
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسته بندی دوستدار محیط زیست

 بسته بندی دوست دار محیط زیست:
 یمحصوالت یداریاز مصرف کنندگان به پا یاری، بسریاخ یهادر سال

 یشتریها توجه بآن تیکنند و مشاغل مورد حمایم یداریکه خر

گار و ساز یهایبسته بند یامر باعث شده تا طراح نید. ااننشان داده

 ،نینالآانواع محصوالت اعم از  یبرا ستیز طیبا مح دارو دوست داریپا

 .ابدی شافزای …و  یخرده فروش یهافروشگاه

در  ،یتجار یکنندگان و صاحبان نام ها دیکه تول ییهاتیفعالو حاال 

 دهند عبارتند از:یانجام م نهیزم نیا

 کاهش مقدارزباله 

 آسان افتیباز تیاستفاده از محصوالت با قابل 

 افتیباز شتریب زانیم 

 ریپذ دیاستفاده از مواد با منابع تجد 

 یاستفاده کمتر از بسته بند 

دوست دار  یهایبسته بند دیتول نهیدر زم ی کههفت اصلحال به 

 :و به شرح زیر می باشد می پردازیم است دهیمطرح گرد ستیز طیمح

 ییمواد غذا ایاجناس و  یدر برخ یحذف بسته بند (1

 مواد یکاهش بسته بند (2

 قابل استفاده مجدد یها یاستفاده از بسته بند  (3

 تجدیدپذیر (4

 افتیقابل باز  (5

 نهیهز اینداز اپس  ییهدف نها - یسود )سود اقتصاد (6

 (یخنث

 آموزش (7

در  تافیهنوز تعداد مواد قابل باز ار،یبس یعلم یهاشرفتیوجود پ با

 یمحصول محدود و اندک است و مواد سنت یبسته بند یترس برادس

و  دایز ژنیاستفاده اکس زانیاز نظر م ،یمورد استفاده در بسته بند

 د.رونیبه شمار م ستیز طیمح یبرا یمهم یهاندهیرطوبت باال، آال

 قیقد یهایزیبهتر، مواد مناسب تر و برنامه ر یحال، با طراح نیبا ا

 یاه یتوان به بسته بند یعضو اکو( م یاز جانب کشورها ژهیتر )به و

 یهایبسته بند یبرا ینیگزیبه عنوان جا ستیز طیدار محدوست

اشت ددر نظر  دیبا زیرا ننکته  نیکرد. در کنار آن ا دایدست پ یکنون

 یاه یبسته بند نهیدر زم ستیز طیسازگار با مح یهاکه ارائه راه حل

ن آ یمحصول و بسته بند یباال تیفیهم راستا با حفظ ک دیبا دار،یپا

 باشد.

 :یدر صنعت بسته بند کیپالست یبرا دیجد ییها نیگزیجا

دوست  یهاکیها گرچه ازجمله پالستتیکامپوز-بریها و فکیوپالستیب

توانند یدر همه مواد نماما  شوندیمحسوب م ستیز طیدار مح

باشند. به عنوان  یکنون یهاکیپالست یبرا یمناسب یها نیگزیجا

 :مثال

 PLA (Polylactide Acid Plastics) طیدر شرا برهایف یبرخ و 

ته شکننده و نامقاوم هستند و الب اریکردن، بس زیو فر دیشد یسرما

 باشد.یدر حال انجام م نهیزم نیدر ا یریچشمگ یهاشرفتیپ

PLA*  چیست؟ 

 مانندساخته شده است  یعیشفاف است که از مواد طب کیپالست ینوع 

 نوع از خطوط مشتق شده از ذرت است که کو در واقع ی نشاسته ذرت

 50-30با استفاده از  PLA دیتول. ساالنه است ریدپذیمنبع تجد کی

 یمبتن یمرهایبا پل سهیدر مقا دیتول یبرا یلیدرصد کمتر سوخت فس

 .شودیم دیکمتر در طول تول 2CO دیبر نفت، منجر به تول
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 ی:عیخالقه با مواد طب یبسته بند (2

  .هستند ییادر صنعت مواد غذ یخواص خوب یموز دارا یهابرگ

و رطوبت مواد  یهستند که چرب میسطح چرب ضخ کی یها داراآن

ها نرم و برگ نیا نیدارند. همچنیم رهیدر خود ذخ یرا به خوب

 یندمختلف بسته ب یهاتوانند در روش یرو م نیمنعطف هستند و از ا

ها برگ نیکه با ا ییهایبند بستهباز کردن  یباشند. برا ریشکل پذ

توان از  یسوراخ ساده م کیو به کمک  یاند به سادگهشکل گرفت

 ها استفاده نمود.آن

 

 یها یعامل بازدارنده آلودگ کیبه مثابه  یبسته بند (3

 : ستیز طیمح

د و باشنکننده ترین محصوالت تولید بشر میها یکی از آلودهباتری

ای ههای مرگ آفرین با سایر زباله خطری که از آمیختگی این زباله

ی آید بسیار شایع می باشد. از این رو دقت در نحوی پدید میشهر

احی ما توان در روند طرها را میتوزیع، استفاده و دور ریختن باتری

 .طراحان بسیار پر اهمیت دانست

 

 

 

 

 :پالستیک های پایدار و دوست دار محیط زیستدیگر انواع 

Bagasse - Sugar Cane Pulp: ه به شده ک لیشکت ییبرهایاز ف

 یاماده رندیگیرا از آن م شکرین رهیش یهستند. وقت یعاج یعیرنگ طب

 است. bagasseماند که همان یم یباق

Palm Fiber :شوداز مواد باقی مانده از روغن گیری خرما تولید می .

می باشد و هر دوی این مواد برای   bagasseاین ماده بسیار شبیه 

 .باشندیکبار مصرف مناسب می هایی نظیر ظروفتولید بسته بندی

 

 

 

 

Biomass Fiber Composite – AgroResin :ریپذ هیاز مواد تجز 

 یزمصارف کشاور یبرا یبه مواد آل یریپذ لیکود شدن و تبد تیو قابل

biomass یدارد و مصارف یعیطب شهیساخته شده است و در واقع ر 

 دارد. یدر صنعت بسته بند palm fiberمشابه با 

: Reed Fiber - a Japanese Innovation برگرفته از  یبرهایف

 توانند به یتند. آنها مشدا یریو چشم گ عیکه رشد سر ین یهاساقه

مواد  نیمواد بازگردند. ا افتیشوند و به چرخه باز لیتبد گرید یمواد آل

نند. کیم دایبستر رودخانه ها رشد پ ای اهایو کنار در یدر مناطق ساحل

نوع  نیا دیتول ینداشتند و تنها برا یگونه ارزش خوراک چیمواد ه نیا

 شوند.یم دیدر ژاپن تول کیپالست

: PlasTerra - Biodegradable Plastic هیتجز کینوع پالست کی 

نند ما ادیز هیتجز تیبا قابل یمتفاوت یهاbioresin   است که از ریپذ

 است. افتهی لیتشک بریانواع ف ریو سا   PLAنشاسته،

 :(sustainable packaging) داریپا یهایبندنمونه از بستهه س

  محصول: یدفعات استفاده از بسته بند شیافزا (1

ن استفاده مجدد به عنوا تیبا قابل یپارچه ا یهاسهیاستفاده از ک

 ی.لونینا یهاسهیک نیگزیجا
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