صنعت بستهبندی هشیش
مقدمه
يکي از قديميترين ظروف بستهبندی مخصوصاً در مورد مواد غذايي ظروف شیشهای ميباشد اعتقاد بر اين است که شیشهگری
نوعي از صنعت کوزهگری بوده و قدمت آن به  0777سال قبل از میالد مسیح برميگردد و در باستان ساخت بطریهای شیشهای
يک صنعت مهم بشمار ميآمد .
شیشه يک ماده  %077قابل بازيافت ميباشد که از شن ،ماسه ،آهک و سودا و ساير مواد ساخته ميشود.
بازار بستهبندی شیشه نشاندهنده يک بازار  07میلیارد دالری است که از بطریها ،شیشهها و ديگر محصوالت تشکیلشده است.
شیشه يکي از پرطرفدارترين مواد برای بستهبندی مواد غذايي ،نوشیدنيها ،داروها ،محصوالت مراقبت شخصي و  ...است .خواصي
مانند انعطافپذيری شیمیايي ،قابلیت استفاده مجدد ،آن را به يک ماده بستهبندی مؤثر تبديل ميکند .ديگر مزايای مهم بستهبندی
شیشهای اين است که ميتوان آن را به شکل و اندازههای مختلف قالببندی کرد .باوجوداينکه مواد بستهبندی شیشهای ترجیحي
برای انواع محصوالت باقيمانده است ،استفاده روزافزون از پالستیکها بهعنوان جايگزيني برای شیشهها ،مانع رشد بازار آن
ميشود .پیشرفت درزمینهٔ پالستیک برای استفاده ايمن در برنامههای مختلف ،استفاده از شیشه را محدود ميکند.
اعتقاد بر اين است که تصمیم خريد مصرفکنندگان خرد بهطور قابلتوجهي تحت تأثیر بستهبندی قرار دارند .بازاريابان و
تولیدکنندگان بهطور گسترده از بستهبندی بهعنوان تفاوت قائل شدن بین محصوالتشان در ويترين مغازهها استفاده ميکنند.

عوامل مؤثر در تقاضای بستهبندی شیشهای
حجم فروش به تقاضای مشتريان ،فصول سال و ظرفیت کارخانههای بستهبندی شیشهای بستگي دارد.
تقاضا برای ظروف شیشهای تحت تأثیر روند مصرف نوشیدنيها ،روند صنعت بستهبندی ازجمله تصمیمات بازاريابي و مقررات
زيستمحیطي ميباشد.
ازآنجاکه فروش نوشیدني فصلي ميباشد و فصل تابستان به دلیل گرما تقاضای بیشتری وجود دارد درنتیجه تقاضا برای بستهبندی
شیشهای نیز افزايش مييابد و در فصول سرما کاهش مييابد.

ریسکهای صنعت بستهبندی شیشهای
در صنعت بستهبندی شیشهای همانند هر صنعت ديگری ريسکهايي وجود دارد که عبارتاند از:
 استفاده از بستهبندی شیشهای به سلیقه مشتری بستگي دارد .عالوه بر اين بستهبندی شیشهای به تغییرات اقتصادی نیز
بستگي دارد .بنابراين اگر اقتصاد ضعیف باشد ممکن است مشتريان بستهبندیهای ديگر را به بستهبندی شیشهای

ترجیح دهند .همچنین نوآورهای جديد دربسته بندی ممکن است صنعت بستهبندی شیشهای را تحت تأثیر قرار دهد و
در آينده ازاينجهت آسیب ببیند.
 در صنعت بستهبندی شیشهای نهتنها بايد با شرکتهای بستهبندی شیشهای رقابت کرد بلکه بايد با تولیدکنندگان انواع
ديگر بستهبندی نیز رقابت کرد .مشتريان ممکن است بر اساس قیمت ،ويژگيهای محصول ،کیفیت ،خدمات مشتريان،
قابلیت اطمینان تحويل و جذابیت از بستهبندی جايگزين استفاده کنند.
 افزايش عرضه بستهبندی شیشهای بدون توجه به تقاضا ممکن هست باعث عدم تعادل بازار و کاهش قیمت شود.
 شرايط آب و هوايي هم ميتواند بر تقاضای بستهبندی شیشهای تأثیر بگذارد .مثالً آبوهوای گرم در تابستان تقاضای
نوشیدنيها را افزايش ميدهد .آبوهوای نامناسب سرد در ماههای زمستان ميتواند تقاضا برای برخي از نوشیدنيهای
بستهبندیشده در بستهبندی شیشهای را کاهش دهد که ميتواند بر وضعیت اقتصادی ،وضعیت مالي و نتايج عملیات
تأثیر منفي داشته باشد.
 دسترسي به مواد اولیه و همچنین هزينه حمل ،تقاضا را تحت تأثیر ميگذارد.
 تأمین انرژی ،نوسانات نرخ ارز ،تعمیرات کورهها همگي از مواردی هستند که در صورت تغییر ميتوانند برای اين صنعت
مشکل به وجود بیاورند.
 همچنین کسبوکار بستهبندی شیشهای به هزينه سرمايه بااليي نیاز دارد.

بازار داخلی بطری شیشهای
عرضه داخلی:
تولید صنعتي ظروف بستهبندی شیشهای در کشور از سال  0430با راهاندازی کوره شماره يک کارخانه شیشه و گاز باهدف تولید
بطریهای نوشابه آغاز شد و با راهاندازی کوره شماره يک کارخانه شیشه مینا با ظرفیتي در حدود  43تن در روز در سال 0430
ادامه يافت .تا اوايل دهه  07اين دو شرکت تنها تولیدکنندگان صنعتي ظروف بستهبندی شیشهای در کشور بودهاند و طي حدود
دو دهه فعالیت ،اقدام به افزايش ظرفیت تولید خود نمودند .در حال حاضر شرکت شیشه و گاز با تولید بطری و جار به ظرفیت 037
تن در روز در حال کار ميباشد.
پروژه تأسیس شرکت شیشه همدان که قبل از انقالب آغازشده بود پس از پیروزی انقالب مدتي متوقف ماند و سرانجام با پیگیری
کار ،در اوايل دهه  07با کورهای به ظرفیت اسمي  087تن در روز و چهار خط تولید ( ISتولید تکبهتک) راهاندازی گرديد.
دومین جهش عمده اين صنعت طي برنامه پنجساله اول توسعه اتفاق افتاد که در سالهای  07الي  03بوده بهطوریکه ،شرکت
شیشه رازی در سال  ،07کريستال ايران در سال  04و شیشه مفید در سال  03راهاندازی شدند و به دنبال آنها صنايع بستهبندی
تاکستان نیز در سال  0487آغاز به کارکرد.
در اين میان شرکت شیشه همدان آغازگر نوسازی و مسبب ارتقای تکنولوژی در شرکتهای قديمي گرديد و در سال  0484با
شرايط جديد ،محصوالت نیمه سبک و با کیفیت مورد نظر مشتريان را به بازار عرضه کرد.
در جداولي که در ادامه ارائه ميگردد ظرفیت اسمي شرکتهای تولید درزمینهٔ تولید انواع بطری شیشهای و شرکتهای در حال
احداث يا افزايش ظرفیت شرکتهای کنوني ارائه گرديده است.

ظرفیت واحدهای تولیدی در زمینه تولید انواع بطری شیشه ای
ردیف

نام واحدتولیدی

1
2
3

صنايع زاب سان ارومیه
عباس بیک زاده
بهداشت کودك

4
5
6
7
8
9
10

شیشه و گاز
صنايع شیشه و پالستیک دنیا
پارس شیشه سینا
تولیدی صنعتي حديد تفرش
بلور شیشه تابان
نفیس شیشه
شیشه همدان

استان

محصول

شهر

آذربايجان غربي ارومیه انواع بطری شیشه ای
نجف آباد انواع بطری شیشه ای
اصفهان
تهران انواع بطری شیشه ای
تهران
تهران
فارس
فارس
مرکزی
مرکزی
قزوين
همدان

انواع بطری شیشه ای
ری
شیراز انواع بطری شیشه ای
مرودشت انواع بطری شیشه ای
تفرش انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای
ساوه
تاکستان انواع بطری شیشه ای
همدان
جمع

ظرفیت (تن)
80,000
2,000
18
32,000
4,000
4,400
240
12,500
120,000
20,000
275,158

بنابراين ظرفیت اسمي تولید انواع بطری شیشهای در ايران معادل  703038تن در سال ميباشد.

ظرفیت واحدهای در دست احداث در زمینه تولید انواع بطری شیشه ای
ردیف

نام واحدتولیدی

استان

شهر

محصول

1

آذر مهر هريس

آذربايجان شرقي

هريس

انواع بطری شیشه ای

15,000

2
3

پرسین جام پرمیس
شاور کار زرير

زنجان
زنجان

زنجان
ابهر

انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای

90,000
150,000

4
5
6

غضنفر فلک
مصطفي ايزدی
حمیدرضا يگانه ني ريز

سمنان
فارس
فارس

گرمسار
شیراز
نیريز

انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای

50
100
1,000

7
8

بلور شیشه کاوه
شیشه همدان

مرکزی
همدان

ساوه
همدان

انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای

10,000
55,000

9
10
11

صنايع شیشه بسته بندی نشکن بلور ايساتیس
علي کیشي زاده
مصطفي عبدی

يزد
اردبیل
اردبیل

صدوق
نیر
نیر

انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای

39,000
5,000
38,000

12
13

کارخانجات تولیدی شیشه دارويي رازی
مصطفي عبدی

قزوين
قزوين

تاکستان انواع بطری شیشه ای
بوئین زهرا انواع بطری شیشه ای

32,000
38,000

14
15

اهرم وزين
شیشه سازی مینا

قزوين
قزوين

انواع بطری شیشه ای
انواع بطری شیشه ای

27,000
60,000

16
17
18

نفیس شیشه
صنايع شیشه و پالستیک دنیا
تولیدی صنعتي حديد تفرش

قزوين
فارس
مرکزی

تاکستان انواع بطری شیشه ای
شیراز انواع بطری شیشه ای
تفرش انواع بطری شیشه ای

20,000
6,800
160

آبیک
البرز

جمع

ظرفیت (تن)

587,110

طبق آمار وزارت صنايع و معادن ،در حال حاضر  08واحد صنعتي با مجموع ظرفیت اسمي  380007تن درزمینهٔ تولید انواع بطری
شیشهای در دست احداث ميباشند.

تقاضای داخلی:
در رابطه با نوع کاربرد بطری شیشهای برای بستهبندی محصوالت مختلف ،ميتوان از ضريب مصرف استفاده نمود .متداولترين
موارد مصرف بطریها در بستهبندی محصوالت زير است:
الف :نوشابههای غیرالکلي بهاستثنای ماءالشعیر
ب :آبلیمو
ج :ماءالشعیر
د :گالب
با توجه به موارد مصرف باال میزان شیشه موردنیاز با توجه به حجم هر شیشه و وزن آن موردمحاسبه قرارگرفته است:
شیشه مورد نیاز برای نوشابه
میزان ظرفیت اسمي کل (لیتر)

3,232,738,000

توضیحات

تولید کل
بسته بندی شیشه ای نوشابه
تعداد شیشه
وزن شیشه (کیلو گرم)
يک سوم وزن شیشه ها (تن)

2,424,553,500
242,455,350
914,925,849
343,097,193
114,366

میزان  75درصد ظرفیت اسمي
ده درصد تولید
حجم هر شیشه  265سي سي
وزن هر شیشه  375گرم
هر سه سال يکبار شیشه ها نو مي شوند

شیشه مورد نیاز برای نوشیدنی مالت
توضیحات
میزان  75درصد ظرفیت اسمي

میزان ظرفیت اسمي کل (لیتر)
تولید کل

996,513,000
747,384,750

بسته بندی شیشه ای

156,950,798

میزان  21درصد تولید

تعداد شیشه

475,608,477

حجم هر شیشه  330سي سي

وزن شیشه (کیلو گرم)

95,121,695

وزن هر شیشه  200گرم

شیشه مورد نیاز برای آبمیوه
توضیحات
میزان  75درصد ظرفیت اسمي

میزان ظرفیت اسمي کل (لیتر)
تولید کل

357,200,000
267,900,000

بسته بندی شیشه ای نوشابه

26,790,000

ده درصد تولید

تعداد شیشه

26,790,000

حجم هر شیشه  1000سي سي

وزن شیشه (کیلو گرم)

21,432,000

وزن هر شیشه  800گرم

شیشه مورد نیاز برای بسته بندی آبلیمو
تولید کل (لیتر)
بسته بندی شیشه ای
تعداد شیشه
وزن شیشه (کیلو گرم)

میزان  75درصد ظرفیت اسمي
شصت درصد تولید
حجم هر شیشه  500سي سي
وزن هر شیشه  400گرم

880,000,000
528,000,000
1,056,000,000
422,400,000

شیشه مورد نیاز برای بسته بندی گالب
تولید کل
بسته بندی شیشه ای

 22,000,000میزان  75درصد ظرفیت اسمي
حدود  36درصد تولید
7,920,000

تعداد شیشه
وزن شیشه (کیلو گرم)

حجم هر شیشه  300سي سي
وزن هر شیشه  500گرم

26,400,000
13,200,000

بنابراين کل شیشه موردنیاز يا به عبارتي تقاضا برای بطری شیشهای در جدول زير مشخص شده است:

میزان مصرف کل بطری شیشهای
شرح

میزان شیشه مورد نیاز (تن)

نوشابه

114,366

نوشیدني مالت

95,122

آبمیوه

21,432

آبلیمو

422,400

گالب

13,200

میزان مصرف کل

666,519

بازار بطری شیشهای ایران و هند
بازار بطری شیشهای و جار در ايران و هند در سال  7703ارزشي معادل  04333میلیون دالر داشته است که پیشبیني ميشود اين
رقم به  08331میلیون دالر در سال  7773برسد و اين امر به دلیل رشد ( CAGRافزايش نرخ رشد متوسط)  430درصدی بین
سالهای  7700و  7773ميباشد.
بخش غذای محافظتشده مهمترين کاربرد بازار جار و بطری شیشهای ميباشد و  37درصد از سهم بازار را در سال  7703به خود
اختصاص ميدهد و پیشبیني ميشود از سال  7703تا  7773اين بخش جزء بخشهايي از بازار بطری شیشه ايران و هند باشد
که رشد سريعي خواهد داشت.
سهم هند بر حسب حجم ،بیش از سهم ايران در بهکارگیری قوطيهای فلزی و جار و بطری شیشهای در سال  7703بوده است.

بازار بطری شیشه ای ايران و هند
2015

شرح
ارزش (میلیون دالر)

 2024نرخ رشد متوسط

184.9 134.5

3.6

چشمانداز بازار جهانی بستهبندی شیشهای
تولید جهاني ظروف شیشهای در سال  7700برابر با  38303میلیون تن ( )mmtبود و برآورد ميشود تا سال  7770با نرخ رشد
متوسط  %4343به  31370میلیون تن برسد .انتظار ميرود بازار جهاني بستهبندی شیشه از  31300میلیارد دالر در سال  7700به
 00میلیارد دالر در اواخر سال  7770با نرخ رشد متوسط  3درصد رشد کند .اين امر به دلیل تقاضای رو به رشد منطقه آسیا-
اقیانوس آرام و افزايش تقاضا از بخشهای برنامهريزیشده است.

میزان تولید و ارزش بسته بندی شیشه ای
شرح

2016 2015

2021

نرخ رشد متوسط

تولید (میلیون تن)

48.64 50.63

59.27

3.35

ارزش (میلیارد دالر)

49.61 51.76

61

4

رشد مصرف انواع نوشیدنيهای در کشورهای آسیا-اقیانوس آرام ،مانند هند و چین ،عامل اصلي رشد اين بازار خواهد بود .افزايش
هزينههای مراقبتهای بهداشتي در سراسر جهان باعث افزايش تقاضا برای بستهبندی شیشه ميشود .کشورهای حوزه آسیا و
اقیانوس آرام در سال  7703در بازار بستهبندی شیشه تسلط داشتند .مصرف روزافزون انواع نوشیدنيهای محرك بازار در منطقه
هستند .اروپا پس از آسیا و اقیانوس آرام ،دومین بازار بزرگ است .تقاضا برای بستهبندی در اروپا عمدتاً توسط کشورهای اروپای
شرقي مانند ترکیه ،روسیه و غیره هدايت ميشود .عالوه بر اين ،جمعیت سالخورده اين کشور تقاضا برای بازار بستهبندی دارويي
را تأمین ميکند.

سهم بازار منطقه آسیا پاسیفیک در سال  7700برابر با  %43بود درحاليکه در اين مدت مشابه سهم بازار اروپا  %71بود .عالوه بر
اين ،برآورد ميشود نرخ رشد بطری شیشهای مانند صنعت نوشیدني در هند ،رو به افزايش باشد و همین امر باعث فروش بیشتر
در اين منطقه و افزايش سهم بازار آسیا پاسیفیک ميشود .از طرفي انواع نوشیدنيهای منجر به استفاده از ظروف شیشهای ميشود
که سهم بازار آن  %37ميباشد .بطریهای شیشهای به علت عدم نفوذ شیمیايي ترجیح داده ميشوند و به همین دلیل به ساير
بستهبندیها ترجیح داده ميشوند .در شمال امريکا بازيافت و استفاده مجدد از بطریهای شیشهای را علت اين امر ميدانند.
تقاضای مشتری برای بستهبندی شیشهای برای غذاها و نوشیدنيها همچنان قوی است .صادرات  031میلیارد ظروف افزايش يافته
است ،در سال  7703بیش از  ٪4افزايش يافت .اين افزايش صادرات با روند بلندمدت همخواني دارد ،زيرا بازارهای صادراتي برای
ظروف شیشهای از سال  7778بهطورکلي  00درصد افزايش يافته است.
در حال حاضر  83درصد از کارخانههای نوشابهسازی از بطری شیشهای و  03درصد از کنسروهای تولیدشده در جار شیشهای
بستهبندی ميشوند .جار شیشهای مانند قوطي فلزی کامالً غیرقابل نفوذ به اکسیژن ،رطوبت و غیره است ،شايان ذکر است که
خوردگي در جار شیشهای به ندرت ايجاد ميشود.

تولیدکنندگان بزرگ
بازار جهاني بستهبندی شیشه توسط شرکتهای ،Gerresheimer AG ،Vetropack Holdings AG ،Vidrala SA
 .Saint-Gobain S.A ،Ardagh Groupو  .Owns-Illinois Incاداره ميشود.

دالیل جایگزینی بستهبندی شیشهای به دیگر بستهبندیها
بطری شیشهای مزايايي مثل پايداری شیمیايي ،قابلیت استفاده مجدد ( بازيافت) و نفوذناپذيری دارد .بطری شیشهای برای
بستهبندی مواد غذايي ،نوشیدني ،مواد شیمیايي و دارويي مورداستفاده قرار ميگیرد و در رنگها ،ابعاد و اشکال مختلف در دسترس
ميباشد .بنابراين ،بطری شیشه و قوطي فلزی ،وسیله بسیار مناسبي جهت بستهبندی مواد غذايي هستند .بطری شیشهای و قوطي
فلزی برای مواد غذايي مثل غذاهای محافظتشده ،شیر خشک ،غذای حیوانت خانگي ،شیريني و شکالت مورداستفاده قرار
ميگیرند  .افزايش تقاضا برای غذاهای کنسرو شده و همچنین افزايش بازيافت قوطي فلزی احتمال سوق پیدا کردن بازار به اين
سمت را افزايش ميدهد.
گرچه افزايش محبوبیت پالستیک و ساير مواد بستهبندی مثل کاغذ و پلياتیلن ترفتاالت ) (PETبه دلیل وزن کم و فضای اشغالي
کمترشان به نظر ميرسد مانع رشد بازار شوند ،افزايش جمعیت ،بهبود سبک زندگي و افزايش درآمد سبب سوق پیدا کردن مردم
به سمت غذای کنسروی شده است.
نظرسنجيها نشان ميدهند که  00درصد از مصرفکنندگان نوشیدني ميگويند بطریهای شیشهای بهترين نوشیدني را دارد و
 13درصد از مصرفکنندگان ترجیح ميدهند نوشیدني را در يک بطری شیشهای بنوشند.
در طول  47سال گذشته وزن بطریهای شیشهای تقريباً  37درصد کاهش يافته است .بطریهای شیشهای جديد برای حفظ
کیفیت باال و افزايش تقاضای مصرفکنندگان طراحي شدهاند ،درحاليکه به انرژی کمتر نیاز دارند ،همینطور هزينه حملونقل و

انتشار گازهای گلخانهای را کاهش ميدهد .ازآنجاکه حاشیه سود صنعت شیشه برای تولیدکنندگان کم ميباشد (يعني  8تا 07
درصد) اين روند (کاهش وزن محصوالت) به شرکتها کمک خواهد کرد تا حاشیه سود خود را افزايش دهند.
بازار بستهبندی نوشیدني به عوامل متعددی نظیر تغییر رفتار خريد مصرفکننده (نیاز به طول عمر مصرف بیشتر محصول) ،مقررات
دولتي و صنعتي (ممنوعیت استفاده از مواد خاص و بحثهای زيستمحیطي)  ،هزينههای تولید بستگي دارد.
بازار بستهبندی آشامیدني بهطور مستقیم با تقاضای صنعت تولید نوشیدني ارتباط دارد .در همه کشورهای درحالتوسعه مصرف
نوشیدني در حال افزايش است .مقررات شديد دولتي برای ايمني زيستمحیطي ،مانع تولید و دفع پلیمرهای مصنوعي مانند
پالستیک شده است .به همین دلیل شرکتهای تولیدکننده نوشیدني بر راهحلهای نوآورانه بستهبندی تمرکز دارند.
بستهبندی در صنعت نوشیدني بر پايه روندهای موردپسند مشتريان اين صنعت در حال تحول است .اولین نشانههای اين
تحول گرايش بیشتر شرکتها به استفاده از بطریهای شیشهای بهجای بطریهای فلزی است .صنعت نوشیدني بزرگترين
مصرفکننده بطریهای فلزی در جهان است اما ازآنجاييکه مشتريان امروز خیلي بیشتر از دهههای قبل بهسالمتي خود اهمیت
ميدهند ،استفاده از بطریهای فلزی با انتقادهای زيادی روبرو شده است و بهجای آنها استفاده از بطریهای شیشهای ترويج
ميشود .اگرچه احتمال شکسته شدن يا وزن را از معايب بطریهای شیشهای عنوان ميکنند اما اين بطریها چند برتری قاطع
دارند ازجمله:
 -0شیشه ازنظر شیمیايي خنثي است به عبارتي آن با ماده محتوی خود هیچگونه واکنشي انجام نميدهد .طعم و مزه محصول
بستهبندیشده در شیشه بدون تغییر حفظ ميشود.
 -7شیشه غیر قابل نفوذ ،فاقد بو و بهداشتي ميباشد.
 -4ظروف شیشه از استحکام خوبي برخوردار است و به اشکال ،اندازهها و رنگهای مختلف ساخته ميشود.
 -3شیشه شفاف بوده و اجازه رؤيت محتوی خود را به خريدار و عرضه آن توسط فروشنده در فروشگاههای زنجیرهای ميدهد.
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