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می بینیم که به لطف تکنولوژی، ماده های جدید، بسته بندی ها نوین و مختلف و طرح  همه روزه
، بسته بندی های رنگارنگ و متنوعی به بازار و صنعت بسته بندی عرضه می شوند. با عرضه شدن

طرح، جنس و مواد مختلف، این پرسش پیش می آید که کدام بسته بندی مقرون به صرفه و مناسب 
ماندگاری دارد؟ کدام بسته بندی بهتر می تواند از جنس و تر است؟ کدام بسته بندی بیشتر عمر و 

 محتوای درونش نگه داری کند؟

های مختلف استفاده کنیم؟ خیر. هیچ لزومی ندارد که همه ی بسته  بسته بندی آیا لزومی دارد که از
بندی های مختلف و گوناگون را مورد استفاده قرار دهیم. حال شاید این پرسش مطرح شود که بسته 

 چگونه می توانیم بسته بندی مناسب را تشخیص دهیم و تهیه کنیم؟بندی مناسب کدام است و 

 

هم چون هر فرآیند خرید و تبادل کاال، پاسخ این پرسش نیز به مصرف کننده و شخص خریدار مربوط 
مناسب و  بسته بندی است. این شخص خریدار و مصرف کننده است که تشخیص می دهد کدام

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=523&%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=523&%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=518&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=518&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F
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کدام نا مناسب است و این به معنای آن است که گزینش بسته بندی، با توجه به نوع کاال و مصرف 
 کننده، متفاوت خواهد بود.

ایی هستند که اگر آن ها را در نظر بگیریم، می توانند به انتخاب بهتر نوع با این حال نکته و محور ه
بسته بندی کمک کنند. در ادامه به عامل های کلیدی در گزینش و انتخاب بسته بندی مناسب برای 

 خریدار و مصرف کننده می پردازیم.

از میان آن ها، چهار مورد را  نگارنده عامل های زیاد و متعددی در بسته بندی کاال اهمیت دارند که
 اساسی و مهم تر می داند:

بسته مسیر و روش خرید کاال: مسیر و روش خرید کاال عاملی مهم و تعیین کننده در گزینش نوع 
است. این که محل و فروشگاه مورد نظر برای خرید کاال به خانه ی شما نزدیک است یا نه، می تواند 
در تعیین نوع بسته بندی اثر گذار باشد. برای نمونه، شما قصد خرید نان دارید و نانوایی در فاصله 

که از نایلون و نایلکس  دقیقه ای از خانه ی شما قرار دارد و هوا مناسب است. پس ضرورتی ندارد 5ی 
هم چون  بسته بندی برای حمل نان به خانه استفاده کنید. در این مورد می توانید با عدم استفاده از

تولید  نایلون و نایلکس، در مصرف پالستیک صرفه جویی کنید که در نهایت به صرفه جویی در
 پالستیک، صرفه جویی در اقتصاد و البته حفظ سالمت محیط زیست منتهی می گردد. 

 

مل و نقل کاال نیز بسیار مهم است. شاید شما قصد خرید ماهی از فروشگاهی در حمل و نقل: ح
نزدیکی منزل داشته باشید. این مورد نیز هم چون مورد قبل است ولی چون نوع کاال و به طبع آن 

استفاده نکرد. در  بسته بندی زبسته بندی کاال متفاوت است، پس نمی توان هم چون مورد پیشین ا

http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=491&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=491&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=514&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-(2)
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این خصوص پیشنهاد می شود از کاغذ کرافت استفاده کنید. چرا که هم سالم تر و هم مقرون به 
 صرفه است. ولی اگر از پالستیک هم استفاده کردید، آن را برای مصرف های بعدی کنار بگذارید.

داشته باشد. اگر  بسته بندی نگه داری: نگه داری کاال در منزل، خود می تواند نقشی مهم در انتخاب
بنا دارید کاالی مورد نظرتان را برای مدتی طوالنی درمنزل نگه داری کنید یا برای مصرف طوالنی مدت 

اید، از بسته بندی های سالم و ماندگار هم چون کیسه های پارچه ای و پلی پروپیلن آن را خریده 
 استفاده کنید.

 

تفاده ی دوباره از بسته بندی پس از مصرف آن: بهتر است هنگام گزینش و انتخاب بسته بندی، اس
در نظر داشته باشید که آیا بنا دارید پس از مصرف نیز از بسته بندی مورد نظر استفاده کنید یا نه. 

اگر می  همین مورد می تواند در تعیین نوع و گونه ی بسته بندی، شما را یاری دهد. برای نمونه
نیاز خواهید  بسته بندی دانید که در آینده برای مصرف های دیگر )خرید، نگه داری و حمل و نقل( به

داشت، پس بهتر است که برای بسته بندی از ابزار هایی چون کیسه های پلی پروپیلن که ماندگاری 
 ری دارند استفاده نمایید.و دوام بیشت

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87

