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 :مقدمة •

ان دراسة مواد التعبئة والتغلٌف تشمل تلك المواد المستعملة لتعبئة وتغلٌف جمٌع •

وتنوعت مواد التعبئة منذ , انواع االغذٌة الطرٌة والجافة والمجمدة والمصنعة 
 :القدٌم وحتى األن لتأدٌة الوظاف الرئٌسٌة التالٌة

اي تعبئة المادة المنتجة وجمعها منذ انتاجها كالقمح والطحٌن : األحتواء  -1•

وقد استعملت جلود الحٌوانات من قبل االنسان البدائً ثم جذوع , والزٌت 
 .  االشجار الخشبٌة المحفورة وتلتها العبوات الزجاجٌة والمعدنٌة 

الزالت أسواق العدٌد من الدول النامٌة تقوم بتسوق السكر والطحٌن : النقل  -2•

والشاي بنقلها فً عبوات كبٌرة كاالكٌاس والبرامٌل والصنادٌق واٌصالها الى 
 .مخازن البٌع ولمسافات بعٌدة بدون ضرر 

حفظ المنتجات الغذائٌة من التلف بالحشرات او الحٌوانات القارضة : الحفظ  -3•

والتلوث باالحٌاء المجهرٌة كما فً حالة استعمال االكٌاس البالستٌكٌة لتعبئة 
 السكر ونقله 

تسهل العبوات تسوٌق المواد الغذائٌة وتداولها بالقدر المناسب فمثال : التسوٌق  -4•
 .قنانً المشروبات الغازٌة او الصاص واكٌاس جبس البطاطا وعلب الفاصولٌا
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 الوظائف الثانوية ألستعمال العبوات 

تعد العبوة كوسٌلة جٌدة لتشجٌع المستهلك لشراء المادة  -1

 .المعروضة بداخلها واالقبال علٌها دون غٌرها من المنتجات

تستعمل العالمات الظاهرة على العبوات العطاء االرشادات  -2

الالزمة الى المستهلك عن كٌفٌة استعمال المحتوٌات او طرٌقة 

 .اعدادها 

ٌكون شكل العبوة مؤشرا لكمٌة المحتوى كمقٌاس لحجمها مما  -3

ٌساعد المستهلك على مقارنة أسعار العبوات مختلفة الحجوم قبل 

 .االقبال على شرائها 

عبوات مالئمة لبٌع منتجات التستهلك مرة واحدة بل ٌمكن  -4

غلقها بعد االستعمال وٌمكن استعمالها بعد نفاذ المنتج الغراض 

 اخرى 
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 أحجام العبوات الغذائية 
نظرا للتطور الواضح فً فً مجال التعبئة والتغلٌف فقد اصبحت هناك عبوات بحجوم 

 :  مختلفة وٌسوق كل منها لطائفة معٌنة من المستهلكٌن وهً 
عبوات مخصصة للمستهلك العادي وتاتً بحجوم مناسبة كعبوات تناسب  الفرد الواحد  -1

 .او تناسب االستهالك العائلً
عبوات ذات حجوم كبٌرة مناسبة كالعلب المعدنٌة الكبٌرة المعبأة بالخضراوات  -2

كغم وهً تالئم حاجات المطاعم العامة والمدارس  3-2المطبوخة والمحتوٌة على حوالً 
 .والمستشفٌات 

عبوات تناسب النقل لالغراض الصناعٌة كالبرامٌل الخشبٌة التً تنقل فٌهل الفواكه ومنجات 
الخضراوات المحفوظة موقتا من مناطق االنتاج الى االقطار التً تقوم بأعادة تصنٌعها 

 .كالبرامٌل االلخشبٌة او البالستٌكٌة 
عبوات مالئمة لتغذٌة افراد القوات المسلحة كاستعمال عبوات ذات لون خاص وقد  -4

تحتوي العلبة مجموعة من االغذٌة الجاهزة والكافٌة لوجبة واحدة ٌتناولها الجندي فً ساحة 
 .القتال او الخندق 

            
تشترط مصانع انتاج العبوات قبل ان تبٌع عبوات معٌنة ان ٌتوفر لدٌها قاعدة بٌانات  -    

كافٌة عن المنتوج المراد تعبئته من ناحٌة صفاته وتركٌبه والمتغٌرات الممكن ان تطرأ علٌه 
فضال عن .فً فترة التخزٌن بحٌث الٌؤثر التركٌب الكٌمٌاوي للعبوة على الغذاء او بالعكس 

 ذلك ان العبوة البد ان توفر حماٌة لألغذٌة الحساسة للضوء أو االكسدة او الرطوبة 
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 أنىاع العجىاد الغذائيخ 
كبفٛخ ػٍ رشزشؽ يظبَغ اَزبج انؼجٕاد لجم اٌ رجٛغ ػجٕاد يؼُٛخ اٌ ٚزٕفش نذٚٓب لبػذح ثٛبَبد  

انًُزٕج انًشاد رؼجئزّ يٍ َبزٛخ طفبرّ ٔرشكٛجّ ٔانًزغٛشاد انًًكٍ اٌ رطشأ ػهّٛ فٙ فزشح 
فؼال ػٍ رنك اٌ .انزخضٍٚ ثسٛث الٚؤثش انزشكٛت انكًٛٛبٔ٘ نهؼجٕح ػهٗ انغزاء أ ثبنؼكس 

 .انؼجٕح الثذ اٌ رٕفش زًبٚخ نألغزٚخ انسسبسخ نهؼٕء أٔ االكسذح أ انشؽٕثخ 

 :الشزوط الىاجت تىفزهب في العجىح 

 رسًٙ يبرسّٕٚ -1

 رٕفش اززٛبخبد انًٕصع  -2

 رٕفش اززٛبخبد انجبئغ  -3

 رهزضو ثبنمشاساد انًُظًخ  -4

 لبثهخ نإلػالٌ ػُٓب  -5

 (االسزخذاو , انزخضٍٚ , انغهك , انفزر ) ٚدت اٌ رؼهك ػٍ ٔظبئفٓب  -6

 رؤكذ خٕدح انظُف انًؼجؤ -7

 ٚدت اٌ رجشص انًُزٕج ٔرًٛضِ ػٍ سبئش انًُزدبد االخشٖ -8

 رسفض انًسزٓهك ػهٗ انششاء  -9
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   العجىح اختيبر في المطلىثخ المهمخ النقبط

  ( ؽٛبسح صٕٚد , يبء ثخبس , O2  , N , CO2) نهغبصاد انُفبرٚخ دسخخ -1

 ( انؼبنٛخ انسشاسٚخ ٔانًؼبيالد انجسزشح ) نهسشاسح رسًهٓب -2

   انذٍْ َؼٕذ ػذو -3

   ٔانغهك انهسبو لبثهٛخ -4

   انكهفخ -5

   انؼبسح ٔانًٕاد انشٔائر يٍ خهْٕب -6

  ( نهطجبػخ رمجهٓب ) انخبسخٙ انًظٓش -7

   احجام العبوات

 :رخزهف ازدبو انؼجٕاد زست اندٓخ انزٙ رسٕق  نٓب فكم زدى يخظض نطبئفخ يؼُٛخ  يٍ انًسزٓهكٍٛ 

 .ػجٕاد يخظظخ نهًسزٓهك انؼبد٘  -1

ػجٕاد راد زدٕو كجٛشح يُبسجخ كبنؼهت انًؼذَٛخ انكجٛشح انًؼجؤ ثبنخؼشأاد انًطجٕخخ ٔانًسزٕٚخ  -2
 .  كغى ْٔٙ رالئى زبخبد انًطبػى انؼبيخ 3 – 2ػهٗ زٕانٙ 

 .ػجٕاد رُبست انُمم نالغشاع انظُبػٛخ  -3

 .ػجٕاد يالئًخ نزغزٚخ افشاد انمٕاد انًسهسخ كؤسزؼًبل ػجٕاد راد نٌٕ خبص  -4
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    والتغليف التعجئخ في المستخذمخ العجىاد انىاع

 ٔانمٕاسٚش انمُبَٙ – انضخبخٛخ انؼجٕاد -1

  ٔغٛشْب ٔاالنًُٕٛو ٔانمظذٚش انظهت طُبػزٓب فٙ ٚذخم – انًؼذَٛخ انؼجٕاد -2

   انًزؼذدح  انجالسزٛكٛخ انؼجٕاد -3

 

   انٕسلٛخ انؼجٕاد - 4

 

   ٔانُجبرٛخ انخشجٛخ انؼجٕاد -5

 

   انفخبسٚخ انؼجٕاد -6

   انظُبػٛخ االنٛبف ػجٕاد -6
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 العجىاد الزجبجيخ 

سُخ لجم انًٛالد الغشاع ( 7000)ٚؼذ انضخبج يٍ الذو انًٕاد انًؼشٔفخ ٔلذ اسزؼًهّ لذيبء انًظشٍٚٛ يُز    

يخزهفخ يُٓب انسهٙ ٔانمٕاسٚش اد االنٕاٌ انضاْٛخ نزؼجئخ انؼطٕس ٔاسزؼًهذ انمُبَٙ انضخبخٛخ نزؼجئخ انُجٛز 

 . 1884ٔلذ ايكٍ رظُٛغ لُُٛخ نزؼجئخ ٔثٛغ انسهٛت الٔل يشح ػبو 

 :  مميزاتهب 

غٛش َفبرح نكم انًٕاد سٕاء انغبصاد أ االثخشح انًزطبٚشح كبنًُكٓبد ٔانؼطٕس ٔنزا فؤَٓب رسزؼًم نهسفبظ  -1

 .ػهٗ انُكٓخ كًب فٙ انمٕٓح انًطسَٕخ اندبْضح انسشٚؼخ انزٔثبٌ 

شفبفخ ثسٛث ًٚكٍ اٌ ركٌٕ ػَٕب نهًشزش٘ نالؽالع ٔانسكى ػهٗ انًسزٕٚبد ٔثبنزبنٙ ٔسٛهخ دػبٚخ نهًُزدبد  -2

 انؼبنٛخ اندٕدح 

طهجخ فًٛكٍ اسزؼًبنٓب ػذح يشاد ارا رى االْزًبو ثؼًهٛبد انزدًٛغ ٔانفشص ٔانغسٛم ٔانزؼمٛى لجم اػبدح انزؼجئخ  -3

. 

 .رزسًم انسًٕػخ ثشكم خٛذ ٚدؼهٓب اكثش طالزٛخ نزؼجئخ ٔرسٕٚك انًشثٛبد ٔانفٕاكّ ٔانًخهالد  -4

 ثؼؼٓب رزسًم زشاسح ػبنٛخ نزا ًٚكٍ اسزؼًبنٓب نزؼجئخ االغزٚخ انزٙ ثبنسشاسح  -5

 .لبثهٛخ اػبدح رظُٛؼٓب دٌٔ فمذ شٙء يٍ يبدرٓب -6

 -:عيىثهب 
 ٓبثمم ٔصٌ انؼجٕح , ٔثبنزبنٙ اسرفبع ركبنٛف َمه -1 

 لبثهٛزٓب انسشٚؼخ نهكسش -2

 خاززٛبخبد ػًهٛخ رظُٛؼٓب انٗ كًٛخ كجٛشح يٍ انطبل
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 :السذاداد  

ركٌٕ انسذادح خضا طغٛشا ٔيًٓب يٍ انؼجٕح انضخبخٛخ ٔػهٗ انسذادح رزٕلف 

نزا ٚدت اٌ رجمٗ سهًٛخ ٔثذٌٔ ,ساليخ انًسزٕٚبد ثؼذ انزؼجئخ ٔاثُبء انخضٌ 

 .رهف اثُبء انزذأل ٔززٗ االسزؼًبل 

ٔنهسذادح يٕاطفبد ػذٚذح ٔيًٓخ نكم يٍ انًُزح ٔانًشزش٘ ٔيٍ اْى ْزِ 

 -:انظفبد 

 .اٌ ركٌٕ سٓهخ انغهك ٔأيُٛخ ثبنُسجخ نهًُزح  -1

 .راد كهفخ ٔاؽئخ ثبنُسجخ نهًسزٕٚبد أ انؼهجخ -2

اٌ ركٌٕ سٓهخ انفزر يٍ لجم انًشزش٘ ٔاٌ الرزطهت خٓذا كجٛشا أ انخ  -3

 .خبطخ ثٓب 

 .ايكبَٛخ اػبدح اسزؼًبنٓب نغهك انؼجٕح يشح ثبَٛخ  -4
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 -:العجىاد المعذنيخ 

 مميزاتهب 

 .سٕٓنخ رظُٛؼٓب ٔرشكٛهٓب -1

 -2. خٕدح رٕطٛهٓب نهسشاسح

 .يالءيزٓب نزؼجئخ انغبصاد ٔانسٕائم ٔانًٕاد انظهجخ -3

لبثهٛزٓب نؼذو رسشة انغبصاد ٔثخبس انًبء ٔانؼٕء نًُغ ا٘ رؤثٛشاد  -4 .

 سهجٛخ ػهٗ انًبدح انًؼهجخ

 -5. نهُمم ٔانخضٌ  ٓبرسًه

 .لبثهٛخ اػبدح رظُٛؼٓب -6

 عيىثهب -ة

 (.ػٕايم خٕٚخ َٔزٛدخ نخٕاص انًٕاد انًكَٕخ نٓب)رؼشػٓب نهزآكم  -1 

 -2اسرفبع ركبنٛفٓب . 
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 :العجىاد الخشجيخ والنجبتيخ 

 :مميزاتهب -أ

 خفٛفخ انٕصٌ َسجٛب  -1

 .سٕٓنخ انطجبػخ ػهٛٓب ٔرهُٕٚٓب -2

 اَخفبع اسؼبسْب ٔسٕٓنخ رشكٛهٓب -3

 .غٛش يهٕثخ نهجٛئخ ثظٕسح كجٛشح  -4.

 ًٚكٍ اػبدح اسزخذايٓب يشاد ػذٚذح -5

  :عيىثهب -ة

 .يسذٔدٚخ اسزخذايٓب نزؼجئخ ثؼغ انًٕاد انغزائٛخ -1

 .لهٛهخ انًمبٔيخ نهظذيبد -2
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 العجىاد الىرقيخ

 :الميزاد االيجبثيخ -أ

 خفخ ٔصَٓب -1

 .سٕٓنخ انطجبػخ ػهٛٓب ٔرهُٕٚٓب -2

 .اَخفبع اسؼبسْب ٔسٕٓنخ رشكٛهٓب -3

 .غٛش يهٕثخ نهجٛئخ ثظٕسح كجٛشح -4

 سٕٓنخ انزخضٍٚ ٔانُمم فٙ شكم يطٕٚبد  -5

 :عيىثهب  -ة

 يسذٔدٚخ اسزخذايٓب نزؼجئخ ثؼغ انًٕاد انغزائٛخ -1

 .لهٛهخ انًمبٔيخ نهظذيبد ٔغٛش يزُٛخ -2
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 :العجىاد الجالستيكيخ 
َزٛدخ نهزطٕساد انؼبنًٛخ فٙ يٛذاٌ انؼهى ٔانزمُٛخ انًٕخٓخ نمطبع      

انظُبػبد انجالسزٛكٛخ , ٔاٚدبد يدبالد اسزت نًُزدبرٓب ٔالكزشبف 
دخهذ ْزِ انظُبػخ يٛذاٌ رؼجئخ ٔرغهٛف . خٕاطٓب انكًٛٛبئٛخ ٔانفٛضٚبئٛخ

انًٕاد انغزائٛخ ثزسبسع ٚفٕق أ٘ يٕاد اخشٖ رسزخذو نهزؼجئخ ٔانزغهٛف, 
 .انًٕاد انٕسلٛخ ٔانًؼذَٛخ ٔانضخبخٛخ ٔانخشجٛخ: يثم 

أْى االسجبة انزٙ سبػذد ػهٗ انًُٕ انًزسبسع السزخذاو انًٕاد انجالسزٛكٛخ   
 :فٙ يٛذاٌ انزؼجئخ ٔانزغهٛف نهًٕاد انغزائٛخ ْٙ انزبنٙ

 مميزاتهب
خفخ ٔصَٓب , ٔرٕفٛش زذ أدَٗ يٍ االيبٌ خالل ػًهٛبد انزذأل  -1

 ٔاالسزخذاو
 يمبٔيخ انزآكم -2
 لٕٚخ انزسًم نهشذ ٔطهجخ ثذسخبد يؼمٕنخ -3
 غٛش لبثهخ نهكسش ثسٕٓنخ ٔرزسًم انظذيبد -4
 ًٚكٍ رهُٕٚٓب ثبنٕاٌ يخزهفخ -5
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ان تأخذ اي شكل من اشكال العبوات وباألمكان طرق تصنٌعها مالئمة ,  -6
بعدة طرق تصنٌعٌة وبسهولة , وأهم طرق التصنٌع المتبعة هً طرٌقة 

والتشكٌل    Injection Moundingوبالتشكٌل بالحقن  Extrusionالبثق 
 Rotationalوالقولبة بالدوران   Vaccum Farmingتحت التفرٌغ 

Pulping 

احتٌاجات الصناعة البالستٌكٌة من الطاقة قلٌلة فً العملٌات التصنٌعٌة  -7
 .والتغلٌف االخرى 14التعبئةمقارنة بتصنٌع مواد 

 

 عيىثـــهب

 رًزض انشٔائر زٛث رؼهك ثٓب  -1

رزبثش ثبنًؼبيالد انسشاسٚخ ٔالًٚكٍ اخشاء يؼبيالد انزؼمٛى فٛٓب اال فٙ  -2
 إَاع خبطخ يشرفؼخ انثًٍ 

 ٚزغٛش نَٕٓب ثًشٔس انٕلذ  -3

 ًٚكٍ اٌ ركٌٕ َُفزح نهغبصاد ٔانشؽٕثخ يٍ ٔانٗ خبسج انؼهجخ  -4
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