
 

 

 (1بسته بندی محصول؟ چرا؟ )

به اطراف خودتان نگاهی بیندازید، محصوالتی که به دست تان می رسد را ببینید، غالب چیزهایی که اطراف تان وجود دارد، به 

صورت بسته بندی شده هستند. حاال واقعا فکر می کنید که اگر این بسته بندی ها وجود نداشته باشد، تغییری در زندگی تان 

 اد می شود؟ آیا بسته بندی محصول فایده ای هم دارد؟ آیا ضرری دارد؟ایج

 برای گرفتن جواب سواالت باال در این مقاله با ما همراه باشیدتا ببینیم بسته بندی محصول می تواند مفید باشد یا خیر!

 تاثیر بسته بندی در محیط زندگی

تری مواد فاسد شده داشته باشیم و کمتر خراب شوند یا آسیب بسته بندی محصوالت و مواد غذایی، باعث می شود درصد کم

ببینند. به عنوان مثال فرض کنید شما از یک مغازه کامپیوتری یک لپتاپ تهیه کرده اید، اگر لپتاپ شما در جعبه ای بسته 

. اما اگر بدون بسته بندی شده باشد و اطراف آن از یونولیت و کاغذ های محافظ استفاده شده باشد، آسیبی به آن نمی رسد

 بندی به شما تحویل داده شود، ممکن است هر لحظه آسیب ببیند و خراب شود.

اما سوالی که پیش می آید این است که بسته بندی هزینه دارد؟ برای جواب به این سوال به سراغ صحبت های کارشناسان 

لید نشود. زمانی که شما محصوالت را بسته بندی می محیط زیست می رویم که گفته اند: بهترین زباله، زباله ای ست که تو

کنید، کمتر با ضایعات و زباله ها روبرو می شوید. برای مثال اگر شما مواد غذایی خود را به صورت بسته بندی استفاده کنید، 

زینه تولیدات چه؟ چون پاک شده هستند، دیگر ضایعات یا زباله ای ندارند پس هزینه های محیط زیستی از بین می رود. اما ه

به کمک پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ماشین آالت پیشرفته، هزینه تولیدات بسته بندی محصوالت تا میزان زیادی کاهش 

پیدا کرده است. پس در نهایت می توان نتیجه گرفت که بسته بندی مواد غذایی هزینه کمتری نسبت به نوع باز آن محصول 

 دارد.

ق تحقیقاتی که رد کشور های توسعه یافته صورت گرفته است، تنها هفت درصد از هزینه کاالیی که گذشته از این ها طب

 مشتری می پردازد، صرف بسته بندی محصول می شود.

 مقابله با بیماری ها با بسته بندی مواد غذایی

مصرف از بین می رود و همه این ها به دلیل نبود بسته بندی مواد درصد مواد غذایی، در فاصله تولید تا  50تا  30معموال بین 

غذایی صورت می گیرد. وجود نداشتن بسته بندی هم به ضرر تولید کننده ست و هم ضرر فروشنده و هم به ضرر محیطی که 

جهی کاهش می یابد و همین در آن زندگی می کنیم. زباله های ناشی از این فرآیند، با بسته بندی مواد غذایی تا مقدار قابل تو

موضوع باعث می شود تا بیماری های شایع کمتر گریبان گیر ما شود. بسته بندی مواد غذایی به کاهش فاسد شدن و کپک 

 زدن محصوالت کمک می کند و بیماری های ناشی از آن ها را به حداقل می رساند.

آن پرداخته شده باشد. اما امروزه مسئله ای حائز اهمیت  شاید بسته بندی مواد غذایی چیزی باشد که در گذشته کمتر به

 است و فواید آن بر کسی پوشیده نیست.

 ادامه دارد...


