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و مصرف کننـده کاال نقش واسطه اي بین تکنولوژيبندي به عنوان پوششنیست ، بستهدر جهان امروز بر کسی پوشیدهبندي نقش و اهمیت بسته
بنـدي بسـته در حـال حاضـر هزینـه   . تولیدي بسیار تاثیرگذار اسـت تبلیغی خود در فروش کاالي–بر جنبه نگهداري کاال با ویژگی ارتباطی را داردکه عالوه

در صـنعت  گـذاري رمایهمیلیون دالر اسـت و تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه یـک دالر سـ       745میلیون تن محصوالت غذایی بالغ بر 1350براي جهانی
.باشدداشتهتواند در پیدالر سود را می3تابنديبسته

اي از موارد به لحاظ کیفیت و مرغوبیـت از اشـتهار   کشور ما ایران به دلیل پتانسیل بسیار خوب در زمینه تولید محصوالت متنوع کشاورزي که در پاره
گونـه  بندي هرگز نتوانسته است آنبستهبه دلیل ضعف در زمینهرغم مرغوبیت مواد اولیهمتاسفانه علی...) و، زعفران، انار پستهنظیر ( جهانی برخوردار است 

میلیـون تـن   62از طرفی تولید محصوالت کشاورزي کشـور  .باشد در بازار تجارت و فروش این محصوالت نتایج مطلوب را بدست آوردکه شایسته آن می
محققـان  باشـد میلیارد ریال در سال می1500به ارزش کشورمیلیون تن ضایعات محصوالت کشاورزي26ضایعات حدود % 35شود با احتساب برآورد می

بندي اعم از مواد اولیه و یا دستگاههاي مـدرن  یکی از عوامل مهم در ایجاد ضایعات محصوالت کشاورزي محدود بودن امکانات بستهبر این عقیده اند که
.بندي استبسته

خود را هاي خاصنیز برنامهها رار گرفته و دانشگاهقر وکشي مدیرانریزبرنامهبندي و توسعه این علم در سرلوحهبستهبهبحث توجه سالها است که
دانشـگاه  دانشـکده کشـاورزي  گروه علوم و صنایع غـذایی درندي مواد غذاییبتدریس بستهدر همین راستا . دستور کار دارند دربراي گسترش این صنعت 

مـواد  بنـدي  بستهموافقت اولیه پژوهشکده صنایع غذایی گروه تحقیقاتی کسب با 1375ریزي شد و در سال به صورت مستمر برنامه1371فردوسی از سال 
.این پژوهشکده قرار گرفتپژوهشیغذایی نیز یکی از گروههاي

بندي مـواد  در دانشگاهها مرکز تحقیقات بستهتوسعه مراکز پژوهشیتوجه بهآوري وهاي جدید وزرات علوم تحقیقات و فنستبا سیا1383در سال 
ز کرد در حال حاضر تالش اصـلی ایـن   اآغدر دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسیکار خود رابندي کشور عمالًبستهپژوهشیاولین مرکز به عنوانغذایی

بندي، حفظ سالمت و ایمنی مصـرف کننـده و کـاهش مخـاطرات     است تا به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و اطالع رسانی براي ارتقاء صنعت بستهمرکز آن 
.در ارتباط عملی صنعت و دانشگاه کوشش نمایداربرديکتحقیقاتی هايوژهردر کشور با انجام پبنديهاي بستهزیست محیطی زباله

هاي فعالیت مرکزامکانات و زمینه
Gas Analyzeضمن برخورداري از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی نظیر دستگاههاي(RCFP)بندي مواد غذاییبستهز پژوهشی مرک , Oxybaby V,

MAP, Vacuum, Gas flashing   Burst test, Temperature and humidity testerتا بندي ساده دوخت و بستههايو انواع سیستم
Gas)زریق گازت(Vacuum Packaging)ءتحت خالبنديپیشرفته نظیر بسته Flushing MAP)و اتمسفر اصالح شده ( آماده انجام تحقیقات (

به عنوان همکاران این مرکز المللی مراکز تحقیقاتی بزرگ بینبه توافقات انجام شده بابا توجهمورد نیاز صنایع کشور در زمینه بسته بندي است همچنین 
SIK)و بیوتکنولوژي سوئد بندي مواد غذاينظیر مرکز تحقیقات بسته Saint)و مرکز تحقیقات کشاورزي مونترال کانادا( – Hyacinthe) که برخوردار

بندي و بررسی اثر متقابل ماده غذایی و بستهبنديههاي بستانجام آزمایشات تعیین نفوذ پذیري فیلمدر زمینه پیشرفته ترین تجهیزات تخصصی بویژه از 
در آماده ارائه خدمات تخصصی، انجام تحقیقات بنیادي و کاربرديبندي مواد غذایی دانشگاه فردوسی کز همراه با مرکز تحقیقات بستهاباشند این مرمی

.باشندتولیدي میتحقیقاتی مشترك براي کلیه واحدهايغالب طرحهاي

پژوهشیاهداف مرکز 
.معرفی و شناساندن انواع مواد اولیه بسته بندي مورد نیاز واحد هاي تولیدي- 1
.مورد نیاز واحدهاي تولیدي) داخلی وخارجی ( معرفی وشناساندن انواع ماشین آالت بسته بندي - 2



موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز بر روي وجستجو ) اصل یا خالصه مقاالت علمی ( انجام سرویس هاي اطالع رسانی بویژه تامین مقاالت علمی - 3
)ICFP(مواد غذایی بسته بنديککلینیواحدهاي تولیدي در زمینه بسته بندي از طریق اینترنت وبانک اطالعات تخصصیR&Dبخش

در زمینه هاي ماندگاري ، بسته نجام مشاوره تخصصی در زمینه بسته بندي براي واحدهاي تولیدي وانجام طرحهاي تحقیقاتی مورد نیاز این واحدها ا- 4
.و تبلیقات بندي ، گرافیک ،چاپ ، طراحی 

.زمینه بسته بندي مواد غذائیدر) کارگاههاي آموزشی ( برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کاربردي - 5
تحقیقاتی مشترك براي صنایع داخل پروژه هاياستفاده از تجارب محققان و امکانات آزمایشگاههاي تخصصی مراکزتحقیقاتی بین المللی در انجام - 6
یقاتی سازمان ها وموسسات دولتی نظیر وزارت تحقتامین بخشی از هزینه هاي تحقیقاتی مورد نیاز صنایع در زمینه بسته بندي ازمحل بودجه هاي- 7

.معدن و تجارت به منظور برقراري ارتباط هر چه بهتر صنعت بااین مراکز, صنعت 
بندي هاي بستهزیست محیطی کاهش مخاطرات زبالهانجام مطالعات -8
و پوشش هاي خوراکیفیلم ها , زیست تخریب پذیر , هوشمند , بسته بندي هاي نوین نظیر بسته بندي نانو-9

کثیـري از  جمـع در حال حاضر توانسـته اسـت بـا بسـتر سـازي مناسـب امکـان عملـی همکـاري         دانشگاه فردوسی بندي مواد غذاییبستهپژوهشیمرکز 
تحقیقـاتی  هـاي گـروه همکـارن تخصصـی مرکـز یکـی از قـویترین گـروه       . بنـدي را فـراهم نمایـد   هاي متنوع بستهدر زمینهمتخصصان داخلی و خارجی

بنـدي  فعالیت این مرکز و بسط و توسعه آن در آینده نوید ایجاد تحرك و ارتقاء سطح کمی و کیفی بسته. دهند بندي را تشکیل میبستهدر زمینه المللیبین
رفـع مشـکالت موجـود در زمینـه    خوشبختانه طی زمان کوتاه فعالیت مرکز به دلیل نیاز فزاینده در خصـوص .دهددر کشور را میمحصوالت متنوع غذایی

داخلـی  به لحاظ تجهیزاتی، کادر تخصصی و بستر سازي همکاري متقابل و مشارکت عملی با مراکز تحقیقـاتی بندي با توجه به امکانات خوب مرکز چهبسته
ز خاتمه یافته استهاي متعددي به درخواست واحدهاي تولیدي با همکاري این مرکز شروع و تعدادي از آنها نیو خارجی پروژه

بطور کلی هدف نهائی این مرکز ارتقاء صنعت بسته بندي ، حفظ سالمت وایمنی مصرف کننده وکاهش مخاطرات زیست محیطی زباله ها ي بسـته  
بندي درکشور می باشد


