
 شیالتی های فرآورده صنعت در اصالح واتمسفر خالء ،تحت معمولی بندی بسته بر مروری
 

 فریدون رفیع پور
 
 
 

بندی به قرن نوزدهم بر میگردد وسترعتهرع  ردد در فرو  ماه  و ذاهها  درعاع  در  تاریخچه بستهه
در دوره محققانی  نظیر آپرت و لوئیس  در كشورها  هنگلسهان و فرهنسه بوده وتوسته آن MAPدترهع  

پتاستتتتهور بوده و با هدتتتت اا مخهلد وهز موهد مخهلد نظیر قوز  ها  فل     فوعا ها   موهد  اذا    
مقوهع  و  پالستتهی   هستته اده میشتتود وبه ینوهن ین فرودتتنده  امو  با تاالتی  وتاه مستتهقیاا  

  ود  ره به  ریدهر مترفی می  ند
ای محافظی هست   ه سالم   ایی محهوی  ود ره در فالله زمانی بتد هز فرآوری بستهه بندی به متن

در مرحله حاا و نقا  هنباردهری و توزیع تا مصتتتترا ن ایی ح د  رده و هز لتتتتدمات و  مرهت هحهاالی 
آلودی   تلوییر  ؛ح د  ی ی  هدا هز بسهه بندی.فی ی ی  دتیایایی  ومی روبی آن تلوییری می ند

 ره به دنباا  وههد دهد . هعجاد همنی ؛ حاا ونقا آسانهر؛ یش ماندیاریهف ه؛ محصوا

یوهملی  بتتاز دهرنتتده نظیر نور؛  فرآورده هتتای دتتتتیالتیبرهی بستتتتهتته بنتتدی نوع  توتتته در هنهختتا   
 ه ستیژنن رزوب  بو لدمات م انی ی هییند ها حشرهت وبا هری ا همری رروریس .هم ه نون مهدهولهری 

بسهه  ؛normal packing؛بسهه بندی متاولی رو  های بسهه بندی در لنت  فرآورده های دیالتی ؛
 Modified(MAPو بستتتهه بندی هتاستتت ر هلتتتال  دتتتده ) vacuum packaging   (VPبندی تح   الء)

atmosphere packaging  هدتتتاره ناود.برهستتتاج نهایق تحقیقات هنجاه یرفهه باتوته به برتریره میهوهن 
به در  زیر   م هیایبستهه بندی های تح   الءوهتاست ر هلال  دده نسب  به بسهه بندی متاولی 

 رهی هر  ناودند.

 :هسه اده هز بسهه بندی در  الء م هیای

  تلوییری هز ردد می روهریانیسم های یاما فساد هوهزی -1

 هف هیش یار ماندیاری -2

 تابجایی آسان -3

 ه سیدهسیونتلوییری و یا  اهش وه نش ای  -4

  اهش ه ینه -5
 

 

 :MAPم هیای  هسه اده هز 

 هف هیش ماندیاری وح د  ی ی  -1
 تازه نگ دهده  موهد ذاهیی بدون هسه اده هز هف ودنی ا و پرتودهی -2
  اهش می هن فساد و رایتات  در  رده فرودی  -3
  اهش ه ینه های حاا و نقا با هف هیش یار -4
 فرآیند حرهرتی و برودتی(لرفه تویی در هنرژی )یده هسه اده هز  -5
 ب بود بخشیدن ناای ظاهر محصوا -6
 ظاهر مملو   ب دهدهی  فاقد بو و آبچن -7
  اهش ه ینه های توزیع  فوهلا توزیع بیشهر و زوینی تر -8
 نیاز اهربه موهد و نگ دهرنده دیایایی -9
 MAPه در بسه برچسب زنی آسان -11


