
بر محیط زیست آگاه  کنندمیبسته بندی غذا و آشامیدنی که مصرف  تأثیراتتمام مردم دنیا دیگر با  تقریباً

چون درخواست  اندرفته باکیفیتغذایی بیشتر به سمت غذاهای طبیعی، ارگانیک و  هایتولیدکننده هستند.

. بر اساس آمار دو سوم اندآوردهمردم بیشتر شده است و در کنارش به بسته بندی های پایدار روی 

این  اخت کنند.حاضرند برای محصوالت طبیعی و سازگار با محیط زیست مبلغ بیشتری پرد هاکنندهمصرف

درصد  08 تقریباًعمر یک بسته بندی همراهش است،  آخربلکه تا  زاردمی تأثیربر خرید محصوالت  تنهانهآگاهی 

این مسئله به این معنی است که . کنندمیرا بازیافت  هازباله)این آمار مربوط به ایران نیست( هاکنندهمصرف

نیست  ایسخاوتمندانهیا کار  داشتنیدوستیست دیگر یک حرکت داشتن بسته بندی پایدار و سازگار با محیط ز

کربنی از  تأثیراتبرای کم کردن  است. شدهبندیبستهدر دنیای  درآمدبلکه یک تبدیل به یک استراتژی کسب 

 طریق بسته بندی باید روی سه قسمت طراحی، مواد اولیه و تولید بسته بندی تمرکز کرد.

 

 طراحی:

. اندشدهبندی از  اولین عواملی هستند که در طرحی بسته بندی دستخوش تغییرات زیادی وزن و شکل بسته 

بر محیط زیست هم  تأثیرشمستقیم ) هرچه قدر مواد اولیه کمتر باشد،  طوربهکم کردن وزن بسته بندی هم 

وی محیط زیست و بازیافت( ر ونقلحمل)کمتر شدن ضایعات در تولید،  غیرمستقیم طوربهکمتر است( و هم 

مواد غذایی  هایتولیدکننده مخصوصاً برندهاشکل بسته بندی تبدیل به تمرکز اصلی بسیاری از . زاردمی تأثیر

و  مواد غذایی بیشتری را در خودش جا دهد تواندمی مستطیلیشده است. یک طراحی کاربردی مربعی یا 

به کاهش  تواندمی هاقفسهبهینه از فضای  یاستفاده .کندمی ترآسانرا  هاقفسهدر  جاییجابهو  ونقلحمل

و مربعی فضای بیشتری برای طراحی و  مستطیلیکمک کند. بسته بندی های  هافروشندهمستقیم  هایهزینه

.شودمیدیده  کنندهمصرفبیشتر توسط  موردنیازو از طرفی اطالعات  زارندمی هاتولیدکنندهچاپ در اختیار   

 

 مواد اولیه:

آشنا هستند به همین علت تمرکز دوم صنعت بسته  زنندمیچه موادی به محیط زیست آسیب  بااینکهکثر مردم ا

 هایشرکت ترینبزرگ) یکی از  Tetra Pakبندی روی مواد اولیه است. بر اساس تحقیقی که توسط شرکت 

جدید مواد تایی مثل کارتن که از به بسته بندی ه هاکنندهمصرف مندیعالقهاست،  شدهانجامبسته بندی دنیا( 

به لوگو های محیط زیستی روی  هاکنندهمصرفدرصد  08 تقریباًرو به افزایش است و  اندشدهساختهشدنی 

روی  گذاریسرمایهدر حال  Tetra Pakشرکت  ،بر اساس این آمار .کنندمیبسته بندی هنگام خرید دقت 



اصلی صنعت بسته بندی شروع به  هاشرکتتولید بسته بندی های تجدید پذیر است. این شرکت و دیگر 

شامل انجمن  هاسوم. این شخص اندکردهسازگاری با محیط زیست  سازیبهینهدر  هاییسومهمکاری با شخص 

برای  موردنیاز هایگواهینامهست که به صادر کردن ( اLCA( و ارزیابی چرخه عمر )FSC) هاجنگلنظارت بر 

 .کنندمیکمک  دهندمییی که به اطالعات درست اهمیت هاکنندهمصرف

 

 تولید

ولید وط تو نوآوری در خط تغییراتدچار  روزروزبه. صنعت تولید بسته بندی رسیممیبه بحث مهم تولید  آخردر 

و درکل منجر به کمک به  برندمیمدرن کارایی عملیات را باال  هایدستگاهو  هاماشینکه با استفاده از  شودمی

، ضایعات کنندمیب و انرژی کمتری استفاده از آ هاتولیدی. این به معنی است که شوندمیمحیط زیست 

 هاتولیدیموارد  اینشدن  با کم .شودمیتر کربن هم کم اکسیددیو میزان تولید  شودمیکمتری تولید 

. کندمیبه محیط زیست کمک  بازهم درنهایتبسته بندی های پایدار بیشتری وارد بازار کنند که  توانندمی

در یک ماشین تولید جدید است که توانایی  Tetra Recartشرکت  هایگذاریسرمایهیکی از  مثالعنوانبه

 مخرب کربن کمتر نسبت به ماشین تولید قبلی دارد.  تأثیراتدرصد  08بسته بندی در ساعت را با  0888تولید 

 

شوند که منجر به افزایش سهم  ایالعادهفوقتولید محصوالت  ساززمینه اندتوانستهاصلی نوآوری  یحوزهاین سه 

در حال افزایش  روزروزبهزمین  یکره. جمعیت اندشدهحفاظت از محیط زیست  یحوزهدر صنعت بسته بندی 

. کنندیمبر محیط زیست هم افزایش پیدا  تأثیراتشاست و به این معنی است که درخواست برای بسته بندی و 

 اندفتهرجدی گ و مسئولیتشان را در حفظ محیط زیست اندشدهبزرگ بسته بندی متوجه این مسئله  هایشرکت

تا اثرات مخرب بسته بندی بر محیط زیست را کم  اندکردهدر سه مورد باال  گذاریسرمایهبرای همین شروع به 

 کنند.

 

 


