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نیز یکی از  خرید کیسه برنجهر خرید موفقی، با پرسش های هوش مندانه و مناسب آغاز می شود. 
به دغدغه  نگارندههمین مورد ها است که حساسیت و چالش های خاص خود را دارد. در این مقاله 

 می پردازد. سه برنجکیو پرسش های مورد نظر برای خرید 

 ، حول سه محور قرار می گیرند:کیسه برنجو  بسته بندیپرسش های رایج هنگام انتخاب 

ارزان تر است؟ بستگی به جنس، ماده های به کار رفته و شیوه ی کیسه و  بسته بندیقیمت: کدام 
 و کیسه دارد. تهیه ی بسته بندی

ت و آسیب، مقاوم تر است؟ هم و کیسه در مقابل فشار، حرار بسته بندیعملکرد )کیفیت(: کدام 
 چون مورد پیشین، به جنس کیسه و شیوه ی تولید آن بستگی دارد.

؟ این مورد هم به مواد اولیه و برای محیط زیست مناسب تر است بسته بندیمحیط زیست: کدام 
آن وابسته است. عمده ی نگرانی ها در این بخش،  بسته بندیخام به کار رفته در تولید کیسه و 

 متوجه بازیافت و امکان استفاده ی دوباره از کیسه است. 

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1021&کیسه-برنج-عمومی
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1021&کیسه-برنج-عمومی
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&امیر-مختاری
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&امیر-مختاری
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=475&کیسه-های-پلی-پروپیلن-بافته-شده-با-پلی-پروپیلن-بافته-نشده-چه-تفاوتی-دارند؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=471&%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7:-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=471&%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7:-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=474&%D8%A2%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B1:-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=474&%D8%A2%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B1:-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=473&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=473&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=463&%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=463&%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=472&%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=471&سفرت-به-خیر-اما:-بسته-بندی-داخلی-و-صادراتی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=471&سفرت-به-خیر-اما:-بسته-بندی-داخلی-و-صادراتی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=461&چرا-بسته-بندی-به-اندازه-ی-خود-کالا-اهمیت-دارد؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=461&چرا-بسته-بندی-به-اندازه-ی-خود-کالا-اهمیت-دارد؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 در ادامه به بسط و بررسی هر مورد می پردازیم.

آن بر قیمت تمام شده اثر  بسته بندی قیمت: جنبه و بعد های گوناگونی از کیسه و گونه ی.1
گذار هستند. ضخامت و قطر پارچه ی به کار رفته و دسته ی کیسه، جزو مهم ترین شاخص 
ها برای این مورد هستند. در کل می توانیم بسته بندی و کیسه ها را )به ترتیب کیفیت(، در 

 چهار مورد بخش کنیم:

  پالستیکیکیسه ی 

 کیسه ی کاغذی 

 کیسه پلی پروبیلن بافته نشده 

 کیسه ی کالیکو 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=450&%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7:-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%9F%D8%9F
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عملکرد کیسه: ثبات و انسجام کیسه بسیار بر عملکرد آن اثر گذار است. کیسه ای که به راحتی .2
 پاره شود، خراش بردارد و آسیب ببیند، کیسه ی مناسب و مرغوبی نیست.

امکان پرینت بر روی کیسه: یکی از مهم ترین گزینه ها برای انتخاب کیسه ی برنج )بیشتر از 
سوی تامین کننده(، امکان چاپ و طراحی لوگو و دیگر اطالعات مورد نیاز بر روی کیسه است. هر 
چه کیسه امکان بیشتری برای چاپ و طراحی انواع اطالعات و تصویر ها را فراهم آورد، بیشتر 

و کاغذی، در  کیسه های صنعتیرد پسند تامین کننده ها قرار می گیرد که از این دیدگاه، مو
 اولویت نخست قرار دارند.

انه ی کیسه های کاغذی و کیسه محیط زیست: این بخش را می توانیم در دو بخش جدا گ.3
 های پالستیکی بررسی کنیم. در ادامه به فایده و ضرر هر یک در این زمینه می پردازیم.

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=449&%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9F:-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=449&%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9F:-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 کیسه های کاغذی

 فایده

 .از نظر استاندارد های محیط زیست، قابل بازیافت و تحلیل هستند 

 .قابل استفاده ی دوباره هستند 

 .حجم بیشتری را درون خود جای می دهند 

 رضر

 درخت های زیادی برای تولید کاغذ قطع می شوند.

 تولید و بازیافت این کیسه ها، مواد شیمیایی زیادی نیاز دارد.

 فرآیند تولید آن انرژی زیادی نیاز دارد.
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 کیسه های پالستیکی

 فایده

 .برای تولید به انرژی کم تری از کیسه های کاغذی نیاز دارد 

 .تولید کیسه های پالستیکی انتشار امواج کم تری دارد 

 .در برابر رطوبت مقاومت باالیی دارد 

 ضرر

 .از نفت تولید شده و قابل استفاده ی دوباره نیست 

  برای نوبت های محدودی قابل بازیافت هستند و پس از مدتی، خاصیت پالستیکی خود را
 می بازند.
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 زمان زیادی برای بازیافت نیاز دارند و افزون بر این، بازیافت آن ها به  کیسه های پالستیکی
محیط زیست آسیب می زند. آلودگی هوا، به خطر افتادن زندگی حیات وحش و آلودگی آب 

 و دریا، از جمله آسیب های بازیافت و نابودی فرآورده های پالستیکی هستند.

 

 

 و در پایان ...

همان گونه که در یافتیم، هر یک از مورد های یاد شده، فایده و البته آسیب هایی دارند. با 
وی دانش، می بینیم که روزانه کاال های بهتری در این حال، به لطف تکنولوژی و پیش ر

صنعت های گوناگون پدیدار می شوند که افزون بر کیفیت و قیمت مناسب، مصرف و بازیافت 
به صرفه ای دارند. با این حال، تجربه و بازار نشان داده است که کیسه های پلی پروبیلن، 

 گزینه ی بهتری نسبت به دیگر مورد ها هستند. 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=465&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87:-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C

