
اگر بخواهیم از نگاه زیست محیطی به بسته بندی شیشه ای و بسته بندی پالستیکی نگاه کنیم، بیشتر مردم به 

است. از طرفی پالستیک هم طرفداران خودش را  پایدارتراین بسته بندی  کنندمیشیشه فکر  خصوصیاتعلت 

با محیط زیست  توانندمیدلیلی که هر دو  ترینبزرگدارد که باور دارند پالستیک یک محصول پایدار است. 

سازگار باشند این است که قابلیت بازیافت شدن دارند. البته شیشه بعد از بازیافت شدن فقط تبدیل به شیشه 

بعد از بازیافت شدن پالستیک شکل و خواص خودش را از  کهازآنجاییل محدودیت دارد. به همین دلی شودمی

.بهتر است به انواع محصوالت بازیافت شود تواندمی دهدمیدست   

 

 معایب بسته بندی شیشه ای:

 غذایی مثل مختلف برای بسته بندی های هایمغازهاز بسته بندی شیشه ای در سوپر مارکت ها و  بااینکه

دارد. در  هاییمحدودیت، رسدمی درازمدتاما وقتی به بسته بندی  شودمیآبمیوه، روغن، ادویه و غیره استفاده 

.کنیممیادامه به چند مورد از معایب بسته بندی شیشه ای اشاره   

 

 وزن:

عنی است از پالستیک است. این به این م ترسنگینباید در مورد این صحبت کنیم که شیشه  هر چیزیقبل از 

که  هاییکنندهمصرف طورهمین. خواهدمیزمان و انرژی بیشتری  هاتولیدکنندهو توزیع توسط  ونقلحملکه 

را انتخاب کنند. ترسبکباید محصول را تا خانه ببرند ممکن است ترجیح بدهند یک محصول   

 

 شکننده بودن:

ما از سنین پایین  یهمهسیار جدی است. ب ایمسئله، شکننده بودن رسدمیوقتی صحبت به ظروف شیشه ای 

و ممکن است  شکنندمی راحتیبهیاد گرفتیم که باید در کنار ظروف شیشه ای حواسمان را جمع کنید چون 

از پالستیک است که این شانس افتادن و شکستنش را بیشتر  ترسرسری. از طرفی شیشه ببیندکسی آسیب 

.کندمی  

 

 خطرناک بودن:



 شکسته بسته بندی های هایتکهاست.  ترخطرناکشکستن شیشه بسیار نواع دیگر بسته بندی ها در مقایسه با ا

ی شود. این مسئله برای افرادی که در ترخطرناک هایآسیبشیشه ای ممکن است باعث پاره شدن پوست و 

بسیار  تواندمی کنندمیشیشه ای را جا به جا  یا بسته بندی های کنندمیکار  سازیشیشه هایکارخانه

باشد. زنندهآسیب  

 

 بسته بندی پالستیکی:

بسته  هایمزیتبسته بندی پالستیکی و شیشه ای هستیم و تا اینجا  یمقایسهدر این مقاله در حال  کهازآنجایی

ه بست البته .کنیممیبسته بندی پالستیکی را معرفی  متداولنوع  سهدر ادامه  اندبودهبندی پالستیکی بیشتر 

به همین دلیل برای بسته بندی محصوالت بسیار  شودمیبسیار متنوعی تولید  هایشکلستیکی در بندی پال

.شودمیمتفاوت استفاده   

 

پالستیکی: جعبه های  

. عالوه بر این، بسته بندی بینندنمیبا آب و گرما آسیب  راحتیبهکاغذی، ظروف پالستیکی  برخالف جعبه های

این خاصیت به تازه ماندن هر چیزی که  دهندنمیاکسیژنی را راه  هیچز نشود پالستیکی تا وقتی درشان با های

در تعداد زیاد این محصوالت را  فاسدشدنبا بدون نگرانی از  توانندمیو مردم  کندمیداخلشان است کمک 

تا  کنندمیاستفاده  هاکارخانهاست که  هاییقابلیتدر آخر بسته بندی پالستیکی شفاف یکی از  خریداری کنند.

نباشد. موردنیازاضافی روی چاپ اطالعات  یهزینهمحصوالت را به مشتری نشان دهند و مجبور به   

 

پالستیکی: بطری های  

که شبیه به پلی استر است و برای بسته بندی آب و  شوندمیپالستیکی از رزین پلیمر ساخته  بطری های

بودن آن  وزنسبک شودمیمایعات از بطری پالستیکی استفاده . یکی از دالیلی که برای شودمیمایعات استفاده 

 است برای همین بطری های بادوام. پالستیک بسیار محکم و کندمی ترآسانرا  هاآن ونقلحملاست که 

پالستیکی عایق حرارتی خیلی خوبی  . در آخر بسته بندی هایبینندنمیپالستیکی در صورت افتادن آسیبی 

مای خودشان را دیگر د بهتر از بسته بندی های پالستیکی مایعات داخل بطری های شوندمیهستند که باعث 

.دارندنگه  



 

 ظروف بسته بندی پالستیکی:

. بویی که ناشی از یک ایمداشتهبا یک بوی بد را  شدنمواجهباز کردن یخچال و  یتجربهما  یهمه احتماالً

پالستیکی این است که حتی در  باکیفیت بسته بندی های هایمزیتمحصول غذایی فاسد شده بود. یکی از 

، بلکه بسته بندی فاسدشدندر زمان  تنهانه .ماندمیداخل همان بسته بندی باقی  چیزهمهغذا،  فاسدشدنمواقع 

طعم و بوی محصوالت را در خودش نگه دارد تا بوی مواردی مثل ادویه کاری یا رب  تواندمیپالستیکی 

 توانندمیپالستیکی  بسته بندی های غذا داشتننگهمحافظت و تازه عالوه بر  .برنداردل خانه را ک رنگیفگوجه

.شدن هستند و این یک مزیت بسیار کاربردی است ماکرویوقابل  هاآنفریز شوند و اکثر   

 

 

 

 

 

 


