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 . دٌّذ هی ًتیجِ ًیض

 تٌْا اگش کِ سسیذ تي هیلیَى 1/5 تِ ضذُ تَلیذ ّای کاهپَصیت چَب هیضاى 2010 سال دس تاصاس، تَسؼِ سال سی اص پس

 کل اص کَچکی دسغذ تٌْا هیضاى ایي الثتِ. است چَب تي ّضاس 750 هؼٌای تِ دّذ، تطکیل چَب سا پالستیک چَب ٪ 50

 اکستشٍد استَایی ّای چَب جای تِ الَاسّا داخل ػوذتا جْاى کل دس ّا پالست چَب. دّذ هی تطکیل سا جْاًی چَب تاصاس

 جْاى سشاسش دس تقشیثا اهشٍصُ ٍ ضذُ اهتحاى ضوالی آهشیکای دس تضسگ ضشکت چٌذ تَسظ تاس اٍلیي کاس ایي ضًَذ، هی

 . داسد کاستشد

 

 آینده و ها  پالست چوب جهانی تولید

 تِ سٍ سقن ایي داخلی، تقاضای سٍصاكضٍى اكضایص تا ٍ تَدُ چیي تِ هشتَط ّا پالست چَب تَلیذ اكضایص ًشخ تاالتشیي اهشٍصُ

 سال تا ضذُ، اًجام ّای تیٌی پیص عثق. داسد دست دس سا تاصاس ایي جْاى دس آهشیکا اص پس چیي، غٌؼت. است اكضایص

 آهشیکا تِ هشتَط تَلیذات، اص ًیوی تقشیثا دسحالیکِ داد؛ خَاّذ اختػاظ خَد تِ سا جْاًی تاصاس ٪ 33 تَلیذ چیي 2015

 ػشغِ ایي تِ پیطشكتٍ  ٍسٍد حال دس سشػت تِ ًیض ٌّذ ٍ سٍسیِ آسیا، ضشقی جٌَب کطَسّای چیي اص پس. تَد خَاّذ

 . ّستٌذ

 داسد، عشكذاس آى خالی تَ هحػَالت اص تیص خالع چَب ّای پشٍكیل اص استلادُ کِ اسٍپا حتی جْاى توام دس تقشیثا

 سضذ ًشخ ٍ سسیذُ ًسثی تؼادلی تِ اسٍپا دس تاصاس ایٌکِ تِ تَجِ تا. داسًذ سا استلادُ تیطتشیي ّا پَش کق دس ّا پالست چَب

 حػاسّای جذیذ کاستشدّای اٍلیي اص. ّستٌذ ّا پالست چَب اص جذیذی کاستشدّای دًثال تِ ّا ضشکت است، پاییي تسیاس

 گشكتِ غَست پٌجشُ ٍ دس چاسچَب تَلیذ دس ّا پالست چَب اص استلادُ تشای ًیض صیادی تسیاس تحقیقات. تَدًذ ٍ پشچیي تاؽ



 ایي الثتِ کِ اًذ ًطذُ هحػَلی چٌیي ساخت تِ هَكق کًٌَی آٍسی كي اص استلادُ تا تاال، خویذگی كطاس دلیل تِ ٍلی است

 کِ کاستشدّایی کلی عَس تِ. هاًذ خَاّذ تاقی غَست ّویي تِ کَتاّی هذت تا تٌْا پیطشٍ ضشکت چٌذیي ٍجَد تا قضیِ

ّای پَضاًٌذُ  ٍ تایل دیَاسی تا تالکي ٍ پلِ ساُ ستَى اص ٍ تَدُ گستشدُ تسیاس داسًذ هػشف اكضایص قاتلیت ّا  پالست چَب

 . ّستٌذ استلادُ ٍ عشاحی قاتلدیَاس 

 قیمت و اولیه مواد

 ایي اکثش. ضَد هی استلادُ ًیض PP اص اسٍپا دس کِ ّشچٌذ دٌّذ، هی تطکیل ّاPE ٍ PC ػوذتا سا ّا  پالست چَب اٍلیِ هَاد

 تا است هتلاٍت کٌٌذُ تَلیذ ضشکت تِ تستِ كیثش رسات ٍ ّا پالست چَب قیوت. داسًذ قشاس آلواى دس ًیض کٌٌذگاى تَلیذ

 تَلیذ ضشکت تضسگتشیي. است کیلَ ّش تشای یَسٍ 4 تا کیلَگشم یک اصای تِ یَس1ٍ تیي حذٍدا ضذُ اسائِ هقادیش ٍجَد ایي

 اص استلادُ چَب، تش ػالٍُ. است گشكتِ ًظش دس کیلَ ّش تشای سا 1/66 تا 1/1 تیي هثلـی اسٍپا دس پالست چَب ی کٌٌذُ

 یَسٍ 0/4 تا 0/2 تیي حذٍدا آى جٌس ٍ کیلیت تِ تستِ ًیض چَب هثلؾ ٍلی است؛ سایج چیي دس خػَغا ًیض تشًج پَست

. یاكت خَاّذ کاّص تَجْی قاتل هقذاس تِ آى قیوت ضَد هخلَط تیَپلیوشّا سایش تا چَب دسغَستیکِ. است کیلَ ّش تشای

 ٍ تَدُ کاؿز خویش آى اغلی ی هادُ کِ اًذ ضذُ سلَلَصی هخاٍعی ساخت تِ اقذام کاؿز تَلیذ ّای ضشکت تشخی اخیشا

 قاتل ٪ 80 تا كیثش ،دسغذ اکستشٍطى كشآیٌذّای دس. دّذ هی تطکیل كیثش سا دسغذ 50 الی 20 حذٍد آى، اص کوی دسغذ

 .تاضذ ٪ 30 حذٍد تایذ هقذاس ایي تضسیقی ًَع دس ٍلی است استلادُ

 پالست چَب کاستشدّای

. ّست ًیض آى دس هػشكی هَاد تلکِ هحػَل تَلیذ گستشش تٌْا ًِ ی دٌّذُ ًطاى پالست چَب غٌؼت پیطشكت ی ًحَُ

 . ضَد هی استلادُ ًیض هختلق پلیوشّای حتی ٍ عثیؼی كیثشّای سایش اص تلکِ چَب اص تٌْا ًِ اهشٍصُ کِ چشا

 اص استلادُ تا ّا ضشکت هثال عَس تِ. است اكضایص سٍتِ ًیض آى کاستشدّای ّا، پالست چَب تَلیذ ی ًحَُ گستشش تا اهشٍصُ

 ّای سٍش ػالٍُ تِ. اًذ صدُ الکتشیکی ٍ خاًگی لَاصم ،)ساُ پلِ(پلکاى سَاسی، اسة هَاًغ ساخت تِ دست تضسیقی سٍش

 . است پیطشكت ٍ تَسؼِ حال دس ًیض پْي الَاس اکستشٍطى هثل جذیذی

 غٌؼت دٍ ّش آیٌذ، هی حساب تِ پالستیک جٌس اص ًِ ٍ چَب جٌس اص هحػَالتی ًِ ّا پالست چَب  ایٌکِ تِ تاتَجِ

 ی ًحَُ ی دستاسُ کاكیطاى داًص دلیل تِ ساصی پالستیک ّای ضشکت. داسد کاستشدّایطاى ٍ ّا آى سٍی تش تاالیی توشکض

 . داسًذ چَب ّای ضشکت تِ ًسثت تیطتشی هَكقیت کِ سسذ هی ًظش تِ تَلیذ،

 ٍ  ضذُ ضٌاختِ شگی  ّوِ غَست تِ ّوچٌاى ٍلی ضَد، هی سٍصتش تِ ٍ تیطتش سٍص تِ سٍص پالست چَب هحػَالت ّشچٌذ

 هحػَالت ایي ضٌاساًذى دس پشسًگی ًقص تَاًٌذ هی IKEA چَى تضسگی ّای ضشکت هَاقؼی دسچٌیي. ًیستٌذ استلادُ هَسد

 پس ٍ ضذ حزف کاتالَگ اص هذتی اص تؼذ کِ تَد IKEA دس غٌذلی یک پالست چَب هحػَل اٍلیي. تاضٌذ داضتِ هشدم تِ

 .است ضذُ اكضٍدُ آى تِ دٍتاسُ جذیذی ضکل تا سال دٍ اص


