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چكيده
در سراسر زنجيره تأمين ،بستهبندي نقشي اساسي در تحويل ايمن كاال به مصرفكننده نهايي را بررعهرده دارد
همچنين داراي پتانسيل زيادي براي كمک به توسعه پايدار است اين مقاله به بررسي و ارائره بيرنشهرايي دربراره
دانش و درک مصرفكنندگان از جنبههاي محيطي بستهبندي مواد غذايي و شرح تفصيلي نحوه مشاركت و يا تقابل
اين جنبهها در توسعه پايدار زيستمحيطي است مرور كلي مطالعاتي كه اخيراً در زمينه بسرتهبنردي انجرا شرده،
تأكيد بر عملكرد محافظتكننده بستهبندي است چرا كه اين عملكرد به لحاظ زيست محيطي نقش بسيار پررنگي در
توسعه پايدار دارد در مقابل ،آنچه مصرفكنندگان از اثرات زيست محيطي بستهبندي درمييابند ،منحصرراً مربرو
به مواد بستهبندي ميشود از نظر مصرفكنندگان ،بستهبندي با پايه كاغذ به نفع محيط زيست است ،در حرالي كره
پالستيک و فلزات اين گونه نيستند اين مطالعه نشان ميدهد اكثر مصرفكنندگان كه درنظرسنجي شركت كردهانرد
از نقا ضعف خود در قضاوت وضعيت زيست محيطي بستهبندي مواد غذايي آگاه هستند كه اين خود مبني بر نياز
مصرفكنندگان به راهنمايي است ،در غير اين صورت ،انتخاب مصرفكننده ميتواند ناخواسته بره لحراظ زيسرت
محيطي عد سازگاري با اهداف توسعه پايدار را داشته باشد
افووو ايش نهرانووويهووواي زيسوووتمحيطوووي در ميوووان

واژههاي كليدي
ترجيحات مصرفکننده ،بستهبندي ،بستهبندي مواد غذايي
ارگانيک ،نظرسنجي ،توسعه پايدار بستهبندي

بستهبندي را ني شامل مويشوود .هموان گونوه کوه روکوا و
اوسيتالو2در سوا ( )2008در مطالعوهاي در زمينوه انتخوا
مصرفکننوده بور اسواس نوشويدنيهواي عملهورا گو ار

 -1مقدمه
خردهفروشي موواد غوذايي موجو

مصوورفکننوودگان جهووت انتخووا

محصووو ت غووذايي،

افو ايش فورو

موواد

غذايي ارگانيک شده است .شايد دليل ايون افو ايش ،عالقوه و
آگاهي عموم مصرفکنندگان به توسعه پايودار اسوت .مسوالل
زيست محيطي و اخالقي بيش از پويش در انتخوا

محصوو

توسط مصرفکنندگان حال اهميت هستند.

دادهاند ،مصورفکننودگان بيشوتر بسوتهبنودياي را انتخوا
ميکنند که سازگار با محيط زيست باشد] .[4بوا ايون هموه،
در اين مطالعه دربواره نوو بسوتهبنودي سوازگار بوا محويط
زيست و يا اينده چه نو بستهبندي از لحاظ مصرفکننوده
با محيط زيست سازگار است ،توضيحي داده نشوده اسوت،
لذا اين مطل

 -1عضو هيات علمي گروه طراحي صنعتي ،دانشودده هنور ،دانشوهاه

ميتواند به عنووان يوک موضوو تحقيقواتي

باشد که مطالعات بيشتري را ميطلبد.
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