
 

 بندي شده عسل بسته مشخصات ماشین آالت تولید   | بسته بندي عسل تجهیزات طرح توجیهی خرید 

برا  ي، تمام جنبه ها  یعیعسل طب  يمهم است. در طرح بسته بند  اریبس  یبازار و حضور در بازار رقابت  ازین   لیعسل به دل  يبسته بند  ي پروژه 
  یی از جمله معدود کشورها رانیا  يآمار وزارت جهاد کشاورز  نی. با توجه به آخررد یگ  یقرار م   یپروژه مورد بررس  يو نحوه اجرا ياقتصاد  هیتوج
عسل در هر   لوگرم یک  12تا    11حدود    یعسل در هر کلن  دیتول  نیانگیم  رانیعسل. در ا  دیتول  زان یو م  یتعداد کلن  ياز نظر رتبه بند  جهاندر  

در رتبه   رانی. ایدر هر کلن لوگرمیک 30از  شیب   دیمتوسط تول افتهیتوسعه  يکه در کشورها  یالملل نیب  سهی در مقا ستین سال است که مناسب
 جهان.  دیتول %5, آن را کنترل تنها دیمقدار تول نیو هفتم از نظر تعداد مستعمرات, و با ا دینظر تول ازدهم جهان 

از    يخالصه ا  ریاست. در ز  يگذار  هیسرما  يبرا  یخوب   يشود و جا   یم   هیتوج  يعسل از لحاظ اقتصاد  ي و بسته بند  دیاساس مطالعات ، تول  بر
 محصول است. نیا يبسته بند یطراح

 

 محصول  یعسل معرف يبسته بند یطراح

و درختان جمع    اهانی، گ  اهانیو چسبنده است که توسط زنبورها از شهد و گرده گل ها ، گ  می، ضخ  نیریمعطر ، ش  ییمحصول غذا  کی  عسل
است.    یعال  يا هیو آب با ارزش تغذ  ی از ساکارز ، مواد معدن   یبیترک  ن یشود. ا  یم  رهیساخته شده از موم ذخ  ریشود و در که  یم  ل یو تبد  يآور

کوچک   اسیعسل در مق  يطرح ، بسته بند  نیاست. در ا  یگمرک  يو تعرفه ها  ISIC  يکدها   يو پردازش عسل ، دارا   یصنعت  يبند  تهاز لحاظ بس
 . ردیگ یقرار م یاب یاستفاده تک مورد ارز يبرا

 

 عسل و استانداردها  يبسته بند یطراح يها یژگیو

آن.   يمحصول و بسته بند  یعیها و استاندارد عسل طب یژگیو ییشناسا يمهم است برا  اریدر بازار بس  یتوجه به وجود انواع مختلف عسل تقلب با
و   photometric, یدر عسل توسط کروماتوگراف  سرولیو گل furofural یدروکسیقند ه يریآزمون اندازه گ يها و روشها یژگیو نییتع يبرا
 نیالزامات استاندارد و قوان  بیتصو تیشده است. رعا دییشده است و تا یطراح  A1-92و  12187, 12048,  11132به روش استاندارد  یمیآنز

مورد نظر را از محصول و همان   تیفیک نیبه دست آوردن مجوز ساخت و عرضه و تضم يبرا یو آموزش پزشکغذا و دارو وزارت بهداشت درمان 
 . . دیتول يشروع عسل بسته بند ياست که مجوز برا نیا یشرط اصل شیاست و پ  یالزام انیمشتر ازیمورد ن  يبند ستهو ب  تیفیبا ک يها یژگیو

 

 نیگزیجا يعسل کاالها يبسته بند یطراح

, عسل کاالها با وجود یاز انواع عام و تقلب  ياریمختلف هستند. با توجه به وجود بس  يها  وهیکوچک در ش  يعسل بسته بند  یاصل  بیفله رق  عسل
شده توسط  نیتضم  تیفیو ک دیعسل با بهداشت مجوز تول  يرقبا برا ست یاز سالمت محصول هستند مناسب ن  نانیعدم اطم لیارزان بودن به دل

 محصول مجوز بهداشت.  کیاستاندارد و 

اصول   تیکه رعا  یدر حال  انیمشتر  يوعده برا  کیبه مصرف    ازیبه عنوان مورد ن   ياریبه عنوان بس  دیتنها بسته نه تنها ارائه امکان خر  ن یبنابرا
 کیعسل را در    يننده با قرار دادن بسته بندخدمت به مصرف ک  يآسان تر برا  اریسازد آن را بس  یبلکه آن را م  ;در مصرف آن  يبهداشت فرد

 آن در شبکه فروش.  عیو توز يساز رهیغذا و ذخ زیبار مصرف هر دو در م کیظرف 

  



 

 عسل  يبسته بند یطراح کاربرد

 ییمواد غذا  ک یدر هتل ها قرار داده شده, خانه, و رستوران ها به عنوان    زیم  ي, بر رویسالمت  يمجوز برا  يعسل, دارا  يبسته بند  استاندارد
 کند.  یامکان صادرات آن را فراهم م زی ن  تیفیمصرف با ک کباریدر ظروف  یعیمناسب عسل طب يبسته بند تی. مزي مکمل و مغذ

 يبسته بند ندیو فرآ یعسل / دانش فن يبسته بند یطراح

 تیفیو استاندارد با ک یعیطب يآزمون ها  تیفیپس از کنترل ک يساز رهیکنندگان است و انتقال به مخزن ذخ دیشده از تول يدار یعسل خر اول
آالت و محصول   نیماش electroformingآن منتقل شده است به  یبهداشت طیبه طور کامل در شرا يمخزن به صورت بسته بند ن یباال و از ا

نوع  نیا يبا استفاده از درجه حرارت مناسب و مناسب برا یخانگ وانی ح ای PSساخته شده از  مری ورق پل کیه دستگا نی. در اتاس یآب گرفتگ
 و شکل آن است.  يوارد به قالب عسل ظرف بسته بند یکیبا کشش مکان  ومیفشرده و وک يهوا مریاز تخت فشار پل

  کبار یظرف    تیبه پر کردن نازل است که کنترل وزن متناسب با ظرف  فیرد  کیدر    ازیدر قالب ظروف مورد ن   تیورق هدا  نیا  لی از تشک  پس
  ا ی  ومینیآلوم  لیپوشش ساخته شده از قبل آماده فو  کی  يو نصب و راه انداز  لیبه سمت س  نیدر ماش  فیرد  کیمصرف. ظروف پر شده را در  

به بخش   فیشده در ظروف رد ي. عسل بسته بندیک یت در پر از ظروف به علت گرما و فشار مکان و مهر و موم شده با دق موممهر و  لیفو مریپل
 عسل منتقل شود.  100تعداد  يحاو يبه جعبه ها  تیشود تا ظروف پر شده را جدا کند و در نها یبرش منتقل م

 بازار و رقبا  قاتی عسل تحق يبسته بند یطراح

و بهره    دیتول  دیبا  دیواحد تول  187عسل که    يو فرآور  يبسته بند  يبرا  2010صادر شده در سال    يپروانه و مجوز بهره بردار  1243کشور    در
دالر به عراق, افغانستان, امارات    ونیلی آنها صادر م  5.5محصوالت به ارزش    دیتن تول  1000عسل و    يتن بسته بند  81041مجوز در مقدار    يبردار
 است. جانیو آذربا ه ی, ترکنی , چي, مالزیعرب  دهمتح

 

 پروژه  ياجرا يایعسل مزا يبسته بند یطراح

 يها يبر فن آور یمبتن یرقابت تیمز ک یفرصت را به  ن یبه نوبه خود ا یعیعسل طب تیفیو ک دیبه تول ازین  طیدر شرا ینسب تیمز يدارا  رانیا
 يایمزا  ياستفاده تک دارا  يمصرف برا  کباریدر ظروف    یعیعسل طب  ي. بسته بندعیکارآمد صنا  یو منابع انسان   تیری, مديدر بسته بند  شرفتهیپ
 . است ریز

 عسل  يبا بسته بند شتریب  یمواد افزودن  جادی* ا

 سالمت دیاستاندارد با مجوز تول نیامکان صادرات ا •

 و مصرف آسان تر از عسل فله  رهیو نقل ، ذخ حمل

 عسل  تیفیک نیتضم يصادر شده برا يو مراکز عمده مصرف بر اساس مجوزها انیمشتر نانی* اطم

 ی و بهداشت کیکامال اتومات دیتول تی* قابل

 مطلوب تیفیآالت با ک نیماش دیتول يبرا یکنندگان داخل دیبه تول ی* امکان دسترس

 

  



 

 ي و اقتصاد یمطالعات مال جهینت

با محاسبات   يو اقتصاد  یمال يآن شاخص ها لی و تحل هیو تجز 1399شده توسط برنامه در  هیته  یو برآورد مال يو اقتصاد  یبازار و فن قات یتحق
 مطلوب است.  تیفیعسل با ک نفرةتک  يبسته بند تیدهد وضع ینرم افزار را نشان م Comfar III Expertاز  یمال

 

 .باشداي از یک بیزینس پلن التین می داشته باشید مقالۀ فوق، ترجمۀ ماشینی و اصالح نشده  درنظر

بروزترین  "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  هاي امکان هاي توجیهی و گزارشتمامی طرح  منابع    بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
هاي گردند؛ مضافاً اینکه طرح ارائه می   مورد بازبینی قرار گرفته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمعتبر استخراج و  

توجیهی ما داراي گارانتی و ضمانت کیفیت بوده و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی 
 .باشدقبلی می 

30T 09354300400  ی تـألّـه(مهندسدیری با ما تماس بگ  ی هیتوج  يها طرح  یۀسفارش ته   يبرا(. 
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