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 مواد غذایی سته بندی

از جمله سازوکار و مکانیزم هایی است که بر خالف آن چه نشان می دهد، از  بسته بندی مواد غذایی
یم که مواد غذایی با سالمتی انسان و اهمیت و حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. همه می دان

 در ادامه ی آن، جامعه سروکار دارد و همین سبب می شود تا اهمیت آن دو چندان شود. 

 

به دلیل حساسیت مواد غذایی، استعداد باالی آن ها برای فاسد شدن و آسیب پذیری نسبت به 
این گونه مواد، با دقت باال و توسط  بسته بندی دگرگونی های محیطی، الزم است تا فرآیند تولید و
این نیاز  مکانیزه نیز پاسخی است به بسته بندی سازوکار های مطمئن و سالمت انجام گیرد که البته

 که اگر درست انجام نگیرد، دستاوردی خالف آن چه باید خواهد داشت.

ر و بیشتر به این مهم بپردازیم و بر نقطه نیز زمینه ای فراهم می کند تا بهت نگارنده مقاله ی پیش روی
های تاریک از جنبه های مختلف آن، نور بتابانیم. تامین تازگی و طراوت مواد غذایی، جلوگیری از 

، محور بسته بندی آلودگی کاال و پیش گیری از دستکاری و جعل داده های ثبت شده بر روی کاال و
 هایی هستند که نگارنده به آن ها می پردازد.

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=498&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=497&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=491&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=491&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=490&%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=490&%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=511&%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=511&%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
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 تازگی

مواد غذایی از جمله آسیب پذیر و حساس ترین ماده هایی هستند که در جهان وجود دارد. اندکی 
رطوبت، اندکی هوا، آلودگی و بروز جانور و حشره های موذی کافی است تا همه ی خاصیت یک 

های غذایی، از جمله  کاالی غذایی را نابود کند و آن را از بین ببرد. پس نگه داری و تامین تازگی ماده
و چاپ بسته بندی مواد غذایی رعایت  بسته بندی رشرط و پیش نیاز های مهمی است که باید د

شود. جنس ماده ی به کار رفته در بسته بندی، از جمله فاکتور هایی است که در تحقق یافتن یا 
رد. این فاکتور در خصوص ماده های غذایی هم چون سبزی و نمونه نیافتن این مهم، نقش حیاتی دا

 های مشابه، اهمیت بیشتری می یابد.

 دستکاری

ر از باید نسبت به هر گونه دستکاری، تجاوز و استفاده ی عامل دیگری غی بسته بندی مواد غذایی
بسته  مصرف کننده، مصون و ایزوله باشد. اگر مشتری و مصرف کننده اندکی نسبت به ایمن بودن

رف کننده حساس شود، اعتبار و ارزش در برابر دخالت شخص سومی غیر از تولید کننده و مص بندی
کاال و البته سازمان برای بلند مدت خدشه دار خواهد شد که البته خسارت های مالی خود سخنی 

 دیگر دارد.

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=509&%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=502&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-(1)
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=477&%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84:-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=477&%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84:-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=477&%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84:-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
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باید نسبت به جعل حساس و ایمن باشد. منظور از جعل، هر گونه دستکاری  بسته بندی نینهم چ
است. چه بسیار انسان و حتی تولید کننده بسته بندی  کردن داده، رقم و آمار های ثبت شده بر روی

های فرصت طلبی که با دست بردن در تاریخ انقضا، قیمت و دیگر داده های بسته بندی کاالی 
 غذایی، اعتبار و ارزش یک تولید کننده را برای همیشه به پرسش می کشند. 

 آلودگی 

از کارخانه )از دست تولید کننده(، تا رسیدن به خانه )دست مشتری( می  کاال مسیری بس طوالنی را
پیماید. پس بسته بندی باید به گونه ای باشد که افزون بر حفاظت از سالمت کاال در مسیر یاد شده، 
بتواند از بروز و نفوذ هر گونه آالینده )هوایی، فیزیکی و زیستی(، به درون بسته بندی و کاالی غذایی 

 آن، جلوگیری کند.  درون

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=473&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=473&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=452&%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87:-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=452&%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87:-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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در پایان باید یادآور شویم که بر خالف آن چه عموم مردم و شاید برخی از تولید کننده ها می پندارند، 
مواد غذایی، از جمله فرآیند های حساس، مخاطره آمیز و البته پر هزینه و  بسته بندی فرآیند چاپ و

انجام آن، هزینه و ضرر های زیادی پر چالش است که هر گونه سهل انگاری، کوتاهی و بی توجهی در 
را در ابتدا متوجه تولید کننده و سپس جامعه خواهد کرد. گرچه ارزش دادن به این مهم، سبب 

 افزایش اعتبار کاال نزد مشتری و به دنبال آن حمایت مشتری از کاال و تولید کننده خواهد شد.

 

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

