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محصوالت ایرانی  بندیتحول بسته ریزی راهی برای برنامه
بندی   تحقق  بسته  صنعت  در  تحول  مدیریتی   ایجاد  راهبردهای  کشور    و   نیازمند  در  به توج    با اجرایی    ه 

بندی  های توسعه و توج ه بیشتر به اهمیت بستهباشد. یکی از روش نی میارایبازارهای هدف برای محصوالت  

سرمایهوالت کشومحص بستهر، ضرورت  موضوع  در  پژوهش  و  تحقیقات  در  بابندی  گذاری  ریزی  برنامه   است. 

  به   کشوراقتصادی  چرخه توسعه  دانشجویان تحصیالت تکمیلی،    یهانامهآفرین در هدایت پایانتحول   مدو ن و

بسته مس  کردن  کیفی  جهتت  محصوالت  شد.بندی  خواهد  های  ریزیبرنامهوسیله    هب   پیشنهاداین    گیری 

برای   دانشجویان    پژوهشگرانراهبردی  انتخاب  و  راستای  محق اولویت در  پژوهشی  می های  در  ق  تحول  شود. 

در صنعت   ی ادصتاقحماسه  مهم در ایجاد یک    هایشاخص علمی کردن، یکی از    محصوالت با هدف   بندی بسته

توان در انتخاب موضوع تحقیق  بندی میتهبندی موضوعات بسگذاری و رتبهخواهد بود. با شاخص  بندی بسته

تدومطالب   تهیهها،  نامهپایان هدایت  ،  و  در  آنین  تکمیلیدوره ها  تحصیالت  برای    های  البته  گرفت.  کمک 

ها در  ار و بازرگانان بهره گرفت تا این پژوهش، تج نا گرها باید از همکاری صنعتنامه اجرایی نمودن این پایان

 گذار باشند. اثر شورتوسعه و پیشرفت ک جهت

بنتدی داخت  صنعت بستتههای مختلف  های اشتغال و تولید در عرصهفرصتمالحظه نمود با شناخت  باید  

ار، تج منافع    ، حفظ فنی  شنداافزایی  با هم  پیوندد،به وقوع میتولیدی  بزرگ  انعقاد قراردادهای  کشور است که  

ایتن  .های دور دستت چشتم دوختتقاره محصوالت کشور درتوان به صادرات بازرگانان و داشتن نگاه بلند می

 ایتن ، تتدوین و اجترای نظتا   تهیتهکنتد. البتته  روش فقط مقدمه تحقق یک حماسه اقتصادی را فتراهم متی

شروع کتار دانستت. بتا   آن را مؤلفه اصلی درو  رار گیرد  ق  هباید مورد توج   لوازمی است کهاز دیگر    ریزیبرنامه

ارتقتا  کیفیتت تولیتد و افتزایش   ،قیمت تمتا  شتده کتاال  به  توانها میاز این فعالیت  اجرای صحیح هر کدا 

 کمک نمود.وری بهره
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 یی غذا   ت ی امن   ش ی افزا   ی برا   ی بند بسته 
 سمیرا برنجی اردستانی دکتر برگرداننده: 

 ایاستادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته -صنایع غذاییو م ولدکترای مهندسی ع
 

دست  ،ییغذا  تیامن غذا  ی ابیبا  مواد  به    ییافراد 

عد     "منیا"شود.  ی و مناسب حاص  م ی کاف  من،یا

و    ی هم در کالرکفایت    "یکاف"وجود خطر است.  

به ذائقه و    "مناسب"است.    یهم از نظر مواد مغذ  

م  ت یقوم وی مربوط  )به  ارائه    ه ژی شود  هنگا   در 

  ط یبه شرا پاسخ  در  کشورها  ریسا  به  ییاذ غ  یهاکمک

 .در دسترس( یاستفاده از غذا یعنی ،یرارطاض

 

 
 

 من یا  یغذا  یبرا ییندهایفرآ جادیا. 1

  یی، مواد غذا یمنیا  یارتقا  رد هتوج  قاب  یشرفتیپ

فرآ کنترل  نمونه م   رد   ند ی مفهو   از    ی بردارقاب  

نها بر  یریشگ یپ  ی نعیبود،    ییمحصول    مقد  

خطر و نقاط کنترل     ی و تحل  ه ی . تجزی استبازرس 

توسط ناسا و    1960در دهه   )ACCPH(1 یبحران

ا  ی لزبریپ درک  ب  د یبا  نکهیبا  منتقله    یهای ماریاز 

اجتناب    ق یطراز   در فضا  تصو  . شودغذا    مؤثر   ر یبا 

م   یفضانورد  استفراغ  صفر  گرانش  در    کند،ی که 

بنابرا  جادیا اد ه  ن،یشد.  بف  خطرات    نیز  بردن 

از طر موانع متعد   ی بی ترک  ق یبالقوه  برااز  رشد   ی د 

  نان یاطم  یبرا  ند یدر فرآ  قیو نظارت دق  یوبرکیم

  اب  در محدوده ق  یاتی ح  یندهایماندن فرآ  یاز باق
 

1- Hazard Analysis & Critical Control Points 

خاص    یهابخش   یبرا   HACCPچه  قبول بود. اگر

داوطلبانه    یی، غذا  عیصنا  شتر یب  ی ارب اما  بود،  یاجبار

 .بود

برا HACCP ص ا  هفت خوانندگان    ی احتماالً 

  یی مبنا  شناخته شده است، اما به عنوان   مطلب نیا

 :خالصه شده است ریتوسعه در ز یبرا

  ی )خطرات براخطر    یو تحل  هی انجا  تجز. 1

 ؛ کننده(مصرف 

 ؛ی نقاط کنترل بحران نییتع. 2

 ؛یبحران  یهات یمحدود جاد یا. 3

 ؛ ینظارت یهاه ی رو جاد یا. 4

 ؛ یمات اصالحداقا جاد یا. 5

 ؛ ییآزما یراست یهاه ی رو جاد یا. 6

 .یزمستندسا یهاروش  جاد یا. 7
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متحده    االتیا  ییمواد غذا  یمنیا  ینوساز  قانون

جلوگ هدف  غذا  ی ری با  مواد  ورود  به    ییاز  آلوده 

 شد.   یبه قانون تبد  2011 ه یبازار در ژانو

اصل HACCP یهابرنامه    کرد یرو  نیا  یجز  

به    شتریب  وعیاز ش   ی ریهستند. هدف جلوگ نسبت 

آندادپاسخ   به  آنجا  است.  هان  ش   ییاز    وع یکه 

بر اعتماد به ک  صنعت    ،از غذا  یناش   یهایماریب

تالش ی م  ر یتأث  غذا برنامه   ییهاگذارد،    یهاکه 

ا شده  غذا  ی منیاثبات  استفاده    ییمواد  به  را 

مگسترده  آناست نیتحسب   اق  رساند،ی تر  ها  . 

  ی نو دوا  طوال  یاما سودآور   ، د ندار  هی اول  یهانه یهز

 کنند. ی ت را اضافه ممد 
 

 رد؟ یگیار مجا قردر ک یبندبسته. 2

تماس   یبند بسته   ین عی  ه،یاول  یبند بسته در 

  ی هر تالش فرآور تی ق موف   یبرا صول،حم با میمستق

غذا گونه    ی اتیح  ییمواد  هر  اثر  ی ب  فراوریاست. 

کار    ه مناسب ب  یبند محافظ بسته   نکه یمگر ا  ،است

خواه کنسرو کردن    ،یحرارت   فراوری شود. با  گرفته  

کردن  )پُ غ  کیر    شه، یش   ،یفلز   یاستر  ریظرف 

  یبند آب    ، یراستریمحصول غ  کی  با  نتیلم  ای  مریپل

و   ظرف  استر  ی حرارت  فراوری آن    ای(  یتجار     یتا 

استر  کی  ی)معرف   کیسپتا یبند بسته    یمحصول 

ت  کوتاه مد   ی فراور،  باال  یدر دما  فراوریمعموالً    -

استر  ک یبه    - (،   یاستر  ط یمح  کیدر      یبسته 

متمابسته    کی   ییغذامواد    یمنیا  یبرا یز  بسیار 

  ی عیطب ،یر یخشک، تخم یهم است. غذاهام اریبس

و محافظت    ی بند به بسته  از ین  ی همگ  شده  یفرآور  و

 .مناسب دارند 

غذا  یمنیا خطرات  حسب  بر  معموالً   یی غذا 

 یناش   یهای ماریب  د.وشی م   فیتعر  یماریمنجر به ب

نارسا گرسنگ مهم  ای  ،یاه یتغذ   ییاز  آن،  از    ،یتر 

د معمو غذاالً  خطرات  دسته  گرفته    ییر  نظر  در 

  ییمواد غذا  یمنیا  فیتعر   که  است  یطقنم  شوند.ینم

که عمر    یبند ه . بستاده شودبسط د  ی به اندازه کاف

افزا  د یمف مغذ   دهد،ی م  ش یرا  مواد  حفظ    ی به 

م  اج  کند ی کمک  م زاو  مناطق    دهد ی ه  به  غذا  تا 

به   از    کی دورافتاده حم  شود و سپس  جز  مهم 

کفا  ینمیا در    ت یو  غذایی    ییغذا  ت یامناجزای 

اشود   یتبد  به  خطرات  فهرست  قاب   صورت    ن ی. 

 :استگسترش 

مصرف ییایمی ش  ی آلودگ• ب:    نیشتریکنندگان 

 .ترس را دارند 

ف• استفاده  ب یکیز یسوء  توج   شتری:  ه  مورد 

 .گان قرار گرفته استند نکمصرف 

م• خطرناک یک یولوژ ی کروبیخطرات  و    نیتر: 

 .عمده د یکأر تدر حال حاض

بگ   ی اقدامات  میتوانی م   نیهمچن نظر  در    میریرا 

 :دهد ی که عرضه غذا را کاهش م

ب• پرندگان،  )  یکیولوژیحمله  مثال،  عنوان  به 

 حشرات( و  جوندگان

ب• مثال،    یکیولوژیعملکرد  عنوان  )به  محصول 

 و جوانه زدن(  یریپ
 

را   نی تواند همه ایم HACCP ایآ.  3 خطرات 

 رد؟ یدر بر بگ

  (PHHACCP) پس از برداشت HACCP حطر

سال   ابزار  2005در  عنوان  منطقؤ م  یبه  و    ی ثر 

از برداشت از      یحفاظت از غذا و تحو  ن یتضم یبرا

پ  قیطر تعرشد   شنهاد یمصرف  هر    به   "خطر"  ف ی. 

برا  یزیچ را  غذا  ان  یکه    رقاب  یغ  ناسمصرف 

م بنابرا  کند ی استفاده  ز  ن یو  حفظ  به    یندگ قادر 

 .د یابمی گسترش   ست،ین

  ک ی؛  1FSAP)   یبند بسته   ی غذا برا  ی منیا  اتحاد

م  ی فن   ته یکم بسته ؤاز  متخصصان  (  یبند سسه 

برا HACCP یهامدل بسته   ی را  مواد    یبند انواع 

 
1- Financial Sector Assessment Program 
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است. داده  درمدل   نی ا)  توسعه   ها 

www.foodsafetyalliancefor packaging.com 

اصول  و  هستند  ساخت  HACCP موجود  به  را 

 .(دهند ی ش مگستر یبند مواد بسته 

PHHACCP   را به اصول  ر یموارد ز HACCP 

 :کند ی اضافه م

 ؛ ع یتوز رهیک  زنج ی برا   یلحت و هیتجز شام  .1

مکان  ییشناسا .2 غذا    ز  یهر  دادن  دست  از 

   ؛ (تیکم ا ی هی)تغذ 

 شونده؛ ل تر نک یهاسم یمکان یابیارز .3

 ه؛ کنترل شوند  یهاسم یمکان الزا   یابیارز .4

 ؛ تیمحدود جادیا .5

 . HACCPادامه با اصول  .6
 

 ییکنترل تلفات مواد غذا. 4

  ،یفرآور   ،ییجاهجاب که  دارد  ودج و  یروزافزون  درک

حم   یسازره یذخ  ، یبند بسته طور    نق  وو  )به 

  یکاهش گرسنگ    یاز برداشت( پتانس  سپ  ،یجمع

غذا دارد. سازمان    یجهان  د یتول  شیافزا  با  را  یجهان

کشاورز و  متحد    ی خواربار  دو  مل   گزارش  )فائو( 

 که با Save Food کنگره یمهم را ارائه کرد که برا

م Interpack یهمکار ،  گردید برگزار    2011  یدر 

 شد.   هیته

جهان"گزارش،    نیاول ضا  یتلفات  و   عات یغذا 

یا    درصد   33  ارجهان    یی، تلفات غذا    ییمواد غذا

 زد.  نین در سال تخم تُ  اردیل یم 3/1
(www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/p

ublications/GFL_web.pdf)   
دو ،    ی بند بسته   مناسب  یهاح  راه"گزارش 

، نقش  "در حال توسعه  یکشورها  یبرا  ییمواد غذا

برا   یبند هبست غذا  یرا  مواد  تلفات    ییکاهش 

 کرد.  حیتشر
(www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/p

ublications/AFP_web.pdf)   
نسبت به موضع فائو در    ی هتوج قاب     ر ییتغ  نیا

(  2002   ،غذا بود: پنج سال بعد )ر  یاجالس جهان

آن  در  براتالش   شتریب  ،که  به    یگد یرس   یها 

 بود.  ی کشاورز داتی بر بهبود تول یمبتن  یگرسنگ 

سمپوز   االتیا از  آن   یوم یمتحده  جالس  ا  در 

رؤسا  تیماح آن  در  که  کشور    یکرد  سه  جمهور 

ا  ی مبن  کردند   ارائه   ییهاگزارش   یی قایآفر   نکه یبر 

  تا عملکرد برداشت را    یکیاصالح شده ژنت  یهادانه 

 بخشد. ی درصد بهبود م   500

  

 

 
 

  را  ی ت زمانمد   ، قاب  استفاده  زمان   ای  یماندگار

محصول   توزو    عی توزقاب   که  از    قاب   ع یپس 

م مش  را   تاس اده  فتاس  موز  یخص  مثال    ک یکند. 

م ارائه  ما ی ساده  موز  و  ردی  اهد دهد.  سبز    حالت 
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رس  حالت  در  روز  باق  دهیچند  زرد  .  ماند ی م  ی و 

شود،  ی م  ی ریهورمون رشد که باعث پ  لن،یات  حذف

پا  زمو حالت  در  فروش  از  قب   تا  نگه    دارتر یرا 

طوی م )در  موز  سپس  ذخدارد.  در  یسازره ی ل   )

  ند یتا فرآ  ردیگی قرار م  لنیات  ppm1  باًیقر ت  معرض

است    نیا  جهینت  د از سر گرفته شود.مجد   دنیرس 

دار دسترس  در  موز  سال  تما   در  ما  و    می که 

هستند به  مارکت خاص    سوپر   ک یکه در    یی موزها

د ماندگار  دهیرس   رجههمان  با    یهستند.  نه 

زنج بیشتر  بلکه    ه، ی اول  ی بند بسته ک     ع یتوز  ره یبا 

 .شودی م  فیتعر

حوحم    یبند هبست جز   مواد    ع یتوز   یاتینق  

شد که      یتکم  النکایدر سر  یااست. مطالعه   ییغذا

بسته  تازه  محصوالت  داد  در    یبند نشان  شده 

مسیسنت  یهاسه یک در    "سبز"بازار    ری)جوت( 

ب ا  ضایعاتدرصد    28تا    22  نیکلمبو   نیداشتند. 

  ریاس   ها و چاله   ن،ییپا  یهاسه یاز له شدن ک  یناش 

جعبه   یاه جاد    راتخط محصوالت ها  است.    فشار 

درصد    5را به    یعاتاضهم را محدود کرده و    ی رو

برنامه  داد.  م  ییهاکاهش  مواد  رسیدن    زانیکه 

کنندگان  شده به دست مصرف   د یاز قب  تول  ییغذا

توانند مقرون به صرفه باشند ی م  دهد ی م   ش یرا افزا

 .شوند  اجرا ید برداشت بع  یاز انتظار برا ترع یو سر

طر  ضایعات از  رخ    ی اد یز  یهاسمیمکان  ق یغذا 

به    ای  ی توان تا حد یها را نمآن از    یدهد و برخی م

)مانند    که محصوالت  ی طور کام  کنترل کرد. زمان

از حد به فروش    شیب   دن یموز( نتوانند پس از رس 

محصول   نباشد،    سیاه برسند،  فروش  قاب   و  شده 

  شیب   یانفراو    یه دلب  اما   ،محصول قاب  قبول باشد 

اب  فروش نباشد، از حد )درست پس از برداشت( ق

  یهای ژگیو بر اساس  ییرات غذامقر   یدل به ی حت  ای

ز  شک    ایاندازه    ، یبصر قرار    ر ی)در  بحث   مورد 

سالمتردیگیم با  که  و  ،  ندارند   یارتباط  ی(  ضرر 

را    ییاقال  غذا  نیچن  . همچنان رخ خواهد داد  انیز

 .آوردبازار به   لت موجودحا توان درینم

محصول از حالت    ریی توان با تغی غذا را م  یمنیا

به دست    ی گری)اما سالم( به شک  د  قبول  رقاب یغ

  ی بهبود ماندگار یممکن است برا ییذاغ اقال  آورد.

آن   ای  و/ داده  ایفراوری  ها  ارزش  ا  تغییر    ن یشوند. 

گز از  اما    ی معمول HACCP یهانه یخارج  است، 

م  HACCP اصول تهان  وتی را  محصوالت    ه یدر 

 .اعمال کرد د یجد 
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ابتکار  کی تبد   ینمونه  غذا    یاز  هدر    ییمواد 

آلستر   دکتر  توسط  دوا   قاب   محصوالت  به  رفته 

در شعبه    کس،یه فائو  برداشت  از  ارشد پس  افسر 

شرق جنوب  برنامه   جادیا  ایآس   یمنطقه  او   یاشد. 

زم اقتصاد   نه یدر  طر  ی توسعه  مواد    ری وارف  ق یاز 

تهسط  در   ییذاغ روستا  از طر   ه یح  که  آن    قیکرد 

  نه ی در زم  افته یتوسعه  کمتر   یاکشوره  رد  انییستارو

  دند یآموزش د  ییمواد غذا  ی و فرآور  ه یبهداشت اول

تجه کن،  خشک  یهاقفسه   :)مانند   هی اول  زاتیو 

براسرخ  و   زودپز   ، یتور را  مواد    ی ابیباز  ی کن( 

بکه    ییغذا از  ایشان  دوریم   نیمعموالً  ارائه    به 

آن   تا  کردند  ورود  هااز  عنوان  تولید/    یبرا   یبه 

  :)مانند   با ارزش افزوده  ییمحصوالت غذاه  تبدی  ب

استفاده    پسیچ شده(  سرخ  بسته شودموز   یبند . 

را    یطوالن  یبا ماندگار  ییمواد غذا  ،محصوالت  نیا

م ب ی ارائه  زمان  که  و    یبرا   یشتریدهد  فروش 

برا  فراهک    غامش  جادیا  یدرآمد  موچک    د.کنی م 

  ی ابیاز دست رفته را باز  ییهم مواد غذا  ند یفرآ  نیا

مناطق    ن یدر ا  ی کند و هم باعث توسعه اقتصادی م

م کلی دورافتاده  و    ی ماندگار  شیافزا  ، د یشود. 

 است. من یا ییمحصوالت غذا
 

 کننده رات محدودآثار مقرّ. 5

غذا  یبرخ مواد  تلفات  مقر   یناش   ییاز  رات  از 

کاس   ییغذا اس ت  بر  وه   ریغ  ییغذا  یهای ژگیاس 

  نوان مثال، است. به ع  ییمواد غذا  یمنیمرتبط با ا

رات بر اساس رنگ، شک  و اندازه، منجر به از  مقر 

م تُچندین  رفتن    نیب غذا  ساین  رات  مقر   ریشود. 

شده باشد   درک  ییغذا  خطرات  اس س ا  بر  ممکن است

  ، لثابت نشده است. به عنوان مثا  ی علم  طور که به  

  ی را در شمال غرب  بی ه صنعت س آالر ک  فاده از است

که    ییمواد غذا  تخریب  ابود کرد و نمتحده    االتیا

رقم    ون یل یدر تر  قسمت  سطوح   یممکن است حاو 

در سودان  تهد   ایتانیبر   قرمز    ی تلق  ییدهایباشد، 

جد ی م طور  به  که  صنعت    ییهابخش  یشدند  از 

ت   غذا تحت  م  ر یثأرا  امادادند ی قرار   یاهش واکن  ، 

منافع    /سکیر  یعلم    یبا تحل  توانی را نم  ینظارت

ا  هیتوج غذ موا  یمنیکرد.  چن  ییاد   نیتوسط 

ترس(    ی مبتن  ی عموم  یهاواکنش   ای)  ی رات مقر  بر 

می نم   نیمأت و  قاب   ی شود  تلفات  به  منجر  تواند 

 .شود ییاز مواد غذا یهتوج 

 ی اشبکه   قیاز طر  1ی جهان  یسازهماهنگ  ابتکار

سازمان    یسازهماهنگ   یتسه  ی برا  یلمع  یهااز 

قوانمقر  و  غذا  یمنیا  ن یرات  گرف  ییمواد  ت.  شک  

ت  مقر  ی م  د یکأهدف  که  غذاکند  مواد     د یبا  ییرات 

ارز اساس  تالش    سکی ر  ی علم  یابیبر  و  باشد 

قوانی م تا  دول  ی نیکند  توسط  و  تکه    ی انهادهها 

.  هماهنگ کند   را شود  ی م  جاد یا  یالمللن یب  ی نظارت

GHI-Global Harmonization Initiative  ،

تفاوت   کند ی م  ینیبشیپ حذف    ، ینظارت  یهاکه 

  یی مواد غذا یمنیا  توسعه  و قیتحق  رد یگذارهیارمس 

برا خصوص  یرا  مابجذ   یبخش  در    کند ی تر  و 

کشور   یی غذا  ع ی صنا  یریپذ رقابت  جه ینت و    هر 

تقو   کنندهه عرض   عیصنا را  غذا    .کند ی م  تیبخش 

  یهای اورن فکاربرد   ،یهانج  ت راکردن مقر  هماهنگ

  ق یتشورا    ییغذا  عیو صنا  کند یم   یرا تسه  د یجد 

چن  کند ی م در    یگذاره یسرما  ییهایاور فن   نیتا 

کنندگان  مصرف  یبرا  ی بهتر  تیفی ک  و  یمنیا  تا  کنند 

نت   نیتضم اقد   جه یشود.    شتر یب  یوانراف  ،اماتاین 

 .بود هد سالم خوا یغذا

را    ییهااوت تف  ییفائو در مورد مواد غذا  گزارش 

کشورها  اتعیاض  نیب در   و   افته یتوسعه  یغذا 

 دهد.  ی ن م سعه نشاوتدر حال  

کشورها  ضایعات در  به    یغذا  توسعه  حال  در 

فن  یت یریمد   ، یمال   یهات یمحدود غذا   ع ی توز  ی و 

 شود.  ی م مربوط کننده مصرف کشاورز و  نیب

 
1- GHI; www.globalharmonization.net 

http://www.globalharmonization.net/
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غذا  عاتیضا توسعه    ییمواد  جهان    افتهیدر 

م رفتار  به  و  ف رصعمدتاً  هماهنگ "کننده    یعد  

آفرینان   نیب زنج  نقش  در    "نیمأ ت  رهیمختلف 

م  شده   ارائه  زیانگ شگفت  یهاافته یشود.  ی مربوط 

ا فائو  مطالعه  غذا    ن یدر  سرانه،  اساس  »بر  که  بود 

صنعت  جهان  کش  رشتی ب  اریبس  یدر  در    یورهااز 

م هدر  توسعه  تخم  « رود.ی حال  که    میزنی م  نیما 

مصرف  یی اغذ   مواد   عاتیسرانه ضا کنندگان  توسط 

در    لوگر یک  115تا    95  یشمال  یکایدر اروپا و آمر

حالسال   در  ا  ی است،  کشورها  نی که  در    ی رقم 

صحرا  آس   قای آفر  ی جنوب  جنوب    /  ی جنوب   یایو 

ا  لوگر یک  11تا    6تنها    یشرق سال    .ستدر 

مواد    ضایعات از    یبرخ، که در باال ذکر شد طور همان

توسعه    ییغذا جهان  مقر    تهفایدر  اساس    ی راتبر 

مبتن که  ا  یاست  برخستند ین  ی منیبر  از    ی. 

محصوالت  :مانند   ی ابیربازا  یهاروش  از    ی امتناع 

شک     دارای مطلوبیت  رنگ    ایاندازه،    ا یکمتر  با 

ین  از ا  ی خو برشوند  ناشی می  ی جزئ  یهاه لک    ی دارا

ب طر  یادیز  عاتیضاهستند.    هودهیاقدامات    ق یاز 

ها و  رستوران   ها،یفروش ه در مختلف در خ  یهاوه یش 

مصرف   پذیراییمؤسسات   توسط    ایجاد کنندگان  و 

 یی هاها، قفسه عنوان مثال، سوپرمارکت . به  شودی م

محصوالت   انواع  طور  نانواییبا  به  که    یدارند، 

نزد  یانیمشتر در    د یخر  ی لیتعط  زمان  ی کیکه 

زیادی محصولی    بانتخاتوانند از بین  می   کنند،ی م

هنوز   خفر نش  ور فکه  کنند ته،  اقالمرید  که    ی . 

نم رستوران یم   عیضا  ،شوند ی فروخته  وشوند.    ها 

  شتر یب  ی هقاب  توج   یاغلب غذا  های پذیراییسالن

ن مورد  مقدار  م  از یاز  مصرف کنند ی سرو  کنندگان  . 

  « تاریخ مصرف  نیر»بهت  به  که  ییاذ غ  محصوالت  اغلب

م رای خود  م  رسند  حت ی دور  آن    یاندازند،  اگر 

 باشند.  من یا مالًاک  تمحصوال
 

 ی ریگجهینت. 6

امن  یمن یا  یارتقا   یجهاندر سطح    ییغذا  ت یو 

موادنیمأت  یبرا فرآور نیماش   ، کنندگان  و    یآالت 

کننده  استفاده  تیجمع  ی برا  ن یو همچن  ی بند بسته

آن  از جمع  یادیز  تیاهم،  هامحصوالت    ت یدارد. 

حدود    االتیا جمع  ونیلیم   310متحده  و    ت ینفر 

نفر است. مجموع    ونی لیم  500حدود    وپاار   هیاتحاد

مقا نفر  ون یلیم  810 در  جمع  سهی،    7  تیبا 

ا  ی اردیلیم به  مجموع    یمعن  ن یجهان،  که  است 

درصد از بازار بالقوه    12کمتر از    نفر  ون ی لیم  810

  88.  ند دهیم   یتشک  را  "مناسب"  یهای اورفن 

گسترش    ی جهان برا  ت یاز جمع  مانده   ی درصد باق

غذا بستهبه    د و خ  ییمنابع    زات یتجه  ، یبند مواد 

 ی هات دارند. توسعه شرک  ازین  ید بنو بسته   فراوری 

چرخه   ییغذا متوسط،  تا  توسعه    یاکوچک  از 

  ه ی توج  ی را برا   یکه منابع  کند ی را آغاز م  ی اقتصاد

است که    ن یا  ی اصل  . نکتهد نمای  جادی ا  شتریتوسعه ب

م غذا  م یتوانی ما  کاف  منی ا  ییمواد  برا  ی و    ی را 

 . میگسترش ده ی و تجار  یانسان تاریتأث
 

 منبع:
https://www.food-safety.com/articles/3805-

packaging-for-enhanced-food-security 

Kenneth S. Marsh, Ph.D., CPP, is a 

consultant on food, packaging and 

international trade through Kenneth S. 

Marsh & Associates Ltd.> Author(s): 

Kenneth S. Marsh, Ph.D., CPP 
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 بندی در امداد و نجات نقش بسته 
 و بالیای طبیعی(  مترقبه غیر دث )حوا

 دکتر مصطفی امام پور : محقق

 بندی ایرانرئیس انجمن علوم و فناوری بسته

 

سازی،  هدر حم  و ذخیر هک روط همان بندیبسته

  توسعه روزافزون درآمدهای ارزی هردر صادرات و  

سالمتکش و  حفظ  در  است  اهمیت  دارای    وری 

بالیاانسان از  حاص   زده  بحران  و  های  طبیعی  ی 

باید باشد.  یت میمها  بانیز    منتظره   غیر زمانی که 

منطقه زده  رو دای  برای  بحران  و  پرجمعیت  دست، 

ا طحاص   بالیای  لواز   ز  و  امکانات  بدون  و  بیعی 

  از   رسانیکمکجهت ادامه  حیاط، اقدامات    ابتدایی

دو یک  طریق  به  نیاز  گیرد  صورت  مرد   و  لت 

پیش  برنامه از  و  مدو ن  ضرورت  یعتریزی  شده  ین 

 دارد.  

البته مشابه این بحران طبیعی و غیر منتظره را  

ارتش تجرمعموالً  دفعات  به  دنیا  نظامی  به  های 

انجا  د. انکرده برای  نظامی  نیروهای  که     زمانی 

و انتقاالت      قهای نظامی مستلز  نمانور و عملیات

می بهترین  لجستیکی  و  امکانات  حداق   با  باشند 

 دهند.  رز  را انجا  می  تجهیزات عملیات

به عنوان مثال ناپلئون بناپارت از اهمیت و نقش  

جنگبسته در  کردبندی  استفاده  خود  و    های 

و  بندی مناسب، غذای آماده  به کمک بستهتوانست  

به صورت     زگر  را با حداق  وسای  و تجهیزات ال

قرار دهد   خود  نظامی  نیروهای  یارتخا  در  شده  کنسرو

دست بر  دور عملیات نظامی در نقاط  و ضمن انجا   

 مشک  تغذیه نیروهای خویش نیز فائق آید.  

ه،  ی ، زلزل س  اقال  در هر بحرانی اعم از از گروهی

ع که  مهم هستند  و  ... ضروری  و  از:  جنگ  بارتند 

  گرمایشی و ... این  زا ومواد غذایی، پوشاک، پتو، ل

که   بسته  اقال  در شرایطی  بدون  و  فل ه  به صورت 

مباشن پوشش  با  باید  ارسال  از  قب   که  د  ناسب 

 دارای شرایط ذی  باشند، آماده شوند: 

 قاو  به رطوبت؛ م -1

 چسب مشخصات؛ دارای بر -2

 مقاو  به ضربات و صدمات احتمالی؛ -3

 بهداشتی؛ -4

 ؛ جایی راحت و قابلیت حم  و چیدمانجابه -5

 ؛ وزن  مک -6

 .قابلیت شمارش  -7

طرح کردن  اجرایی  بستهالبته جهت  بندی  های 

ش  بحرادر  دستوالعم نرایط  داشتن  که  ،  هایی 

الزامی است.   باشد،  روز  جاری  تانداردهایس ا  با  مطابق

آوری  ها نه تنها در جمعبا داشتن این دستورالعم 

سال را جویی در زمانهای مردمی باعث صرفهکمک

بلک می و  زیتم  هشود  سریع  توزیع  قبی :  از  هایی 

یری از  حت، شناسایی اقال  گردآوری شده، جلوگار

سریع، کاهش  جایی  عات احتمالی ناشی از جابهضای

های واحد بار مناسب با  فضای نگهداری، تهیه بسته

مراکز   در  انسانی  نیروی  کاهش  ترابری،  وسای  

  های مردمی و ... را به دنبال دارد، لذادریات کمک

ر به  ادامه اقالمی که مرد  در شرایط بحران قاد  در

نق   ودر حم   باعث تسهی ها بوده و  بندی آنبسته

کارگیر  به  کاهش  در  و  تسریع  و  انسانی  نیروی  ی 
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شوند، جهت  یم کنندهدست مصرف   به  اقال   رسیدن

 شود:  آگاهی ارائه می

پوشاک و البسه هر کدا  به تنهایی در داخ    -1

از کتپا پال  هایی  و  جنس  مقاو   شفاف،  ستیک 

داده  قرار  آب  به  نسبت  در  نفوذناپذیر  و  ب  شوند 

شخصاتی بر روی  ها محکم بسته شود و برگه منآ

ها که حاوی اط العاتی از قبی : اسم کاال و نوع  آن

باشد، چسبانده شود. این اط العات  ها میکاربری آن

می دریافت  باعث  مبادی  در  که  اشخاصی  شود 

مر کمک هسمدهای  کردن  ی  باز  به  نیاز  بدون  تند 

سهولت  بسته با  دریافتی  دستههای  اقال     دیبنبه 

   دریافتی اقدا  نمایند.

وسای  گرمایشی و روشنایی که دارای شک     -2

می ذیربط  نامنظم  مبادی  به  تحوی   از  قب   باشند 

حم   منظور  جابهوبه  و  و  نق   راحت  جایی 

تن قرار  رادر داخ  ک  جلوگیری از صدمات احتمالی 

مشخص و  شوند  آنداده  وسیله  ات  به  نیز  ها 

 اق شود.  لصا اهروی جعبهبرچسبی بر 

ع  -3 صورت  به  داخ   دلپتو  در  شده  بندی 

بستهکیسه رطوبت  به  مقاو   پالستیکی  بندی  های 

 شوند و برچسب مشخصات نیز داشته باشند. 

پاکت  -4 در  نیز  نان  قبی :  از  غذایی  های  مواد 

مپالس  و  بسته   وقا تیکی  رطوبت  و  به  شوند  بندی 

ز   الی  هاخوراکی  سایر مواد غذایی از قبی : آب و 

بسته صورت  ذیربط  به  مبادی  به  بهداشتی،  بندی 

 ارائه شود.  

های مردمی  کمک  دریافت  مسئول   هک   مراکزی -5

 خالی، پاکت،  هایکارتن  یدارا  باید   قب   از  نیز  هستند 

  ، چراست  هایلمفی  ستیک،پال  جنس  از  هایکیسه

یا پالستیکی، تسمه، برچسبپالت های  های چوبی 

  ا تصوص بستن باشند  مخ   هایو طنابالصاقی، نخ  

ابتدایی   و  متعارف  وسای   به  بستهبا  نسبت  بندی 

ابسته ایستگاه جمع   الق بندی  در  شده    آوری 

ایستگاه)بسته یا  اولیه  نهایی(  و  اولیه  های  بندی 

 .  جا  دهند نااز ارسال  تکمیلی اقدامات الز  را قب 

ک  شایان ذکر است که موارد گفته شده تحت ی

سیست بستهزیر  جامع  به  م  متمرکز  بندی  صورت 

باید در نظر گرفته شود تا شرح و وظایف آن نیز با  

 رسانی هماهنگی داشته باشد.  سیستم جامع کمک

زیر ممطالعات   این  تهیه  در  سیستم    یدانی 

یستم  هداف س ا  تخشنا  به  ام ک  ستگیباو  بندیبسته

  این جا به صورت خالصه   در دارد.  رسانیمکک  امعج

اهی عمو  رسانده  ران به آگر شرایط بحد  آن  اهمیت

برنامه برای  شروعی  تا  است  مد ت  دراز ریزی  شده 

 اندرکاران در مواقع بحران باشد.دست
  

 آب در شرایط بحران بندیبسته

  مورد   کاالیترین  ترین و قدیمیآب یکی از مهم

وع یک فاجعه طبیعی یا غیر طبیعی  از وقبعد    نیاز

میمحس همشود  وب  بحث  و  مورد  ع  مجامیشه 

صلحجه ذخیره  انی  ابتدا  در  است.  بوده  دوستانه 

کردن این کاال هیچ وقت مورد توج ه نبود و معموالً  

گرفت. اصوالً برای هر فرد  در اختیار عمو  قرار می

بین   متوسط  طور  در  گ  5تا    2به  آب  ز  ورالن 

شود. باید اذعان داشت که اهمیت  سازی میذخیره

انسآ برای  مب  بیشتر  غذا  از  یک  شد بایان  زیرا   ،

تواند بدون غذا تا یک هفته زنده بماند،  شخص می 

مد ت   به  آب  بدون  زندگی  4تا    3اما  به  روز  اش 

 تواند زنده بماند. افتد و نمیخطر می

منبع   ر ب دارد. اگهر کارکرد بدن انسان نیاز به آ

باش آب   از پمپ  آلوده  تا مرد   نباشد  برق  یا  آب  د 

ب  استفاده  مرد   این  ک اید  کنند،  ببرند.  به  پناه  جا 

همه   زیرا  است،  مشک   بسیار  آب  کردن  ذخیره 

صندوق و  آب  کانتینرها  کردن  ذخیره  مناسب  ها 

آن بلکه  کردن  نیستند.  ذخیره  قابلیت  که  هایی 
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دارند  را  غذایی  کردذخیر  برای  1مواد  نیز  آب    ن ه 

 هستند. ناسب م

شرکت ارتباط  این  نظدر  البهایی  راتچ،  ارویر:  نه 

وری  کارگیری و بهرهاک با بهو زودی  فرانسه   سیتاف

هایی  از فن اوری صنایع شیمیایی اصالح شده، کیسه

مصرف   بعد  از  تنها  نه  که  داشتند  عرضه  بازار  به 

نظامی  بعد  از  بلکه  بازرگانی  و  تجاری  و    غذایی، 

رسانی نیز قاب  کاربرد  و کمک  2ی نجات اهعملیات

 باشند. می

نفوذناپذیری،  با توج ه به خصوصیت    اهاین کیسه

ا به  نعطافدارای  امر  این  و  هستند  باالیی  پذیری 

به فیلمخاطر  انعطافکارگیری  میهای  باشد. پذیر 

ها  ای از خصوصیات این گونه کیسهدر ذی  به پاره

 پرداخته شده است:

 3؛ ی تخیکنوا -1 

 4؛ ات همبستگیصوصیخ -2

 5  ؛اپذیرتعیین مکان مواد نفوذن -3

 6؛ ن کاال و بستهات بیخصوصی مناسب تطبیق -4

 7؛ نفوذناپذیر نسبت به طعم -5

 8؛ عد  عبور نور -6

یا    -7 چقرمگی  مقاب   در  انعطاف  قابلیت 

 9؛ تافنس

 10؛دوا  باال  -8

 11؛ خصوصیات ترکیب -9

 
1- Food Grad 

آتش  -2 سوانح  مدر  غیر  انفجارهای  عنوان  سوزی،  به  زلزله  و  نتظره 

 باشد.  های بشردوستانه می کمک
www.lloxsoal.com/documonts/now- 

products.html 

www.raytechcatalog.com 

3- Homegboneity 

4- Property Correidtion 

5- Bamer Placement 

6- Tailored Properties 

7- Flavor Bamer 

8- Light Transmission 

9- Flexibility versus Tafness 

10- Durability 

11- Compsite Properties 

راحتوحم    -10 حم   اب)ق  نق   کلیه    ابلیت 

 ؛ انتقال(نق  و  وطخط

 ؛ انبارداری 12کاهش فضای   -11

 ؛ ال سریعارس  -12

 ؛های مختلفظرفیتدارای   -13

خروج    -14 و  ورود  شیرهای  به  اتصال  قابلیت 

 ؛ مایعات در نقاط مختلف

بودن   -15 بسته   سبک  قدری سبک  )این  به  ها 

گنجایش   با  خالی  ظروف  که    10/ 000هستند 

 ؛ رد.(ادلوگر  وزن  کی  55لیتر فقط  

 ؛ اندازی آسانراه -16

 ؛ جایی در شرایط پر بودنقابلیت جابه  -17

 .االداری بگهن قابلیت  -18

توان به  ها میاز خصوصیات مهم دیگر این کیسه

به   محصول  تولید  جا  هر  که  کرد  اشاره  نکته  این 

می آن  از  باشد  مایع  با  صورت  راحتی  به  توان 

شده که    تبو بارها ثاسرعت عم  باال استفاده کرد  

ا کیسهاستفاده  نوع  این  نظر  ز  از  مشتری  برای  ها 

هزینه خ بسیار  پرداخت  به صرفه میقمرید  -رون 

بسته این  از  حاضر  حال  در  رنگباشد.  به  های  ها 

 شود.  زرد و سفید تولید می

شرکت   واحد    13XTEKهمچنین  برای 

لجستیک ارتش انگلستان ماشینی را ساخته است  

کاربرد  آب    دیبنو بسته  راج، تصفیهکه جهت استخ

ارتش لجستیکی  واحدهای  وظیفه  دراد.  دنیا  های 

ها،  بانی کارکنان نظامی در مانوریتد که در پشدارن

های  های ناگهانی و عملیاتدفاع از کشور در هجو 

به   نیز  را  آب  نیاز،  مورد  تدارکات  ضمن  نظامی 

ز  موقع در اختیار کارکنان قرار دهند و این مسئله ا

امت برتر ایجمله  جزات  در  شمار  نگ  ی  به   نیز 

تق  آید.می بخش  دو  در  ماشین  این  سیم  راندمان 

بهداشتی،    %50.  شودمی صورت  به  آب  ارائه  آن 

 
12- www.packlino.Iranco.com/citat/uk/d05_04.htm 

13- www.xtek.net/catalogue 

http://www.lloxsoal.com/documonts/now-
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آلودگی می از هر گونه  باشد تصفیه شده و به دور 

می  بستهکه  صورت  به  را  آن  در  تواند  شده  بندی 

مصرف  به  و  مح   دهد  تحوی   راندمان    % 5کننده 

دستدی این  مربوط  اگ گر  توزیه  در  به  آب  راحت  ع 

  شرایط مختلف محیطی است که به وسیله ترابری 

باشد. همچنین از خصوصیات  یم  پذیرانامک  مختلف

توان به سی ار بودن آن اشاره  دیگر این دستگاه می

سوخت   وسیله  به  و  برق  مولد  دستگاه  با  که  کرد 

 کند.  گازوئی  کار می

دی  نببستهای  رب  هک هاییکیسه  است  یادآوری  قاب 

میآب   قابلیت  استفاده  و  بوده  یکبار مصرف  شوند 

د را  هیچبازیافت  و  روی    ارند  بر  سوئی  اثر  گونه 

 گذارند.  محیط زیست نمی 

بسته روش  از  وسیله  نتایج حاصله  به  آب  بندی 

 : XTEKماشین 

بسته-1 پاکیزه  هر  آب  از  دور  به  و  شده  بندی 

 گونه آلودگی؛ 

مد ت  راز  ی آب در دا هاری بستهقابلیت نگهد   -2

 و دارای تضمین کیفیت باال؛

م  -3 در  سریع  توزیع  ش کانقابلیت  و  رایط  ها 

 حیطی مختلف؛ م

گنجایش  -4 نیاز  قابلیت  مورد  مقدار  به  پذیری 

 دهنده؛ سفارش 

باشد  اتیلن میها از پلیمواد اولیه این کیسه  -5

گیرد و از یک  که به صورت رول در دستگاه جا می

و درب آن به وسیله    شودرد میوا  بآدهانه آن    طر

 شود؛ روش سی  کردن بسته می

د  -6 م قابلیت  به  ارزان  سترسی  و  آن  اولیه  واد 

 بودن این مواد؛ 

جایی به وسیله کانتینر در کلیه  قابلیت جابه  -7

 خطوط نق  و انتقال؛ 

روش   -8 از  بودن  نیاز  برای  بی  سنتی  های 

 سازی آب؛ ذخیره

کر  -9 باز  کیسبرای  درب  وس هدن  به  و  ای   ها 

ها  تجهیزات خاصی نیاز نیست بلکه روی لبه کیسه

  ده که با کشیدن به وسیله هم آورده ش شرایطی فرا

 دست قابلیت باز شدن را دارد؛

 نفر؛  قابلیت حم  راحت به وسیله  -10

ها در شرایط پرتاب کردن و  مقاومت کیسه  -11

 فشارهای ناگهانی.
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 :   ه بندی اپ و بست ایشگاه چ م ن 

 نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی وبیست و  

 ۱۴۰۱سال    آالت وابسته  شینما  

 :ریخ برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی ا ت 
 

 ۱۴۰۱آبان ماه    ۲مهر الی   ۲۹
 

 محل دائمی نمایشگاه های تهران   محل برگزاری : 
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 ی  بند در بازار بسته   ء ا ی اش   نترنت ی ا 

 بندی و تجارتی فصلنامه دنیای بستهانرسعاطال گروه 
 
 

 
 124که به   یخواهد داد، به طور  ش یدرصد افزا  20  ندهیجهان را در سه سال آ  یتنعص  دیاحتماالً تول  ءا یاش  نترنتیا

 .افتی خواهد    شیدالر افزا  اردیلیم 

 

 ی بنددر بازار بسته ءایاش نترنتیا

صنعت سر   ایاش   نترنتیا  یجهان  یبازار  عت با 

ح  یزیگ ناتشگف تودر  استال  طبق  سعه  ،  آمار. 

ثابت    توانی م سه    یطرا    یدرصد   20انتظار رشد 

آ نزد  یزمان  ،داشت  ندهیسال    124به    کیکه 

فرض که اروپا به    نی. با اد یدالر خواهد رس   اردیلیم

ادا  ی فعل  ی نقش رهبر از زمان  وخ  مه خود  اهد داد. 

عه  و توس  شرفتیآالت، پنیدستورالعم  ماش   یمعرف

اروپا وجود    هی حادعضو ات  ی اورهکش  ان یمدر  و   مدا

ا با  است.  ص  ن یداشته  بازار    نترنت یا  ی نعتوجود، 

بخش    ایاش  در  صنعت    یهاهمچنان  جداگانه 

مورد استفاده قرار    یمتفاوت  اریطور بسبه   یبند بسته

 . ردیگی م

 ست؟ یچ  ءایاش نترنت ی ا تیبلاقمحصول با 

   ایاش   ت رننتیا  یوجود در بازار صنعتم  محصوالت

  ی کیاز قطعات الکترون  یع یوس   ف یبا ط  خودشان را

حافظه فرستنده   :مانند  متماپردازنده و    اهها،    زیها 

شبکه با هم    ک یها در  ها و انسان د. دستگاهکننی م

ا و  دارند  پا  یوربهره   ،یمنیتعام     ش یافزا  یردایو 

فن ابد یی م مدل   بزرگ  هایداده   یهای اور.   یهاو 

گر  ینیش ام  ی ریادگی کار  مبه  که    د شونی فته 

  یهانیماش   ونیاتوماس قابلیت    و  یتباطرا  یهاییتوانا

همچن  ی د یتول تقو  فعلی   یبند بسته   ن یو    ت یرا 

 .کنند ی م
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فن  از    یوربهره   ، یمنیا  ،د ی جد   یهای اوراستفاده 

پا افزا  یصنعت   یندهایفرآ  یداریو  دهد.  ی م  شیرا 

زمان یکساندر  کامالً  ماش ی  انسان  هانی،  به  و  ها 

ا  لطف ها، فرستنده   :مانند   ی ک یلکترونقطعات 

 . شوند ی م  ها به هم متص ها و پردازنده حافظه 
 

اتحادمقرّ برا  هیرات    یاستانداردها   یاروپا 

 باالتر  یمن یا

دارد.    ی قانون  رات مقر  وجود  در حال حاضر  الز  

اتحادن یش ام  دستورالعم  اروپا    هی آالت 

(2006/42/EC)   پس  و    شد   ب یتصو  2006در ژوئن

ا  کیاز   دسامبر    ینتقالدوره  االجرا الز    2009در 

ا و جایجابهدستورالعم     نیشد.  رایگان  ی    گردش 

تضمنیماش  را  اروپا  بازار  در  و  ی م   ن یآالت  کند 

. کند یم  نییتع  را  یارانه یسختگ   یمنیا  یاستانداردها

محصوالت  عموضو   نیا تما   شده    بر    ی براعرضه 

 د.  گذاری م  ری پا تأثروا ه یبار در بازار اتحاد  نیاول

تصمقر   نیا بای م   ح یررات  سازندگان  که    د یکند 

خود نیماش  و  آالت  با  الز     یمنیا  یهای ژگی را 

کشورها  زیتجه اتحاد  ی کنند.  از  اروپا    ه یخارج 

 خاص خود را دارند. نیقوان
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 دن م شهو دیولت تآالن یماش

  ییبه تنها  یآلمان  دکنندگانی، تول2016سال    در

نزد ارزش  آالت ن یماش   ورو ی   اردیل یم   4/5  به   ک یبه 

سال  نسبت به    شیافزا  نیصادر کردند. ا  یبند هبست

حد ق توسعه ب   بود،  درصد  سه  عمدتاً    یاود  که 

نوظهور و در حال توسعه    ی از تقاضا از بازارها  یناش 

شوند. یم هوشمندتر یاندهیفزا ر وط به هانیماش  بود.

دتاً به  هنوز عم یمنیا یاطیگذشته، اقدامات احتدر 

موانکش  ف    حال  ی کیزیع  در  اکنون    ی بود،  که 

کنترل    قیاز طر ،د یا در طول تولر یراتییتغ توانی م

توق  بدون  و  دور  راه  از  نظارت  فرآو    جاد یا  ند یف 

ا نکته  فروش  خدمات    یلصکرد.  از  کمتر،  پس 

  یریپذ انعطاف  شیافزا  بهتر،  ینمیا  تر،مک  یهایخراب

ب شبکه  بهبود  سازندهکاربر  نیو  کاربر   ،    یینها  و 

 . ستا

 

 منبع:
https://www.interpack.com/en/Discover/Ti

ghtly_Packed_Magazine/INDUSTRIAL_G

OODS_PACKAGING/News/Internet_of_T

hings_in_the_packaging_market 
 پیوندهای مرتبط 

www.xing.com 

Markt für industrielle Internet der Dinge 

(IIoT): Nach Geographie - (2015-2021) 

(German content) 

 

www.packagingstrategies.com 

Why Safety Adds More Business Value 

than You Think 

 

www.neue-verpackung.de 

„Wichtigster Impulsgeber ist die 

Auslandsnachfrage“ 

(German content) 

 

 

 

 

 

 

https://www.interpack.com/en/Discover/Tightly_Packed_Magazine/INDUSTRIAL_GOODS_PACKAGING/News/Internet_of_Things_in_the_packaging_market
https://www.interpack.com/en/Discover/Tightly_Packed_Magazine/INDUSTRIAL_GOODS_PACKAGING/News/Internet_of_Things_in_the_packaging_market
https://www.interpack.com/en/Discover/Tightly_Packed_Magazine/INDUSTRIAL_GOODS_PACKAGING/News/Internet_of_Things_in_the_packaging_market
https://www.interpack.com/en/Discover/Tightly_Packed_Magazine/INDUSTRIAL_GOODS_PACKAGING/News/Internet_of_Things_in_the_packaging_market
https://www.xing.com/communities/posts/markt-fuer-industrielle-internet-der-dinge-iiot-nach-geographie-2015-2021-1014947514
https://www.xing.com/communities/posts/markt-fuer-industrielle-internet-der-dinge-iiot-nach-geographie-2015-2021-1014947514
https://www.xing.com/communities/posts/markt-fuer-industrielle-internet-der-dinge-iiot-nach-geographie-2015-2021-1014947514
https://www.packagingstrategies.com/articles/90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think?id=90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think&ajs_uid=8110E8687290F7S&ajs_trait_oebid=3782E0258467B1M
https://www.packagingstrategies.com/articles/90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think?id=90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think&ajs_uid=8110E8687290F7S&ajs_trait_oebid=3782E0258467B1M
https://www.packagingstrategies.com/articles/90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think?id=90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think&ajs_uid=8110E8687290F7S&ajs_trait_oebid=3782E0258467B1M
https://www.packagingstrategies.com/articles/90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think?id=90382-why-safety-adds-more-business-value-than-you-think&ajs_uid=8110E8687290F7S&ajs_trait_oebid=3782E0258467B1M
http://www.neue-verpackung.de/50608/wichtigster-impulsgeber-ist-die-auslandsnachfrage/
http://www.neue-verpackung.de/50608/wichtigster-impulsgeber-ist-die-auslandsnachfrage/
http://www.neue-verpackung.de/50608/wichtigster-impulsgeber-ist-die-auslandsnachfrage/
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 امللیله بنیبرگزاری چهارمنی نمایشاگگزاریش از 
 بندی و فرآوری ، بستهچاپ 

 
 

بندی  المللی چاپ، بسته چهارمین نمایشگاه بین

با حضور   و خارجی    رانی یاشرکت    120و فرآوری، 

سایر   و  ایران  شد رها  وشکاز  نمایشگاه  .برگزار   در 

عالوه  میهشرکت ر  ب  امسال  ایرانی،  از  های  مانانی 

کردستانقارعای  کشوره اقلیم  افغانستان،   ،  ،

.  د شتنحضور دانیز ن ازبکستان و ارمنستا قزاقستان،

های بهداشتی از  این رویداد با رعایت تما  پروتک 

ا  11تا   8 میزبان    17الی    10ساعت    ز شهریور 

در  .زه بودندان این حوممتخصصان، فعاالن و عالقه

شرکتنمایش  این حاضر  گاه  حوزه  های  سه  در 

و صنعت    ییغذا  صنایع  ،بندیهتسب  چاپ،  آالتنماشی

افغانستان،  کارتن عراق،  ایران  کشورهای  از  سازی 

کردستان   اقلیم  و  ارمنستان  ازبکستان،  قزاقستان، 

 داشتند. ر حضو

با    ایجاد بستری مناسب  با هدف  نمایشگاه  این 

محو  رویکرد  به صادرات  و  ارتقا   قت ر  منظور  و  ویت 

توانمندی   ازندگان داخلی وتولیدات س  های معرفی 

 .گزار شده استساخت داخ  بر

چاپ،   نمایشگاه  چهارمین  برگزاری  با  همزمان 

بسته بسته تخصصی  پاویون  فرآوری  و  بندی  بندی 

آالت صنعت کارتن،  ینری، ماش میپذیر و پلانعطاف

عری دیجیتال  چاپ  و  کاغذ  پارچه  های  ماشینض، 

تولیدکنندگان  ی رداا همچنین  آالت ماشین   و 

از هبست فرآوری  و  غذ   بندی  صنایع  ایی،  جمله 

شکالت،  نوشیدنی و  شیرینی  پخت  صنایع  ها، 

پالستیک،   صنایع  بهداشتی،  و  آرایشی  دارویی، 

 .داشتند   هه نیز غرف پلیمر و صنایع وابست

توان  می  ن رویداد نیزیاجانبی    هایبرنامه  جمله  از

  سایؤر  بین  صیصخت  هاینشست  برگزاری  به

های تجاری  تأها با لیدرهای هیها و اتحادیهنجمنا

برگزات و  بین شرکت  B2B  ری جلساتخصصی،  ها 

های حاضر در نمایشگاه، برگزاری هفته چاپ  تأهی

چهار    ان درریی چاپ اتوسط انجمن علمی و فناور 

آموزشی مرتبط  های  روز نمایشگاه، برگزاری کارگاه

 . اشاره کرد ... ا حوزه چاپ وب
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 ؟ کندیرا متحول م ی بندبسته صنعت ءایاش نترنتیا چگونه
 سمریا برنیج اردستان دکرت داننده: گربر

 دکرتای مهندیس علوم و صنایع غذایی
 یااستادیار پژوهشاگه علوم و فنون هسته

 

در حال قدرت گرفتن است و به     ایاش   رنتتنیا

  صرفاً  ازا  کند تی کمک م  یبند بسته فعاالن صنعت  

به    انفعالی حرکت  ود ب  گویانه شی پت  مس بودن  ن 

متعاقباً همانکنند.  که،    Ryan Ellington  طور 

فرصت   افته یدر وجود  شرکت   یبرا  ییهااست،  ها 

مز بتوانند  که  توج   ت یدارد  به    ی هقاب   نسبت 

 ت کسب کنند. د در صنعوخ انیمتاه

 
 

 
 

ماد  ر یاخ  قاتی تحق شرکت   Packagingر  از 

Gateway  GlobalData,،    که است  داده  نشان 

  ایاش   نترنت یروع به استفاده از اها ش چگونه شرکت 

(IoT)  کرده   اتیعمل  یی کارا  ش یافزا  ی برا اند. خود 

  ی موضوع  قاتتحقیطبق    ،یبند بسته زمینه  در  

بست  ا  یاش   نترنتی»ا ،  GlobalData  «یبند ه در 

 Berry  و  Tetra Pak،  Amcorهای  شرکت ن  مدیرا

Global   پراد  فا  یهمگ   نترنت یا  یسازاده یدر حال 

اهداف    مکک  یبرا   ایاش  ارائه  خود   1ESGبه 

 د.هستن

 
1- Environmental, Social & Governance (ESG):   

 :(ESG) میتیحاک و اجتماعی  محیطی، زیست  اهداف

 ؛ 2025 سال  پایان  تا درصد 50 تا  ایگلخانه گازهای  انتشار کاهش     

 ؛ 2025 سال پایان تا آب  مصرف درصدی  10 کاهش     

 ؛ 2025 سال پایان تا زباله م حج دی درص 10 کاهش     

 رو به جلو  مسیری - ءایاش نترنتیا

که    ییهاداده   ی گستردگ  ع، یانص  ریسا  مانند 

اخت  یبند بسته   یهاشرکت   تواند ی م  ،دارند   رایدر 

  یهاموقعیت   افتن ی  یرا برا   یهاب  توج ق  یهافرصت

   ند.فراهم ک ییاکار

ا هحسگرها، داده   ندها،یفرآ  هوشمند،  یهاستمیس 

تجز تحل  هی و  تول  رچهکپای  یها  یو    دکنندگان یبه 

هوشمندانه    یهامیتصم  ات  کنند ی م  کمک  یبند بسته

  ه اف بازد را خودکار کنند و به اهد   ندها یفرآ  رند،یبگ 

صرف  هز  ییجوه و  ا  -برسند    نه یدر  در    هانیهمه 

 .قرار دارند  IoT فیوظا  طهیح

 
  50  از  یش ب   هب  پایدار  محصوالت  و  هاح   راه   از  برخی  سهم  افزایش     

 .2025 سال  تا گروه  درآمد از درصد 
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 هایداعات و تازه صنعت معتقدند که اب  انس زربا

IoT   م شروع  ی اغلب  نقطه  شدن    ی تالیج یدتواند 

فن  هوش    G 5مانند   ، یجانب  یهای اورباشد.  و 

پشت(AI)ی  مصنوع پ  یبانی،  ارائه    ییهاشرفتیو  را 

اکنند ی م جمع داده   ا یاش   ت ننتری:  را    ی آورها 

م آن   G 5کند،ی م انتقال  را  هو  د هدی ها  ش  و 

 .کند ی استخراج م  ار شاندرک  یوعمصن

دوباگل  لگریتحل ، Luke Gowland  تا، یل 

»شرکت د یگوی م بخش :  همه  در  بهها  طور  ها 

د  یانده یفزا دنبال  زنج  یتال یجیبه   یهاره یکردن 

تر  آگاهانه   و  ترع یرس   ماتیخود و اتخاذ تصم  نیتأم

داده  اساس    ادغا .  «هستند   شدهیآور جمع   یهابر 

فن کام پ  یهای راو     نترنت یا  : مانند   وستهیبهم 

مص   ، ایاش  لبه   ی ابر  انشیرا  ، ینوعهوش  در    یاو 

زنجک بسته   رهی   قاب     کی  ،یبندارزش  فرصت 

فروشندگان  "کند:  ی نشان م  خاطر . وی  ه استتوج 

عنوان     ایاش   نترنتیا   (IoTaaS) سیسرو  ک یبه 

با کمک به سازمان  یرا برا  یمختلف  یهاپلتفر   ها 

ااست داخل   ایش ا  نترنت یقرار  تخصص  ارائه    ی بدون 

هدفی م و     یتسه  IoTaaS  دهند.  استقرار 

و   باشد می  هامتص  به شرکت   یهادستگاه  تیریمد 

شتاب   ، ایاش   نترنت یا  رش ی پذ   ی برا  یادهنده به 

تعم  ژهیوبه  نگهدار  ریدر    کننده، ینیبش یپ  یو 

شرا  شرفته یپ  ون یاتوماس  بر  نظارت     یتبد   ط یو 

 شده است.

ازجها  ی ودبهب  با رشد  بازگشت  و   COVID ن 

رشد    ی ریبه طور چشمگ  IoTaaS درآمد   ، یاقتصاد

شرکت کرد  خواهد   و   Accenture ،IBM  های. 

Microsoft     جمله که    یدهندگانارائهاز  هستند 

ب برا  نیشتریاحتماالً  را  د  وخخدمات    ی تقاضا 

 ".هند داشتخوا

ر به  نجم   ایاش   نترنتی استفاده از ا  شیواقع، افزا  در

آن  ر ف شد  بسته نه  در  تما   بلکه    یبند قط  در 

زند که  ی م  ن یتخم  تای ه است. گلوبال دشد ،  عیصنا

تول بخش  جهان  د، یدر  تا      ایاش   نترنتیا  یدرآمد 

که از    د یدالر خواهد رس  اردیلیم 91به    2025سال  

د  اردیل یم  69 . ابد یی م  ش یافزا  2020سال    ردالر 

  CAGRنه  ساال  ی بیدهنده نرخ رشد ترکنشان  نیا

 است.  یدرصد  7/5
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 کامل  تطابق ک ی  - ستیز طیمح   و  ءایاش  نترنتیا

  ،یبند بسته   یهاشرکت  یهاچالش   نیرتهمم  از  یکی

  یبرا   یاست. به عنوان ابزار   یطیمحستیز  یداریپا

تواند گلوله  ی م   ایاش   ت نترنیچالش، ا  ن یمبارزه با ا

د،  اقتصا  یاساس گزارش مجمع جهانرب  باشد.  یانقره 

و هوش    G 5با     ایاش   نترنت یا  بیترکمثال،    یبرا

تا  ی م   یمصنوع کاهش  به  ان  15تواند    رتشادرصد 

 .کربن کمک کند 

ا  استفاده تبد    ایاش   نترنتیاز  به     یدر حال  شدن 

 ESG به اهداف  یابیدست   یبرا  یکمک اساس   کی

خود،   اتیدر عمل  ایاش  نترنتیا یسازهدایبا پ ت.اس 

مکسب ساده   توانند ی وکارها  و    اتیعمل  یسازبا 

اه  یهاشرکت   یاندازراه به  در  کارآمدتر  خود  داف 

  ترک ینزد  د یدر تول  یکاهش انرژ   : مانند   ییهانه یزم

 .ابند یها دست به آن  ایشوند 

،  Ball Corp  ییکایآمر  یبند مثال، غول بسته   یبرا

 ی برا  C3 AI  یافزار هوش مصنوعنر    ندههدرائه ا اب

از  داده   ی آورجمع خ  60ها  در  مرکز  سراسر  ود 

  ،ی ابیرد  ی افزار برانر    ن یشده است. ا  کیجهان شر

گز  ت یریمد   ع، یتجم مو  انرژارش  در    ی صرف 

مها  تیسا ای استفاده  اهداف    امر   نیشود.  به 

برا  یجهان  یداریپا برق    یبال  به    ٪ 100انتقال 

دست  2030ل  سا  تا  ریدپذ تجدی انتشار    یابیو  به 

 کند.ی مکمک  2050صفر کربن قب  از سال 

د سرما   Tetra Pakتعهد   گریمثال    یگذاره یبه 

دالر    ونیلیم  8/113)   ورو ی  ون یلی م  100حدود  

طکایآمر سال  در  آ   ی (  سال  ده  تا    ی برا  نده یپنج 

راه  به    دارتریپا  یبند بسته  یهاح توسعه  است. 

بخش در     Tetra Pak،لتحو   نیا  از   یعنوان 

 Azure مانند    Microsoft Azure IoT یهاح راه

IoT Hub   هوشمند«    یها»کارخانه  تنساخ  برای

اس کرد  ی گذارهیماسر پاه  که  ک     ی داریت  در  را 

خود  از    ، گروه  نیا  .نماید   جاد یا  سازمان 

  شبرد یپ  یبرا،   Azure IoT Edgeیهادستگاه

ت  ی اتیعمل  ییکارا در    خود   ان یرمشت  ساتیس أدر 

م استفاده  جهان  هدف  کند ی سراسر  و    ر یتعم  ، و 

نظا  کننده ینیبشیپ  ینگهدار بر و    ی اثربخش  رت 

 .است زاتیتجه  یکل

اتوماس   یسازی تالیجید   ریمد  ،  Peter Stolt  ،ونیو 

از  Tetra Pak : »د یگوی م تحول    ک یدر حال گذر 

  ما در  ی گذارهیاست. با سرما  داریپا  د یبزرگ در تول

Azure IoT Hub،Tetra Pak    دارا   ی اکنون 

ما و    یندهایفرآ  یسازنه یکمک به به  یبرا   یاورفن 

 .است« دارتریپا یانده یآ ی برا یور نوآ

م  ی زیچ  هر   م یبتوان  نکهیا که  به    میخواهی را 

کن Azure یهارساختیز   یهافرصت  م،یمتص  

  یندهایتا فرآ  دهد ی ما قرار م  اریا در اختر  ید یجد 

کنخود   کنترل  بهتر  در    می را  و    تیفی ک  تیاهنو 

برا  نانیاطم  تیقابل بهبود    مانانیمشتر  ی را 

که مقر آن    شهیش   دکنندهیل، توArdagh.  میببخش

آب« را در    مند هوش   انیراست، »ج  مبورگ در لوکزا

در   ساتیتأس دو   پاالتیا  خود   یسازاده یمتحده 

که     ایاش   نترنت یز به امجه    یهاکرده است. دستگاه 

ش  Ecolab3D پلتفر   ی رو   یهاداده   اند،ه د ساخته 

ه  کارخان  ،یمصرف آب را در سطوح سازمان ایلحظه 

دارا م   یآورجمع   ییو  م  دهند یانتقال    توانند ی که 

استفاده  رهیذخ  ی ابر  یفضادر   با  و  از    شوند 

 .شوند  داشبورد مشاهده

ا  استفاده برا  یبرا   ایاش   نترنتیاز  خوب    ی مبارزه 

  ز کها متمرتنها بر کارخانه   ی طیمح  ستیز  یداریپا

تولینم خم  دکننده یشود.  و    Stora Enso  ر یکاغذ 

استفا به  ا  دهشروع  جنگ    ایاش   نترنت یاز    یهادر 

 .کرده است اتیکردن عمل ی تالیجید  قیخود از طر

ا  یفنالند شرکت    نیا از  استفاده  دنبال    ن یبه 

با  خود  انهبه اهداف بلندپرواز یابیدست  یبرا ی اورفن 

راه   هدف و  محصوالت  درصد    100  یهاح ارائه 

اقدامات شام    نیاست. ا  2050تا سال    اکنندهیاح
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هواپه  استفاد سرنش  یماهایاز    بازدید   در   ن یبدون 

بازدجنگ  جنگ   یمجاز   د یها،  بهبود  از  و  ها 

و    یاستفاده از هوش مصنوع  قیاز طر  یریگم یتصم

 ی است.اماهواره   ریتصاو

 

 
 ی بندبسته  کنونیرهبران 

کارت    ی دارا  نیهمچن GlobalData قاتی تحق

شرکت است که    نیا  ی اختصاص  یموضوع  یازیامت

خود در    ی مقاب  رقبا  در  را  یبند بسته   یهاشرکت

رت مختلف   Berry.  کند ی م  یبند به موضوعات 

Global  ،Tetra Laval International،Tetra Pak 

شرکت   Amcorو    جمله  در    ییهااز  که  هستند 

 .هستند  شرویپ  ایاش  نترنت یا یهاتیفعال

تول  Berryکت  رش  در    یهایبند بسته   د یکه 

کاه  یکیپالست دارد،  انرژ   شتخصص    ی مصرف 

را  3نه  االس  سا  درصد  تما   هد   یهاتیدر  ف  خود 

براقرار   است.  ا  نیاه  ب  یاب یدست  یداده    نیهدف، 

»ا متخصص  با   «Newsteo  یصنعت  نترنتیگروه 

 ساتیدر تاس   Berryشرکت  کرده است.    یهمکار

Bailleul   نترنت یا  ستمیس   کی،  ه سفران  در   خود  

ز  ، گابرق  یخواندن از راه دور کنتورها   یبرا   ایاش 

دهد  ی ه است که به شرکت اجازه منصب کرد و آب  

انرژصمبر   کای  لحظه   ی رف  نظارت  اخود    نیند. 

و اصالح    ییآب را شناسا  یرعاد یمصرف غ  ستمیس 

متر مکعب در   10روزانه حدود    جهی کند و در نتی م

 .شودی م  ییجوه مصرف آب صرف

Amcor   تخصصی   ا، یتانیرب  یبند بسته  شرکت 

سال     یاوا  رد   PragmatIC Semiconductorدر

  یدالر   ون یلیم   5  نهیکرد. هز  یگذاره یسرما  ی،جار

الکتر  شرکت  م  کیونبه  توسعه  ی کمک  به  تا  کند 

برنامه   ی اورفن  ارائه  در  استفاده    یکاربرد   یهامورد 

بسته  عمر  چرخه  طول  در   :د ننما  ،یبند هوشمند 

شناسا راد  ییخط   PragmatICیی  ویفرکانس 

'ConnectIC'   تراش ارتباطات    کپارچهی  یهاه و 

نوع    ن یاکمک کند.   1(RFID/NFC) کینزد  دانیم

ذخ  ی اورفن  به  داده   ه ریقادر  انتقال  منظور  و  به  ها 

 .استمحصوالت   ی و طراوتنظارت بر تازگ

  -مستقر در فنالند     Stora Ensoحال،    ن یهم  در

ظاهر    GlobalData "برتر شرکت    ده "در    زکه هنو

است   ا  -نشده    ی آورجمع   یبرا   ایاش   نترنتیاز 

تولداده  خطوط  از  برا  د یها  به  ی خود    کمک 

 کند.  یاستفاده م  اتیعمل یسازساده

  ی بند بسته   شرکت تخصصی،  2018در اواخر سال  

رو  ییسنسورها  ،کاغذ  در    ی ستد  ی رهایش   ی را 

ها را به  ها دادهرگ کرد. حس  خود نصب  یهاکارخانه

 ند کنی هر کارخانه ارسال م   ابیکنترل آس   ستمیس 

س   یکل  د ید  کی  د یتول  انکارکنبه  تا     ستم یاز 

 .ه بدهد کارخان  یکشلوله 

صناخود    حضور    ایاش   نترنتیا تما   در  از    ع یرا 

 کند.ی احساس مقاب   یبند جمله بسته 

 
1- Radio Frequency Identification and Near-Field 

Communications (RFID/NFC) 
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اولو  ییهاشرکت   در  سرما  یبند ت یکه    ی گذاره یو 

  ندهیآ  یهاناکا  هستند، در سال  ا یاش   نترنتیا  در

 . هند کردخود تالش خوا یبقا یبرا

 منبع:

https://inside-

packaging.nridigital.com/inside_pac

kaging_mar22/internet-of-things-

packaging
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بندی مواد  مواد شیمیایی کلیدی مورد توجّه در بسته

 غذایی  ادوم نقل وتجهیزات حمل غذایی و
 شای سته یکا   اخمن دتکر نما  برگرداننده:  

زیسا  اعدفصندوق   محیط  مواد   1EDF  تز 

بسته در  را  و  محصوالبندی  شیمیایی  غذایی  ت 

جابه که جایی  تجهیزات  آن    آن  بالقوه  در  اثرات 

مضر بر سالمتی انسان را که ناشی از نفوذ این مواد  

  .تشناسایی کرده اس د،  باش محصوالت غذایی می به

کند. این  میهای جد ی را ایجاد  رانیاین موضوع نگ 

مواد بکر نیز ممکن است    یی موجود دریایممواد ش 

بازیافت   یا  جریان  بازیافت  قابلیت  و  کرده  آلوده  را 

زیستی   حصول  آنتجزیه  با  نماید.  تضعیف  را  ها 

بسته بودن  عاری  از  از  اطمینان  غذایی  مواد  بندی 

مواد   شرکت این  مشیمیایی،  اعتماد یها    توانند 

اقتصاد مصرف  دایره  و  بخشند  بهبود  را  ی  کننده 

تأثیر مقر رات  ن حال،  کنند و در عیکی را ایجاد  پا

برسانند را   حداق   به  خود  نهایی  قیمت  در  بر   .

ز در  جداول  توج ه  مورد  کلیدی  مواد شیمیایی  یر، 

برای  بسته است.  شده  فهرست  غذایی  مواد  بندی 

اط  موکسب  در  بیشتر  شیمیایی    د رالعات  مواد 

بستهراننگ  در  نگاکننده  غذایی،  مواد  ه  ب   هیبندی 

کننده  شیمیایی نگران مواد  ماهنگه  و  جامع  فهرست

غذام به واد  امروز  اقدا   بیندازید.  از    یی  محافظت 

مصرف س  آینده  المت  در  و  حاضر  حال  در  کننده 

 کند. کمک می 

1 

 

 
1- Environmental Defense Fund 
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Intentionally Added Ingredients 

Chemical or Class CASRN Health Concerns Authoritative Citations Role in Virgin Packaging 

Ortho-phthalates* Various 

Endocrine 

disruption, 

developmental 

toxicity, 

reproductive 

toxicity 

California Prop 65; EU 

REACH Annex VI, 

Annex XVII, and SVHC; 

EU Priority ED; CSPC 

Primarily used in plastic 

but many other uses such as 

inks. High concern in 

virgin plastic and paper. 

PFAS (per- and 

poly-fluorinated 

alkyl substances)* 

Various 

Developmental 

toxicity, 

Persistence and 

bioaccumulation 

Varies 

Many uses in packaging. 

Primarily known for use as 

a grease-proofing agent in 

paper. Directly used as 

processing aids in the 

production of plastic 

packaging. Also formed in 

the fluorination of PE and 

PP containers. Also used in 

inks and epoxy. 

 

Long-

chain (8 

or more 

carbons) 

Various 

Systemic, reproductive 

and developmental 

toxicity, Persistence and 

bioaccumulation 

California Prop 65; 

EU REACH Annex VI and 

SVHC; FDA; ATSDR; EPA 

Drinking Water; 

Washington State 

 

Short-

chain 

(fewer 

than 8 

carbons) 

Various 

Systemic, reproductive 

and developmental 

toxicity, Persistence, 

Highly mobile in water 

EU REACH SVHC; ATSDR 

(some chemicals); 

Washington State 

Perchlorate and 

related 

compounds 

Various 

including 

14797-73-

0, 7791-

07-3, 

7601-89-

0, 7790-

98-9 

Endocrine 

disruption, 

developmental 

toxicity 

EU REACH Annex VI; 

EPA Drinking water 

Anti-static agent used in 

plastic for dry food 

packaging and in food 

handling equipment. 

Benzophenone 119-61-9 Carcinogenicity 

California Prop 65; EU 

Priority ED; IARC 2B; 

FDA 

Used in inks printed on 

paper and plastic 

packaging. Other uses 

include in paper and in 

certain plastics including 

PE, PP, acrylics, and 

polyvinylchloride (PVC). 

 

 ادداشت ها:ی

•  Ortho-phthalates:  FDA    در حال حاضر در

دادخواست بررسی  از    اهحال  استفاده  لغو   برای 

 بندی مواد غذاییفروش بسته  Maine  هاست.آن

 ها،پوشش  ها، چسب  ها، رنگدانه  ،رهوج  چاپی،  )مواد

ها و غیره( حاوی فتاالت  کنندهنر ها،  کنندهتثبیت

ژانویه   اول  از  آزمایش  و ممن  2022را  اعال  کرد.  ع 

بازیپالستیک وجو های  فتاالتافتی  آشکار  د  را  ها 

 .ساخت

•  PFAS  :  FDA   استفاده ازPFAS    با زنجیره بلند

سال   در  استفاده    2016را  اما  کرد،  ممنوع 

در   کند.  پیدا  ادامه  است  ممکن  آن  از  غیرقانونی 

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-prohibits-certain-phthalates-in-children%E2%80%99s-toys-and-child-care-products
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/packagingfcs/notifications/ucm308462.htm
https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/PFAS
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/PFAS
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.epa.gov/dwstandardsregulations/perchlorate-drinking-water
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm622475.htm
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چهار     FDA،  2020سال   که  کرد  اعال  

ب  مواد شیمیایی  الک     هتولیدکننده  داوطلبانه  طور 

از    PFAS،  6:2فلوروتلومر   را  کوتاه  زنجیره  با 

تمادی بنبسته برای  که  خاصی  کاغذی  با های  س 

مواد غذایی در نظر گرفته شده است )یعنی کاغذ 

می  حذف  سال  روغنی(  در  آزمایش  2021کنند.   ،

EPA    که داد  )اسیدهای   PFASنشان  خاصی 

می کربوکسیلیک(  انتواپرفلوئوروآلکی   ظروف  ند  ز 

تشکی  فلوئوردار  اتیلن  مواد    پلی  سایر  به  و  شده 

کنند.   ظروف    PFASنفوذ  طریق  از  است  ممکن 

توسط   مجاز  غیر  فلوئوردار  برای   FDAپالستیکی 

استفاده در تماس با مواد غذایی به غذا نفوذ کند.  

مقوای   و  کاغذ  اینکه  از  نگرانی  با  واشنگتن،  ایالت 

تحت  بسته غذایی  مواد  با  مبندی    PFASصرف 

فرآیندهای کمپوس  است  بازیافت  تممکن  و  سازی 

و   ارزیابی  کند،  آلوده  مصرف  از  پس  را  کاغذ 

های  های صورت گرفته، نشان داد جایگزینپژوهش

 PFASکار برد و استفاده از  شود بهتری را میامن

بسته دسته،  چهار  در  از  را  که  غذایی  مواد  بندی 

شود، ممنوع  میی  به زودی اجرای  2023اوای  سال  

سوتا، نکتیکات، مین، مینه کاخواهد شد. کالیفرنیا،  

ورمونت  نیویو و   ,California, Connecticutرک 

Maine, Minnesota, New York and 

(Vermont)    از استفاده  در    PFASنیز  را 

 اند. وع کرده های خاص مواد غذایی ممنبندی بسته

•  :Perchlorate  کودکا مواجهه  ن  )پرکلرات( 

پس   پرکلرات  با  تایید  خردسال  سال ر  د  FDAاز 

ای در  افزایش یافت. پرکلرات به عنوان ماده  2005

می  قرار  استفاده  مورد  غذا  با  قرار  تماس  گیرد. 

میگرفت پرکلرات  معرض  در  رشد ن  برای  تواند 

در کند.  ایجاد  را  خطراتی  کودک  آوری     سالم 

2019  FDA  ا برای ادامه استفاده از تصمیم خود ر  

بسته  هیزات  تجای پالستیکی و  هبندیپرکلرات در 

درخواست و  کرد  تأیید  مجدداً  را  برای  پردازش  ها 

 در این مورد را رد کرد.    برگزاری جلسات عمومی

• Benzophenone:  2018)بنزوفنون( در اکتبر  ،

FDA  مصنوع بنزوفنون  از  عنوان  استفاده  به  را  ی 

در طعم و  ابسته  دهنده  غذایی  مواد  اکتبر  بندی  ز 

 ممنوع کرد.  2020

)*(ستاره شیمیایی  اد  مو  • به    دار  برای  نیز 

در   تدریجی  حذف  یا  رساندن  »مالحظات  حداق  

بسته محصول  بر  توصیه  نظارت  غذایی  مواد  بندی 

ها که در سال  ای از بهترین شیوهشود، مجموعهمی

  ، بخشی از  Food Safety Allianceتوسط    2018

بسته  متخصصان  مواد  بند مؤسسه  کاهش  برای  ی، 

مش بک شیمیایی  در  مواد  ستهساز  غذایی  بندی 

 منتشر شد.
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Residual Processing Aids 

Chemical or Class CASRN 
Health 

Concerns 

Citations from Authoritative 

Bodies 
Role in Packaging 

Bisphenol A (BPA) 

and related 

compounds 

Various 

Endocrine 

disruption, 

developmental 

and reproductive 

toxicity 

Varies 

Used in the making 

of epoxy lining in 

metal cans, 

polycarbonate 

plastic, paper/board, 

melamine resins, 

adhesives, and inks. 

BPA* 80-05-7 Endocrine 

disruption, 

Developmental 

toxicity 

California Prop 65; EU REACH 

Annex VI and SVHC; EU 

Priority ED 

EU REACH SVHC; EU Priority 

ED 

 

Bisphenol B 77-40-7  

Bisphenol F 620-92-8 Endocrine 

disruption, 

Reproductive 

toxicity 

IPCP 2018 EDC report 

 

Bisphenol S 80-09-1  

Toluene* 108-88-3 

Reproductive 

and 

developmental 

toxicity 

California Prop 65; EU REACH 

Annex VI 

Solvent often used 

in inks, epoxy and 

adhesives. Used in 

paper and in certain 

plastics including 

PE, polyamide and 

nylon, acrylics, 

PVC and PLA. 

Ethyl glycol (2-

ethoxy ethanol)* 
110-80-5 

Reproductive 

and 

developmental 

toxicity 

California Prop 65;  EU REACH 

Annex VI; REACH SVHC 

Solvent often used 

in inks, epoxy, and 

adhesives as well as 

in paper. 

Methyl glycol (2-

methoxyethanol)* 
109-86-4 

Reproductive 

toxicity 

California Prop 65;  EU REACH 

Annex VI; REACH SVHC 

Solvent often used 

in inks, epoxy, and 

adhesives. Other 

uses include in 

paper, wood/cork, 

and glazes and 

enamels. 

N-Methyl-2-

pyrrolidone (NMP) 
872-50-4 

Reproductive 

and 

developmental 

toxicity 

California Prop 65;  EU REACH 

Annex VI;  REACH Annex 

XVII;  REACH SVHC 

Solvent often used 

in inks, epoxy, and 

adhesives. Other 

uses include in 

paper, wood/cork 

and certain plastics 

like polystyrene, 

acrylics and PVC. 

 

 

 

 

 

 

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/scientific-knowledge-endocrine-disrupting
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
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Contaminants 

Chemical or Class CASRN Health Concerns Authoritative Citations Role in Virgin Packaging 

Heavy Metals Various 
Carcinogenicity, 

neurotoxicity 
Varies Varies 

Lead and lead 

compounds* 

7349-92-1 

and others 

Carcinogenicity, 

neurotoxicity, 

reproductive and 

developmental 

toxicity 

California Prop 65; EU 

REACH Annex VI and 

SVHC; IARC 2A; FDA; 

CONEG; EPA Drinking 

Water; NTP ROC; EPA 

PBT 

Contaminant in some plastics 

including PE, PP, PS, PA, 

metal, glass, ceramics and 

inks. 

Arsenic and arsenic 

compounds 

7440-38-2 

and others 

Carcinogenicity, 

neurotoxicity 

California Prop 65 

(inorganic arsenic); 

EU REACH Annex VI; 

REACH SVHC (some 

forms); 

IARC Group 1; 

FDA (inorganic); 

EPA Drinking Water; 

NTP ROC; NIOSH OC 

Contaminant in paper, 

wood/cork, glass, ceramics, 

metals, adhesives, and some 

plastics including PE and 

PVC. 

Cadmium and 

cadmium 

compounds* 

7440-43-9 

and others 

Carcinogenicity, 

neurotoxicity, 

mutagenicity, 

reproductive and 

developmental, 

toxicity, 

nephrotoxicity 

California Prop 65;  

EU REACH Annex VI; 

REACH SVHC;  

IARC 1;  

FDA; CONEG;  

EPA Drinking Water; 

NTP ROC; NIOSH OC 

Contaminant in paper, metals, 

glass, ceramics, inks, 

adhesives, and plastics 

including PVC. 

Chromium VI and 

compounds* 

18540-29-

9, 1333-

82-0 and 

others 

Carcinogenicity, 

neurotoxicity, 

mutagenicity, 

reproductive and 

developmental 

toxicity 

California Prop 65; 

EU REACH Annex VI; 

REACH SVHC (some 

forms); IARC Group 1; 

CONEG; 

EPA Drinking Water; 

NTP ROC; 

NIOSH OC 

Contaminant in paper, wood, 

metals, glass, ceramics, and 

plastics including PE, PP, 

PVC. 

Mercury and 

mercury 

compounds* 

7439-97-6 

and others 

Carcinogenicity, 

neurotoxicity, 

reproductive and 

developmental 

toxicity, 

nephrotoxicity 

California Prop 65; EU 

REACH Annex VI 

IARC Group 3; FDA; 

CONEG; EPA PBT 

Contaminant in glass, inks, 

metals, and plastics including 

PE, PP, PS, PA. 

 

•Bisphenol Compounds :    ترکیبات(
های  را در بطری  BPAاستفاده از    FDAبیسفنول(  

د  دی شیر خشک نوزابن نوان پوشش بستهع به و بچ ه
بر اساس کنار گذاشتن استفاده ممنوع کرده است.  

BPS    برای رایج  بسته  BPAجایگزینی  بندی  در 
نگرانی مطالعات  اما  را  شد،  مشابهی  بهداشتی  های 

 دهد. نشان می  BPAبا ماده 

ا پیش  ، سازمان ایمنی غذای اروپ2021مبر  دسادر  
  منر کرد که در آن مصرف اینویس نظری را منتش

برابر کمتر از میانگین    5000از    بیش  BPAروزانه  
  FDAتخمین زده شده توسط    BPAمصرف روزانه 

می توصیه  ژانویه  را  در  گروه2022کرد.  های  ، 
از   تا    FDAاز    EDFمدافع  کردند  درخواست 

اس  از  مجوزهای  یک    BPAتفاده  عنوان  به  را 
 غذایی حذف کند.  افزودنی 

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://www.fda.gov/food/metals-and-your-food/lead-food-foodwares-and-dietary-supplements
https://toxicsinpackaging.org/state-laws/comparative-analysis/
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/index-1.html
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/persistent-bioaccumulative-toxic-pbt-chemicals-covered-tri
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/persistent-bioaccumulative-toxic-pbt-chemicals-covered-tri
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://monographs.iarc.who.int/
https://www.fda.gov/food/metals-and-your-food/arsenic-food-and-dietary-supplements
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/npotocca.html
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://www.fda.gov/food/chemicals-metals-pesticides-food/metals-and-your-food
https://toxicsinpackaging.org/state-laws/comparative-analysis/
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/index-1.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/npotocca.html
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://toxicsinpackaging.org/state-laws/comparative-analysis/
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/index-1.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/npotocca.html
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://www.fda.gov/food/foodborneillnesscontaminants/metals/default.htm
https://toxicsinpackaging.org/state-laws/comparative-analysis/
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/persistent-bioaccumulative-toxic-pbt-chemicals-covered-tri
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•  NMP: N) - توسط  ،  پیرولیدون(-2-متی 

EPA  (ایاالت   آژانس زیست  محیط  از  حفاظت 

پاک در  که  استفاده  کنندهمتحده(  برای  رنگ  های 

 شوند ممنوع شده است.  غیرتجاری فروخته می

ستاره   • شیمیایی  )*(مواد  به    دار  برای  نیز 

  های مشاوره"در  ساندن یا حذف تدریجی  حداق  ر

توصیه    "دی مواد غذاییبننظارت بر محصول بسته

ها که در سال  از بهترین شیوهای  شود. مجموعهمی

از    Food Safety Allianceتوسط    2018 بخشی 

بسته  متخصصان  مواد  مؤسسه  کاهش  برای  بندی، 

مشک  بستهشیمیایی  در  غذایی  ساز  مواد  بندی 

 منتشر شد.

سنگین:فل  • عمدی   19  زات  استفاده  از    ایالت 

پی پی ا  را برای    100و حد    ها را ممنوع کرده آن

سرب،  ک   در    غلظت  جیوه  و  کرو    کادمیو ، 

کردهبسته تعیین  اجزا  و  سنگین  بندی  فلزات  اند. 

اند که در مواجهه با سطوح بسیار پایین  نشان داده

می آسیب  ایجاد  می باعث  به شوند،  منجر    توانند 

توج سم قاب   می یت  برخی  و  شوند  در  تهی  وانند 

شو انباشته  سم ی  بدن  عناصر  کاری  گروه  ند. 

د و  غذا  آن  سازمان  مأموریت  حدی  تا  که  ارو، 

اولویت برای  راهکار  یک  نوسازی  توسعه  و  بندی 

عنصر  فعالیت غذایی/  مواد  ترکیبات  به  توج ه  با  ها 

گرفتن   قرار  معرض  در  متمرکز  است،  سم ی 

اس  اقدا     FDA،  2020در سال  ت.  کودکان  برنامه 

کاهش در معرض قرار    زدیک به صفر خود را برای ن

و  نوزادان  برای  برابر    گرفتن  در  خردسال  کودکان 

و   کادمیو   آرسنیک، سرب،  ویژه  به  عناصر سم ی، 

 جیوه، از مواد غذایی اعال  کرد.

ستاره   • شیمیایی  )*(مواد  به    دار  برای  نیز 

های  ورهمشا"جی در  دریحداق  رساندن یا حذف ت

توصیه    "بندی مواد غذاییول بستهنظارت بر محص

ها که در سال  ای از بهترین روش شود. مجموعه می

از  Food Safety Allianceتوسط    2018 ، بخشی 

بسته  متخصصان  مواد  مؤسسه  کاهش  برای  بندی، 

مشک  بسته شیمیایی  در  غذایی  زا  مواد  بندی 

 منتشر شد.

 منبع:

https://supplychain.edf.org/resources/key-

chemicals-of-concern-in-food-packaging-

and-food-handling-equipment/ 

Key chemicals of concern in food 

packaging and food handling equipment
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 گزارش پروژه بهینه سازی بسته بندی ورق های فوالدی 
 

 ینی رامش  –ذوالفقاری    –یان مهندسین فتاحی  ااعضای پروژه : شرکت ساپکو : آق
 مرتضوی  –شریفی    –نصر    –آقایان مهندسین قرمزی     شرکت فوالد مبارکه :

 مشاور  : آقای مهندس سید نیما حکمائی  -بسته بندی ایرانانجمن  

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

از   بیش  از  350ساالنه  فوالدی  ورق  تن  هزار 

می  خریداری  مبارکه  فوالد  دشرکت  و  ر  گردد 

ید قطعات  ی ساپکو نگهداری شده و برای تول انبارها

شرکبدنه به  اتای  سازنده  می های  از  رسال  گردد. 

از اصفهان به تهران    دیفوال  هایورق  حم   آنجاییکه

شود و  بصورت ریلی و در واگن های روباز حم  می

نیز از طرفی به دالی  مختلف ماندگاری ورق ها در  

یکسال   از  بیش  مح  باشد،میانبار  و  لزو   افظت 

ورق بسته استاندارد  مبدا     بندی  از  فوالدی  های 

د  لذا در این خصوص پروژه بهبو  .باشد وری میضر

ی فوالدی از مبدا در دستور کار  اهبندی ورقبسته

ح  کوتاه مدت  بعد از تعریف مساله راه  .قرار گرفت

راه قرار  و  بررسی  و  مطالعه  مورد  مدت   بلند  ح  

 : رفتهات صورت گگرفت و سپس اقدام

 

 

 
 

کو و فوالد  اپسبرگزاری جلسات مشترک ) -

 مبارکه(

ینه نمودن بسته بندی از کاغذ به لفاف  به -

vci  

بندی   - بسته  از  به      Wrapperاستفاده 

 برای کویل های فوالدی    vciجای

-  542کدهای      (vciاجرایی شدن لفاف   •

 ( %30-151و  421و کد های  100%

 :نتایج 

  542کدهای ورق    vciلفاف اجرایی شدن -1  

 درصد  100بصورت 

و   421کدهای ورق    vciجرایی شد ن لفاف  ا   -2

 درصد    40حدود   151

 

 
 ریزی ساپکو  معاونت برنامهتهیه کننده : 

 غالمرضا فتاحی( )
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 رضا پورزند  برگرداننده:

 

 
 

بسته خود  تعه   "تایلر"بندی  شرکت  نسبت د  را 

بستهب تولید  انعطافه  پایدار مورد بحث  ذیپبندی  ر 

 دهد.  می  ررسی قرار ب و

بسته تایشرکت  بریتانیا  بندی  در  مستقر  لر 

سال   در  را  خود  سال   جشن    2022چهلمین 

پذیر را  های انعطافبندیبستهاین شرکت  گیرد.  می

گسترده طیف  اربه  بازارها  از  می ای  که  ائه  دهد 

بسته حیوانات  شام   غذای  انسانی،  غذای  بندی 

بندی مواد  ستهب  بندی تغذیه ورزشی،هستخانگی، ب

های مصنوعی و  ، چمنساختمانی و مواد شیمیایی

 محصوالت باغی است. 

گست طیف  تایلر  فیلمردهشرکت  از  و  ای  ها 

دهد که  های از پیش ساخته شده را ارائه میکیسه

روزترین  به  موافن اور   از  و  تولید  شده  ی  استفاده  د 

 است. 

ظهار داشت: ما  ا  مدیر فروش شرکت  "آدا  کی"

  بندیهای بستهح شبرد راهیپ  جهت  مستمر  ربه طو

نموده فعالیت  راهپایدار  بستهح ایم.  بندی  های 

ای قاب  توج ه رشد کرده و گفتگو در  پایدار به گونه

ای  یوهش ه  بازیافت نیز ب   قاب   هایبندیبسته  خصوص

شرکت که  جایی  تا  است  نموده  رشد  ها  چشمگیر 

ر بر  اکنون  محیط    ویهم  بر  خود  ست  زیتأثیر 

 اند. متمرکز شده

کی،    آدا   گفته  سال  به  سه  و  دو  طی  در 

بندی پالستیکی  تهگذشته، درصد باالیی از مواد بس

بسته و  بازیافت  قاب   الیه  قاب   بندیتک  های 

به مش سراسر جهان  در  عبازیافت  شده  تریان  رضه 

ج مرزهای  از  جدای  کی  است.  آدا   غرافیایی 

یتانیا و ایاالت  بر بازارها و تمایالت    ند احساس می ک

 باشند. م می متحده بسیار شبیه به ه

بس بر  پیش  از  بیش  تمرکز  بریتانیا  بندی  تهدر 

می بستهپایدار  زیرا  انعطافباشد،  به  بندی  پذیر 

گر نیاز به  های دیبندیاندازه بسیاری از انواع بسته

بازارهای   که  آنجایی  از  لذا  ندارد،  انرژی  مصرف 

متحد ریب ایاالت  و  با  ه  تانیا  زیادی  بسیار  شباهت 

با تا رضایت مصرفیکدیگر دارند،  کننده،  عث شده 

 رونق اقتصادی گردد. سبب افزایش تولید و 

 

 منبع:
https://www.packagingdigest.com/ecomme

rcesupply-chain/ukraine-war-causing-

packaging-supply-issues-europe
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  یکاغذ بندیبسته مواد ربازا  جهانی  زارش گ
 2022 سال در

 
 

در بازار جهانی ناشی   کاغذ روزافزون قیمت    رشد 

بسته مواد  برای  تقاضا  شدید  افزایش  بندی  از 

غذا آرایشی،  دارویی،  صنایع  در  و    ییکاغذی 

ک تولید  افزایش  است.  بنوشیدنی  بازار اغذ  رشد  ه 

 .کند می  بندی کاغذ کمکصنعت بسته

ا قوه در  ال مشتریان بایش آگاهی  فزعالوه بر این، 

نگرانی افمورد  محیطی،  زیست  پذیرش  های  زایش 

بندی پایدار  های بستهح  مواد کاغذی به عنوان راه

مقر  از  و  حفاظت  برای  دولتی  سختگیرانه  رات 

از   نیز  زیست  بعوام   محیط  رشد  ازار  محرک 

آوری در  شود که مداخله فن بینی می پیش  .هستند 

و توسعه  ق  ه در تحقیزایش انگیز افبازیافت کاغذ و  

برای    را   هاییت فرص  ،توسط دولت و تولیدکنندگان 

بسته  محصوالت  کند.  فراهم  بازار  بندی  رشد 

طرفیکاغذی   منظور  از  ظاهر  به    در زیبا    یایجاد 

 .شودده میبسته و کمک بیشتر به رشد بازار استفا

نیز    ای هبرای حم  اقال  فل    1ای کنگرههای  کیسه

اباتقاضای   و  دارند  آینده  میر  نتظا الیی  در  رود 

. عالوه بر این،  یابد افزایش  برای آن  تقاضا    ، نزدیک

مواد   از  استفاده  برای  آمریکا  دولت  ممنوعیت 

فرصت  جهتپالستیکی   در  جدید    یهایایجاد 

کاغذ تهبسمواد  بازار    خصوص بر  مبتنی  بندی 

،  19  بحران کووید   شرایط در    .بینی شده استپیش

 
1- Corrugated Bags 

جه بستهانبازار  مواد  کای  سال  غذ بندی  در  که  ی 

                ،شد ر تخمین زده  میلیارد دال  4/230حدود   2020

میپیش سال  بینی  تا  که    میزان به    2026شود 

 .میلیارد دالر آمریکا برسد   323

تح و  تجزیه  از  اپس  پیامدهلی   بیماری  ولیه  ای 

و بحران اقتصادی ناشی از آن،    19کووید    گیر همه

  4/5  به   ایهکنگر  بندیظروف بستهش  رشد در بخ

دوره   درص برای  بعدی  7د  می   ساله  کند.  تغییر 

حاضر   حال  در  بخش  بازار    3/26این  از  درصد 

بندی کاغذی را به خود اختصاص  جهانی مواد بسته

معموالً با استفاده از    یکاغذ های  داده است. کیسه

ساخته  خمیر   دو  هر  یا  کرافت  کاغذ  یا  بازیافتی 

از  های تجاری  اننشاحبان  ص  منظوریند ب شوند.می

انعطافکیسه کاغذی  منبع  ع  ه بذیر  پهای  نوان 

 .کنند تبلیغات و بازاریابی استفاده می

 

 منبع:

Global Paper Packaging Materials Market 

Report 2022: Market to Reach $323 Billion 

by 2026 - Folding Boxes & Cases Segment 

to Reach $82.7 Billion

بندی ازار جهانی مواد بستهب

  323 هب 2026سال کاغذی تا 

 . رسدمیلیارد دالر می

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-paper-packaging-materials-market-report-2022-market-to-reach-323-billion-by-2026---folding-boxes--cases-segment-to-reach-82-7-billion-301464882.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-paper-packaging-materials-market-report-2022-market-to-reach-323-billion-by-2026---folding-boxes--cases-segment-to-reach-82-7-billion-301464882.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-paper-packaging-materials-market-report-2022-market-to-reach-323-billion-by-2026---folding-boxes--cases-segment-to-reach-82-7-billion-301464882.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-paper-packaging-materials-market-report-2022-market-to-reach-323-billion-by-2026---folding-boxes--cases-segment-to-reach-82-7-billion-301464882.html
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  ی  ی  مواد غذایی و نوشیدنمواد غذایی و نوشیدند  د  بندی جدی بندی جدی بهترین بسته بهترین بسته 

 

 
 

نی سعی شده  نوشید  و غذایی ایه نشاندر بیشتر 

بطری از  تا  شیشه است  بستههای  جهت  بندی  ای 

اساس،   این  بر  گردد،  و    های   نشان استفاده  غذا 

بست و  محصوالت  دائماً  را  هنوشیدنی  جدید  های 

آننکعرضه می  از  بسیاری  که  رسانهند  در  های  ها 

 .  دند گراجتماعی پست می

دی،  بنبسته  های  نشاندن این  موبرای برجسته ن

می  آنکننسعی  بهترین  تا  منظم  د  طور  به  را  ها 

ها از  برجسته نمایند، لذا از بعضی جمالت و شیوه

یافته"جمله سرعت  "،  "جدیدترین  به  و  برگردید 

  "اید ق بزنید تا ببینید چه چیزی را از دست دادهور

 گردد.  فاده می و ... است 

از شرکتر  بندیهای جدید بستهفتپیشر و  ا  ها 

شام     ییها  نشان   Lays Soccer G.O.A.Tکه 

و   کیسه  جمله:  از  نمود.  خواهید  مشاهده  هستند، 

غریب   و  عجیب  مواد    Miller Liteبسته  از  که 

  مواد گذاری بازیافت  رمایهپالستیک به مواد مقوا، س 

بطری الیه،  برایچند  هوشمند  مغذ   های  ی،  مواد 

غذاهد  احتیاط برای  بازیافت  تولیدی    ناشن  ا،ر 

بر   زیستتیکس الپمتکی  کاغذی  ،  یهای  بطری 

 و بسیاری موارد دیگر.    وکاکوالآزمایش ک

بطری معموالً  اینستاگرا   شیشهدر  ای  های 

کند. بیشتر  می عالقمندان بیشتری را به خود جلب

می مصرف  ترجیح  بستهکنندگان  تا  بندی  دهند 

درشیشه را  بیشتری  قب  م  ای  سال  سه  با    قایسه 

 ایند.  ریداری نمخ

جز  بال،  جدید  کارخانه  بزرگ  کارخانۀ  ترین 

در  بسته بود که  بریتانیا خواهد  در  نوشیدنی  بندی 

شد افتتاح    2023سال   برای    قادر  و  خواهد  است 

و بیش از یک میلیارد    د نماید نفر شغ  ایجا   200

  ت در این مکان تولید قوطی آلومینیومی قاب  بازیاف 

 واهد شد. خ

 

 منبع:
https://www.packagingdigest.com/food-

beverage/best-new-food-and-beverage-

packaging

 

 

 

 

https://www.packagingdigest.com/food-beverage/best-new-food-and-beverage-packaging
https://www.packagingdigest.com/food-beverage/best-new-food-and-beverage-packaging
https://www.packagingdigest.com/food-beverage/best-new-food-and-beverage-packaging
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 د خری را جفکو( %100) سهام کل  CMA CGM 1 نقلوحملگروه 
 جوکارره نعمتی اهگرد آوری و ترجمه: ط

  

 

  نق  وگروه حم   2019  پس از آنکه در سال

خدمات  ارائه   CMACGM  شرکت دهنده 

اکنون    را خرید، اعال  کرد که  CEVA  لجستیکی 

خرید   نیازهامی  CEVAبا  لجستیکی  تواند  ی 

خود   جهانرا  مشتریان  سراسر  بادر   1طیف  ، 

اگسترده  راهتری  س ح ز  در  زنجیره  راها  سر 

از أت حم 2LCLمله  ج  مین،  هوایی،  و،  نق  

سفا یا  مدیریت  قرارداد  تدارکات  خرید،  رش 

گروه   سازد.  برآورده  گمرک  از  کاال  ترخیص 

سال    گذشت دو ، پس از  CMACGMنق   وحم 

گا  بزرگ دیگری برداشت    ، امسال CEVAاز خرید  

  شرکت تجارت لجستیک خودرو   (%  100)  ک  و  

–  GEFCO  ت که  آن    %75اواخر  همین  ا  را 

به  ل تعم و  RZDق  روسیه  آهن  آن    %  25  راه 

شرعل مت به  استالنتیسبود ق  خودروسازی    کت 

 
1- Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) and 

Compagnie Générale Maritime (CGM) 

 "میعمودریایی  شرکت"و  "نق  دریاییو مشرکت ح"

2- LCL: Less than Container Load 

 LCL   اقیانوسی اوحم یک اصطالح  Less than ست. مخففنق  

Container Load اقیانوسی به محموله داراشار  های کوچک  که  د  ه 

کام  کانتینر  یک  برای  فرستنده  آن  نمی  در  مقدار  قرارداد  زیرا  بندد 

 .نیست  کافینر کام  قرارداد برای یک کانتی ی محموله برا

ق به گروه  جفکو متعل   2012ا سال  ت  ، خرید بود

PSA    و اوپ   اس،  دی  سیتروئن،  )پژو، 

ب آهن    2012سال  در    ود، واکسهال(  روسیه  راه 

RZD  -  75%  -  را د ای  ر معاملهاز سها  جفکو 

ا حدود  رزبه  ی  800ش  خریداری  ورمیلیون  و 

و   همچنان    %25کرد  جفکو  به  متعل سها   ق 

خودروسازی   سال  )بودPSA گروه  ژانویه  در 

-شرکت ایتالیایی   و  PSAگروه فرانسوی    2021

ه  به  ، پس از یک سال مذاکر)FCA(  3آمریکایی 

و گروه خودروسازی    شدند دغا   ا   50-50صورت  

Stellantis  دتشکی   مالک   نهمچنا  که  ادند   

 .4د( بو سها  جفکو  25%

 
3- Fiat Chrysler Automobiles 

با فروش  تفیا   –ژو  ، شرکت مشترک پStellantisدر حال حاضر    -4  ،

جهان پس  گ  ز بزرروساپنجمین خودمیلیون خودرو،    8.1ساالنه حدود  

باشد. فعالیت اصلی  ی و جنرال موتورز میاز تویوتا، فولکس واگن، هیوندا

Stellantis  سا توسعه،  فروش  طراحی،  و  با  خت  برند    16خودروهایی 

Abarth  ،Alfa Romeo  ،Chrysler  ،Citroën  ،Dodge  ،DS  ،

Fiat  ،Fiat Professional  ،Jeep  ،Lancia  ،Maserati  ،Mopar ،

Opel ،Peugeot دفتر مرکزی این شرکت در آمستردا  استستا . . 
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گروه   اجرایی  مدیر  و    CMACGMرئیس 

در  گوید: »خرید جفکو یم بلند  گامی    راهبردی ، 

و موقعیت ما را به عنوان یک    باشد توسعه ما می

توبازیکن جهانی در حم  لجستیک  و  قویت  نق  

از  می پس  با  جفکو  خرید کند.  را  آن   ،

CEVALogistics     ادغاادغا کرد.     خواهیم 

GEFCO    باCEVAط به  توج   ور،  هی  قاب  

ارائه   CEVAتوانایی   در  لجستیک    را  خدمات 

خودرو در اروپا افزایش خواهد داد. شرکت تابعه  

  CLSبا خرید اینگرا  میکرو    اخیراًکه    CEVAما  

را  توانایی خود  لجستیک  های  تجارت  در 

شدن   اضافه  با  است،  داده  افزایش  الکترونیکی 

   ر لجستیک خودرو تبدید  کو به رهبر جهانیجف

زیرمجمو که  را  خدماتی  دامنه  و  شد  عه  خواهد 

قادر به ارائه به مشتریان است    CEVA  لجستیک

بخشد، ضمن آنکه این معامله تداو  و  را قوت می

 . «کند می ت جفکو را نیز تضمین ثبات بلند مد 

در  CMACGMروه  گ جهانی  رهبر   ، 

 نقل و لجستیک وحمل

کشور در    160ر  د  با حضور  CMACGM  گروه 

  400ای متشک  از  مختلف، از طریق شبکهۀ  قار  5

سراسر  کارکنان  130000انبار،    750فتر،  د در   ،

که از این  -کند  جهان خدمات لجستیکی ارائه می

در    2400تعداد   که  آن  مرکزی  دفتر  در  نفر 

است شده  واقع  گروه   ،مارسی  دارند.    حضور 

CMACGM  کانتینر  کشتی    566  دارای حم  

از  بامی بیش  به  و  در  بن  420شد  قاره  پنج  در  در 

 کند.میانی رس سراسر جهان خدمات

حم  جهانی  کانتینری  وخط  در    CMAنق  

به    2021سال   )واحد   TEU  میلیون  22نزدیک 

 بیست فوت( را حم  کرد. معادل 
 

 منابع:
https://www.gefco.net/en/about-

us/discover/gefco-joins-ceva-logistics/ 
https://www.automotivelogistics.media/log

istics-service-providers/cma-cgm-will-

integrate-gefco-into-ceva-   .  
https://www.cma-cgm.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellantis 
https://www.cevalogistics.com/en/who-we-

are/about-ceva-logistics-about-cma-cgm-

group 
https://www.cma-

cgm.com/news/2505/cma-cgm-

successfully-completes-its-public-tender-

offer-to-acquire-ceva-logistics-and-

confirms-its-position-as-a-leading-

worldwide-transport-and-logistics-group

 

 

 

 

 

https://www.gefco.net/en/about-us/discover/gefco-joins-ceva-logistics/
https://www.gefco.net/en/about-us/discover/gefco-joins-ceva-logistics/
https://www.automotivelogistics.media/logistics-service-providers/cma-cgm-will-integrate-gefco-into-ceva-logistics/43304.article#:~:text=The%20integration%20of%20Gefco%20into%20the%20Ceva%20division%2C%20which%20CMA,moving%20new%20and%20used%20vehicles
https://www.automotivelogistics.media/logistics-service-providers/cma-cgm-will-integrate-gefco-into-ceva-logistics/43304.article#:~:text=The%20integration%20of%20Gefco%20into%20the%20Ceva%20division%2C%20which%20CMA,moving%20new%20and%20used%20vehicles
https://www.automotivelogistics.media/logistics-service-providers/cma-cgm-will-integrate-gefco-into-ceva-logistics/43304.article#:~:text=The%20integration%20of%20Gefco%20into%20the%20Ceva%20division%2C%20which%20CMA,moving%20new%20and%20used%20vehicles
https://www.cma-cgm.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellantis
https://www.cevalogistics.com/en/who-we-are/about-ceva-logistics-about-cma-cgm-group
https://www.cevalogistics.com/en/who-we-are/about-ceva-logistics-about-cma-cgm-group
https://www.cevalogistics.com/en/who-we-are/about-ceva-logistics-about-cma-cgm-group
https://www.cma-cgm.com/news/2505/cma-cgm-successfully-completes-its-public-tender-offer-to-acquire-ceva-logistics-and-confirms-its-position-as-a-leading-worldwide-transport-and-logistics-group
https://www.cma-cgm.com/news/2505/cma-cgm-successfully-completes-its-public-tender-offer-to-acquire-ceva-logistics-and-confirms-its-position-as-a-leading-worldwide-transport-and-logistics-group
https://www.cma-cgm.com/news/2505/cma-cgm-successfully-completes-its-public-tender-offer-to-acquire-ceva-logistics-and-confirms-its-position-as-a-leading-worldwide-transport-and-logistics-group
https://www.cma-cgm.com/news/2505/cma-cgm-successfully-completes-its-public-tender-offer-to-acquire-ceva-logistics-and-confirms-its-position-as-a-leading-worldwide-transport-and-logistics-group
https://www.cma-cgm.com/news/2505/cma-cgm-successfully-completes-its-public-tender-offer-to-acquire-ceva-logistics-and-confirms-its-position-as-a-leading-worldwide-transport-and-logistics-group
https://www.cma-cgm.com/news/2505/cma-cgm-successfully-completes-its-public-tender-offer-to-acquire-ceva-logistics-and-confirms-its-position-as-a-leading-worldwide-transport-and-logistics-group
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 یعاد آگهی دعوت به مجمع عمومی

 بندی ایران  م و فناوری بستهلومن عالعاده انجطور فوقه ب

 

 
 

شود تا در  دعوت می  40412بندی ایران دارای شماره ثبت  وسیله از کلیه اعضا  پیوسته انجمن علو  و فناوری بسته  نبدی

  17ی  ال  16  روز    دوشنبه ساعت  03/11/1401  این انجمن که در تاریخ  در العاده  طور فوقه  عمومی عادی بجمع مجمع  

ساختمان اسرا  طبقه    –نبش کوچه پنجم    –خیابان پیروزان جنوبی    –بان هرمزان  خیا  –به نشانی: تهران میدان صنعت  

 حضور به هم رسانند. ،د شوتشکی  می 18اتاق  –کف  زیر هم

   

 جلسه: دستورات

 و بازرس  یئت مدیره استماع گزارش عملکرد ه -1

 س بازرو د اعضای هیئت مدیره دیتخاب دور جان -2

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار -3

  الزحمه عضویتحق تعین میزان -4

 .باشد می حوزه اختیار مجمع و سایر مواردی که در  -5

 

بر  نکات مهم: باشند  انجمن و داوطلبین توجه داشته  باید شرایط زیر    ای پیشبرد اهداف  را داشته  به روز نگهداشتن آن 

 باشند: 

 در سطح کشور داشته باشند. د دارای سابقه، علمی، و یا کارکردی را  ایدی ببنهای صنعت بزرگ بستهوردر یکی از مح -1

فن -2 و  تحقیقات  علو ،  وزارت  از  ابالغیه  اساسنامه  مفاد  به  توح ه  با  مدیره  هیئت  صورت  اعضای  به  فعالیت  اوری  افتخاری 

 ایا منع قاتونی دارد. خواهند نمود و دریافت حقوق و مز

باید  ه  داوطلبین  -3 به صورت مجازی یا حضوری  فتدر هیئت مدیره حداق   انجمن را پیگیری و  برنامهه پانزده ساعت  های 

 اقدا  نمایند.

    021-88369750  -88575600 :های تماس شماره        http://ispst-pack.irآدرس سایت:      

 

 از طرف هیئت مدیره  



 

 1401پاییز – 12 شماره   – سومسال                              46

 

 



 47                          1401 پاییز  – 12شماره  – سومسال 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 بندی به عنوان پوشش نیست، بسته  ه یدی پوشجهان امروز بر کس  در  یندببسته  اهمیت  و  نقش

با ویژگی    ، بر جنبه نگهداری کاالرا دارد که عالوه  کننـده  و مصرففنّاوری  ای بین  واسطه  نقشکاال  

ت   –ارتباطی   کاالی  فروش  در  خود  هزینه  تبلیغی  حاضر،  حال  در  است.  تأثیرگذار  بسیار  ولیدی 

برایبسته جهانی  محصوالت  1350  بندی  تن  بر  ی  غذای  میلیون  و    745بالغ  است  دالر  میلیون 

-دالر سود را می  3تا    بندیگذاری در صنعت بستهنشان داده است که یک دالر سرمایه  تحقیقات

در  ها  گذاری دولتای برای حضور سرمایهکننده تواند در پی داشته باشد و همین عامل، دلیل قانع

مراکز دانشگاهی برای ترویج این صنعت و  ز  اده اها استفدولت های  تالی فعاین زمینه است و یکی از  

 شود. ته میها پرداخاین دانشگاه  باشد. در اینجا به بررسی یکی ازها میآموزش آن در دانشگاه 

 

 کلمسون دانشگاه 

آ  دانشگاه داردکلمسون،  عهده  بر  را  جنوب  منطقه  و  جنوبی  کارولینای  مهندسی  و  فنی  علمی،    . موزش 

  گزارشی  اساس  بر  که است مل ی طحس   در برتر گاهشدان 25 از یکی  عمومی، تی قاتحقی مؤسسه کلمسون، دانشگاه

U.S. News & World Report  بهداشتی  علو   و  مهندسی  کشاورزی،   زمینه   در   جنوب  پیشگامان  از   یکی 

  کلمسون   در   مل ی   بارعتا   مداو    افزایش   به   منجر   یکم  و   بیست   قرن   در   تهاجمی  گذاریسرمایه   و   گسترش   .است

  بوده   جنوب   برای  علو   آموزش   در  پیشگا   جنوبی،   ینای کارول  دریایی   دانشگاه  و   کلمسون   دانشگاه  .است  هشد 

  ارائه   بندیبستهدانش    در  برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد   هاییبرنامه  کلمسون  علو   ارتوز  .است

  ایجاد   به  که  است  دهش   احیطر  کار   و   کسب  و  علو   ه هم  در   ایرشته  بین   هایزمینه  ایجاد   برای   که   دهد می

  بسیاری  روی بر  ایرشته بین برنامه  شد. اینبامی دیگر موارد   و بهداشتی لواز   غذا، ت، محصوال برای بندیبسته

  با   و  است  متمرکز  کار  و   کسب  و  بهداشتی  هایمراقبت  تا  زیستی   علو   و  غذایی  و عل  از  کلمسون،  قوت  نقاط  از

   .برسند  اسی ارشد ارشنک و  کارشناسی به  سال 5 مد ت در یانجوانشد تا دهد می  اجازه پر شتاب ای هامبرن

  ار ک  بازار   وارد   متمایزی   مزایای  با  بزرگ،   هایشرکت  قوی  مشارکت   با   کلمسون  بندی بسته  التحصیالن فارغ

 شوند.می

دنیا بندیبسته قیقاتیکز تحها و مرامعرفی دانشگاه  
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 بندی بسته لک  مفاهیم و تعاریف 
ging  termspacka Glossary of 

 

ر نظر گرفته شد تا با  د   لنامهش از فصن بخیدر ا

واژهیعرت ت ف  حوزه  های  در  کاربردی  و  خصصی 

ها   ن واژهیبا اپژوهان را   بندی، دانش صنعت بسته

و   تعاریف  کردن  یکنواخت  در  تا  ساخته  آشنا 

  ها مؤثر باشد.ترجمه

 

   (:Efficiency Bondin) چسبندگیکارایی 

ک  مقاومتی  یمیزان  مصرف  اثر  در  واحد  ه  ک 

 شود. ده چوب حاص  میخرتخته زین در ر
 

  (:Blister) تاول

اتصاالت در   دلی  اصلی شکستگی و جدا شدن 

ت زیاد است. این عیب که  سطح تخته، وجود رطوب

ظاهر   تخته خرده چوب  در سطح  تاول  به صورت 

است  می ممکن  الیه  شود،  یا  و  رنگ  روکش،  در 

باشند،  ی رطوبت زیاد میارا دهایی که تهتخ سطحی

 ردد. ایجاد گ
 

 (:  Blending)  زنی، مخلوط کردنسبچ

خرده    مخلوط  با  افزودنی  مواد  و  چسب  کردن 

 باشد.ها میچوب
 

 (:  Blender) کنمخلوط

دستگاهی که رزین مورد استفاده در خط تولید  

 کند.ها مخلوط میرا با خرده چوب
 

 (:  System Caulled) دارفرآیند سینی

  وب رده چن کیک خدر آ عی فزآیند تولید که  نو

آ با  و  به  روی صفحه فلزی)سینی( تشکی  شده  ن 

می منتق   گر   پرس  خارج  داخ   از  پس  شود. 

 شود. از آن جدا می شدن تخته از پرس، سینی 
 

   (:System Caulless) فرآیند بدون سینی

کیک خرده چوب    ن آ ر  نوعی فرآیند تولید که د

  یکیوالدی یا صفحات پالستوار فن مشبک، نوار روی

شکی  شده ولی بدون این تجهیزات  ت  نعطاف قاب  ا

 شود.پرس منتق  می به داخ 
 

 (: Area Contact) سطح تماس

چو خرده  ک   سطح  از  در  ببخشی  که  ها 

ها در  ساختار تخته خرده چوب با سیلر خرده چوب

 شد.بامیتماس کام  
 

 (:  Chipboard) خته چیپستچوب،   خرده   تخته

اپان  ته   اخرشت س های دبز خرده چوهایی که 

جای  می به  واژه  این  از  گاهی  خرده  شوند.  تخته 

می استفاده  نیز  آن  چوب  جامعیت  به  ولی  شود 

 نیست.
 

 (:  Cut of Depth) شعمق بر 

توسط   که  نیافته  شک   تغییر  تراشه  ضخامت 

های تیغه ار ه در هر  یا دندانهتیغه رنده، لوله بر، و  

 گردد. میچوب از آن جدا   ر تماس بابا
 

 (: Defects) معایب

که در سطح  هر گونه حالت غیر نرمال یا عیبی  

پان  و   آنچوب  داخ   یا  و  چوبی  ایجاد  های  ها 

اف باعث  و  یا  شده  و  دوا   مقاومت،  کیفیت،  ت 

 ها گردد. کاهش ارزش آن
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   (:Delamination) هاالیهجدا شدن 

ته از  حی تخجدا شدن موضعی یا کلی الیه سط

آ میانی  رو  جدا  ن. بخش  یاشدن  های  وششپ  کش 

 تزئینی از سطح تخته.
 

 (:  Durability) دوام

فرآورده ویژگیقابلیت  در حفظ  های  های چوبی 

اولیه خود زمانی    مطلوب  از گذشت یک دوره  بعد 

 طوالنی است.
 

 :  (Flakes)چلیکه 

ها  کنندهقطعات چوب توسط قطع  دی بت از چلیکه

می دست  چاقوها  آید  به  قطع  جهت  جهت و    در 

مالیاف   صورت  یچوب  به  است  ممکن  که  باشند 

مماس  چلیکه شعاعی،  باشد. شک   بینابینی  یا  و  ی 

د که  باش به صورت مکعب مستطی  پهن و دراز می

نسبت طول به عرض سطح مقطع زیاد است و در  

شوند.  و نازکی دیده می  نتیجه به شک  قطعه صاف 

آن بین  ضخامت  است.  میلی   4/0ا  ت  0/ 2ها  متر 

متر و طولشان بین  میلی  25ا  ت  20  ها بینهنی آنپ

 باشد.متر میلیمی  100تا  25
 

 (:  Shavings) پوشال

کارخانه مازاد  ذر ات،  این  اولیه  صنایع  ماده  های 

کارخانهمیچوب   از  غالباً  که  چوبباشد    بری های 

هنگا  مب   ه د نر  )در  و  تخته(  )رنده    سازی کردن 

...( به دست  اکردن و گونی ت  آید. جهمی   کردن و 

و  پوشالی  طول است  چوب  الیاف  با  جهت  هم  ها 

ضخیممع آن  سر  یک  تابموالً  و    باشد.میدار  تر 

اتخته از پوشال چوب  نظر مرغوبیت  های حاص   ز 

 های حاص  از چلیکه نیست. به خوبی تخته
 

 (:  Chips) چیپس)نازکه(

چوب قطعات  را  اولیه  ماده  حالت  این  ی  اهدر 

بلوک یا  و  چهیزمی  تشکیهای  می وب  که  ده   د 

دست توسط  کارخانه  در  دریافت  از  های  گاهپس 

یا تبر مکانیکی، به قطعات کوچکشکاف تر  دهنده 

دستگا به  و  شده  و  هتبدی   فرستاده  خردکن  های 

می به چیپس  کهتبدی   دانست  باید  البته    گردند. 

به  کاغذسازی  تهیه  برای  اص   در  ذر ات  گونه    این 

  25ا  ت  5/12  س دارای ت چیپ رسند. ذر امصرف می

مقدار کمتر    متر طول است و عرض آن از اینمیلی

 باشد.می
 

 :  (Wood) )پشمکی( فیبر چوب

  طرق ها را به وبفیبرسازی چ ریالت نظح در این

شیمیک  متفاوت مکانیکی، نیمه شیمیایی و مکانو  

زنی  س از پاالیش و چسبپبه الیاف نموده و  تبدی 

بیه  ش   روش،   از این   ات حاص نمایند. قطعس میپر

امت تخته  تخته فیبر است ولی در این حالت، ضخ

به طوری که   است،  و وزن مخصوص کمتر  بیشتر 

تا    65/0متر ضخامت و  لی می  25تا   15ها بین تخته

80/0  cm3/gr .سنگینی دارند 
 

 (:  Cranules) )خرده ریزه( بریزه چو

  هایی همانکن است  مم  ذر ات هن وگاین  تأمین  مح 

یپس نامبرده شده که در این  چ  تهیه   که برای باشد  

تر باشند و ذر ات  دارد قطعات کوچکحالت امکان  

آن از  کوبندهحاص   در  هم  کنند ها  آسیا  و  ها  هها 

م شوند.  از    نکمتبدی   حاص   ذر ات  این  است 

سطسمباده فرآوردهزنی  و  چوب  یا  وح  و  آن  های 

این   باشند.از  ار ه  نتواونه ذر ات میگخاک  به  حو  ن 

ت  احسن تختههی در  ناهمسان  ه  و  های طبقه طبقه 

ان طبقات ث بیرونی که احتیاج به ذر ات ریز  به عنو

 و سطوح صاف دارند، استفاده کرد.
 

  (:Silvers) )باریکه( ات چوب کبریتیذرّ

شک    حالت  این  کبریت  ر ذ در  چوب  مانند  ات 

مقطع   دارای  ذر ات  زیرا  است،  گوشه    چهارکوتاه 

شند و طولشان تقریباً  با ع مییا مرب   و   طی مست  مربع
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ضخامت برابر  اندازه  چهار  کلی،  طور  به  است.  شان 

میآن متفاوت  بسیار  برای  ها  است  بهتر  ولی  باشد 

طول    تهیه به  ذر ات  از  و  میلی  20تخته  متر 

 متر استفاده شود.  میلی  5ضخامت و پهنی 

اص  تی خوهای حاص  از ذر ات چوب کبریتخته

ها را با چلیکه و  آنه ر آنکارند مگ ی ند چندان مرغوب

 و مخلوط نمایند.   یا فیبر چوب تولید 
 

چوب یا Wood-Wool )  )رشته(  پشم 

Excelsiors  :) 

لیه تهیه تخته خرد شام   در این حالت، ماده او

)مانند پوشال    تهای طوی  و نازک چوب اس رشته

می اولیه  ماده  گونه  این  با  جای  تواکولر(.  به  به  ن 

دهنده معدنی  واد اتصالم   از  لیآ   هایبسچ  بردن  کار

سا کرد.  تختهاستفاده  به  ختن  سیمان  چوب  های 

ارای خواص مرغوبی هستند و اصطالحاً  د  طریق  این

 نامند. می board - Excelsiorsها را  هخت تگونه این
 

 (:  Sticker) چوبدستک

از ضخامت که    شیبقطعه چوبی است با پهنای  

آالت  بچو  بندیدسته  رد  متوالی  هاییهال  ردیف  بین

ها  را در بین الیه  گیرد تا سهولت عبور هواقرار می 

 فراهم سازد. 
  

   (:Stackng and Piling) بندیداراب و دسته

بندی با رعایت اصول صحیح  دستهعبارتست از:  

خشک در    برای  آن  معایب  از  جلوگیری  و  شدن 

 جریان خشک شدن. 
 

  :(Dring Air) هوای آزاد در  وبچ  کردن  خشک

ها در هوای آزاد در واحدهای  چوب  وش این ردر  

گردند  میات روی هم مرت ب  قبط  طوربندی بهدسته

و طبقات متوالی به وسیله چوبدستک از هم مجزا  

جب  بین طبقات مو  در  هاچوبدستکاشد. وجود  بمی

در   هوا  جریان  واحد    نی ببرقراری  یک  طبقات 

ن تدریجی  طوبت و خشک شد بندی، خروج ردسته

 گردد. دی شده میبندستههای وبچ
 

 : (Wooden Crate) )چوبی( صندوق

از   شده  تهیه  ساختار  دارای  که  چوبی  صندوق 

 باشد.های کنار هم و به صورت باز میتخته
 

م چوب ی ناکخمیر   Pulp Wood)  کی 

Mechanical :) 

تعلیق فیبرهای چوبی کوچک در آب که از تنه  

ا  که ب  دهکنده ش ت  س و زنی برگان و پهای سوچوب

در  ر  فشا باال  دمای  چوب"و  آسیاب  به    "ماشین 

کوچک  یپسچ مید بتهای  دست  ی   به   شوند، 

 آید.می
 

 (:  Pulping) تولید خمیر

الیاف سل آن  که طی  آزاد  فرآیندی  از چوب  ولز 

 شوند.می
 

 یمیایی: تولید خمیر ش

های  های چوب در دیگتراشه  آن  در  هک   فرآیندی

باال)برا دمای  با  لیگنین  کر پذیر  لانحال ی  بخار  دن 

Ligninگیرند. ر می ( تحت اثر شیمیایی قرا 
 

 تولید خمیر مکانیکی: 

فرآیندی که طی آن قطعات بدون پوست چوب،  

اندازه به  مطلوب  که  شدههای  آسیاب بریده  اند، 

یا  می چیپسشوند  که  مقدار  این  با  را  چوب  های 

آب  ال   زیادی  تعلیق  میان  )برای  از  چوب(  یاف 

 دهند.عبور می ده کننن ای دوراهدیسک
 

 (:  Strength Tensile) استحکام کششی

استاندارد   شرایط  در  که  مجازی  تنش  حداکثر 

از  می آزمایش  انواع  به  گسیختگی  از  پیش  توان 

 بندی اعمال کرد. مادۀ بستهجنس 
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 (:  Tack) اتصال

با   پیوستگی  ایجاد  برای  چسب  کی  قابلیت

  نده باچس  باید   معقول پس از سطوحی که  استحکا

ند و  گیرزنی شده و روی هم قرار میوند، چسبش 

 پیش از آن که مادۀ چسبنده خود را بگیرد.  عموماً
 

 (:  Additive) مواد افزودنی

چوبی    فشرده  فحاتص   ساخت  جریان  در  که  موادی

های این   شوند تا برخی از ویژگیمی  ها افزوده آنبه 

ضدآب، ب  ارها  فرآورده مواد  بخشند.    مواد   هبود 

افزودنی    و   ظتیفاح مواد  جمله  از  ضدآتش  مواد 

 اشند.بمی
 

 (:  Aging) کهنگی، فرسودگی

چوبی   فشرده  مد ت صفحات  طوالنی  دادن  قرار 

ه تأثیر آن  در معرض شرایط محیطی معین و مطالع 

کاربردی خواص  بر  گفته  آن  شرایط  فرسودگی  ها 

 شود. می
 

 (: Backer) الیه باالنسآستر، الیه توازن، 

غی صفحات  ینئتزر  الیه  زیرین  سطح  در  که  ی 

توازن مورد    فشرده چوبی به  یا  باالنس  عنوان الیه 

ها در اثر  استفاده قرار گرفته و مانع از تغییر فر  آن

 گردد. رطوبت می 
 

  کهنه های  رده چوبخ قدیمی،    هایچوب  خرده 
(Chips Aged  :) 

چوب مصرفخرده  از  قب   که  فرآیند    هایی  در 

آزاد  مد   وبی، فشرده چتولید صفحات   تی در هوای 

 اند. نگهداری شده
 

کفج نفس اامل  عو عوامل   Agents)  سازساز، 

Blow  :) 

با پلی تولید تخته خرده چوب  اورتان  در فرآیند 

وفلورومتان برای ایجاد کف  از موادی نظیر تری کلر 

ح می و  استفاده  تخته  این  در  اسفنجی  گردد  الت 

 .نامند یساز مها را عوام  اسفنجکه آن
 

 (:  Brittlenss) دیتر

تخته خرده چوب به  گرایش مواد پوششی سطح  

خوردن   مورد  وپ  وترک  در  تردی  شدن.  سته 

کار   به  نیز  ضربه  اثر  در  تخته  سطح  گسیختگی 

 رود. می
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 صنایع چوب و کاغذعلوم فرهنگ تصویری ان: عنو 

 

 

 

 

 

کارگیری بیش از  ها و بهترین واژه سبنااز متگیری  ه با بهر  صنایع چوب و کاغذ صویری علو   تاب فرهنگ تک

دهد. مجموعه یاد شده برای دانشجویان مقاطع  العات جامعی را در اختیار مخاطبان قرار می زار تصویر، اط  ه

رشته ص رشته مختلف  و  کاغذ  و  و  نایع چوب  تهیه  مشابه  است.های  گردیده  عی  تدوین  واند  تمی   ،ن حالدر 

رد نظر از منابع  تدوین کتاب مو  عتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. درصن  و  علمی  ن مراکزتوسط سایر پژوهشگرا

 مندان را فراهم سازد. مندی عالقتواند موجب رضایت جدید و روز دنیا استفاده شده که بدون تردید می  کامالً

 

 

 بندیهای بستهلیبل عنوان:

 
 قاسم جوادزاده مقتدر ده: نویسن -

 دانش پذیر مؤسسه فرهنگی هنری  ناشر:  -

 فارسی: زبان -

 1390 :سال چاپ -

ها،  بستراهای مورد نیاز در برچسبو سوذ  کاغ -2و...   های کاغذیها، برچسبسبچ انواع بر  -1ب به  این کتادر  

 های مختلف چاپ پرداخته شده است. ها و روش هولوگرا  -3و...   ROSOو  IML های اسلیو استرچ، رچسبب

ح   : نویسندگان  - ثمری بیبدکتر  احمد  دکتر  اسال ،  خادمی  ها،  اله 

 دکتر علی کاظمی تبریزی 

 صفحه  362 تعداد صفحه: -

 فارسی زبان:   -

 1401 خردادماه  : سال انتشار -

   تومان 120000 یمت:ق  -

 المی تهران دانشگاه آزاد اس یقات ق ح   و تعلو انتشارات: -
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