
 Food Packaging  األغزيتتعبئت وتغليف

ِٓ  فضٙجي ثٌّٕضدجس ثٌغزثة١ز، فمذ صظً نإٔضججشىً ِٛثد ثٌضؼذتز ٚ ثٌضغ١ٍف ٔغذز ػج١ٌز ِٓ وٍفز س

ٚلذ صغضخذَ دؼغ ثٌذٍذثْ ِٛثد صؼذتز ٚصغ١ٍف رثس وٍفز ػج١ٌز ٌىٕٙج ِٕضدز ِح١ٍز  % 50 – 20

حضٝ صٛفش ثٌؼٍّز ثٌظؼذز ٌٙج، أِج ػٓ أٔٛثع ثٌّٛثد ثٌذثخٍز فٟ طٕجػز ثٌؼذٛثس فٟٙ ِضٕٛػز 

ق ثأل١ٌَّٕٛ اٚثٌّؼجدْ ثٌّشٔز ِثً سلج( ِثً ثٌؼٍخ ٚثٌذشث١ًِ ثٌّؼ١ٕز)ٔٛثع ثٌّؼجدْ ثٌظٍذز أصشًّ 

ثج وّج فٟ ثٌمٕجٟٔ، ٚصغضخذَ ثٌٍذثةٓ ٟٚ٘ أٔٛثع ثٌذالعض١ه ثٌظٍذز جٚ ثٌمظذ٠ش، وزٌه ٠غضؼًّ ثٌض

 ٚفٟ ثٌؼشثق  صطٛس ثعضخذثَ ِٛثد .ٚثٌٕظف طٍذز، وزٌه ٠غضخذَ ثٌىجسصْٛ ٚثٌّٕضدجس ثٌخشذ١ز

ِثً )ثٌضؼذتز ٚثٌضغ١ٍف، فمذ وجٔش صغضخذَ عجدمج ثٌؼذٛثس ثٌخشذ١ز ثٌؼذٛثس ثٌّظٕؼز ِٓ ثٌٕغ١ح 

ٚدضطٛس ثٌظٕجػجس ثٌغزثة١ز صؼشسس ثٌؼذٛثس، فجعضخذَ ثٌمٕجٟٔ ثٌضخجخ١ز ػٕذِج ( ثألو١جط

صطٛسس طٕجػز ثٌّششٚدجس ثٌغجص٠ز ٚثٌؼظجةش ٚثعضخذِش ثٌؼذٛثس ثٌذالعض١ى١ز ػٕذِج صطٛسس 

  . ثٌؼذٛثسأٔٛثعطٕجػز ثألٌذجْ ٚ٘ىزث دجلٟ ثٌظٕجػجس ٚدجلٟ 

 : وظبئف وفىائذ العبىاث  ومتطلببتهب في الصنبعبث الغزائيت 

 .ٌألغز٠ز ثٌّؼذتز ف١ٙجْ صىْٛ غ١ش عجِز ِٚالةّز أ  -1

 .أْ ٠ىْٛ ٌٙج ثٌمجد١ٍز ػٍٝ ثٌحفجظ ػٍٝ ثٌّٕضح ِٓ ثٌضٍٛط دؼذ صؼم١ّٗ -2

أٚ ْ ٠ىْٛ ٌٙج ثٌمجد١ٍز ػٍٝ ِٕغ صؤثش ثٌغزثء دجٌّح١ؾ ثٌخجسخٟ ِثجي رٌه ِٕغ ثِضظجص أ -3

 .ثٌخ .. فمذثْ ثٌشؽٛدز ٚوزٌه ثٌغجصثس ٚثٌشثةحز ٚثٌؼٛء 

 . ثٌمجد١ٍز ػٍٝ حّج٠ز ثٌغزثء ِٓ ثٌظذِجس ث١ٌّىج١ٔى١ز  -4

ثٌٍّّحز )٘ج ِثً ػذٛثس ثٌٍّح ِٓ ثٌّٛثد إخشثج صىْٛ عٍٙز ثٌفضح أٚ عٍٙز فٟ أْ -5

 (.ثٌّٕض١ٌز

 .  دؼذ فضحٙج دئحىجَ صىْٛ عٍٙز ثٌغٍك أْ   -6

 . صىْٛ ل١ٍٍز ثٌضىج١ٌف أْ -7

 أْ صىْٛ رثس ِظٙش ِمذٛي ٚرثس ٍِظك ٠ٛػح صشو١خ ٚطالح١ز ثٌّٕضح ٚغ١ش٘ج ِٓ  -8

 .ثٌّؼٍِٛجس 

  : مىاد التعبئت أنىاع

 . ثٌّٛثد ثٌظٍذز ٚثٌّٛثد ثٌّشٔز:إٌٝر دظٛسر سة١غ١ز دبصمغُ ِٛثد ثٌضغ



 : - مىاد التعبئت الصلبت وتشمل :  أوال 

 : القنبني الزجبجيت  -1

ثٌخ ... ٚصؼذ ِٓ ثٌّٛثد ثٌّالةّز ٌضؼذتز ثٌّٛثد ثٌظٍذز ٚثٌغجةٍز ٚثٌغجص٠ز ٚ ٟ٘ سخ١ظز ثٌثّٓ 

 %١ٌ75ىج ٞ، ٚثٌظ % 15( سِجد ثٌظٛدث ) ٚثٌظٛدث  % ٠ٚ10ظٕغ ثٌضخجج ِٓ حدض ثٌىٍظ 

  . دؼغ ثألوجع١ذأٔٛثع ثٌٝ إػجفز

 : فىائذ ومزايب القنبني الزجبجيت في تعبئت األغزيت 

 . ِؼشفز ٔٛع ثٌّٕضٛج ٚرٌه ٠ؼٛد ثٌٝ شفجف١ز ثٌضخجج  -1

 .ثش ثٌّجدر ثٌغزثة١ز دجٌؼذٛر ٌىْٛ ثٌضخجج ِجدر خجٍِز و١ّ١جة١ج أس ػذَ -2

 . ٠ّىٓ ثعضخذثَ ثٌم١ٕٕز ػذر ِشثس ٚ٘زث ػجًِ رٚ فجةذر ثلضظجد٠ز  -3

 .  ِٓ ثٌضخجج صضحًّ ثٌحشثسر ثٌؼج١ٌز ٌزث ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج فٟ ثٌضؼم١ُ أٔٛثعٕ٘جن  -4

 . ثش دجٌحّٛػز صؤ وٛٔٗ ال ٞس طالح١ز ٌضؼذتز ثٌّشد١جس ٚثٌّخٍالأوثشثٌضخجج  -5

 . ٌضخجج ِجدر سخ١ظز ٚصظٕغ ِٓ ِٛثد خجَ ِضٛفشر  -6

 . ِخضٍفز دؤشىجي٠ّىٓ صظ١ّّٙج  -7

 : عيىة الزجبج 

 .٠ش ثلضظجدٞ أطثمً ٚصٔٗ دجٌّمجسٔز ِغ دجلٟ ِٛثد ثٌضؼذتز ٚ٘زث ٌٗ س -1

 .  ثٌضؼم١ُ أثٕجء ٚأح١جٔج ػ١ٍّجس ثٌٕمً أثٕجء عٌٙٛز وغش ثٌمٕجٟٔ  -2

 

 : العلت المعذنيت  -2

ِٚٓ ثٌؼٛثًِ ٚثٌششٚؽ ثٌضٟ ٠دخ ثألخز دٙج دٕظش . ٚ ثأل١ٌَّٕٛأٚػجدر صظٕغ ِٓ ثٌحذ٠ذ 

 :ثالػضذجس ػٓ طٕجػز ثٌؼٍخ ثٌّؼذ١ٔز 

  .وً ثٌؼٍذزآث١ش ثٌّجدر ثٌغزثة١ز فٟ سأِذٜ س - أ

 .ُعّه ِؼذْ ثٌؼٍذز  - ح

  .ؽش٠مز فضح ثٌؼٍذز - س



 .Enamels ِٛثد ؽالء أٚثعضخذثَ ِٛثد ٚلجة١ز  - ط

 .صظ١ُّ ثٌؼٍذز ٚثٌضشو١خ ثٌى١ّ١جةٟ ٌٙج  - ج

  : لمبرا تستخذم مىاد الطالء في العلت ؟

 .صحغ١ٓ ثٌّظٙش ثٌخجسخٟ ٚثٌذثخٍٟ ٌٍؼٍذز  -1

 .ص٠جدر فضشر خضْ ثٌؼٍخ ٚدجٌضجٌٟ خضْ ثٌغزثء ٚثالحضفجظ دخظجةض ثٌغزثء ثٌدزثدز  -2

 . ثٌّحجفظز ػٍٝ ثٌّجدر ثٌغزثة١ز ِٓ ثٌضٍٛط دجٌّؼجدْ  -3

 .وً آػذَ ثٌش -4

 ( : كبآلتيعنذ استخذامهب تعبئت المىاد الغزائيت ) ويتميز األلمنيىم عن الحذيذ 

 .خف١ف ثٌٛصْ  -1

 . ثٌخجسخٟ ثٌضآو٠ًمجَٚ  -2

 .ال ٠ضٍْٛ ػٕذ ٚخٛد ثٌىذش٠ش فٟ ثٌغزثء  -3

 .عًٙ ثٌضشى١ً  -4

 .سٖ دجٌظشٚف ثٌد٠ٛز أطػذَ س -5

 :  انه ال يخلى من العيىة ومنهب إال

 .صفجػٍٗ ِغ دؼغ ثٌّٛثد ثٌغزثة١ز  -1

 . ٌحجِٗ دذؼؼٗإِىج١ٔز ػذَ أٚطؼٛدز  -2

 . صىْٛ ثلً دجٌّمجسٔزثأل١ٌَِّٕٛذر خضْ ِؼٍذجس  -3

  .ثلً ِضجٔز ػٕذ ثعضخذثَ ٔفظ ثٌُغّه ِٓ ثٌحذ٠ذ دجٌّمجسٔز -4

 ۔  : مىاد التعبئت المرنت: ثبنيب 

 ٚثٌؼذٛثس ثٌذالعض١ى١ز ِٕٚٙج ثٌغ١ٍٛفجْ ٚخالس دؤٔٛثػٗ ثٌٛسق أّ٘ٙجٚصظٕغ ِٓ ِٛثد وث١شر 

 .ثٌخ ... ٚثٌذٌٟٛ ثث١ٍ١ٓ ٚسلجةك ثأل١ٌَّٕٛ ( ثٌٕج٠ٍْٛ  ) ِج٠ذأ١ٌٍٛص ، دٌٛی ٞثٌظ

 .ٚصؼذ ِٛثد ثٌضؼذتز ثٌّشٔز دذ٠ال ػٓ ثٌؼٍخ ثٌّؼذ١ٔز ٚثٌمٕجٟٔ ثٌضخجخ١ز

 



  : ِٚٓ خظجةض ٘زٖ ثٌّٛثد

 .ِمجِٚز ثٌحشثسر  -1

 .صشغً حدّج ثلً ٚحضٝ ٚصٔج ثلً  -2

 . ثٌضظ١ٕغ ٚثٌخضْ أثٕجءثعضخذثِٙج ٠ؤدٞ ثٌٝ ثاللضظجد دجٌطجلز ٚرٌه  -3

 .ِالةّضٙج ٌؼ١ٍّجس ثٌٕمً ٚثعضخذثِٙج فٟ ثألغشثع ثٌّخضٍفز  -4

 Laminationو األغلفت المتعذدة الطبقبث أالتصفيح 

 ِٓ ثٌّٛثد أوثشٚ أٚ دِح طف١حض١ٓ أثث١ٕٓ أٚ أوثش ِٓ ثٌشلجةك  ٚ ثعضؼّجيأ ٟٚ٘ ػذجسر ػٓ ِضج

١َِٕٛ ٍِضظمز ف١ّج د١ٕٙج دٛثعطز ِجدر الطمز ي١ٌٓ ٚسلجةك ثألٞثٌّشٔز ِثً ثٌٛسق ٚ ثٌذٌٟٛ ثط

 . ٌٍحظٛي ػٍٝ ِٛثد ِشٔز خذ٠ذر صخضٍف ِٓ ثٌّٛثد ثأل١ٌٚز ثٌّغضؼٍّز فٟ طٕجػضٙج 

 : ٚ ثعضخذثَ ٘زٖ ثٌؼذٛثس ٟ٘ أٔضجج أٚ صظ١ٕغ إٚ ثٌغذخ فٟ أأْ ثٌغج٠ز 

 .لٛر ثٌؼذٛر صحغ١ٓ -1

 .ٚثٌذخجسO2 صم١ًٍ ٔفجر٠ز  -2

 . ِمجِٚز ثٌّٛثد ثٌذ١ٕ٘ز -3

 .ِٕغ فمذثْ ثٌّٛثد ثٌّضطج٠شر ِٓ ثٌغزثء -4

 .ٚ ؽشقأ ثٌضشى١ً دؼذر طٛس إِىج١ٔز -5

 .عٌٙٛز ػ١ٍّجس ثٌطٟ ٚ غ١ش٘ج -6

 .ثٌؼٍخ ثٌضٟ دسعش عجدمج  ِٓ ٔٛثع أ درثحضٛثةٙج ػٍٝ ١ِضثس ع -7

  . ثٌضٟ ٠حفع دٙج ثٌح١ٍخ ٚثٌؼظجةش ٚغ١ش٘جTetra pack ػٍخ ثٌضضشثدجن: ِٓ أِثٍز صٍه ثٌؼٍخ 

 :المصادر

1- Georg Borgstrom.1986. Principles of Food Science: Food 
technology. Macmillan. 

2-  Larry T. Ward and Janet D. 2001. Ward, Principles of Food 
Science. Goodheart-Willcox. 

 

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georg+Borgstrom%22
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Larry+T.+Ward%22
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Janet+D.+Ward%22

