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نقش بستهبندی در ایجاد تحول اقتصادی
اکنون که با انجام حماسه سیاسی در انتخاب ریاست جمهوری سال  1400گامی مهم برداشته شده استت
انتظار میرود که با تشکیل کابینهای جدید در ادامهی تالشهای گذشته بتوان حماستهای بترر در ررهتهی
اقتصادی ایجاد کرد .نقش بستهبندی در هادرات غیر نفتی با ایجاد برنامههای زیربنایی تأثیر بسترایی دارد .بتا
پایش آمایش سرزمینی میتوان تأثیرگذاری نقش هنعت بستهبندی را بهتر مورد ارزیابی قترار داد .مستیرهای
خوش آب و هوا و دسترسی به امکانات و تأسیسات مورد نیاز راهاندازی واحتدهای هتنعتی منجتر شتده استت
هرینههای سنگینی از محل تولید تا محل بستهبندی شرکتها هورت گیرد و این خود یکی از دالیل پرهیر از
بستهبندی محصوالت ایرانی شده است .دولت باید به گونهای برنامهریری نماید تا شرکتها بتواننتد در شترای
بد آب و هوایی و در مناطق محروم حضور داشته باشند تا با دسترسی بته منتایت تولیتد کتاالی ایرانتی بارت
کاهش هرینههای حملونقل در ارستال کتاال و متواد بستتهبنتدی گردنتد .بستته بنتدی یکتی از مهتم تترین
شاخص های تأثیر گذار در قیمت نهایی محصول تولیدی یا خدمات نهایی می باشد .بسته بندی چه در شتکل
تأمین مواد اولیه و چه در فرایند رملیات تهیه یک بسته یا بستته بنتدی یتک محصتول (کته نیتاز بته ابترار و
مدیریت داشته باشد) در بخش های مختلفی از فرایند ارزش نقش بسترایی دارد .بنتابراین بتهکتارگیری یتک
مدیریت مناسب در فرایند بسته بندی یا هنعت مربوطه کمک بسرایی در رونق بتازار و فتروش محصتول و در
نتیجه معرفی کاال دارد .برای تعیین تأثیرگذاری بسته بندی کاال ابتدا باید سهم سرمایه گذاری بسته بنتدی از
مجموع قیمت تمام شده کاالی تولیدی تفکیک و مشخص شود و اگر مقدار زیاد بود می تتوان از روش هتای
جدید و سازنده ای از جمله :روش تعیین ارزش برای کاهش این هرینه بدون لطمه زدن به کیفیتت محصتول
تولیدی کمک گرفت .با تأکید بر میران تأثیر گذاری بسته بندی می توان در قیمت کاالهای مختلف بته ایتن
نکته اشاره کرد که به لحاظ گستردگی و نقش بسته بندی در هنایت مختلف نمی توان یک راهکار کلی بترای
همه بخش های تولیدی و تأثیرگذار بستته بنتدی ار ائته داد و هتر بختش تولیتد بایتد بتا توجته بته شترای و
ویژگی های تولید محصول خود روش خاهی از بسته بندی بهینه را به کار گیرد .نمونه های مناسب بستیاری
در میان نشان های معروف تولید کنندگان هاحب نام وجود دارد.
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استانداردسازی مواد بستهبندی برای محصوالت مختلف
و بهینهسازی هزینه بستهبندی
(قسمت آخر)
برگردان :سمیرا برنجی اردستانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

 -3ادبیات تحقیق

استفاده میشود .به لحاظ دو بعدی بر اساس

در ادبیات تحقیق این مطالعه مشکل بستهبندی

پایاننامه ایگ بالد سودمندی راهحل را از مسأله

که میتواند در هر فرآیند تولید مشاهده شود

کوله پشتی درجه دوم (هفر و یک) 2بهبود

توجه جامعه ریاضی را برای سالهای زیادی جلب

بخشید .مطابق این روش واریانس بین اندازه

کرده است .این مشکالت بهطور مستقیم یا

محصول از نظر قد وزن اندازه و ارتفاع مواد مورد

بهرنوان یک مشکل جنبی در مشکالت دیگر رخ

استفاده تعیین میشود تا زمانی که کل سطح پر

میدهد .ریاضیدانان تالش میکنند راهحل مناسبی

شود و محصول مناسب برای بسته نیر انتخاب

کاهش ضایعات در مواد

میگردد .ثالثاً این مطالعه از نظر سه بعدی مورد

بستهبندی و هرفهجویی در هرینه شود .با یافتن

بررسی قرار گرفته و هدف آن کاهش تعداد ظروف

راهحل مناسب برای این مشکالت بستهبندی

است.

را پیدا کنند که بار

هرینه و میران استفاده از مواد بستهبندی در

در سال  2008ایگ بالد اندازه محصول تولید

تأسیسات تولید کاهش مییابد .در سال 2008

شده متناسب با بستهبندی را تغییر داده است .ما

پایاننامه ایگ بالد تفاوت بین مسأله برش تک

برای تعیین نوع رویکرد در روش حل مسأله از

بعدی و مسأله بستهبندی ظرف1را متمایر کرد .در

توضیحات یک بعدی ( )1 Dاستفاده کردیم .با

حالی که توجه به مسایل برش مواد اولیه مربوط به
اندازههای اقالم کم (همگن) است در مسأله

 -2مسأله کولهپشتی که با نامهای  Knapsackیا  Rucksackمطرح

بستهبندی ظرف از تعداد اقالم بیشتری (ناهمگن)

میشود مسألهای در بهینهسازی ترکیبیاتی است .فرض کنید مجموعهای
از اشیاء که هر کدام داری وزن و ارزش خاصی هستند در اختیار دارید.
به هر شیء تعدادی را تخصیص دهید بهطوریکه وزن اشیاء انتخاب شده

 -1در مسأله بین پکینگ انگلیسی ،)Bin Packing Problem( :اشیاء

کوچکتر یا مساوی حدی از پیش تعیین شده ،و ارزش آنها بیشینه

دارای حجمهای مختلف باید در تعداد متناهی از جعبه از حجم  Vبه

شود .علت نامگذاری این مسأله ،جهانگردی است که کولهپشتیای با

شکلی که تعداد جعبههای استفادهشده کمینه شود ،قرار داده شود .از

اندازه محدود دارد و باید آن را با مفیدترین صورت ممکن از اشیاء پر

نظریه پیچیدگی محاسباتی ،این یک مسأله ترکیبیات انپی سخت است.

کند .معموالً در تخصیص منابع با محدودیتهای مالی ،با این مسأله

مسأله تصمیم (تصمیم اینکه تعداد مشخص از جعبه بهینه است) این

روبرو هستیم .همچنین مسائلی از این قبیل در ترکیبات ،نظریه پیچیدگی

مشکل یک انپی کامل است.

محاسباتی ،رمزنگاری و ریاضیات کاربردی به چشم میخورد.
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توجه به توضیحات دو بعدی ( )2 Dمورد استفاده

خوانده شده و فق

از برر ترین ظروف استفاده

برای شناسایی تغییرات محدودیتها را برای

میکنند ()NFL

اولین انطباق 5استفاده از

کاهش تغییرات اضافه کنید .با این حال از

برر ترین ظروف را کاهش میدهد در پایان

مطالعات چند بعدی استفاده نمیشود زیرا این امر

مجدداً در کوچکترین ظروف ممکن بستهبندی

در تعریف مسأله ما ارمال نمیشود.

میشود ( )FFDLRو اولین انطباق استفاده از

مارتلو و همکاران ( )2002بستهبندی متعامد

1

برر ترین ظروف را کاهش داده اما در هورت
لروم تغییر مکان مییابد (.)FFDLS

یک سری داده شده را مطالعه کردند .در چنین
مسایلی جعبههای مستطیل شکل شامل بارگذاری

هاواری و سریر ( )2009مسأله ظرف بستهبندی

حداقل تعداد ظروف مستطیلی است .برای حل

متغیر یک بعدی را مطالعه میکنند .مسایل ظرف

مسأله الگوریتمهایی مانند :مسایل سه بعدی

بستهبندی یک دسته از مشکالت بهینهسازی را در

دقیق ذکر شده است .رملکردهای نظری و رملی

طیف گستردهای از مناطق ارمال شده از جمله

مرزهای پایین در حین حل مسأله مقایسه شد.

بستهبندی برش و زمان تشکیل میدهد .در این

مسأله چیدمان بستههای با اندازه متغیر 2یک ی

مقاله الگوریتمهایی برای مسأله بستهبندی با

دیگر از مشکالت مربوط به بستهبندی در منابت

اندازه متغیر که تعمیم مسأله بستهبندی یک

رلمی است .در این مسأله که با مسأله بستهبندی

بعدی است بررسی شده است .این مسأله حداقل

ظرف کالسیک متفاوت است تعداد محدودی از

هرینه بسیاری از اقالم دارای اندازه نابرابر است و

اندازههای مختلف جعبه وجود دارد و هیچ

هرینه آن شامل قرار دادن یک مجموره است.

محدودیتی در مورد تهیه ظروف با اندازههای

انواع مختلف ظروف در مدلسازی استفاده میشود

مختلف وجود ندارد .هدف قرار دادن قطعات

و سعی شده است اطمینان حاهل شود که وزن

مختلف درون ظرف است و در رین حال فضای

کل همه موارد بارگیری شده در هر مورد دارای

کلی مورد استفاده در فرآیند بستهبندی را به

وزنی باشد که از هرار برابر ظرفیت آن بیشتر

حداقل برساند .هدف همچنین شامل به حداقل

نیست .در این مطالعه سعی شد مجمورهای از

رساندن هرینه کل بستهبندی است زیرا فرض بر

حداقل هرینه بستهبندی به دست آید .بستهبندی

این است که هرینه ظرف مستقیماً با اندازه آن

متغیر یک بعدی شش رملکرد آزمایشی بصری را

متناسب است.

برای این مسأله پیشنهاد و تحلیل کرده است.

فریسن و النگستون 3در سال  2005سه روش

اگرچه این تحقیق مربوط به هدف مسأله ما است

اکتشافی را برای مسأله بستهبندی ظرف اندازه

اما یک متغیر یک بعدی مورد بررسی قرار گرفته

متغیر مطالعه کردند .این روشها انطباق

بعدی 4

است و روشهای راهحل مرتب نیستند.
از آنجایی که بستهبندی یکی از مهمترین
مشکالت تخصیص منابت در بخشهای مختلف

1- Orthogonal Packaging
)2- Variable Sized Bin Packing Problem (VSBP
3- Friesen And Langston
4- Next-Fit

5- First-Fit
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هنعتی است فناوری رایانه نقش مهمی در

اختصاص مواردی با وزن متفاوت به جعبههایی

بهینهسازی مشکالت برای توسعه استفاده از منابت

است که ظرفیت یکسانی دارند .اهداف اهلی این

دارد .غیرقابل انکار است که استفاده بهینه از

مسأله به حداقل رساندن انحراف کل از ظرفیت

فضای بارگیری نه تنها در فضا بلکه بار

جعبه یا به حداقل رساندن بیشینه حداکثر انحراف

هرفهجویی در هرینه و منابت حملونقل هم

است در حالی که تعداد کل جعبههای استفاده

میشود.

شده به حداقل میرسد .هدف از این مطالعه ایجاد

وو و همکاران ( )2017مسأله بستهبندی مفید

روشی برای حل مؤثر همه مسایل دو هدفه با

جدیدی را مطالعه کردند که میتوان به بستهبندی

استفاده از نتایج تئوری زمانبندی روشهای

نامنظم سه بعدی را با مسأله مقواهای اندازه

سازنده و تیمار حد فوقانی هیوریستیک است .در

متغیر مسأله بستهبندی ظروف متغیرهای سه

این مطالعه میتوان بیش از یک محصول را به یک

بعدی و مسأله بارگذاری یک ظرف مجرا را

جعبه اختصاص داد به گونهای که بیش از ظرفیت

طبقهبندی کرد .جستجوی یک راهحل خوب برای

نباشد.

مسأله دشوار است زیرا مسایل فرری سخت در حد

بلعکس در مسأله ما هر محصول به یک جعبه

چند جملهای غیرقطعی 1نیستند .مقاله آنها سه

اختصاص مییابد .با وجود این تفاوت هنگام

مسأله فرری را در مورد چگونگی بستهبندی

بررسی پایاننامه شباهتهایی بین پایاننامه و

اتصالدهندههای نامنظم در مقواهایی با اندازه

مسأله ما پیدا شد .از آنجایی که حوزه موجودی

متغیر در نظر میگیرد به گونهای که در درجه اول

مقوا در کارخانه دارای ظرفیت است همچنین

استفاده از مقوا بیشترین باشد .مسأله دوم مربوط

هدف ما این است که تعداد اندازههای مختلف

به بستهبندی ظرف سه بعدی است و در نهایت

مقوای مورد استفاده در این مطالعه را نیر به

محصوالت مختلف در ظرف یا ترابری بارگیری

حداقل برسانیم .همانطور که در این مطالعه

میشوند .به همین دلیل این مسأله بارگیری یک

هدفگذاری شده است همچنین هدف ما این

ظرف مجرا را شامل میشود .برای راهحل هدف

است که میران انحراف بین اندازه مقوا و محصول

اهلی به حداکثر رساندن میران پر شدن ظرف

مورد نظر برای بستهبندی را به حداقل برسانیم .در

است و آنها از یک الگوریتم جدید برای مسأله

نتیجه از این ادبیات تحقیق برای تعیین تابت

بستهبندی اتصالدهندههای اتصال نامنظم سه

هدف و محدودیتهای مدل ریاضی متناسب با

بعدی و مسأله بستهبندی ظرف سه بعدی استفاده

همه اینها استفاده شده است .چندین مسأله

میکنند.

ال مورد بررسی قرار
بستهبندی وجود دارد که قب ً

در سال  2003ایهیک مطالعاتی راجت به مسایل

گرفته است .بعضی از اینها مسأله را از نظر

ظرف بین دو هدف دارد که رملکردهای هدف

استفاده بهینه از فضا بررسی میکنند .یکی از این
موارد مطالعهای است که توس

متناقض با یکدیگر هستند .این مسأله شامل
1- NP-hard
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ریچارد

ویلسون 2

2- Richard C. Wilson
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در سال  1965انجام شده است و بستهبندی انواع

اندازههای جعبه ایفا میکند در حالی که در پایان

محصوالت مشابه را در اندازههای مختلف بررسی

مطالعه بار افرایش هرینه کل فضا نمیشود.

میکند .این مطالعه شامل به حداقل رساندن کل

 -4روش مدلسازی و روش تحقیق راهحل

هرینه داشتن تعداد مشخصی از اندازههای مختلف

این پروژه برای استانداردسازی ساختارهای

جعبه در سیستم با در نظر گرفتن هرینه خرید هر

بستهبندی انواع پایهها ،تاجها ،مارکیزها و کمدهای

اندازه جعبه و هرینه فضای انبار که بهدلیل اندازه

شرکت انجام شده است .هدف از این روش ،تعیین

جعبه ایجاد میشود .ویلسون ( )1965اظهار داشت

اندازههای بهینه بسته برای هر اندازه محصول در

که اگر هر محصول در اندازه خود بستهبندی شود
میتواند هرینههای فضای انبار

هر گروه محصول در سیستم است .پس از تکمیل

هرینههای

بررسی منابع و ادبیات تحقیق ،در مورد مسایل و

حملونقل و هرینه جعبه مقوا محدود شود .از

راهحلهایی که ممکن است مربوط به پروژه باشند

طرف دیگر در هورت استفاده از یک اندازه جعبه

تصمیم گرفته شده است تا شباهتها و اختالفات

برای همه اندازهها میتوان هرینههای نگهداری و

با مسأله به طور گسترده تحلیل شود .در سال

خرید موجودی را کاهش داد.

 2003پایاننامه کارشناسی ارشد ایهیک مسایل

ویلسون ( )1965گرارش میدهد که پسانداز

ظرف بستهبندی با دو هدف را ارائه میدهد .یکی

حاهل شده با استفاده از اندازههای مختلف جعبه

از مسایل که هدف آن به حداقل رساندن انحراف

برای هر اندازه از محصوالت با افرایش قیمت

کل از ظرفیت ظرف و به حداقل رساندن تعداد

جعبههای خریداری شده در مقادیر کم سفارش

ظروف است ،دو هدف متناقض دارد .همچنین ،در

بیشتر بسیاری از اندازههای مختلف جعبه و

هنگام تعریف متغیرهای تصمیمگیری و برخی

هرینههای موجودی و جابهجایی متعادل میشود.

محدودیتها ،که محدودیت ( )2و محدودیت (،)3

در حقیقت از آنجا که تعداد متغیرها و

از مساله است ،از پایاننامه کارشناسی ارشد ایهیک

محدودیتها در مطالعه بسیار زیاد است پس از

استفاده شده است .عالوه بر این ،بر اساس ایده

تصمیمگیری در مورد حل مدل ریاضی مسأله

انحراف بیش از حد مورد استفاده در پایاننامه

همانطورکه توس برنامهنویسی ردد هحیح در آن

کارشناسی ارشد ،انحراف کل اندازههای بسته از

زمان بیان شده غیرواقعی است یک روش ابتکاری

اندازههای محصول در تابع هدف مدل ریاضی

توسعه داده میشود .در ابتدا مجمورهای از

فرموله شده است .مطالعه ویلسون ( )1965در

اندازههای جعبه منتخب تولید میشود .به دنبال

مورد مسأله بستهبندی است که تعداد و اندازه

آن از روش هرینه افرایشی برای کاهش اندازههای

بهینه جعبهها را انتخاب میکند که هزینه کل

اولین مجموره جعبه استفاده میشود .مقادیر

سیستم را به حداقل میرساند .در بیان مسأله،

فروش پیشبینی شده که به رنوان فعالیت ساالنه

فعالیت تقاضای پیشبینی شده هر محصول به

محصوالت استفاده میشود نقش مهمی در تعیین

عنوان یک شاخص در تابع هدف استفاده میشود.

اندازههای نهایی جعبه و کاهش حاهل در تعداد

6
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بر اساس مطالعه ویلسون ،در تابع هدف مدل

گروهی از محصوالت که اندازه تقریبی دارند ،از

ریاضی ،مقادیر تقاضای پیشبینی شده برای هر

همان اندازه بسته استفاده میشود .این مدل

محصول به عنوان یک تابع توزین برای انحراف کل

اندازههای بسته پیشنهادی را برای توزین مقادیر

استفاده شد .برای دستیابی به شاخصهای مدل

تقاضای پیشبینی شده برای هر محصول تعیین

ریاضی ،تصمیم گرفته شده است که دادههای

میکند .محصوالتی که مقادیر تقاضای پیشبینی

فروش سه سال گذشته هر گروه از محصول را

شده باالیی دارند ،بهدلیل تعریف مدل ،به

تجزیه و تحلیل کرده و پیشبینی دادههای فروش

بستههایی اختصاص مییابند که ابعاد آنها به

سال آینده را انجام دهد .روش رگرسیون خطی

اندازه خودشان نزدیک است .مجموعهها و شاخصها

ساده به عنوان یک روش پیشبینی استفاده شده

در زیر ارائه شده است.

است .این روش برای به دست آوردن تقاضای

 -1-4مجموعهها و نمایهها

پیشبینی شده برای هر گروه محصول پس از

 =iمحصوالت در اندازه مختلف

مرحله سازماندهی داده ،روی دادههای فروش سه
سال گذشته اعمال میشود .مقادیر تقاضای

 =jبستهها در اندازه مختلف

پیشبینی شده برای مدل ریاضی که برای تعیین

 =dنمایه بُعد  2 1 =dو 3؛  1به پهنا  2به رمق

اندازه بهینه بسته برای هر اندازه محصول در هر

و  3به ارتفاع اشاره دارد.

گروه از محصول و تعداد کل اندازههای مختلف
بستهبندی که در انتها استفاده میشود ،بسیار مهم

 -2-4متغیرها

است .هدف تابع هدف مدل ریاضی به حداقل

 =Zidاندازه بعد dام محصول i

رساندن تعداد کل اندازههای مختلف بسته مورد

 =ajdاندازه بعد dام بسته j

استفاده و کل ضایعات ایجاد شده به طور همزمان

 =fiتقاضای پیشبینی محصول i

در سیستم ،است .در نتیجه ،مشاهده شده است
که این مسأله بیش از یک هدف را در بر دارد .از

 =w1وزن تعداد کل بستههای مختلف مورد

آنجایی که دستیابی به اهداف متضاد این مسأله به

استفاده

طور همزمان دشوار است ،تصمیم گرفته شده که

 =w2وزن کل ضایعات ایجاد شده

هدف واحد استفاده شود .بنابراین ،مجموع وزنی

مجمورهای از اندازههای بسته به گونهای به مدل

این دو هدف در مدلسازی به دست میآید .در

داده میشود که گویی هر محصول بستهبندی

پایان هدف به حداقل رساندن تعداد کل اندازههای

خاص خود را دارد.

از این دو هدف با وزنهای خود بهعنوان یک تابع

مختلف بستهبندی مورد استفاده و تفاوت بین

 -3-4متغیرهای تصمیم

اندازه بستهبندی و اندازه محصول با در نظر گرفتن

 1 = yjاگر بسته  jانتخاب شده باشد؛ در غیر این

 3بعد است .راهکار دنبال شده این است که برای
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هورت 0
7

 1 = Xijاگر محصول  iبه بسته  jاختصاص داده

مدل ریاضی ایجاد شده با توجه به تعاریف ارائه

شود؛ در غیر اینهورت 0

شده در باال به شرح زیر است:

()1
منوط به:
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8
هنگام نوشتن تابت هدف ما از پایاننامه

را با در نظر گرفتن سه بعد به حداقل برساند (.)1

کارشناسی ارشد ایهیک در سال  2003الهام

رالوه بر این در مطالعه ویلسون ( )1965فعالیت

گرفتهایم .این رساله مربوط به دو مسأله

تقاضای پیشبینی شده محصوالت به رنوان یک

بستهبندی ظرف با دو هدف است .یکی از آنها

تابت توزین برای هرینههای ساالنه مقوا استفاده

که مسأله بستهبندی ظرف کالسیک است هدفش

میشود .در مدل ما تقاضای پیشبینی شده از

به حداقل رساندن انحراف کل نسبت به ظرفیت

اندازه محصول برای تعیین اهمیت اندازه محصول

است .در پروژه ما هدف از مدل ریاضی این است

استفاده میشود .اگر تقاضای پیشبینی شده زیاد

که ضمن به حداقل رساندن تعداد کل اندازههای

باشد اندازه اهمیت پیدا میکند و مدل اندازه

مختلف بسته مورد استفاده از سوی دیگر

بسته را انتخاب میکند که میتواند حداقل فاهله

دستیابی به تخصیص مناسب اندازه محصول و

بین محصول و بسته را ایجاد کند .وزنهای

اندازههای بسته که تفاوت کلی بین اندازههای

اختصاص یافته به اهداف در تابت هدف مدل

محصول و اندازههای بسته اختصاص یافته به آنها

متناسب با سطح اهمیت آنها مشخص شده و دو
8
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هدف مدل در یک تابت هدف واحد بیان میشوند.

باشد پس اندازه بسته توس

همچنین مقادیر  w1و  w2به رنوان ذهنی تعیین

نمیشود .سرانجام محدودیت ( )8دامنه متغیرهای

شده است تا سطح اهمیت اهداف را نشان دهد .در

تصمیمگیری را نشان میدهد.

حالی که کل ضایعات در مقایسه با تعداد کل
بستهها تعداد بسیار زیادی خواهد بود

مدل راهحل انتخاب

 -5نتایج محاسباتی

w2

یک مدل ریاضی توسعه یافته با استفاده از تمام

بههورت ( )1در نظر گرفته میشود و  w1با تالش

اندازههای مختلف محصول که حاهل دادههای

برای تهیه تعداد زیاد برای اهمیت دادن به تعداد

فروش  3سال گذشته در هر گروه و مقادیر

کل بستهها مورد مطالعه قرار گرفته است.

تقاضای پیشبینی شده برای هر اندازه محصول

محدودیت ( )2مدل نشان میدهد که هر محصول

میباشد در برنامه  IBM ILOG CPLEXکار

باید دقیقاً به یک بسته اختصاص یابد .محدودیت

شده است .وقتی اطالرات فروش  3سال گذشته

( )3اطمینان حاهل کند که اگر کاالیی به یک

شرکت بررسی میشود تعداد اندازههای مختلف

بسته اختصاص داده شده باشد بسته مورد

محصول مشاهده شده در هر گروه محصول

استفاده قرار میگیرد .محدودیتهای ( )5( )4و

در(جدول  )1نشان داده شده است 504 .اندازه

( )6بیان میکنند که اگر محصولی به یک بسته

مختلف محصول در گروه پایهها  1385اندازه

اختصاص داده شود پس تفاوت بین بستهبندی و

محصول مختلف در دسته تاجها  72اندازه مختلف

اندازه محصول باید بیشتر یا برابر با هفر باشد .این

محصول در رده مارکیرها و  4اندازه مختلف

محدودیت ها از اختصاص محصول به اندازه بسته

محصول در رده کمدها به رنوان شاخصهای

کوچکتر جلوگیری میکند .محدودیت ( )7مدل

اندازه محصول در مدل ریاضی استفاده شده است.

نشان میدهد که اگر اندازه محصولی به اندازه
بستهای از مجمورهای از بستهها اختصاص نیافته

جدول ( :)1تعداد کل اندازههای مختلف یک محصول
رده محصول
پایهها

تاجها

مارکیزها

کمدها

504

1385

72

4

این مدل برای هر دسته از محصوالت شرکت به

مقدار  w1مدل ریاضی راهحلهای مختلفی ارائه

طور جداگانه اجرا شده است و نتایج نشان میدهد

میدهد .بنابراین در هر گروه محصول مقادیر

اندازههای بسته تخصیص یافته به هر اندازه

مختلف  w1برای به دست آوردن نتایج متفاوت از

محصول و نسبت مقدار تعداد کل اندازههای

مدل و اختالف کلی بین اندازههای محصول و

مختلف بسته مورد استفاده حاهل میشود .با

بستهبندی استفاده شده است که به انحراف کل

توجه به ایده جمت وزنی از دو هدف با تغییر

اشاره دارد و تعداد کل اندازههای مختلف بستهبندی
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مورد استفاده در هر راهحل گرارش شده است.

انحراف کل برای مقادیر مختلف  w1را برای

نمودارهای خطی با توجه به نتایج مدل ریاضی

دستهبندی محصوالت پایه تاج و مارکیر را نشان

ترسیم شدهاند .این نمودارها که در شکلهای 8 7

میدهد.

و  9دیده میشود رابطه تعداد تنوع مقوا و

تعداد نوع مقوا

انحراف کل

تعداد نوع مقوا

انحراف کل

شکل ( :)7رابطه تنوع کل مقوا و انحراف کل پایهها

تعداد نوع مقوا

انحراف کل

تعداد نوع مقوا

انحراف کل

شکل ( :)8رابطه تنوع کل مقوا و انحراف کل تاجها

10
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تعداد نوع مقوا

انحراف کل

تعداد نوع مقوا

انحراف کل

شکل ( :)9رابطه تنوع کل مقوا و انحراف کل مارکیزها

با مشاهده شکلهای  8 7و  9میتوان نتیجه

شده است .بنابراین ما به مقادیر ضایعات برای

گرفت که وقتی تعداد تنوع مقوا افرایش مییابد

تمام راهحلها با مقادیر مختلف  w1در دستههای

انحراف کل که به اختالف کل بین محصوالت و

محصوالت پایهها و مارکیرها رسیدهایم .بعالوه از

اندازههای بسته اختصاص داده شده اشاره دارد و

آنجا که ما اطالرات اندازه قدیمی بسته را برای

به طور خودکار کاهش مییابد .این رابطه معکوس

تمام اندازههای محصوالت پایه تاج و مارکیر در

بین تعداد تنوع مقوا و انحراف کل نیر تأیید

اختیار داریم مقدار ضایعات سیستم بستهبندی

میکند که این مسأله دارای دو هدف متناقض

قدیمی مورد استفاده شرکت نیر محاسبه شده

است.

است .نتایج متفاوتی که با استفاده از مدل ریاضی

رالوه بر این در رده محصول کمد شرکت فق

به دست آمده از نظر مقدار کل ضایعات و تعداد

 4اندازه محصول مختلف تولید میکند .هنگامی

کل بستههای مختلف استفاده شده با سیستم

که مدل ریاضی با مقادیر مختلف  w1اجرا شد

بستهبندی قدیمی شرکت مقایسه شده است .اگر

مدل راهحل یکسانی ارائه میدهد که اندازه

مقدار کل ضایعات محاسبه شده و تعداد کل

محصول و تخصیص اندازه بسته یکسان را نشان

اندازههای مختلف بستهبندی استفاده شده در

میدهد .در نتیجه  4اندازه مختلف از محصوالت

نتیجه مدل کمتر از مقادیر سیستم بستهبندی

حداقل توس  3بسته مختلف بستهبندی میشوند.

قدیمی باشد نتیجه برای شرکت قابل قبول است.

برای مقایسه با سیستم فعلی کل ضایعات ایجاد

در نتیجه در هر گروه محصول مقادیر  w1که

شده در هر راهحل با مقادیر مختلف  w1با کسر

نتایج بهتری در مقدار کل ضایعات و تعداد کل

مساحت کل محصول از کل مساحت اندازه بسته

بستههای استفاده شده داشتند ،به رنوان راهحلهای

بهینه اختصاص داده شده به محصول محاسبه

بهینه مدل در نظر گرفته شدهاند .پس از تجریه و
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تحلیل نتایج و مرحله مقایسه مقادیر  w1و تعداد

مشاهده کرد .هرینه کل سیستم بستهبندی

انواع مقوا در (جدول )2به رنوان مقادیری پذیرفته

قدیمی شامل کل هرینه هفحات مقوایی است که

شده است که راهحلهای بهینه مدل ریاضی را

توس

شرکت برای کلیه محصوالت در هر گروه

ارائه میدهد .درهد بهبود در کل ضایعات و هرینه

استفاده میشود .رالوه بر این برای امکان محاسبه

بستهبندی مقوایی نیر بر اساس تخصیص تعداد بهینه

هرینه کل سیستم بستهبندی جدید هرینه واحد

انواع مقوا در هر گروه محصول محاسبه شده است

مقوا با استفاده از اطالرات فعلی مقوای شرکت

و درهد بهبودها را میتوان در (جداول  2و )3

محاسبه شده است.

جدول ( :)2نتایج حاصل از راهحلهای بهینه و درصد بهبود ضایعات

محصول

w1

تعداد انواع

مقدار کل ضایعات سیستم

مقوا

بستهبندی قدیمی ()cm2

مقدار کل ضایعات
سیستم بستهبندی

درصد بهبود

جدید()cm2

پایه

12000

10

13078413

9657168

26

تاج

1100

8

5627898

4113180

27

مارکیر

20

8

120188

67826

44

کمد

غیرمؤثر

3

-

-

-

جدول ( :)3نتایج حاصل از راهحلهای بهینه و درصد بهبود در کل هزینه مقوا
تعداد انواع

هزینه کل سیستم بستهبندی

هزینه کل سیستم

مقوا

قدیمی ()£

بستهبندی جدید()£

19296

18436

4/46

6144

10/64
50/93
-

محصول

w1

پایه

12000

10

تاج

1100

8

6876

مارکیر

20

8

297

146

کمد

غیرمؤثر

3

-

-

درصد بهبود

به دنبال آن با فرض استفاده از همان کیفیت

مقایسههای ضایعات و هرینه با سیستم بستهبندی

مقوا در سیستم بستهبندی جدید با همان هرینه

قدیمی به دلیل کمبود داده قابل انجام نیست.

برای هر واحد هرینه اندازههای استاندارد مقوا

نکته مهم دیگر در گروه کمد این است که با تغییر

مورد استفاده در سیستم جدید به دست آمده

مقدار  w1نه نتایج تخصیص اندازه بستهبندی

است .بنابراین هرینه کل سیستم بستهبندی

محصول و نه تعداد کل انواع مقوا مورد استفاده

جدید محاسبه و مطابق (جدول  )3گرارش شده

تغییر نمیکند .بنابراین  w1در جداول غیرمؤثر

است .از طرف دیگر اگرچه اندازههای استاندارد

بیان شده است .هنگامی که مدل ریاضی با

مقوا در گروه محصوالت کمد به دست آمده است

مقادیر w1نشان داده شده در (جداول  2و  )3در

12
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اندازههای

تاجها  8اندازه مختلف مقوا در رده مارکیرها 8

هر گروه محصول اجرا میشود

بستهبندی مورد استفاده در بستهبندی تمام

اندازه مختلف مقوا و در رده کمدها (تختههای

اندازههای محصول در دستهبندی محصوالت

شب) در کل  3اندازه مختلف مقوا توس

مدل

مرتب مانند (جدول  )4انتخاب میشوند .بنابراین

استفاده میشود.

در دسته پایهها 10اندازه مختلف مقوا در دسته
جدول ( :)4اندازههای استاندارد بستهبندی تعیین شده برای هر گروه محصول
نوع محصول
پایه

تاج

مارکیز

کمد

102×24×222

122×14×122

102×52×23

52×48×33

102×25×202

162×14×122

152×42×31

52×52×31

112×24×202

182×19×122

162×57×27

53×42×35

122×24×192

202×14×142

172×57×25

اندازههای استاندارد

142×23×222

202×14×222

182×42×31

بستهبندی

202×20×222

202×19×202

182×47×28

202×23×212

222×19×182

182×48×28

222×15×222

222×22×172

202×42×29

222×20×202
92×25×212

این محصوالت برای سیستم بستهبندی مورد

 -6نتیجهگیری و کارهای آتی
این پروژه به منظور به حداقل رساندن میران

استفاده در شرکت ساخته شد .این دادهها با هرینه

ضایعات مقوا در فرآیند بستهبندی با تعیین

بستهبندی و کل ضایعات در سیستم بستهبندی

اندازههای استاندارد بسته مورد نیاز مطابق با

استاندارد تازه توسعه یافته مقایسه شد .به دنبال

تقاضای محصوالت موجود انجام شده است.

آن نتیجهگیری شده است که استفاده از مجموع

سیستم بستهبندی فعلی شرکت و الرامات سیستم

 8اندازه مختلف مقوا برای تاجها  10اندازه

مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته و مناسبترین

مختلف مقوا برای پایهها  8اندازه مختلف مقوا

مدل ریاضی برای مسأله مشاهده شده تهیه

برای مارکیرها و  3اندازه مختلف مقوا برای کمدها

گردیده است .به منظور انجام مقایسههای ضروری

مناسب است .طبق این نتایج کاهش مقادیر زباله

در طرحهای بستهبندی به دست آمده از مدل

حاهل  ٪26در گروه پایهها  ٪27در گروه تاجها و

برای هر گروه محصول ابتدا دادههای فروش 3

 ٪ 44در گروه مارکیرها است .به رنوان یک نتیجه

سال گذشته بین انواع محصوالت تقسیم شده و

مستقیم از بهبود در مقدار ضایعات بهبودهای

تجریه و تحلیل هرینههای ضایعات و بستهبندی

مشاهده شده در هرینه بستهبندی  %4/46در گروه

سال دوم – شماره  – 8پاییز 1400
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پایهها  ٪10/64در گروه تاجها و  %50/93در

تجریه و تحلیل نمود .بنابراین مقایسه هرینه انواع

گروه محصوالت مارکیر است .بنابراین سیستم

مقوا در آینده قابل بررسی است .همچنین بهبود

بستهبندی قدیمی که مبتنی بر تجربه کارمندان

مصرف مواد و بهینهسازی هرینه میتواند برای

است با استفاده از روشهای ریاضی بهبود یافته و

کلیه مواد بستهبندی مورد استفاده در فرآیند انجام

به سیستمی تبدیل شده است که منابت از آن با

شود .بنابراین این کار استانداردسازی تمام مواد

کارایی بیشتری استفاده میشود .رالوه بر این در

بستهبندی را پوشش میدهد .درهد بهبود هرینه و

نتیجه یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری مفید

کارایی مقدار مواد استفاده شده افرایش مییابد.

( )DSSایجاد شده است که وابستگی به نیروی کار

 -7منبع:

را از بین میبرد و هرینههای اضافی بستهبندی و

Özge Ceyhan-Merve Türk-Nejat KutupStandardization of Packaging Materials
for Various Products and Cost
Optimization
in
Packaging-Chapter
October 2019- DOI: 10.1007/978-3-03031343-2_65Yasar
UniversityPUBLICATIONS
2
CITATIONSDepartment of Industrial Engineering,
Yasar University, Bornova, Turkeyozgeceyhan6@gmail.com,
erveturkk59@gmail.com,
hafizehelvaci1243@gmail.com,
{damla.yuksel,-nejat.kutup}@yasar.edu.tr© Springer Nature Switzerland AG 2020.
N. M. Durakbasa and M. G. Gencyilmaz
(Eds.): ICPR1 2019, LNME, pp. 775–790,
2020.-https://doi.org/10.1007/978-3-03031343-2_65.

میران ضایعات در سیستم بستهبندی شرکت را
کاهش میدهد DSS .کاربر پسند ایجاد شده با
راب های  Excel VBAاندازههای بهینه بسته را
برای محصوالت موجود در برنامه تولید هفتگی و
کل نیازهای مقوایی را نشان میدهد و همچنین
ردیابی موجودی مقوا را برای کاربر آسانتر
میکند .اگر نتیجه پروژه میخواهد توسعه و بهبود
یابد میتوان مطالعاتی راجت به کیفیت مقوای
مورد استفاده شرکت به منظور کاهش هرینه کل
استفاده از مقوا انجام داد .به رنوان کار آتی برای
ارزیابی کیفیت مقواهای جایگرین و تصمیمگیری
در مورد تغییر نوع مقوا که در حال حاضر استفاده
میشود میتوان طرح کنترل کیفیت مقوا را

14
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آزمایش عرضه کاال بدون بستهبندی در
سوپرمارکتهای زنجیرهای در آلمان
 9اوت 2021
کافلند یکی از مسئولین فروشگاههای زنجیرهای
کشور آلمان ارالم کرده است که در حال آزمایش
بخشهای بدون بستهبندی در سوپرمارکتهای
خود است که به مشتریان اجازه میدهد اقالم
غذایی مانند :ماکارونی ارگانیک برنج ردس یا
میوه خشک را بدون استفاده از بستهبندی
خریداری کنند .در هورت موفقیتآمیر بودن
آزمایشات این ایده در فروشگاههای زنجیرهای
ررضه میشود .این طیف شامل حدود  40غذای
اهلی مانند :برنج ماکارونی بلغور و کینوا
همچنین آجیلهای پوشیده از شکالت میوههای

سوپرمارکت موجود است پر کنند .در طول
آزمایشات استانداردهای موجود بهبود بیشتری
داده شد و به یک مفهوم بهداشتی ویژهای ارتقاء
یافته است .برای مثال همه اقالم غذایی فق از
طریق دستگاههای پخشکننده در دسترس هستند
به طوری که هیچ تماس مستقیم با غذا وجود
ندارد .استفن اندلیچ مدیر رامل توزیت کاال در
فروشگاه های زنجیره ای میگوید" :تا کنون ما از
نتایج بسیار راضی هستیم .در طول چند هفته اول
این مراکر مورد توجه مشتریان و کارکنان قرار
گرفت .برای اینکه بتوانیم یک تصمیم معتبر و

خشک و  ...است .مشتریان میتوانند غذاها را یا در
ظروفی که خود آوردهاند یا در ظروفی که در

پا یدار بگیریم آزمایشات مربوط را حداقل نیم سال
انجام خواهیم داد".
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دستورالعملهای بستهبندی و طراحی
قطعات مکانیکی و خودرو
(قسمت آخر)

برگرداننده :دکتر منا شایسته کیا

پس از قرار گرفتن قالبها درب هندوق و

طراحی بسته صندوق عقب
این طراحی به محافظت از هندوق رقب در

بالشتک را داخل آن قرار دهید .برای محافظت

برابر نیروهای خارجی کمک میکند .قالب استفاده

کانتینر حملونقل از فلوت  275# BCبا

شده برای ایجاد سلولهای هوا و مهاربندی درب

همپوشانی کامل استفاده کنید.

هندوق استفاده میشود.

سال دوم – شماره  – 8پاییز 1400
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هنگامی که رول آپ و پدها به درب متصل

طراحی بسته درب
این طرح ترکیبی از استفاده از یک پد گلبر

شدند برای محافظت هم درب را بگذارید و هم

مانند یک قالب راه راه برش خورده است و یک

بالشتکسازی با فلوت  275# BCرا در داخل

قالب برای کمک به بالشتکسازی و مهاربندی

محفظه حملونقل انجام دهید.

درب داخل کانتینر حملونقل خارجی میباشد.
طراحی بسته شیشه جلو اتومبیل

زیرسازی کرد و با بستهبندی آن را در مقابل فشار

این طراحی به محافظت از شیشههای جلو در

مقاوم کرد.

برابر ضربه و  /یا گشتاور در هنگام انتقال کمک
میکند .بستهبندی یک قسمت غیرسفت را به یک

قبل از حمل شیشه جلو را با فلوت 275# BC

سطح سفت و سخت تبدیل میکند تا بتوان آن را

و بالشتکگذاری با همپوشانی کامل درون کانتینر
برای حملونقل قرار دهید.

طرح رینگ چرخ
این طرح از لبه در برابر فرورفتگی خراش و ساییدگی محافظت میکند .قالبهای درزدار متناسب با
اندازههای مختلف طراحی شدهاند.

22
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طراحی بسته جلوی خودرو ( -جلد سپر)

این طرح از جلوی خودرو در برابر خراش و

قبل از حمل جلوی خودرو را درون یک فلوت

سایش محافظت میکند .محافظت اضافی سطح با

 275# BCبا همپوشانی کامل در کانتینر

چند کیسه اختیاری است.

حملونقل قرار دهید.

طراحی بستهبندی اصالح یا قالب

این طرح بستهبندی بیرونی سفت و سخت از
خراش و خم شدن قالبهای تر و تمیر قبل از
رنگ محافظت میکند Sonopost .را متناسب با
طول قطعه تنظیم کنید .کاور یا قالب کوتاه شده را
در قسمت بیرونی ظرف وارد کنید و هر دو انتها را
با حداقل  2نوار پالستیکی حساس به فشار
بپوشانید.
Call 1.800.377.2692 for information on
Sonoco’s Sonopost Technology.
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بستهبندی حمل بار
محمولههایی که واجد شرای

باربری هستند

باید بستهبندی شوند بر این اساس به راهنمای
خدمات فعلی  FedExمراجعه کنید .تعیین کنید
آیا محموله شما واجد شرای حملونقل است؟
شما باید محمولههای باربری خود را بستهبندی
کنید تا امکان انباشته شدن بستههای دیگر در
باالی محموله شما فراهم شود .اطمینان حاهل
کنید که محمولههای باربری شما نوار (سلفون)
پیچ شده و محکم به پالت وهل شده باشد در
حالی که نوارها در هر دو جهت پیچیده شده

لیفتراک یا پیکربندی جک پالت در اینجا نشان
داده شده است .برای اطالرات دقیق در مورد
آمادهسازی محمولهها به راهنماهای بستهبندی

با سلفون بسته

باشند( .بارهای پالت که فق
میشوند .قابل قبول نیستند).
از استفاده پالت چیندار یا پالت چوبی بدون
تختههای زیر آن خودداری کنید .شما باید کلیه
محمولههای حمل بار با وزن  151پوند یا بیشتر را
در یک پایه لیفتراک سازگار با پالت جک ایمن
کنید .حداقل مشخصات یک پایه معمولی برای

دستورالعملهای

درزگیری

کردن

برای حمل بار مراجعه کنید.
fedex.com/us/services/packageshipment/
preparing/

• برچسبهای نواری بندهای کابل یا
برچسبهای تایر  /جعبه را در اینجا درخواست
کنید.

و

برچسب گذاری
• هنگام درزگیری جعبه بیرونی حداقل سه نوار
پالستیک چسب حساس به فشار که ررض آن
حداقل  2اینچ باشد را در باال و پایین کارتن
محکم ببندید.
• با استفاده از روش نوار زدن  Hهمه درزها یا
لبه ها را نوارچسب برنید.
• برچسب حملونقل را در باالی برر ترین
ضلت قرار دهید.
• هنگام حمل قطعات غیر قابل بستهبندی در
محفظههای کنگرهای بیرونی آنها را به طور
مناسب برچسبگذاری کنید.
• قطعات بستهبندی شده و پر شده را با
برچسب نارسانای  FedExرالمتگذاری کنید .و
برچسب حملونقل را به آن بچسبانید.

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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مجموعه ماشینهای پرکن و آببندی لیوان کاغذی
برگردان :سمیرا برنجی اردستانی

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

مجموره ماشینهای پرکن و آببندی لیوان
کاغذی از شرکتهای فرری Syntegon Ampack
 GmbHآلمان و LLC Osgood Industries
ایاالت متحده آمریکا با دستگاه پر کننده LFS

سوپ یا غذای حیوانات خانگی آماده شده در
ظروف را در بستهبندی پر کرده یا بستهبندی
میکند .مفهوم ماژوالر جدید این ماشین طوری
طراحی شده است که تولیدکنندگان را قادر

جدید برای هنایت لبنی و غذایی توسعه یافته
است.

میسازد تا به سررت در برابر تغییر خواستههای
بازار واکنش نشان دهند .هر یک از رملکردهای

اجرای در دسترس بهداشتی تمیر و فوقالعاده
تمیر با  LFSکه مایت محصوالت با ویسکوزیته

دستگاه را میتوان مجدداً تجهیر اضافه یا تعویض
کرد تا نیازهای سفارشی را برآورده کند .طراحی

باال و محصوالتی که پمپاژ نیاز دارند مانند ماست
خامه ترش مارگارین ساالد دلی دیپ سس

باز دسترسی و دید مطلوب را برای نظافت و
نگهداری آسان تضمین میکند.

توانایی کنترل انعطافپذیر انواع محصوالت و

مانند :تأمین فنجان ،ضدعفونی ،پر کردن ،آببندی،

قالبها میتواند یک مریت کلیدی در بازار رقابتی
مواد غذایی باشد Oguz Karcier .مدیر محصول
 Syntegonتوضیح میدهد" :هنگام توسعه LFS
ما به یک مفهوم مدوالر توجه ویژهای کردیم که با
خیال راحت مشتریان ما را قادر میسازد تا در
دهههای آینده بتوان روی راهحلهای جدید پر
کردن و بستهبندی آنها حساب باز کرد".
مفهوم مدوالر جدید  LFSشامل ماژولهای
مجزا است که شامل عملکردهای اصلی ماشین

دربندی و تخلیه فنجان است .هر ماژول را میتوان
با توجّه به نیازهای تولید جداگانه برای حداکثر
انعطاف ،پیکربندی ،اضافه یا اصالح کرد .برای
مثال LFS ،میتواند به سه سیستم پمپ سرو
درایو ،یا پمپ مخزن یا سیستم تک پمپ تازه
توسعه یافته ،برای پوشش دادن انواع
ویسکوزیتههای مختلف محصول مجهّز شود.
ایستگاه دُز شامل :نازلهای قابل تعویض و
همچنین  CIPیکپارچه (تمیز کردن در محل) و
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( SIPاستریلیزاسیون در محل) برای تنظیمات
فوقالعاده تمیز است LFS .تمام قالبهای متداول
کانتینری را با قطر بین  60تا  160میلیمتر در

فنجان در ساعت فراوری میکند .در پیکربندی
نمایهسازی متوالی ،صفحات حامل متناوب امکان
فراوری دو قالب بستهبندی مختلف را یکی پس از

هشت خط با حداکثر سرعت خروجی تا 20000

دیگری بدون نیاز به تغییر قالب فراهم میکند.

برای اطمینان از شرای مطلوب بهداشتی در
حین فرآیند پر کردن میتوان ایستگاه ضدرفونی
کننده را طوری تنظیم کرد که نیازهای محصول
مجرایی را برآورده کند .برای کاربردهای فوقالعاده
تمیر مانند :محصوالت با ماندگاری طوالنی
مشتریان میتوانند دو نوع روش ضدرفونی بدون
مواد شیمیایی را انتخاب کنند :نور  UVCیا نور
پالسی .در هورت تمایل میتوان از همان فناوری
برای ضدرفونی کردن درها قبل از قرار دادن آنها

آشکارسازی هر گونه نشتی یا مهر و موم ضعیف
یکپارچگی مهر و موم را بررسی میکنند.
تولید اقتصادی و کارآمد در حال حاضر و
برای آینده
به لطف طرح کلی باز و طراحی مناسب برای
تعمیر و نگهداری کاربرها از دسترسی بهینه به
قطعات دستگاه  LFSبرخوردار هستند و میتوانند
تغییرات قالب بدون ابرار را ایمن و سریت انجام
دهند .ویژگی جدید برای تنظیم دقیق طول
زنجیره و یاطاقانهای روانکاری شده مادامالعمر
بار کاهش زمان خرابی و اطمینان از تولید بسیار
کارآمد و قابل اطمینان میشود .رالوه بر این LFS
با در نظر گرفتن آینده طراحی شده است :هفحه
نمایش چند لمسی  HMI 4.0یکپارچه راهنمای
چشمی به کاربر را با یک منوی شفاف و ساختار
یافته برای کمک به گردش کار کارآمد و
سادهسازی ریبیابی ارائه میدهد .راهحلهای

روی فنجانها استفاده کرد .رالوه بر این
فیلترهای  HEPAهوا را تصفیه میکنند در حالی
که مکندههای خأل قبل از پر شدن ذرات سست و
بقایا را از فنجانها حذف میکند .تولیدکنندگان
مواد غذایی میتوانند بستهبندی محصوالت خود را
با استفاده از فویلهای از پیش برش خورده یا رول
فیلم و چسب حرارتی مهر و موم کنند .حسگرهای
یکپارچه برای اطمینان از ایمنی محصول برای
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دیجیتالی بیشتری را میتوان اضافه کرد تا
تغییرات سریت محصول امکانپذیر شود .برای
مثال دستورالعمل تغییر میکند و همه تنظیمات

"  LFSانعطافپذیری قابل اطمینان در آینده را
فراهم میکند :مشتریان میتوانند سیستم را
متناسب با محصوالت خود پیکربندی کرده و آن را

الزم شاخصهای ماشین به طور خودکار با فشار
یک دکمه انجام میشود .از نظر پایداری  LFSدر
مصرف انرژی هرفهجویی میکند و میتواند برای
فراوری مواد پایدار از جمله کاغذ و مواد
تک جریی به منظور بازیافت بهتر پیکربندی شود.

در خطوط تولید موجود ادغام کنند .آنها
میتوانند از مواد بستهبندی پایدار استفاده کنند
ایستگاههای پر کننده اضافی را افروده یا ایستگاه
دربندی موجود خود را تعویض کنند .به طور
خالهه :مشتری هر چه را انتخاب کند ما مطمئن

جاناتان وینر مدیر فروش و بازاریابی در
 Osgood Industries LLCمیگوید" :هدف ما
ارائه راهحلهای بستهبندی و پرکنی انعطافپذیر
به تولیدکنندگان لبنیات و مواد غذایی بود".

میشویم که دستگاههای پر کننده خطی LFS
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آنها برای همه نیازهای آینده آماده است".
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معرفی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
بستهبندی دنیا
نقش و اهمیت بستهبندی در جهان امروز بر
کسی پوشیده نیست بستهبندی به رنوان پوشش
کاال نقش واسطهای بین فناوری و مصرفکننتده را
دارد که رالوه بر جنبه نگهداری کاال با ویژگی
ارتباطی – تبلیغی خود در فروش کاالی تولیدی
بسیار تأثیرگذار است .در حال حاضر هرینه
بستهبندی جهانی برای  1350میلیون تن
محصوالت غذایی بالغ بر  745میلیون دالر است و
تحقیقات نشان داده است که یک دالر
سرمایهگذاری در هنعت بستهبندی تا  3دالر سود
را میتواند در پی داشته باشد و همین رامل دلیل
قانتکنندهای برای حضور سرمایهگذاری دولتها
در این زمینه است و یکی از فعالیتهای دولتها
استفاده از مراکر دانشگاهی برای ترویج این هنعت
و آموزش آن در دانشگاهها میباشد .در اینجا به
بررسی یکی از این دانشگاهها پرداخته میشود.

 Worldدر رتبهبندی  15دانشگاه برتر کشور قرار
دارد.
 UFیک پیشگام در علوم ،از جمله برنامههای
برتر مهندسی ،علوم کشاورزی ،زیست شناسی،
بیوشیمی و غیره است UF .به عنوان یکی از
بزرگترین مؤسسات تحقیقاتی در کشور آمریکا،
برای برنامههای نوآورانه خود در بیوفنّاوری
مشهور است UF .متخصص در مهندسی،
زیستشناسی و فنّاوری است که در مقطع
کارشناسی ،مهندسی زیست شناسی و مهندسی
بستهبندی را گردآوری کرده است .این برنامه،
بخشی از مهندسی بزرگ زیستشناسی است که با
تکیه بر مهارتهای طراحی رایانه ،بیوشیمی و
فیزیک تمام جنبههای درگیر در طراحی و ایجاد
بستهبندی مواد غذایی را در نظر دارد .ارتباط

دانشگاه فلوریدا

گسترده و قوی دانشگاه فلوریدا با صنعت و

دانشگاه فلوریدا یک دانشگاه آمریکایی عمومی

کسبوکار در منطقه ،در بازار کار رقابتی برای

و تحقیقاتی در فضایی به وسعت 2/000هکتاری
در گینه سویل ،فلوریدا است .یکی از مهمترین
دانشگاههای تحقیقاتی دولتی در جنوب ،دانشگاه
فلوریدا است که توسط گزارش & U.S. News
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فارغالتحصیالن حضور مهمی دارد.

اجسام نیمه هادی کارآمد،
منجر به افزایش ارزش زبالههای پالستیکی میشود.
برگردان :دکتر منا شایسته کیا

توسعهدهنده تجهیرات الکترونیک انعطافپذیر
( (PragmatIC Semiconductorاجسام نیمه

جداسازی آنها را از پالستیکهای دیگر بسیار
دشوار میکند .این امر در بهترین حالت منجر به

رسانا کاربردی ارالم کرده است که در حال کار بر
روی پروژه نوآوری  UKتولید هوشمندانهتر برای
افرایش کیفیت بازیافت پالستیک است .در این

کاهش  FGPETارزشمند بیشتر در مورد فیبر
میشود .یا در بدترین حالت بار از دست دادن
آن در محل دفن زباله میگردد .با پیشبینی

پروژه با کد  SORT ITبه بستهبندیها شناسه
دیجیتالی منحصر به فردی داده میشود تا ردیابی
و جداسازی ضایعات بستهبندی در تأسیسات
بازیابی مواد ( )MRFتسهیل شود.
تولیدکنندگان بستهبندی مواد غذایی و
نوشیدنی در تالش هستند تا کیفیت بازیافت مواد

تقاضای ( rFGPETبازیافت  )FGPETکه از ررضه
کنونی پیشی گرفته است [ SORT-IT ]iiiیکی از
ابتکارات متعدد برای افرایش جذب این مواد است
و در هورت موفقیت آمیر بودن این امر میتواند
منجر به این شود که MRFها (تأسیسات بازیابی
مواد) بتوانند خروجی پالستیک خود را

پلیاتیلن ترفتاالت )FGPET( PETبا کیفیت باال
را تأمین کنند تا به اهداف قانونی خود برای
محتوای بازیافتی برسند [ .]iاین امر به این دلیل
است که حتی در کشورهایی با زیرساختهای
جمتآوری خوب زباله مانند :انگلستان که در آن
طرحهای بازیافت خانگی در حال حاضر حدود 45
درهد از زبالههای شهری را به خود اختصاص
میدهند [ ]iiطبیعت ترکیبی مواد بازیابی شده

درجهبندی کرده و بستههای مختلف را به نحو
احسن قیمتگذاری کنند.
اسکات وایت مدیر رامل شرکت PragmatIC
 Semiconductorمیگوید" :ما هیجان زده هستیم
که پروژه دیگری را هدایت کنیم که از فناوری ما
برای تأثیر مثبت و ماندگار بر پایداری منابت سیاره
ما استفاده خواهد کرد" ".مشکل چرخه بازیافت
یک مشکل پیچیده است و ما پیشبینی میکنیم
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که وسایل الکترونیکی تعبیه شده پتانسیل این را
دارند که در چندین مرحله در طول رمر بسته
فعال شوند و بخشی از پازل را در هر مرحله حل

یک نقطه اثبات بسیار مورد نیاز برای مرتبسازی
بازگشت سرمایه ( )ROIبا استفاده از  RFIDرا
فراهم میکند" ".با دادههای به دست آمده ما

کنند".
به رنوان بخشی از پروژه  PragmatICبا طیف
وسیعی از شرکتهای این اکوسیستم همکاری
میکند که معتقدند برچسبهای هوشمند امکانات
جالبی در مرتبسازی ارائه میدهند .بابی منش

انتظار داریم بتوانیم این پروژه را در مقیاس
بزرگتر با شرکای خود در سال  2022پیش ببریم".

سرپرست تحقیقات در مرکر تحقیقات پیشرفته تولید
 (AMRC( Cymruمیگوید" :این امکانسنجی
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منبع:
https://packagingeurope.com/pragmaticsemiconductor-leads-project-to- increasethe-value

بازار کیسههای پالستیکی انعطافپذیر

به ارزش 73/5میلیارد دالر تا سال 2026
برگردان  :دکتر منا شایسته کیا

طبق گرارش جدید تحقیقات بازار "کیسههای
پالستیکی قابل انعطاف بر اساس مواد ()PP PE

 MarketsandMarketsاندازه بازار کیسههای
پالستیکی قابل انعطاف  53/7میلیارد دالر در سال

پلیاتیلن و پلیپروپیلن نوع (کیسههای تخت
کیسههای ایستاده) کاربرد (غذا نوشیدنی) و

 2021تخمین زده میشود و پیشبینی میشود
که تا سال  2026به  73/5میلیارد دالر برسد .در

منطقه ( APACآمریکای شمالی اروپا آمریکای
جنوبی و خاورمیانه و آفریقا)  -پیشبینیهای

) 6.5 )CAGRدرهد (میانگین نرخ رشد ساالنه
یک سرمایهگذاری در یک بازه زمانی مشخص

جهانی تا سال " 2026منتشر شده توس

بیش از یک سال)

بازار کیسههای پالستیکی انعطافپذیر به دلیل
افرایش تقاضا برای محصوالت بستهبندی سبک و

کاربردهای غذایی و آشامیدنی شاهد رشد زیادی
است.

راحت و مقرون به هرفه و راهحلهایی برای
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پلیاتیلن بزرگترین قسمت مواد ،بازار

میشود .بخش مصرف مواد غذایی بیشترین سهم
بازار را به خود اختصاص داده است .شکلپذیری و
وزن کم آن همراه با محافظتی که در برابر

بازار کیسههای پالستیکی انعطافپذیر بر اساس
مواد به پلیاتیلن پلیپروپیلن و سایر موارد تقسیم
میشود .بخش مواد پلیاتیلن سهم بیشتری از بازار
را به خود اختصاص داده است .این به ویژگیهای
جریان منحصر به فرد آن مانند :تمایل به کشش

آلودگیها ارائه میدهد کیسهها را به یک راهحل
ایدهآل بستهبندی برای محصوالت بستهبندی مواد
غذایی تبدیل میکند که منجر به سهم برر آن
در بازار میشود.

کیسههای پالستیکی انعطافپذیر را تشکیل
میدهد.

در هنگام فشار هرینههای پایین تولید وضوح باال
قابلیت چسبیدن محکم حرارتی نسبت داده
میشود .قابلیت کشیدگی باال و نرمی آن را برای
بستهبندی کیسهای مناسب میکند .پیشبینی
میشود که پلیپروپیلن سریتترین ماده در حال
رشد در بخش مواد باشد .این به دلیل مقاومت
خوب آن در برابر تقریباً همه انواع مواد شیمیایی
از جمله اسیدهای قوی قلیاها و اکثر مواد آلی
است و نقطه ذوب باالی آن بار میشود که جرو
مواد برتر برای بستههای قابل جوش و محصوالت
ضدرفونی شود.
کیسههای صاف بزرگترین بخش بازار
کیسههای پالستیکی قابل انعطاف هستند.
بازار کیسههای پالستیکی انعطافپذیر بر اساس
نوع به کیسههای مسطح و رمودی تقسیم
میشود .بخش کیسههای مسطح بازار را از نظر
ارزش و حجم هدایت میکند .مقرون به هرفه
بودن و نمایش زیبایی آن در فروشگاهها به سهم
اهلی آن در بازار کیسههای پالستیکی انعطافپذیر
کمک میکند.
غذا بزرگترین بخش کاربردی بازار کیسههای
پالستیکی انعطافپذیر است.
بازار کیسههای پالستیکی انعطافپذیر بر اساس
کاربرد در غذا نوشیدنی و سایر موارد تقسیم
سال دوم – شماره  – 8پاییز 1400
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 )Asia-Pacific( APACآسیا و اقیانوسیه
بزرگترین بازار برای کیسههای پالستیکی
قابل انعطاف است.
منطقه  APACپیشبینی میشود که برر ترین
بازار شود و در طول دوره پیشبینی در باالترین
میران  CAGRرشد کند .رشد درآمد  APACبا
افرایش درآمد و مصرف مردم در کشورهایی مانند:
چین و هند افرایش جمعیت طبقه متوس با
افرایش تقاضا برای غذاهای بستهبندی شده و رشد
هنعت غذا و نوشیدنی همراه است .رالوه بر این
رشد بازار کیسههای پالستیکی قابل انعطاف در
منطقه  APACبه هرینههای بیشتر مصرفکننده و
تولید مواد بستهبندی در اقتصادهای در حال
توسعه مانند :چین و هند نسبت داده میشود.
پیشبینی میشود که چین در آینده سریتترین
بازار در حال رشد در سراسر جهان باشد .این امر
به دلیل افرایش جمعیت در این کشور در
دسترس بودن مواد بستهبندی همراه با توسعه
فناوری است .این امر به طور مستقیم بر رشد
کیسههای پالستیکی انعطافپذیر در منطقه
 APACتأثیر میگذارد.
منبع:
Visit https://www.marketsandmarkets.com/
Market-Reports/flexible-plastic-pouchesmarket-106470108.html
for
more
information.
This article was originally posted on
www.flexpackmag.com.
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:
ﺎﺭﻯ
ﺎﻯﻫﻤﻜ
ﻳﻦﻣﺤﻮﺭﻫ
ﻣﻬﻢﺗﺮ

ﻴﻚ
ﺘ
ﻨﻪﻟﺠﺴ
ﻴ
ﻣ
ﺎﻯﺗﺨﺼﺼﻰﺩﺭﺯ
ﺍﺭﺩﻫ
ﻧﺪ
ﺎ
ﺘ
ﻴﻪﺍﺳ
ﺗﻬﭘﻜﻮ
ﺎ
ﺍﻯﺷﺮﻛﺖﺳ
ﻨﺪﻯﺑﺮ
ﺘﻪﺑ
ﻭﺑﺴ
ﻨﺪﻯ
ﺘﻪﺑ
ﺑﻰﺑﺴ
ﺎ
ﺎﺭﺿﻪﻳ
ﻋﻨﺪﻯ
ﺘﻪﺑ
ﻣﻮﺯﺵﺗﺨﺼﺼﻰﺑﺴ
ﺎﻯﺁ
ﺩﻭﺭﻩﻫﻳﺪﻭ
ﺎﻯﺟﺪ
ﻨﺪﻯﻫ
ﺘﻪﺑ
ﺍﺣﻰﺑﺴ
ﻃﺮﻳﻤﻰ
ﺎﻯﻗﺪ
ﺍﻯﻃﺮﺡﻫ
ﻳﻦﺑﺮ
ﻳﮕﺰ
ﺎ
ﺟ
ﻟﺖ
ﺎ
ﻳﮋﻩﭘ
ﺑﻰﺑﻪﻭ
ﻨﺪﻯﭼﻮ
ﺘﻪﺑ
ﺍﺣﻰﺑﺴ
ﻃﺮﺍﻯ
ﺒﻪﺑﺮ
ﻧ
ﺎ
ﻨﺪﺟ
ﺎﻯﭼ
ﺍﺭﻫ
ﻓﺰ
ﻴﻪﻧﺮﻡﺍ
ﺗﻬﭘﻜﻮ
ﺎ
ﻨﺪﻯﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺷﺮﻛﺖﺳ
ﺘﻪﺑ
ﺑﺴ
ﻨﻰﻭﺿﻊﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻳ
ﻳﮕﺰ
ﺎ
ﺍﻯﺟ
ﻴﻤﺮﻯﺑﺮ
ﻠ
ﺍﺩﭘ
ﺎﻣﻮ
ﻳﺪﺑ
ﺎﻯﺟﺪ
ﺍﻯﻃﺮﺡﻫ
ﻴﻖﻭﺍﺟﺮ
ﺗﺤﻘﭘﻜﻮ
ﺎ
ﻨﺪﻯﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺳ
ﺘﻪﺑ
ﺎﻯﺑﺴ
ﺒﻞﻫ
ﻴ
ﺗﻦﻭﻟ
ﺎﺭ
ﻴﻖﻭﺗﻮﺳﻌﻪﺭﻭﻯﻛ
ﺗﺤﻘﻨﺪ
ﺎﻯﻫﻮﺷﻤ
ﻨﺪﻯﻫ
ﺘﻪﺑ
ﺎﺩﺑﺴ
ﻳﺠ
ﺍﻯﺍ
ﻴﻖﺑﺮ
ﺗﺤﻘﭘﻜﻮ
ﺎ
ﻨﺪﻯﺩﺭﺷﺮﻛﺖﺳ
ﺘﻪﺑ
ﻴﻦﺁﻻﺕﺑﺴ
ﺎﺷ
ﺑﻪﺭﻭﺯﻧﻤﻮﺩﻥﻣﭘﻜﻮ
ﺎ
ﺗﻰﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺳ
ﺍ
ﺎﺩﺭ
ﻨﺪﻯﺻ
ﺘﻪﺑ
ﺎﻯﺑﺴ
ﻨﺪﺳﻰﺑﻪﺗﻮﺳﻌﻪﻃﺮﺡﻫ
ﺎﻩﻣﻬ
-ﻧﮕ
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 عنوان :مدیریت بستهبندی در فرآیند بازاریابی و فروش مؤلفان :مازیار قاسم زاده سمیره کارگرفرد ناشر :ادیبان روز سال انتشار1400 : تعداد صفحه312 : زبان :انگلیسی -شابک978-622-6156-58-5 :

کتاب مدیریت بستهبندی در  4فصل تأ لیف شده است .در این کتاب به اهول و مبانی بستهبندی
مؤلفههای بستهبندی مبانی نظری رنگها روانشناسی رنگها نقش رایحه و رنگ در بستهبندی به تفصیل
توضیح داده شدهاند .رالوه بر اینها طراحی رملی بستهبندی که شامل :ارتباط تصویری نرم افرار و سایر
آیتمهای دخیل در آن مانند :تکمیل طرح لوگو تنظیم و ترسیم تصاویر در نرم افرار طراحی ظرف و یک
بسته آمادهسازی هلوگرام و  QRچینش و گریدبندی رناهر تصویری و نوشتاری بر روی یک بسته از جمله
مباحثی است که در کتاب مدیریت بستهبندی به آن پرداخته شده است .آموزش نرم افرار  Ilustratorاز
راهنمای نصب و فعال کردن نرم افرار تا باز کردن و انتخاب پروژه و کاربرد و قابلیتهای این نرم افرار نیر در
فصل سوم این کتاب آمده است.
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 عنوان :اهول و روشهای مدیریت و چیدمان فروشگاه مؤلفان :مازیار قاسم زاده سنگرودی گلناز رلیراده حرفتی ناشر :ادیبان روز-

زبان :فارسی
سال چاپ1397 :
نوبت چاپ :سوم
تعداد صفحات34 :
قطع و نوع جلد :وزیری

 شابک4-39-8190-600-978 :نقش اهول طراحی و چیدمان فروشگاهی در افرایش رضایت مشتریان و سهم بازار از مسائل کلیدی روز
در فرآیند بازارایابی و فروش است .چیدمان مکان یا ترتیب اهولی هر چیر در داخل یا اطراف ساختمان است
به نحوی که بتوان بیشترین بهرهبرداری را نمود.
در بسیاری از کسبو کارها فروش محصوالت از طریق مراجعه مشتریان به فضای فیریکی فروشگاه و
مشاهده کاالهای مختلف و انتخاب آنها به هورت حضوری رقم میخورد .وقتی چیدمان فروشگاه ما توجه
مشتریان را به خوبی جلب کند مشتریان با سلیقههای مختلف به سمت کسبوکار ما جذب شده و موفقیت
بررگی در اولین گام به دست آمده است .آگاهی از شیوههای مدیریت فروشگاه کسب اطالرات پیرامون
مهندسی فروش و آگاهی از شیوههای اهولی و متناسب برای چیدمان فروش و روشهای فروشگاه مداری
همگی میتوانند از روامل بسیار مؤثر در موفقیت در کسبوکار در مدلهای فروشگاهی محسوب شوند که در
این دوره آموزشی مورد توجه قرار میگیرد.
در کتاب حاضر سعی شده که با یاری جستن از مباح مهندسی معماری بازاریابی و فروش رنگ نور و
 ...و تجربیات کسب شده حاهل از فعالیتهای چندین ساله در پروژههای اجرایی و تدریس در دانشگاههای
مختلف کشور و سمینارهای متعدد برگرار شده در این حوزه استفاده شده است.
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