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 بندی در ایجاد تحول اقتصادی نقش بسته

گامی مهم برداشته شده استت   1400اکنون که با انجام حماسه سیاسی در انتخاب ریاست جمهوری سال 

ی ای بترر  در ررهتههای گذشته بتوان حماستهی تالشای جدید در ادامهرود که با تشکیل کابینهانتظار می

های زیربنایی تأثیر بسترایی دارد. بتا بندی در هادرات غیر نفتی با ایجاد برنامهستهاقتصادی ایجاد کرد. نقش ب

بندی را بهتر مورد ارزیابی قترار داد. مستیرهای گذاری نقش هنعت بستهتوان تأثیرپایش آمایش سرزمینی می

جتر شتده استت اندازی واحتدهای هتنعتی منخوش آب و هوا و دسترسی به امکانات و تأسیسات مورد نیاز راه

ها هورت گیرد و این خود یکی از دالیل پرهیر از بندی شرکتهای سنگینی از محل تولید تا محل بستههرینه

ها بتواننتد در شترای  ریری نماید تا شرکتبرنامه ایبندی محصوالت ایرانی شده است. دولت باید به گونهبسته

تا با دسترسی بته منتایت تولیتد کتاالی ایرانتی بارت   بد آب و هوایی و در مناطق محروم حضور داشته باشند

 تترین  مهتمبنتدی یکتی از  بستتهبنتدی گردنتد. نقل در ارستال کتاال و متواد بستتهوهای حملکاهش هرینه

بندی چه در شتکل  بسته .باشد می نهاییگذار در قیمت نهایی محصول تولیدی یا خدمات  ثیرأهای ت شاخص

کته نیتاز بته ابترار و ) بنتدی یتک محصتول تهیه یک بسته یا بستتهرملیات  ینددر فرامواد اولیه و چه تأمین 

یتک  کتارگیریبتهبنتابراین . داردبسترایی ارزش  نقش  فرایندهای مختلفی از  در بخش (مدیریت داشته باشد

و در کمک بسرایی در رونق بتازار و فتروش محصتول یا هنعت مربوطه  بندی  بستهفرایند مدیریت مناسب در 

بنتدی از  بسته گذاری سرمایهابتدا باید سهم  کاال  بندی بسته تعیین تأثیرگذاریبرای  معرفی کاال دارد. نتیجه

هتای  روش تتوان از می  مشخص شود و اگر مقدار زیاد بودتفکیک و   قیمت تمام شده کاالی تولیدی مجموع

لطمه زدن به کیفیتت محصتول بدون   برای کاهش این هرینهاز جمله: روش تعیین ارزش  ای جدید و سازنده

بته ایتن  در قیمت کاالهای مختلف توان   میبندی بستهگذاری  ثیرأکید بر میران تأبا ت .کمک گرفتتولیدی 

توان یک راهکار کلی بترای  نمیبندی در هنایت مختلف   به لحاظ گستردگی و نقش بسته نکته اشاره کرد که

 ه بته شترای  و ائته داد و هتر بختش تولیتد بایتد بتا توج تاربنتدی  و تأثیرگذار بستتههای تولیدی  همه بخش

 بستیاریهای مناسب  بندی بهینه را به کار گیرد. نمونه روش خاهی از بسته  های تولید محصول خود ویژگی

  .وجود داردهاحب نام کنندگان  های معروف تولید نشان در میان
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 محصوالت مختلف  یبرا یبندمواد بسته یاستانداردساز

 یبندبسته نهیهز یسازنهیهو ب

 )قسمت آخر(

 برگردان: سمیرا برنجی اردستانی

 ایاستادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 ادبیات تحقیق -3

 یبند  مشکل بستهمطالعه نیا قیتحق اتیدر ادب

مشاهده شود   دیتول ندیتواند در هر فرآیکه م

جلب  یادیز یهاسال یرا برا یاضیه جامعه رتوج 

 ای میطور مستقمشکالت به نیاست. ا کرده

رخ  گریدر مشکالت د جنبی مشکل کیرنوان به

 یحل مناسبکنند راهیم تالش دانانیاضیدهد. ریم

در مواد  ضایعاتکنند که بار  کاهش  دایرا پ

 افتنیشود. با  نهیدر هر ییجوو هرفه یبندبسته

  یبندمشکالت بسته نیا یحل مناسب براراه

در  یبنداستفاده از مواد بسته رانیو م نهیهر

  2008در سال . ابدییکاهش م دیتول ساتیتأس

ه برش تک ألمس نیتفاوت ب ایگ بالدنامه پایان

. در متمایر کردرا  1بندی ظرفمسأله بستهو بعدی 

 مربوط به مواد اولیه توج ه به مسایل برشکه  یحال

له أمسدر )همگن( است  های اقالم کم اندازه

)ناهمگن(  بیشتری اقالماز تعداد  ظرف یبندبسته

                                                
 اءیاش ،(Bin Packing Problem) :یسیانگل نگیپک نیله بأدر مس -1

به  Vاز جعبه از حجم  یدر تعداد متناه دیمختلف با یهاحجم یدارا
قرار داده شود. از  ،شود نهیشده کماستفاده یهاکه تعداد جعبه یشکل
سخت است.  یپان اتیبترکیله أمس کی نیا ،یمحاسبات یدگیچیپ هینظر
 نیاست( ا نهیتعداد مشخص از جعبه به نکهیا می)تصم میله تصمأمس

 کامل است. یپان کی مشکل

  بر اساس دو بعدی به لحاظشود. یاستفاده م

له أحل را از مسراه ی  سودمندایگ بالد  نامهپایان

بهبود  2کوله پشتی درجه دوم )هفر و یک(

اندازه  نیب انسیروش  وار نیا مطابق. بخشید

مورد اندازه و ارتفاع مواد   وزن  محصول از نظر قد

پر  سطحکه کل  یتا زمانشود تعیین میاستفاده 

  تخابان نیربسته برای محصول مناسب  و شود

مورد  یمطالعه از نظر سه بعد نی. ثالثاً  اگرددمی

 ظروفقرار گرفته و هدف آن کاهش تعداد  یبررس

 است.

 دی  اندازه محصول تولایگ بالد 2008در سال 

است. ما  داده رییتغ ی رابندشده متناسب با بسته

له از أدر روش حل مس کردینوع رو نییتع یبرا

. با میاستفاده کرد( D 1یک بعدی ) حاتیتوض

                                                
مطرح  Rucksack ای Knapsack یهاکه با نام یپشتله کولهأمس -2

 یامجموعه دیاست. فرض کن یاتیبیترک یسازنهیدر به یالهأمس شودیم
. دیدار اریهستند در اخت یوزن و ارزش خاص یکه هر کدام دار ءایاز اش

انتخاب شده  ءایوزن اش کهیطوربه دیده صیرا تخص یتعداد یءبه هر ش
 نهیشیها بشده، و ارزش آن نییتع شیاز پ یحد یاومس ایتر کوچک

با  یایپشتاست که کوله یله، جهانگردأمس نیا یشود. علت نامگذار
پر  ءایصورت ممکن از اش نیدتریآن را با مف دبای و دارد محدوداندازه 

له أسم نیبا ا ،یمال یهاتیمنابع با محدود صیدر تخص معموالً .کند
 یدگیچیپ هینظر بات،یدر ترک لیقب نیاز ا یمسائل نی. همچنمیروبرو هست

 .خوردیبه چشم م یکاربرد اتیاضیو ر یرمزنگار ،یمحاسبات
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ستفاده امورد  (D 2دو بعدی ) حاتیه به توضتوج 

 یها را براتی  محدودراتییتغ ییشناسا یبرا

حال  از  نی. با ادیاضافه کن راتییکاهش تغ

 مرا نیا رایشود زیاستفاده نم یمطالعات چند بعد

 شود. یله ما ارمال نمأمس فیدر تعر

 1متعامد یبند( بسته2002مارتلو و همکاران )

 نی. در چنکردندداده شده را مطالعه  یسر کی

 یشکل شامل بارگذار لیمستط یها  جعبهسایلیم

حل  یاست. برا یلیمستط حداقل تعداد ظروف

 یسه بعد مسایل :مانند ییهاتمیله  الگورأمس

 یو رمل ینظر یاست. رملکردها ذکر شده قیدق

 شد. سهیله مقاأحل مس نیدر ح نییپا یمرزها

 یکی 2ریاندازه متغی با هابسته دمانیله چأمس

 در منابت یبنداز مشکالت مربوط به بسته گرید

 یبندبسته مسأله  که با مسأله نیاست. در ا رلمی

از  یمتفاوت است  تعداد محدود کیکالس ظرف

 چیوجود دارد و ه جعبهمختلف  یهااندازه

 یهاندازهبا ا ظروف هیدر مورد ته یتیمحدود

قطعات  قرار دادنمختلف وجود ندارد. هدف 

 یفضا  حال نیو در ر است ظرفمختلف درون 

را به  یبندبسته ندیمورد استفاده در فرآ یکل

شامل به حداقل  نی. هدف همچندحداقل برسان

فرض بر  رایاست ز یبندکل بسته نهیرساندن هر

با اندازه آن  ماًیقمست ظرف نهیاست که هر نیا

  متناسب است.

  سه روش 2005در سال  3النگستون و فریسن

اندازه  ظرف یبندله بستهأمس یرا برا یاکتشاف

 4ها انطباق بعدیاین روش. کردندمطالعه  ریمتغ

                                                
1- Orthogonal Packaging 

2- Variable Sized Bin Packing Problem (VSBP) 

3- Friesen And Langston 

4- Next-Fit 

ظروف استفاده  نیترفق  از برر خوانده شده و 

 استفاده از  5اقاولین انطب  (NFLد )کننمی

  انی  در پادهدظروف را کاهش می نیتربرر 

ی ندبممکن بسته ظروف نیترکوچک در اًدمجد 

استفاده از  و اولین انطباق (FFDLRشود )می

اما در هورت  داده کاهش  ظروف را نیتربرر 

 (.FFDLS) ابدییمکان م رییلروم تغ

 یبندبستهظرف له أ( مس2009) ریو سر یهاوار

 مسایل ظرفکنند. یرا مطالعه م یبعد کی ریغمت

را در  یسازنهیاز مشکالت بهدسته  کی یبندبسته

از مناطق ارمال شده از جمله  یاگسترده فیط

 نیدهد. در ایم لی  برش و زمان تشکیبندبسته

با  یبندستهله بأمس یبرا ییهاتمیمقاله  الگور

 کی یبندله بستهأمس میکه تعم ریاندازه متغ

  حداقل مسأله نیشده است. ا یاست  بررس یبعد

 وست ااندازه نابرابر  یاز اقالم دارا یاریبس نهیهر

مجموره است.  کیآن شامل قرار دادن  نهیهر

شود یاستفاده م یسازدر مدل ظروفانواع مختلف 

شود که وزن  اهلح نانیشده است اطم یو سع

 یشده در هر مورد دارا یریکل همه موارد بارگ

 شتریب آن تیظرفبرابر از هرار نی باشد که وز

از  یاشد مجموره یسع  مطالعه نی. در استین

 یبند. بستهدیدست آه ب یبندبسته نهیحداقل هر

را  یبصر یشیشش رملکرد آزما ی بعد کی ریمتغ

کرده است.  لیو تحل شنهادیله پأمس نیا یبرا

له ما است  أمربوط به هدف مس قیتحق نیا رچهاگ

قرار گرفته  یمورد بررس یبعد کی ریمتغ کیاما 

 .ستندین تب مر  حلراه یهااست و روش

 نیتراز مهم یکی یبندکه بسته ییاز آنجا

مختلف  یهامنابت  در بخش صیمشکالت تخص

                                                
5- First-Fit 
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در  ینقش مهم انهیرا یاست  فناور یهنعت

توسعه استفاده از منابت  یمشکالت برا یسازنهیبه

از  نهیکه استفاده بهانکار است  رقابلیدارد. غ

بار     بلکهفضادر نه تنها  یریبارگ یفضا

هم نقل وو منابت حمل نهیدر هر ییجوهرفه

 شود. یم

 دیمف یبندله بستهأ( مس2017وو و همکاران )

 یبندبستهبه توان یکه ممطالعه کردند را  یدیجد

اندازه  یمقواها مسألهرا با  ینامنظم سه بعد

سه  یرهایمتغ ظروف یندببسته مسأله  ریمتغ

مجرا را ظرف  کی یله بارگذارأو مس یبعد

 یبراحل خوب راه کی یکرد. جستجو یندبطبقه

در حد  سخت مسایل فرری رایدشوار است ز سألهم

ها سه . مقاله آنستندین 1ای غیرقطعیچند جمله

 یبندبسته یرا در مورد چگونگ یله فررأمس

با اندازه  یینامنظم در مقواها یهادهندهاتصال

که در درجه اول  یابه گونه ردیگیدر نظر م ریمتغ

دوم مربوط  مسأله. باشد ینشتریاستفاده از مقوا ب

 تیاست و در نها یسه بعد ظرف یبندبه بسته

 یریبارگترابری  اظرف یمحصوالت مختلف در 

یک  یریبارگ مسأله نی  الیدل نیشوند. به همیم

حل  هدف راه یاشود. بریرا شامل مظرف مجرا 

پر شدن ظرف  رانیبه حداکثر رساندن م یاهل

 سألهم یبرا دیجد تمیالگور کیها از است و آن

سه اتصال نامنظم  یهادهندهالاتص یبندبسته

استفاده  ظرف سه بعدی یبندبسته سألهو م بعدی

 کنند.یم

مسایل راجت به  یمطالعاتایهیک  2003در سال 

هدف  یملکردهادو هدف دارد که ر نیب ظرف

شامل  سألهم نیهستند. ا گریکدیمتناقض با 

                                                
1- NP-hard 

 ییهابا وزن متفاوت به جعبه یاختصاص موارد

 نیا یدارند. اهداف اهل یکسانی تیاست که ظرف

 تیله به حداقل رساندن انحراف کل از ظرفأمس

حداکثر انحراف  نهیشیبه حداقل رساندن ب ایجعبه 

تفاده اس یهاکه تعداد کل جعبه یدر حالاست 

 جادیا  مطالعه نی. هدف از ارسدمیشده به حداقل 

دو هدفه  با  سایلثر همه مؤحل م یبرا یروش

 یها  روشیزمانبند یتئور جیاستفاده از نتا

است. در تیمار حد فوقانی هیوریستیک سازنده و 

 کیمحصول را به  کیاز  شیتوان بیمطالعه م نیا

 تیز ظرفا شیکه ب یاجعبه اختصاص داد  به گونه

 نباشد.

جعبه  کیما  هر محصول به  سألهعکس  در ملب

تفاوت  هنگام  نی. با وجود اابدییاختصاص م

نامه و انیپا نیب ییهانامه  شباهتانیپا یبررس

 دیموجو حوزهکه  ییشد. از آنجا دایما پ سألهم

 نیاست  همچن تیظرف یمقوا در کارخانه دارا

 مختلف هایاندازهاست که تعداد  نیهدف ما ا

به  ریمطالعه را ن نیمورد استفاده در ا یمقوا

مطالعه  نی. همانطور که در امیحداقل برسان

 نیهدف ما ا نیشده است  همچن یگذارهدف

اندازه مقوا و محصول  نیانحراف ب رانیاست که م

. در میبه حداقل برسان را یبندبسته یبرا مورد نظر

تابت  نییتع یبرا تحقیق اتیادب نی  از اجهینت

متناسب با  یاضیمدل ر یهاتیو محدود فهد

 سألهم نیاستفاده شده است. چند هانیهمه ا

قرار  یوجود دارد که قباًل مورد بررس یبندبسته

له را از نظر أمس هانیاز ا یگرفته است. بعض

 نیاز ا یکیکنند. یم یاز فضا بررس نهیاستفاده به

 2ویلسون ریچارد است که توس  یامطالعه  موارد

                                                
2- Richard C. Wilson 
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انواع  یبندشده است و بسته امانج 1965در سال 

 یمختلف بررس یهامحصوالت مشابه را در اندازه

مطالعه شامل به حداقل رساندن کل  نیکند. ایم

مختلف  یهااز اندازه یداشتن تعداد مشخص نهیهر

هر  دیخر نهیبا در نظر گرفتن هر ستمیجعبه در س

اندازه  لیدلر که بهانبا یفضا نهیاندازه جعبه و هر

( اظهار داشت 1965) لسونیشود. ویم جادیجعبه ا

شود   یبندکه اگر هر محصول در اندازه خود بسته

  هاینهیانبار  هر یفضا هاینهیتواند هریم

جعبه مقوا محدود شود. از  نهینقل و هروحمل

اندازه جعبه  کی  در هورت استفاده از گریطرف د

 ی ونگهدار یهانهیتوان هریم ها همه اندازه یبرا

 را کاهش داد.  یموجود دیخر

انداز دهد که پسی( گرارش م1965) لسونیو

مختلف جعبه  یهاحاهل شده با استفاده از اندازه

 متیق شیهر اندازه از محصوالت  با افرا یبرا

 سفارشکم   ریشده در مقاد یداریخر یهاجعبه

عبه و مختلف ج یهااز اندازه یاریبس شتریب

شود. ی  متعادل مجاییجابهو  یموجود یهانهیهر

و  رهای  از آنجا که تعداد متغقتیدر حق

است  پس از  ادیز اریها در مطالعه بستیمحدود

له أمس یاضیدر مورد حل مدل ر یریگمیتصم

در آن  حیردد هح یسینوکه توس  برنامههمانطور

 یروش ابتکار کیاست   یواقعریشده غ انیزمان ب

از  یاشود. در ابتدا  مجمورهیتوسعه داده م

شود. به دنبال یم دیتول منتخبجعبه  یهااندازه

 هایکاهش اندازه یبرا یشیافرا نهیآن  از روش هر

 ریشود. مقادیمجموره جعبه استفاده م نیاول

ساالنه  تیشده که به رنوان فعال ینیبشیفروش پ

 نییدر تعنقش مهمی شود  یمحصوالت استفاده م

تعداد حاهل در و کاهش  عبهج یینها یهااندازه

 انیپادر که  یدر حالکند  ایفا میجعبه  هایهانداز

 شود. یکل فضا نم نهیهر شیبار  افرا مطالعه
 

 حل راه قیو روش تحق یروش مدلساز -4

 یساختارها یاستانداردساز یپروژه برا نیا

 یو کمدهاها یز، مارکهاتاجها، هیپا انواع یبندبسته

 نییتع ،روش نیشرکت انجام شده است. هدف از ا

هر اندازه محصول در  یبسته برا نهیبه هایاندازه

 تکمیلاست. پس از  ستمیهر گروه محصول در س

و  سایل، در مورد ممنابع و ادبیات تحقیق یبررس

که ممکن است مربوط به پروژه باشند  ییهاحلراه

ا و اختالفات هگرفته شده است تا شباهت میتصم

در سال شود.  لیله به طور گسترده تحلأبا مس

 سایلم ایهیک ارشد ینامه کارشناسانیپا 2003

 یکیدهد. یهدف را ارائه م با دو یبندبستهظرف 

به حداقل رساندن انحراف  آنکه هدف  مسایلاز 

و به حداقل رساندن تعداد  ظرف تیاز ظرف لک

، در نیناست، دو هدف متناقض دارد. همچظروف 

 یو برخ یریگمیتصم یرهایمتغ فیهنگام تعر

(، 3) تی( و محدود2) تیها، که محدودتیمحدود

 ایهیکارشد  ینامه کارشناسانیاز مساله است، از پا

 دهی، بر اساس انیشده است. عالوه بر ا ادهاستف

نامه انیاز حد مورد استفاده در پا شیانحراف ب

بسته از  هایارشد، انحراف کل اندازه یکارشناس

 یاضیهدف مدل ر تابعمحصول در  هایاندازه

( در 1965) لسونیمطالعه و فرموله شده است.

است که تعداد و اندازه  یبندبسته مسألهمورد 

کل  نهیکند که هزیها را انتخاب مجعبه نهیبه

له، أمس انیرساند. در بیرا به حداقل م ستمیس

به  شده هر محصول ینیبشیپ یتقاضا تیفعال

شود. یدر تابع هدف استفاده م شاخص کیعنوان 
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، در تابع هدف مدل لسونیبر اساس مطالعه و

هر  یشده برا ینیبشیپ یتقاضا ری، مقادیاضیر

انحراف کل  یبرا نیتابع توز کیمحصول به عنوان 

مدل  یهاشاخصبه  یابیدست یبرا استفاده شد.

 یهاگرفته شده است که داده می، تصمیاضیر

محصول را از سه سال گذشته هر گروه فروش 

فروش  یهاداده ینیبشیکرده و پ لیو تحل هیتجز

 یخط ونیرا انجام دهد. روش رگرس ندهیسال آ

استفاده شده  ینیبشیروش پ کیساده به عنوان 

 یتقاضا وردندست آه ب یروش برا نیاست. ا

هر گروه محصول پس از  یشده برا ینیبشیپ

فروش سه  یهاداده یرو داده، یمرحله سازمانده

 یتقاضا ریشود. مقادیسال گذشته اعمال م

 نییتع یکه برا یاضیمدل ر یشده برا ینیبشیپ

هر اندازه محصول در هر  یبسته برا نهیاندازه به

 فمختل یهامحصول و تعداد کل اندازهاز گروه 

مهم  اریشود، بسیکه در انتها استفاده م یبندبسته

به حداقل  یاضیدل رهدف م هدف تابع است.

مختلف بسته مورد  یهارساندن تعداد کل اندازه

به طور همزمان ضایعات ایجاد شده استفاده و کل 

، مشاهده شده است جهیدر نت ، است.ستمیدر س

هدف را در بر دارد. از  کیاز  شیله بأمس نیکه ا

له به أمس نیبه اهداف متضاد ا یابیکه دست ییآنجا

گرفته شده که  می، تصمهمزمان دشوار است طور

تابع  کیعنوان خود به یهادو هدف با وزن نیاز ا

 ی، مجموع وزننیهدف واحد استفاده شود. بنابرا

. در دیآیدست مه ب یسازدو هدف در مدل نیا

 یهاتعداد کل اندازه ندهدف به حداقل رسان انیپا

بین و تفاوت  ادهمورد استف یبندمختلف بسته

اندازه محصول با در نظر گرفتن  و یبنداندازه بسته

 یاست که برا نیدنبال شده ا است. راهکاربعد  3

دارند، از  یبیاز محصوالت که اندازه تقر یگروه

مدل  نیشود. ایهمان اندازه بسته استفاده م

 ریمقاد نیتوز یرا برا یشنهادیبسته پ یهااندازه

 نییهر محصول تع یشده برا ینیبشیپ یتقاضا

 ینیبشیپ یتقاضا ریکه مقاد یوالتکند. محصیم

مدل، به  فیتعر لیدلدارند، به ییشده باال

ها به که ابعاد آن ابندییاختصاص م ییهابسته

ها شاخص و هاجموعهم است. کینزد شانخود اندازه

  ارائه شده است. ریدر ز
 

 هاها و نمایهمجموعه -1-4

i  محصوالت در اندازه مختلف = 

jاندازه مختلف  ها در = بسته 

d  نمایه ُبعد =d =1  2  به رمق  2به پهنا   1؛ 3و

 به ارتفاع اشاره دارد. 3و 
 

 متغیرها -2-4

idZ اندازه بعد =d ام محصولi 

jda اندازه بعد =d ام بستهj 

if =محصول  ینیبشیپ یتقاضاi 

1w =مختلف مورد  یهاوزن تعداد کل بسته

 استفاده

2w = د شدهضایعات ایجاوزن کل 

به مدل  یابسته به گونه یهااز اندازه یامجموره

 یبندهر محصول بسته ییشود که گویداده م

 خاص خود را دارد.
 

 متغیرهای تصمیم -3-4

jy  =1  اگر بستهj نیا ریانتخاب شده باشد؛ در غ 

  0هورت 
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ijX  =1  اگر محصولi  به بستهj  اختصاص داده

  0هورت نیا ریشود؛ در غ

ارائه  فیه به تعارشده با توج  جادیا یاضیمدل ر

 است: ریشده در باال به شرح ز

(1)  

 منوط به: 

(2           )  

(3 )  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

نامه انیهنگام نوشتن تابت هدف  ما از پا

الهام  2003در سال  ایهیک ارشد یکارشناس

له أرساله مربوط به دو مس نی. امیاگرفته

ها  از آن یکیدو هدف است. با  ظرف یبندبسته

 شاست  هدفبندی ظرف کالسیک بستهله أکه مس

 تیبه حداقل رساندن انحراف کل نسبت به ظرف

است  نیا یاضیما  هدف از مدل ر هاست. در پروژ

 یهاکه ضمن به حداقل رساندن تعداد کل اندازه

  گرید یمختلف بسته مورد استفاده  از سو

مناسب اندازه محصول و تخصیص ه ب یابیدست

 هایاندازه نیب یبسته که تفاوت کل یهااندازه

 هااختصاص یافته به آن بسته هایمحصول و اندازه

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

 تی(  فعال1965) لسونی  در مطالعه ونیرالوه بر ا

 کیشده محصوالت به رنوان  ینیبشیپ یتقاضا

ساالنه مقوا استفاده  یهانهیهر یبرا نیتوز بتتا

شده از  ینیبشیپ یشود. در مدل ما  تقاضایم

اندازه محصول  تیاهم نییتع یاندازه محصول برا

 ادیشده ز ینیبشیپ یشود. اگر تقاضایاستفاده م

کند و مدل اندازه یم دایپ تیباشد  اندازه اهم

ل فاهله تواند حداقیکند که میبسته را انتخاب م

 یهاکند. وزن جادیمحصول و بسته را ا نیب

در تابت هدف مدل به اهداف اختصاص یافته 

ها مشخص شده و دو آن تیمتناسب با سطح اهم
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شوند. یم انیتابت هدف واحد ب کیهدف مدل در 

 نییتع یبه رنوان ذهن w2و  w1 ری  مقادنیهمچن

در  اهداف را نشان دهد. تیشده است تا سطح اهم

با تعداد کل  سهیدر مقا ضایعاتکه کل  یحال

  w2خواهد بود  یادیز اریها تعداد بسبسته

با تالش  w1شود و یدر نظر گرفته م (1)هورت به

دادن به تعداد  تیاهم یبرا ادیتعداد ز هیته یبرا

ها مورد مطالعه قرار گرفته است. کل بسته

دهد که هر محصول ی( مدل نشان م2) تیمحدود

 تی. محدودابدیبسته اختصاص  کیبه  اًقیدق دیبا

 کیبه  ییحاهل کند که اگر کاال نانی( اطم3)

بسته اختصاص داده شده باشد  بسته مورد 

( و 5(  )4) یهاتی. محدودردیگیاستفاده قرار م

بسته  کیبه  یکنند که اگر محصولیم انی( ب6)

و  یبندبسته نیاختصاص داده شود  پس تفاوت ب

 نیبرابر با هفر باشد. ا ای شتریب دیااندازه محصول ب

ها از اختصاص محصول به اندازه بسته تیمحدود

( مدل 7) تیکند. محدودیم یریتر جلوگکوچک

محصولی به اندازه دهد که اگر اندازه ینشان م

 افتهیها اختصاص ناز بسته یامجمورهای از بسته

انتخاب  حلراهتوس  مدل بسته باشد  پس اندازه 

 یرهای( دامنه متغ8) تیود. سرانجام  محدودشینم

 دهد.یرا نشان م یریگمیتصم
 

 یمحاسبات جینتا -5

با استفاده از تمام  افتهیتوسعه  یاضیمدل ر کی

 یهاداده حاهل مختلف محصول  که یهااندازه

 ریسال گذشته در هر گروه و مقاد 3فروش 

 هر اندازه محصول یشده برا ینیبشیپ یتقاضا

کار  IBM ILOG CPLEX  در برنامه باشدمی

سال گذشته  3الرات فروش اط   وقتیشده است. 

مختلف  یهاشود  تعداد اندازهیم یشرکت بررس

محصول مشاهده شده در هر گروه محصول 

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

اندازه  1385  هاهیمختلف محصول در گروه پا

اندازه مختلف  72  هاتاجمحصول مختلف در دسته 

اندازه مختلف  4ها و یرمحصول در رده مارک

 هایشاخصمحصول در رده کمدها به رنوان 

استفاده شده است. یاضیاندازه محصول در مدل ر

 

 های مختلف یک محصولتعداد کل اندازه (:1) جدول

 رده محصول

 کمدها هایزمارک هاتاج هاهیپا

504 1385 72 4 
 

دسته از محصوالت شرکت به  هر یمدل برا نیا

دهد ینشان م جیطور جداگانه اجرا شده است و نتا

به هر اندازه تخصیص یافته  بسته هایاندازه

 یهاکل اندازهتعداد مقدار نسبت محصول و 

. با شودحاهل میمختلف بسته مورد استفاده 

 رییاز دو هدف  با تغ یجمت وزن دهیه به اتوج 

ارائه  یمختلف یهاحلهرا یاضی  مدل رw1مقدار 

 ری  در هر گروه محصول  مقادنیدهد. بنابرایم

متفاوت از  جیدست آوردن نتاه ب یبرا w1مختلف 

محصول و  هایاندازه نیب یمدل و اختالف کل

استفاده شده است که به انحراف کل  یبندبسته

 یبندمختلف بسته یهاکل اندازه تعداد و دارد اشاره
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 .  گرارش شده استحلراهر مورد استفاده در ه

 یاضیمدل ر جیه به نتابا توج  یخط ینمودارها

 8  7 یهانمودارها که در شکل نیاند. اشده میترس

رابطه تعداد تنوع مقوا و   شودیم دهید  9و 

 یرا برا w1مختلف  ریمقاد یانحراف کل برا

نشان را  یرو مارک تاج  هیمحصوالت پا یبنددسته

دهد.یم

 

 

 هاهیکل مقوا و انحراف کل پا تنوعرابطه  (:7)کل ش

 

 هاتاجرابطه تنوع کل مقوا و انحراف کل  (:8)شکل 

ل
ف ک

را
ح

 ان

وا
مق

ع 
نو

د 
دا

تع
 

 تعداد نوع مقوا انحراف کل

ل
ف ک

را
ح

 ان

 تعداد نوع مقوا انحراف کل

وا
مق

ع 
نو

د 
دا

تع
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 هامارکیزرابطه تنوع کل مقوا و انحراف کل  (:9)شکل 

 جهیتوان نتیم  9و  8  7 یهابا مشاهده شکل

  ابدییم شیتعداد تنوع مقوا افرا یگرفت که وقت

محصوالت و  نیبه اختالف کل ب انحراف کل که

 و بسته اختصاص داده شده اشاره دارد یهااندازه

رابطه معکوس  نی. اابدییبه طور خودکار کاهش م

 دییتأ ریتعداد تنوع مقوا و انحراف کل ن نیب

دو هدف متناقض  یدارا سألهم نیکند که ایم

 .است

  در رده محصول کمد  شرکت فق  نیبر ا رالوه

 یکند. هنگامیم دیصول مختلف تولاندازه مح 4

اجرا شد   w1مختلف  ریبا مقاد یاضیکه مدل ر

دهد که اندازه یارائه میکسانی حل مدل راه

را نشان  یکساناندازه بسته  تخصیصمحصول و 

اندازه مختلف از محصوالت  4  جهیدهد. در نتیم

 شوند.یم یبندبسته مختلف بسته 3 وس حداقل ت

ایجاد  عاتی  کل ضایفعل ستمیبا س سهیمقا یبرا

با کسر  w1مختلف  ریبا مقاد حلراهدر هر  شده

مساحت کل محصول از کل مساحت اندازه بسته 

اختصاص داده شده به محصول محاسبه  نهیبه

 یبرا مقادیر ضایعات  ما به نیشده است. بنابرا

 هایدر دسته w1مختلف  ریها با مقادحلراهتمام 

. بعالوه  از میادهیها رسیرمارک ها وهیمحصوالت  پا

 یبسته را برا یمیالرات اندازه قدآنجا که ما اط 

در  یرو مارک تاج  هیپا تمحصوال یهاتمام اندازه

 یبندبسته ستمیس عاتیضا مقدار  میدار اریاخت

محاسبه شده  ریمورد استفاده شرکت ن یمیقد

 یاضیکه با استفاده از مدل ر یمتفاوت جیاست. نتا

و تعداد  ضایعاتست آمده از نظر مقدار کل ده ب

 ستمیمختلف استفاده شده با س یهاکل بسته

شده است. اگر  سهیشرکت مقا یمیقد یبندبسته

محاسبه شده و تعداد کل  ضایعاتمقدار کل 

استفاده شده در  یبندمختلف بسته یهااندازه

 یبندبسته ستمیس ریکمتر از مقاد  مدل جهینت

شرکت قابل قبول است.  یبرا جهیباشد  نت یمیقد

که  w1 ری  در هر گروه محصول  مقادجهیدر نت

و تعداد کل  ضایعاتدر مقدار کل  یبهتر جینتا

 یهاحلراه رنوان به داشتند، شده استفاده یهابسته

و  هیاند. پس از تجرمدل در نظر گرفته شده نهیبه

ل
ف ک

را
ح

 ان

وا
مق

ع 
نو

د 
دا

تع
 

لانحراف ک تعداد نوع مقوا  
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و تعداد  w1 ری  مقادسهیو مرحله مقا جینتا لیتحل

 رفتهیپذ یریبه رنوان مقاد( 2 جدول)  مقوا در عانوا

را  یاضیمدل ر نهیبه یهاحلشده است که راه

 نهیو هر ضایعاتدهد. درهد بهبود در کل یارائه م

 نهیتعداد به تخصیص اساس بر رین ییمقوا یبندبسته

انواع مقوا در هر گروه محصول محاسبه شده است 

( 3و  2ل جداو) توان دریرا م هابهبودو درهد 

 یبندبسته ستمیکل س نهیهر مشاهده کرد.

است که  ییهفحات مقوا نهیشامل کل هر یمیقد

محصوالت در هر گروه  هیکل یتوس  شرکت برا

امکان محاسبه  ی  برانیشود. رالوه بر ایاستفاده م

واحد  نهی  هردیجد یبندبسته ستمیکل س نهیهر

کت شر مقوای یالرات فعلمقوا با استفاده از اط 

 محاسبه شده است.
 

 

 ضایعات بهبودو درصد  نهیبه یهاحلحاصل از راه جینتا (:2)جدول 

 1w محصول

تعداد انواع 

 مقوا

مقدار کل ضایعات سیستم 

 (2cmبندی قدیمی )بسته

مقدار کل ضایعات 

بندی سیستم بسته

 (2cmجدید)

 درصد بهبود

 26 9657168 13078413 10 12000 پایه

 27 4113180 5627898 8 1100 تاج

 44 67826 120188 8 20 مارکیر

 - - - 3 ثرؤغیرم کمد
 

 مقوا نهیدر کل هز بهبودو درصد  نهیبه یهاحلحاصل از راه جینتا (:3)جدول 

 1w محصول

تعداد انواع 

 مقوا

بندی هزینه کل سیستم بسته

 (£قدیمی )

هزینه کل سیستم 

 (£بندی جدید)بسته
 درصد بهبود

 46/4 18436 19296 10 12000 پایه

 64/10 6144 6876 8 1100 تاج

 93/50 146 297 8 20 مارکیر

 - - - 3 ثرؤغیرم کمد
 

 تیفیبه دنبال آن  با فرض استفاده از همان ک

 نهیبا همان هر دیجد یبندبسته ستمیمقوا در س

استاندارد مقوا  هایاندازه نهیواحد  هربرای هر 

دست آمده ه ب دیجد ستمیمورد استفاده در س

 یبندبسته ستمیکل س نهی  هرنیاست. بنابرا

گرارش شده ( 3جدول ) مطابقمحاسبه و  دیجد

استاندارد  های  اگرچه اندازهگریاست. از طرف د

دست آمده است  ه مقوا در گروه محصوالت کمد ب

 یبندبسته ستمیبا س نهیو هر عاتیضا هایسهیمقا

. جام نیستقابل انکمبود داده  لیبه دل یمیقد

 رییاست که با تغ نیدر گروه کمد ا گرینکته مهم د

 یبنداندازه بسته تخصیص جی  نه نتاw1مقدار 

محصول و نه تعداد کل انواع مقوا مورد استفاده 

 غیرمؤثردر جداول  w1  نیکند. بنابراینم رییتغ

با  یاضیکه مدل ر یشده است. هنگام انیب

در ( 3و  2 جداول) نشان داده شده در w1ریمقاد
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 یهاشود  اندازهیهر گروه محصول اجرا م

تمام  یبندمورد استفاده در بسته یبندبسته

محصوالت  یبندمحصول در دسته یهادازهان

  نیشوند. بنابرایانتخاب م( 4جدول ) مرتب  مانند

اندازه مختلف مقوا  در دسته  10هاپایهدر دسته 

 8ها یرارکاندازه مختلف مقوا  در رده م 8ها جتا

 یهااندازه مختلف مقوا و در رده کمدها )تخته

 دلاندازه مختلف مقوا توس  م 3شب(  در کل 

 شود.یاستفاده م

 

 هر گروه محصول  یشده برا نییتع یبنداستاندارد بسته هایاندازه (:4)جدول 

 
 نوع محصول

 کمد مارکیز تاج پایه

های استاندارد اندازه

 بندیبسته

222×24×102 122×14×122  23×52×102  33×48×52  

202×25×102  122×14×162  31×42×152  31×52×52  

202×24×112  122×19×182  27×57×162  35×42×53  

192×24×122  142×14×202  25×57×172   

222×23×142  222×14×202  31×42×182   

222×20×202  202×19×202  28×47×182   

212×23×202  182×19×222  28×48×182   

222×15×222  172×22×222  29×42×202   

202×20×222     

212×25×92     

 

 تیآ هایو کار یریگجهینت -6

 رانیپروژه به منظور به حداقل رساندن م نیا

 نییبا تع یبندبسته ندیمقوا در فرآ عاتیضا

مطابق با  ازیمورد ن استاندارد بسته یهااندازه

محصوالت موجود انجام شده است.  یتقاضا

  ستمیشرکت و الرامات س یفعل یبندبسته ستمیس

ن یترفته و مناسبقرار گر لیو تحل هیمورد تجر

 هیله مشاهده شده تهأمسبرای  یاضیمدل ر

ضروری  یهاسهیاست. به منظور انجام مقا گردیده

دست آمده از مدل ه ب یبندبسته یهاطرحدر 

 3فروش  یهاهر گروه محصول  ابتدا داده یبرا

شده و  میمحصوالت تقس انواع ینسال گذشته ب

 یبندهو بست عاتیضا یهانهیهر لیو تحل هیتجر

مورد  یبندبسته ستمیس یمحصوالت برا نیا

 نهیها با هرداده نیاساخته شد. شرکت در استفاده 

 یبندبسته ستمیدر س ضایعاتو کل  یبندبسته

شد. به دنبال  سهیمقا افتهیاستاندارد تازه توسعه 

شده است که استفاده از مجموع  یریگجهینت  آن

اندازه  10  هاتاج یاندازه مختلف مقوا برا 8

مختلف مقوا  زهاندا 8ها  هیپا یمختلف مقوا برا

کمدها  یاندازه مختلف مقوا برا 3ها و یرمارک یبرا

کاهش مقادیر زباله   جینتا نیمناسب است. طبق ا

و  هاتاج گروه در ٪27  هاهپای گروه در ٪26 حاهل

 جهینت کیاست. به رنوان  مارکیرها گروه در ٪ 44

 ی  بهبودهاضایعاتمقدار  از بهبود در میمستق

در گروه  %46/4 یبندبسته نهیدر هر دهمشاهده ش
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در  %93/50و   هاتاج گروه در ٪64/10  هاهیپا

 ستمی  سنیاست. بنابرا یرگروه محصوالت مارک

بر تجربه کارمندان  یکه مبتن یمیقد یبندبسته

و  افتهیبهبود  یاضیر یهااست  با استفاده از روش

شده است که منابت از آن با  لیتبد یستمیبه س

  در نیشود. رالوه بر ایاستفاده م یشتریب اییکار

 دیمف یریگمیتصم یبانیپشت ستمیس کی  جهینت

(DSS )کار  یرویبه ن یشده است که وابستگ جادیا

و  یبندبسته یاضاف یهانهیبرد و هریم نیرا از ب

شرکت را  یبندبسته ستمیدر س ضایعات رانیم

شده با  جادیکاربر پسند ا DSSدهد. یکاهش م

بسته را  نهیبه یهااندازه Excel VBA یها راب

و  یهفتگ دیمحصوالت موجود در برنامه تول یبرا

 نیدهد و همچنیرا نشان م ییمقوا یازهایکل ن

تر کاربر آسان یمقوا را برا یموجود یابیرد

خواهد توسعه و بهبود یپروژه م جهیکند. اگر نتیم

 یمقوا تیفیراجت به ک یتوان مطالعاتی  مابدی

کل  نهیمورد استفاده شرکت به منظور کاهش هر

 ی  براتیاستفاده از مقوا انجام داد. به رنوان کار آ

 یریگمیو تصم نیگریجا یمقواها تیفیک یابیارز

نوع مقوا که در حال حاضر استفاده  رییدر مورد تغ

را مقوا  تیفیتوان طرح کنترل کیشود  میم

انواع  نهیهر سهین  مقای. بنابرانمود لیو تحل هیتجر

  بهبود نیاست. همچن یقابل بررس ندهیمقوا در آ

 یتواند برایم نهیهر یسازنهیمصرف مواد و به

انجام  ندیمورد استفاده در فرآ یبندمواد بسته هیکل

تمام مواد  یکار استانداردسازاین   نیشود. بنابرا

و  نهیدهد. درهد بهبود هریرا پوشش م یبندبسته

 .ابدییم شیمقدار مواد استفاده شده افرا ییکارا
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 بندی در آزمایش عرضه کاال بدون بسته
 آلماندر  ایهای زنجیرهسوپرمارکت

 2021اوت  9
ای های زنجیرهمسئولین  فروشگاهیکی از  دافلنک

ارالم کرده است که  در حال آزمایش  کشور آلمان

های بندی در سوپرمارکتهای بدون بستهبخش

دهد اقالم خود است که به مشتریان اجازه می

غذایی مانند: ماکارونی ارگانیک  برنج  ردس یا 

بندی میوه خشک را بدون استفاده از بسته

آمیر بودن ری کنند. در هورت موف قی تخریدا

ای های زنجیرهآزمایشات  این ایده در فروشگاه

غذای  40شود. این طیف شامل حدود ررضه می

اهلی مانند: برنج  ماکارونی  بلغور و کینوا  

های های پوشیده از شکالت  میوههمچنین آجیل

توانند غذاها را یا در خشک و ... است. مشتریان می

اند یا در ظروفی که در ی که خود آوردهظروف

سوپرمارکت موجود است  پر کنند. در طول 

آزمایشات  استانداردهای موجود بهبود بیشتری 

ای ارتقاء داده شد و به یک مفهوم بهداشتی ویژه

یافته است. برای مثال  همه اقالم غذایی فق  از 

در دسترس هستند   کنندهپخش هایدستگاه طریق

که هیچ تماس مستقیم با غذا وجود به طوری 

ندارد. استفن اندلیچ  مدیر رامل توزیت کاال در 

تا کنون  ما از "گوید: میفروشگاه های زنجیره ای 

نتایج بسیار راضی هستیم. در طول چند هفته اول  

این مراکر مورد توج ه مشتریان و کارکنان قرار 

گرفت. برای اینکه بتوانیم یک تصمیم معتبر و 

یدار بگیریم  آزمایشات مربوط را حداقل نیم سال پا

 "انجام خواهیم داد.
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 بندی و طراحیهای بستهدستورالعمل
 قطعات مکانیکی و خودرو 

 )قسمت آخر(
 

 دکتر منا شایسته کیابرگرداننده: 

 

 صندوق عقببسته  یطراح

به محافظت از هندوق رقب در  یطراح ینا

 استفاده کند. قالبیکمک م یرجخا یروهایبرابر ن

درب  یهوا و مهاربند یهاسلول یجادا یبرا شده

 شود.یاستفاده م هندوق

  درب هندوق و هاقالبپس از قرار گرفتن 

 محافظت یبرا ید.بالشتک را داخل آن قرار ده

 با BC #275 از فلوت  نقلوحملکانتینر 

 پوشانی کامل استفاده کنید.هم
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 بسته درب یطراح

پد گلبر   یکاز استفاده از  یبیطرح ترک ینا

 یک و برش خورده است  راه راهقالب  یک  مانند

 یو مهاربند یسازکمک به بالشتک یقالب برا

 .باشدی مینقل خارجوحمل ینرکانت داخل درب

رول آپ و پدها به درب متصل  که یهنگام

 و هم یدمحافظت هم درب را بگذار ی  براشدند

در داخل را BC #275 ی با فلوت سازتکبالش

 انجام دهید.نقل وحملمحفظه 

 

 یلجلو اتومب یشهبسته ش یطراح

 
جلو در  یهایشهبه محافظت از ش یطراح ینا

گشتاور در هنگام انتقال کمک  یابرابر ضربه و / 

 یکسفت را به یرقسمت غ یک یبندبسته کند.یم

ان آن را کند تا بتویم یلسطح سفت و سخت تبد

بندی آن را در مقابل فشار و با بسته کرد زیرسازی

 مقاوم کرد.

 BC #275را با فلوت جلو  یشه  شقبل از حمل

کانتینر  کامل درون یپوشانهم گذاری بابالشتکو 

 ید.قرار دهنقل وبرای حمل
 

 طرح رینگ چرخ 

 دار متناسب با های درزقالب .دکنیمحافظت م ییدگی  خراش و سایطرح از لبه در برابر فرورفتگ ینا

 اند.شده یمختلف طراح یهااندازه
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 )جلد سپر( - جلوی خودروبسته  یطراح

 
در برابر خراش و  جلوی خودروطرح از  ینا

با سطح  یمحافظت اضاف کند.یمحافظت م یشسا

 است. یاریاخت یسهکچند 

 فلوت یکرا درون  جلوی خودرو قبل از حمل 

275# BC پوشانی کامل در کانتینربا هم  

 ید.قرار ده نقلوحمل
 

 قالب یااصالح  یبندبسته یطراح

 
   ازسفت و سخت یرونیب یبندطرح بسته ینا

قبل از  یرتر و تم یهاخراش و خم شدن قالب

را متناسب با Sonopost . کندیرنگ محافظت م

 را کاور یا قالب کوتاه شده .یدکن یمطول قطعه تنظ

ا رو هر دو انتها  یرونی ظرف وارد کنیددر قسمت ب

 حساس به فشار یکینوار پالست 2با حداقل 

 بپوشانید.
 

Call 1.800.377.2692 for information on 

Sonoco’s Sonopost Technology. 

 

 حمل بار یبندبسته

  هستند بریبار ی که واجد شرا ییهامحموله

 یابه راهنم  اساس ینا   برشوند یبندبسته یدبا

 یدکن تعیین ید.مراجعه کن FedEx یخدمات فعل

 ؟نقل استوحمل ی محموله شما واجد شرا یاآ

 یبندخود را بسته یباربر یهامحموله یدشما با

در  یگرد یهاشدن بسته انباشته مکانتا ا یدکن

حاهل  یناناطم فراهم شود. محموله شما یباال

 )سلفون( نوارشما  یباربر یهاکه محموله یدکن

  در محکم به پالت وهل شده باشد و شدهپیچ 

پیچیده شده دو جهت  هر که نوارها در یحال
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 سلفون بسته فق  با  که پالت ی)بارها باشند.

 .(یستندقبول ن . قابلشوندیم

بدون  یپالت چوب دار یاچینپالت  استفاده از

 یهکل یدشما با ید.کن یآن خوددار زیر یهاتخته

را  یشترب یاپوند  151 وزن با حمل بار یهامحموله

 یمنا پالت جکسازگار با   یفتراکل یهپا یکدر 

 یبرا یمعمول یهپا یکمشخصات  حداقلید. کن

نشان  ینجادر ا جک پالت پیکربندی یا یفتراکل

در مورد  یقالرات دقاط  یبرا داده شده است.

 یبندبسته یراهنماها به ها محموله یسازآماده

 ید.کنحمل بار مراجعه  یبرا

 
fedex.com/us/services/packageshipment/ 

preparing/

 
 و  درزگیری کردن یهادستورالعمل

 یبرچسب گذار

سه نوار  حداقل یرونیبگیری جعبه درزهنگام  •

که ررض آن  چسب حساس به فشار یکپالست

را در باال و پایین کارتن  باشد اینچ 2حداقل 

 محکم ببندید.

 ای  همه درزها Hنوار زدن با استفاده از روش  •

 .یدچسب برنها را نوارلبه 

 ینتربرر  نقل را در باالیوبرچسب حمل •

 .یدقرار ده ضلت

ی در بندقابل بسته هنگام حمل قطعات غیر •

را به طور ها آن یرونی ب ایهای کنگرهمحفظه

 .یدکن یگذاربرچسب مناسب

شده و پر شده را با  بندیقطعات بسته •

و  گذاری کنید.رالمت FedEx ارسانایبرچسب ن

 ید.نقل را به آن بچسبانوبرچسب حمل

  یاکابل  ی  بندهانواری هایبرچسب •

درخواست  ینجا/ جعبه را در ا یرتا یهابرچسب

 ید.کن

 

 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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 کاغذی وانیل یبندپرکن و آب یهانیمجموعه ماش
 برگردان: سمیرا برنجی اردستانی

 ای استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته
 

 وانیل یبندپرکن و آب یهانیمجموره ماش

 Syntegon Ampackیفرر یهااز شرکت کاغذی

GmbH آلمان و  Osgood Industries   LLC   

 LFSبا دستگاه پر کنندهآمریکا متحده  االتیا

 افتهی توسعه ییو غذا یلبن تیهنا یبرا دیجد

 .است

العاده و فوق ریتم یبهداشتدر دسترس  یاجرا

محصوالت با ویسکوزیته   تیماکه    LFSبا  ریتم

  ت  مانند ماسرنددا ازیپمپاژ ن ی کهو محصوالت باال

  سس  پی  دی  ساالد دلنیخامه ترش  مارگار

آماده شده در  یخانگ واناتیح یغذا ایسوپ  

 یبندبسته بندی پر کرده یادر بستهظروف را 

 یطور نیشما نیا دیکند. مفهوم ماژوالر جدیم

را قادر  دکنندگانیشده است که تول یطراح

 یهاستهخوا رییسازد تا به سررت در برابر تغیم

 یاز رملکردها کیبازار واکنش نشان دهند. هر 

 تعویض ای  اضافه ریتوان مجدداً تجهیدستگاه را م

 یرا برآورده کند. طراح یسفارش یازهایکرد تا ن

نظافت و  یرامطلوب را ب دیو د یباز  دسترس

 .کندیم نیتضم  آسان ینگهدار

 
انواع محصوالت و  ریپذکنترل انعطاف ییتوانا

 یدر بازار رقابت یدیکل تیمر کیتواند یها مالبق

 محصول ری  مد Oguz Karcier.باشد ییمواد غذا

Syntegon  هنگام توسعه"دهد: یم حیتوضLFS   

  که با میکرد یاژهیه ومفهوم مدوالر توج  کیما به 

تا در  ازدسیما را قادر م انیراحت مشتر الیخ

پر  دیجد یهاحلراه یبتوان رو ندهیآ یهادهه

 ".ها حساب باز کردآن یبندکردن و بسته

 یهاشامل ماژول LFS دیمدوالر جد مفهوم

 نیماش یاصل یاست که شامل عملکردها مجزا

، یبند، پر کردن، آبیعفونضد فنجان، نیمأت :مانند

توان یفنجان است. هر ماژول را م هیو تخل بندیدر

داکثر ح یبراجداگانه  دیتول یازهایه به نبا توجّ

 رایاصالح کرد. ب ای، اضافه یکربندیپ ،انعطاف

 پمپ سرو ستمیتواند به سه سیم  LFSمثال،

تک پمپ تازه  ستمیس ایپمپ مخزن  ای، درایو

پوشش دادن انواع  ی، براافتهیتوسعه 

ز شود. مختلف محصول مجهّ یهاتهیسکوزیو

و  ضیقابل تعو یهانازل :ز شاملدُ ستگاهیا

 کردن در محل( و زی)تم هکپارچی CIP نیهمچن
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SIP (براحلدر م ونیزاسیلیاستر )ماتیتنظ ی 

متداول  یهاتمام قالب LFS .است زیالعاده تمفوق

متر در یلیم 160تا  60 نیرا با قطر ب ینریکانت

 20000تا  یهشت خط با حداکثر سرعت خروج

 یکربندیکند. در پیم فراوریفنجان در ساعت 

حامل متناوب امکان  ، صفحاتیمتوال یسازهینما

پس از  یکیرا  ختلفم یبنددو قالب بسته فراوری

.کندفراهم میقالب  رییبه تغ ازیبدون ن یگرید
  

 
 

در  یمطلوب بهداشت  یاز شرا نانیاطم یبرا

 یضدرفون ستگاهیتوان ایپر کردن  م ندیفرآ نیح

محصول  یازهایکرد که ن میتنظ یکننده را طور

العاده فوق یکاربردها یند. برارا برآورده کمجرایی 

  یوالنط یمحصوالت با ماندگار :مانند ریتم

بدون  یتوانند دو نوع روش ضدرفونیم انیمشتر

نور  ای UVC را انتخاب کنند: نور ییایمیمواد ش

 یتوان از همان فناوری  ملی. در هورت تمایپالس

ها ها قبل از قرار دادن آندرکردن  یضدرفون یبرا

  نیها استفاده کرد. رالوه بر افنجان یرو

 یکنند  در حالیم هیهوا را تصف HEPA یلترهایف

ات سست و ذر   قبل از پر شدن خألهای مکندهکه 

 دکنندگانیکند. تولیها حذف مفنجاناز را  ایبقا

محصوالت خود را  یبندتوانند بستهیم ییمواد غذا

ل رو ایبرش خورده  شیاز پ یهالیبا استفاده از فو

 یهاحسگرمهر و موم کنند.  یو چسب حرارت لمیف

 یمحصول  برا یمنیاز ا نانیاطم یبرا کپارچهی

  فیمهر و موم ضع ای یگونه نشت هر آشکارسازی

 .کنندمی یمهر و موم را بررس یکپارچگی
  
و کارآمد در حال حاضر و  یاقتصاد دیتول

  ندهیآ یبرا

 یمناسب برا یباز و طراح یبه لطف طرح کل

به  نهیبه یها از دسترسکاربر  یو نگهدار ریمتع

توانند یند و مهست برخوردار  LFS قطعات دستگاه

انجام  تیو سر ایمنقالب بدون ابرار را  راتییتغ

طول  قیدق میتنظ یبرا دیجد یژگیدهند. و

  العمرمادامشده  یروانکار یهااطاقانیو  رهیزنج

 اریبس دیاز تول نانیو اطم یبار  کاهش زمان خراب

 LFS نیشود. رالوه بر ایم نانیکارآمد و قابل اطم

شده است: هفحه  یطراح ندهینظر گرفتن آ ربا د 

 یراهنما  کپارچهی  HMI 4.0 یچند لمس شینما

شفاف و ساختار  یمنو کیبا را  به کاربر  چشمی

کارآمد و   کمک به گردش کار یبرا افتهی

 یهاحلدهد. راهیارائه م یابیبیر یسازساده
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توان اضافه کرد تا یرا م یشتریب یتالیجید

 رایشود. ب ریپذنمحصول امکا تیسر راتییتغ

 ماتیکند و همه تنظیم رییالعمل تغمثال  دستور

به طور خودکار با فشار  نیماش یهاشاخصالزم 

در  LFS  یداریشود. از نظر پایدکمه انجام م کی

ی براتواند یکند و میم ییجوهرفه یمصرف انرژ

   از جمله کاغذ و مواد داریمواد پا فراوری

 .شود یکربندیبهتر پ افتیزبه منظور با جریی تک

 در یابیفروش و بازار ری  مدنریو جاناتان

Osgood Industries LLC  هدف ما ": دیگویم

 ریپذانعطاف پرکنیو  یبندبسته یهاحلارائه راه

 ."بود ییو مواد غذا اتیلبن دکنندگانیبه تول

" LFS را  ندهیدر آ نانیقابل اطم یریپذانعطاف

را  ستمیتوانند سیم انیکند: مشتریفراهم م

کرده و آن را  یکربندیبا محصوالت خود پ متناسب

ها موجود ادغام کنند. آن دیدر خطوط تول

استفاده کنند   داریپا یبندتوانند از مواد بستهیم

 ستگاهیا ای افرودهرا  یپر کننده اضاف یهاستگاهیا

کنند. به طور  ضیموجود خود را تعو دربندی

مطمئن  اهر چه را انتخاب کند  م یخالهه: مشتر

 LFS یپر کننده خط یهاکه دستگاه میشویم

".آماده است ندهیآ یازهایهمه ن یبرا  هاآن
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 ها و مراکز تحقیقاتیمعرفی دانشگاه
 دنیا بندیبسته
 

هان امروز بر در جی بندنقش و اهمیت بسته

 بندی به رنوان پوششنیست  بسته کسی پوشیده

ا رکننتده و مصرففن اوری ای بین واسطه کاال نقش

 دارد که رالوه بر جنبه نگهداری کاال با ویژگی

تبلیغی خود در فروش کاالی تولیدی  –ارتباطی 

 بسیار تأثیرگذار است. در حال حاضر  هرینه 

لیون تن می 1350بندی جهانی برای بسته

 میلیون دالر است و 745محصوالت غذایی بالغ بر 

 تحقیقات نشان داده است که یک دالر 

د دالر سو 3بندی تا گذاری در هنعت بستهسرمایه

لیل تواند در پی داشته باشد و همین رامل  درا می

 هاگذاری دولتای برای حضور سرمایهکنندهقانت

 هادولتهای در این زمینه است و یکی از فعالیت

عت استفاده از مراکر دانشگاهی برای ترویج این هن

ه بباشد. در اینجا ها میو آموزش آن در دانشگاه

 شود.ها پرداخته میبررسی یکی از این دانشگاه

 

 فلوریدا دانشگاه

 عمومی آمریکایی دانشگاه یک فلوریدا دانشگاه

 هکتاری 000/2به وسعت در فضایی تحقیقاتی و

 ترینمهم از است. یکی فلوریدا ویل،گینه س در

 دانشگاه جنوب، در دولتی تحقیقاتی هایدانشگاه

 & U.S. News گزارش توسط که فلوریدا است

World قرار کشور برتر دانشگاه 15 بندیرتبه در 

 .دارد

UF هایبرنامه جمله از علوم، در پیشگام یک 

 شناسی، زیست کشاورزی، علوم مهندسی، برتر

 از یکی عنوان به UF .غیره است و بیوشیمی

کشور آمریکا،  در تحقیقاتی مؤسسات ترینبزرگ

 بیوفنّاوری در خود نوآورانه هایبرای برنامه

  مهندسی، متخصص در UFاست.  مشهور

فنّاوری است که در مقطع  و شناسیزیست

 مهندسی شناسی و زیست کارشناسی، مهندسی

 رنامه،ب بندی را گردآوری کرده است. اینبسته

شناسی است که با زیست بزرگ مهندسی از بخشی

 و بیوشیمی رایانه، طراحی هایمهارت بر تکیه 

ایجاد  و طراحی در درگیر هایفیزیک تمام جنبه

 غذایی را در نظر دارد. ارتباط مواد بندیبسته

 و صنعت با فلوریدا دانشگاه قوی و گسترده

برای  رقابتی کار بازار در منطقه، در کاروکسب

 دارد. مهمی التحصیالن حضورفارغ
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  اجسام نیمه هادی کارآمد،

 .شودیم یکیپالست یهاارزش زباله یشمنجر به افزا
 برگردان: دکتر منا شایسته کیا

 

 یرپذانعطاف یک الکترونیرات دهنده تجهتوسعه

( (PragmatIC Semiconductor اجسام نیمه

ست که در حال کار بر ارالم کرده ارسانا کاربردی 

 یبراتر  تولید هوشمندانه  UKنوآوری پروژه  یرو

 یناست. در ا یکپالست یافتباز یفیتک یشافرا

شناسه  هایبند  به بستهSORT ITپروژه  با کد 

 یابیشود تا ردیداده م یمنحصر به فرد یجیتالید

 یساتدر تأس یبندبسته یعاتضا ازیو جداس

 .شود یلتسه (MRF) مواد یابیباز

و  ییمواد غذا یبندبسته یدکنندگانتول

مواد  یافتباز یفیتدر تالش هستند تا ک یدنینوش

باال  یفیتبا ک PET (FGPET) ترفتاالت یلناتیپل

 یخود برا یکنند تا به اهداف قانون ینمأرا ت

 یلدل ینامر به ا ین. ا[i]برسند  یافتیباز یمحتوا

 یهاختیرساز   با ییدر کشورها یاست که حت 

انگلستان  که در آن  نند:  مازبالهخوب  یآورجمت

 45در حال حاضر حدود  یخانگ یافتباز یهاطرح

 را به خود اختصاص  یشهر یهادرهد از زباله

شده  یابیمواد باز یبیترک یعت  طب[ii]دهند یم

 یاربس یگرد یهایکها را از پالستآن یجداساز

الت منجر به ح ینامر در بهتر ینکند. ایدشوار م

 یبردر مورد ف یشترارزشمند  ب FGPET کاهش

از دست دادن  بار  حالت  یندر بدتر یاشود. یم

 ینیبیش. با پگرددمی آن در محل دفن زباله

( که از ررضه FGPET یافت)باز rFGPET یتقاضا

از  یکی SORT-IT  [iii]گرفته است  یشیپ یکنون

مواد است  ینجذب ا یشافرا ید براابتکارات متعد 

تواند یامر م ینبودن ا یرآم یتو در هورت موفق

 یابیباز یساتتأسها )MRFشود که  ینمنجر به ا

 خود را  یکپالست ید خروجنبتوان ( مواد

مختلف را به نحو  یهاکرده و بسته یبنددرجه

 ند.نک یگذاریمتاحسن ق

 PragmatICرامل شرکت  یر  مدیتاسکات وا

Semiconductor یمزده هست یجانما ه" :یدگویم 

ما  یکه از فناور یمکن یترا هدا یگرید که پروژه 

 ی ارهمنابت س یداریبر پا ماندگارمثبت و  یرتأث یبرا

 چرخه بازیافتمشکل " "ما استفاده خواهد کرد.

 کنیمبینی میپیشاست و ما  یچیدهمشکل پ یک
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پتانسیل این را  شده یهتعب یکیالکترون یلکه وسا

مرحله در طول رمر بسته  ینچند درکه  دارند

از پازل را در هر مرحله حل  ید و بخشنفعال شو

 "د.نکن

 یفبا ط PragmatICاز پروژه   یبه رنوان بخش

 یهمکار یستماکوس ینا یهااز شرکت یعیوس

هوشمند امکانات  یهاکند که معتقدند برچسبیم

منش   یدهند. بابیارائه م یسازبدر مرت  یجالب

ید تول یشرفتهپ یقاتتحق مرکر در یقاتتحق سرپرست

 Cymru((AMRC یسنجامکان ینا": یدگویم 

 یسازبمرت  یبرا یازمورد ن یاراثبات بس طهنق یک

را  RFID( با استفاده از ROI) یهبازگشت سرما

به دست آمده ما  یهابا داده" "کند.یم فراهم

  یاسمق را در پروژه ینا یمبتوان یمدار انتظار

 ".یمببر یشپ 2022سال  در خود یشرکا با تربزرگ

 منبع:
https://packagingeurope.com/pragmatic-

semiconductor-leads-project-to-   increase-

the-value

 

 

 

 

 
 

https://packagingeurope.com/pragmatic-semiconductor-leads-project-to-%20%20%20increase-the-value-/
https://packagingeurope.com/pragmatic-semiconductor-leads-project-to-%20%20%20increase-the-value-/
https://packagingeurope.com/pragmatic-semiconductor-leads-project-to-%20%20%20increase-the-value-/
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  یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهبازار ک
 2026دالر تا سال  یلیاردم5/73به ارزش  

 

 برگردان : دکتر منا شایسته کیا

 

 یهایسهک"بازار  یقاتتحق یدطبق گرارش جد

( PE  PPقابل انعطاف بر اساس مواد ) یکیپالست

تخت   یهایسه  نوع )کیلنپروپیپلیلن و اتیپل

( و یدنیبرد )غذا  نوش(  کاریستادها یهایسهک

 یکای  اروپا  آمریشمال یکای  آمرAPACمنطقه )

 یهاینیبیشپ -( یقاو آفر یانهو خاورم یجنوب

منتشر شده توس  "  2026تا سال  یجهان

MarketsandMarketsیهایسه  اندازه بازار ک 

دالر در سال  یلیاردم 7/53 قابل انعطاف یکیپالست

شود یم ینیبیششود و پیزده م ینتخم 2021

در دالر برسد.  یلیاردم 5/73به  2026که تا سال 

CAGR))  6.5( نرخ رشد ساالنه  یانگینمدرهد

مشخص  یبازه زمان یکدر  یگذاریهسرما یک

 (سال یکاز  یشب

 

 
 یلبه دل یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهبازار ک

سبک و  یبندمحصوالت بسته یتقاضا برا یشافرا

 یبرا ییهاحله هرفه و راهراحت و مقرون ب

 یادی  شاهد رشد زیدنیو آشام ییغذا یکاربردها

است.
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بازار  ،مواد قسمت ینتربزرگ یلناتیپل

را تشکیل  یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهک

 دهد.می

 بر اساس یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهبازار ک

 میقسموارد ت یرو سا یلنپروپی  پلیلناتیمواد به پل

ر از بازا یشتریسهم ب یلناتیشود. بخش مواد پلیم

 یهایژگیبه و ینرا به خود اختصاص داده است. ا

به کشش  یلتما :منحصر به فرد آن مانند یانجر

  ال  وضوح بایدتول یینپا یهاینه  هردر هنگام فشار

   نسبت داده یحرارت چسبیدن محکم یتقابل

 یرا برا آن یباال و نرم یدگیکشقابلیت  شود.یم

 ینیبیشکند. پیمناسب م یایسهک یبندبسته

ماده در حال  ینتریتسر یلنپروپیشود که پلیم

مقاومت  یلبه دل ین. اباشدبخش مواد در رشد 

  یییمیاهمه انواع مواد ش یباًخوب آن در برابر تقر

 یو اکثر مواد آل یاها  قلیقو یدهایاز جمله اس

جرو شود که یم ار آن ب یو نقطه ذوب باال است

قابل جوش و محصوالت  یهابسته یمواد برتر برا

 شود. یضدرفون
 

 بخش بازار  ینتربزرگ صاف یهایسهک

 هستند.قابل انعطاف  یکیپالست یهایسهک

 بر اساس یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهبازار ک

  یمتقس رمودی مسطح و یهایسهبه ک  نوع

ا از نظر مسطح بازار ر یهایسهشود. بخش کیم

. مقرون به هرفه کندمی یتارزش و حجم هدا

ها به سهم آن در فروشگاه یباییز یشبودن و نما

 ریپذانعطاف یکیپالست یهایسهآن در بازار ک یاهل

 کند.یکمک م
 

 یهایسهبازار ک یبخش کاربرد ینتربزرگ غذا

 .است یرپذانعطاف یکیپالست

ر اساس ب یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهبازار ک

  یمموارد تقس یرو سا یدنی  نوشکاربرد در غذا

سهم  یشترینب ییشود. بخش مصرف مواد غذایم

و  یریپذبازار را به خود اختصاص داده است. شکل

که در برابر  یوزن کم آن همراه با محافظت

حل راه یک بهها را یسه  کدهدیها ارائه میآلودگ

مواد  یبندهمحصوالت بست یبرا یبندل بستهآیدها

کند که منجر به سهم برر  آن یم یلتبد ییغذا

 .شودیدر بازار م
 

APAC (Asia-Pacific) یانوسیه اق و یاآس

 یکیپالست یهایسهک یبازار برا ینتربزرگ

 .قابل انعطاف است

 ینتربرر  که شودیم ینیبیشپ APAC منطقه

 یندر باالتر ینیبیشدر طول دوره پ شود وبازار 

با  APACرشد کند. رشد درآمد  CAGR یرانم

 :مانند ییمصرف مردم در کشورهاو درآمد  یشافرا

با   طبقه متوس  یتجمع یش  افراو هند ینچ

شده و رشد  یبندبسته یغذاها یتقاضا برا یشافرا

  ینرالوه بر ا همراه است. یدنیهنعت غذا و نوش

قابل انعطاف در  یکیپالست یهایسهرشد بازار ک

کننده و مصرف یشترب یهاینهبه هر APACمنطقه 

در حال  یدر اقتصادها یبندمواد بسته یدتول

شود. یو هند نسبت داده م ینچ :  مانندتوسعه

 ینتریتسر آینده در ینشود که چیم ینیبیشپ

 امر ینجهان باشد. ا اسربازار در حال رشد در سر

کشور  در  این در یتجمع یشافرا یلبه دل

همراه با توسعه  یبندبسته دسترس بودن مواد

بر رشد  یمامر به طور مستق یناست. ا یفناور

در منطقه  یرپذانعطاف یکیپالست یهایسهک

APAC گذاردیم یرتأث. 
 

 :  منبع
Visit https://www.marketsandmarkets.com/

Market-Reports/flexible-plastic-pouches-

market-106470108.html for more 

information. 

This article was originally posted on 

www.flexpackmag.com.

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/flexible-plastic-pouches-market-106470108.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/flexible-plastic-pouches-market-106470108.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/flexible-plastic-pouches-market-106470108.html
http://www.flexpackmag.com/articles/91417-flexible-plastic-pouches-market-worth-735-billion-by-2026
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شركت طراحى مهندسى و تامين قطعات ايران خودرو  

                                (سهامى خاص) 

- تهيه استانداردهاى تخصصى  در زمينه لجستيك 
   و بسته بندى   براى شركت ساپكو 

- عارضه يابى بسته بندى  
- دوره هاى آموزش تخصصى بسته بندى 

- طراحى بسته بندى هاى جديد و 
   جايگزين براى طرح هاى قديمى 

- طراحى بسته بندى چوبى به ويژه پالت - طراحى بسته بندى چوبى به ويژه پالت 
- تهيه نرم افزارهاى چند جانبه براى     
    بسته بندى محصوالت شركت ساپكو 

- تحقيق و اجراى طرح هاى جديد با  مواد پليمرى براى جايگزينى وضع موجود 
- تحقيق و توسعه روى كارتن و ليبل هاى   بسته بندى محصوالت ساپكو 

- تحقيق براى ايجاد بسته بندى هاى هوشمند 
- به روز نمودن ماشين آالت بسته بندى در شركت ساپكو 

-  نگاه مهندسى به توسعه طرح هاى بسته بندى صادراتى محصوالت ساپكو -  نگاه مهندسى به توسعه طرح هاى بسته بندى صادراتى محصوالت ساپكو 

مهم ترين محورهاى همكارى: 
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 بندی در فرآیند بازاریابی و فروشمدیریت بسته: عنوان -

 سمیره کارگرفرد  زاده مازیار قاسم: مؤلفان -

 ادیبان روزناشر:  -

 1400سال انتشار:  -

 312 تعداد صفحه: -

 انگلیسیزبان:  -

 5-58-6156-622-978 :شابک -

 

 

 ندی  بلیف شده است. در این کتاب به اهول و مبانی بستهأت فصل 4 دربندی کتاب مدیریت بسته

فصیل تبه  بندیها  نقش رایحه و رنگ در بستهها  روانشناسی رنگبندی  مبانی نظری رنگهای بستهلفهؤم

و سایر  رم افرارن  ارتباط تصویری: بندی که شاملها طراحی رملی بستهاند. رالوه بر اینتوضیح داده شده

حی ظرف و یک لوگو  تنظیم و ترسیم تصاویر در نرم افرار  طرا تکمیل طرح :های دخیل در آن مانندآیتم

جمله  سته ازبندی رناهر تصویری و نوشتاری بر روی یک بچینش و گرید QR هلوگرام و سازیبسته  آماده

از  Ilustrator نرم افرار موزشآ .بندی به آن پرداخته شده استمباحثی است که در کتاب مدیریت بسته

 این نرم افرار نیر در هایانتخاب پروژه و کاربرد و قابلیت راهنمای نصب و فعال کردن نرم افرار تا باز کردن و

 .آمده است فصل سوم این کتاب
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 های مدیریت و چیدمان فروشگاهاهول و روش :عنوان -

 راده حرفتی  گلناز رلیسنگرودیمازیار قاسم زاده  :مؤلفان -

 ادیبان روز :ناشر -

 فارسی :زبان -

 1397 :سال چاپ -

  سوم :چاپ نوبت -

  34 :تعداد صفحات -

 وزیری :قطع و نوع جلد -

 4-39-8190-600-978 :شابک -

یدی روز  مسائل کل اهول طراحی و چیدمان فروشگاهی در افرایش رضایت مشتریان و سهم بازار از قشن

راف ساختمان است  اهولی هر چیر در داخل یا اط مان  مکان یا ترتیبدر فرآیند بازارایابی و فروش است. چید

 .برداری را نمودبه نحوی که بتوان بیشترین بهره

 وشگاه وکارها  فروش محصوالت از طریق مراجعه مشتریان به فضای فیریکی فرودر بسیاری از کسب

ه ه ما توج چیدمان فروشگا . وقتیخوردها به هورت حضوری رقم میمشاهده کاالهای مختلف و انتخاب آن

ت قی ه و موف کار ما جذب شدومختلف به سمت کسب هایمشتریان را به خوبی جلب کند  مشتریان با سلیقه

پیرامون  الراتهای مدیریت فروشگاه  کسب اط  آمده است. آگاهی از شیوه بررگی در اولین گام به دست

داری مفروشگاه  هایروش متناسب برای چیدمان فروش وهای اهولی و فروش و آگاهی از شیوه مهندسی

حسوب شوند که در های فروشگاهی مدر مدل کاروت در کسبقی ثر در موف ؤتوانند از روامل بسیار مهمگی می

 .گیرده قرار میاین دوره آموزشی مورد توج 

نگ  نور و ری و فروش  یاری جستن از مباح  مهندسی  معماری  بازاریاب در کتاب حاضر سعی شده که با

های دانشگاه تدریس در های اجرایی وهای چندین ساله در پروژهتجربیات کسب شده حاهل از فعالیت ... و

 .استفاده شده است شده در این حوزه د برگرارمختلف کشور و سمینارهای متعد 
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