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 ملخص البحث 

 تعتبر أنظمة الفتح والغلق للعبوات من الجوانب األساسٌة فً تحقٌق األمان والموائمة للمستهلك. تعتبر الجبن األبٌض

والرومً من أنواع المنتجات الهامة التً ال تخلو منها البٌوت المصرٌة. ال شك ان دور العبوة لٌس فقط وصول المنتج 

بحالة جٌدة لٌد المستهلك بل إن هذا الدور ٌمتد طوال فترة االستخدام، إال أن العبوات المقدمة لمثل هذه المنتجات ال تقدم 

مة خاصة بعد فتح العبوة وطوال فترة االستخدام. وتقدم هذه الورقة البحثٌة دراسة المستوى المطلوب من األمان والمواء

العبوات البالستٌكٌة( تم  –للعبوات المستخدمة للجبن األبٌض فً السوق المصري )العبوات الكرتونٌة متعددة الطبقات 

 دراسة عامل سهولة الفتح وإعادة الغلق بشكل أساسً. 

ألشكال العبوات المستخدمة لمنتجات الجبن األبٌض والرومً للوقوف على مدى مواءمتها لالستخدام قدمت الدراسة تحلٌل 

للمستهلك المصري. كما تم استخدام المقابلة واالستبٌان كأدوات لتجمٌع البٌانات واستخدامها فً المقارنة التجاه الُمصنع 

ائج وجود عدم توافق لحد ما بٌن اختٌارات المصنع والمقدم والمستهلك وتقٌٌم أداء العبوات المستخدمة. حٌث أظهرت النت

للمنتج فً األسواق واحتٌاجات المستهلك والذي ٌنبأ بحتمٌة وجود عبوات ذات تصمٌم متطور ٌتفق مع متطلبات المنتج 

 والمستهلك.

 كما قدمت الدراسة حلول وأفكار تصمٌمٌة جدٌدة لتطوٌر عبوات الجبن بالسوق المصري.

 مشكلة البحث 

 :ٌمكن صٌاغة مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالٌة 

 هل تقدم عبوات الجبن األبٌض والرومً بالسوق المصري المواءمة لمتطلبات المنتج والمستهلك؟ 

  هل تعتبر أنظمة الغلق المستخدمة لعبوات الجبن األبٌض والرومً بالسوق المصري والتً تعتبر هً مفتاح

 ألداء الوظٌفً المرجو؟رضا المستهلك ا

 هل من المتوقع حدوث تغٌرات فً المستقبل القرٌب لشكل عبوات الجبن األبٌض والرومً؟ 

 ما هً الحلول التصمٌمٌة التً تساعد فً رفع األداء الوظٌفً لعبوات الجبن األبٌض بالسوق المصري؟ 

 هدف البحث

 تقٌٌم أنظمة الغلق والفتح لعبوات الجبن بالسوق المصري 

 ٌد ممٌزات ومساوئ العبوات من وجهة نظر المستهلك والمصنع بهدف تطوٌرها.تحد 

 .ًنظرة مستقبلٌة ألشكال عبوات الجبن بالسوق المصري وفقا للوضع الحال 

 .وضع أفكار تصمٌمٌة لرفع كفاءة أنظمة الغلق والفتح لعبوات الجبن بالسوق المصري 

 محاور البحث 

 نتج )الجبن(تم دراسة عوامل التلف ومتطلبات الم 

 .دراسة وصفٌة ألشكال عبوات الجبن األبٌض والرومً المتاحة بالسوق المصري 

 تحلٌل ألنظمة الفتح والغلق لعبوات الجبن األبٌض بالسوق المصري الستكشاف جوانب الضعف 
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            Table (3)  

  رابوووا  –منظوووور علوووون ي جوووانبي لعبووووة  كر ون وووة 

 لعبوة الجبن األب ض 

علوووون ي جوووانبي لعبووووة ب  ووو  ك ة منظوووور 

 للجبن األب ض

   

ٌبن الشكل أعاله الجزء العلووي مون العبووة الوذي ٌنوتج 

مووون طٌتوووٌن جوووانبٌتٌن لجعووول السوووطح العلووووي للعبووووة 

مسطح لتسهٌل الرص والتوزٌع. على أٌوة حوال تسوبب 

طرٌقة غلق العبوة الكرتونٌوة بهوذا الشوكل صوعوبة فوً 

تم ادارتهووووا ألعلووووى عملٌووووة الفووووتح حٌووووث ٌجووووب أن ٌوووو

واسوووتخدام أداة حوووادة لفوووتح العبووووة مموووا ٌسوووبب مٌووول 

 المستهلك للعبوة البالستٌكٌة سهلة الفتح. 

ٌبوووٌن المقطوووع العرضوووً للعبووووة البالسوووتٌكٌة 

الشووائعة االسووتخدام بالسوووق المصووري للجووبن 

األبووٌض تطووابق الحووواف الداخلٌووة للغطوواء مووع 

حافة فوهوة العبووة موع وجوود منطقوة خارجٌوة 

رتدة للغطاء للخارج والتً تسهل فوتح العبووة م

، بٌنمووا قوود تسووبب تسوورب بسووٌط نسووبٌا حٌووث 

ٌسووتخدم فووٌلم بالسووتٌكً لضوومان إحكووام الغلووق 

  حتى المرة األولى للفتح   

  والنتٌجووة عبوووة صووعبة الفووتح ال ٌمكوون فتحهووا إال

 باستخدام أداة حادة.

 

  ًكما هو موضح بالشوكل ٌبوٌن البوروز فو

منطقة ضعف عند التحمٌل منطقة الغطاء 

 .العلوي واالحتكاك الجانبً

 تحلٌل األداء الوظٌفً لطرٌقة الفتح والغلق لعبوات الجبن األبٌض 

 ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل طرٌقة الفتح والغلق من خالل خطوات تمثل أداء العبوة خالل العمر االستخدامً.

Table (4) Comparison of cheese packaging closing system performance: 

خطوات ف ح وغلق 
 العبوة

 العبوة الب    ك ة العبوة الكر ون ة م عددة الطبقات   رابا 

 Easy open (press and move صعبة الفتح ) تتطلب أداة( الفتح االول
upward) 

 سهلة الفتح )اضغط والفتح باالتجاه العلوي(

األول مما تظل العبوة مفتوحة بعد الفتح  االستخدام
ٌعرضها للجفاف مما ٌتطلب نقلها فً عبوة 
أخرى محكمة الغلق وإال قد تتعرض لفقد 

 , الرطوبة والجفاف والنمو البكتٌري

 ٌمكن للغطاء القٌام بدوره طوال عمر العبوة

ٌمكن غلقها بإحكام ولكن بدون وجود الغشاء  ال ٌمكن إعادة غلق العبوة الغلق
 الداخلً

ظل مفتوحة بدون غطاءت إعادة الفتح أداء جٌد فً عملٌات إعادة الفتح للعبوة من  
 خالل الغطاء

غطاء بالستٌكً صلب ٌمكن استخدامه للفتح  - إعادة االستخدام
 والغلق لمرات

ٌمكن تصمٌم الغطاء الصلب من عملٌة  ال ٌمكن غلقها بعد الفتح االول إعادة الغلق
 إعادة الغلق للعبوة بشكل متكرر

 التخلص منها
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  دراسة مقارنة التجاهات المستهلك والمصنع وتمت من خالل المقابلة الشخصٌة واالستبٌان والتً أوضحت

 .وجود تعارض فٌما ٌفضله المستهلك وما ٌطرحه المصنع وٌراه األفضل من خالل اعتبارات أخرى

 

 لنتائج الدراسة بعض الحلول واألفكار التصمٌمٌة لتطوٌر عبوات الجبن األبٌض وفقا 

Attempted solution for easy – open/re-closable "tetra pack" cheese 
package 

 
 

 

ٌمكن من خاللها التخلص من صعوبة الفتح التً تواجه المستهلك عند فتحها –عبوة كرتونٌة سهلة الفتح   

الحل المقترح األول لمشكلة 
فتح العبوة هو تقدٌم مناطق 

من خالل تثقٌب ضعف نقطٌة 
طبقة الكرتون حول الجزء 
األعلى لجوانب العبوة 
وباستخدام خٌط مغزول داخل 
خامة العبوة فإن عملٌة فتح 

 العبوة تكون أسهل.

المحاولة الثانٌة اقتراح نفس 
الفكرة األولى ولكن 
باستخدام الخٌط المغزول 
لٌس فً جوانب العبوة فً 
منطقة اللحام العلوي والذي 

هل عملٌة الفتح ٌمكن ان ٌس
   للعبوة. 

ٌمكن إضافة سمة إعادة الغلق من خالل  
استخدام غطاء بالستٌكً )قد ٌكون بولً إٌثلٌن 
عالً الكثافة( ٌمكن إلحاقها بالعبوة بعد الفتح. 
ٌتٌح رفع الغطاء لٌسمح بفتح العبوة من خالل 
استخدام الخٌط المغزول واستخدام الغطاء مرة 
أخرى للغلق واالستخدام والفتح المتكرر وإعادة 

 لق. الغ
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 Figure (2) Egyptian White Cheese Package distribution & consumer 

Perspective 
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 الن ائج وال وص ات 

 .ٌفضل المستهلك عبوات الجبن سهلة الفتح والقابلة إلعادة الفتح والغلق 

  بالنسبة للمستهلك تعتبر عبوات الجبن األبٌض البالستٌكٌة مالئمة لالستخدام حٌث تقدم األمان فً االستخدام

وسهولة الوصول  الغلق والفتح المتكرروالحفاظ على المنتج بعد الفتح األول من خالل غطاء ٌمكن من إعادة 

 للمحتوى لكامل المحتوى.

  بالنسبة لمصنعً الجبن بالسوق المصري، تعتبر العبوات الكرتونٌة )تتراباك( هً العبوة المفضلة والتً تحقق

 األمان للمنتج خالل النقل والتوزٌع.

  إعادة  –والفتح للعبوة )سهولة الفتح هناك ضرورة لتطوٌر العبوات الكرتونٌة )تتراباك( لتطوٌر نظام الغلق

 الفتح والغلق(.

 .ال تعتبر عبوات الجبن الرومً المقدمة بالسوق المصري مالئمة لالستخدام للمستهلك 

  هناك اتجاه للشركات المصنعة لتقدٌم عبوات جدٌدة مالئمة للجبن الرومً لمنع النمو البكتٌري )أكٌاس قابلة

 للفتح والغلق.


