
 

 بسته بندی کاغذ یک انتخاب مناسب برای حمایت از محیط زیست است

شتر به یب روزروزبهکه طرفداران محیط زیست دنبالش هستند. مردم  چیزی استهمان  دقیقاًبسته بندی کاغذی 

قوت بسته بندی های کاغذی  ینقطه. روندمیو بازیافت هستند  تجزیهقابلسمت بسته بندی و محصوالتی که 

و  شوندمیاشته و پرورش داده ک کاغذکه برای تولید  شوندمیو گیاهانی ساخته  هادرختهمین است که از 

تا دوباره استفاده شوند. شوندمیچندین و چند بار بازیافت   

 

دهدمیخوبی به مصرف کننده  یتجربهبسته بندی کاغذ   

، شودمی دهدمیمهمی که این اولین برخورد به مصرف کننده  یتجربهوقتی صحبت از باز کردن بسته بندی و 

در  همه و همه شوندمیبسته بندی  هاآنبا  کاالهاگرفته تا پاکت های کاغذی که  کرافت و کارتنی هایجعبهاز 

زیبا هم به  هایبارنگخیلی جلوتر از بسته بندی های دیگر هستند و قابلیت چاپ تصاویر گرافیکی  زمینهاین 

.کندمیبه این تجربه اضافه  مسلماً  

 

 بسته بندی کاغذی کاربردی است

 شوندمیار کاربردی است. جعبه کاغذی و پاکت کاغذی خیلی خوب روی قفسه ها چیده ه بندی کاغذی بسیبست

محصوالت  دارینگهاز این قابلیت برای  توانندمیمصرف کننده ها  طورهمین. زارندمیو محصوالت را به نمایش 

ذی حتی کردن بسته بندی کاغذی نیست. جعبه کاغذی و پاکت کاغ عوضبهدر خانه استفاده کنند و نیاز 

های مختلف و برای بسته بندی محصوالت مختلف در خانه استفاده شوند و به همین علت  منظوربه توانندمی

دارند. خریدارانمحبوبیت خاصی میان   

 

 بسته بندی کاغذی برای طراحی و چاپ مناسب است

طراحان عاشق این هستند که برای بسته بندی کاغذی طراحی کنند. آماده کردن پروتوتایپ یا نمونه اولیه برای 

را بررسی کنند و  هانمونهاین  توانندمیاست. کارفرماها  ایهزینهکمبسته بندی کاغذی پروسه بسیار راحت و 

دیگر طراحی شوند و این پروسه انقدر ادامه پیدا  ینمونهک یدوبارهرا تغییر دهند تا  خواهندمیجزئیاتی که 



تا همه راضی باشند. دست طراحان برای خالقیت به خرج دادن برای بسته بندی کاغذی باز است و  کندمی

روی این بسته بندی ها چاپ شود. تواندمیهر طرح و دیزاینی  تقریباً  

 

 بسته بندی کاغذی در سراسر دنیا

در حال حاضر  تردقیق طوربهدرصد بیشتر شده است.  10میزان بازیافت کاغذ  0991 در آمریکا و کانادا از سال

متوسط توانستند  طوربهاروپایی  کشورهایدرصد است.  11درصد و در کانادا  01میزان بازیافت کاغذ در آمریکا 

 91ازیافت کاغذ به مثل آستریا و بلژیک میزان ب کشورهادرصد بازیافت کاغذ برسند. در بعضی از  07به عدد 

درصد است اما اروپای  11دیگر اروپای غربی میزان بازیافت کاغذ  کشورهایدرصد رسیده است. در بریتانیا و 

است. ترعقبخیلی  زمینهشرقی به علت نداشتن زیربنا و امکانات مناسب برای بازیافت در این   

. درخواست برای خمیر دهدمیغذ را تشکیل مصرفی برای تولید کادرصد خمیر کاغذ  70کاغذ بازیافت شده 

در  آسیا کشورهایکاغذ در چین، هند و دیگر  یاستفادهبسیار زیاد شده است.  پیشرفتروبه کشورهایکاغذ در 

است که بیشتر از  پیداکردهدرصد افزایش  5.7حال افزایش است و درخواست برای بسته بندی کاغذی در چین 

فزایش درخواست باالی کاغذ و بسته بندی کاغذی به افزایش درخواست خمیر کاغذ دیگر دنیا است. ا یاهرج

و  شوندمیاز کاغذ های بازیافت شده در آمریکا به چین فرستاده  شدهگرفتهمنجر شده است. بیشتر خمیر کاغذ 

 .شودمیستفاده کاغذی و کارتنی ا هایجعبهبقیه آن در تولید انواع محصوالت کاغذی و بیشتر از همه در تولید 

تولید  یدوبارهبه افزایش  درنهایتافزایش استفاده از بسته بندی کاغذی به افزایش بازیافت کاغذ و  درنتیجه

.شودمیبسته بندی کاغذی منجر   

 

بسته بندی کاغذی یآینده  

بسته بندی  هایکارخانهدرخواست برای بسته بندی کاغذی باال رفته است، صنعت تولید کاغذ در  کهازآنجایی

جهانی پاسخ دهد. در آینده بسته بندی کاغذی جایگزین پلی  نیازهایکرده است تا بتواند به  گذاریسرمایه

یا در  اندآوردهبزرگ در حال حاضر به بسته بندی کاغذی روی  هایشرکت و. بسیاری از صنایع شودمیاسترن 

کاغذی  هایلیوانشرکت استارباکس فقط از  مثالعنوانبهآزمایش محصوالت کاغذی هستند. حال تست و 

 هایجنگلو به خاطر مصرف باال  کندمیی بازیافت کاغذ فعالیت  ٔ  درزمینهفعال  طوربهو  کندمیاستفاده 

مخصوص به خودش را دارد. اگر بازیافت کاغذ در آینده رشد بهتری داشته باشد و زیربنایش در  یخودساخته



در  طورهمینبه رشد بسته بندی های کاغذی کمک کند و  تواندمیشود یا بهتر شود  ساخته کشورهابسیاری از 

زیادی دارد. تأثیرهم  هاقیمتپایین آمدن   

 

 بسته بندی کاغذی برای صنایع غذایی

رو به رشد برای بسته بندی کاغذی و استفاده از کاغذ های بازیافت شده، صنایع مربوط به غذا  بازارهاییکی از 

 بینیپیشاما  شوندمیع غذایی استفاده ایدرصد از کاغذ های بازیافت شده در صن 0در حال حاضر تنها  هستند.

 هایسرویسدر آینده استفاده از بسته بندی کاغذی ساخته از شده از کاغذ های بازیافتی با رشد بازار  شودمی

در بسته  هارستورانغذایی و  هایکارخانهدر حال حاضر بسیاری از  غذایی، افزایش چشمگیری داشته باشد.

و امروزه عالوه بر مواد غذایی خشک از بسته  کنندمیبندی محصوالت و ارسال و حمل نقل از کاغذ استفاده 

ضد  هایپروسهخاص مثل  هایروشالبته با ) کنندمیبندی کاغذی برای مواد غذایی تر و فریز شده هم استفاده 

داخلی بسته بندی( یالیهکاغذ یا متاالیز کردن  کردنآب  

 

 


