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     بسمه تعالى

 الدكتور محمد زيارة اسكندر                                                 1/أغذيةتصنيع 

 2محاضره /                                           األغذيةالمرحمة الرابعة / عموم 

 مواد التعبئة والتغميف

 تعتبررم موظومررت بلتعباررت وبلتنصرررس سو ررم مساسررل نررل تمارررن بلموررتأل مررن بلموانسررت نررل بأسرروب  بلعالمرررت  باستبررام من     
. لان هذب ال رعول من بلعبوة ممم شاصل نقط ولاوها بلتعبات بلسصرمت بلوبجهت بأولى لصسصعت بلتل رتصقاها بلمستهصك أول وهصت

معمنرررت وبسرررعت  هامررا مرررن موب رررعا. بلسررصعت. هرررذب باصنرررانت بلررى من  رررواست بلعبرروة بلمواسررربت بلجرررر ة رتطصرر تمثررل و رررر  
تىمصهرررا لصوقرررل  ممرررام بلمررركثمب. االنررروة وبلىرررمبمة  مررر ىث  ا اا رررها  مررر ى ثبرررا بطبرعرررت بلاامرررا. بل باصرررت نرررل  رررواستها

بأجوبررررت مو بلمسرررتهصك  بلموانسرررت مرررت بلموتجرررا.وبلتررر بول ومررر ى تقبرررل بلمسرررتهصك لصعبررروة سررروبة نرررل بلسرررو  بلمىصرررل لموبجهرررت 
 بأبعا  مى  رع بن بذ بقت ا رت  مكسست أي بالوسبت وبلتنصرس بلتعبات أهمرت ووظمب بلاامجل نل انم بلموانست بلعالمرت.

 بربعض بلسرصعل بلتنصررس مهمررت م . نقر   بلمسرتهصك ل ى بلذهورت تها وم  رعززبن ماوهأ بلسصعت  لمعهوم بلماووت بأساسرت
 برل  نىسر  بلسرصعت ىماررت سصى رقت م  ومه رع  نصم.لصموتأل بالستمبترجل بلتاطرط قنارا من بستبامه بلتسور  بلى معامي
 تتم بسهاماته وم بى. بلمستهصك  سصوك سصى بلمكثمة بلمهمت بلعوا م ومى  وتمورجل برعل  وم بلى لرمتقل وتجاوزه تع به
 لصع رر  مرن بالوسربت بلتنصررس ببىروث بالهتمرام زررا ة بسرتوج  ممرا بلممتر ة  بلمعصومرا. مرن باالسرتعا ة وبعر ه بصوترا  قبرل

بلطمررت وبلجانرت  بأغذررت موروبعموهرا  نهرل تشرمل جمررت بلمروب  بلمسرتعمصت لتعبارت وتنصررس جمررت  بلنذباررت اا رت بلموتجرا. 
.  ل وبلقواول وبل وا ر  وبلترل تسرتعمل لصتعبارتبما بلعبوة نهل مي ما ة ذب. شال وىجم معرن االسال. وبلمجم ة وبلم وعت

 بلترمورأل سمصررت لرشرمل بلر وم هرذب بمتر  برل بلاسم  مو بلتصس من بلسصعت سصى بلمىانظت نل بلتنصرس سمصرت  وم رقت م لم
 بوطالقرا ؛وعسه ربرت بأن بلنالس بلقول بلى بلتسور  معامي ببعض ى ب بلذي بلى  بلى ابرم بشال بل وم هذب تزبر  وق  لها
بمبز جوبوبها  ماتصس من وبلنالس بلعبوة ل مبست بلمونوع هذب تا رص تم هذب من  .لها بلممرزة بلوظااس ومهم مهمرتها وب 

 والتغميف التعبئة مفهوم

 التعبئة مفهوم

 بلمظهرم تمثرل نهرل آارم بررت بالتجزارت بمعورى وىر ة رشرال وبلرذي بلمورتأل ىراوي مو مرا ي غرالس":موهرا سصى بلتعبات سمن.
 بلمورتأل ىماررت نرل بلتعبارت  وم بررن رجمرت بلتعمررس هرذب.بلمشرتمي مرت مباشرم بت رال نرل تارون بىررث لصسرصعت  بلارامجل
 وونرعه بلمتصقرل مغبرا. ونر  وتق رمره بلمورتأل تجهرز بمقتناها رتم بلتل بلعمصرت":موها سصى تعمس اما .تسورقه نل و ومها

 بلرذي  وبلمورتأل بلمسرتهصك بررن بت رال مول"نهرو.  بالنترمبض سمرمه طروبل بأ باررت قروبه باامرل سصرره ورىانظ ىرز رىوره نل
 من رجر  بأسرا  هرذب وسصرى  بالت رال هرذب واقرل وهرل بلمورتأل تشراص نالتعبارت   بلبررت مجرل مرن بلابررم بالهتمرام رتطص 
 وعر  نرل بلعبروة تتماره بلرذي بأثرم سصرى رمارز بلتعمررس هذب لصشرمبة و نعره بلمسرتهصك بوتبراه تجصر  بطمرقرت م رممت تارون

 .بلتسور  سمصرت نل  ومه سصى رماز وبالتالل بلمستهصك
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 التغميف مفهوم 

 ىررث ذلرك مرن ماثرم هرو برل برارل  ومهران بلتسور   وىصرت وقل  ووسرصت بلموتأل ىمارت نمان":موه سصى بلتنصرس رعمس   
 لعمصررت بلبرارل بلبعر  سصرى مارز بلتعمررس هرذب بلتر ورم سمصررت نرل بأساسرل بلجرزة هرو و رام بلمورتأل  قرمرت مرن رمنت م بح
 بت رمرم بلممتبطرت بلوشراطا. مجموسرت":بورهبو  .بلتر ورم سمصررت جروهم بلتنصررس وبستبرام بلمورتأل ىماررت بلرى بنانت بلتنصرس
وترا  بو قر  تعرمس  .وبصوترا  بالت رمرم بلمتعصقرت بأوشرطت جمررت نرل بلتنصررس معهروم ى رم بلتعمررس هرذب  بلسرصعت غرالس وب 

 سو رم مول أوره بلمكسسرت نرل بالت رالرت لصسراسرت تأارر  بمثابرت بلمورتأل  وهرو سراسرت سوا رم مرن مهرم سو رم:سصى بوره 
 بلوظرعرت سصرى رمارز امرا بلمورتأل  سراسرت ماوورا. بىر  باستبرامه بلتنصررس موقرت سصرى رمارز بلتعمررس هرذب بلسرصعت نرل ممارل

 وبلتنصررس لصتعبارت بلسرابقت بلتعرامرس ارالل مرن .بلسرصعت نرل ممارل سو رم مول اووره وذلرك بلنرالس رك رهرا بلترل بالت رالرت
 ىر  بلرى بلمعورى نرل متقرامبرن ماوهأ وذلك بلمعاهرم هذه برن بلابرم لالمتباط وظمب بروهما بلتعمقت رمان ال بوه والىظ  نإووا
 ىر رث م رطصح وهو packaging م طصح نل وبلمتمثل وشامل وبى  معهوم ىول تتمىوم وبلتنصرس بلتعبات من وال.ما

 بلتعباررت برررن رجمررت وهررو بلصنررا. لبقرررت بالوسرربت مررمب س مي لرره ولررر  بأممرارررت بلمتىرر ة بلوالرررا. نررل ظهررم
(conditionnement) بلتنصرس وبرن لصسصعت ىاوي مول تمثل وبلتل (emballage) لصسصعت بلاامجل بلىاوي رمثل وبلذي. 

 والتغميف التعبئة أهمية

 بلمورتأل تىمرل بلترل وبلعبوة بلنالس هو وبلمستهصك بلموتأل برن طمر  مق م بلقااصت بلعامة من وبلتنصرس بلتعبات مهمرت تظهم
 .وبلمستهصك وبلموزع لصموتأل بالوسبت مهمرتها بلى وتطم  سوس ذلك  صبمبز و

 نرمرا تصار رها رمارن لصمورتأل  بالوسربت مهمرتره موهرا رسرتم  بلعوبار  مرن مجموسرت وبلتنصررس لصتعبارت : لممنبت  بالنسببة 
 -:رصل

 مثوراة بلسرصعت لمىتوررا. بالوسربت بلتبارم مو بلتصرس مو بلاسرم سرن بلواتجرت بلاسراام الواعاض بلتسور  وعقا. تقصرل -1
 .بلمستهصك بلى بلموتأل من ابهبوسرا

 .تصقاارا شمباها بلى رك ي مما  بلتجزات متاجم نل سمنها مثواة  بامت ب عت بلسصعت سن بصسالن -2
 نرإن ثرم ومرن بلسرصعت رستعمل طالما ل ره تستمم بلعبوة أن وظمب بلمستهصك  ل ى  بامت ب عت بلسصعت سن بصسالن -3

 .بلسصعت نرها رستا م ممة ال نل سصره بلتأثرم نل تستمم بلاامجل بلنالس سصى بلموجو ة بصسالورت بلمساال
 مو بلسررصعت  مىتورررا. سصررى وبلمىانظررت  وبلوظانررت بالسررتعمال سررهولت ىرررث مررن وبلنررالس بلعبرروة ا ررااص بسررتا م -4

 . بسالورت امنمرا.
 وت وم ب مبك تشارل سصى رساس  نهو  بلمستهصك سصوك سصى بلتأثرم نل نعالرت بلعوا م ماثم من بلتنصرس رعتبم -5

 . بلبرعرت بلجاذبرا. مووبع مى  رمثل موه اما بلسصعت  سن بلمستهصك
 بلسرررصعت  ماوورررا. بل رررالىرت  وبوتهررراة بصوترررا  ترررامر :  وبلمتعصقرررت بالسرررصعت  بلاا رررت وبصشرررا ب. بلبراورررا. تررر ورن -6

 . بل ....بالستعمال طمرقت
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 وبلماووررا. بل رروس وبررااتالس بلجررو ة  مجررا. بررااتالس متعرر  ة مسررعام تطبررر  مي بلسررعمي  بلتمررررز سصررى رسراس  -7
 وبلتاصعت.

 -:رصل نرما بإرجاز لصمستهصك بالوسبت بلنالس وظااس تونرح رمان -:لممستهمك بالنسبة

 .لها بل ىرح بالستا بم االل من بستهالاها سهولت جاو  بلى بلسصعت  وت بول ووقل ىمل سهولت -1
 وبعرررض وبلظهررروم  بلتعررراام ىررر  مثرررل بلوعسررررت بلىاجرررا. بعرررض بلنرررالس رشررربت بذ  بلمسرررتهصك بىتراجرررا. مرررت مالامتررره -2

 . بلنالس سصى بلماتوبت بلمعصوما. االل من بلسصعت ماووا. سصى وبلتعمس بلعالمت  امعمنت بلعمصرت بلىاجا.
 بلسرررصت بررررن بلمقامورررت سمصررررت تسرررهرل بلرررى باصنرررانت  بأارررمى بلسرررصت وبررررن بروهرررا بلمسرررتهصك اصرررط وتعرررا ي بلسرررصعت تمرررررز -3

 .بلشمبال بلقمبم بتااذ نل وبلسمست
  مو بلسررصعت مررن مىتوبهررا وعرراذ بعرر  وهررذب  ماررمى وبسررتا بما. أغررمبض بلعبرروة مررن اثرررمة مىررران نررل بلمسررتهصك بسررتعا ة -4

 .بلمستهصك طمس من بستا بمها بع  بالسصعت بالىتعاظ تسهرلو  ت ورمها بسا ة
 .وعاذها لىرن ا اا ها سصى وبلمىانظت بل  ...وبلتصس بلتصوث بلىمبمة  بلمطوبت  من بلسصعت ىمارت -5
 قرمت من رزر  نهو وبالتالل   بلمىعوظت بلنذبارت لصموب  بالوسبت اا ت بجو تها  روىل اما لصسصعت؛ جذببا مظهمب رعطل -6

 .بلمستهصك وظم وجهت من بلسصعت
بقااها بلموتجا. سصى بلمىانظت -7  . بلسمرت لالستهالك بلموجهت بلموتجا. اا ت طازجت وب 

 والتغميف التعبئة وظائف

 وبلىماررت  بالىتروبة سصرى مساسرل بشرال رقت م  ومه اان نق  بلى رث  بلع م نل بلنالس رك رها بلتل بأ وبم تطوم. لق 
 بلرى االلهرا مرن بلمكسسرت وتسرعى ومغباته  ىاجاته وتصبرت بلمستهصك بمناة بالىسبان تأاذ مامى وظااس ظهم. بآلن مما

 .وبلبقاة بالستممبمرت تىقر 

 

 التقنية أ ب الوظائف

 لظهوم بأساسرت بلمهام نل بلوظااس هذه وتتمثل  ىتوبةبال بلجاو  من بالنالس تتعص  بلتل تصك لصنالس بلتقورت بلوظااس
 :وتشمل بلتنصرس

 وروع نرإن ذلرك  بلرى بنرانت .بلمسرتهصك بلرى بلمورتأل مرن بوتقالهرا مثوراة وذلرك : وجباتالمنت حفبظ و حمايبة وظيفبة -1
 بلرذي وبلتنصررس بلتعبارت وروع راتصرس آلام  مثال ماان ومن آلام  سو  من تاتصس بلموتأل رىتاجها بلتل بلىمارت
 جعانا. بأاثم و بلبام ة بلموطقت سن بلىام وبلمط  بلمواخ ذب. بل ول نل وىتاجه

 بلسرصت بوسررا  رجعرل بلرذي بلوشراط رعول بلذي بلموتجا.  توزرت مهمت نل وبلتنصرس بلتعبات تسهل·:التوزيع وظيفة -2
 بلمسرتهصك بلرى بلمورتأل مرن ىماتهرا نرمان و بلسرصت بوسررا  نرل تسراهم بلترل هرل مو .بلمسرتهصك بلرى بلمورتأل مرن

 .بلوهاال
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 رق مها بلتل بلا مت وهذه بلموتأل  بستعمال تسهرل هو وبلتعبات لصتنصرس بأساسرت بلوظااس من: االستعمال تسهيل -3
 بلمورتأل بسرتعمال سرهولت وتتمثرل بلشرمبة بعر  بلا مرت هذه رجم  نهو له  بلمستهصك وظمة نل ابرم لها تأثرم بلنالس
 .غصقه بسا ة سهولت نل اا ت

 معبررأة مرروب  سرر ة بلبرررو.  مغصبرررت نررل وررمبه مررا وهررذب م رروعت  موتجررا. سرر ة بلع ررمرت بلىررراة تتطصرر :  بلبراررت ىمارررت -4
 بلتررل بلوظررااس مهررم مررن بلتصرروث مررن بلبراررت ىمارررت تعتبررم لهررذب ىانررمب  بلنررالس ربقررى وبمجررم  بسررتهالاها ومنصعررت

 ورطراب  بلع رم متطصبرا. مرت رتماشرى بلرذي لصنرالس ت رمرمها ارالل لتىقرقهرا  مرن تسرعى بلمكسسرا. م ربى.
 بلتنصرس. بموب  بلاا ت وبلمعاررم لصقوبورن بىتمبما بلموب عا. بلمعمونت

 لمتغميف التسويقية الوظائف  رررر

 بىتراجرا. مرت بأغصعرت تارررس رجر  لهرذب بلذبتررت  بلا مرت سصرى بستمرا ب بلبرت طم  بتطوم بلتسورقرت بلوظااس تطوم. لق 
 رقر م بلذي هو بلاامجل نالشال.بلشمبة سمصرت مثواة بلمستهصك مت بلمباشمة بالت ال وسرصت م بح بلنالس أن بلمستهصارن

 : وج  بلوظااس هذه ومهم .بلموتأل وىو بلمستهصك بجذ  تمته اوهاو  بسالم  وسرصت مي وا اا ه بلموتأل

 سن سصعت لتمررز بلوىر ة بل بلت بأىران من اثرم نل بلتنصرس و بلتعبات سمصرت تعتبم ىرث ·السمعة تروي  وظيفة -1
 .ق رمت سصعت ونت لتىسرن مو لصسو  بلج ر ة بلسصعت ب اال نل  وم لها اما غرمها

 .سصرها رى ل لال سعم مي ل نت بستع ب  سصى بلمستهصك تجعل بلسصعت غالس و سبوة جذببت بن الجذب وظيفة -2
 بلمسرتهصك تعمررس سرا ة رتنرمن و بلنرالس بوبسرطت بلسرصعت سرن بلمعصوما. و بلبراوا. تعطل ىرث التبيين وظيفة -3

 .لصسصعت بلععصرت بلموب عا. و بلمىتورا. سن
 بستعمالها  و بلسصعت تازرن سمصرت سصى تساس  بلعبوب. من ىرث واستعمالها السمعة تخزين عممية تسهيل وظيفة -4

 و بسررتعماله  سمصرررت مررن رسررهل ذلررك نررإن وسرربرا  بلىجررم  ررنرمة نررل زجاجررت مررثال بلطهررل زررر. وشررتمي سورر ما نرروىن
 .بستعمال سمصرت ال بع  تازروه سمصرت من اذلك

 

 المنت  غالف و عبوة تصميم عند مراعاتها الواجب العوامل

 وبلنرررالس بلعبرروة بت ررمرم بلقررررام سورر  بالىسرربان مارررذها رتوجرر  وبستبررامب. سوبمرررل مجموسررت هورراك من بلتطبرقرررل بلوبقررت برررن
 :رصل نرما وتتمثل لصموتأل بلاامجل

 بلمتاىت بلموبم  و بلبرارت بلعوبمل -4  بلنالس تاصعت -3  بلتنصرس من بله س -2   بلموتأل طبرعت -1

 بلثقانرت بلجوبو  -8 وبألوبن وبل وم بلمسوم -7  بلعبوة شال و ىجم -6 بلىاومرت بلتشمرعا.-5

 الرئيسية والتغميف التعبئة مواد
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 تعر   بلرى بلىرال بطبرعرت ذلرك رمجرت و وبلتر بال  بالتشرع  بل رواسا. من غرمها  ون وبلتنصرس بلتعبات  واست تتمرز
 وبلتنصررس بلتعبارت مروب  سمنر. امرا .موهرا بلممجرو لصنرمض ماتصعت وموب عا. ملوبن و مىجام و بأشاال اتهموتجا مووبع
 .بالقت ا رت بلتطومب.  روامارت بىام مصىوظا تطومب

 تىنررم ترم بلالىقرت بلممبىرل ونرل بلمررال  قبرل سروت ( 1600 ) مورذ بلزجرا  بلقر ماة بلم رمررن سرمس:  الزجبا  -1
 ب قرت مىر   اصررط بأوره بلزجا  وبلمومان ورعمس وبلعرورقررن بلم مررن ق ماة ل ي بلوع  بطمرقت بأ وب. بلزجاجرت

 بلىرمبمة بوبسرطت  رهمهم ترم مارمى ومروب  بألمورروم  ماسرر  بلاصر   ىجرم امبوورا. بل رو روم  بلممرل  مرن
 صزبلرت بلتصر رن منرمبن بلرى بلموتجرت بلعبروب. تمسرل وبعر ها بلمطصرو  بلشرال ونر  تتشرالم( ثرم  1511لىروبلل 

 ورسرتعمل بلنذباررت بلمروب  سبروب. مهم من وبى ة بلزجاجرت بأوسرت   تع  ممان ى  مقل  بلى بل باصرت بالجتها ب.
 بلمشرموبا. تعبارت نرل بلزجرا  بسرتا بم تقصرص سرابقت نترمة ونرل بلعرالم مسرتوي ىسصر سروورا بلعبروب. بالرررن موهرا

 مىصه ىل ىرث 1988 سام (% 30 ) بلل و ل 1980 سام نل ( 65% بستا بمه وسبت اان من نبع  بلاعرعت
 سصرى بلصرون ورسراس  وبلصرون وبلشرال بلىجرم واىررت مرن ابررم بتوروع بلزجاجررت بلعبوب. وتمتاز. بلبالسترارت بلعبوب.
ومن ممرزب. بلعبوب. بلزجاجرت بوها غرم وعاذة .بالنوة تتأثم  بلتل لألغذرت ىمارت رعطل اما بلعبوة مىتوي تمررز

لجمرررت بلمرروب    شررعانت بذب تسرراس  سصررى مكرررت مررا برر باصها  وسررل  ررصبت ورماررن بسررتعمصها سرر ة مررمب.  وقرر  تتىمصررل 
ثقرصررت بلرروزن وقابصررت بلرر مجا. بلىامرررت بلعالرررت وبلىمونررت وال تتعاسررل مررت بلمرروب  بلعذبارررت. بال بورره مررن سروبهررا بوهررا 

لصاسرم بسرهولت. وتارون بلسر ب  جرزبة  رنرم ومهمرا موهرا وبلرذي تتوقرس سصرره سرالمت بلنرذبة بعر  بلتعبارت هرل سصررى 
 س ة بووبع موها بلعصرن وبلس ب ب. بلصولبرت وبلس ب ب. بلتاجرت.

 بلنرذبال بلتنصررس من  وجر و بلتنصررس  و بلتعبارت نل بلمستا مت بأولرت بلااما. من% 17 بلمعا ن بلمعا ن تمثل -2
 لصعبروب.% 31 نرل تتمثرل بلباقررت بلوسربت و بلتنصررس مجال نل بلمستا مت بلمعا ن وسبت من%  61 رشنل ىوبلل

 بلرى مبجرت ذلرك و لصمورتأل  ممترازة ىماررت ررونم بلمعر ول وبلتنصرس .بلس ب ب. و لصنطاةب.%  11 غذبارت  و بلنرم
 و بلطباسررت  مورروبع باررل تقمربررا طباسترره رامررن بلمعرر ن و وعاذرتهررا  سرر م واررذلك بلمعرر ن بلطبرعرررت لا ررااص بلقرروة
 بل رعرح مرن بلم رووست بلمع وررت بلعبروب. قطعر. ولق  .منم تسورقل وسمض بنانرت لتونرم ىمارت تنطرته رمان
 :بلتالل بلج ول نل مونح اما  بلمجالهذب  نل بعر ب شوطا
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 Bessmer بسرمم" ب رص  رعرمس بلق ر رم من مقرقت بطبقت تنطل بل ص  من مقاا  بال عرح رق  :  الصفيح -3

 بلشوبا  هذه وسبت تتجاوز ال بىرث بلامبون شوبا  اا ت بلشوبا  من واالل بلوقاوة سالل ى ر  سن سبامة وهو
 معررن بسرمك ق ر رم بطبقرت تجصعرنم(  38 – 1.15  بررن رترمبو  معررن بسرمك ملروب  هرارت سصرى وهرو %0.12

  .بلى ر  تأال بلى رك ي وبلذي بلى ر  مت وماوواته بلنذبة تعاسل لموت( مم 1.12 -1.112  برن رتمبو 

 
بعا  مالامت وت رورت بلجرزة تشارل بلعصبت : بن تاورن جسم بلعصبت رتطص  باترام بل عرح بلمالام وتقطرعه طوال وسمنا وبا

 بالسطوبول بوال وسمل بلوهارترن وتثبرتها السطاة جسم بلعصبت . واما رصل 

 تقطرت بل عااح طوال سصى شال شمباط  - م
 تزبل زبورتان من بى  وهارتل بلقطعت بلواتجت تىاشرا نل جعل بلىوبس اثرمة بلسمك.  -  
 تممم بل عااح سصى قطعت  بامرت من بل ص  وتىوى ىولها لتشارل بالسطوبوت بلمعتوىت من بلطمنان  - .
لتتم سمصرت بلصىرام صى ىوض بلق  رم بلمو هم رممم مىل بت ال بلاطانرن من ما ة مساس ة لعمصرت بلصىام ثم س - ث

 وبذلك ر بح جسم بل عرىت اامال س ب بلوهارترن.
 تىوى بلعصبت بلى بلاام  لعمل ىوبس موىورت بلشال  -  
لعمررل مررا بوبسررطت توررل بلوهرارترن مررمترن متترالرترن تررم نررنطهما معرا  وتثبرهرا سصررى وهارررت بالسرطوبوت  سمرل بالغطرررت -  

 .ا  من سالمت بلعصبتوبجمبة بلعىص لصتارعمس بااللتاام بلمز و    
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  اما .وسمرعا مصىوظا وموب تشه  بلمع ورت بلتعبات من 15 %وىو تشال وبلتل باألموروم بلتعبات زبل. ال·األلمنيوم  -4

 رىمرل نهرو وبلتأاسر  لصتآارل بمقاومتره و بلمموورت  و بالاعرت رتمررز بلرذي بلبواسرر. مرا ة مرن بألمورروم رسرتاصص
 .بلمطوبت و بل  م من بلموتأل

 مرن نرارصت ووسربت وبلاموم بلورال من سالرت وسبت سصل بل ص  من بلووع هذب رىتوي لمصدأ : قابل الغير الصمب -5
  رنرمة سبروب. موره ت روت ال سرا ة موره بال بلقصوررا.  مو بأىمراض رععرل سروبة جر ب لصتآارل مقراوم وهرو بلوىرا 
 نرل رسرتا م نهرو وبألبران بأغذررت م راوت نرل بستا بمه مغمبض اثمة رموت ال وهذب  .بلتاصعت سامل بسب  وذلك

 تاصعرت هرذه ااور. بل رنرمة  ومن بلعمبرا. مو باأوابرر  سروبة بلاامرا. وقرل بلت رورت ونرل ومجهرزة م وب.  رواست
بلتر بول  سمصررا. مثوراة بلمهر مرن وبلجهر  بلوقر. مرن  بلاثررم وترونم سمرمب مطرول موهرا بال ممتععرت بالسرتا بما.
 وبلتوظرس.

 نررل بعنررها سررن بلرروم  مورروبع وتاتصررس. بلعبرروب. مرروب  مررن ابرررمة وسرربت بلماتصعررت بأووبسرره بلرروم  رمثررل-:الببور    -6
 اما .بلوقاارت اوب ها لتىسرن( م عىت مو  بلطبقا. متع  ة تاون بلومقرت بلموتجا. ومعظم بلسمك وبالستعمال 

بلمررمن  بلتنصررس نرل بلمسرتا مت بلاامرا. مهرم بلرروم ( Flexible  بلتطروم وبسرمست وبلوعومرت بال رالبت رعر  ورتمررز



 

8 
 

 بلترل بلصرعررت بلمرا ة مهمهرا بأولررت بلمروب  بعرض تىوررل سصرى بلروم   رواست تعتمر  و .مرا ووسرا بلمواعض وبالسعم
 ا رااص بعر ة وبلامترون رتمرزبلروم  بل رمنرت  لصمروب  بلمعرمزة بلوباترا. مرن و بلاشر  مرن سصرهرا ررتم بلى رول

 معرموس غررم بلروم   رواست ترامر  وبلوبقت من.بلبرات سصى مىانظ نهو بلتىورل  بسا ة و بلعنوي بلتىصل اقابصرت
 مى بث مهم رونح بلتالل م. وبلج ول.  2500 سام بلى رمجت موه تمجح بلتل بآلمبة بعض هواك ولان بالتى ر 
 .بل واست هذه تطوم

 
 بلما ة م بى. ىتى طومها و بصوسان باتشعها هام بشمي موتأل و ثممة مهم بلبالستارت بلموب  تعتبم-: البالستيك -7

 ابررم جزارل وزن ذب. مبصرومة سنرورت مرا ة سصرى بلبالسرترك رىتروي و .بلىر رث س رموا نرل بل رواسرت بلمارسررت
 مرن بره رتمترت لمرا وظرمب بلبالسترك بستعمال شاع ق  و   تشارصها  رسهل و بوتاجها سو  بلىالت بل صبت نل وتاون
  رواست نرل بلمسرتا مت بلبالسرترارت بلمروب  تتوروع  بلمطوبرت مقاومرت سصرى تسراس ه جر ة وارمراارت نرزراارت اوبص
 -:مثل ىمبمرا  لصتطمرت بلقابل بلبالسترك من ت وت سا ة وهل بلنذبارت  بلموب  سبوب.

 (PE)بلاثانت ممتعت بثصرن بولل -                (PET )ترمبنثاال. بثصرن بولل  -أ   
 (PE)بلاثانت مواعض بثصرن بولل -                   (PVC)اصومر  نرورل بولل -    
 (PS ستام بولل مغصعت  -و                    (PP)بموبصرن بولل مغصعت -ه    

 
 والتغليف للتعبئة الحديثة التىجهبت -

 مو سرصعت معرورت سصرى بلاصرل بلطصر  ىجرم سصى بالرجابل تأثرمها نل اان مستوى مي سصى وبلتنصرس بلتعبات مهمرت تامن
 مرن بلتقصررل سرن طمرر  بلوعقرا. مرن ولصتقصررل لصموانسررن بالوسربت بإوتاجهرا مورتأل مي رقروم بلترل بلسرصعت سصرى بلطصر  ىجم
 مو بلمسررتهصارن بلشررمبارت لرر ى بلعررا ب. تنرررم نررل  وم بلتنصرررس رصعرر  من باصمارران امررا بلمواولررت  وسررهولت وبلتصررس بلعقرر 
 سرصعت أي بلعبوة وتطورم رعتبم تنررم وىالرا. لصمستهصارن وبالقت ا رت بالجتماسرت لصتطومب. رستجر  من مامى بعبامة
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 ت ررمرم سورر  ابررمة جهررو ب بلموتجررون ربرذلون م ربح ولررذلك بأسروب  بلررى ج رر  موررتأل تقر رم رعوررل اصررت مو جزارررت بطمرقرت
 ى رثرت مجموسرت ظهرم. بصطرام هرذب ونرل .تهراذب بلسرصعت لت رمرم تبرذل بلترل بلجهرو  مرن بلقر م بوع  سصعت مي غالس
 موهرا اا رت بأوظرس  بصوترا  تاوولوجررا. وىرو بلىر رث بلتوجره بطرام نرل وبل رىرت بلبراررت بلجوبور  تمبسرل لصتنصررس
  -:بلى رثت بلتقورا. هذه مهم رصل ونرما بلنذبارت  بلموتجا. وتنصرس بتعبات بلاا ت

 بلعبوب.  واست مثل وبلعبوب. بأغصعت  واست نل طبرعرت موب  بستا بم رتم الطبيعية والتغميف التعبئة مواد صناعة 
 بلارازرن : المببن بروتينبات مة؛ وبلرذ وبلبرزالة وبلقمرح بل رورا نرول بموترورا. مثرل : النباتيبة البروتينبات بعب  :مرن

 بعض تناس ق   وبلشرتوزبن سصرصوز وبلمرثرل وبألجروا. بلوشا مثل : الكربوهيدراتية المواد بع · بلشمش وبموتروا.
 بلموب ·لصمراموبا.؛ بلمنا ة بلموب ·لألاس ة؛ بلمنا ة بلموب  :مثل بالنشاة معروه اوبص سصى لصى ول بأامى بلموب 
 بلموظمت بلموب  ؛لصنشاة بلماال بلوشاط نل لصتىام بأمال  بلشموع؛ مثل لصمعان ماسبه موب ·لصواهت؛ وبلماتسبت بلمصووت
 . بلمع ورت وبأمال  بلعرتامروا. مثل لت سرموب pH موب بل·نل لصتىام

 الذكية البيان بطاقة

 ومرن وبل الىرت  بصوتا   تامر  قمبةة  ون) ال (مو)  الح  بلمىتوى من ومار ة سمرعت  نامة تعطروا بلبطاقت من وهل
 بلشر ر ة بىساسررته رتمررز سرامت  غررم مروب  مرن م رووع) شرعاس  (ممارل غررم ىبرم سصى بلبطاقت وتىتوي.وبى ة وظمة

 بلصرون من بالتىول بلىبم ب م اصما بلنذبارت بلموب  نل تمارزها زب  اصما و بأغذرت  نسا  سن بلواجمت بلموب  مت لصتعاسل
 سور  اامرل بشرال بلصرون زمقراة ت ربح ىترى بأزم  برالصون تر مرجل بشرال بلشرمرىت لرصرون بأزم  بلصرون بلرى بلشرعاس
 .بلعبوة ب بال بلموجو  بلنذبة نسا  باتمال

 (Nanotechnology) والتغميف التعبئة في النانو تكنولوجيا استخدام

 موب  بإوتا  بلمعورت بلشماا. من لصاثرم هاما ه نا بأغذرت  الىرت نتمة بطالت تستطرت ذارت واووورت سبوب. بوتا  رع 
 برالعبوة بلمىرطرت بلاامجررت لصبرارت وبلىرمبمة بلمطوبرت تنررمب. ترأثرم مرن بالىر  بلعبروب. هرذه وتمتراز  وبلتنصررس بلتعبارت
 بونرو  تبررن من بلعبروب. تصرك تسرتطرت امرا نرهرا بلموجرو ة بل قرقرت بلمسراما. سبرم بلعبروب. تصرك مىتروى سصى بلنذبارت
 سصى وبلعطمرا. بلباترمرا لومو منا ة اوبص تطورم نل تسهم من بلواوو لتقورت ورمان .لصمستهصك بلنذبة تصوث بمااورت
 .بلنذبة نل بلمراموبا. تصك بوتشام موت نل نعالرت ماثم لتاون بلعبوب. سطح


