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 بندی کشورها و معرفی دستاوردهای علمی در ارتقاء صنعت بستهنقش و جایگاه نمایشگاه
کنندگان کاالهتا، تيييتراآ چنانتان هاي توليد و طبيعت  مرتر هاي توليد، محيطامروزه در حيطه فناوري

شتوند  بته ارد بتازار مرتر  م گسترده و وسيع اس  که کاالهاي متنوع به طور مرتّب با نمتا و اتاهر صتاو، و

 هتتاي نتتوسد، هتتاي متترتبط بتتا کتتاال و ستتا فنتتاوريهمتتيد دليتتو، روزهتتاس  از ستتاا مرستتور استت  تتتا در حتتوزه

رسان  از چناته کته اتّقتاف افتتاده هاس  برگزار گردد تا بتوان ضمد معرف  دستاوردهاي جدسد و اطّالعگردهماس 

بنتدي ي را انتقاا داد  در کشتور متا در صرتوو تتنع  بستتهاس  به عالقمندان فضاي جدسد تحقيق و نوچور

کننتده صتوب  باشد که فعاالن اسجاد اسد اتّقاف و روسداد مهم تالش دارند منعکسحدود بيس  و هش  دوره م 

کننتده و هاي توليددهد فقط تتالش شترک براي مردر و عالقمندان به اسد ابرتنع  باشند، اما چناه که رخ م 

گان کاالهاس  که در رقابت  سخ  جه  باق  ماندن در بازار، با هر روش ممکد اقدار بته معرفت  و کنندتأميد

نماسند  به هميد دليو، در ط  قرستب بته سته دهته در ستی ارزستاب  محتدود نماسش کاالها و ابتکاراآ صود م 

مري براي عالقمندان اسجاد ثشوسم که اسد روسداد بزرگ ساليانه نتوانسته اس  تيييراآ و جهش مثمرمتوجّه م 

نماسد  امروزه با توجّه به رشد روزافزون علور مختلت  در دنيتا و استتقاده از ابزارهتاي مترثر در انتقتاا دانتش و 

رستزي مدسرس  تأثيراآ چن بر همگان واضح و مبرهد اس  که قبو از اسجاد اسد روسداد بزرگ ساليانه، هيچ برنامه

اي بر چناه که صواهد گذاشت  در دستتور کتار وجتود نتدارد  حتّت  بعتد از کنندهکننده و بازتابمدوّن، متحوا

کنند  نماسشگاه  که عنوان برگزاري چن هم براي حاضرسد بازصوري از حضورشان ندارند و گزارش  درساف  نم 

   در تتورت  چفرسد براي نيازمندان باشد، اثري از چن گزارش نشده اسگيرد و باسد متحواالملل  به صود م بيد

 بنتدي کشتور متا ضتعي  که هميشه در محافو مختلت  کشتور تتحب  از استد است  کته عترا تتنع  بستته

برند  غافو از چن که کشتور متا بندي رشد کند را به کار م باشد و استقاده از سراا عه کنيم که تنع  بستهم 

 باشتد، از چن کته بخشت  از چن مت فاقد سی سيستم متحوا چفرسد در اسد صروو بتوده و برگتزاري نماسشتگاه 

 غافو هستيم 

هميشه به دنباا کنترا عوامل  مانند: حقظ و نگهداري سالم  کاال در مقابو صطراآ، فساد، ضتربه، لترزش، 

جاس  به وسژه در کاربردهتاي تجتاري بتر ونقو و جابهفشار، شراسط محيط  در شبکه توزسع، انبارها، مراحو حمو

باشيم، لذا وق  چن رسيده اس  که دسگر از قالب سنت  صتار  شتده و کمت  لوب م بندي مطاهمي  سی بسته

دسدگاه ما را به سم  علور و فنون جدسد سوف دهيم  اميد اس  مدسران تأثيرگذار بر استد وقتاسع مهتم و بتزرگ 

 ساليانه ورود نماسند تا به رشد کيق  اسد ابرتنع  کم  کمی گردد 



 7                              1400زمستان  – 9 شماره  –دومسال 

 غذا:  تیفیک زمان حقیقیپایش  یهوشمند برا یبندبسته
 ندهیو آ یتحوالت کنون

 

 برگردان: دکتر سمیرا برنجی اردستانی
 ایاستادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 چکیده

 شسرا افزا ديعمر مق دس، بنابراداراس را  س حقظ مواد غذا مورد بحث روز دنيا درنقش  س مواد غذا يبندبسته

 يسازرهيدر طوا ذص ديو همان ديتول رهيدر طوا زنج  منسو ا  يقيک دسکه از باالتر  دهد، در حال م

غذا در طوا   يقينظارآ مداور بر ک  يقابل  با معرف س هوشمند مواد غذا يبندکند  بسته حاتو م نانياطم

 يها، عملکرد بستهس مواد غذا عاآساز غذا و ضا  ناش يهايماريب طييانو کاهش   ابسارز يبرا رهيکو زنج

غذا در   قيمختل  ک يهاسنجش بر اساس شاصص ستميس دسمنظور، عند دسا يدهد  برا م بهبودرا   سنت

مرور  دسمانند  ا م  عالش باق یبه عنوان سهمانان  يتجار يهاکاربردشده اس ، اما  شنهاديپ رياص يهاساا

در زمان  س مواد غذا يارنگهد  يو وضع  يقيپاسخگو اس  که در نظارآ بر ک يهاستميمهم از س ياصالته

از  يبردارشود و متعاقباً، بهره غذا به طور صالته ارائه م  يقيک يهاشود  ابتدا، شاصص استقاده م حقيق 

 يها  سرانجار، عالشرديگ هوشمند بر اساس مواد پاسخگو مورد بحث قرار م يبندساص  بسته يها براچن

 يعملکرد يهاحوها بر توسعه راهتمرکز تالش  يتا اهم رديگ قرار م  مورد بررس ندهسچ يو روندها يجار

 برجسته شود  ،دسجد
 

 ؛ حسگرهاحقيق غذا؛ نظارآ بر زمان   يقيک يهاهوشمند؛ شاصص يبندغذا؛ بسته ها:دواژهیکل
 

 مقدمه -1

، ساالنه  گزارش سازمان بهداش  جهان اساس بر

 بعمنامربوط به  يماريمورد ب ونيليم 600از  شيب

 وينقر به دلهزار  400از  شيچلوده اس  و ب يغذا

جان صود را از دس   س از مواد غذا  ناش  چلودگ

 ،شرفتهيپ اريبس يکشورها در  حتّ اقع،در و د دهن م

 يماريب ياز غذا هنوز عامو جدّ  ناش يهايماريب

 شوند  نقر م دسمرگ عند به منجر ساالنه و هستند

از   توان با عوامل م غذا را  يقي، ک به طور کل

کننده، ارزش مرر  يسالم ، استانداردها :جمله

عوامو  دسرو، ا دساز ا داد  صيو ثباآ تشخ س غذا

  ابسارز يبرا رد بحث روز دنيا،شاصص مو یس

 دسکننده هستند  از اغذا بر سالم  مرر  ريتأث

  ابسبه ارز يادسه زتوجّ راًياص س غذا عسنظر، تنا

 ءانقضا خسامروزه معمواًل از تار اند غذا داشته  يقيک

زمان فراصوان محروا  دييمنظور و تع دسا يبرا

راآ استاندارد وجود مقرّ رغمعل شود   استقاده م

 ينگهدار  ي، عدر نظارآ کامو بر وضعرانهيسختگ

 يبرا يدستهد حقيق ،در زمان  س مواد غذا

 ي، جاطسشرا دسبا ا کننده اس  سالم  مرر 

 جهان سراسر در س غذا عسکه تنا  سيب نتعجّ

  هستند که به راحت س هاستميصواستار توسعه س

گنجانده شوند و بتوانند  س مواد غذا يبنددر بسته

ارائه دهند   حقيق را در زمان   تيقيک فهم و درک

منجر به  رياص يهاانجار شده در ساا يهاتالش

شده اس  که  دبخشسنواهور نو نهيزم یس جادسا

نوچورانه اس  که  يبندبسته يهايفناور :شامو

 دهد  را نشان م  مواد معمول  نسگزسجا ويپتانس
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 :شامو يبندبسته جسرا يهايورا، فن طور سنتهب

اثر با  و ب رفعااي، غ قعالانرياستقاده از موانع غ

و  ژنياز تماس رطوب ، اکس يريعملکرد جلوگ

رو،  دساس   از ا س ها با محروالآ غذاندهسچال

آ زمان غذا در مدّ  يقيها حقظ کچن  اتل تأثير

مختل   يهاو محافظ  از چن در برابر تنش ديمع

 س غذا يهااس   برعکس، بسته س ايميش و یسزيف

عند عملکرد فعاا  اس یس ،نوچورانه ممکد اس 

در حقظ و   داشته باشند که بتوانند نقش مهم

، تعداد نظر دسکنند  از ا قاسا س مواد غذا ينگهدار

هوشمند فعاا  يهاتوان در بسته م که س ها يقابل

داده و  شسفزاغذا را ا  يقي، به سرع  کگنجانيد

 دسا رساند  را به حداقو م س مواد غذا عاآسضا

که نقش مورد بحث روز  متعهّد شدند دسمواد جد

و به حداقو   يقيک شس، افزا منسدر بهبود ا ايدن

ا پوشش دهند  ر س مواد غذا عاآسرساندن ضا

 "فعاا هوشمند" :مانند يداتطالحاآ متعدّ

1 ،

 "فعاا"

 "هوشمند"و 2

اتطالحاآ به طور متناوب در  دسا نکهسا رغم عل

  مختلق ميشوند، مقاه استقاده م تحقيق اآيادب

هوشمند  يهابه طور صاو، بسته دهند  م نشان را

 ريتأث س محروالآ غذا يرو ميطور مستقبه

ها را کنترا چن  يگذارد، بلکه فقط وضع نم

  فعاا نقش مهم يهاکه بسته  کند، در حال م

 طيبر مح ريبا تأث س مواد غذا يگارماند شسدر افزا

 يبند، بسته هطور قابو توجّاطرا  غذا دارند  به

افزاس  سگر همبا سکدهوشمند و فعاا ممکد اس  

کند که امروزه به  جادسرا ا يزيو ع داشته باشند

نشان داده  فعاا هوشمند يبندعنوان بسته

نشان  يها ژگسه به و، با توجّ طور کلشود  به م

                                                
1- Smart 

2- Active 

3- Intelligent 

را  هادس، افعاا يندبداده شده توسط مواد بسته

  سنت يهاستميگسترش س  توان به سادگ م

طور امروزه بهدانس  و  س مواد غذا يبندبسته

استقاده  يمحروا تجار دسدر عند ياگسترده

هوشمند  يهاشود  برعکس، هد  از بسته م

 و/ س محروالآ غذا  يقيک زمان حقيق   ابسارز

مختل   يهاگناايس قساطرا  از طر طيمح اس

  يقيمختل  ک يهاطور صاو، شاصص  بهس ا

 س ايمي، رطوب ، دما، مواد شpHمثاا،  براي)

منظور مورد  دسا يتوان برا ( را مرهيغ صاو و

 دسحاا، اگرعه عند دساستقاده قرار داد  با ا

شده  جادسغذا در گذشته ا  يقيک پاسشدستگاه 

دهه  رد نهيزم دسدر ا  اس  و تعداد مقاالآ علم

 ياس ، به استثنا افتهس شسگذشته به سرع  افزا

(، 3.5بر دما )بخش   حسگر مبتن يهاستميس

بو هوشمند قا يهابستهبه   ابين دستهنوز امکا

 يتجار اسيدر مقدر پاسش زمان حقيق   نانياطم

 ديعن  وجود ندارد  مشکالآ اتل بزرگ،

 يرهابه ابزا ازيباال، ن نهسهز :شامو س هاستميس

 ،موجود يبندو ادغار دشوار در مواد بسته دهيايپ

 دس، همانطور که قباًل در عندجهياس   در نت

اشاره شد،  رياص يهاشده در ساامنتشر   بررس

 ،سنجش يهايورافن دسکه ا  يواقع دسا رغم عل

را باال   يبا حساس س فساد مواد غذا صيتشخ

  تنعت يکاربردها ي، هنوز براپذسر ساصتندامکان

 ينور يهاحسگر، موضوع دس  در استنديمناسب ن

اند و قرار گرفته  مورد بررس ياندهسطور فزابه

مواد  يبندبسته يهابخش يرا برا س باال ويپتانس

ها کم ستميس دسدهند  در واقع، ا نشان م س غذا

 اس  کيبه اتراالآ الکترون يازيهستند، ن نهسهز

 استقاده يندارند و برا شگرصوان يهادستگاه

 رهيزنج يهاکاربر ندهس، نمادهسچموزش ند يهاکاربر

 ديکنندگان، مناسب اس   عنو مرر  عستوز

 ياتو کار دستوانند بر اساس عند م س رهاحسگ

3 معموالً براي توتي  

فناوريهاي جدسد بستهبندي استقاده م شوند  



 9                              1400زمستان  – 9 شماره  –دومسال 

نور  يهارندهي، گ سنجاز جمله سنجش رنگ

  اآ پالسمونو ذرّ  فوتون ي، ساصتارها1فلورسنس

 دسا  اتل ياساز مزا  کسباشد  در همه موارد، 

  تنوع رنگ وياس  که به دل  حسگرها پاسخ

مسلح قابو صواندن اس   با در  ريساده، با عشم غ

با هد   مقاله مروري دسموضوع، ا دسنظر گرفتد ا

اما جامع از تحوالآ  ،مخترر ايصالته یسارائه 

محروالآ  پاسش زمان حقيق در مورد  رياص

 ،نهنوچورا يبندبسته يهايورافن قساز طر س غذا

اس    ينور صيتشخ يهاستميبر اساس س عمدتاً

  اتل يها، ابتدا به طور مخترر شاصصدسبنابرا

پاسش  يها براوه استقاده از چنغذا و نح  يقيک

  متعاقباً، شرح شود م  معرف زمان حقيق 

انجار شده در توسعه  يهااز تالش بسوط م

که  شود مارائه  "ينور"هوشمند  يهابسته

غذا مورد   يقيک پاسش يبرا ماًيتوانند مستق م

کوتاه از  يا، صالته س  در نهارندياستقاده قرار گ

گزارش  ندهسچ ياندازهاشمو ع  کنون يهاعالش

 شود  م
 

 غذا تیفیک یهاشاخص -2

  قيک  يتوانند وضع که م  صات يهاشاصص

معموالً به  ،را نشان دهند س محروالآ غذا

محروا  یسکه در  س ايميش اس  کسزيف راآييتي

 رايقوار غذا )ب رييتي :دهد، مانند صاو رخ م

غذا ها(، رنگ سشدن سُ ظيغل اسشدن  رقيقمثاا، 

( اسش اکس يهاواکنش ويدل به شدن ياقهوه )مانند

از   مثاا، فساد ناش برايغذا ) يو طعم و بو

 ديعن صيتشخ( مرتبط هستند   pHراآييتي

ثر صطراآ مربوط رطور متواند به م س هاشاصص

 جهيرا کاهش داده و در نت مدسناا يبه مرر  غذا

( 1) از غذا را محدود کند  جدوا  ناش يهايماريب

و  س ذامواد غ  منسا ، يقيک  اتل يهاشاصص

صالته  پاسش زمان حقيق ها را در چن يکاربردها

 س هاشاصص ديمخترر از عن يامقدمه  کند م

 ارائه شده اس   رسدر بخش ز

 

 

 ییغذا یهاها در بستهآن یاصل یو کاربردها ییمواد غذا یمنیو ا تیفیک یاصل یهااز شاخص یاخالصه (:1)جدول 

  کاربردهای اصلی اصل کاری نشانگر حسی

2O 

 نسانسيبر اساس لوم

 بر ردوکس  مبتن

  سنجاساس روش رنگ بر

1 2هاي با اتمسقر اتالح شدهبنديبسته    

2CO 
 نسانسيبر اساس لوم

  سنجاساس روش رنگ بر
  تالح شدهاهاي با اتمسقر بنديبسته

 رطوبت
 و صازن القاگرر اساس ب

  سنجنگبر اساس روش ر

  فوتون ستااسکر هسپا بر

 تالح شدهاهاي با اتمسقر بنديبسته

 غذاهاي صشی
 

pH 

  سنجبر اساس روش رنگ

 س ايميبر روش الکتروش  مبتن

  فوتون ستااسکر هسپا بر

   و محروالآ لبن  گوش ، ماه

  محروالآ غذاس  منجمد  سنجبر اساس روش رنگ دما

 نیتروژن
 هايباد ر اساس چنتب
  سنجاساس روش رنگ بر

  محروالآ گوش  و ماه 

                                                
1- Fluorogenic Receptors 

2- Modified Atmosphere Packages (MAPs) 



                   
 1400 زمستان – 9شماره  – دومسال                                 10                                            

 کربن دیاکسیو د ژنیاکس -1-2

کربد در  دياکسيو د ژنياکس ديتماس ب ميتنظ

 ريو تکث بساز تخر يريجلوگ يغذا برا نهيزم

 ژنيها مهم اس   در واقع، اکسسميکروارگانيم

 اسش اکس يندهاسفرچ رسشدن و سا ياتواند قهوه م

ها را در انواع و رنگدانه ريپن،  در گوش ، ماه

کربد  دياکسيکند  برعکس، د جادستازه ا يغذاها

و کاهش  يهواز ب طيمح جادسا س توانا ويبه دل

pH ها ها و قارچيغذا، مانع از رشد باکتر طيمح

  2COو  2O زاني، کنترا مدسشود  بنابرا م

 يماندگار شسافزا يمهم برا راهبرد یس دهندهنشان

اتالح بسته اتمسقر  دساس  و عند س مواد غذا

)به  قسبدون تن س محروالآ غذا يبرا شده

 هياول بيها ترککه در چن  عنوان مثاا، محروالت

از نگهداري بهينه کنترا شود تا  دسبا اتمسقر

گونه  ، نظارآ بر هرجهيدر نت  شود( حاتو نانياطم

  يوضع تواند، گاز م بيترک اس در غلظ  و رييتي

 غذا را نشان دهد  نگهداري
 

 رطوبت -2-2

و باف    يحقظ وضع يمقدار رطوب  ثاب  برا

کم رطوب   رساس   در واقع، مقاد يغذا ضرور

که   را صشی کند، در حال  تواند مواد صوراک م

را   چلدهسا طيتواند مح از حد م شيرطوب  ب

ها فراهم کند  فرض و قارچ  کروبيرشد م يبرا

در برابر  يبندبسته جسرا ياهيوراشود که فنّ م

، سطح ق يهستند  در حق رسنقوذناپذ طوب ر

 ويتواند به دل م س غذا يهارطوب  داصو بسته

 يدستکار جهيبسته در نت  شکستد ترادف

آ در معرض مدّ  نادرس  و قرار گرفتد طوالن

داشته   هقابو توجّ راآييدما، تي دسنوساناآ شد

اس  که  يديکل عامو یس، رطوب  دسباشد  بنابرا

 ،رديه قرار گغذا مورد توجّ  يقيک  ابسدر ارز دسبا

 طسرا در مورد شرا يديالعاآ مقتواند اطّ  م راسز

 نامناسب ارائه دهد  ينگهدار
 

 pHتغییرات  -3-2

از   ، انواع صاتس مواد غذا انبارش در هنگار

توانند  م يهواز و ب يهواز يهاسميکروارگانيم

و  یيالکت دي)مانند اس  چل يادهيشده و اس ريتکث

غذا را  pHتواند  کنند که م دي( تولدياس یياست

که  کربددياکسي، ددسکاهش دهد  عالوه بر ا

اس ، ممکد اس  در   کروبيمحروا رشد م

 ديتول یيکربن ديحو شده و اس س محروالآ غذا

 دسدهد  از ا کاهش م شتريرا ب pHکند، که مقدار 

 ياطور گستردهبه pHحساس به  يرو، حسگرها

قرار   غذا مورد بررس  منسو ا   تازگ ابسارز يبرا

 اند گرفته
 

 دما -4-2

مهم مربوط به  يهااز شاصص گرسد  کسدما 

باال و نوساناآ  رسمقاد بااس  که  س فساد مواد غذا

 س مواد غذا يبر ماندگار يدسشد ريتأث ،هقابو توجّ

تواند به  مدما  شسدارد  در واقع، افزا خاااسدر 

زواا متعاقباً و   کروبيم ريباعث تکث  راحت

که نوساناآ  س امحروا شود  به طور صاو، از چنج

  عستوز رهيدما ممکد اس  در هر نقطه از زنج

  برص يبرا حقيق زمان  پاسشرخ دهد، 

اس ، که  يضرور  ماه :مانند س محروالآ غذا

  کروبيم  يفعال زانيبر م غالباًها چن يدما برا

 گذارد  م ريتأث
 

 تروژنیمربوط به ن باتیترک -5-2

 :، مانندواناآيمشتق شده از ح س محروالآ غذا

از  يادسته دهندهشان، ناآيو لبن  گوش ، ماه

 ريمستعد به تکث اريهستند که بس  مواد مررف

 باشندم  زايماريب يهاسميکروارگانيناصواسته م

 يهاديچم جادسها و اچن عسسر هستجز که باعث



 11                              1400زمستان  – 9 شماره  –دومسال 

کو   غلظ شس، افزا طور کلد  بهنشو م یيوژنيب

به عنوان شاصص فساد مواد  1ارفرّ هسپا تروژنين

  سالمت يکه برا  باتيترک ويو تشک س غذا

و  دس، کاداورديستاميه :صطرناک هستند، مانند

و  TVB-N، دسشناصته شده اس   بنابرا ديپوترس

  ابسارز يبرا ابزاري متعهّد و مقيدمربوط  باآيترک

تازه  ديپروتئ با پاسهمحروالآ   يقيمستمر ک

 هستند 
 

 یقی غذاهای پایش زمان حقوشر -3

هوشمند را  س غذا يهااروپا بسته ونيسيکم

 يبندبسته يغذا  يکه وضعي مواد"عنوان به

 "کنند مرا پاسش اطرا  غذا  طيمح اسشده 

هوشمند  يبند، بسته طور کلکرده اس   به  ستعر

 که داد حيتوض ياوراز علم و فنّ  بيتوان ترک را م

  يقيدهد، ک شسرا افزا  منسا و ديتواند عمر مق م

 مضر در راآييکند و در مورد هرگونه تي ديرا تضم

 يبند، بستهطور صاوها هشدار دهد  بهبسته

 يبسته برا  صارج اس  داصل طيهوشمند از مح

 کند  م غذا استقاده  يقيک  يوضع پاسش

که در حاا  س هاروش دسترمتداوا از ياالتهص

بر اساس زمان  س غذا يهامونهن پاسش يحاضر برا

ر مورد بحث قرا ادامهشود، در  استقاده م ،شاصص

 گرفته اس  
 

 2Oآشکارسازهای  -3-1

 ياطور گستردهبه اتمسقر اتالح شده يهابسته
  طوا عمر محروالآ مختل  صوراک شسافزا يبرا

،  معمول MAP یسده اس   در استقاده ش
شود که  م بندياز گاز بسته  محروا در مخلوط

کربد در چن  دياکسيو د تروژني، نژنيغلظ  اکس
  مختلق يهاحسگرراستا،  دسشود  در ا کنترا م

ها MAPدر  ژنيبه نظارآ بر غلظ  اکس رقاد
 نسانسيبر لوم  نشانگر مبتن يهاستميهستند  س

                                                
1- Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) 

شده در  هيتعب یيلوروژنف يهابر اساس مولکوا
اس   هاونس اسگاز و  به رسنقوذپذ يمريپل لميف یس

و  دسکلر وينسو ، پلکونيليس یيالست :)مانند
صود را بر اثر قرار گرفتد در   نورده ، که(رهيغ
حاا،  دسدهند  با ا م رييتي ژنياکس رضمع

  طيمح يبا منابع نور برانگيحتگ که   هنگام
اس  که   فاقد پاسخ سگرحنوع  دس، اانجار شود

مسلح قابو ريبا عشم غ  هطور قابو توجّبه
کننده یسبه منابع تحر جهيباشد، در نت صيتشخ
 يزرهايل اس ودهاس)به عنوان مثاا، د دسشدنوري 

دارد   ازيمناسب ن ي( و چشکارسازهارتابش نو
با   سنجرنگ کاهش-اکساسش يهاحسگر، متناوباً

و متشکو از  رسپذگش ساده و بر  مياستقاده از ش
بلو(  لديمثاا، مت براي) کاهش-اکساسشرنگ  یس
مثاا، گلوکز در  براي) يعامو کاهنده قو یسو 
ر رنگ بر اساس يي( قادر به تيس ايقل طيمح یس
( %1/0 ،براي نمونه) ژنيکوعی اکس راآييتي

  ابيقابو دست  رنگ راآييتي (1a)شکو  هستند 
نشان  ژنياکسحضور  دررا  يتجار ستميس یسدر 
پس از قرار گرفتد در معرض  حسگردهد   م

  ار  عند ساع  رنگ صود را از تورت ،ژنياکس
باال و   يحساس رغم دهد  عل م رييتي  به چب
و  رهيبه ذص ازيها نحسگر دسچسان، اکثر ا ااانتق
امر  دسدارند، که ا يهواز ب طسدر شرا  سرسمد

 زانيا به مهMAPها را در چن عيوس اسيکاربرد مق
وجود، هنگار  دسدهد  با ا کاهش م  هقابو توجّ

معموا  ادسبا رطوب  ز يهاطيتماس با مح
 کاهش-اکساسش يهارنگ دس، اس غذا يهابسته

نامحلوا در چب  يمريپل سسممکد اس  از ماتر
شده و پخش  يجاساز يبندصار  شده و در بسته

 دجاسا  سالمت يبرا س ها نگران دسشوند، بنابرا
، ناآسچلژ  ونياتراا کات  ينظر، قابل دساز ا کند  م
 ياقهوه يهااستخرا  شده از جلبی يدسساکار پل
 هي، ترقس ، دارو گسترده در پزشک يکاربردها با

 ياز شستشو يريجلوگ ي، براس مواد غذا و فاضالب
 رنگ مورد استقاده قرار گرفته اس  
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 2COآشکارسازهای  -3-2

طور عمده به ينور يهاحسگر  دو گروه اتل

 گزارش شده س غذا يهادر بسته 2CO پاسش يبرا

درصشان اس   يهااس   گروه اوا بر اساس رنگ

فلورسانس صود  2CO که با قرار گرفتد در معرض

ر بر اساس که گروه دوّ  دهند، در حال م رييرا تي

 pH راآييحساس به تي  سنجرنگ يهاشاصص

حسگر اس    سسدر ماتر 2CO زيدروليه زا  ناش

  يحساس يها يدرصشان با انجار قابل يهارنگ

و هم  یستحر يشوند، اما برا مشخص م دسشد

دارند و  ازين دهيايپ يحس کردن به ابزارها يبرا

  ستنديکنندگان مناسب ناستقاده مرر  يبرا

-8با قرار دادن  ،هانوع دستگاه دسا دياز اول  کس

در  دياس یيسولقون يتر-1،3،5-رنيپ  دروکسيه

کمتر   ابسپاسخ و باز درساف  ي ومريپل لميف یس

 تثبي با   ستميس ديشد  عن جادسا هيثان 10از 

و سپس  سيليس سسماتر يمولکوا فلوروفور رو

 شتريارجاع دوگانه فلوروفور ب ستميس یسافزودن 
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که مواد  س حاا، از چنجا دس  با ااف ستوسعه 

درجه از نظر  حسگر ديتول يبرا ازيمورد ن س ايميش

اس  که  مهم دس، بنابرامناسب نيستند س مواد غذا

توسعه  يها با محروالآ در تماس نباشند  براچن

در   استقاده واقع  يبا قابل 2CO يحسگرها

از  يبرداربه بهره رياص يهابزرگ، تالش يهابسته

اس    افتهس اصتراو  سنجرنگ يهاشاصص

درصشان  يهاعموماً نسب  به رنگ هادسا

 و ترارزان ارياما بس ،دارند يکمتر  يحساس

 يدهند که برا را ارائه م  و پاسختر هستند مدسا

 صيقابو تشخ قيبه ابزار دق ازيعشم انسان بدون ن

به طور  m-cresol مثاا، رنگ بنقش براياس   

  رنگ يمريپل يهالميف ساص  يبرا ياگسترده

و دپروتون شدن استقاده  نگيحساس به پروتون

بر   سنجچشکارساز رنگ (1b)شده اس ، شکو 

، سبز  چب موايگ برموتاز رن  اساس مخلوط

 .دهد نشان م   رابروموکرزوا و قرمز فنل

پانو ) 2CO بدون طيمخلوط در مح  جذب  يط

 هي، صط بنقش( حداکثر را در ناح1aشکو  يباال

دهد، همانطور  سبز، مربوط به رنگ بنقش نشان م

همان شکو نشان داده شده   نسيکه در پانو پا

ه ذکر ، قل2OCّاس   پس از قرار گرفتد در معرض 

در مناطق   کند و دوم فروکش مقبل  شده 

، جهي  در نتدسچ وجود مه و بنقش ب  بچ  قيط

دهد تا در  اجازه م ستميبه س  تنوع ديعن

 وسبه وضوح از بنقش به سبز تبد 2COمعرض 

صوب و  ي، هر دو ماندگاردسشود  عالوه بر ا

با  يهاونيبا استقاده از فرموالس يکاربرد  طراح

و  L-lysine  ،poly L-lysineشامو  س درجه غذا

anthocyanins   نشان داده شده اس 
 

 pH راتییخاص و تغ ییایمیمواد ش -3-3

 رييتي دس، عندس در طوا فساد مواد غذا

 جادسا يبندبسته طيممکد اس  در مح س ايميش

صاو،  يهاسميکروارگانيشود که مربوط به رشد م

اس   از   و ماه محروالآ گوش  يبرا ژهسبه و

د، وشم داده  حيتوض رسرو، همانطور که در ز دسا

 يريگبا بهره  سنجرنگ يهاانواع مختل  سنجش

،   ، سادگدقّ ويدلبه س ايميش يهااز شاصص

 يها براچن نانياطم  يکم، سرع  و قابل نهسهز

مورد استقاده قرار  اريغذا بس  يقينظارآ بر ک

پاسه بر  يهامليمثاا، ف برايگرفته اس   

منجر به  ي،بنددر بستهجاسازي شده  ديلينچ پل

 يهاديرنگ قابو مشاهده در حضور چم رييتي

منحرر به   ياز قابل حسگر دسشوند  ا م یيوژنيب

و رنگ  الکترسک   سهدا رييتي يبرا ديلينچ فرد پل

 ديبرد  همان بهره م pH راآييتي جهيدر نت

 بيترک 16از  يريگبا بهره  سنجسنجش رنگ

گونه  دسعند صيتشخ با تواناس مختل   س ايميش

، ديچم ويمتي، دديچم ويمتياز جمله تر س ايميش

طور ، نشان داده شده اس   بهديو پوترس دسکاداور

بسته  س که فساد مواد غذا س ، از چنجا هقابو توجّ

 ديمتنوع اس ، عن  جهان  يبه نوع نمونه و موقع

عمو   جهان ستميس یسبه عنوان  حسگري

  عيوس  يط صيدر تشخ يادسکند که تنوع ز م

 يهاحسگر، دارد  متناوباً باآياز انواع ترک

-شسواکنش اکسا هاچن که اساس س ايميروشالکت

 سطح الکترود  يگونه صاو رو یسکاهش 

طور ، به  اس کسالکتر گناايس یس کنندهتوليد

ار در فرّ ديچم باآيترک صيتشخ يبرا ياگسترده

در مورد محروالآ  ژهسو، بهس مواد غذا فساد هنگار

، مورد )گوش  و ماه ( واناآيمشتق شده از ح

 یس راًيراستا، اص دساند  در اقرار گرفته  رسبر

با  pH الکترود حسگربا استقاده از  ميس ب حسگر

ار فرّ ديچم زانيحساس به م دروژايروکش ه

گرر در  ليم 001/0صيتشخ  سبا محدود طيمح

 ،هاحسگر دسا  اتل  ساس   مزساصته شده تريل

فساد مواد  بهحساس  اريو بس عسارائه پاسخ سر
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حاا اطالعاآ مربوط به  ديو در ع اس  س غذا

دهند   ارائه م زيشده را ن هستجز يهاغلظ  گونه

 يحسگرها شتريب  دگيايپ ويدل، بهگرسد ياز سو

،  سنجرنگ يهاحسگر نسب  به س ايميالکتروش

 يهاستميدر س هاچن يسازادهيپ که اس  هجّ تو قابو

، با دستر اس   عالوه بر اسخ  اريبس يبندبسته

 ماًيکه مستق pHاستقاده از مواد واکنش دهنده به 

فساد  حسگر دسها گنجانده شده، عنددر بسته

 ينور دييساصته شده اس   باز هم، تع ،گوش 

مطابق  ،نازک يمريپل يهالميدر ف بخار انتشار ساده

 يهابرنامه يبرا ديمق يعنوان ابزاربه، (2شکو )

 ستميداده شده اس   س نشان ،نظارآ بر غذا

عسبناک  لميف یس ياز تداصو نور ،صيتشخ

با   ، صط قرمز(2aکند )شکو  استقاده م يتجار

مختل  فاز بخار،  يها يقرار گرفتد در معرض چنال

 يدهد و الگو م شسضخام  چن را افزا ،روکش

(  با اهي، صط س2aشود )شکو  تداصو چن اتالح م

توان  (، م2b )شکو راآييتي دسا س اسثب  پو

کرد   ابسپراکنده را ارز يهانقوذ گونه بسضر

 يالگو  قيط ريي، تقحه باال( و تي2c)شکو 

مرتبط کرد   يتداصو را به حجم واندروالس چنال

حاا، نشان داده  دس(  با ادسي، پانو پا2c)شکو 

توانند به عنوان  م  وتونف ياس  که بلورها شده

 راسعمو کنند، ز س فساد مواد غذا يهاشاصص

مشتق شده  باآيبه ترک  دهها در پاسخچن س توانا

 اس   صيقابو تشخ  به راحت تروژنياز ن

 

 
در  قهیدق 5 ~ (اهیقبل از )خط قرمز( و بعد از )خط س( PVC) دیکلرا لینیوینازک پل لمی( بازتاب فa) (:2)شکل 

قرار گرفتن در معرض.  هنگام یحداکثر نسب یفیط تینازک به آب با موقع PVC لمیف کی( واکنش b)بخار تولوئن. 

(cضر )نفوذ بیD) ) ،شاخصFlory – Huggins (χH)  سهیقاو م (ν )پراکنده و  یهاندروالس گونهاحجم و نیب

 کایآمر یمشی انجمن 2020 ©اپ . حق چمجوز. اقتباس شده با یحداکثر نسب یفیط رییتغ
 

 

 حسگرهای رطوبت -4-3

 يبرا رياص يهارطوب  در ساا حسگر دسعند

مورد  يبندبسته حقيق اهدا  نظارآ بر زمان 

به  رسقرار گرفته اس   همانطور که در ز  بررس

 يها داراحسگر دس، اهداده شد حيتوض ويتقر

 س غذا يهاساده و چسان در بستهکاربري   سمز
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کم  ميس حسگر رطوب  ب یسمثاا،  برايند  هست

قرار ها توان چن را در بسته م  راحتبه که، نهسهز

 يسل  و صازن مسطح رو یسبا استقاده از  داد،

، استقاده  طور کلشد  به جادسا يبستر کاغذ یس

  يحساسبا ارزان،   پل  فرم يبستر کاغذ یساز 

در  کند  م ديباال و زمان پاسخ مناسب را تضم

 شسفزاا يبندکه رطوب  داصو بسته  واقع، هنگام

، دسکند، بنابرا بستر چب را جذب م دس، اابدس م

رطوب   يهاحسگردهد   م رييصازن را تي  يارف

 زين 1س وسفرکانس راد س همراه با برعسب شناسا

کننده دسمعمواًل از دو تشد هادساس   ا شده گزارش

(، a 3)کو اند ششده ويصازن مسطح تشک-سل 

 يرا رمزگذار شناساس  يهاها دادهاز چن  کسکه 

رطوب  عمو  حسگربه عنوان  يگرسکند و د م

 یسشده  يريگاندازه گناايس(  3b) کند  شکو م

 ؛کند اتاف گزارش م يواحد حسگر را در دما

مربوط به فرکانس رزونانس  شتريمقدار رطوب  ب

 RFIDرطوب  يهاحسگر، گرسد طر  از اس   کمتر

که به  هشد توليد  ايسل  مارپ یسمتشکو از  

 دسکند، قابو توسعه هستند  با ا عنوان چنتد کار م

 يحاا، مواد حسگر رطوب  بر اساس بلورها

کم و نرخ  نهسباال، هز  يحساس ويبه دل  فوتون

 يمعتبر برا ستميس یسباال به عنوان  يوربهره

  سمواد غذا يبندبسته حقيق نظارآ بر زمان 

( 3)، شکوثاام يقرار گرفته اس   برا  مورد بررس

 دروژايه یس  قرمز شکا  باند فوتون س جاهجاب

شامو  قيدهد  عق را نشان م  مرنوع قيعق

 ايتی معلقه اريبس رنساستا پل يکروسقرهايم

مونتاژ شده و با  ياشهيبستر ش یس ياس  که رو

 یيلسکو اکر-ديچم وس)چکر دروژايه شبکه پل یس

  رطوب  نسب شس  با افزاکندتراوش م ( دياس

(RH)شود، تناوب شبکه را  متورر م دروژاي، ه

                                                
1- Radio Frequency Identification (RFID) 

را  قيعق يدهد و به نوبه صود، پاسخ نور م رييتي

 .دهد نشان م

که در باال  يرطوب ، مانند موارد يهاحسگر

 يهادر بسته يابالقوه يداده شد، کاربردها حيتوض

از  يريجلوگ يکنند که برا م دايصشی پ يغذا

به اجتناب از هرگونه تماس با  ازيصراب شدن ن

دارد  به  دسيپا اريرطوب  و حقظ سطح رطوب  بس

 ديارزان، عن نهسسهول  ساص  و هز ويدل

 يراب ياکنندهدواريام يداسکاند س هاستميس

بزرگ هستند، اما  اسيدر مق يتجار يهابرنامه

 يسازنهيبه به ازيها هنوز نآ چنمدّ  ثباآ طوالن

 دارد 
 

 دما-حسگرهای زمان -5-3

  العاتتوانند اطّ  م تنها  بحران دماي يهاشاصص

 یيدر صواو ارگانولپت راآييو تي فسادرا در مورد 

ه به مقدار با توجّ س بروز اصتالفاآ دما ويدلغذا به

 دسارائه دهند  معمواًل ا ديزمان مع یس يمرجع برا

اما قابو  ،رسذناپبرگش  راآيياز تي حسگرنوع 

 برايکند   م ادهمشاهده در رنگ نشانگر استق

حساس به درجه  ستميس ی( س4a) مثاا، شکو

 یسبا   مسواکنش چنز مبتن  بر  حرارآ بحران

در معرض را رنگ که  دهدرا نشان م  حساس لکّه

نشان   رنگ نارنج  عنسدهد ) م رييحرارآ تي

 دهد که محروا در معرض صطر قرار گرفته م

 اس (  

را  س هانشانه  بحران يازمان و دم يهاشاصص

 اس  يقيزمان و دما بر ک  در ارتباط با اثر تجمع

  دهند محروا ارائه م  منسا
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 25 یواحد حسگر در دما S21انتقال  بیضر (b) و( (RFIDییویراد فرکانس صیتشخ ( عالمت برچسبa)(: 3)شکل

 تیکامپوز فیط ریی( تغc)همه حقوق محفوظ است.   .Elsevier B.V 2018 ©گراد. با مجوز از حق چاپ یدرجه سانت

 .Elsevier Ltdتوسط  دهش منتشر 2020 ©مجوز از حق چاپ  درصد رطوبت نسبی. شیبا افزا قیعق دروژلیه

 

 

در   نيآ معمدّ يبرا نشانگرها، دسکه ازمان 

اند  مرجع قرار گرفته مايباالتر از د يمعرض دما

 1TTI ستميس ی( س4bشکو )ثاا، به عنوان م

 س نظارآ بر محروالآ غذا يرا برا يتجار بحران 

 يکند  در تورآ رصداد دما منجمد گزارش م

در پنجره مشاهده ااهر   رنگ چب یسچستانه، 

شراسط عند نقض  اس یسآ زمان شود  مدّ م

همراه با   رنگ چب شرف يپ زانيبا مدماس  

شود  سرانجار،  زمان نشان داده م ينشانگرها

 راآييکامو به طور مداور تي خاهستار يهاشاصص

را که نمونه در معرض چن قرار دارد، کنترا  س دما

 رسناپذبرگش  راآييها بر اساس تيکنند و داده م

 يغذا را برا  يقيو ک  منسشوند که ا ثب  م

، امروزه  طور کلدهد  به م حيتوض کنندگانمرر 

                                                
1- Time–Temperature Indicators (TTIs) 

اندازه نسبتًا  ويا به دلبر دم  مبتن يحسگرها

 رسبا سا سهسدر مقا  کم و سادگ نهسکوعی، هز

هستند  س حسگرها نهاغذا، ت پاسش يهادستگاه

  رنديگ مورد استقاده قرار م س غذا عسکه در تنا
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به  بیقادر به نشان دادن آس که یمیبر اساس واکنش آنز یحساس به درجه حرارت بحران ستمی( سa) (:4)شکل 

اقتباس  ؟آستانه نقض شده است یدما یت زمانمدّچه دهد یکه نشان م زمان-حساس دما ستمی( سbاست. )محصول 

 کایآمر یمشی انجمن 2019 ©. حق چاپ مجوزشده با 

 

حسگرهای زیستی برای آشکارسازی  -6-3

 هاباکتری

از   کسها ي، باکترگرسدموارد  انيدر م

و  يماريهستند که با ب س غذا هياول يهاندهسچال

ها در سميکروارگانيمرگ مرتبط هستند  رشد م

  يقيغذا ممکد اس  از دو جه  متقاوآ بر ک

 بگذارد   ريمحروا تأث

زا که يماريبريغ يهاسميکروارگانيسو، م یساز 

وجود  س مواد غذا ديمأت رهيطور معموا در زنجبه

شوند و  س توانند باعث فساد مواد غذا دارند، م

، گرسد يکنند  از سو دييا تعر  يقيمسئله ک

  در نقطه صات  از چلودگ  ناش يزايماريعوامو ب

  سالمت يبرا يجدّ ي، صطرديمأت رهياز زنج

 س يچور نب، تعجّطسشرا دسشوند  با ا محسوب م

  منسا پاسشمهم در  اريهد  بس یسها يکه باکتر

 متداوا يکردهاسحاا، رو دسبا ا هستند  س غذا مواد

استقاده  دهيايبر و پگران، زمان  ليتحل يهاروش از

مناسب  اسيبزرگ مق يهابرنامه يکنند که برا م

 س هادستگاه قساز طر    مشکالآ دسترسس ين

 و ه کاربر ندارندبه مداصله قابو توجّ يازيکه ن

مثاا، وجود  برايحو شده اس    ،ستنديمخرب ن

 غذاس  مختل  مواد يهاها در بستهسميکروارگانيم

داده  صيتشخ 1 جانب انسجر نوار نجشز طرسق سا

طال با برعسب  يدياآ کلوئچن نانوذرّ در که شود م

 يصاو رو يهاسميکروارگانيمبر ضد ها يباد چنت

کنند،  رسوب م  کروماتوگراف چزماسشنوار  یس

نشان داده شده اس   ( 5aشکو ) همانطور که در

محلوا  قساز طر يباکتر يحاو ايسپس نمونه

شود   طر  نوار قرار داده م یسمناسب در 

  کند تا زمان محلوا در امتداد نوار حرک  م

  صات يهايباد اآ فعاا شده با چنتبا ذرّ برصورد

ها در تعامو هستند  در منطقه يکه با باکتر

 يهارندهيکه گ صيصط تشخ یس، شسچزما

چورد با  را به ارميان م يباکتر -طال  کمپلکس

شود  اآ مکند و باعث تجمع ذرّ و متعام  دوم

زمان شود  در  م  صط رنگ یس جادسا مسبّبکه 

صط کنترا با  یس يدارا ديهمان ارزساب ، سکسان

صط  دساس   ا  کروماتوگراف ندسفرا  ابسهد  ارز

چورد که با گروه دور  را به ارميان م يارندهيگ

شوند،  اآ طال که به طور مناسب فعاا منانوذرّ

با  يباکتر حسگراز  يگرسکند  نوع د مو متعا

                                                
1- Lateral-Flow Strip (LFTS) 
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قابو حمو  اايّکروسيم يهااستقاده از دستگاه

صاو ساصته شده اس  که  يهايباد چنت يحاو

مختل  هستند و  يهايباکتر اقادر به واکنش ب

 رايحسگر ادغار شوند  ب يهابا تراشه ندتوان م

حسگر  یساتو کار  حسبه تشر( 5bشکو ) مثاا،

  اليکروسيبر م  مبتن س ايميکتروشال زسست 

با  E. coli يباکتر صيپردازد که قادر به تشخ م
و ( cfu/ml 50 صيحد تشخ  عنسباال )  يحساس

حسگر  دياس   به طور صاو، عناصترات  

 دازيپراکس ديب  مسواکنش چنز بر  متکّ  ستسز

 ويتترامت -3،′5′،5،3و  E.coli يباد چنت ترب

 صي، تشخدسالوه بر ااس   ع( TMB) دسدسبنز

هوشمند  يبندبسته يکاربردها يها برايباکتر

گرافد  رسپذانعطا  يهاورف قساز طر س مواد غذا

 قسکنند، از طر که به عنوان الکترود عمو م

 از هم اس سيپاراميناط يکايليس يهاتجمع دانه

داده  ( توضيخ5c)شکو  يزريل يهاهلکّ  ختگيگس

حسگر که  يهاستميس دسا رغم شده اس   عل

ها در سميکروارگانيم حقيق زمان  پاسشامکان 

که ممکد   يواقع دسکند و ا ها را فراهم مبسته

بزرگ مناسب  اسياستقاده در مق ياس  برا

 يها هنوز به ابزارهااس  که چن هجّباشند، قابو تو

 دارند  ازين يادهيايپ

 

 
 

خط قابل مشاهده در منطقه  کی، که در آن توسعه ( (LFTSیجانبجریان  شیآزما ینوارها کی( شماتa)(: 5)شکل 

مجوز  ی. داراسندگاننوی توسط 2019 ©دهد. با مجوز از حق چاپ یهدف را نشان م یهای، وجود باکترشیآزما

MDPIسی، بازل، سوئ( .b دستگاه )زمان  ییایمیالکتروش صیتشخ یبر اساس تراشه حسگر طال برا الیسمیکرو

 یربرداری( اصل کار تصوcهمه حقوق محفوظ است. )  .2017Elsevier B.V ©با مجوز از حق چاپ  .E. coli حقیقی

 کایآمر یمشی انجمن 2019 ©شود. با مجوز از حق چاپ یها استفاده میرشد باکتر یابیارز یکه برا یزریل یهاهلکّ
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 دهيايپ يهاروشمسائو مربوط به  با مقابله يبرا

در محو،  پاسشمکاناآ عدر وجود ا اس صيتشخ

  نقش اتل  فوتون ستااسبر کر  مبتن يهاحسگر

 يبندبسته يها براسميکروارگانيم صيرا در تشخ

( 6a  ،b) اند  شکوبر عهده گرفته س مواد غذا

 هسعند ال  بلور فوتون یيشماتنماي عکس و 

 یسدهد که توسط  را پوشش م ايتانيت -کايليس

 دسه اس   اپوشانده شد Ag  پالسمون لميف

 E. Coli يبا باکتر  طور انتخابتواند به م ستميس

 دهد رييانتقاا صود را تي  يباشد و ط داشته تعامو

 يهاستااسبر کر  مبتن يهادستگاه(   6c)شکو 

  توان به راحت را م ينور يهاحقره زسو ر  فوتون

اگر   کرد، حتّ  يجاساز س غذا يهابسته رد

 يساصتارها يفقط برا هابزرگ چن اسيساص  مق

 گزارش شده باشد  يمريمسطح پل

 
قبل از  یعبور نور (c). هی( طرح ساختار چند الbو ) یبیترک یفوتون کیپالسمون ستالیکر کی ری( تصوa) (:6)شکل 

 کایآمر یمشی انجمن ، 2019 ©(. با مجوز از حق چاپ یخط آب) E. coli)سبز( و پس از قرار گرفتن در معرض 
 

 یانیو اظهارات پا ندهیآ یاندازهامچش -4

فعاا،  س مواد غذا يبندامروزه بازار بسته

به سرع  در حاا  فعاا هوشمندهوشمند و 

دالر بسته در  ارديليم 38از  شياس  و ب شسافزا

دالر  ارديليم 50و حدود  شدهفروصته  2020ساا 

 دسشود  با ا م  نيبشيپ 2026تا ساا فروش 

باال  نهسهز ويهنوز به دل س هاستميس ديحاا، عن

و محدود بودن   سنت يبندبا مواد بسته سهسدر مقا

موجود، به ندرآ مورد  يهاامکان ادغار در بسته

 يهاشرف ينظر، پ دس  از ارنديگ استقاده قرار م

، علم مواد، یيکروالکتروني، م ميدر ش رياص

نانو ممکد اس   ياورو فنّ يوتکنولوژي، ب مهندس

کارچمد  يبندبسته يهاحوراه و ساص   در طراح

 اسيبزرگ مق يکاربردها يمناسب برا دسو جد

 صيتشخ ينور يهاستميمثاا، س برايکمی کند  

 ،سنجرنگ يهاي مبتن  بر حسگرغذا  يقيک

از   فعل يهاغلبه بر عالش يبرا س باال ويپتانس

نشان  دهيايپ يبه ابزارها ازيباال و ن نهسجمله هز

ممکد اس   س هاستميس ديواقع عندهند  در  م

قابو صواندن در مورد   ساده و به راحت يانشانه

ارائه دهند    آ زمان طوالنغذا در مدّ  يقيک

ها و دستگاه ديعن  ي، حساسدسعالوه بر ا



                   
 1400 زمستان – 9شماره  – دومسال                                 20                                            

ها ممکد اس  با ادغار چن  سنجرنگ يهاحسگر

  يقيو ک  منسبه ا  ابي، با هد  دستRFIDبا 

و محدود  س مواد غذا عاآساکاهش ض ديبهتر، در ع

 یسطور صاو، از   بهابدس شسها، افزانهسکردن هز

امکان صواندن   سنجرنگ يهاستميطر ، س

کنندگان مرر  هر نوع کاربر، از جمله يچسان برا

رود  ، انتظار مگرسد يکند  از سو را فراهم م

  عاپ  کيالکترون وسمستمر در وسا يهاشرف يپ

 يبسترها يرسانا رو يهارسوب جوهر قساز طر

هوشمند در مواد  يمختل  به نقع ادغار حسگرها

که س  وجود، از چنجا دسباشد  با ا يبندبسته

در نظر گرفته   منسو ا  بهداشت يها نگران

 يهاروش قداناس  که تاکنون ف ذکر قابو ،شود م

ثباآ  ديو همان  يّسم  ابساستاندارد و جامع ارز

تواند  که م افتهسوسعه ت يهاحسگراغلب محدود 

کند،  جادسا س مهاجرآ مواد را در محروالآ غذا

کرده  جادسکننده و ناسازگار اجيگ يهااغلب داده

در ساص  و استقاده گسترده  امر دسا ،دسبنابرا اس  

 دسکند  از ا م جادسا  هوشمند عالش يهااز بسته

استاندارد در  يهاچزمون  سنجرو، توسعه و اعتبار

از   کس، ندهسهوشمند چ يهابسته  منسد امور

 اسيمق  يقبو از قابل دسکه با اس   اتل موضوعاآ

، دس  عالوه بر ارديقرار گ  ها مورد بررسچن رثرم

هوشمند از نظر  يبندبسته يدارساز پا نانياطم

امر نه  دسمهم اس   ا اريبس ديو تول  کاربرد، طراح

، س مواد غذا ديمأت رهيزنج  سرسبهبود مد يبرا تنها

غذا و   جهان عاآسکاهش ضا يبرا ديبلکه همان

اس   به طور صاو،  يضرور س سز طيمح  چلودگ

 يهایيمربوط به پالست  طيمح س سز ندهسفزا بار

 يبندمحروالآ بسته يساز غن نق ، از شده مشتق

 ويتحم س سز طيسازگار با مح يها ژگسرا با و

 يهادستگاه حاا، تا به امروز، دسا با کند  م

و  يو نور  سنجرنگ يهاهوشمند مانند برعسب

  يو حسگرها هنوز از نظر قابل RFID ژهسبه و

  هنوز طراح يدارسپا يهاسميمکان اس و اف سباز

که ممکد  س ها تا جاچن  هد  اتل راساند، زنشده

 يارزان و کاربرد س مواد غذا يبهبود ماندگار ،اس 

موجود بر اساس   عيطب يمرهاي، پلدساس   بنابرا

، ممکد توزانيسلولز و ک :مانند رسدپذسمنابع تجد

و  ياز نوچور  هتوجّ قابو يهانهيزم اس 

 مدسساص  ارزان، ا يرا برا زيانگجانيه يهافرت 

 طيهوشمند سازگار با مح يبندمواد بسته دارسو پا

   اجمال بررس دس، اجهينشان دهند  در نت س سز

و  ينور يکردهاسرو دسترجسرا يبه طور انتقاد

 پاسش زمان حقيق  ينواهور را برا يهاياورفنّ

و موضوعاآ مربوط به  هدد مورد بحث قرار مغذا 

 مواد يبندبسته يهابرنامه يها براچن ندهستوسعه چ

دهد   م رارق د بررس مور را رگدر مقياس بز غذاس 

 يهامعموالً بر اساس انواع مختل  شاصص هادسا

، دما و pH ، 2O ،2CO مثاا،  برايغذا )  يقيک

  منسالعاآ مربوط به اتوانند اطّ  ( هستند و مرهيغ

 کنندگان قرار دهند مرر  اريرا در اصت محروا
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 دوره مسابقه ملّی ایده شو  سومینگزارش برگزاری 

  دارویی و بهداشتی –در صنایع غذایی، آرایشی 

 ها زداییمانع و هاپشتیبانی تولید، رویکرد با

 پساکرونا و کرونا دوران در

 دکتر سپیده بهرامی :گزارشی از

 بهداشتی و دارویی  –در صنایع غذایی، آرایشی ملّی ایده شو  دبیر علمی مسابقه

 ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشتأعضو هی

 

سوميد روسداد مل  سکوي پرتاب با موضوع 

چراسش  بهداشت  و داروس (( با  ،غذاس ))تناسع 

 ها در دورانزداس ها و مانعتوليد، پشتيبان  روسکرد

و  باشگاه پژوهشگران جوانپساکرونا توسط  و کرونا

نخبگان دانشگاه چزاد اسالم  واحد تقادش  

برگزار گردسد  از جمله حاميان سوميد روسداد ملّ  

رسان ، داوري و سکوي پرتاب در مراحو اطّالع

 بنديبسته فنّاوري و علور انجمد ،هااسده سازيتجاري

 شهر داروس  واحد گياهان اسران، مرکز تحقيقاآ

 داروسازي بارسج اسانس، سازمان شرک  قدس،

 تهران، استان و فنّاوري پژوهش علم  بسيج

 شرک ( و دامداران شرک ) هاي لبن  تيدفرچورده

 )سرجيو( هستند  گلستان زستون البرز

 

 
 

ماه بوده اس ،  ها تا دور چبانفرت  ارساا اسده

تورآ تخرر  ها در مرحله اوا داوري بهاسده

توسط داوران از واحدهاي تقادش ، شهر قدس، 

علور داروس ، نور، نماسنده شرک  بارسج اسانس و 

بندي اسران نماسنده انجمد علور و فنّاوري بسته

ذسرفته ها در مرحله اوا پبررس  شد  نيم  از اسده

هاي سه شده و افراد پذسرفته شده در قالب فيلم

 23هاي صود پرداصتند  اي به شرح اسدهدقيقه

پس از گردد  کليپ درسافت ، مجدّد ارزساب  م 

 ماه  اواسو ديمراحو داوري، جلسه اصتتاميه در 
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نماسندگان تنع  و نماسندگان  ،با حضور حاميان

ف  برنامه علم  تنع  و تجارآ جه  درسا

ها دار کردن پژوهشهاي تنع  و جه نيازمندي

 برگزار صواهد شد 

هاي منتخب توسط حاميان مورد حماس  اسده

گيرند و امکان حماس  در راستاي پرورش قرار م 

اسده، تسهيالآ ارزان قيم  و حماس  در زمينه 

هاي فروش و توليد ثروآ وجود دارد  اسده

 bpj.safaiau.ac.ir/matchدر ساس   شده بارگذاري

تورآ فردي سا اسده هستند که به 40بيش از 

واحد تقادش ، تهران ) استان گروه  از واحدهاي

 (، کرمانشاه،شهر قدس، تهران شماا، علور داروس 

 بم، ماکو، ساري و مراکز پژوهش  ثب  شده اس   

محورهاي سوميد روسداد مل  سکوي پرتاب 

 شو(( به ترتيب زسر بوده اس :))اسده

 هاي نوسد فناوري نانوتکنولوژي و روش 

 هاي نوسدبررس  اثراآ روش  -

سنتز و تهيه مواد پرمرر  در داروسازي،  -

 چراسش  بهداشت  و غذاس  )مانند چوسسو، منتوا،

 الکتوز و    (

 هاي ماسع به پودريتبدسو اسانس -

 هاي متخلخوساص  رزسد -

  بسته بندي 

 هاي نوسد و صالفطراح  -

بندي فعاا باآ نوسد در بستهاستقاده از ترکي -

 و هوشمند

   بهداشت   -اسمن  در تناسع غذاس ، چراسش

 و داروس 

 محروالآ ترارسخته -

 کاهش ترکيباآ ناصواسته -

 استقاده بهينه از پسماندهاي گياه  -

  محروالآ فراسودمند 

 هاي جدسدفرموالسيون و معرف  فراورده -

 غذا داروها و گياهان داروس  -

 بوم  و سنت  تنعت  کردن محروالآ -

 هاي پوست  هوشمندطراح  پچ -

هاي درسافت  مربوط به استقاده از بيشترسد اسده

بندي فعاا و هوشمند و ترکيباآ نوسد در بسته

بندي و همانيد نوسد و صلّاف در بسته هايطراح 

هاي جدسد، فرموالسيون و معرف  فراورده محورهاي

گياهان فعاا، غذا داروها و ترکيباآ زسس  استخرا 

ند داروس  بوده اس   به عالوه تعدادي اسده ارزشم

 در زمينه استقاده بهينه از پسماندهاي گياه  و

ها شده اس   اسد اسدهضاسعاآ تنع  درساف  

انداز مطلوب  در راستاي دستياب  به روسکرد عشم

ها در دوران کرونا و زداس ها و مانعتوليد، پشتيبان 

 هد دپساکرونا را نوسد م 

ترسد برنامه حاا حاضر باشگاه پژوهشگران مهم

و نخبگان دانشگاه چزاد اسالم  واحد  جوان

افزاسش تعامو تنع  و دانشگاه و کمی  تقادش ،

به اشتياا دانشجوسان از طرسق افزاسش مهارآ و 

، همانيد همسو هاي تنعت تعامو با شهرک

 هاي دانشجوس  با برنامهها و رسالهنامهکردن پاسان

در اسد راستا برگزاري علم  تنع  و تجارآ اس   

ساز تعامو بيشتر و روسدادها و مسابقاآ مل ، زمينه

انعقاد تقاهم نامه با مراکز برون دانشگاه  در 

راستاي افزاسش توليد علم و عمليات  کردن چن 

 اس  
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 ساپکو(های شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو )شرکت فعالیت گزارش

 
مهدي پروري نخبهتوسعه توليد ملّ  و در مسير 

در  رسزي شرک  ساپکومعاون  برنامه، زادهندا 

بندي و بخش صبري فرلنامه دنياي بسته با گقتگو

 مطرح کرد: تجارآ

 ساپکو، فراسندهاي راهبردي نقشه اساس بر

 سازمان راهبردي کالن اهدا  از «موقع به تأميد»

 راستاي در تأميد رسزيبرنامه امور فراسندهاي و

 اسد ،اساس هميد بر  باشدم  راهکارها اسد تحقق

 رسزيبرنامه مشترسان نيازهاي به پاسخ براي امور

 و توليدي قطعاآ و مواد از  وسيع حجم تأميد

 گروه تأميد زنجيره سطح در را غيرتوليدي اقالر

  کندم  مدسرس  صودرو اسران تنعت 

 شماره 12000 تا رسزيبرنامه حاضر حاا در

 توسط که زسرمجموعه و مجموعه قطعاآ فن 

 به پاسخ براي شوندم  تأميد سازنده 665 از بيش

 اسساکو و دسزا صودرو اسران صودرو، اسران نيازهاي

  اسد، بر افزون  شودم  انجار امور اسد در

 اوليه مواد چستم 470 از بيش تأميد رسزيبرنامه

 مدسرس  همانيد و کار وتکمي سازنده 281 براي

 که توليديغير اقالر به مربوط هايدرصواس 

 امور در اس ، شده چستم 25000 بر بالغ تاکنون

  شودم  پردازش تأميد رسزيبرنامه
 

 تأمین ریزیبرنامه امور فرایندهای
 تحقق هد  با تأميد رسزيبرنامه امور فراسندهاي

 شده طراح  «موقع به تأميد» راهبردي هد 

  تأميد رسزيبرنامه امور فراسندهاي عمده  اس 

 :باشدم  ذسو شرح به

  مشتري توليد برنامه تدوسد در مشارک 

 اوليه مواد و قطعاآ تقاضاي بين پيش 

 در صودروها قطعاآ و مواد گذاريسقارش 

 گذاريسقارش هايدوره

 قطعاآ و مواد جرسان مدسرس  و رسزيبرنامه 

  در) تأميد هايگلوگاه و هااولوس  شناساس 

 (دسزا صودرو اسران و اسساکو صودرو، اسران حوزه

 اقالر تأميد مدسرس  و رسزيبرنامه  

 توليديغير

 روزچوريبه و پاسش BOMتوليدي هاي 

 تأمين  اوليه مواد و قطعاآ سطح تا صودروها

 مهندس  تيييراآ اجراي و رسزيبرنامه 
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 و اآقطع صودکقاس  عملکرد پاسش 

 (سنگيد و سواري صودروهاي) هامجموعه

 فراسند در کاريتکميو قراردادهاي باالنس 

 قراردادها تسوسه

 و قالب حوزه در امواا مدسرس  و کنترا 

 هايدرصواس  مدسرس  امواا، داريجمع ابزار،

 ضاسعاآ مدسرس  و توليديغير صدماآ و اقالر

توليديغير

 

 
 

 بهبود هایبرنامه و هاپروژه
 صار  و داصو محيط متيير شراسط به هتوجّ با

 اسجاد چن تبع به که جدسدي نيازهاي و سازمان

 براي ديمتعدّ بهبود هايبرنامه و هاپروژه شود،م 

 و تعرس  تأميد رسزيبرنامه مورا در 1399 اسا

  ذسو شرح به هابرنامه اسد اهم  اس  شده اجرا

 :باشدم 

 پروژه :نظير) هاصودرو النچ هايپروژه 

 سق  با دنده 6 رانا اتوماتيی، توربو دنا تارا، صودرو

    (و ايشيشه

 مولوز پی پروژه 

 مولد اقالر به راکد اقالر تبدسو پروژه 

 تسهيم پروژه MRP سطح در سازندگان 

 مشتري و هاساس 

 1قطعاآ تأميد غلطان رسزيبرنامه  

 هيهت و کانبان سق  تيييراآ مکانيزاسيون)

 با متناسب هاساس  سکپارعه کسري فهرس 

 (توليد برنامه تيييراآ

 پيگيري و بنديطبقه سيستم اسجاد 

 صرسد کميسيون قالب در توليديغير صرسدهاي

  اقالر تأميد رسزيبرنامه و نيازسنج  

 سازمان ملزوماآ و توليديغير

  ورف سروسس وب اندازيراه در مشارک 

  و صرسد امور با اسران ژيچليا فوالد و صودرو

 هاسيستم

  نهادهاي جدسد الزاماآ اجراي مدسرس 

   ( و گسترش سازمان تم ، وزارآ) فراسازمان 

 اوليه مواد حوزه در سازندگان توسط

 اقالر تأميد روسه کنترا و اتالح پروژه 

 تهاتري و تبادل 

 اقالر گذاريسقارش مکانيزاسيون پروژه 

 تبادل 
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 مرتبط فراسندهاي و واحد وسعهت و اسجاد 

 سنگيد صودروهاي تأميد رسزيبرنامه جه 

  و رسزيبرنامه نمودن متمرکز و سامانده 

 صارج  صرسد اقالر پاسش
 

 تولید و تأمین هماهنگی امور
 هایسایت و خودرو ایران حوزه هایفعالیت

 تولیدی

 لجستيک  و اسنادي مشکالآ تمام  رفع 

 توليدي يهاساس  در سازندگان

  ارو  و پال  هاينيازمندي به رسيدگ 

 و ارو  مياسرآ رفع در مشارک  سازندگان،

 سازندگان نزد راکد هايپال  تکلي  تعييد

  هايفعالي  تمام  ابطاا و اتالح /ثب 

 سيستم در شده تادر کيق  هايکليم به مربوط

 تعييد سازندگان، و ساپکو به رسان العاطّ و اوراکو

 شده کليم قطعاآ نهاس  تکلي 

  قطعاآ رسورک انجار پيگيري و هماهنگ 

 اس و قرارداد طر  سازندگان تأمين  هايمجموعه و

 توليدي هايساس  در ساپکو مشترسان

  کيق  مشکالآ پيگيري و رسيدگ 

 شرک  به ورودي هايمحموله

 قطعاآ درساف  به مربوط مشکالآ رفع 

 چزماسش  و ايهپروژ روزصط، سی نمونه،

 و درساف  توليد، صطوط وضعي  کنترا 

 ارساا و توليد هايسالد کسري فهرس  پردازش

 تأميد و ساص  هايگروه به روزانه کسري فهرس 

 و قطعاآ وقعم به تأميد پيگيري 

 صط قاآتوقّ کاهش هد  با هامجموعه

  توليد، کاهش عوامو چناليز و شناص 

 قاآتوقّ ولّع بررس  و روزانه جلساآ برگزاري

 

 
 

 ساپکو تأمین زنجیره گیریشکل به نگاهی
 به توانم  را ساپکو تأميد زنجيره گيريشکو

 و 90 تا 80 ،80 تا 72 ساا   کرد تقسيم دوره سه

  گيريشکو دهه اوليد در تاکنون 90 ساا

  ارفي  توسعه بر تمرکز ساپکو تأميد زنجيره

 فنّاوري توان زا گيريبهره بر اتکا با کنندگانتأميد

 با ساپکو ،دوره اسد در  بود صارج  هايشرک 

 هايحماس  با و گرانتنع  به صودباوري تزرسق
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 افزاسش را قطعاآ داصل  توليد توان فن ، و مال 

 صودروي قطعاآ بتوانند کنندگانتأميد تا داد

 ابزارهاي کارگيريبه با و کرده توليد را پيکان

 اسد در  ببرند باال را قطعاآ کيقي  سطح کيق 

 هر و بوده گراس توليد عرر در صودرو تنع  دوره

 داصل  مشترسان استقباا با شدم  توليد چناه

 صودروي درساف  براي مشترسان و شدم  روبرو

 هم تمرکز و بودند ت  در ماه عند و عندسد صود

 کيق  هايحداقو حقظ با توليد تعداد افزاسش بر

 عمده دور دهه اوا نيمه در همانيد  بود نياز مورد

 ،صودکقاس  عمق به هتوجّ بدون کنندگانتأميد

 صارج  کنندگانتأميد از قطعاآ وارداآ به اقدار

 تأميد زنجيره در صودکقاس  عمق کمتر و نموده

 و توليد تعداد افزاسش با طرف  از و داش  وجود

 مال  گردش فروش، در شده اسجاد مشکالآ

  شد مشکو ردعا ساپکو تأميد زنجيره

 افزاسش با تأميد زنجيره ساصتار دور دوره در

 و کرد پيدا تييير صارج  و داصل  توليد هايساس 

 ونقوحمو تخرر  هايشرک  حضور با همانيد

 در ها3PL اسجاد براي کاري فضاي اسسيکو عون

  گرف  شکو نيز چسنده

 

 
 

 کوتاه   برهه جز به 90 ساا از بعد سور دوره در

 افزاسش با برجار، نتاسج از چمده وجود به فضاي

 شد جدسدي دوره وارد کشور اقترادي، هايتحرسم

 تجاري همکار ترسدبزرگ عنوان به پژو شرک  و

  گذاشتد تنها با ساپکو و صودرو اسران شرک 

 قبل  برنامه گونه هيچ بدون هم چن و صودرو اسران

 ساپکو و کرد بزرگ  عالش وارد را صودرو اسران

  و داده افزاسش را صودکقاس  سرع  تا شد رمجبو

 مشترک هايپروژهن کنندگاتأميد همکاري با

   ببرد پيش را زسادي

 سم  به توليد افزاسش از تمرکز دوره اسد در

 بر تمرکز و رف  پيش صودکقاس  عمق افزاسش
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 به هتوجّ با و بود کنندگانتأميد فن  توان باالبردن

 ساصتار ،قبو دوره از مانده باق  مال  مشکالآ

 کنندگان تأميد که رف  سمت  به تأميد زنجيره

 زنجيره در داشتند مناسب  مال  و فن  توان که

  و دوره اسد در  ماندند باق  صودرو اسران تأميد

 نقاط بر تمرکز با کنون تا 96 ساا از وسژه به

 هايکارگروه تشکيو و تأميد زنجيره شکس 

 انتقاا و صودرو اسران و ساپکو بيد روزانه مشترک

  و کنندگانتأميد به مشتري هاينيازمندي

 تأميد، زنجيره توانمندي مبناي بر رسزيبرنامه

 که نحوي به گردسد توليد تعداد افزاسش به منجر

 هايرسسی مناسب مدسرس  با 99 ساا ابتداي در

  ساف  افزاسش عشمگيري تورآ به توليد تأميد

 تأميد زنجيره هايتوانمندي ترسدمهم از سک 

 جه  در کنندگانتأميد توسعه و پرورش ساپکو

 قطعاآ تأميد حجم کاهش و صودکقاس  توسعه

 با ساپکو شرک  حاضر حاا در که اس  صارج 

 زمان در فعاا کنندهتأميد 700 زا بيش داشتد

 اسد در مناسب  نسبتاً پتانسيو از قطعاآ توليد

 يسازسکپارعه درضمد  بردم  بهره صروو

 از مکانيزه گذاريسقارش و العات اطّ هايسيستم

 مناسب بستر اسجاد به منجر کانبان سيستم طرسق

 در موجودي مدسرس  و سازيسکپارعه صروو در

  شودم  تأميد زنجيره سطح

 قطعات تأمین در لجستیک امور نقش
 کنترا و اجرا رسزي،برنامه به دانشگاه  کتب در

 سازمان ،مال  و ت العااطّ فيزسک ، هايجرسان

 اتطالح اسد که چنجا از اما ؛شودم  گقته لجستيی

 سازمان هايفعالي  از اعظم  بخش و بوده فراگير

 شودم  شامو را( صدم  سا و توليد استثناء به)

 از کوعک  قسم  و کرده محدود را چن معموالً

 ساپکو در  کنندم  اطالف نار اسد به را فراسندها

 درساف ، هايفعالي  به را یلجستي موضوع نيز

 هايفعالي  طراح ، بندي،بسته ارساا، انبارش،

 و بازساف  شامو) برگشت  قطعاآ لجستيک 

 

 

 

تبدسو به مواد اوليه(، حمو ونقو، مدسرس   

جرسانهاي لجستيک  زنجيره تأميد تقليو دادهاند  

در واقع مدسرس  بر نيازمنديهاي لجستيک  در 

زنجيره تأميد و شناساس  و ارتقاء مزس هاي 

رقابت  شبکه تأميد، مدسرس  پذسرش و انبارش و 

تعميراآ و نگهداري تجهيزاآ انبار مکانيزه، تدوسد 

و طراح  طرحهاي بستهبندي در زنجيره تأميد و 

نظارآ بر اجراي استانداردهاي اعالر شده مأمورس  

اتل  امور لجستيی اس   در ادامه با زبان  ساده 

به برص  از فعالي هاي امور لجستيی اشاره  

م شود: 
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  درون به رو ونقلحمل جریان مدیریت

 تولیدی هایسایت
 تأمین زنجیره لجستیکی فرایندهای بهبود
 ساپکو تأميد زنجيره شبکه گستردگ  به هتوجّ با

 ورام هايفعالي  از سک  توليدي هايساس  دتعدّ و

 بهبود و لجستيک  جرسان سازيبهينه لجستيی،

 اس  ساپکو تأميد زنجيره سطح در تأميد الگوهاي

 هايهزسنه گيرياندازه و پاسش مثاا عنوان به

 با هاساس  به قطعاآ تأميد شراسط بررس  حمو،

 کارگيريبه زمان، و فاتله هايشاصص به هتوجّ

 نرخ افزاسش هد  با هوشمند ونقوحمو سيستم

    و  ارفي  بردن باال و پرسازي

 

  لجستیکی عملکرد بر نظارت و ترلکن

 بندیبسته و ونقلحمل حوزه در کنندگانتأمین

 کنندهتأميد 700 از بيش با ساپکو که گقتيم

 در هاچن عملکرد بر نظارآ براي  کندم  همکاري

 سوي از الزامات  ابتدا اس  الزر لجستيی حوزه

 در سپس و شده تدوسد ساپکو لجستيی امور

 انتشار از پس  شود منتشر تأميد زنجيره سطح

 نظر در هاچن کنترا براي ابزارهاس  اس  الزر

 نامب چن بر را کنندگانتأميد عملکرد و شده گرفته

  کنند محاسبه

 

 

 

 

 در مشتري بر الزاماآ اسد تأثيرگذاري ميزان

 هايساس  به قطعاآ موقع به تحوسو هايحوزه

 اصصش ترسدمهم عنوان به) صودرو اسران توليدي

 توان توليدي، صطوط  توقّ ميزان ،(لجستيی

 از شده تادر اصطارهاي تعداد و سازندگان تأميد

 لجستيی حوزه در کنندگانتأميد براي مشتري سوي

 :شامو لجستيی اصطارهاي  شودم  گيرياندازه

 هماهنگ  با لجستيی امور که س ا استاندارهاس 

 و دهرسان کنندگانتأميد العاطّ به صودرو اسران

 مثاا، عنوان به  هستند چن رعاس  به ملزر هاچن

 بارگيري، و حمو بندي،بسته استانداردهاي رعاس 

 العاآاطّ درست  و زن برعسب اتوا رعاس 

    و بار همراه مدارک تح  چن، در مندر 
 

 تأمین زنجیره لجستیکی ارزیابی
 ارزساب  به اقدار با اصير هايساا ط  ساپکو

 صاو الزاماآ قالب در کنندگانتأميد عندوجه 

 فراسندهاي مکانيزر اسد طرسق از ،توانسته مشتري

 راستا اسد در  بخشد بهبود را کنندگانتأميد

 نيز رسزيبرنامه و لجستيی حوزه در توانسته

  هايتوانمندي و داده ارتقا را کنندگانتأميد

 را تأميد زنجيره مدسرس  حوزه در کنندگانتأميد
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 تأميد زنجيره لجستيک  ارتقاء براي  بخشد توسعه

 ارتقاء و ارزساب  فراسند در لجستيی امور ساپکو،

 بر عالوه هاارزساب  در  دارد مشارک  کنندگانتأميد

 منظر از سازندگان، لجستيک  عملکرد پاسش

 به  شودم  بررس  هاچن فراسندهاي نيز سيستم 

 بر عالوه تأميد زنجيره پتانسيو بردن باال منظور

 کنندگان،تأميد شده شناصته هايعارضه بر تأکيد

 تأميد زنجيره مميزي هايروش روزترسد به از

 مدا هماون استانداردهاي  اس  شده استقاده

ODETTE (تأميد زنجيره ارزساب  براي سندي 

 ارزساب  مدا) SCOR مدا و( اروپاس  سازانصودرو

 جمله از( فراسندي روسکرد بر تکيه با تأميد زنجيره

 لجستيک  الزاماآ طراح  در استقاده مورد منابع

  اس  ساپکو
 

 قطعات سنکرون عملیات اجرای مدیریت
 صدماآ بر عالوه ساپکو لجستيی امور

 از بخش  مدسرس  کنندگان،تأميد به لجستيک 

 عهده بر نيز را صودرو اسران صطوط تيذسه جرسان

 هبرنام با هماهنگ که صط تيذسه نوع اسد به  دارد

 حجيم، قطعاآ براي و بوده صودرو اسران توليد

 اتطالح در اس  شده عمليات  پليمري و رنگ 

  شودم  گقته سنکرون
 

 قطعات بندیبسته طراحی
 واحد لجستيی امور هايفعالي  ترسدمهم از سک 

 از قطعاآ واحد اسد در  اس  بنديبسته مهندس 

 و شودم  هندس  تحليو حجم، و وزن ابعاد، نظر

 مشتري الزاماآ هماون هاس شاصص به هتوجّ با

 ،(جاس هجاب و صطوط تيذسه :همانند مباحث )

 و کنندگانتأميد هايمحدودس  ونقو،حمو

 براي    و کيق  هاينيازمندي ارگونوم ، موضوعاآ

  شودم  ارائه بنديبسته هايطرح هاچن
 

  حوزه در مشاوره ارائه و ظروف طراحی

 بندیبسته
 و ارو  طراح بر  عالوه لجستيی مورا در

  و قطعاآ حمو براي مخروو هايپال 

 صطوط به بنديبسته مهندس  واحد ها،مجموعه

 و قطعاآ بنديبسته حوزه در صودرو، اسران توليد

 و سازمان امورهاي به صارج  صرسد هايمجموعه

  دهدم  مشاوره نيز تأميد زنجيره شرکاي دسگر
 

 مکانیزه صورت به اتقطع انبارش و پذیرش
 ترسدناب  حتّ   اس  انبار نيازمند سازمان  هر

 انبارش فراسند  دارند انبار نيز توليدي هايشرک 

 منظور به نيز ساپکو  اس  حذ  قابوغير  اتالف 

 توزسع صودرو، اسران توليد صطوط از پشتيبان 

 تکميو و تأميد زنجيره در اوليه مواد مناسب

 برگشت  قطعاآ حوزه رد صود تأميد زنجيره

(closed loop supply chain)،  اسد  دارد انبارهاس 

 بالغ وسعت  اند،پراکنده کشور سطح در که انبارها

  دارند مربع متر هزار 60 بر

 و سنت  انبارهاي از ايمجموعه ساپکو در

 قطعاآ برص  هاچن در که دارد وجود مکانيزه

 به رداريانبا  شودم  نگهداري نهاس  و تبادل 

 قرار براي وسيع هايمحوطه شامو سنت  طرف

 نوع اسد در اس  متر 5 حداکثر ارتقاع به کاال دادن

  وساسو عبور براي عرسض راهروهاي انبارش

  ميزان  شودم  گرفته نظر در کاال جاس هجاب

 70 تا 60 بيد سنت  انبارهاي ک  از وريبهره

  کارگيريبه با زمان مرور به  اس  درتد

 قابلي  استاندارد، ارو  و محکم بنديققسه

 باعث و اس  سافته افزاسش انبارها در کاال انبارش

 حجم و سطح کارگيريبه در بيشتر  سجوترفه

 راهروهاي با انبارها تدرسج به  اندشده انبارش

 و بارسی راهرو با انبارهاس  به کم ارتقاع و عرسض

 بارها،ان نوع اسد به شدند تبدسو زساد ارتقاع
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 گقته( AS/RS اتطالح به سا) مکانيزه انبارهاي

 و اس  متر 27 ساپکو مکانيزه انبار ارتقاع  شودم 

 رسانده درتد 90 به را سطح وريبهره ضرسب

 44 از بيش نگهداري ارفي  انبار اسد در  اس 

 مکانيزه، انبار کنار در  دارد وجود پال  هزار

  دارد وجود ندازبارا و سنت  انبارهاي از ايمجموعه

 استاندارد غير ارو  نگهداري براي فضا اسد از

 مربع متر هزار 6 چن مساح   شودم  استقاده

 متر هزار 2 وسع  به انباري در همانيد  اس 

 قطعاآ بنديبسته ملزوماآ نگهداري براي مربع

 براي انبار اسد همانيد  شودم  استقاده تادرات 

 هايمجموعه و آقطعا سازيچماده و بنديبسته

 امکان دوباره هرگاه تا شده تجهيز تادرات 

 از صودرو اسران تنعت  گروه شود، فراهم تادراآ

  شوند مندبهره چن

 

 
 

 اولیه مواد انبارش مدیریت
 هب) اوليه مواد مناسب توزسع و کنترا منظور به

 ساپکو تأميد، زنجيره در( فوالدي هايورف وسژه

 اب انبار اسد  دارد چهد راه صطوط کنار در انباري

 به قادر مربع، متر هزار 30 حدود در وسعت 

  اس  فوالدي ورف تد هزار 100 سازيذصيره
 

 تأمین زنجیره معکوس لجستیک مدیریت

  ساپکو
 حلقه که شودم  کامو زمان  تأميد، زنجيره سی

 کيق  بررس  منظور به نيز ساپکو  شود بسته چن

 فروش از پس اآصدم سيستم کنترا و قطعاآ

 شيراز، شهرهاي در انبار 9 تهران، بر عالوه صود،

 رش  اتقهان، اهواز، کرمان، همدان، تبرسز، مشهد،

 و نگهداري کيق ، بررس  درساف ، براي ساري و

 بر عالوه  اس  کرده تأسيس برگشت  قطعاآ انهدار

 و سازيبهينه انبارها اسد هد  قطعاآ، کيق  ارتقاء

 از برگشت  قطعاآ حوزه در دهافزو ارزش اسجاد

 زنجيره عرصه به هاچن بازچفرسن  و هانماسندگ 

  اس  تأميد
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 بندی پتروشیمیبازار بسته

 سمیرا برنجی اردستانیدکتر برگردان: 

 استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 

 بر اساس مواد یبندبسته یبازار جهان

مواد(،  ریسا و ، فلز، چوبکی)پالست پتروشیمی

 ، جعبهی، قوطبشکه، یه صنعتمحصول )ظروف فلّ

، نی، بوتادلنی، پروپلنی)ات محصوالت(، نوع ریسا و

 متانول(، کاربرد و رنیاستای، تولوئن، پللنیبنزن، زا

، کیو روکش، حالل، الست نقاشی ، رنگمری)پل

نساجی و  ، سورفکتانت، رنگدرزگیرهاچسب و 

، کیتحده، کانادا، مکزم االتی)ا موارد(، کشور ریسا

، یجنوب یکایآمرکشورهای  و سایر نی، آرژانتلیبرز

، ای، اسپانکی، انگلستان، بلژایتالیآلمان، فرانسه، ا

کشورهای  سایر و سی، هلند، سوئهی، ترکهیروس

، ای، استرالیجنوب ه، هند، کرنی، ژاپن، چییاروپا

و سایر  نیپیلی، فی، اندونزلندی، تایسنگاپور، مالز

، امارات متحده هیانوسیاق - ییایآس هایکشور

، یجنوب یقای، مصر، آفری، عربستان سعودیعرب

( قایو آفر انهیخاورم و سایر کشورهای لیاسرائ

 :2027صنعت تا سال  ینیبشیروندها و پ

 

 
 

 یبازار جهان درکو  لیو تحل هیتجز

 یمیپتروش یبندبسته

به  2027تا سال  یمیپتروش یبندبازار بسته

که  ی، در حالدیدالر خواهد رس اردیلیم 30/1430

با  2027تا  2020 ینیبشیدوره پ یرشد برا نیا

. گزارش بازار شودمیدرصد ثبت  2/6نرخ 

 لیو تحل هیرشد را تجز یمیپتروش یبندبسته

 مزایای شیافزا لیکند که در حال حاضر به دلیم

در حال رشد  افتیو قابل باز داریپا یبندمواد بسته

 است.

در صنعت خودرو و  مریاستفاده از پل شیافزا

 عیمتانول از صنا یتقاضا شی، افزایبندبسته

به آسان  ی، دسترسیینها کنندهمختلف استفاده

در حال توسعه از جمله  یاز کشورها هیمواد اول

 یمیپتروش یبنداست که رشد بازار بسته یعوامل

 2027تا  2020از سال ی نیبشیرا در دوره پ
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 يهاياورفنّ  ، معرفگرسد يسو زدهد  ا م شسافزا

  نيو شهرنش عسشدن سر  همراه با تنعت دسجد

کند و منجر  م شتريرا ب يسودچور يهاکه فرت 

در دوره   ميپتروش يبندبه رشد بازار بسته

 .شود م الذکرفوف  نيبشيپ

احتماالً مانع   طيمح س سز يها نگران شسافزا

در دوره   ميپتروش يبنداز رشد بازار بسته

گزارش بازار  دسا  شود م   مذکورنيبشيپ

تحوالآ  دسچصر اآي، جزئ ميپتروش يبندبسته

 -تادراآ ويو تحل هس، تجزيراآ تجار، مقرّرياص

 رهيزنج يسازنهي، بهديتول ويو تحل هسوارداآ، تجز

  و محل  داصل گرانسباز ريثأارزش، سهم بازار، ت

 يها از نظر درچمدهافرت  ويو تحل هسبازار، تجز

و  هسراآ بازار، تجزدر مقرّ راآييي، تسهار نواهور

ي بندرشد بازار، اندازه بازار، دسته راهبردي ويتحل

ها، و تسلط برنامه هاي ارزشمندجاسگاهبازارها، رشد 

محروا، عرضه محروالآ، گسترش  داآسيتأ

را  در بازار  کستکنولوژ يهاي، نوچورس ايجيراف

  سازدفراهم م 
  

 یمیپتروش یبندمحدوده و اندازه بازار بسته

بر اساس مواد،   ميپتروش يبندبسته بازار

شده اس    يبندميمحروا، نوع و کاربرد تقس

به   ابيمختل  به شما در دست يهابخش ديرشد ب

دانش مربوط به عوامو مختل  رشد که انتظار 

کند و  باشد، کمی م جسرود در بازار را م

 س کمی به شناسا يرا برا  متقاوت يهادراهبر

هد   يبرنامه و تقاوآ در بازارها  اتل يهانهيزم

 .کند م دسشما تدو

 به   ميپتروش يبندبر اساس نوع، بازار بسته

، تولوئد، لدبنزن، زاس، دس، بوتادلدي، پروپلديات

 شتريب لديشود  ات م ميو متانوا تقس رنساستا پل

 وي، اتاتيلد دي کلراسد ،ديساک لدي، اتلديات به پل

موارد  رسشده اس   سا ميموارد تقس رسبنزن و سا

شده اس    ميتقس تاآاس وينسها و وديلقبه چلقا اُ

، دياکس لدي، پروپلديپروپ به پل شتريب لديپروپ

 زوپروپانواس، ایيلساکر ديمد، اسو، کوستريلونسچکر

به  شتريب دسشده اس   بوتاد ميموارد تقس رسو سا

 ،دسبوتاد یيالستبوتادسد،  -استاسرن یيستال
1ABSاستاسرن ، التکس- ( بوتادسدSB )رسو سا 

الستيی و موارد به  رسشده اس   سا ميموارد تقس

شده اس   بنزن به  ميتقس  کيمکان ياکمربنده

، تروبنزنيهگزان، نکلويکومد، س بنزن، فنو/ ويات

شده اس    يبندميتقس گرسدموارد بنزن و  ويچلک

 دسدريان یيبنزن و مالئ ويموارد به چلک رساس

ها، لدسبه بنزن، زا شتريشده اس   تولوئد ب ميتقس

ها، وينسو (،TDI) تولوئندي اسزوسياناآها، حالا

  شده اس   برص ميتقس گرسدموارد و  رنساستا

 ميتولوئد تقس ترويها، داروها و نکشبه چف  گرسد

استاسرن پل  به شتريب رنساستا اند  پلشده

، SB التکس، ABS، (EPS) انبساط  سا سونولي 

2استر اشباع نشده رزسد پل 
 (UPR) ،یيالست SB 

به  شتريشده اس   متانوا ب ميموارد تقس رسو سا

3، دياس یي، استدس، بنزديفرمالدئ
 MTBE ،

4اتر،  ويمتيد
 MTO/MTP  يبندميتقس غيرهو 

 .شده اس 

 به   ميتروشپ يبندبر اساس مواد، بازار بسته

 .شود م ميمواد تقس رس، فلز، عوب و سایيپالست

 ميپتروش يبندبازار بسته محروا، اساس بر  

 رس، سطو، جعبه و سابشکه،  ه تنعتبه ارو  فلّ

 .شود م ميمحروالآ تقس

 از نظر ارزش   ميپتروش يبندبازار بسته

بازار به عند برنامه  يهافرت  و بازار، حجم

                                                
 :ABS -1 پليمر چکرسلونيترسو، بوتادسد و  3سی ترپليمر اس  که از

 استاسرن تشکيو شده اس  

2- Unsaturated Polyester Resin 

3- Methyl Tertiary-Butyl Ether 

4- Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to 

Propylene (MTP) 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvILDHpAhbYf2Cq5Ps4BNAEYXlDGJQ%3A1632199885572&lei=zWRJYeesIv-LjLsP58e_mAo&q=methanol%20to%20propylene&ved=2ahUKEwinx4azoo_zAhX_BWMBHefjD6MQsKwBKAB6BAgxEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvILDHpAhbYf2Cq5Ps4BNAEYXlDGJQ%3A1632199885572&lei=zWRJYeesIv-LjLsP58e_mAo&q=methanol%20to%20propylene&ved=2ahUKEwinx4azoo_zAhX_BWMBHefjD6MQsKwBKAB6BAgxEAE
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 يبندبازار بسته يکاربرد شود  بخش م ميتقس

و روکش،  نقاش  ، رنگمريشامو پل  ميپتروش

، رهايها و درزگ، عسبیيحالا، الست

 موارد اس   رسها و ساها، رنگسورفکتان 
 

کشوری سطح بازار  لیو تحل هیتجز

 یمیپتروش یبندبسته

 ويو تحل هسمورد تجز  ميپتروش يبندبسته بازار

ر، حجم بر اساس مواد و اندازه بازا رديگ قرار م

 .شود کشور، محروا، نوع و کاربرد ارائه م

 يبندتح  پوشش بازار بسته يکشورها

متحده، کانادا و  االآسا :از س عبارت  ميپتروش

، چلمان، فرانسه،  شمال يکاسدر چمر یسمکز

، ايتالس، اهي، روسیس، بلژسيانگلستان، هلند، سوئ

، دياروپا، عدر  و کشورهاي دسگر، هي، ترکاياسپان

، اي، استرالي، سنگاپور، مالز ژاپد، هند، کره جنوب

-ايدر چس و ساسر کشورها، ديپيلي، في، اندونزلندستا

، اماراآ يعربستان سعود، (APAC) سيهانوياق

،  جنوب يقاس، مرر، چفروي، اسرائ متحده عرب

به  (MEA) قاسو چفر انهيصاورم کشورهاي دسگر در

،  (MEA)اقسو چفر انهياز صاورم  عنوان بخش

  جنوب يکاسچمر ساسر کشورهايو  دي، چرژانتوسبرز

 .  هستندجنوب يکاساز چمر  به عنوان بخش

در دسترس بودن  ويبه دل  شمال يکاسچمر

 عسهمراه با رشد تنا ،مختل  دکنندگانيتول

و  س ، مواد غذاس ايميمواد ش :مختل  مانند

ار ، بر بازيبند، صودرو، دارو و بسته دنيچشام

 .ط داردتسلّ  ميپتروش يبندبسته

عوامو  ديگزارش همان يکشور بخش

  راآ در بازار داصلمقرّ راآييبر بازار و تي رگذاريتأث

بازار  ندهسو چ  فعل يدهد که بر روندها را ارائه م

حجم مرر ،  :گذارد  نقاط داده مانند م ريتأث

تادراآ  ويو تحل هس، تجزديها و حجم تول سسا

 وادم نهس، هزم يروند ق ويو تحل هستجز وارداآ،

 دسيارزش پا رهيزنج ويو تحل هس، تجزصار هياول

نکاآ مورد  دستراز مهم  برص  و باالدست  دست

 يبازار برا يوسسنار  نيبشيپ ياستقاده برا

، وجود و ديمختل  اس   همان يکشورها

ها به چن يهاو عالش  جهان يهادسترس  به برند

و  ي محل هاندرآ برندبه  اس ادسرقاب  ز ويدل

 يتجار يرهايو مس  داصل يهاتعرفه ريتأثبوم ، 

 يهاداده  نيبشيپ ويو تحل هسارائه تجز ديدر ح

 ه قرار گرفته اس  کشور مورد توجّ 
 

سهم  لیو تحل هیو تجز یانداز رقابتچشم

 یمیپتروش یبندبازار بسته

  ميپتروش يبندبازار بسته  انداز رقابتعشم

 اآيدهد  جزئ مربوط به رقبا را ارائه م اآيجزئ

شرک ،   شرک ، منابع مال  کل يشامو نما

 يگذارهسبازار، سرما ويدرچمد حاتو شده، پتانس

بازار، حضور  دسو توسعه، ابتکاراآ جد قيدر تحق

 يها ي، ارفديها و امکاناآ تول س، سا جهان

 يانداز، نقاط قوآ و ضع  شرک ، راهديتول

ي تسلط برنامه کاربرد وسع  توليد و، محروا

ارائه شده فقط مربوط  يهاالعاآ دادهاطّشود  م 

  ميپتروش يبندها در بازار بستهبه تمرکز شرک 

 .اس 

 گرانسباز ، و جهان  داصل گرانسباز انيدر م

  ميپتروش يبندتح  پوشش بازار بسته  اتل

،  SABIC  ،Greif.  ،CL Smithعبارآ از: 

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA.  ،BWAY 

Corporation  ،The Cary Company.  ،TPL 

Plastech Limited  ،Milford Barrel.  ،Enviro-

Pak ،Inc.  ،International Paper.  ،Berry 

Global Inc.  ،Sealed Air  ،Hoover Ferguson 

Group ،Inc ،Snyder Industries ،هستند  

براي جهان،  در مربوط به سهم بازار يهاداده

 (،APAC) هيانوسيو اق اي، اروپا، چس شمال يکاسچمر

در   جنوب يکاسو چمر(  (MEAقاسو چفر انهيصاورم
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نقاط قوآ  DBMR 1 لگرانيدسترس اس   تحل

را   رقابت ويو تحل هسرقاب  را درک کرده و تجز

 دهند  به طور جداگانه ارائه م بيهر رق يبرا
 

 یهانموجود: بازار ج یسازیسفارش

 یمیپتروش یبندبسته

2شرک    
 Data Bridge Market Research 

  نستکو قاآيمشاوره و تحق نهيدر زم شرويپ

و   فعل انسکه به مشتر مساس   ما مقتخر شرفتهيپ

مطابق با  ويو تحل هسها و تجزصود با داده دسجد

تواند  گزارش م دس  اميده ها صدماآ مهد  چن

و  هس، تجزديتول نهسزه ويو تحل هسشامو تجز

 م يروند ق ويو تحل هستجز ،تجارآ ريمس ويتحل

 گرسد يکشورها يهد  در درک بازار برا يهابرند

 يها(، دادهديکشورها را درصواس  کن فهرس )

، مرور يمنطقه صاکستر جستادراآ وارداآ و نتا

کننده و مرر  ويو تحل هس، تجزتحقيق اآيادب

 ويو تحل هستجزد  باشمحروا  هسپا ويو تحل هستجز

 ويو تحل هستجز ازتوان  هد  را م يبازار رقبا

و  هسسبد بازار تجز يهاراهبردتا  ياوربر فنّ  مبتن

را که به   بيهر تعداد رق ميتوان کرد  ما م ويتحل

                                                
1- Data Bridge Market Research (DBMR) 

-2 Data Bridge Market Research :قاتيشرک  تحق یس  

 عسدر تنا لگريتحل 500از  شيو مشاوره بازار همه کاره با ب

 مختل  اس  

در قالب و سبی داده مورد نظر  ازيالعاآ مورد ناطّ

ما  لگرانيتحل گروه  مي، اضافه کندسدار ازيصود ن

 يرا در جداوا محور س هاتوانند داده م ديهمان

 اسشما قرار دهند  اريدر اصت صار اکسو يهاوسفا

 يهاارائه از مجموعه داده جادستوانند در ا م

 موجود در گزارش به شما کمی کنند 
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 فلوریدا دانشگاه

در جهان امروز بر ي بندنقش و اهمي  بسته

 بندي به عنوان پوششنيس ، بسته کس  پوشيده

 کننتدهو مرر فنّاوري اي بيد واسطه نقش ،کاال

 ژگ را دارد که عالوه بر جنبه نگهداري کاال با وس

تبليي  صود در فروش کاالي توليدي  –ارتباط  

 بسيار تأثيرگذار اس   در حاا حاضر، هزسنه 

ميليون تد  1350بندي جهان  براي بسته

 ميليون دالر اس  و 745بالغ بر محروالآ غذاس  

 تحقيقاآ نشان داده اس  که سی دالر 

د دالر سو 3بندي تا گذاري در تنع  بستهسرماسه

ليو تواند در پ  داشته باشد و هميد عامو، درا م 

 هاگذاري دول اي براي حضور سرماسهکنندهقانع

 هادول هاي در اسد زمينه اس  و سک  از فعالي 

ع  مراکز دانشگاه  براي تروسج اسد تن استقاده از

ه بباشد  در اسنجا ها م و چموزش چن در دانشگاه

 شود ها پرداصته م بررس  سک  از اسد دانشگاه

تکنيی در کشور سک  از بهترسد منظرهاي پل 

ها در علور و تحقيقاآ اس  و سک  از بهترسد

تکنيی هاس   مرسسه پل مهندس  در بيد نسو

ترسد سک  از بهترسد و شناصته شدهوسرجينيا 

هاي عموم  اس   با رتبه باال بنا به دانشگاه

عالوه به  U.S. NEWS & WORLDSگزارش

ها در علور مهندس ، کشاورزي و هاي چنبرنامه

علور اجتماع  بسيار شناصته شده اس   دانشکده 

ها در دنيا اقتراد و دانشکده منابع طبيع  چن

گذار اس   دپارتمان مواد زسست  بسيار مرثر و تأثير

بندي پاسدار سی مقطع کارشناس  در سامانه بسته

دهد و اسد طرح بر روي نياز روز افزون ارائه م 

بندي در هاي زسس  محيط  و سامانه بستهبحث

حاا و در چسنده متمرکز شده اس   اسد برنامه 

بندي و واحد طراح  استثناس  در مرکز بسته

سد مرکز طراح  مخروو، شامو: ساصته شده و ا

 ها حماس  دانشجوسان قوي اس  و توسط چن

شود و نيز شامو: تجربيات  اس  که دربرگيرنده م 

شود  اعتبار هاي شيل  م کارچموزي و فرت 

دانشگاه وسرجينيا به ارتباطاآ قوي تنعت  وابسته 

اس  و بحث تحريالآ در مرتبه بعدي قرار دارد و 

گذاري توانند سرماسهبه راحت  م التحريالن فارغ

کنند 
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 گزارش معرفی شرکت آمادگران
هاي مين  در حوزهأميد چمادگران، به عنوان سی مجموعه تخرر  لجستيک  و زنجيره تأدسرس  زنجيره تم

افزاري، بازارساب  و اي، نرراي، چموزش ، پژوهش ، تروسج ، رسانه(، مشاوره4PLصدماآ مدسرس  لجستيی )

 شروع به فعالي  کرده اس   1397از ساا  ،برگزاري روسدادها مجري

اکنون   هم ( با نگاه  فرابخشتيی بنگاه  و نيز فرابنگاه )ملّهاي گسترده لجسچمادگران با پوشش حوزه

نماسد و ميد کشور اسقاي نقش م أبه عنوان سی مرجع تخرر  شناصته شده در عرته لجستيی و زنجيره ت

ترسد ترسد و بزرگکامو ده توليد و انتشار محتواهاي تخرر  و راهبردي در کنار شکوتوانسته اس  با 

ر دبدسو و کليدي در بيد فعاالن بخش صروت  و نيز شبکه عرضه و تقاضاي لجستيی در کشور، نقش  ب 

اآ با مقام رثرعامالآ سازنده و متچمادگران با برقراري  گذاري کشور اسقا نماسد گيري و سياس ساصتار ترميم

ن، ها، کارچفرسناوها و تشکّو مدسران ارشد بخش دولت  و حاکميت ، اساتيد، پژوهشگران، دانشجوسان، انجمد

 ها و فعاالن اسران  و غيراسران (،کنندگان صدماآ لجستيک )اعم از شرک متقاضيان صدماآ لجستيک ، عرضه

ن اي قدرتمند از بازسگراميد، توانسته اس  شبکهأت هاي مرتبط با لجستيی و زنجيرهگذاران و رسانهسرماسه

زرگ بوالآ مثب  و جه  تح اسجاد شده در افزاس لجستيک  )هم داصل  و هم صارج ( اسجاد نموده و از هم

مندان در ن و دغدغهساسر فعاال در کنار مرثر ش چمادگران اميدوار اس  بتواند نق در لجستيی کشور بهره گيرد 

 زسبا را در عرته عمو، معنا بخشد:   لجستيی کشور داشته باشد و اسد بي ا و بالندگتحوّ

 ميهد صوسش را کنيم چباد              دس  در دس  هم دهيم به مهر
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 ایران  زعفرانبندی خالقیت در طراحی بسته
 وا با ساصتارراسران  همراه با تلقيق سادگ  امروزي براي هماهنگ کردن مح استقاده از هوس  برري اتيو

 سته )هر وزن(براي هر ب هاي مورد نظرتروسرسازي استقاده شد و شخري  بندي، از طراح  کاراکتر وبسته

ان دادن زعقران، اي براي نشنياز هر وزن به پنجره ه به مقدار وزن و مقدار فضاي موردتوجّ طراح  شد  با

ده استقا  نگ کردتوان کاراکتر را با محروا هماهطرح تروسرسازي اتود صورد تا ب اسده بر روي چن قسم  از

 اطب و سازي براي مخساده   وابيّالعاآ و بيشترسد بازده بر روي بسته، جه  جذّاز کمترسد اطّ

عقران عه در زبندي هاي مرسور بستهکليشه بندي تماره بوده اس   در اسد بستهکننده مورد توجّمرر 

رسد صواسته تن محروا از مهمداصتار طراح  تييير داده شد  مشخص بوس ، عه در قطع و عه در نوعاندازه

کند  را اسجاد م ( زعقرانثير مهم  بر انتخاب مشتري جه  اطمينان از کيقي  محروا )أبوده و ت کارفرما

   بوده اس ماسز با رقبالوکس از جه  ت هاي توليد( وهزسنه نظراز ) صواسته کارفرما طراح  سی بسته اقترادي
 

 

 
 

 

 
  محسن کریمی

 بندي اسراناوري بستهعضو انجمد علور و فنّ
 بندي و طراح گرافيیطراح بسته

 عضو رسم  انجمد گرافيی اسران

 بندي جهان عضو انجمد نوچوري بسته
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 کتاب سال لجستیک ایران

مجتب  سليمان  سده ، حسيد عباس ، مليکا ساداآ مؤلفان:  -

 موسوي، عطيه اسزدي

 به اندسشانشر: نا -

 1399سال انتشار:  -

 477 تعداد صفحه: -

 فارس زبان:  -

 978-600-5677-69-0 :شابک -

اسد کتاب ماحرو تالش حدوداً سکساله گروه  از  لي  شده اس  أت فرو 7 ساا لجستيی اسران درکتاب 

ی تجاري پژوهشگران و متخرريد لجستيک  در گردچوري و تحليو چمار و اطّالعاآ جامع  از وضعي  لجستي

تقحه تحليو، جدوا و نمودارهاي گوناگون از  500الملل  اس  که حدود اسران از نگاه داصل  و همانيد بيد

بر گرفته اس   اسد الملل  را دربه روزترسد چمار و اّطالعاآ لجستيک  و تجاري اسران در ابعاد داصل  و بيد

تر تر و جامعچوري و منتشر شود تا هر عه کاموه روزکتاب مقرّر اس  تا به تورآ مستمر در ساليان چت  نيز ب

 گردد 
 

 های مدیریت و چیدمان فروشگاهاصول و روش 

 انگليس : زبان

 ميالدي 2020 :سال چاپ

 تقحه 868 :تعداد صفحات

 وزسري: قطع و نوع جلد

هاس  شود و شامو فروکتاب به عنوان سی مرجع درس  محسوب م  اسد

بندي، بندي، مواد بستهو بسته رسزي بسته، دس  زدن به محروابندي، برنامهبسته   هاي تجاري اسدر جنبه

 هاي وسژه اس  بندي مواد غذاس  و برنامهگرافيی، بسته

  که بندي نوشته شده اس  و براي هر کسکتاب مرجع توسط مربيان متخرص و متخرران تنع  بسته

بندي براي ري بستهمعرف  به روز و جامع فنّاو باشد ناسب م بندي اس ، مبه دنباا درک بهتر فنّاوري بسته

 باشد ناسب م منماسند،  بندي ساد بگيرند و با اتطالحاآ چن کسب دانشصواهند در مورد بستهکسان  که م 
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