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هم اکنــون آرامــش موجــود در جامعــه ناشــی از گــذار از شــیوع ویــروس 
ــار  ــازار ظــروف یکب ــدی در ب ــا باعــث شــده شــاهد تحــرک جدی کرون
مصــرف باشــیم. نوســان بهــای ارز  و وارد شــدن مقطعــی بــه کانــال 
ــا  ــی موجــب شــد ت ــرای هــر اســکناس آمریکای ــان ب 29 هــزار توم
تحــرک جدیــدی در تقاضــای ظــروف یکبارمصــرف و بســیاری از 

محصــوالت صنعــت پالســتیک مشــاهده شــود.
در خصــوص بازارهــای جهانــی؛ در صورتــی کــه مــوج میکــرون 
ــه زودی بایــد  ــازار نفــت منتهــی شــود ب ــه افــت جــدی در ب ب
ــازار محصــوالت پلیمــری  چشــم بــه راه امــواج کاهشــی در ب
باشــیم اگرچــه رونــد نزولــی بهــای مــواد اولیــه را کــژ دار و 

مریــز شــاهد هســتیم. 
شــیوع واریانــت جدیــدی از بیمــاری کرونــا اگرچــه هنــوز ابعــاد 
ــت در  ــقوط ارزش نف ــث س ــا باع ــداده، ام ــان ن ــود نش ــخصی از خ مش
معامــالت هفتــه قبــل شــد. کارشناســان معتقدنــد ایــن رفتــار بیــش از آن کــه 
ــرمایه گذاران  ــرس س ــده ت ــد منعکــس کنن ــای اقتصــادی باش ــع واقعیت ه تاب
از تکــرار تجربــه دو ســال گذشــته در بازارهــای کاالیــی اســت. بــا ایــن حــال 
هنــوز اثــرات ایــن کاهــش قیمــت به طــور جــدی خــود را در بازارهــای وابســته 

از جملــه محصــوالت پتروشــیمیایی نشــان نــداده اســت.
ــره  ــا ســیگنال امیکــرون چه ــد ت ــی منتظرن ــف کاالی ــای مختل ــاالن بازاره فع
واقعــی خــود را نشــان دهــد تــا میــزان اثرگــذاری آن بصــورت دقیــق مشــخص 

گــردد و پــس از آن دربــاره ورود بــه بازارهــا تصمیــم گیــری کننــد.
ــن  ــانه های ای ــرده نش ــالم ک ــت اع ــی بهداش ــازمان جهان ــال س ــن ح ــا ای ب
بیمــاری تاکنــون چنــدان خطرنــاک نبــوده اســت و ایــن یعنــی ممکــن اســت 
ــن  ــر ای ــوان ب ــی نمی ت ــود ول ــم ب ــاری نخواهی ــی از بیم ــوج خطرناک شــاهد م

ــری دارد.  ــت نظــر دیگ ــازار نف ــرد چــون ب ــده پافشــاری ک عقی
ایــن در حالــی اســت کــه شــاهد یــک رونــد کاهشــی در بــازار جهانــی مــواد 
اولیــه پلیمــری بودیــم کــه بــا توجــه بــه کاهــش قیمت هــا در بــازار نفــت خــام 

می تــوان انتظــار تــداوم نســبی ایــن رونــد عمومــی را داشــت. 
از ســوی دیگــر نــرخ تمــام انــواع محصــوالت پلیمــری بــه یــک رونــد مشــابه 
بــا افــت نــرخ روبــه رو نیســتند، بلکــه بعضــی از بازارهــا هنــوز در برابــر کاهــش 

ــر هســتند.  ــد و منتط ــت می کنن ــا مقاوم قیمت ه
ــاله  ــت، مس ــت قیم ــر اف ــتایرن در براب ــت پلی اس ــال مقاوم ــوان مث ــه عن ب
مهمــی اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه در دوره هــای قبلــی ســقوط آزاد 

بهــای نفــت خــام شــاهد بودیــم گــروه کاالیــی اســتایرنی ها شــرایط متعادلــی 
ــه نکــرد. ــرخ جــدی  را تجرب داشــت و افــت ن

ــی  ــازار داخل ــه ب ــر ب ــد و اگ ــی کن ــم خودنمای ــاز ه ــد ب ــت می توان ــن واقعی ای
توجــه کنیــم تقاضــا بــرای پلی اســتایرن و کاالهــای تولیــدی از آن هنــوز بــاال 
اســت و بــه نظــر نمی رســد در کوتــاه مــدت تغییــری در حجــم تقاضــا شــاهد 
ــا ریســک های  ــن مــوارد در شــرایطی اســت کــه بازارهــا ب باشــیم. تمامــی ای
جدیــدی  روبــه رو هســتند و هــر کــدام می توانــد اثــر متناقضــی بــر دورنمــای 

تقاضــا و نوســان قیمت هــا برجــای گــذارد. 
ــروف  ــرون مع ــه اومیک ــه ب ــا ک ــروس کرون ــد وی ــه جدی ــیوع گون ــرس از ش ت
شــده، هنــوز بــه کشــور مــا نرســیده اســت بــا ایــن حــال اقدامــات احتیاطــی 

ــت.  ــر گرف ــده در نظ ــای آین ــد در هفته ه را بای
اینکــه بازارهــای جهانــی نفــت خــام بیــش از  حالــت مــورد انتظــار از شــیوع 
ایــن ویــروس ترســیده اســت نشــان می دهــد کــه بایــد قیمــت نفــت خــام را 
افزایشــی در نظــر نگیریــم. شــاید ســطوح باالتــر از 80 دالر بــه ایــن زودی هــا 

در دســترس نباشــد. 
ــا و پیــک ســرایت آن  ــه کــه دوره هــای قبلــی شــیوع ویــروس کرون همان گون
ــازار  نشــان داد تقاضــای ظــروف یکبــار مصــرف بــرای قالــب محصــوالت در ب
داخلــی حتــی بازارهــای صادراتــی کاهــش پیــدا نمی کنــد بلکــه نگرانی هــا و 
مشــکالت از حمــل و نقــل یــا تامیــن مــواد اولیــه، همچنیــن تغییــر در ســبک 
زندگــی افــراد اســت کــه اثــر جانبــی و نــه مســتقیم بــر ایــن بــازار بــر جــای 

می گــذارد. 
بــا توجــه بــه تمامــی ایــن مــوارد انتظــار بــر ایــن اســت کــه تقاضــای ظــروف 
یکبــار مصــرف مخصوصــا انــواع کاتلــری قدرتمندانــه ادامــه یابــد و ایــن رونــد 

جایــی بــرای افــت نــرخ جــدی باقــی نمی گــذارد. 
تجمیــع مــوارد فــوق حکایــت از آن دارد کــه بــازار در روزهــای آینــده اگرچــه 
ــوان  ــه رو خواهــد شــد امــا تغییــر جــدی نداشــته و می ت ــا ریســک هایی روب ب
اســتمرار تقاضــای مســتمر و جــذاب را در نظــر گرفــت کــه بــر رفتــار اهالــی 

بــازار اثرگــذار خواهــد بــود. 
ــان  ــف یکس ــای مختل ــد در واحده ــت تولی ــه وضعی ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
ــای  ــدی روزه ــای تولی ــیاری از واحده ــت بس ــن اس ــت و ممک ــوده و نیس نب
ــی  ــکل خاص ــون مش ــزرگ تاکن ــای ب ــا واحده ــد، ام ــه کنن ــختی را تجرب س
ــود  ــازار خ ــهم ب ــش س ــا افزای ــش رو ب ــک های پی ــاالً از ریس ــته و احتم نداش

ــرد.  ــد ک ــور خواهن عب
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بــا اعــام رســمی انتشــار ســویه جدیــد کرونــا ویــروس بــازار بــا شــوک ریــزش 
بهــای نفــت، خــود را بــرای تغییــر مســیر جــدی عرضــه و تقاضــا آمــاده ســاخت. 
دیگــر بــا صراحــت نمیتــوان از افزایــش حجــم دادوســتدها در پایــان ســال ســخن 
گفــت و بایــد در انتظــار اثــر گــذاری ایــن ســویه جدیــد فعــا منتظــر مانــد آن هــم 
در شــرایطی کــه ریــزش بهــای نفتــا تــرس جدیــدی را بــرای اهالــی بــازار ترســیم 

کــرده اســت.

سردرگمی در بازارهای آسیایی پلی پروپیلن ها
هرچنــد رونــدی کــه بــازار محصــوالت پلیمــری طــی هفتــه گذشــته ســپری کــرد 
ــود، امــا بازهــم فضــای  ــازار از بازگشــت محدودیــت هــا ب ــی ب جــدا از تــرس اهال
ــتوار  ــته اس ــه گذش ــار هفت ــه چه ــد س ــه مانن ــات ب ــان معام ــر جری ــی ب کاهش
 PP بــوده اســت. بنــا بــه نظــر برخــی تجــار در هفتــه منتهــی بــه 26 نوامبــر، بــازار
چیــن در میــان احساســات متفــاوت جهت گیــری خاصــی نداشــت. منابــع گفتنــد 
ــر PP و PE تولیدکننــدگان  ــود. کل ذخای ــر ب کــه تقاضــای پایین دســتی نســبتا بهت
بــزرگ چینــی در حــدود 670,000 تــن در 24 نوامبــر شــنیده شــد. منابــع گفتنــد 
کــه برخــی از تولیدکننــدگان پروپــان دهیدروژناســیون یــا PDH مبتنــی بــر PP بــا 
نــرخ هــای عملیاتــی پاییــن تــری در میــان حاشــیه ســود محــدود کار مــی کردنــد. 
عرضــه PP در حــال حاضــر در چیــن متعــادل شــنیده مــی شــود و شــرکت کنندگان 
در تجــارت بــه پتروشــیمی هــای جدیــد چشــم دوختــه بودنــد کــه انتظــار مــی 
رفــت در مــاه هــای دســامبر و ژانویــه بــه صــورت فعــال آغــاز بــه کار کننــد. بحــث 
واردات فیزیکــی در میــان قیمــت هــای رقابتــی PP داخلــی چیــن ضعیــف بــود، در 
حالــی کــه آربیتــراژ صــادرات در بحبوحــه افزایــش هزینــه حمــل و نقــل در حــال 
کاهــش بــود. در آســیای جنــوب شــرقی، قیمت هــا در میــان پیشــنهادات رقابتــی 
از ســوی کــره جنوبــی ســمت و ســوی کاهشــی داشــت. محصــول کــره ارزان تریــن 
محصــول در آســیای جنــوب شــرقی اســت و قیمــت آن کمتــر از ســایر مناطــق از 
جملــه چیــن بــود.  امــا در جنــوب آســیا یعنــی در هنــد و پاکســتان، تمایــل خریــد 
ــوب  ــیای جن ــا در آس ــت ه ــش قیم ــد. کاه ــزارش ش ــف گ ــه ضعی ــول هفت در ط
ــت.  ــته اس ــر گذاش ــی تأثی ــیای جنوب ــات در آس ــر احساس ــز ب ــن نی ــرقی و چی ش
خریــداران آمادگــی پذیــرش هیــچ پیشــنهاد باالیی از خــارج از کشــور را نداشــتند 
زیــرا فشــاری هــم از ناحیــه تقاضــا وجــود نداشــت. برخــی از فعــاالن بــازار انتظــار 
دارنــد قیمــت هــا بیشــتر کاهــش یابــد. نوامبــر معمــوالً یــک دوره کــم تقاضــا در 
هنــد اســت. پیشــنهادهایی از چیــن در پاکســتان شــنیده شــد، امــا هیــچ معاملــه 
ای منعقــد نشــد. حمــل و نقــل کانتینــری از چیــن بــه هنــد و پاکســتان همچنــان 
باالســت. برخــی از معامــات قبــاً در مــورد محمولــه هــای عمــده از چیــن بــه هند 
ــا کل واردات  منعقــد شــده بــود، امــا بــه گفتــه منابــع، ایــن مقــدار در مقایســه ب
ــه دلیــل خطــر آســیب بیشــتر،  ــداران ب ــر اســت. همــه خری ــه بســیار کمت ماهان

حمــل و نقــل را بــه صــورت فلــه امــکان پذیــر نمــی داننــد.

افت بهای پ پ در ترکیه ، بیش از 50 دالر
ــدید  ــرا تش ــود، زی ــی ب ــر حداقل ــه 26 نوامب ــی ب ــه منته ــه در هفت ــارت ترکی تج

بحــران ارزی فعــاالن بــازار را در حاشــیه نگــه داشــت. S&P Global Platts قیمــت نقدی 
ــا کاهــش 50 دالر در هــر تــن درایــن هفتــه در بهــای 1640 دالر در  CFR ترکیــه راب
هــر میلیــون تــن در 24 نوامبــر ارزیابــی کــرد. لیــر ترکیــه در 23 نوامبــر 15 درصــد 
ســقوط کــرد و توســط رئیــس جمهــور رجــب اردوغــان در دفــاع از کاهــش اخیــر 
نــرخ بهــره بــه واســطه بانــک مرکــزی بــه پاییــن تریــن حــد خــود نزدیــک بــه  
13,5 در برابــر دالر رســید. لیــر از مــرز 10 لیــر/دالر بــرای اولیــن بــار در تاریــخ پــس 
از آن کــه بانــک مرکــزی ترکیــه دوبــاره نــرخ بهــره را بــه 15 درصــد کاهــش داد در 
12 نوامبــر ســقوط کــرد،. فــروش ارز مــورد معاملــه بحــران ارزی حتی از ســال 2018 
ــه نزدیــک 7 لیــر/دالر کاهــش یافــت. یــک تاجــر  ــی کــه ارز ب ــر اســت، زمان بدت
گفــت: بــازار بــه دلیــل کاهــش ارزش پــول ســاکت اســت و هیــچ فعالیتــی وجــود 
نــدارد. بــا کاهــش بهــای پ پ در میــان افــت جــدی پیشــنهادات، مصرف کننــدگان 
در میــان حاشــیه های پاییــن دســتی ضعیــف و فرصت هــای صادراتــی محــدود، بــا 

ــد. ــن کار می کردن ــای پایی نرخ ه

بی اثری نوسان دالر در بازار داخلی 
ــته،  ــای گذش ــه ه ــی هفت ــی دالر ط ــزار و 800 تومان ــش از ه ــد بی ــود رش ــا وج ب
ــا  ــود، ب ــاه همــراه شــده ب ــا شــارژ ســهمیه های اول م ــورس کاال کــه ب معامــات ب
افــت حجــم عرضــه در گریدهــای شــیمیایی؛ در نهایــت ارقامــی پاییــن تــر از هفته 
چهــارم آبــان را ثبــت کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر خــاف رونــد شــیمیایی 
هــا، گریدهــای نســاجی و فیلــم از رشــد خوبــی در ایــن هفتــه در حجــم معامــات 
خــود برخــوردار شــدند کــه بیشــتر ناشــی از رشــد حجم عرضــه این گــروه بــود. در 
ایــن هفتــه همچنــان سرکشــی از انبارهــا و پلمــپ انبارهــای متخلــف ادامه داشــت، 
تــا ســایه آن بــر خریدهــای بــورس کاال ســنگینی کنــد، در شــرایطی کــه بســیاری 
از انبارهــای شــور آبــاد از تــرس سرکشــی، مــواد اولیــه خــود را بــا بهــای بســیار 
پاییــن تــر بــه فــروش مــی رســانند.   بــا وجــود افــت نســبتا محســوس بازارهــای 
جهانــی، در اعــام قیمــت هــای پایــه ایــن محصــول توســط دفتــر توســعه صنایــع 
ــه رشــد  ــا دفتــر تنهــا ب ــر گــذاری ایــن تغییــرات نبــود، ت تکمیلــی خبــری از اث
0,34 درصــدی میانگیــن هفتگــی دالر نیمایــی بســنده کنــد و ســه گرید شــیمیایی 
و نســاجی و فیلــم پلــی پروپیلــن هــر ســه بــا رشــد 0,34 درصــدی همــراه شــدند. 
بــا ایــن شــرایط میتــوان ایــن تغییــرات ناچیــز را نادیــده گرفــت و رونــد بــازار را 
پیرامــون عوامــل دیگــر بررســی کــرد. بــا این وجــود طــی معامــات هفتــه دوم آذر 
مــاه معاملــه گــران بــی توجــه بــه احتیــاط حاکــم بــر بــازار زیــر ســایه مذاکــرات 
ویــن در بســیاری از گریدهــا وارد فــاز رقابتــی شــدند. تــرس و بــی اعتمــادی اهالــی 
ــد شــد و ایــن در  ــه ایــن رون ــازار از نتیجــه مثبــت پیرامــون مذاکــرات منجــر ب ب
شــرایطی اســت کــه اهالــی بــازار بــه خوبــی مســیر کاهشــی بازارهــای جهانــی را 
ــد صعــودی خــود  ــه رون ــرخ آزاد ارز ب رصــد میکننــد. از ســویی هفتــه گذشــته ن
ادامــه داد و ســبب افزایــش بیشــتر فاصلــه دو نــرخ آزاد و نیمایــی ارز شــد؛ از آنجــا 
ــازار محصــوالت پتروشــیمیایی نشــان می دهــد، افزایــش  ــه معاماتــی ب کــه تجرب
ایــن فاصلــه، پتانســیل ورود هیجانــی تقاضــا بــه ایــن بــازار را دارد و می توانــد جــو 

کلــی معامــات را آشــفته کنــد.

بررسی بازارهای جهانی پلی پروپیلن

 ترس شدید بازارهای جهانی 
از بازگشت محدودیت ها



کابوس دالری بازار پلیمرها 

 واسطه ها 
از نیما رکب 
خوردند؟ 

نوســان قیمــت دالر نیمایــی بــرای اهالــی بــازار پلیمرهــا مدتــی اســت 
ــه گمــان  ــل شــده آن هــم در شــرایطی ک ــوس تبدی ــک کاب ــه ی ــه ب ک
مــی کردنــد مــی تواننــد بــا در اختیــار داشــتن اطاعــات نهانــی اســت ، 
از نوســانات احتمالــی قیمت هــا کســب ســود کننــد. افشــای مفــادی از 
یــک نامــه طبقــه بنــدی شــده از ســوی بانــک مرکــزی در شــبکه های 
اجتماعــی کــه در آن بــه افزایــش قیمــت نیمایــی ارز و نزدیــک شــدن 
ــه  ــبیه ب ــزی ش ــود چی ــر داده ب ــرخ آزاد خب ــا ن ــنا ی ــای س ــه به آن ب
طغیــان قیمتــی قلمــداد شــد و همــه گمــان کردنــد دالر نیمایــی رشــد 
ــه دیگــری  ــه گون تمــام قــدی خواهــد داشــت. امــا واقعیــت قیمتــی ب
خودنمایــی کــرد. در شــرایطی کــه همــه انتظــار داشــتند دالر نیمایــی 
ــی از  ــه دالر نیمای ــای روزان ــته به ــه گذش ــر هفت ــود اواخ ــش ش افزای
متوســطه قیمــت هفتگــی آن کم تــر داد و ســتد شــد کــه نشــان مــی 
دهنــد نــه تنهــا ایــن بــازار جریــان افزایشــی نــدارد بلکــه جرقه هــای 
ــه  ــن داده ب ــرد. ای ــاهده ک ــوان مش ــرخ را می ت ــش ن ــی از کاه بزرگ
ــی  ــازار نیمای ــورد انتظــار افزایشــی در ب ــد م معنــی آن اســت کــه رون
ــد.  ــه حاشــیه رفتــه گویــی برخــی از خریــداران رکــب خــورده ان ارز ب
شــنیده هــا حکایــت از آن دارد کــه برجســته تریــن تشــکل پلیمــری 
در نامــه ای بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی از رویــه غالــب افزایــش بهــای 
ــت  ــد قیم ــا رش ــرادف ب ــرده و آن را مت ــدی ک ــاد ج ــی ارز انتق نیمای
ــه از  ــه ک ــن نام ــته اســت. ای ــی دانس ــواد غذای ــه م ــز از جمل ــه چی هم
پیگیــری هــای پیــدا و پنهــان بســیاری برخــوردار شــد مــورد توجــه 
برخــی تصمیم ســازان برجســته اقتصــادی قــرار گرفــت و در مذاکراتــی 
ــان  ــت. از هم ــذاب نیس ــدان ج ــردی چن ــن رویک ــه چنی ــد ک پذیرفتن
زمــان شــاهد هســتیم رونــد افزایشــی دالر نیمایــی بــه نســبت متوقــف 
شــد و بــازار وارد یــک فــاز آرام شــده اســت. ایــن آرامــش قیمتــی بــه 
احتمــال قــوی ادامــه مــی یابــد کــه بــا توجــه بــه افــت قیمــت هــای 
ــد  ــیم خواه ــه ترس ــواد اولی ــازار م ــش روی ب ــدی پی ــاز جدی ــی ف جهان
شــد. ایــن در حالــی اســت کــه انتظــار نداریــم بهــای پلــی اســتایرن 
هــا افــت چندانــی داشــته باشــد امــا بعیــد نیســت در روزهــای آینــده 

پلــی پروپیلــن هــا کاهــش نــرخ را تجربــه کننــد. 



تغییر فصل چه اثری بر بازار ملزومات بسته بندی بر جای می گذارد؟

 گرمی بازار ظروف یکبارمصرف 
در سرمای پاییزی

نهایــی حضــور دارد؛ موجــب کاهــش تقاضــا می شــود. در بــازار ظــروف یکبــار 
ــش  ــا افزای ــع ب ــی صنای ــت. برخ ــر اس ــه ای دیگ ــه گون ــاع ب ــا اوض ــرف ام مص
ــه رو  ــوالت روب ــن محص ــرف ای ــف مص ــا توق ــش ی ــا کاه ــی ب ــرف و برخ مص

هســتند.
مجموعه هــای فعــال در صنایــع غذایــی همچــون حلــوا، حلواشــکری، شــکالت 
و شــیرینی بــا شــروع فصــل ســرما، تولیــد خــود را افزایــش داده و فعالیــن در 
ــد؛  ــام می دهن ــود را انج ــته بندی های خ ــن بس ــا، آخری ــل و خرم ــوزه عس ح
ــرای خــواب زمســتانی، خــود را آمــاده می کننــد. در  ــع ب گویــی برخــی صنای
ــا  ــا، ب ــتوران ها و کترینگ ه ــون رس ــردش همچ ــد گ ــوالت تن ــوزه محص ح
توجــه بــه اپیدمــی کرونــا و فرهنگ ســازی صــورت گرفتــه، )همانگونــه کــه در 
ابتــدای صحبــت بیــان شــد( اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف ماکروویــو بــا 

ــت. ــمگیری روبه روس ــد چش رش
نکتــه ای کــه الزم اســت در ایــن بخــش بیــان شــود، اینکــه بــه مــرور، صنایــع 
غذایــی دریافته انــد، اســتفاده از ظــروف کــم کیفیــت در فرآینــد تولیــد 
محصــول، باعــث بدبینــی مشــتریان نســبت بــه کاالی نهایــی یــا مــواد غذایــی 
ــا  ــع ب ــر صنای ــذا اکث ــود، ل ــرد می ش ــرار می گی ــری ق ــروف پلیم ــه در ظ ک
ــت  ــا کیفی ــروف ب ــتفاده از ظ ــمت اس ــه س ــته بندی ب ــرش در بس ــر نگ تغیی
ســوق پیــدا کرده انــد هرچنــد کــه قیمــت تمــام شــده باالتــری داشــته باشــد. 
ــی هســتیم کــه تولیدکننــدگان  ــه زمان ــه عبــارت ســاده تر در حــال گــذار ب ب
ــا  ــی ب ــد حت ــن بســته بندی ممکــن اســتفاده کنن ــد از بهتری ــح می دهن ترجی

قیمــت باالتــر.

ــرل  ــال کنت ــی احتم ــیون همگان ــرعت واکسیناس ــش س ــا افزای  ب
ــازار  ــر ب ــا بــاال رفتــه، تاثیــر ایــن موضــوع ب شــیوع ویــروس کرون

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــرف را چگون ــوالت یکبارمص محص

ــن روزهــای  ــارک ای ــات مهــم و مب ــی، از اتفاق ــش واکسیناســیون همگان افزای
کشــور بــوده، کــه موجبــات ایجــاد آرامــش در بطــن جامعــه را فراهــم کــرده 
ــی ایجــاد  ــن اپیدم ــر اســاس ای ــه ب ــه ک ــاری جامع ــوی رفت ــه الگ اســت. البت
ــوالت  ــده محص ــب ش ــود موج ــد ب ــر نخواه ــل تغیی ــا قاب ــا مدت ه ــده و ت ش
ــای  ــش نگرانی ه ــت کاه ــا جه ــی خانواده ه ــبد کاالی ــه س ــرف ب ــار مص یکب
بهداشــتی اضافــه شــود. امــا ســهولت اســتفاده از محصــوالت یکبــار مصــرف 
موجــب رفــع دغدغــه فکــری مصرف کننــدگان شــده، تــا در آینــده نزدیــک و 
دور ایــن مجموعــه کاالیــی از ســبد مصــرف خانــوار بــه ســادگی خــارج نشــود.

 در ســال های اخیــر، مــوج مبــارزه بــا اســتفاده از ظــروف یکبــار 
مصــرف تمــام دنیــا را فــرا گرفتــه اســت، تاثیــر ایــن دیــدگاه بــر 
بــازار ایــران تاکنــون چگونــه بــوده و آینــده آن را بــه چــه صــورت 

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
ــوالت  ــا محص ــه ب ــت مقابل ــی جه ــای مختلف ــر، جریان ه ــای اخی ــال ه در س
پالســتیکی در دنیــا شــکل گرفتــه ، کــه برخــی دالیــل سیاســی و اقتصــادی 
پنهــان پشــت ســر خــود دارنــد. بــه عنــوان مثــال اروپــا بــه عنــوان 
مصرف کننــده بــزرگ محصــوالت نفتــی، اقتصــادی متأثــر از نفــت دارد. 
ــری  ــربار دیگ ــای س ــاد هزینه ه ــث ایج ــری باع ــوالت پلیم ــتفاده از محص اس
ــتفاده از  ــش اس ــمت کاه ــه س ــذا ب ــد، ل ــد ش ــور خواه ــرای کش ــان ب ــه زی ب
ــت  ــد بازیاف ــا فرآین ــور م ــر در کش ــوی دیگ ــد. از س ــوالت می رون ــن محص ای
ــم در  ــده آن ه ــازی نش ــزی و پیاده س ــب ، طرح ری ــیوه مناس ــکل و ش ــه ش ب
شــرایطی کــه غالــب محصــوالت پلیمــری قابلیــت بازیافــت و اســتفاده چنــد 
ــرژی  ــع و ان ــالف مناب ــع از ات ــه مان ــد ک ــف را دارن ــوالت مختل ــاره در محص ب
ــه  ــا فرهنگ ســازی مناســب و ایجــاد چرخــه کامــل ب می شــو. کــه می تــوان ب

ــت. ــن مهــم دســت یاف ای

تغییر فصل و سرمای هوا تاکنون برای بازار ظروف یکبارمصرف خوش یمن بوده اثر مثبتی بر حجم فروش بر جای گذاشته است. مصنوعات 
پلی استایرنی یا ظروف پلی پروپیلنی روزهای خوبی را سپری می کنند و البته کاهش شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون سراسری همچنین آغاز 
مجدد و چراغ خاموش برخی میهمانی ها به این رونق فروش کمک کرده است. به نظر می رسد این وضعیت روبه رشد ادامه یابد و پاییز جذابی در 
بازار ظروف یکبارمصرف تجربه شود. در همین خصوص در گفت و گویی با مهدی آزادملکی معاون فروش و بازاریابی هلدینگ طب پاستیک به 

بررسی ویژگی های بازار ظروف یکبارمصرف در روزهای سرد پاییزی پرداختیم. 

ــه  ــر چ ــای اخی ــه در هفته ه ــواد اولی ــت م ــودی قیم ــد صع  رون
ــروش آن  ــزان ف ــرف و می ــار مص ــروف یکب ــت ظ ــر قیم ــری ب تاثی

ــت؟ ــته اس داش
همچــون همــه بازارهــای رایــج ، بــا رشــد قیمت هــا تقاضــا کاهــش می یابــد و 
ایــن اتفــاق در بــازار ظــروف یکبارمصــرف نیــز الجــرم رخ می دهــد امــا شــدت 
چندانــی نداشــته اســت. در ایــن برهــه تــوان بازاریابــی یــا ویژگی هــای فنــی 
ــازار  ــده اصلــی در ب ــر تولیــدات تعییــن خواهــد کــرد کــه برن و کیفیــت باالت

چــه شــرکتی باشــد. 
افزایــش قیمــت نفــت از مــاه آگوســت شــروع شــد، و همزمــان بــا ایــن رونــد 
ــرای  ــدی ب ــا محــرک جدی ــی ب ــای نفت ــه مشــتقات و فرآورده ه ــودی کلی صع
رشــد نــرخ روبــه رو شــدند کــه باعــث ایجــاد رونــد صعــودی نــرخ مــواد اولیــه 
در مــاه هــای اخیــر شــده اســت. از طرفــی تغییــر ســاختار قیمت گــذاری مــواد 
اولیــه در بــورس کاال در کنــار مباحــث پیرامونــی از حــذف یــا تاییــد ســهمیه ها 

و عــدم تاییــد برخــی معامــالت باعث کمبــود آن در بــازار ظروف یکبــار مصرف 
شــد.قاعدتاً ایــن رونــد باعــث افزایــش قیمــت محصــوالت یکبــار مصــرف شــده 
ــدگان، وجــود  ــار مصرف کنن ــر رفت ــه تغیی ــا توجــه ب ــر ب اســت. از طــرف دیگ
ــش تقاضــا در  ــت افزای ــای بهداشــتی؛ در نهای ــا، رشــد نگرانی ه اپیدمــی کرون
ــرای محصــوالت یکبارمصــرف را موجــب شــده اســت. البتــه افزایــش  ــازار ب ب
قیمت هــای اخیــر بــر تقاضــا بــرای ظــروف یکبارمصــرف بی تاثیــر نبــوده امــا 
ــا فرهنــگ زندگــی  ــه اینکــه اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف ب ــا توجــه ب ب

مــردم عجیــن شــده، حــذف آن بــه ســهولت امــکان پذیــر نیســت.

ــروش  ــزان ف ــد می ــار داری ــرما، انتظ ــل س ــیدن فص ــرا رس ــا ف  ب
ــد؟ ــر کن ــه تغیی ــرف چگون ــار مص ــروف یکب ظ

بــه صــورت کلــی می تــوان بــرای مصنوعــات مختلــف عنــوان کــرد کــه تغییــر 
ــده  ــی کــه مصرف کنن ــا در بســیاری از بازارهای فصــل به خصــوص کاهــش دم



 تغییرات جدید در حوزه ظروف یکبارمصرف چگونه است؟ 
 بســته بنــدی هوشــمند مــواد غذایــی بــه عنــوان یــک فنــاوری جدیــد کــه امــکان 
ــم  ــدگاری را فراه ــان مان ــول زم ــی در ط ــواد غذای ــی م ــت و ایمن ــر کیفی ــارت ب نظ
می کنــد، در حــال ظهــور اســت. ایــن فنــاوری از نشــانگرها و سنســورهایی اســتفاده 
ــیمیایی(  ــی و ش ــب میکروب ــل تخری ــه دلی ــی )ب ــرات فیزیولوژیک ــه تغیی ــد ک می کن
ــه  ــی ارائ ــوال اطالعات ــانگرها معم ــن نش ــد. ای ــخیص می ده ــی را تش ــواد غذای در م
ــه عنــوان مثــال، اطالعــات درجــه تازگــی محصــول بســته بندی شــده  می دهنــد؛ ب
ــی و  ــواد غذای ــده م ــع کنن ــط توزی ــی توس ــه راحت ــه ب ــی ک ــر رنگ ــق تغیی از طری
مصــرف کننــده قابــل شناســایی اســت، انتقــال داده می شــود. بــا ایــن حــال، بیشــتر 
نشــانگرهایی کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، مــواد مصنوعــی 
غیرقابــل تجدیــد و مــواد تجزیــه ناپذیــر هســتند. از آنجــا کــه بهبــود پایــداری بســته 
بنــدی مــواد غذایــی یــک نیــاز ضــروری اســت، انتخــاب حســگرها نیــز بایــد منعکــس 
کننــده ایــن نیــاز باشــد.  حســگر های زیســتی، بــر اســاس ترکیبــات بــه دســت آمــده 
ــه  ــا زیســت پلیمرهــا در ارتبــاط باشــد، ب از عصــاره مــواد طبیعــی کــه می تواننــد ب
عنــوان بســته بنــدی هوشــمند مــواد غذایــی عمــل می کننــد. کاربــرد آن نیــز در چند 
نــوع غــذای فاسدشــدنی خالصــه شــده اســت. روشــن اســت کــه عصاره هــای زیســت 
ــی  ــوالت جانب ــه محص ــی از جمل ــع مختلف ــه از مناب ــیانین ها ک ــد آتوس ــی مانن فعال
صنایــع غذایــی بــه دســت می آینــد، پتانســیل قابــل توجهــی بــرای عمل کــردن بــه 
عنــوان زیســت حســگرها را دارنــد. بــا ایــن حــال، هنــوز محدودیت هایــی وجــود دارد 
کــه پیــش از رســیدن ایــن فنــاوری بــه ســطح تجــاری، بایــد بــر آنهــا غلبــه کــرد. 

 چالش های بسته بندی سنتی
ــر  ــد در اث ــه می توان ــی ک ــیب های فیزیک ــل آس ــه دلی ــازه ب ــی ت ــوالت غذای محص
ــای  ــی از واکنش ه ــی ناش ــل درون ــا عوام ــازی ی ــل، ذخیره س ــل و نق ــی، حم جابجای
ــی خــراب  ــه راحت ــی ایجــاد شــود، ب ــا و فســاد میکروب ــرد آنزیم ه شــیمیایی، عملک
ــرای  ــک انتخــاب اســتراتژیک ب می شــوند. از همیــن رو، اســتفاده از بســته بنــدی ی
حفاظــت از مــواد غذایــی اســت، زیــرا بــه عنــوان مانعــی در برابــر گازهــا، بخــار آب 
و گــرد و غبــار عمــل می کنــد. بســته بنــدی بایــد قــادر بــه ارائــه ۴ عملکــرد اصلــی 
باشــد: حفاظــت، مهــار )نگهداشــتن اقــالم در یــک بســته(، انتقــال اطالعــات )نحــوه 
اســتفاده، حمــل، بازیافــت یــا دورانداختــن محصــول یــا بســته( و بازاریابــی )تشــویق 

ــرای خریــد محصــول(. خریــداران بالقــوه ب
ایــن امــر بــه تضمیــن ایمنــی و کیفیــت بــرای مصــرف کننــده و تامیــن کننــده کمک 
می کنــد و باعــث کاهــش ضایعــات مــواد غذایــی می شــود. از نقطــه نظــر اقتصــادی 
هــم بســته بنــدی مــواد غذایــی، تولیدکننــدگان را از ضررهــای اقتصــادی ناشــی از 
آســیب های احتمالــی زمــان حمــل و نقــل و نگهــداری مــواد غذایــی در امــان نگــه 
مــی دارد. همچنیــن بســته بنــدی بــه عنــوان کانــال ارتباطــی میــان مصــرف کننــده و 

صنعــت، نقــش مهمــی در اســتراتژی بازاریابــی محصــوالت دارد.
 روش بسته بندی فعال چیست؟

اخیــرا نوعــی از بســته بندی هــای جدیــد زیســت پلیمــری )Biopolymer( کــه از منابــع 
تجدیدپذیــر بــه دســت می آینــد و خاصیــت ضــد میکروبــی داردنــد، بــرای جایگزینــی 
ــد.  ــر مــواد نفتــی مــورد مطالعــه قــرار گرفته ان ــا بســته بندی های ســنتی مبتنــی ب ب
بســته بنــدی در کنــار نقشــی کــه در نگهــداری مــواد غذایــی دارد، ویترینی بــرای ارائه 
اطالعــات دربــاره خوراکــی درون بســته بنــدی خواهــد بــود کــه ایــن امــر می توانــد به 
مبــارزه بــا هدررفــت غــذا و فسادشــدن آن هــا کمــک کنــد. از همیــن رو، بســته بندی 
فعــال و هوشــمند مــورد مطالعــه و در حــال توســعه اســت و وجــود رســالت مهمــی در 

ایــن صنعــت را نشــان می دهنــد.
ــه  ــوادی ک ــتفاده از م ــت از اس ــارت اس ــال )Active Packaging(، عب ــدی فع ــته بن بس
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــا ب ــد ت ــاطع کنن ــا س ــذب ی ــری را آزاد، ج ــواد دیگ ــد م می توانن

یــا غیرمســتقیم مانــع از خــراب شــدن غــذا و باعــث حفــظ کیفیــت آن شــوند. ایــن 
فنــاوری بســته بنــدی از ترکیبــات فعــال بــا خــواص آنتــی اکســیدانی و ضــد میکروبی 
ــا  ــا ی ــری، پوشــش، برچســب، پده ــس پلیم ــک ماتری ــه در ی ــد ک ــتفاده می کنن اس
کیســه ها گنجانــده شــده اند. ایــن ترکیبــات فعــال را می تــوان از گیاهــان بــه دســت 
آورد. بســته بنــدی فعــال را می تــوان بــه ۳ سیســتم دســته اصلــی دســته بندی کــرد:

)E ویتامین ،C سیستم آنتی اکسیدان )دی بوتیل هیدروکسی تولوئن، ویتامین -
- سیستم ضد میکروبی )اسانس های روغنی، ترکیبات فنلی، پپتیدها( 

ــید  ــای دی اکس ــاطع کننده ه ــا س ــا ی ــیژن، جاذب ه ــای اکس ــا )جاذب ه - جاذب ه
کربــن، عوامــل کنتــرل رطوبــت و جاذب هــای اتیلــن(.

 زیست حسگرها در بسته بندی هوشمند
فنــاوری بســته بنــدی هوشــمند بــا اســتفاده از مــوادی کــه از طریــق یــک نشــانگر 
ــل دارد،  ــا آن تعام ــارت و ب ــدی نظ ــته بن ــط بس ــر محی ــه ب ــی ک ــا خارج ــی ی داخل
ــه مصــرف  ــذای بســته بنــدی شــده را ب ــورد وضعیــت غ ــی در م ــد اطالعات می توانن
کننــده منتقــل کننــد. همچنیــن از ایــن فنــاوری می تــوان بــرای نظــارت بــر موثــر 
بــودن بســته بنــدی فعــال اســتفاده کــرد. بســته بنــدی هوشــمند را می تــوان بــه ۳ 

ــای داده. ــگرها و حامل ه ــانگر ها، حس ــرد: نش ــیم ک ــی تقس ــتم اصل سیس
نشــانگر ها وجــود یــا عــدم وجــود یــک مــاه، گســترش واکنــش بیــن مــواد مختلــف 
ــا  ــانگرها ی ــی، نش ــور کل ــه ط ــد. ب ــن می کنن ــاض را تعیی ــاده خ ــک م ــت ی و غلظ
اندیکاتورهــا اطالعــات از طریــق یــک تغییــر بصــری ارائــه می دهنــد. اکثــر نشــانگر ها 
بــر روی تشــخیص دمــا، تازگــی و آرایــش گازهــا متمرکــز هســتند و تغییــر رنگــی را 

بــه مصــرف کننــده ارائــه می کننــد کــه بــه راحتــی قابــل شناســایی اســت.  
ــازی و حفاظــت  ــی، خودکارس ــت ردیاب ــن قابلی ــه تضمی ــز وظیف ــای داده نی حامل ه
ــرای انتقــال  ــد. حامل هــای داده راهــی ب ــر عهــده دارن ــر ســرقت و جعــل را ب در براب
ــا  ــی ب ــا تماس ــرد آنه ــتند و عملک ــی هس ــواد غذای ــن م ــره تامی ــات در زنجی اطالع
محصــول درون بســته بنــدی نــدارد. برچســب های بارکــد و سیســتم های بازشناســی 

ــای داده هســتند. ــواع حامل ه ــن ان ــر کاربردتری ــی )RFID(، پ ــواج رادیوی ــا ام ب
ــا  ــی ی ــخیص، مکان یاب ــرای تش ــه ب ــتند ک ــی هس ــزار الکترونیک ــم اب ــگرها ه حس
ــا  ــی ی ــرات فیزیک ــا تغیی ــد ت ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــک تغیی ــنجش ی س
ــل  ــیگنال تبدی ــه س ــا را ب ــه داده ه ــدل ک ــک مب ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــیمیایی را ک ش

می شــوند، گــزارش کننــد. 
ــای بیولوژیکــی  ــه واکنش ه ــوط ب ــواع حســگرهای مرب زیســت حســگرها یکــی از ان
هســتند کــه در آن، گیرنــده زیســتی یــک عالمــت بیوشــیمیایی را تشــخیص می دهد 
و مبــدل نیــز آن را بــه یــک پاســخ الکترونیکــی قابــل اندازه گیــری تبدیــل می کنــد. 
ــات  ــایر ترکیب ــا و س ــا، آلرژن ه ــد پاتوژن ه ــن می توانن ــگرها همچنی ــت حس زیس

ســمی را شناســایی کننــد.
گفتنــی اســت کــه گاهــی اوقــات اصطــالح نشــانگر )Indicator( و حســگر )Sensor( در 
ــه  ــا یکدیگــر اشــتباه گرفتــه می شــوند. ایــن امــر ب صنعــت بســته بنــدی غذایــی ب
دلیــل عملکــرد سنســوری یــا نظارتــی نشــانگرها اســت کــه از طریــق یــک تغییــر 
بصــری بیــان می شــود، هــر چنــد کــه بســیاری از ویژگی هــای مشــابه حســگرها را 
نــدارد. بســته بنــدی هوشــمند کــه شــامل روش بســته بنــدی فعــال نیــز می شــود، 
بــه منظــور ارائــه اطالعــات دقیق تــر در مــورد شــرایط محصــول غذایــی بــه مصــرف 
کننــده و همچنیــن محافظــت از محصــوالت غذایــی بــا اســتفاده از آنتی اکســیدان  ها 

و عوامــل ضدمیکروبــی اســت. 
بســته بنــدی هوشــمند می توانــد محصــول غذایــی را از طریــق تجزیــه و تحلیــل و 
کنتــرل محیــط داخلــی یــا خارجــی ردیابــی کنــد و در هــر زمــان اطالعاتــی در ایــن 
ــا مصــرف  ــی، از تولیدکننــدگان ت ــار کل زنجیــره تامیــن مــواد غذای ــاره را در اختی ب

کننــدگان قــرار دهــد.

 مزایای استفاده از مواد زیست پایه در صنعت
ــتفاده ها از  ــرای اس ــی ب ــوان جایگزین ــه عن ــه ب ــت پای ــواد زیس ــه م ــور ک همانط
ــوان  ــه عن ــا ب ــرد آنه ــاال کارب ــد، ح ــور کرده ان ــنتی ظه ــی س ــتیک های مصنوع پالس
ــرای مثــال، رنگ هــا، رنگدانه هــا و  نشــانگر و حســگر نیــز در حــال افزایــش اســت. ب
عصاره هــای طبیعــی ممکــن اســت جایگزیــن رنگ هــای مصنوعــی شــوند کــه قابلیت 
ــن رنگدانه هــا می تواننــد  ــد. ای ــرات فیزیولوژیکــی دارن ــه تغیی ــگ، بســته ب ــر رن تغیی
در ماتریکــس پلمیــری گنجانــده شــوند و بــرای مثــال، بــر اثــر تغییــرات PH ناشــی 
ــد  ــی می توانن ــای طبیع ــن رنگدانه ه ــد. بنابرای ــگ دهن ــر رن ــی تغیی ــد میکروب از رش
جایگزینــی دوســتدار محیــط زیســت و کمتــر ســمی بــرای رنگدانه هــای مصنوعــی 
موجــود باشــند که پتانســیل آســیب رســاندن بــه مصــرف کننــدگان را دارند.عــالوه بر 
ایــن، اســتفاده از ترکیبــات زیســت پایــه بــه عنــوان نشــانگر یا حســگر نیز در راســتای 
سیاســت های فعلــی اتحادیــه اروپــا اســت کــه افزایــش پایــداری محصــوالت از طریــق 
ــد.  ــویق می کن ــت پذیری را تش ــری و کمپوس ــت تخریب پذی ــی زیس ــت ویژگ تقوی

ــی از  ــه برخ ــدن ب ــک ش ــتای نزدی ــات در راس ــن ترکیب ــتفاده از ای ــن رو، اس از همی
تازه تریــن پیشــرفت های تحقیقاتــی در زمینــه زیســت حســگرها، بــرای اســتفاده در 
بســته بنــدی هوشــمند مــواد غذایــی اســت. همچنیــن اســتفاده از ترکیبــات طبیعــی 
کــه می تواننــد بــه عنــوان یــک شــاخص و نشــانگر عمــل کننــده، ممکــن اســت بــه 
مصــرف کننــده پاســخ دقیقــی در مــورد کیفیــت غــذا بدهــد و جایگزینــی مناســب 
بــرای اســتفاده از ترکیبــات خطرنــاک باشــد. عــالوه بــر ایــن، برخــی از حســگرهای 
زیســتی ممکــن اســت بــه طــور همزمــان بــر روی محصــوالت بســته بنــدی شــده بــه 
طــور مثــال، از طریــق فعالیــت آنتــی اکســیدانی عمــل کننــد که همیــن امــر نمایانگر 

یــک بســته بنــدی کامــال هوشــمند اســت.
ــات  ــن اطالع ــادی جدیدتری ــل انتق ــه و تحلی ــه تجزی ــرد ک ــان ک ــد اذع ــان بای در پای
موجــود در راســتای شناســایی فرصت هــای آتــی بــرای اســتفاده از زیســت حســگرها 
در سیســتم های بســته بنــدی مــواد غذایــی مفیــد خواهــد بــود و بــه توســعه صنعــت 

بســته بنــدی پایــدار کمــک می کنــد.

تغییرات جدید در حوزه ظروف یکبارمصرف چگونه است؟ 

نقش زیست حسگرها در صنعت بسته بندی هوشمند



تغییری بنیادین در فرآیندهای تولیدی در راه است

 نسل جدید مواد اولیه 
در تولید ظروف یکبار مصرف

Bagasse
Plate 

جنــس ظــرف غــذای خوشــمزه ای کــه در تصویــر مشــاهده می کنیــد نــه چــوب مخصــوص اســت، نــه مقــوا و نــه محصــوالت گــروه پلیمــری و 
پالســتیکی، بلکــه خمیــری ســاخته شــده از تفالــه نیشــکر مخصــوص بــه نــام بــاگاس اســت کــه از آن بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد ایــن نــوع ظــرف 

اســتفاده شــده اســت. امــا چــرا از ایــن محصــول در تولیــد ظــروف مذکــور اســتفاده می شــود؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال فقــط کافــی اســت کــه بدانیــد امــروز صنعــت ظــروف یکبــار مصــرف بــرای غــذا و میــوه در انحصار شــرکت های پالســتیکی اســت 

و بیشــترین مــاده اولیــه در ایــن صنعــت از طریــق مــواد پلیمــری تامیــن می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از مــواد اولیــه ســازگار بــا محیــط زیســت 
کــه می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای پالســتیک در ســاخت ظــروف یکبــار باشــند آن هــم در شــرایطی کــه ایــن رونــد دائمــا در حــال بررســی و تحقیق و توســعه 

ست. ا
در حــال حاضــر مــاده اولیــه اصلــی ظــروف یکبــار مصــرف کاغــذی، خمیــری اســت کــه بــه طــور عمــده از چــوب بــه دســت می آیــد. اگرچــه ظــروف کاغــذی یکبــار 

مصــرف ســازگار بــا محیــط  زیســت ســاخته شــده امــا از آن بــه طــور گســترده  اســتفاده نشــده و بیشــتر ظــروف یکبــار مصــرف از پلیمــر تولیــد می شــوند.
در مقابــل خمیــر نیشــکر کــه یــک مــاده الیــاف گیاهــی اســت، می توانــد بــه طــور موثــر جایگزیــن خمیــر چــوب شــود و ایــن در حالــی اســت کــه در برابــر خمیــر 
چــوب ؛ کــم هزینه تــر و ســازگارتر بــا محیــط  زیســت اســت. تفالــه نیشــکر یــا همــان بــاگاس بــه عنــوان نوعــی از خمیــر کاغــذی محســوب می شــود کــه امــروزه 

می تــوان از آن در تولیــد ظــروف یکبــار مصــرف اســتفاده کــرد.
امــروزه از بــاگاس نیشــکر بــه عنــوان مــاده خــام اســتفاده می کنــد و ایــن محصــول از طریــق فرآیندهایــی ماننــد خمیرســازی هیدرولیــک و ضدعفونــی در دمــای 
بــاال بــه غلظــت خاصــی از خمیــر تبدیــل می شــود. بســیاری از شــرکت ها از بــاگاس بــرای تامیــن انــرژی خــط تولیــد بــه طــور همزمــان اســتفاده می کننــد و 
ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه از آن بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد ظــروف یــک بــار مصــرف بــه ویــژه در صنعــت بســته بندی غذایــی می توانــد اســتفاده 

. د شو
نیشــکر گیاهــی یکســاله اســت و تجزیــه شــدن فیبــر آن بــه طــور طبیعــی آســان تر اســت. مــواد اولیــه بــاگاس می تواننــد از متعارف تریــن روش 

قلیایــی یــا روش کرافــت بــرای تهیــه خمیــر شــیمیایی اســتفاده کننــد کــه بــه راحتــی پختــه و ســفید می شــود و عملکــرد خــوب ایــن خمیر 
باعــث می شــود ظــرف بــا کیفیــت بــاال تولیــد شــود. از طرفــی عرضــه بــاگاس کــه در فصــول مختلــف صــورت می گیــرد تاثیــر بیشــتری 

در تولیــد خمیــر بــاگاس دارد. خمیــر نیشــکر ارزان تــر از خمیــر چــوب اســت و می توانــد کاســتی های هزینــه خمیــر چــوب را 
جبــران کنــد. تفالــه نیشــکر بــه طــور گســترده در زمینــه بســته بندی ســبز مــواد غذایــی مرغــوب اســتفاده می شــود و 

در آینــده نزدیــک تولیدکننــدگان ظــروف غــذای بیشــتری در جهــان از ایــن محصــول بــه عنــوان مــاده اولیــه 
اســتفاده خواهنــد کرد.




