شکل در

 .شودمی دیده هابندی تاجبسته

                

 

 

 

 

 
 

بندی شدههای کامالً بستهپایه (:3)شکل                                         (: مقواهای شکل داده شده       2کل )ش
 

 یبندمواد استفاده شده در بسته نکهیبعد از ا

  محصول  شدهبسته  ییباا یثابت شدت مقواها

که با مقوا  ی. محصولگرددیم یبندبسته

ت یمشتر لیشودت در صورت تمایم یبندبسته

 لیجداگابه با فو زیم کی یا قات ر  یگاه

شود   پس از عمل یم یبندبسته یکیپالست

شود. در یبقل آماده م حمل یبرا بیزحیقه

 یهاشدهت از ابدازه یبندبسته مهیمحصوات ب

  هر طرف محصول شود میمختیف مقوا استفاده 

 یا. بموبهشودبمیشده با مقوا پوشابده  یبندبسته

توان در یشده را م یبندبسته مهیاز محصول ب

ت از یت به طور کینیمشاهده کرد. همچن( 5شکل )

شدن  یبندبسته مهیب یبرا واد  قطعه مق

ت یبندبسته ندیشود. در فرآیمحصوات استفاده م

اگر ابدازه مقوا مناس  ابتخاب شده باشدت  یحتّ

تا  یصورت دسته به ابدازه محصول بهمقوا با توجّ

خوربد.یبرش م مابدهیباق یهاشود   قسمتیم
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 بندی نیمهتاج با بسته (:5)شکل                                             بندیهای یونولیت در بستهبلوک (:4)شکل      

مختیف بستهت  یهاتعداد ابدازه شیبا افزا

تنوع  شی. افزاابدییم شیافزا زیجعبه ب یموجود

   دیخر یهانهیهز شیفزاابدازه بسته منجر به ا

شود. ممکن است شرکت مجبور باشد یفر ش م

کند.  یداریبااتر خر متیجعبه با ق یکم ریمقاد

استابدارد در  یبندبسته ست یس کیعدم  جود 

ر یار یی با  ای ایجاد مقادیری مازادباعث  تشرکت

مابند  یبندموجود در مواد بستها لیه کمبود مواد 

کاا را  یت کنترل موجودنیه بر اشود. عال یمقوا م

موجودی  یابیشرکتت رد نیکند. در ایدشوارتر م

 چیکه هزمابی نیمقوا مشکل دارد. بنابرا ا لیه

در ابدازه مناس  مقوا  جود  ایموجودی ا لیه

توان هر از یموجود در اببار را م یابدازه مقوا تبدارد

   ده به ابدازه دلخواه برش دابا توجّ یچندگاه

 تشرکت نیدر ا یبندبسته ست ی. سبمود  مرتّ

هدر  یهرا به مقدار قابل توجّ یبندمواد بسته

شرکت از  نیت استفاده انیدهد. عال ه بر ایم

 نیا تیاهم BC dopel-C1 متیقگران یهاکارتن

                                                
 . فیوتاستدار موج یبوع مقوا نیتر جیرا تد  جداره یمقوا -1

 Cر د   دار به شمار میترین بوع فیوت در میان مقواهای موجرایج
پذیری باای آن است. این بوع محبوبیت آن به خاطر تنوع   ابعطاف

ی استحکام   کند   به حدّا سطح قابل قبولی برای چاپ فراه  میمقو

دی بهره د ام دارد که بتوان از آن برای حمل   ارسال محصوات متعدّ

 لیدا نیبه هم دهد.یم شیرا افزا موضوع

بخشی  یبندبسته نهیشود که هزیمشاهده م

 لیشرکت را تشک دیتول نهیزاز کل ه قطعی

 بیکه از طر یگرید اثرت نیدهد. همچنیم

است که اگرچه  نیشود ایم نییتع تمشاهده

  مواد  C-BC dopelتوسط مقوا  یبندبسته

شودت اما محصوات به یم مراقبت کنندهتمحافظ

قسمت  نیترمه  نی  ا نندیبیم  یآس یاگوبه

هد خوایشرکت م نیاست. ا یمشتر اتیشکا

 تیفیمربوط به ک اتیمطمئن شود که شکا

 یمطالعه بر استابداردساز نیا .ستیب یبندبسته

 یهابربامه جادیشرکت با ا یبندبسته ست یس

هات هیت کمدها   پاهاتاج یکارآمد برا یبندبسته

 یهاهیکشوها   پا هیکفت پا یهابوفهشامل 

 عاتیت متمرکز است که باعث کاهش ضایکیالکتر

داشته  یکمتر نهیهز کهدرصورتی  شده مواد 

                                                                     
اما  تتوان به راحتی در راستای فیوتش تا کردگرفت. این مقوا را بمی

متر مییی 4کاربردهای بسیاری دارد. ضخامت این فیوت  ته  رفتهر ی

از اببار  یباش یفشارها بربوع مقوا در برا نید  جداره؛ امقوای  .باشدمی

 یبرا توانیمقوا م نیتر است. از امقا م ته  تینبار شدن یبر ر  ای
 یها زن استفاده کرد. فیوت نیسنگ اءی  اش یصنعت یهایبندستهب

 BC (6/5متر(   یییم 4/7)  EBد  جداره فیوت یمقواها انیدر م جیرا

 ( است.متریییم
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مشخص  یبازه زماب یرا برا ی  بربامه مشابه باشد

 نیاختالف ب تدکن نییتع یبندبستهاقدامات از 

از محصوات صادراتی را    یداخی بازار یبندبسته

با  یبندمواد بسته نهیت هزانی. در پابردمی نیب

. هدف ابدییکاهش م ست یدر س عاتیکاهش ضا

 یهاابدازه جادیبا ا یبندبسته ین استابداردسازآ

طور در هر گر ه محصول به یبندمعمول بسته

ت هدف به حداقل نیجداگابه است. عال ه بر ا

 یهامقوا با کاهش تعداد ابدازه یموجودرسابدن 

کاا  یموجود پایشت پس. است یبندمختیف بسته

 یت به جانیتر خواهد بود. بنابراقابل کنترل

 یبرا یبندمختیف بسته یهاتفاده از ابدازهاس

ابدازه  کیمحصولت از  کیمختیف  یهاابدازه

ها استفاده خواهد از ابدازه یگر ه یبرا یبندبسته

 ندیفرآ یبرا انیت بمودار جرنیشد. عال ه بر ا

از  بشان داده شده است.( 6شکل )در  یبندبسته

 ازیمورد ب یعدد یهاداده یت برخگرید یهاجنبه

 یهادادهاطّالعاتت  نیشد. ا تهیهبود   از شرکت 

مواد  صورتحسابت  ابستهفر ش گذشته محصوات 

 احد هر  یهانهیمحصوات   هز نیا یبندبسته

محصوات  یبنداست که در بسته هیمواد ا ل

 حاصل یهاشود. در مرحیه ا لت دادهیاستفاده م

هات هیاپ :محصول مابندابواع بر  یمبتن یهادستهبه 

شوبد. یم  یها   کمدها تقسیزت مارکهاتاج

ابواع هر دسته از  یبندبسته یمواد برا صورتحساب

 یهاابدازه یشرکت برا نیمحصوات توسط ا

 یشود. برایمنحصر به فرد محصوات ارائه م

محصول از بوع هر  یبندبسته یهانهیمحاسبه هز

آمده دست ه ب هیمواد ا ل حد اهر  نهیهر دستهت هز

 ریت مقادیاضیت در مدل رنیاست. عال ه بر ا

هر محصول به عنوان  یشده برا ینیبشیپ یتقاضا

ها با استفاده از داده نیشود   ایاستفاده م متغیرها

.ندیآیفر ش گذشته شرکت به دست م یهاداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندینمودار جریان کار فرایند بسته (:6) کلش

 
 عدیادامه مطلب در شماره ب 
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 قارچبندی بسته نوینهای روش
 1صداقتناصر 

 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددکترای تخصصی 
  فاطمه رستمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکیده
ها   مواد ای )منبعی غنی از اسیدهای آمینه ضر ری متعدّدت  یتامینیهآر ما   ارزش تغذ قارچ با توجّه به طع  مطیوبت

حمالت  ر ز داربدت زیرا فاقد کوتیکول محافظ در برابر 3-4ها د ره مابدگاری کوتاه معدبی( مصرف آن ر  به افزایش است. قارچ

سازی شرایط بگهداری پس از   بهینه باشند. برای حصول بهترین کیفیت مصرفت کنترلفیزیکیت میکر بی   یا افت رطوبت می

تغییرات متابولیک پس از  ضر ری است. افت کیفیت قارچ پس از برداشتت باشی از رشد فیزیولوژیکی   دیگر برداشت بسیار

شوبد باید رشد باکتریاییت ها میهایی که سب  افزایش مابدگاری قارچای شدن(   فسادهای میکر بی است. ر ش)قهوه برداشت

ای شدن آبزیمی یا متابولیس  قارچی را کاهش دهند. از اسید سیتریک به صورت ایجاد یک محیول اسیدی برای بگهداری هقهو

پایین   بیز ترکی  مولکول اسید با سیول باکتریاییت بقش ضدمیکر بی  pHقارچ استفاده شده است. کییه اسیدهای آلی به دلیل 

کننده فیزی است در بگهداری قارچ استفاده شده است. بیز که یک چالت( EDTA) یدداربد. از اتیین در آمین تترا استیک اس

ت E هایسولفیتت بایسین   دی استیل بیز استفاده می شود   یا از  یتامینبیمیکر بی زیادی بظیر: سدی  متاترکیبات ضد

بندی بیز برای بگهداری قارچ یمارهای بستهشود. همچنین تهای رزماری بیز در بگهداری قارچ استفاده می  عصاره C یتامین 

شود. در این مقاله به بندی سریعاا خشک میگیردت قارچ هیچ مابعی در برابر افت رطوبت بدارد   بد ن بستهمورد بررسی قرار می

ری آن بندی مورد استفاده جهت افزایش مابدگاهای بوین بستهبندی برای این محصول   همچنین ابواع ر شاهمیت بسته

 1پرداخته شده است.

                                                
1- sedaghat@um.ac.ir 

mailto:sedaghat@um.ac.ir
mailto:sedaghat@um.ac.ir
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 مقدمه -1

ر زافز ن  ازیب تتیجمع شیه به ر بد افزابا توجّ

 اریبس هانیاز جمیه پر تئ ییابسان به مواد غذا

 یت مه  تیقیابتخاب مواد حا  نیمحسوس   بنابرا

 یاهیگ یهانیپر تئ :از جمیه نیپر تئ .شودیم

قارچ  تنیب نیبوده که در ا تیحائز اهم اریبس

 نیاز پر تئ یعنوانت منبع مناسب به یراکخو

امر زه قارچ در خییی  ].9[رددگیمطرح م یاهیگ

از کشورهای جهان به عنوان یک منبع غذایی رایج 

گیرد. در ا لین کنفرابس          مورد استفاده قرار می

المییی بیولوژی قارچ   محصوات آن که در بین

به  در هنو کنو برگزار شدت قارچ 1993سال 

عنوان یک ماکر  قارچ با یک ابدام باردهی مجزا 

تعریف شد که با چش  غیرمسیح قابل مشاهده 

ای از شود. قارچ دکمهاست   با دست برداشت می

بخش اصیی شامل: کالهکت املت غشاء خارجی  4

. تولید قارچ خوراکی ]4[  ساقه تشکیل شده است

ال هزار تن در س 5/35تجاری در سرتاسر جهان از 

رسیده  2000میییون تن در سال  5/7به  1965

برابر افزایش پیدا  21سال بیش از  35است   طی 

های خوراکی کرده است. ارزش تولید جهابی قارچ

بیییون دار تخمین زده شده  23حد د  2001در 

ها در دمای محیط . عمر بگهداری قارچ]5[است

ز ها پس ار ز(   ارزش غذایی آن 4-3کوتاه است )

ای شدنت میزان تنفس باا چند ر ز به عیت قهوه

(RR)  باات از دست دادن آبت پیری   فساد

یابد. عمر بگهداری کوتاه قارچ میکر بی کاهش می

. میزان ]6[مابعی برای توزیع   فر ش آن است

های خوراکی سب  افت تنفس بسیار باای قارچ

ها   سبزیجات  زن آن در مقایسه با سایر میوه

تر این محصول ده   به دلیل عمر بگهداری کوتاهش

. کالهک ]7[از ارزش تجاری کمی برخوردار است

ر ز بگهداری در دمای محیط باز 1قارچ پس از 

یابدت بافت برم   شودت طول ساقه افزایش میمی

شود   در بتیجه ارزش تجاری قارچ یماسفنجی 

یابد. سرد کردن سب  کاهش تنفس کاهش می

 بقل   تازه برداشت شده در طی حملمحصوات 

 شود.زبجیره توزیع می

  

 
 (1شکل )
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های پالستیکی بندی پوششدر صنایع بسته

ه  ینیل کیرید به دلیل کاربرد گسترده   صرفپیی

ل شود. امر زه محصواقتصادی به  فور استفاده می

 بندیبسته کشسان کیراید  ینیلپیی پوشش با قارچ

شود. اگرچه خچال بگهداری میشده   در دمای ی

شود؛ این پوشش سب  تأخیر ابدیس رسیدگی می

اما به عیت تجمع بخار آب باشی از تنفس   در 

های سود موباس تواسی بتیجه رشد باکتری

. ]8[دهدای شدن سطح کالهک را افزایش میقهوه

 بندی فعال ابواعهای مدرن مثل بستهبندیبسته

 د کاربردهای متنوعی درتوابمختیفی دارد که می

ن های قدیمی در بگهداری ایبندیمقایسه با بسته

ر محصول استفاده شود. مواد یا عوامل فعال به طو

مستقی  در تماس با مواد غذایی مستقی  یا غیر

 .]8[باشندمی
 

 های خوراکیها و پوششفیلم -2

 یهایبگراب نیمأت یبرا یخوراک یهاپوشش

کنندهت مصرف یتقاضا به ییپاسخگو   یطیمحستیز

 ریپذهیتجز که است شده لیتشک یعیطب باتیترک از

به  یپوشش خوراک. ]22[باشندیم یخوراک  

 یشده است که بر ر  فیتعر بازک یةا کیعنوان 

   وهیم نیب یشود تا مابعیاعمال م وهیسطح م

 دیها بباباشد. ازم به ذکر است که پوشش طیمح

اشتباه گرفته  تمتفا ت است که کامالا  ییهای یبا ف

 لیمستقل از قبل تشک یها ساختارهای یشوبد. ف

را  ییشده هستند که بعد از فرم گرفتن مواد غذا

ابتدا به  یخوراک یهای ی اقع ف درپوشابند یم

شوبد یم لی رق جامد بازک تشک ای هیصورت ا

 ییمواد غذا یر  یبندکه بعداا به عنوان بسته

سطح  یر  یخوراکی هاپوشش. ]23[دکاربرد دارب

 ر کردن برش خورده با غوطه وهیتازه   م یهاوهیم

پوشش  کیشوبد. یکردن اعمال م یاسپر ای

 یبرا یمابع جزئ کیتوابد یآل مدهیا یخوراک

اتالف رطوبت  جهیکند که در بت جادیب اآحرکت 

را کاهش دهد   اتمسفر اطراف  وهیاز سطح م

 یمابع برا کی نواندن به عها را با عمل کروهیم

مشابه  ریثأ  به ت ]24[تبادل گاز اصالح کند

گاز   یکه ترک یاتمسفر کنترل شده در قسمت

  .شده است منجر شود  یتنظ یداخی

 

 
 (2شکل )
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کاهش  یها براها و پوششلمیاز ف یبه طورسنت

امر باعث  نیا .]25[ب استفاده شده استآاتالف 

 شرایط جادیون ابد یریکند شدن تنفس و پ

بی هوازی در کنار کاهش رشد قارچ و افزایش 

 یهاپوشش. ]24[شودها میظاهر بیرونی میوه

عمر پس  شیافزا یبرا ینیگزیتواند جایم یخوراک

 ملیتازه باشد. مواد ف جاتیو سبز وهیاز برداشت م

از  یعیوس فیبا ط یخوراک یهاو پوشش دیجد

که  شده است هیته یرینفوذپذ یهایژگیو

و  وهیبه اتمسفر کنترل شده را در م یابیدست

 یها براآن .]25[کندیم لیتسه دیجد جاتیسبز

کاهش از  قیاز طر یت زمان ماندگارمدّ شیافزا

 انیدست رفتن وزن، کاهش تنفس و سرعت جر

مانع شدن از  یحتّ ایبه کاهش  و ونیداسیاکس

افزایش  ]22[هتاز محصوالت یکژیولویزیف اختالالت

ود کام، افزایش اسیدیته قابل تیتراسیون، بهباستح

، افزایش محتوای جامد محلول و حفظ cویتامین 

 . ]24[کنندرنگ محصوالت عمل می

های ناشی از پلیمرهای سنتزی امروزه آلودگی

 توجّه همگان را به استفاده از مواد زیست 

پذیر معطوف کرده است و مطالعات زیادی تخریب

پذیر حاصل از ریببر روی مواد زیست تخ

ها گسترش وسیعی یافته ها و کربوهیدراتپروتئین

توانند به طور بالقوه ها میاست. این ماکرومولکول

مرهای سنتزی حاصل پلی جایگزین مناسب برای

های بندیبسته ]13[از مشتقات نفتی باشند.

پذیر که قابلیت خوراکی بودن و زیست تخریب

ا دارند به دو دسته مصرف به همراه ماده غذایی ر

 شوندهای خوراکی تقسیم میها و پوششفیلم

بندی ها خوراکی قبل از کاربرد در بستهفیلم]14[

شوند ای نازک تولید میماده غذایی به صورت الیه

بندی و بعد همانند: پلیمرهای سنتزی برای بسته

ها به صورت لفاف، . فیلم]15[روندبه کار می

ولید شوند که این کپسول، پاچ و کیسه ت

شوند. گیری میمحصوالت به ضخامت زیاد قالب

ها بر روی ماده های خوراکی بر خالف فیلمپوشش

شوند. بنابراین پوشش به عنوان غذایی تشکیل می

بخشی از محصول بوده و موقع استفاده روی 

هایی ماند. این کار توسط روشمحصول باقی می

وری وطهنظیر: واکس زدن، اسپری کردن و غ

 . ]16[گیردصورت می

پذیری، بازدارندگی بسیار خوب از زیست تخریب

( در نتیجه CO2,O2تبادل گازهای تنفسی )

ها، بازدارندگی از ها و سبزیکنترل تنفس میوه

دار و همچنین انتقال و تبادل ترکیبات بودار و طعم

حفاظت محصول در مقابل صدمات مکانیکی 

های پوشش ها وفیلم ترین مزایایازجمله: مهم

ت ـادی جهـ. بررسیهای زی]17[باشندخوراکی می

افزایش عمر انبارمانی قارچ انجام شده که میتوان 

ای ـدههـبازدارن از تفادهـاس جمله از هاآن زا تعدادی به

رگ و ـشه شیرینبیان و بـه از ریـاز کـتیروزین

 .]10[شودمیتخراج ـر اسـوه انجیـمی
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ازك ـش نـارچ در پوشـبندی قرسد بستهبهنظر می
پس از برداشت عمر ماندگاری ب برای افزایش ـمناس

بستهبندی  ه باشد.ـرین گزینـقارچ و تجارت آن بهت

ه دقارچ در پوششهای بازک مختیف با توجّه ب

ب دور دقیدهطدد بدشرایط کشت   رق  قارچ بای

اثر ابتخاب بامناس  ممکن است بی د.ودی شدطراح

اری را در محصول بهدلیل دی عمر اببدباشد   یا حتّ

رایط تنفس دد   شداهش دهدت کدصدمه به باف

ر   دغیرهوازی را ایجادکرده   موج  کاهش عط

های . استفاده از پوشش]11[محصول شود  دطع

بندی بسته به بوع قارچ متفا ت است. بازک بسته

گزارش شده است که بهترین بوع پوشش بازک 

گرادت پوشش درجه سابتی 4ی قارچ در دمای برا

 باشدپر پیین میبازک بی اکسیالری ارینتد پیی

]12[. 
 

 های خوراکیمواد ضدمیکروبی در فیلم -3

خوراکی از هر بوع بندی غیربسته هایت سیس در

توان استفاده کرد موادی های میداربدهماده بگه

هات کشهای آبانت قارچمثل اسیدهای آلی   بمک

هات الکل هاتهات آبزی بیوتیکهات آبتیباکتریوسین

هات فیزات   گازهای اکسیدانهات آبتیتیول

ها   ت اما در مورد فیی ]18[کنندهضدعفوبی

های خوراکی ابتخاب بوع ماده ضدمیکر بی پوشش

شودت زیرا تنها به ترکیبات خوراکی محد د می

  های یک ترکیایمنی آن مه  است.  یژگی

بندی فعال باید ضدمیکر بی مورد استفاده در بسته

 :]19[شامل مواردزیر باشد

کننده بوده   های بظارتمورد تایید سازمان -1

 برای تماس با مواد غذایی مجاز باشد.

 قیمت پایین داشته   مقر ن به صرفه باشد. -2

ها مؤثر بر طیف  سیعی از میکر ارگابیس  -3

 باشد.

ها مؤثر بیس   بر میکر ارگاهای کیظتغدر  -4

 باشد.

منفی  ر خواص حسی مواد غذایی تأثیرب -5

 بداشته باشد.
 

 های خوراکی نازک بر پوشش تأثیر -4

 بندی قارچبسته

های کیفیت قارچ به سفید ترین شاخصاز مه 

بودنت داشتن کالهک گرد   برّاقت ساقه راستت 

توان ربو ر ی آن میای   بیهای قهوهفقدان لکّه

. فاسد شدن قارچ یک ر ز بعد ]20[اشاره کرد

شود   با تغییر ربو قارچ شر ع برداشت آغاز می

شود ای متمایل میشود   از ربو سفید به قهوهمی

. قارچ با ]21[است1تیر زینازکه باشی از آبزی  

درصد در  زن شر ع به پوسیدگی  5-10کاهش 

بندی تهشودت لذا بسقابل استفاده میکرده   غیر

است که مناس  آن جهت کاهش  زن امری 

مطالعات زیادی ر ی آن ابجام شده   از این بین 

بندی جهت های بازک بستهاستفاده از پوشش

رسیدن به این هدف مورد بررسی زیادی قرار 

 (.1)جد ل  گرفته است

                                                

1- Tyrosinase 
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  قارچ بندیهای مختلف در بستهپوشش ای از استفاده ازنمونه (:1)جدول 

 شیمیایی و بر خواص فیزیک ثیرتأ افزایش ماندگاری وجهت 

 

 بندی فعال بسته -4

یکدرد با عم نیبو یهایبندامر زه گسترش بسته

 تیاهم یکنندگان دارامصرف ازیبهتر در پاسخ به ب

 نیبدو یهدایبنددبسدته نیاز جمیه ا. است یاژهی 

فعال   هوشمند اشاره بمود.  یبندتوان به بستهیم

 رییدتغ یارا بده گوبده طیها شرایبندبسته بوع نیا

محصدول    یارمابددگ شیدهند که سب  افدزایم

فعدال  یبنددتهبسد .]26[ها گرددآن تیفیحفظ ک

کدده  دیددآیبدده شددمار مدد یبنددداز بسددته یسددتمیس

را  یبندددر ن بسدته طیبامطیوب در محد راتییتغ

مناسد  آن  طیبه شدرا دنیکرده   تا رس ییشناسا

فعدال عوامدل  یهایبنددر بسته کند.یرا اصالح م

 ییبا مدواد غدذا  یمستقریغ ماایفعال به طور مستق

تدوان بده یمد عوامدل نیددر تماس بوده از جمیه ا

 دتیاکسد یکدربن د ژنتیفعال جاذب اکس باتیترک

. ]27[اشاره بمدود ینیدهنده   اترطوبتت مواد طع 

فعدال  یبنددتوان بسدتهیهوشمند را م یبندبسته

 طیدابسددت کدده عددال ه بددر کنتددرل شددرا شددرفتهیپ

محصدول در  تیدفیدر مدورد ک یالعداتاطّ یطیمح

ه بدا کننددبده مصدرف عی  توز یبگهدار  رهطول د

بدا هددف  کاتورهایابدد مابندد ییاز اجزا یریگبهره

هدا یبنددبوع بسدته نیدهد. ایارائه م یالع رساباطّ

از جمیده  ییدر مورد ابدواع گوبداگون از مدواد غدذا

   وهیددم تیگوشددت یهددابددانت فددرآ رده تیدبیبوشدد

 .]28[مورد استفاده قرار گرفته است جاتیسبز

بده  یبندداز بسدته یسدتمیفعدال س یبندبسته

 طیبدامطیوب در محد راتییدکده تغ دیآیحساب م

 دنیآن را تا رسد  کرده ییرا شناسا ست یس یدر ب

 کنددد بددرخالف یاصددالح مدد نددهیبه طیبدده شددرا

 تیدفیک مرسوم کده بدر اسداس آن یهایبندبسته

شد کده یحفظ م یابه گوبه دیمحصول با یبگهدار

 جدادیفدرآ رده   بسدته ا نیحداقل بر ه  کنش بد

همکدنش بدر  بدوع نیدفعدال ا یبنددستهشود در ب

 یبنددبسدته سدت یس فیدر تعر. باشدیسودمند م

بده طدور  یبنددبدوع بسدته نیتوان گفت ایفعال م

بسته  طیشرا تییماده غذا تیفیفعال ضمن حفظ ک

بهبدود  اید   یزمدان مابددگار شیبه منظور افزا را

 . دهدددیمدد رییددتغی   حسدد یمنددیا یهددایژگددی 

 د  صددورت قابددل اسددتفاده فعددال بدده  یبندددبسددته

 :باشدیم

 نوع پوشش                            میزان سفتی                   کاهش وزن                   پوسیدگی                  منبع

 ]21[                    2.36                      13.74                          6.22شاهد)سیفون(                            

 ]21[                      2.57                         2.1                           6.95میکر متر                40اتیین پیی

 ]21[                      2.57                        1.81                         7.28میکر متر                 65اتیین پیی

 ]21[                      1.45                        1.49                         7.73اکسیالری اریئنتت                  بی

 میکر متر 35پر پیین پیی

 ]21[                       1.45                         1.16                         7.66اکسیالری اریئنتت                 بی

 میکر متر 25پر پیین پیی

 ]21   [                    2.36                           3.11                        7.48میکر متر     30 ینیل کیراید پیی

 ]21[                       2.57                           4.47                        7.3میکر متر                  12استرپیی

 ]21[                       2.57                          2.83                         7.07میکر متر               24استر پیی
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مهدداجر کدده بددد ن ریفعددال غ یبندددبسددته -1

 .کندیعمل م یمهاجرت اراد

بندددی فعددال رهاکننددده کدده امکددان بسددته -2

مهاجرت کنترل شدده عوامدل غیرفدرّار یدا ابتشدار 

ترکیبات فدرّار در اتمسدفر اطدراف مداده غدذایی را 

  .سازدممکن می

هدای کنتدرل در ارتباط با ر ش بگهدداری ر ش

سازی برای اطمیندان   ایمندی بندی   ذخیرهبسته

بنددی فعدال مواد غذایی توسعه یافته اسدت. بسدته

های این حوزه اسدت ترین بوآ ریقطعاا یکی از مه 

بنددی تعریدف توابد به عنوان بوعی از بسدتهکه می

بنددی را تغییدر دادهت باعدث شود که شرایط بسدته

ییت بهبدود ایمندی   افزایش عمر مفیدد مدواد غدذا

های حساسیتی   حفظ کیفیت مواد غدذایی  یژگی

هایی بندی فعال سامابههای بسته. سامابه]28[شود

هستند که توسط برهمکنش میان محصواتت مواد 

بندی   محیط زیست به  جود آمده تا بتوابند بسته

طول عمرت کیفیت   ایمندی محصدوات غدذایی را 

 .]29,30[افزایش دهند
 

فعال و هوشمند در  یبندکاربرد بسته -6

 جات یو سبز وهیم

 یبندبسته یا رفنّ نیتریدر حال حاضر کاربرد

تازه به  جاتی  سبز وهیم تیفیفعال در حفظ ک

مواد  یکوچک حا  یهاصورت استفاده از بسته

 یاز مواد فعال باشد.یها مآن یبندفعال در بسته

توان به آن یم ی  سبز وهیم یبندکه در بسته

 :اشاره کرد

 کربن دیاکس ید یهاکنندهمنتشر -1

 ینیجاذب ات -2

 جاذب رطوبت -3

 یهاجاذب یمشکل اصی: ژنیجاذب اکس -4

 ی  سبز وهیم یبندکاربرد در بسته یبرا ژنیاکس

 نیا است. یهوازیب طیشرا جادیبرش خورده ا

مهار  تیکه ترف دیآیبه  جود م یحالت زماب

از  شتریب ژنیتوسط جاذب اکس یدیتول ژنیاکس

لذا  تباشد ژنیبسبت به اکس یبندبسته یریبفوذپذ

مدل  ازمندیمناس  ب ژنیابتخاب جاذب اکس

          در طول ژنیغیظت اکس یابیارز یبرا یاضیر

 ینیات یهااست با استفاده از جاذب یسازرهیذخ

موجود در در ن بسته را  ینیغیظت ات نتوایم

ت تنفس   سرعت شدّ  هجیبتدر  کاهش داد

 ینیات یها.از جمیه جاذبابدییم کاهش دنیرس

 تیخاص لیبه دل یپرمنگنات است  ل  یپتاس

 یهاجاذب باشد.یقابل استفاده بم ماایمستق یسمّ

کاهو    تیتوت فربگ یمابدگار شیدر افزا یینیات

 یهاجاذب .ردیگیقرار م مورد استفاده یکی  بر کی

در ن  ییهاه صورت پاکتکربن اغی  ب دیاکس ید

 یآزادساز کربن د نیترجیرا .ربدیگیمر بسته قرا

باشد که در اشکال یکربنات میب  یسد دیاکس

: توت فربگی پد در محصوات تازه مابند ایپاکت 

 شود. استفاده می

 یاورفنّ هوشمند معموالً یهایبنددر بسته

و  خچهیشود که درباره تاریاستفاده م

 کاتورهایتوسط اند محصول تیفیک

 یکاتورهایاز جمله اند. ارائه دهد یالعاتاطّ

ها و وهیم یبندبسته یمورد استفاده برا

زمان،  -دما کاتوریتوان به اندیم جاتیسبز

مواد  کاتوریاند ،ییویف فرکانس رادمعرّ

زمان -دما کاتوریابد د.ار و گاز اشاره نموفرّ

صورت  دما   زمان را به راتییاست که تغ یابزار

 کاتوریابد نیا. دیبمایمنعکس م یربگ راتییتغ

هوشمند به حساب  کاتوریابد نیجز  پرکاربردتر

 راتییمحصول را به کمک تغ طیکه شرا دیآیم

 ایدر سطح  کاتورهایابد نیا. دهدیم شیبمای ربگ

  نانی  قابل اطم ردیگیم یدر ن بسته جا

 یاز عوامل مهم یکیشک کنترل دما یب. باشندیم
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 یخراب ندیاست که قادر است جهت کند کردن فرآ

از آن . ردیمورد استفاده قرار گ جاتیها   سبزوهیم

 تها مستعد فساد هستندیسبز ها  وهیکه م ییجا

 نیتوان از ایها مآن تیفیحفظ ک جهتلذا 

 (.2)جد ل  استفاده بمود کاتورهایابد

  

 

 و مواد مورد استفادهفعال  یبندبسته یهاستمیانواع س (:2)جدول 

 
 

 :برش خورده مابند جاتیها   سبزوهیمی در برخ

 شیافزا ابگریب کاتوریدر ابد راتییسااد کی  بر ز تغ

 باشدیدر محصول م ی  بد طعم یکر بیرشد م

]26[. 

ر ش با استفاده  نیدر ا :ییویف فرکانس رادمعرّ

در  .شودیم ییمحصول شناسا ییویاز امواج راد

 کیبه عنوان  RFID  برچس کی ی رافنّ نیا

العات اطّ یآ رحسگر مناس  به منظور جمع

 شود.یم محصول به بسته افز ده تیدرباره  ضع

شده در برچس  توسط حسگر به  رهیذخهای داده

 شوبد.یم لیتحی تیبهادر منتقل شده    ابهیرا

برای  لی  تحی هیتجز نیالعات حاصل از ااطّ

 باشدابل استفاده میقضا ت از  ضعیت تولید ق

]26[.
 

 
 (4شکل )
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   وهیم یتازگ ار:مواد گاز و فرّ کاتوریاند

 نیا. شودیم نییتع کاتوریابد نیتوسط ا جاتیسبز

شده توسط  دیار تولفرّ یهاتیمتابول کاتورهایابد

را     .... دیاکس یکربن د ژنتیاکس :محصول مابند

آزاد  یغیظت اتابول در فضا. دهدیم صیتشخ

ی بر اساس سوبستراها یمیسته توسط  اکنش آبزب

شود که در آن ربو  یریگتوابد ابدازه یزا مربو

 یکاتورهایابد دهد.یرا بشان م ریدرجه تخم

 یکربن د دیکه بر اساس تول یکر بیم تیفیک

ها   وهیدر م یباشند کاربرد محد دیم دیاکس

 دیاکس یکربن د یادیمقدار ز رایدارد ز جاتیسبز

شده  دیشده که مقدار تول دیتنفس تول یهیسبه  

 با کند. می را پنهان یکر بیم س یمتابول طتوس

ها بسته تیکیکر الکتر بیم یهاست یس یریکارگبه

هر گوبه  ایمحصول    یابقضا خیقادر هستند تار

کننده اعالم بامطیوب رخ داده را به مصرف راتییتغ

 ی  ر  منگنز دیکه از جنس اکس ییهایباتر .کند

 مورد استفاده قرار گرفته ست یس نیدر ا تهستند

.]27[است

 

 بندی نوین قارچهایی از بستهنمونه (:3)جدول 

 گیرینتیجه -7

با توجّه به اینکه قارچ محصولی است که در 

ایران تولید بسبتاا خوبی دارد   به دلیل خواص 

ای مورد استقبال افراد است   بیشتر به تغذیه

خوری مورد تقاضا است   همچنین از هصورت تاز

طرفی مستعد فساد بوده این سب  تغییر حالت 

های ه  از بظر تاهرت ربو   طع    افت  یژگی

توابد سب  کیفی   مقبولیت مصرف شده   این می

سازی این محصول شود   به کاهش عمر ذخیره

دببال آن شاهد افزایش تیفات   همچنین ضرر   

کنندگان   فر شندگان ای تولیدهای مالی برزیان

بندی های بوین بستهشودت لذا استفاده از ر شمی

به هر بحوی که بتوابد عمر مابدگاری این محصول 

های شود. این ر شرا افزایش دهد توصیه می

توابد همچنین به صورت تیفیقی از بندی میبسته

 چند ر ش باشد تا اثر بخشی آن افزایش یابد.



                      
 1400 تابستان – 7شماره  – دومسال                                 22                                            

 منابع -8

[1] Tao et al 2007 
[2] Kuyper et al., 1993 

[3] BrennanET AL., 1998 

[4] Xiong, L. (2000). Extend Shelf Life of 

Mushroom by Using Micro-perforated Film 
(research proposal). Department of Food 

Science. Pennsylvania State University. 1-22 

[5] Ares, G., Lareo, C. and Lema, P. (2007). 

Modified atmosphere packaging for post 

harvest storage of mushroom. Journal of 

Fresh Product. 1, 32-40 
[6] Kim, K.M., Park, H.J. and Hanna, M.A. 

(2006). Effect of modified atmosphere 

packaging on the shelf-life of coated, whole 

and sliced mushrooms, LWT-Food Science 
and Technology. 39(4), 365-372 

[7] Simon, A., Gonzalez-Fandos, E. (2005). 

Ways of prolonging the shelf-life of fresh 
mushrooms. Mushroom Science. 6,463–474 

[8] Mahajan, V.P., Motel, A. and Leonhard, A. 

(2008). Development of a moisture absorber 

for packaging of fresh mushrooms (Agaricus 

bisporous). Postharvest Biology and 

Technology. 48, 408–414 

[9] Aguirre, L., Frias, J. M., Ryan, C. B. & 
Grogan, H. (2008). Assessing the effect of 

product variability on the management of 

the quality of mushrooms (Agaricus 
bisporus). Postharvest Biology and 

Technology, 49, 247-254 

[10] Nerya, O., R. Ben-Arie, T. Luzzatto, R. 

Musa, S. Khativ and J. Vaya. 2006. Prevention 

of Agaricus bisporus postharvest browning 

with tyrosinase inhibitors. Postharvest 

Biology and Technology 39: 272–277 
[11] Ares, G., C. Lareo and P. Lema. 2007. 

Modified atmosphere packaging for 

postharvest storage of mushrooms. Review 
Fresh Production 1: 32-40 

[12] Xing, Z., Y. Wang, Z. Feng and Q. Tan. 

2008. Effect of different packaging films on 

postharvest quality and selected enzyme 

activities of Hypsizygus marmoreus 

mushrooms. Journal of Agriculture Food 

Chemistry 24(56): 11838-44 
[13] Ghanbarzadeh, B., Musavi, M., 

Oromiehie, A. R., Rezayi, K., Razmi Rad, E. 

and Milani, J. (2007).Effect of plasticizing 

sugars on water vapor permeability, surface 

energy and microstructure properties of 

zein films. LWT. 40: 1191–1197 

[14] Ghanbarzadeh, B. and Oromiehie, A. R. 
(2008). Biodegradable biocomposite films 

based on whey protein and zein: Barrier, 

mechanical properties and AFM analysis. 
International Journal of Biological 

Macromolecules. In press paper 

[15] Ghanbarzadeh, B., Oromiehie, A. R., 

Musavi, M., Razmi Rad, E. and Milani, J. 
(2006). Effect of Polyolic Plasticizers on 

Rheological and Thermal Properties of Zein 

Resins. Iranian Polymer Journal. 15: 779-787 
[16] Ghanbarzadeh, B. and Oromiehie, A. R. 

(2008). Studies on Glass Transition 

Temperature of Mono and Bilayer Protein 

Films Plasticized by Glycerol and Olive oil. 

Journal of Applied Polymer Science. 109: 

2848–2854 

[17] Ghanbarzadeh, B., Oromiehie, A. R., 
Musavi, M., Emam D-Jomeh, Z., Razmi Rad, 

E. and Milani, J. (2006). Effect of plasticizing 

sugars on rheological and thermal 

properties of zein resins and mechanical 

properties of zein films. Journal of Food 

Research International. 39: 882–890 
[18] Han, J. H. (2000). Antimicrobial Food 

Packaging. Food Technology. 54(3): 56–65 

[19] Lueck, E. and Jager, M. (1997). 

Antimicrobial Food Additives: 
Characteristics, Uses, Effects. Translated by 

S.F. Laichena, New York: Springer 

[20]Ares G., CLareo and 
P.Lema.2007.Modified atmosphere 

packaging for postharvest storage of 

mushrooms Review Fresh Production 1:32-40 

[21]Nerya, O., rbEN-Arie, T.Luzzatto, R Musa, 
S KHativ and J.Vaya 2006. Prevention of 

Agaricus bisporus postharvest browing with 

tyrosivase inhibitors Postarvest Biology and 
Technology 39:272-277 

[22] Yan J, Luo Z, Ban Z, Lu H, Li D, Yang D, 

Aghdam MS, Li L.2019 .The effect of the 

layer-by-layer (LBL) edible coating on 

strawberry quality and metabolites during 

storage. Postharvest biology and technology. 
Jan 1; 147: 29-38 
[23] Yousuf B, Qadri OS, Srivastava AK.2018 

Recent developments in shelf-life extension 

of fresh-cut fruits and vegetables by 

application of different edible coatings: A 

review. Lwt. Mar 1; 89: 198-209 

[24] Maringgal B, Hashim N, Tawakkal IS, 
Mohamed MT. Recent advance in edible 

coating and its effect on fresh/fresh-cut 

fruits quality. Trends in Food Science & 

Technology. 2019 Dec 28 
[25] Tanada-Palmu PS, Grosso CR.2005 Effect 

of edible wheat gluten-based films and 



 23                              1400 تابستان – 7شماره  – دومسال 

coatings on refrigerated strawberry 

(Fragaria ananassa) quality. Postharvest 

biology and technology. May 1; 36 (2):199-208 
[26] De Abreu, D.A.P., J. Cruz, and 

P.P.Losada, (2012). Active and Intelligent 

Packaging for the Food Industry. Food 
Reviews International, 28(2): p.146-187 

[27] Mehyar, G. F., Han, J. H., (2010), “Active 

Packaging for Fresh-Cut Fruits and 

Vegetables”, Novel Packaging Technologies; 
267-283 

[28] Suppakul P., Miltz J., Sonneveld K., 

Bigger S.W., “Active Packaging 

Technologies with an Emphasis on 

Antimicrobial Packaging and Its 

Applications”, Journal. of Food. Science, 68,  

[29] Biji K.B., Ravishankar C., Mohan C.O., 
Srinivasa Gopal T.K., Smart Packaging 

Sys tems for Food Applications: A Review, J. 

Food. Sci. Technol, 52, 6125–6135, 2015 
[30] Dobrucka R., Cierpiszewski R., Active 

and Intelligent PackagingFood-Research 

and Development–a Review, Pol. J. Food. 
Nutr. Sci, 64, 7–15, 2014 

[31] Mohebbi, M., Ansarifar, E., Hasanpour, 

N., Amiryousefi, M.R. (2012). Suitability of 

aloe vera and gumtragacanth as edible 

coatings for extending the shelflife of button 

mushroom. Food Bioprocess Technol., 5319-

3202. 

[32] Jiang, T., Zheng, X., Li, J. and Ying, T. 
(2011). Integrated application of nitric oxide 

and MAP to improve quality retention of 

button mushroom (Agaricus bisporus). Food 
Chemistry. 126, 1693- 1699 

[33]Montero-prado, rodriguez-lafuente, A 

&Nerin, c. (2011).Active lable-based 

packaging to extend the shelf life of calanda 

peach fruit: changes in fruite quality and 

enzymatic activity.postharvest Biology and 

Technology,60(3)211-219 
[34] Aday, M.S. (2016).Application of 

electrolyzed waterfor improving postharvest 

quality of mushroom.LWT-Food science and 

technology, 68, 44-51 
[35]Kutzli.I.,Gibis,M.,Baier,.s.k.,&Weiss,j.(20

19)Electrospinning of whey and soy protein 

mixed whit maltodextrin-Influence of 

protein type and ratio on the production and 

morphology of fibers.food 

Hydrocolloids,93,206,214 
[36] 

Ares,G.,Parentelli,c,Gambaro,A.,LAREO,CLE

MA,P.,2006.SENSORY shelf life of shiitake 

mushroom stored under passive modified 
atmosphere.posthrvest Biol.Technol.41,191-

197 

 

 

 



                      
 1400 تابستان – 7شماره  – دومسال                                 24                                            



 25                              1400 تابستان – 7شماره  – دومسال 

 تا کنون                     بندی ایرانانجمن علوم و فناوری بستهکه  یفهرست استانداردهای                         
  با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری داشته است:                                       

 
 

 ردیف بندیعنوان استاندارد بسته تاریخ شماره نامه ابالغی

291813   11/12/1399    
ابواعت ابعاد  -1قسمت : -های پیی  ینیل کیرایدسخت رق –ها پالستیک

 متر های با ضخامت حداقل یک میییها برای  رقمشخصه
81 

 82 (1746بندی )تجدید بظر بسته –های آزمون مواد جاذب   دافع ضربه ر ش      09/11/1399   258501

 83 (1746های مقوایی سخت )آماده به مصرف( )تجدید بظر های جعبه یژگی      09/11/1399   258501

258501   09/11/1399    
قسمت  –های آزمون ر شها    یژگی -1کابتینرهای حمل بار سری  -

 84 دار: کابتینرهای کفی   کفی پایه5

258501   09/11/1399    
: 2قسمت  –های آزمون ها   ر ش یژگی -1کابتینرهای حمل بار سری 

 کابتینرهای حرارتی
85 

258501   09/11/1399    
قسمت  –های آزمون ها   ر ش یژگی -1کابتینرهای حمل بار سری  -

 86 ای حمل محموله عمومی برای مصارف عمومی: کابتینره1

 

 

 )قسمت سوم(
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 شرفتهیپ یفناور یبندآالت بستهنیماشنمایش تور 

مدوالر و  ی، طراحکیربات رامونیپ یاورفنّ

و  ییمواد غذا یبندبسته زاتیتجه یبرا یبهداشت

 یاست که ط ییهاشرفتیاز پ یبرخ ،گریموارد د

ونترال م PackEx منحصر به فرد در یتور داخل کی

مند به عالقه ایآ. شودیم ماه ارائه نیدر اواخر ا

 یدر صنعت هنگام بررس دانش و اطّالعاتکسب 

 کیشده در  یبندبستهاز قبل  دیآالت جدنیماش

 یبندمتخصصان بسته ریبا سا ایتور چند غرفه

 گانیتور را کی یصورت، لطفاً برا نیدر ا د؟یهست

 30، رشنبهچها خیدر تار PackEx Montrealدر 

به ما ملحق  حصب 11:30تا  10:30نوامبر از ساعت 

منتخب، داران غرفه نیفروش از ا رانی. مدشوید

همراه با اشاره به  را خود شنهاداتیپ نیآخر

ها از دستگاه نیتر صنعت که اگستردهتمایالت 

گروه  کیدهند. ما در یبرند ارائه میها بهره مآن

 نیاز ا دیبازد یابر 1625کوچک از مرکز غرفه 

در میان سایرین  دارانها و دیدار با این غرفهغرفه

 یینها هااعالم برنامهکه در زمان عازم خواهیم شد 

 شوند:یم

 

 
 

 (ی)با تالش واقع میق شوموفّ چگونه

از پنج نسل  یبی، ترکیمحل کار امروز در

هر کدام نقاط  -شوند یطور فعال به کار گرفته مبه

 یکیکتاب الکترون نیدارند. در ا یفقوت مختل

از  دیتوانیکه چگونه م دیاموزی، بگانیرا

در بخش  ینسلوابسته به هر  یهاتیذهن

 .دیخود استفاده کن یبندبسته
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 یبابیکننده پشتبه گفته پت اپالبتت هماهنو

 کی 1607  فر ش شرکتت غرفه شماره  یابیبازار

دهد یان مرا بش "یپوست" یبندخط کامل بسته

 .آن بازار استدر که بازتاب رشد 

شامل  نیدرآمده همچن شیآات به بمانیماش

خأل  یهاکنندهبندیآب نیترد  مورد از محبوب

 یبنددستگاه بسته کیشرکت    نیا صفحه گردان

 باشد.یم اید  محفظه خأل

 

 
 

 

غرفه شماره  ،Premier Tech Chronos غرفه

در  کیکننده رباتر پالتمد ا کی یدارا 2307

صفحه  یغرفه است )همابطور که در عکس باا

 یطراح تزاتیتجه نیا یاصی یژگیشود(.  یم دهید

 یهابا طرح یتوابد به راحتیمد ار است که م

سازگار شود. در  آات کارخابهماشینمختیف 

تیر  بیطرتوان از یرا م ست یت کل سقتیحق

بص   یریتر ونیامک کی یمد ار که ر  یهاپایه

 .داد لیتحو دیشوبدت به کارخابه تولیم

شده است  یمهندس شیاز پ نیماش ایناساساا 

بص     ی  زمان ازم برا نهیت هزدیکه زمان تول

 رسابد.یرا به حداقل م یابدازراه
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از  یامجموعه یدارا 1907غرفه ت VC999غرفه 

ت انیجر یسازاست که ر بد برجسته زاتیتجه

فیزت برش    آشکارسازیت یحرارت یدهشکل

 Carl-Michel .دهدیبرچس  زدن را بشان م

Cloutier شرق کابادات  عیفر ش   توز ریت مد

 یهاشامل محفظه زاتیدهد که تجهیگزارش م

ت دستگاه گردانخأل صفحه هایکنندهیبندت آبخأل

 سهیت آشکارساز فیزت کانیجرمواد دارای  یبندبسته

بار  نیا ل یبرا -کننده  ی  تقس یچرخش خودکار

ر ل  کیدر کابادا    یتجار شگاهیبما کیدر 

ت نیهمچن .هستند نویاستورک دستگاه ترموفرم

موبترال  PackEx در طول گریحداقل د  تور د

 :داده شده است  یترت

 3:00تا  2:00بوامبرت از ساعت  30ت چهارشنبه

ت که ساخ ونیدر اتوماس هاترینتازهبعد از تهر: 

 برتا ابجام شده است  یتوسط متخصص صنعت ج

صبح تا  11:00ت ا ل دسامبرت از ساعت پنجشنبه  

در  دیبعد از تهر. )تهر(: احتماات جد 12:00

بوربرت  یبه رهبر یکی  مواد پالست زاتیتجه

تور شامل  نی؛ اPlasticsTodayت ریاسپار ت سردب

 فر ش است. ایستگاهپنج 
https://www.packagingdigest.com/3d-

printing/will-2021-be-breakout-year-

additive-manufacturing 
 

 کارتنی بندیدستگاه بستهورود خوراک به 

دستگاه  ارد  بندی شدهپر شده   در یهایبطر

ها با یشود. بطریم ی کارتنی تک خطبندبسته

به  یچرخند تا  قتیدرجه م 90قالب چرخان  کی

کناره باز  سمتاز  ترسندیم یبندبستهدستگاه 

 هیبما تابتخاب ستگاهیها هر د  بار در ایباشند. بطر

 دارمقواهای موجهات   درست در کنار آن شوبدیم

 یهادریچهها قرار دارد. آن یاله موازبقّ واردر ب

  در تمام  باز شده یکیطور مکاببه اصیی   فرعی

بد. شویباز بگه داشته م یمراحل  ارد کردن بطر

با استفاده از ابزار  Fanuc حالت ربات نیدر هم

کند   یرا ابتخاب م یخودت د  بطر یباز  ابتهایی

دهد. یم رقرا منتظرجعبه  کیها را در آن

کند تا هنگام یبه شما کمک م یمرکز بندیقاب

 یریبه حالت قرارگبه کارتن بسبت ها ی ر د بطر

ت کیهامرشرکت .دیحاصل کن نانیدر بقطهت اطم

باز  را ساخت که با استفاده از د   ابتهاییابزار 

به منظور بیند کردن تر ف  کیپنومات رهیگ

 یکیترف را به صورت مکاب یهات دستهنیسنگ

 یر  مکش خأل فنجابک کیت نی. همچنبنددمی

 دنیچ ندیبه فرآ یکمک مهم تباز  ییهر ابزار ابتها

 یر  آن . با محک  بستنکندمی  قرار دادن 

د م  ربدهیگ کیدر  اقع  خأل کت فنجابوشدرپ

 یهایمعنا که به بیند شدن بطر نیشود. به به ایم

 کیاست که  لیدل نیکمک کندت بیکه به ا نیسنگ

 یهنگام": دیگویم سونیا.کندیم جادیاثر ثابت ا

 یفاصیه کم باهوا  درشوبد   یها بیند میکه بطر

 یواشوبدت محتیبگهداربده رد م یهااز دستگاه

شود ی  باعث م مخیوط شدهدر ن آن  عیما

 ".بوسان داشته باشند   تاب بخوربدها یبطر

فراه   خأل ککه توسط فنجاب بیشتر یتماس کم"

کند   مابع از یم جادیا بیشتری یداریشودت پایم

 نیشود. ایم هادر بطریبوسان ایجاد مشکل 

در حال حاضر  ."کندیکار م خوبیبه سیست  

با سرعت شش مورد در کارتنی  یبندستهبدستگاه 

 تخوب است یهمکار کیکند کهت یکار م قهیدق

   دیپرکننده جد کی یت  قتکیبزد ندهیاما در آ

 یشودت سرعت یفعیپرکننده  نیگزیجا ترعیسر

خواهد بود. در  قهیمورد در دق 12 تا حد د شتریب

 یاضافه شده ر  یداریت هر عنصر پایطیشرا نیچن

ت  اقعاا مورد استقبال کارتنی یبندتهبسدستگاه 

منجر به  تنیسنگ عیقرار خواهد گرفت. محصول ما

 .شودیپالت م هیهر ادر به هزار پوبد  کی زن بزد
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 یبندبستهدستگاه ه در مورد قابل توجّ  بکته

از راه  یت گنجابدن دستگاه دسترسکیهامر کارتنی

 VPN اتصال Ewon Cosy.است Ewon د ر از

ل حراه  بیاز طر ایدب یدستگاه به هر جا امن را از

 نیکند. ایبر ابرت برقرار م یاتصال از راه د ر مبتن

 با یدر شبکه محی کپارچهیصورت هدر ازه ب

Rockwell PLC    HMI کند   یارتباط برقرار م

 ای تبیتت ابهیرا بیامکان اتصال از راه د ر از طر

 .سازدیتیفن هوشمند را فراه  م

 کارتنی یبندبستهدستگاه پرشده از  هایکارتن

بسته    بوار چس   توسط  شدهخارج  کیهامر

بد. دشیم یگذاردر محل برچس  یتمدّ یبرا

در مورد  قاتیاست. تحق یسازپالت یبعدمرحیه 

اس  گاس  PACK EXPOدر  زیب زاتیتجه نیا

 TopTierدستگاه ": دیگویم نوسیابجام شد. ا

توابد  زن را یکه م هنه موجود بودیگز نیبهتر

به هزار پوبد  کیبزد در هرایه  زبی تحمل کند.

کشور ارسال  31ما به  چونعال هت هب  جود دارد.

قال  پالت استفاده  کیاز  شیب دیت با یکنیم

ما را  ازیهر سه قال  مورد بدستگاه  نیت   ا یکن

".ردیپذیم

 

https://www.packworld.com/machinery/secondary-end-of-line/article/21232578/case-packer-

palletizer-meet-increase-in-demand 

 

        

 
 

 

 

 

 
 

https://www.packworld.com/machinery/secondary-end-of-line/article/21232578/case-packer-palletizer-meet-increase-in-demand
https://www.packworld.com/machinery/secondary-end-of-line/article/21232578/case-packer-palletizer-meet-increase-in-demand
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 طراحی بندی وی بستههادستورالعمل

 قطعات مکانیکی و خودرو 

 دکتر منا شایسته کیابرگرداننده: 

 

شما  ینهتوابد در هزیمسئوابه م یبندبسته

 یهابقل محموله حمل ایمنیکرده    ییجوصرفه

های این بکات   توصیه. ا را بهبود بخشدشم

 طراحی را دببال کنید.

 
 

 ی:عموم یهادستورالعمل

 یهاها   سوراخوشهت گیزت هایتمام لبه •

 :  رقمابندرا با یک پوشش برم بپوشابید)قطعات 

 .(فیز برهنه یافیز 

 ینت ماشاز قطعات را که با دقّ هاییقسمت •

 ها   اتصاات به عنوان رشته پدبا ابد شده کاری

 ید.بپوشاب

در  ی که در معرض آس هاییاز تمام قسمت •

ا ب تهستند یدنت خراش   خراشفر رفتگیاثر 

  بالشتک به جهت  ماده مناس  یکاستفاده از 

محافظت  بقلت قرار دادن محک  در کابتینر حمل

 ید.کن

 اسناد   مدارک  یریابتمس یهابرچس  •

در محل سطوح صاف که حداکثر  بقل را حمل

قرار  از کنند قرار دهید.چسبندگی را فراه  می

 یخوددار یدادن برچس  در اطراف سطوح منحن

 .یدکن

 ین مساحتترها را در کنار بزرگتمام برچس  •

 ید.ها قرار دهسطح

/  یرت تاFedExشده  یبندبسته هایاز برچس  •

بندی یک بستهپالستهای بر ر ی جعبه   برچس 

 ید.استفاده کن های سیمیبه جای برچس 
 

 قطعات خودرو برای هاروش ینبهتر

ابتقال  یست ت موتورهات سیکشت یموتورها •

 FedExخدمات  یبطر ی ازشاسرت   قطعاتقد

Express®. 

را  کنندههای حا ی مایعات   یا ر انقسمت •

 یدبقل بشان ده از حمل ید. قبلکن ی  خال یهتخی

 هر جهت ضد آب است. تحتکه محموله 

 یکیمکاب قطعات مناس  همه یبندبا بسته •

  اطمینان از ایمنی  به کاهش خسارات یلاتومب

 بدرکان کمک کنید.کار دست ا
 

 یبندالزامات بسته نقل و حداقلوحمل یهاروش

 هنگام  بندی مناس بستهشما مسئول 

 هنگام  یدبکات با ینا .یدبقل هست حمل

 .باشد یدخاص مف ی مواردبندبسته

 قسمت دربندی   به درستی بستهاگر موارد 

بقلت  حمل؛ کامالا محصور بشده باشند یخارج

 یبرا د.همراه باش یاضاف ینههز ممکن است با

 FedExخدمات  به راهنمای   ضوابط کامل یطشرا

 مراجعه کنید.
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FedEx را که یقطعات یبندممکن است بسته 

یرش را پذ یبقل برا حمل یاستابداردها حداقل

 کنندت رد کند.رعایت بمی
 

 فلوت یهاحمل در جعبه

 مناس  میزانقطعاتت از  یبندهنگام بسته

یدت استفاده کن یرمابند موارد ز کنندهت  پرپوشال 

 یبرابرم مواد  یرسا یا ینی مابندزم های باداماز فوم

ی   جیوگیری از حرکت خال هایپر کردن جا

 قطعات در داخل جعبه استفاده کنید.
 

 هاچرخ

   بندی کنیدهای برم بستهبا ایه تمام سطح را

که  راشده  یبقاشهای تزئینی   چرخ جعبه کر مت

حساس به آسی  به  سییه خراش   ساییده شدن 

 شفاف با بوار مناس  یکیدر آستر پالستهستندت 

 غیر تزئینی بپوشابید.
 

 صفحه فلکس، چرخ دنده 

 یکاف مقداررا با  دبده  چرخ  فیکس یهاصفحه

 یپر کردن فضاها یبرا های بادام زمینی شکلفوم

 ی در مقواهای د  جداره   یا سه جداره خال

 "ینسنگ"به  زنت برچس   ید. بستهکن یبندبسته

 ید.کنبص  پوبد  75از یشب یهاجعبه یرا ر 

 

 ، هود، پانلیلدرب اتومب

 یا یدگیاثر خراش ی را که درتمام سطوح فیز

یدگی هستند با مواد د ی مستعد آس یفر رفتگ

  بندی کرده   در جعبه قرار دهید.برم بسته
 

 ینیقطعات تزئ

 یجیو)لوازم جاببی( مابند ینیئتمام قطعات تز

ی   است در اثر خراشت فر رفتگ ممکن که تپنجره

شوبد را با مواد برم  استفاده یرقابلخ  شدن غ

 بندی کرده   در جعبه قرار دهید.بسته

  

 یرپذانعطاف یکیپالست یهاقالب

را با را  یرپذابعطاف یکیپالست یهاقال  همه

تا  عبه قرار دهیدبندی کرده   در جمواد برم بسته

 ید.کن یریآن جیوگ یپارگ یا شکستگی از

 

 
 

 

 

 مارپیچ ی، فنرهاگیرضربه

ها توابند در لولهیکه م ی رااقطعات استوابه

با مقدار کافی پد در قسمت  شوبد یبندبسته

های بادام زمینی شکل برای ها   فومابتهایی لبه

 ها جیوگیری از سوراخ شدن ابتهای جعبه

بندی کنید. فنرهای سی  پیچ را با برچس  بسته

  برچس   گذاری کنیدعالمت  FedEx بارسابای

توان یرا بم یت آ )اگر یدبقل را به آن بچسباب حمل

 (.کرد یبندبسته   یا جعبه فیوت لوله یکدر 

 

 
 

 یاممکن است جعبه را بشکند  که زده یرونب هایسمتق

 .، را بپوشانیدسوراخ کند
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 یرهاگضربه

که در معرض خط   خش را  یرهاییگضربه

 (.هر بوع زا محافظت یبرا) کنید بندیبسته تهستند

گیرها را یزت ضربهبوک ت یها  گوشه فر رفتگی

های پالستیکی بسیار ضخی    با بوار   کیسه

 مقا م بپوشابید   کامالا بوار پیچ کنید.
 

 بارپیچ  امن یبندنقل با بستهوحمل

  یقطعات بامنظ  برا سازیآماده هنگام

یری از حرکتت قطعات را با جیوگ یبقلت برا حمل

بندی کنید تا هنگام به طور مطمئن بستهبوار 

کنی  جایی دچار صدمه بشود. توصیه میجابه

عال ه بر اینکه حداقل الزامات بشان داده شده 

 استت  قطعات را در جعبه قرار دهید.
 

 یسازقالب

 یرا به ابدازه کاف ینیتزئیرغ یکیپالست یهاقال 

ها نآ  متکا بپوشابید  یات یسهک یکیتپالست با فیی 

 بندی کنید.را بسته

   

 
 A-Armsنوسان،  ینوارها

را ها پیچ   مهره   A یت باز هابوسان یهاییهم

 یا یکیپالست یی فبا  قرار دهید یا یبردر تخته ف

 یمن بپوشابید.  بوار مناس  به طور ا یسهک

 

 
 

 لیف اسپیرینگاگزوز،  یستمقطعات س

عبه فیوت با پد   جدار را   موج یزبوک ت یهالبه

ید   با مقدار مناس  فوم   مواد بالشتکی با بپوشاب

را با بوار به  ®Bubble Wrap های هوات مابندسیول

 بندی کنید.صورت ایمن بسته

 
 ینماش یکالست

 یکآج است یرا ر برچس  /  یکاست برچس 

را در  FedExبقل  برچس  حمل بچسبابید  

 را بچسبابید.برچس  جعبه  /قرار دهید. یرتا یباا

 
 یفتراکل یهنقل با پاوحمل

 یشتربا  زن ب یگرقطعات د حمل   یمنا ابتقال

سازگار با  یفتراکتلیک پایه  که باپوبد  150 از

گیرد. بوار پیچ باشدت صورت میمیجک  پالت

کردن به پالت   یا مهار کردن قطعات داخل 

کند تا از  بندی صحیح کمک میمحفظه با بسته

ی احتمالی در حمل جیوگیری شود. برای هاآسی 

 ت بخشکس  اطّالعات در مورد حمل بار 

 بقل را مشاهده کنید.   حمل بار یبندبسته
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 ، موتورهاجعبه دنده

 یککرده و  یهرا تخل یعات جعبه دندهما یهکل

قرار در زیر آن با بالشتک جاذب  یکیپالست کیسه

، نشت کردای از آن ید که اگر مایع باقی ماندهده

 یاهیبندهنگام استفاده از بسته آن را مهار کند.

به پالت خود  یمنرا به طور ا آن ،یمصرف

 دارمحفظه موج داخلدر  آن را یا، یدبچسبان

ظرف قابل  یکاگر از  ید.مهار کن یامسدود 

ا برا  جعبه دنده ،یدکنید استفاده ماستفاده مجدّ

 ید.محکم کن یهبستن به پا

 
 خطرناک مواد یهادستورالعمل / رناکخط یکاالها

 شوند ویکه اغلب حمل م ییاز خودروها یبرخ

 ممکن است  ی آنو لوازم جانب یکیمکان قطعات

در نظر  خطرناک و مواد خطرناک جزو کاالهای

هوا، آئروسل  یهاکیسه شامل ینا .گرفته شود

ها(، کنندهروان ها شامل رنگ واز نمونه ی)برخ

 سوخت موتور با یهارها و بلوکها ، موتویباتر

 یهاخطرناک، مخازن سوخت استفاده شده، رنگ

العات اطّ یبرا ی است.لمس یهارنگ و اشتعال قابل

یرید. مواد با سازنده تماس بگ یمنیاز نظر ا یقدق

(MSDS) محصول  العاتاطّجزئیات  در مورد

 ییمسئول شناسا، نقلوحمل آورید. دست به آگاهی

، یگذار، مارکیبند، بستهیدبنطبقه ،یحصح

 یمربوط به کاالها یل اسنادو تکم یگذاربرچسب

نقل ووزارت حمل است. خطرناک و مواد خطرناک

(DOT) / فدرال یماییهواپ اداره (FAA) به یازن 

خطرناک  ینقل کاالهاوشغل حمل یژهو آموزش

 هر یا FedEx به خطرناک یقبل از مناقصه کاالها

 از 49. مرجع کد یگر را داردد یماییشرکت هواپ

 یاتجزئ یبرا 172.700 (CFR 49)فدرال  مقرّرات

 ملزم به گزارش  FedExطبق قانون، کامل.

 شناسایی شده ی که نادرستخطرناک یهامحموله

قانون قابل  . طبقاست DOTنشده به  شناسایی یا

و مجازات  یمهکننده ممکن است جرحمل ،اجرا

 یتلفن کاالها طخ االت ممکن است بهؤس .شود

 خط تلفن مواد خطرناک، /FedExخطرناک 

 (."خطرناک یکاالها" یید)بگو مستقیم وصل شود.

 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339  
 

 قطعات خودرو یبرا یبندبسته یهاطرح

 یو برا یمشناسیرا م یبندما بسته FedExدر 

 ییخودرو یبندبسته یم. ماکمک در دسترس هست

که از قطعات شما محافظت  یمنکیم یرا طراح

 قطعات ینا یبندممکن است با بسته حتّی کند.یم

جویی و ها صرفهتا در هزینه یمبه شما کمک کن

 دارد و یکمتر بندی ما وزنید. بستهپس انداز کن

 تر است.آسان یفعل یهاساخت آن از طرح

هر روز  FedEx بندیی بستهمهندسان طراح

 قطعات را توسعه  بندی برایهای بستهطرح

 رمی نبالشتک موادها از یطراح یشتردر بدهند. می

 شده مقرون به صرفه استفاده یزیرقالب یو اجزا

 جلوگیری نقلودر هنگام حمل تا از آسیب شودیم

 هایفیلتر روشاز  ی، هر طراحهاشود. بهترین آن

استفاده در  یبراو  کندیعبور م FedExیش آزما

 ما خدمات مشاوره، و گروه دسترس شما است.

خصوصیات  با توجّه به یانهرا به کمک طراحی

(CAD)توسعه با توجّه به  کمک به شما یبرا ، را

 دهد.ارائه می خودرو یبندبسته یکی ومکان

ما آورده  یهایاز طراح یفقط تعداد ینجادر ا

 شده است.
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 به سبک تخت کاپوت یطراح

دماغه    یهات بالشتکیطراح ینبا استفاده از ا

ها را به ه    آن یددهیعق  را در مرکز قرار م

بقل در  حمل کابتینر یداخی یهالبه ید.چسبابیم

در کابتینر . کاپوت را شوبدمیابتها کامالا همپوشان 

دار برش شکاف مقواهای    به دببال آن ید.بگذار

 .شده را ببندید   بچسبابیدداده 

 BC #275 مقوا یک  بالشتک در داخل  کاپوت

  کابتینر درقبل از حمل  ی کاملهمپوشاببا 

 یرد.گیبقل قرار م حمل
 

  
 

 جلو پنجره به سبک کاپوت یطراح

باا بردن    یبرا یجابب یهایلر یطرح دارا ینا

شده توسط  یجادا یفضا   کاپوت است. هوا یبتعی

 یر هایدر برابر ب جیو پنجره ارتفاع به محافظت از

بقلت کاپوت    قبل از حمل کند.یمک مک یخارج

 ید.قرار دهBC #275  مقوای بالشتک را در ن

کابتینر  بقل از یداری حملمحافظت   پا یبرا

  شود.تیسکوپ کامل استفاده می
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 Overboxبه سبک  کاپوت یطراح
 

 
در چهار گیری شده قال پالپ طرح از کاغذ  ینا

در بالشتک  یهکمک به ته یبرا Aطرف کالس 

ت بقل قبل از حمل .دنکیاستفاده ممحفظه داخیی 

 یبراBC #275  کاپوت   بالشتک را در ن فیوت

قرار  بقل حمل در کابتینر  محافظت  یبابیپشت

 ید.ده

 ...ادامه دارد

 منبع:
Contact FedEx Packaging Services at 

1.800.633.7019. Refer to the current FedEx 

Service Guide for terms, conditions and 

limitations applicable to FedEx® delivery 

services. 
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 دنیا بندیبسته ها و مراکز تحقیقاتیمعرفی دانشگاه
 

 ا بقشکا بندی به عنوان پوششبیستت بسته در جهان امر ز بر کسی پوشیدهی بندبقش   اهمیت بسته

تبییغی  –ارتباطی  را دارد که عال ه بر جنبه بگهداری کاا با  یژگیندده کن  مصرففنّا ری ای بین  اسطه

 1350رای بندی جهابی بخود در فر ش کاای تولیدی بسیار تأثیرگذار است. در حال حاضرت هزینه بسته

 دار  میییون دار است   تحقیقات بشان داده است که یک 745میییون تن محصوات غذایی بالغ بر 

 املت دلیل عتوابد در پی داشته باشد   همین دار سود را می 3بندی تا ذاری در صنعت بستهگسرمایه

ستفاده از اها د لت هایها در این زمینه است   یکی از فعالیّتگذاری د لتای برای حضور سرمایهکنندهقابع

از این  ررسی یکیبدر اینجا به باشد. ها میمراکز دابشگاهی برای تر یج این صنعت   آموزش آن در دابشگاه

 شود.ها پرداخته میدابشگاه

 
 

 غربی شمال - پوردو دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 Purdue ادغام توسط که است میابه غرب در مؤسسات جدیدترین از یکی غربیت شمال پورد  دابشگاه

Calumet  Purdue North Central مرکز امادغ این مزایای از یکی .است شده تأسیس 2016 سال در 

 صنعتی شرکای با همکاری برای که استت پیشرفته تحقیقاتی مؤسسه یک بندیتبسته آاتماشین تحقیقات

 بربامه اساس   پایه بوآ ری این .است یافته افزایش تابدکرده تأسیس کالومت را پورد  فنّا ری کالج ابتدا که

ندسی مکاتر بیک یک بربامه الگویی جدید مه .کندمی فراه  را پورد  غربی شمال در مکاتر بیک مهندسی

 مدل آزمایشگاهی .پذیر استابعطاف بسیار تولید با درجه   است که ترکیبی از مهندسی مکابیکت برق

 مهندس عنوان به را شغیی هایفرصت توابدمی که است ایبربامه تنظی  تPurdue Northwest مکاتر بیک

کند.  فراه  دستگاه/  ابسان کاربری ر ابط   آاتماشین طراحی دمابن مرتبط مسیرهای همچنین   بندیبسته

 شود.های دیگر به این خوبی یافت بمیشبیه این بربامه در دابشگاه
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 The Beauty of Structure in Packaging Designعنوان:  -

 Artpower Internationalناشر:  -

 میالدی 2020سال انتشار:  -

 280 تعداد صفحه: -

 انگلیسی: زبان -

 

 

 

کننده دارد تدوین های محصول و مشخصات آن و انتظاراتی که مصرفهای این کتاب بر اساس ویژگیطرح

با توجّه را مشخصات و کاربردهای محصوالت آن  های این کتاب و ساختار کاملطرح ،و منتشر شده است. فرم

بندی عامل اساسی طراحی و ساختار بسته با توجّه به اینکه .نمایدکنندگان معرفی میمصرفبه انتظارات 

 شده است. اشارهها های منحصر به فرد آنبه ویژگی هابندی است در طرحبسته

گذارد. این کتاب، زیبایی و پیچیدگی ساختار کیفیت آن به طور مستقیم بر اثربخشی محصول تأثیر می

دهد. بندی سازمان میتوجّه به شکل و مواد بسته بندی خلّاقانه را بادهد. کارهای بستهبندی را ارائه میبسته

)نقاط، خطوط و صفحه( هر  گیرند و معرفی دقیق عناصر هندسیهایی که معمواًل مورد استفاده قرار میسازه

 کند.فرایند تولید را بیشتر معرفی می
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 بندی ای بسته خودآموز پر رش قارچ دکمهعنوان:  -

 د احمدی دا ت محمد احمدی: مؤلفان -

 یار پویا آزمون :ناشر -

 فارسی :زبان -

 1395 :سال چاپ -

 چاپ ا ل  :نوبت چاپ -

 بسخه 1000 :تیراژ -

 صفحه 34 :تعداد صفحات -

 )جیبی )شومیز :قطع و نوع جلد -

 

ه به کردبد دی اقدام به تولید   پر رش قارچ در کشور کاص حقیقی   حقوقی متعدّا اخر دهه شصت اشخ

  مشکالت تهای بوین تولیدعدم شناخت مناس  شیوه تالعات کافی از این صنعتدلیل عدم آگاهی   اطّ 

    رشکستگی تها دچار مشکالت عدیده شده   پیامد آنهات بیمی از شرکتپیش ر    راهکارهای مقابیه با آن

 بداردهایمندی از استاضمن بهره تخسران بزرگی را برای این صنعت به همراه داشته است. در خودآموز حاضر

است.  ای کشورت از مطال  دابشگاهی   تجارب صاحبان صنایع استفاده شدهموجود در سازمان فنی   حرفه

  بررسی  بندی قارچ را مورد بحثزا از تاریخچه   مورفولوژی تا بستههای جداگابه   مجاین کتاب در فصل

 .قرار داده است

 
 

https://www.gisoom.com/search/book/author-269565/پدیدآورنده-محمد-احمدی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-269565/پدیدآورنده-محمد-احمدی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-337161/پدیدآورنده-داود-احمدی/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-305474/انتشارات-آزمون-یار-پویا/
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