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 :تارخيچه 

گی استفاده می پنبه ، گياهی که از غوزة آن در ريسندگی و بافند

 .شود، بويژه انواع رشته کوتاه آن موسوم به گوسوپيوم هرباکيوم 
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تاريخچة پنبه در ايران احتماال به دوران هخامنشيان بازمی گردد، 

اما دربارة کاشت پنبه پيش از دورة اسالمی ايران اطالعات معترب 

در مرو، ری و ناحية فارس کشت پنبه رواج . اندکی در دست است 

 مراکز توليد که احتماال به مناطق کاشت گياه نزديک .ته است داش

هرات، نيشابور، ری، طربستان، آمل، جبال، : بود، عبارت بود از

در قرن . اصفهان ، شوشرت، خوزستان، َتوز و آذربايجان جاهای متعدد

سيزدهم، مارکوپولو به حمصوالت عمدة ايران از مجله پنبه / هفتم

ژان شاردن، جهانگرد مشهور . می کند                اشاره 

هفدهم، که از ايران دورة صفويه بازديد / فرانسوی در قرن يازدهم

در اوايل . کرده، وجود کشتزارهای وسيع پنبه را تأييد کرده است

نوزدهم، کمپانی هندشرقی بريتانيا در مقابل / قرن سيزدهم

م را از ايران کاالهايی مانند شکر، ادويه ، رنگ و روغن،پنبة خا

در مهين زمان، جهانگردان به کشتزارهای . به هند صادر می کرد

پنبه در بسياری از مناطق ايران، از آذربايجان تا خراسان و شرق 

مازندران ، نواحی مرکزی ،اطراف يزد، کاشان، کرمان و قم ، 

در اين زمان پنبه هنوز از حمصوالت تابستانی بود . اشاره کرده اند

در آب و هوای گرم (ود فروردين کاشته می شد و در مرداد که در حد

در نواحی خشکرت مانند (يا در مهر ) و مرطوب سواحل دريای خزر

اما بيشرت پنبة . برداشت می شد) آذربايجان و نواحی اطراف شيراز

کشت شده از گونه های تار کوتاه و زبر بود که مهراه با نرخ باالی 

دقيق،  داخت و بسته بندی نادرست و غيرمحل ونقل، فنون ابتدايی پر

عيساوی ، ص (سبب عدم موفقيت پنبة ايران در بازار اروپا شد 

پنبه عالوه بر اين که منبع امرار معاش ساکنان ). ٢۴٩، ٢۴٧ـ٢۴۶

مناطق کاشت پنبه بود، برای صنعت نساجی داخلی و صنايع دستی که 

. م می آوردافراد بسياری را به کار می گمارد، مادة خام فراه

نوزدهم، / بعالوه ، جتاری شدن روبه رشد توليد پنبه در قرن سيزدهم

  .بود با افزايش امهيت پنبه در جتارت خارجی ايران مهراه

آغاز قرن بيستم ، پنبه هم اصليرتين / در اوايل قرن چهاردهم 

  .حمصوِل فروشی و هم عمده ترين حمصول صادراتی بود
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خنست ، حمرک کوتاه مدت اما : ت می کرددو عامل اين فرآيند را تقوي

 ميالدی ١٨۶٠نيرومند جنگ داخلی امريکا در اوايل دهة 

باعث کمبود بين املللی پنبه و افزايش شديد قيمت ) ١٢٨٧ـ١٢٧٧(

پنبة خام در بازار جهانی شده ، توليدپنبه را در ايران و مناطق 

. ش دادبسيار ديگری در خاورميانه و هند و امريکای التين افزاي

در ميان مسيرهای جديدوگوناگون جتارت خارجی که درگزارشهای 

کنسولی بريتانيادرآن دوره ذکرشده است ،می توان ازمسيرهای 

اين حتول ،در .بنادرخليج فارس به هندومسيرتربيزبه مارسی نام برد

نيمة مهان دهه که قحطی پايان يافت و قيمت پنبه سقوط کرد، 

وم و پايدارتر، روسيه بود که به عنوان عامل د. ناگهان متوقف شد

پنبه بسرعت . شريک جتاری عمدة ايران دردهه های آخرقرن ظاهر شد

 ، به حدود ١٣٣١در صادرات آن و مهمرتين کاالی صادراتی به روسيه شد
صادرات پنبه به بازارهای روسيه % ٩٧ـ٩۴تن رسيد و بتدريج  ٢۵٠٠٠

ش ، تغيير ماهيت روابط اين افزاي). ٧٣انتنر ، ص (اختصاص يافت 

اقتصادی بين دو کشور را تأييد کرده بوضوح درمترکزکاشت پنبه 

اگرچه پنبه از نقاط خمتلف کشور از .دراستاای مرزی تأثيرگذاشت 

مجله اصفهان و يزد و کرمان صادر می شد، يک سوم از کل صادرات 

دی در واقع ، رفاه اين استان تا حد زيا. ايران حمصول خراسان بود

 .پنبه در اواخر اين قرن مربوط بود  به رشدجتارت

پنبه در فرآيند تدريجی آغاز جتاری شدن کشاورزی ايران ، تأثير 

بويژه (در اين فرآيند، پنبه ، اغلب با ساير کاالها . مهمی داشت 

 جنگ جهانی .و غالت مصرفی خبوبی رقابت می کرد) ترياک و ابريشم 

 وقفة کامل ايجاد کرد، اما از دهة اول ، در توليد پنبه تقريبًا

ش توليد دوباره به سطوح پيش از جنگ و به حدود بيست هزار ١٣٠٠

خنستين کارخانة پنبه پاک کنی ايران نيز در مهان . تن در سال رسيد

 ش شرکت جديد پرسخلوپک ١٣٠٢در . بنيان اده شد)  ش ١٢٩٨(ساهلا 

زيع و مزارع منونه بذرهای امريکايی و مصری را ميان کشاورزان تو

 .، بيشرت در مشال ، ايجاد کرد 
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درساية سياست مثبت دولت نسبت به صنعت منسوجات  ش ،١٣١٠دردهة 

  .داخلی ، توليد دوباره افزايش يافت 

پنبه راتصويب کرد که سود بی  ش دولت ايران قانون احنصار١٣١٢در

 .ت برداش در واسطه ای در هتية پنبة خام برای کارخانه های جديد
  تن رسيد، اما فقط ٠٠٠،٣٨دراواخراين دهه توليد به نقطة اوج 

ش ،پنبه صادر می ١٢٩٢تن ، يعنی درحدوديک پنجم کل صادرات در 5600

اين رقم نازل قدرت اشتياق صنعتی شدن داخلی رانشان می . شد

وقفه به سبب جنگ جهانی دوم ، در بيشرت ساهلای دهة  پس از.دهد

تن سقوط   توليد ساالنه به حدودبيست هزار ميانگين١٩۴٠/ ش ١٣٢٠

 ش دوباره از سطح توليد پيش از جنگ ١٣٣٠اوايل دهة  در اما ، کرد

پيشی گرفت و بتدريج رونق بی سابقه ای در توليد و فرآوری پنبه 

 .در ايران پديد آمد

از اين گذشته ، در ساهلای بعدی .  ش ، احنصار پنبه لغو شد١٣٢۴در 

ختصصی شروع به کارکردند و ترويج و هببود توليد مشاری از مؤسسات 

بعدها سازمان (» سازمان پنبة ايران «. پنبه به آا واگذار شد

 ش شروع به فعاليت کرد و برای ١٣٣۵در ) پنبه و دانه های روغنی 

. خنستين بار معيارهای طبقه بندی برای حمصول داخلی ارائه داد

مؤسسة هتيه و « ش به ١٣٣٨ در »اصالح نبات ايستگاه ورامين «ادارة 

تبديل شد و به دنبال آن عمدتًا خدمات علمی و » اصالح ال وبذر

» شرکت پنبه و ابريشم «در مهان زمان ، . توسعه را تدارک ديد

بامحايت وزارت صنايع و معادن تأسيس شد تا با تشويقهای اقتصادی 

 .مناسب ، کشاورزان را به کاشت پنبه ترغيب کند 

ش ايران در ميان ده يا پانزده کشور خنست ١٣۴٠ و ١٣٣٠ های در دهه

صادرات نيز به طور منظم رشد يافت . توليد کنندة پنبه جای گرفت 

مصرف داخلی پنبه و پنبه دانه نيز، تا . و بازار آن متنوعرت شد

حدودی به سبب گسرتش صنعت منسوجات و تا اندازه ای به دليل تأسيس 

 .توليد روغن خوراکی ، افزايش يافت کارخانه ای جديد برای 
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افزايش توليد پنبه کامال به حتوالت جديد در دشتهای حاصلخيز گرگان 

 ش کشت پنبه در اين ناحيه رواج ١٣١٠در آغاز دهة . بستگی داشت 

يافته بود، بويژه پس از اينکه رضاشاه بيشرت زمينهای مزروعی را 

مالکيت به مالکان اسرتداد اين . به مالکيت شخصی خود درآورد

کشاورز پس از جنگ جهانی دوم ، سبب افزايش ناگهانی کشاورزی 

جتاری در مقياسی وسيع در اين ناحيه و جذب گروه زيادی از سرمايه 

دارانی شد که در جستجوی فرصتهای سرمايه گذاری سودآور در 

 . کشاورزی بودند

% ۵۶گان  ش ، در اولين سرمشاری کشاورزی ، مازندران و گر١٣٣٩در 

 ، ٠٠٠(از کل حمصول % ۶۵و )  هکتار٣١٣ ، ٠٠٠(متام مزارع پنبه 

را به خود اختصاص % ٧۵و % ۶۵ ش برتتيب ١٣۵٣، و در ) تن ٣٣٠

ش ، ١٣۵٠در بيشرت دهة . دادند بعالوه ، قدرت توليد نيز بيشرت شد

بويژه نيمة اول آن ، افزايش توليد پنبه در ايران ادامه يافت ، 

ی بعد اين دهه توليد پنبه حتت تأثير حمدوديتهای کلی اما در ساهلا

تر در کشاورزی ايران قرار گرفت که به رونق شديد و ناگهانی 

ش نواحی کاشت پنبه به حدود يک سوم ١٣۵٧در .توليد نفت مربوط بود

 . ش ، کاهش يافت١٣۵٢و حمصول به حدود يک چهارم ، در مقايسه با 

اسالمی عواملی چون فرار زمينداران در ساهلای خنستين پس از انقالب 

بزرگ مناطق پنبه خيز خصوصًا منطقة گنبد و گرگان ، خرد شدن 

اراضی وسيع و يکپارچة کشت مکانيزة پنبه ، ادارة نامطلوب 

مؤسسات کشاورزی ، بالتکليف ماندن وضع مالکيت اراضی و پايين 

يج بودن سطح درآمد حاصل از اين زراعت در قياس با فعاليتهای را

ش ، با ١٣۵٨در . در ساير خبشها، در افت توليد پنبه مؤثر افتاد

وجود رونق بازار پنبه در بازارهای جهانی ، به سبب مصادف شدن 

زمان آماده سازی زمين و هتية مواد زراعتی حمصول پنبه با شرايط 

ش ، توليد از ١٣۵٧ناشی از اوج گيری انقالب اسالمی در ماههای آخر 

ش ١٣۵٩در .  هزار تن کاهش يافت ١٣٣ش به ١٣۵۶  هزار تن در١٧٧

 ، ، يعنی پايينرتين ميزان خود  هزار هکتار١۴۵سطح زير کشت به 
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مرکز حتقيقات روستائی و اقتصاد کشاورزی ، در آذر (تقليل يافت 

، به سبب کاهش توليد و نياز بازار داخلی ، صدور پنبه به ١٣۵٨

زار داخلی به انواع پنبه خارج از کشور ممنوع شد و بنابر نياز با

، الياف ، نخ و منسوجات پنبه ای مقداری ارز صرف ورود اين اقالم 

 .شد 

ش ، برای مقابله با تنزل سطح کشت و توليد پنبه و رفع ١٣۶٠در 

حبران ، دولت سياستهای تشويقی چون اعالم قيمتهای تضمينی و کمک 

 اين نقدی به پيمانکاران طرح پنبه را به اجرا درآورد که

  . ش ادامه يافت ١٣٧١سياستها تا 

ش طرح افزايش توليد پنبه در چارچوب برنامه پنجسالة اول ١٣۶٧در 

اين طرح مشتمل بر هفت پروژه ، با . هتيه و تصويب شد) ١٣٧٢ـ١٣۶٨(

 تن در ٣۴١ ، ٠٠٠از ) پنبة پاک نکرده (هدف افزايش توليد وش 

 )١٣٧٢(انی برنامه  تن در سال پاي۴۵٢ ، ٠٠٠به ) ١٣۶٧(سال پايه 
پروژه های هفتگانه مشتمل بود بر هتية .  به اجرا درآمد١٣۶٨، از 

مرحلة (، هببود کيفيت بذرهای گواهی شده ، لينرتگيری  بذر مادر

، هببود تصفية وش ، هببود روشهای )آماده سازی برای روغن گيری 

کاشت و داشت و برداشت پنبه ، ترويج پنبه کاری و آموزش پنبه 

ران ، و ايجاد گسرتش شبکه های مبارزه با آفات و بيماريها و کا

 .علفهای هرز پنبه 

مقايسة مقاديرموردنظربرنامه باوضع اجرايی ،حاکی از اين است که 

سطح زيرکشت و توليد، سير نزولی و عملکرددرهکتاروش باکمی فاصله 

کاهش سطح زيرکشت وتوليدوش .ازبرنامه ،روندافزايشی داشته است 

ن دهندة کاهش متايل کشاورزان در ختصيص اراضی خود به کشت پنبه نشا

است که ناشی ازشرايط نامناسب بازارپنبه ودرنتيجه عدم صرفة 

طرح «به طور مشخص اجرای ..اقتصادی آن برای کشاورزان بوده است

ش با موفقيت مهراه ١٣٧٠برنامة پنجسالة اول تا » افزايش توليد

زايش قيمت توليدات زراعتی ديگری چون ش به علت اف١٣٧١بود اما از

پنبه کاسته  توليد ، از ميزان سطح کشت و )سويا(دانه های روغنی 
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پنبه برتتيب با  ش ميزان سطح کشت و توليد١٣٧٢شد، به طوری که در 

 هزار تن به پايينرتين سطح خود طی چهل سال ٩٠٠ هزار هکتار و ١۴٨

 تن و در سال ٣ ، ٣٠٠گذشته رسيد و دراين سال برای اولين بار 

بعد هشت هزار تن پنبه از مجهوريهای آسيای مرکزی ، وارد کشور شد 

 کاهش توليد پنبه از يک طرف و پايين بودن کيفيت پنبه های .

وارداتی نسبت به پنبة داخلی از طرف ديگر، قيمت پنبه را در 

ش ١٣٧۴ش افزايش داد و باعث افزايش سطح کشت و توليد در ١٣٧٣

 ، ٣١٨ش ميزان سطح کشت و توليد پنبه برتتيب به ١٣٧۵ر د. گرديد

 تن بالغ شد که باالترين رقم ، طی ساهلای ١٧۵ ، ٨٢٩ هکتار و ٣١١

 .پس از انقالب اسالمی است 

درقالب )١٣٧٨ـ١٣٧۴(ش برنامة پنجساله دوم زراعت پنبه ١٣٧۴در 

اين برنامه با توجه به .برنامه پنجسالة دوم توسعه به اجرادرآمد

 به الياف پنبه درطی دورة يزان نياز کارخانه های نساجی کشورم
 هزار تن می گردد ــ ١٩٨تا ١٣٣اجرايی برنامه ــ که بالغ بر

اولية  تأمين مواد اهدافی را پيش بينی کرده که مشتمل است بر

صنايع نساجی وروغن کشی با کيفيت ممتاز و هتية فرآورده های مرغوب 

تسهيل درعمليات زراعی و  سطح و واحد در دوليت، پايين آوردن هزينة 

پيش بينی عملکرد در برنامه ، رشدی معادل . افزايش عملکرد وش 

 به .است ) ش ١٣٧۴( کيلوگرم وش در هکتار نسبت به سال پايه ٣٢٠

که مهمرتين عامل درعملکرد به ) درصد الياف به وش (رغم کاهش کيل 

مه ، افزايش قانع کننده مشار می رود، عملکرد پنبه طی ساهلای برنا

 طرح پايدار« ش طرحی به نام ١٣٧۵ای نداشت و به مهين دليل از 
 .آمد در کشوربه اجرا در »پنبه 

ش مطلوب و رضايتبخش بود به طوری ١٣٧٨نتيجة اجرای اين طرح در 

 هزار هکتار پنبه کاری ، متوسط عملکرد پنبه ۴۶که در سطح حدود 

در پايان اين طرح .  افزايش يافت  کيلوگرم در هر هکتار٩٠٠،٢به 

ــ که به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت ــ پيش بينی شده است 
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که عملکرد متوسط کشور در سطح دويست هزار هکتار پنبه کاری به 

 . کيلوگرم در هر هکتار برسد ٢۵٠،٣

حتليلی مقايسه ای که ادارة کل پنبه و دانه های روغنی ايران از 

ر ساهلای بعد و قبل از انقالب اسالمی به عمل وضع پنبة کشور د

آورده ، حاکی از آن است که عملکرد پنبه در کشور طی ساهلای اخير 

براساس اين . نسبت به ساهلای قبل از انقالب افزايش يافته است 

حتليل ، کاهش سطح کشت پنبه در کشور که بيشرت در استاای مشالی 

گوی کشت پديدار شده ، بيشرت مصداق داشته و بر اثر تغيير در ال

به مسائل بازرگانی پنبه ارتباط دارد که در اثر کوچک شدن اراضی 

زراعی ، جانشين شدن زراعتهای رقيب و امکان کشت دو حمصول در يک 

 .سال به وجود آمده است

 

  مقدمه -١ 

پنبه گياهی منحصر به فرد است که در بسياری از جرياای تاريخی 

معدود گياهانی است که در دنيای قديم و نيز در نقش داشته و از 

پنبه نه تنها از نظر صنعت , امروزه . دنيای جديد اهلی شده است 

بلکه از نظر غذايی نيز حائز امهيت است  در بازار جهانی , نساجی 

پنبه , آفتابگردان , در ميان پنج دانه روغنی مهم يعنی سويا 

علت . مقام دوم قرار داردپنبه دانه در , بادام زمينی و کلزا 

آن است که پنبه دانه منبع بسيار خوبی از روغن و , اين امر 

پروتئين است و متجاوز از يک قرن است که روغن آن به صورت 

. خوراکی مصرف می شود و هيچ اثر زيان آوری مشاهده نشده است 

کشورهايی چون اياالت متحده و شوروی سابق که در زمينه , بعالوه 

 پنبه پيشتازند و از صدور آن عوايد قابل توجهی کسب می توليد

به گفته شاهدان عينی گسرته کاشت پنبه در اياالت متحده . کنند 

چنان است که گويی خورشيد از مزارع پنبه طلوع و در مزارع پنبه 

, پس از آمريکا و شوروی سابق کشورهای چين . غروب می کند 
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فريقا و برزيل در جتارت پنبه مجهوريهای آ, پاکستان , هندوستان 

 جنسپنبه گونه هاي وحشي زيايد دارد آه مهگي به . مطرح هستند
Gossypium  آه منشأ متام گونه ها از  نظر مي رسده ب. تعلق دارد

هنگام  (دوام ، استحكام  قابليت شستشو ، ،آفريقاي استوائي باشد

يي ، نرمي ، دوام شيميا قابليت هدايت خبار آب ، ،) خشك و تر بودن 

الياف  قابليت انعطاف و سهولت آب رفنت يا جتمع اوليه از خصوصيات

 پنبه . مي باشد  G.hirsutum بيشرت ارقام زراعي از گونه. پنبه مي باشد

گياهي است ذاتًا چند ساله آه بصورت گياهي يكساله مورد زراعت 

 داراي ريشه مستقيمي است آه به سرعت زيادي به وقرار مي گريد

پنبه به علف آشهاي هروني بسيار حساس .عماق خاك نفوذ مي آندا

قبل از آاشت با خاك  علف آشي مانند تريفلورالني را مي توان. است 

در  اين علف آش اثر بقائي داشته و بذر علفهاي هرز را. خملوط منود 

 ماه پس از سبز شدن حمصول آنرتل مي ٣ ايل ٢مرحله جوانه زدن تا 

پنبه گياهی است . پنبه اثر نامطلوبي گذارد برآند بدون اينكه 

 ٢٠٠گرما دوست که برای رشد به يک فصل رشد بدون يخبندان حداقل 

 درجه سانتيگراد احتياج ١۵ روز با دمای بيش از ١۶٠روزه و يا 

 درجه ۴٧ ميليون هکتار زمين زير کشت پنبه بين ٣٠بيش از . دارد

موطن اصلی پنبه . رد درجه عرض جنوبی قرار دا٣٢عرض مشالی و 

حداقل درجه حرارت برای . مناطق گرمسيری و حاره ای بوده است 

درجه .  درجه سانتيگراد می باشد ١۵جوانه زنی بذر پنبه حدود 

 درجه در هبار بعد از کاشت باعث پوسيدگی ١۵ – ١٨حرارت کمرت از 

تأخير در سبز شدن و تعويق رشد گياهان جوان , قسمتهايی از بذر 

. و شرايط را برای بيماريهای گياهان جوان مساعد می سازدشده 

 درجه سانتيگراد غير فعال می شود و با ١۵پنبه در دمای زير 

بر اين . نزديک شدن به اين درجه حرارت فعاليت پنبه کند می شود

اساس وقوع آخرين يخبنداای غير منتظره هبار و يخبنداای زود رس 

لذا متوسط درجه . ت روبرو می کند پائيز کاشت پنبه را با شکس

 درجه سانتيگراد ٢٢حرارت برای گرمرتين ماه سال بايد حداقل 

در طول دوره رسيدن غوزه ها و الياف که اصوال يک دوره خشک . باشد
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اگر متوسط درجه . است درجه حرارهتای نسبتًا زياد مناسب هستند

م و آفتابی روزهای گر.  روز الزم است ۴٨,  درجه باشد ٢٧حرارت 

الزم است تا الياف توليدی در حد مطلوبی رشد کنند و از کيفيت 

نور آفتاب برای پنبه حياتی است و به . خوبی برخوردار گردند

صرف ,  درصد آمسان ابری ۵٠مناطق با بيش از , دليل ريزش غوزه ها 

اگر در . نظر از دما و رطوبت برای توليد پنبه مناسب نيستند 

شدت نور کاهش يابد تشکيل غوزه ها کاهش يافته  , اثر ابری بودن

 . و رشد رويشی زيادی به مهراه خواهد داشت

 

 

 
 حمصوالت معرفی -٢
  معرفی کدهای آيسک وکدهای تعرفه -٢-١

  کد ISIC: حمصول واحد مورد بررسی عبارتند از  

 شرح حمصول کد آيسيک

پنبه  17111143
 هيدروفيل

 

 

 صادرات و واردات ،براي اين حمصول آد با مراجعه به لوح فشرده

تعرفه اي وجود ندارد ونياز آشور از طريق توليد اخل تامني 

 .ميگردد
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  معرفی حمصول  -٢-٢

پنبه هيدروفيل به آن نوع پنبه گويند که مدت زمان جذب آن بسيار 

کم بوده و بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد اين حمصول در 

اشتی مصرف می گردد و در بسته بنديهای خمتلف عمليات پزشکی و هبد

گرمی به بازار عرضه می ٢۵٠تا ۵٠از ) لوله ای(زيگزاگی طوماری 

 .گردد

و ١۴از نظر طول الياف ،طول الياف پنبه هيدروفيل می بايستی بين 

اين پنبه نبايستی .ميليمرت و بصورت يک توده يکنواخت باشد ۶

 به آن الياف خارجی گويند دارای الياف مواد ديگر که در اصطالح

توده پنبه می بايستی بی بو بوده و ضمن آنکه در ملس کردن .باشد

بايستی دارای قابليت ارجتاع بوده ودر . نبايستی دارای صدا باشد 

مقدار رطوبت جماز موجود در پنبه . مقابل کشش مقاومت منايد 

وز جتا%٣و مقدار چربی ورزين آن نبايستی از % ٨هيدروفيل حدود 

عالوه بر آن وجود مقدار مواد حملول موجود در پنبه تا .منايد 

 .جماز بوده و بيشرت از اين مقدار غير جماز است ۵%

  استانداردهای ملی حمصول -٢-٣

بوده و عالوه ٢۵٨٠پنبه هيدروفيل داردای استاندارد ملی بشماره 

 :بر مشخصات فوق الذکر بايستی دارای شرايط زير نيز باشد 

برابر وزن خود بتواند قابليت جذب رطوبت داشته باشد و ٢٣ حداقل

خاکسرت سولفوريک در . زمان جذب آب در آن حداکثر ده ثانيه باشد 

جتاوز منوده و ساير مواد شيميايی از % ۴پنبه هيدروفيل نبايد از 

قبيل کلرور کلسيم ، سولفات و هيپوکلريت نبايد درآن وجود داشته 

ن در برابر  نور با يک فلورسانس ضعيف مهچنين واکنش آ. باشد 

بنفش مايل به قهوه ای با پيدايش چند تکه زرد می باشد ولی 

در برابر فنل فتالين و . نبايد فلورسانس آبی شديد داشته باشد 

پنبه هيدروفيل .هليانتين می بايست دارای واکنش خنثی باشد 

ای رنگی نبايد مواد رنگی اصالح کننده داشته باشد ،زيرا پنبه ه
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در موارد آرايشی مورد استفاده قرار نگرفته و عالوه بر آن پنبه 

هايی که دارای مواد رنگی می باشند جنبه تزئينی داشته و شامل 

اين استاندارد منی باشند و نبايد آن را بنام پنبه هيدروفيل 

روی بسته های پنبه هيدروفيل بايستی مشاره . توليد و عرضه منود 

غير اسرتيل (لص ، نام و مشخصات کارخانه و مجله پنبه ، وزن خا

 .درج شود ) برای مصارف زخم بندی استفاده نفرمائيد

 

 و داخلي توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه و  بررسي-٢-۴
 حمصول جهاني

 آا از برخي آه ميگذارند تاثري حمصول قيمت بر خمتلفي پارامرتهاي

 :است  شده داده شرح ذيل در

 متغري هاي هزينه مهمرتين از يكي آه مصريف اوليه مواد  قيمت-

 حمصول شده متام تعيني قيمت در را اي عمده نقش و باشد مي توليد

 .دارد

 منابع به دسرتسي اظ حل از خصوص به واحد احداث جغرافيايي  منطقه-

 حتت را مربوطه هاي هزينه مصرف حمصول، آانواي و اوليه مواد تامني

 .ميدهد رارق تاثري

 گذاري ، سرمايه بر تاثري طريق از استفاده مورد تكنولوژي  نوع-

 موثر حمصول فروش قيمت وبر ضايعات ميزان و شده توليد حمصول آيفيت

 .است

 هاي هزينه بر مستقيم تاثري نياز مورد انساني نريوي هاي هزينه

 حمصول شده متام قيمت و توليد متغري

 .دارد
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 اين به . است موثر حمصول فروش قيمت روي بر واحد توليد  ظرفيت-

 هاي هزينه منودن سرشكن ازطريق توليد ظرفيت افزايش آه ترتيب

 .ميگردد حمصول شده متام قيمت آاهش باعث سربار

 بر عالوه شده توليد حمصول فروش قيمت مذآور، نكات به توجه با

 اشدب حدي در بايد تامني منايد، را توليد هاي هزينه بايد اينكه

 .آورد بدست را بازار از سهمي بتوان آه

 قيمت باشد، نظر مد نيز توليدي حمصول صادرات آه صورتي در مهچنني

 خارجي آنندگان توليد با آه رقابت باشد حنوي به بايد گذاري

 صورت قيمت استعالم به توجه با حاضر حال در. باشد پذير امكان

 ريال ۶۵٠٠ ,هيدروفيل  گرمی پنبه ١٠٠داخلی هر بسته  قيمت گرفته،

 .می باشد 

 آاربرد   موارد-٢-۵

اين حمصول در عمليات پزشکی و هبداشتی مصرف می گردد و در عمل 

دارای نقش پر امهيتی می باشد طوری که بدون آن اجنام بسياری از 

 .کارهای پزشکی وهبداشتی و آرايشی غير ممکن است 

 مصرف بر آن اثرات حتليل و جتزيه و جايگزين آاالهاي بررسي -٢-۶
  حمصول 

با توجه به آنکه پنبه هيدروفيل يکی از حمصوالت مصرفی بوده و 

برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می گيرد ، لذا در عمل 

آنچنان نقش ارزمشندی دارد که بدون آن اجنام بعضی از کارهای 

بدليل خصوصيات خاص پنبه . پزشکی و هبداشتی وآرايشی غير ممکن است

هيدروفيل که مهان جذب سريع آب و مايعات می باشد ، کاالی قابل 

خانشينی نداشته و در هر مورد که نياز باشد خود پنبه را بايستی 

 .مصرف منود

     امروز دنياي در آاال اسرتاتژيكي امهيت -٢-٧
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کشاورزی است که عالوه بر تامين مواد پنبه از مهمرتين حمصوالت 

وغن کشی در اشتغال زائی خبش های کشاورزی اوليه صنايع نساجی و ر

کمرت حمصول کشاورزی از . ، صنعت و بازرگانی نقش مهمی ايفا می کند

نظر قابليت ايجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده ها ،يارای 

برابری با پنبه را دارد  قبل از انقالب اسالمی که دوران رونق 

 بطور متوسط  شدهحالجیپنبه بشمار می رفت توليد ساليانه پنبه 

 درصد آن به خارج صادر و ۵٠ هزار تن بوده که حدود ١۶۵

مديران و . باقيمانده در صنايع نساجی کشور مصرف می شد 

کارشناسان صنايع نساجی معتقدند ايران از استعداد های فراوان و 

لذا بايد . برتری های نسبی و پويا در صنعت نساجی برخوردار است

 های موجود برای هببود کيفيت ،تنوع و حضور از فرصت ها و ظرفيت

 .در بازارهای جهانی استفاده کرد

   حمصول  آننده مصرف و آننده توليد عمده آشورهاي -٢-٨
ليست کشورهای توليد کننده و مصرف کننده در جداول ذيل آورده شده 

 .است 

Product : 520300 Cotton, carded or combed 

 , جمارستان , اسپانيا , کشورهای انگليس , با توجه به جدول ذيل
 بيشرتين واردات را داشته اند و ٢٠٠٧ در سال ,فرانسه و روسيه 

 . جزو کشورهای مصرف کننده بشمار می آيند 

 

Importers 
Imported 
value in 

2003 

Imported 
value in 

2004 

Imported 
value in 

2005 

Imported 
value in 

2006 

Imported 
value in 

2007 

'World 166,543 165,710 126,411 113,905 129,217 

'United Kingdom 19,126 24,479 23,490 25,428 21,148 

'Spain 3,140 3,880 3,002 2,592 18,115 



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 

 

گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی 
)PFS( 

 COTON پنبه هيدروفيل

ver.02     

 شرکت مشاورين 

  پرداز هترانهبين کيفيت
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'Hungary 14,571 8,918 8,518 6,755 7,372 

'France 4,303 5,822 4,447 3,964 4,805 

'Russian Federation 146 702 1,627 2,406 4,658 

'Japan  2,896 3,886 2,551 3,354 4,095 

'Italy  2,625 1,554 3,463 3,569 3,521 

'Dominican 
Republic  220 1,912 3,059 5,827 3,473 

'Latvia  9,734 5,164 2,231 2,959 3,468 

'Ghana  0 7 3 1,269 3,446 

'United Arab 
Emirates  0 0 276 0 3,028 

'Israel  2,995 2,870 2,033 2,576 2,929 

'Canada  2,349 2,868 3,041 2,892 2,477 

'Chinese Taipei  2,742 2,813 1,946 1,879 2,417 

'Portugal  2,701 3,614 1,181 1,275 2,336 

'Mauritius  2,660 1,165 1,736 808 2,151 

'Brazil  68 59 229 39 2,056 

'Kenya  67 10 1,375 3,391 2,040 

'Mexico  3,554 2,748 639 649 1,942 

'Viet Nam  5,957 7,621 6,123 6,306 1,930 

'Bangladesh  12,612 19,002 1,052 2,681 1,865 

'Republic of Korea  1,525 940 1,585 2,361 1,861 

'Austria  1,787 1,828 1,396 1,514 1,625 
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'Guatemala  4 3 1,772 9 1,618 

'Poland  2,869 2,800 3,376 2,090 1,587 

'Malaysia  1,679 2,434 2,588 1,854 1,398 

'United States of 
America  312 607 641 822 1,259 

'China  6,053 9,764 5,671 1,853 1,205 

'Djibouti  321 706 6 5 1,124 

'South Africa  410 77 462 658 1,053 

'Singapore  31,033 20,360 6,206 3,954 1,002 

'Romania  442 631 320 290 914 

'Venezuela  1 120 306 870 871 

'Netherlands  407 511 834 1,106 839 

'Switzerland  235 123 216 413 796 

'Ukraine  48 225 402 525 762 

'Seychelles  1 2 12 16 737 

'Hong Kong 
(SARC)  308 659 595 662 596 

'Ireland  764 1,197 510 273 559 

'Saudi Arabia  350 709 610 1,257 538 

'India  448 451 322 195 523 

'Germany  1,886 1,038 249 179 413 

'Belgium  434 468 380 974 410 

'Sri Lanka  354 527 5,765 187 399 
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'Algeria  303 350 365 276 377 

'Bulgaria  69 32 294 1,867 369 

'Rwanda  0 36 22 28 322 

'Slovakia  316 193 483 316 291 

'Sweden  184 392 478 335 287 

'Norway  144 184 244 194 274 

'Tunisia  60 154 72 209 261 

'Czech Republic  227 352 360 115 248 

'Armenia  183 168 73 59 236 

'Philippines  783 472 508 205 223 

'Morocco  15 60 107 118 220 

'Egypt  2,444 882 220 96 212 

'Denmark  315 255 184 220 194 

'Chile  0 19 50 70 186 

'Iran (Islamic 
Republic of)  18 724 6,371 0 186 

'United Republic of 
Tanzania  1 158 44 14 182 

'Kazakhstan  0 0 0 0 181 

'Costa Rica  87 67 14 3 178 

'Equatorial Guinea      14   175 

'Slovenia  350 234 29 38 174 

'El Salvador  107 10 27 3 161 
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'Democratic 
People's Republic 

of Korea  
125 46 323 229 151 

'Eritrea  0       145 

'Tokelau  9 215 59   144 

'The former 
Yugoslav Republic 

of Macedonia  
0 11 31 126 143 

'Bahrain  708 0 110 57 134 

'Croatia  120 110 171 100 128 

'Papua New Guinea 0 5     123 

'Swaziland  15 20 152 344 115 

'Maldives  28 59 50 99 112 

'Jordan  51 109 73 218 110 

'Trinidad and 
Tobago  17 31 32 12 102 

'Argentina  33 85 118 203 97 

'Finland  10 9 6 75 91 

'Serbia      57 42 87 

'Greece  593 1,246 500 472 85 

'Oman  0 89 62 82 72 

'Indonesia  2,049 1,858 617 252 71 

'Estonia  0 1 33 16 66 

'Thailand  1,756 703 706 54 57 
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'Bahamas        85 52 

'Mali  5 0 0 0 51 

'Cape Verde  55 79 52 53 50 

'Gambia  88 105 25 22 46 

'Angola  1 6   2 39 

'Republic of 
Moldova  0 0 6 20 37 

'Nepal  25 11 59 24 36 

'Lebanon  178 247 48 24 33 

'Senegal  55 74 27 29 30 

'Saint Vincent and 
the Grenadines  0 0 0 0 29 

'Macau  1 2   0 28 

'Gabon  0 2 1 4 24 

'Cuba  3,001 1,584 1,785 1,808 23 

'Namibia  1,240 2 3 18 23 

'Cyprus  29 39 1 14 21 

'Bolivia  11 0 27 2 21 

'Côte d'Ivoire    1 4 11 19 

'Lithuania  2,987 42 28 27 18 

'Georgia  0 0 9 36 18 

'New Zealand  63 20 5 16 17 

'Uruguay  0 0 7 21 17 



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 

 

گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی 
)PFS( 

 COTON پنبه هيدروفيل

ver.02     

 شرکت مشاورين 

  پرداز هترانهبين کيفيت

 

 

- ٢١ - 

'Mozambique  377 2 3 3 16 

'Botswana  51 164 12 10 15 

'Zambia  2 6 2 89 15 

'Sudan  0 0 0 0 14 

'Australia  507 207 69 63 14 

'Ecuador  6 0 6 13 14 

'Jamaica  12 1 39 3 14 

'Honduras  9 7 6 12 14 

'Yemen    6 6 11 12 

'Bosnia and 
Herzegovina  0 376 1,215 1,089 11 

'Albania  5 3 2 4 10 

'Colombia  0 2 0 0 10 

'Madagascar  1 2,896 0 63 9 

'Togo  11 2 193   9 

'Belize  5 1 5 0 8 

'Guinea-Bissau          7 

'Haiti        4 6 

'Qatar  195 184 121 188 6 

'Luxembourg  13 1,529 10 15 5 

'Niger  336 4 0 0 5 

'Pakistan  0 1 10 6 4 
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'Azerbaijan  0 0 0 0 4 

'Cook Islands  9 1 5 3 4 

'Faroe Islands  45 60 0 1 4 

'Nicaragua  55 16 20 0 3 

'Malawi  85 56 37 9 3 

'Grenada  0 1 0 0 3 

'Zimbabwe    0 10 49 3 

'Gibraltar  1 1 3 2 2 

'Ethiopia  11 0 7 1 1 

'Brunei Darussalam  4     5 1 

'Iceland  2 1 3 18 1 

'Kuwait    12 187   1 

'Montserrat  1 0 1 1 1 

'Panama  0   11 2 1 

'Paraguay  0 0 0 0 1 

'Somalia          1 

'Uganda  1 0 15 5 1 

'Free Zones  28 970 1,202   1 

'Turkey  640 385 158 0 0 

'Peru  0 72 1 36 0 

'New Caledonia  0 0 0 15 0 
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'Mongolia  18 7 0 2 0 

'Kyrgyzstan  0 0 0 1 0 

'Malta  3 12 14 18 0 

'Burundi  6 0 0 0 0 

'Belarus  14 12 22 22 0 

'French Polynesia  2 0 0 0 0 

'Fiji  10 600 2 3 0 

'Greenland  0 2 0 0 0 

'Benin  1 88 2     

'Congo  12   44     

'Democratic 
Republic of the 

Congo  
31 38 169     

'Cambodia  12 34 9 16   

'Cameroon  13 34 34 35   

'Chad  120 8       

'Myanmar  4 13 21 10   

'British Indian 
Ocean Territories        164   

'Solomon Is  572         

'Afghanistan  34         

'Bermuda    1   4   

'Mauritania  21 0 1     
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'Liberia  1 1 2 3   

'Libyan Arab 
Jamahiriya    9 6     

'Guinea    147 19     

'Guyana  5 37 6 17   

'Iraq  8 27 15 424   

'Netherland Antilles        1   

'Timor-Leste    24 54     

'Saint Helena  161         

'Anguilla  2 1       

'Saint Lucia  1 2 7 9   

'Nigeria  8 567 21 1   

'Micronesia 
(Federated States 

of)  
    979     

'Turkmenistan  3         

'Tuvalu      54     

'Syrian Arab 
Republic  0 0 0 6   

'Ship stores and 
bunkers    1       

'Serbia and 
Montenegro    197 33     
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'Burkina Faso  0 7 144     

 

 تا ٢٠٠٢ کشورهای صادرکننده اين کاال در ساهلای ,در جدول ذيل 

 در سال ,آمار نشان می دهد که کشور آمريکا .  مشخص شده است ٢٠٠٧

 ,مهچنين کشورهای اوگاندا .  بيشرتين صادرات را داشته است , ٢٠٠٧
 صادرات قابل , سال  پاکستان و ايتاليا نيز در اين,تانزانيا 

 . توجهی داشته است و جزو کشورهای توليدکننده بشمار می آيد 

Exporters 
Exported 
value in 

2003 

Exported 
value in 

2004 

Exported 
value in 

2005 

Exported 
value in 

2006 

Exported 
value in 

2007 

'World  276,454 209,998 247,071 231,653 253,130 

'United States of America  18,674 42,049 69,397 106,458 113,809 

'Uganda  15,097 31,526 27,995 19,882 19,388 

'United Republic of Tanzania  5,167 23,179 41,467 22,581 18,290 

'Pakistan  1,127 4,867 7,580 10,340 17,182 

'Italy  27,113 8,147 1,393 5,483 14,925 

'Ethiopia  13,188 9,996 2,690 7,592 12,447 

'Spain  6,279 2,105 1,073 1,619 7,644 

'Indonesia  7,785 10,015 12,712 6,814 7,377 

'Singapore  7,457 1,411 2,011 2,998 6,519 

'France  4,754 3,394 3,878 3,899 5,456 

'Mexico  3,587 5,016 3,498 4,629 5,110 

'Canada  271 169 1 651 4,523 
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'Greece  3,505 4,189 4,909 3,583 4,059 

'Bangladesh  121 702 13   1,516 

'Burundi  0 0 1,170 1,100 1,349 

'Yemen    5,037 284 318 1,270 

'Republic of Korea  2,612 2,475 2,294 1,553 1,203 

'Japan  646 1,176 820 1,358 1,119 

'Colombia  3 124 288 144 861 

'Austria  193 276 474 930 819 

'Egypt  4,335 1,486 698 1,459 816 

'Mozambique  17,082 7,313 16,516 8,823 635 

'Poland  324 703 1,553 1,216 560 

'Benin  12 0 7 1 549 

'Germany  1,045 548 615 3,041 471 

'Tajikistan  48 151 143 7 417 

'Uzbekistan  495 2,308 8,284 785 410 

'Viet Nam  92 688 1,530 234 396 

'Hong Kong (SARC)  258 661 544 721 375 

'India  36,418 6,430 10,696 2,265 350 

'Zimbabwe    2 1,121 238 312 

'United Kingdom  1,160 234 441 673 283 

'Mauritius  0 351 764 156 215 
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'Netherlands  252 29 97 62 213 

'Belgium  53 46 239 14 197 

'Croatia  37 39 18 34 178 

'Chinese Taipei  450 73 349 168 169 

'China  803 261 210 115 151 

'Switzerland  1,593 1,396 51 91 127 

'Philippines  192 161 226 350 116 

'Bahrain  1,045 170 99 1 113 

'United Arab Emirates  0 0 999 0 106 

'Malaysia  979 229 103 490 85 

'Kazakhstan  0 1,230 990 0 77 

'South Africa  168 426 25 138 69 

'Norway  7 14 73 9 60 

'Russian Federation  0 0 0 0 57 

'Guatemala  0 0 0 21 52 

'Paraguay  0 0 28 108 51 

'Tunisia  38 96 31 43 51 

'Kyrgyzstan  598 4,104 1,230 638 47 

'Romania  2 24 166 9 42 

'Morocco  10 135 12 0 42 

'Australia  18 46 75 107 40 
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'Portugal  396 270 0 3 38 

'Thailand  5,662 462 763 193 36 

'Brazil  905 1,285 2,852 3,051 33 

'Sweden  25 33 13 22 32 

'Burkina Faso  0 0 185   25 

'Czech Republic  21 11 12 77 25 

'El Salvador  222 152 43 0 25 

'Denmark  10 16 39 9 19 

'Chile  0 0 0 0 18 

'Bulgaria  0 0 0 92 17 

'Dominican Republic  28 16 26 8 16 

'Cyprus  0 0 0 5 15 

'Democratic People's 
Republic of Korea          15 

'Bolivia  0 0 0 39 12 

'Lithuania  27 5 0 0 11 

'Saudi Arabia  81 0 4 1 11 

'Mali  0 0 0 0 11 

'Venezuela  27 7 8 10 10 

'Argentina  37 84 135 114 9 

'Sri Lanka  70 0 0 68 8 

'Madagascar  2,779 1,983 4,018 0 7 
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'Europe Othr. Nes  1 1 219 6 7 

'Syrian Arab Republic  0 0 41 0 6 

'Slovenia  9 6 5 0 4 

'New Zealand  1 1 2 5 4 

'Lebanon  0 9 1   4 

'Jordan  4 26 17 0 4 

'Kenya  517 205 30 0 4 

'Ireland  47 18 86 5 3 

'Peru  88 9 0 2 2 

'Finland  2 1 1 2 1 

'Fiji  0 276 139 0 0 

'Ghana  33,560 0 0 0 0 

'Israel  370 0 0 11 0 

'Côte d'Ivoire    2 0 0 0 

'Hungary  573 177 164 0 0 

'Latvia  5 0 0 0 0 

'Luxembourg  30 402 7 0 0 

'Republic of Moldova  0 1 0 39 0 

'Ecuador  86 2 0 1 0 

'Azerbaijan  66 0 0 0 0 

'Armenia  0 0 33 0 0 
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'Bosnia and Herzegovina  0 35 124 198 0 

'Botswana  1 0 263 0 0 

'Belarus  2 1 0 0 0 

'Namibia  0 144 14 16 0 

'Malta  1 0 0 0 0 

'Senegal  21,451 5,165 0 0 0 

'Slovakia  99 89 51 0 0 

'Togo  16,030 10,390 3,320   0 

'Uruguay  0 0 3 22 0 

'Turkey  98 988 1,988 1,759 0 

'The former Yugoslav 
Republic of Macedonia  7 0 0 0 0 

'Zambia  0 0 0 696 0 

'Turkmenistan  423 97 225 124   

'Ukraine  1 0 123 278   

'Free Zones    254 4 2   

'Serbia and Montenegro    196       

'Swaziland  461 1,011 0     

'Nepal  14         

'Nigeria  0 63 117 15   

'Qatar  0 14 0 0   

'Cambodia  0 0 1     
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'Cameroon  0 0 2 0   

'Algeria  0 3 8 9   

'Myanmar  4 24       

'Democratic Republic of the 
Congo  6         

'Montenegro        10   

'Kuwait      1     

'Iran (Islamic Republic of)  7,114 857 104 812   

 

 

 

 

  عرضه – ٣
 پنبه هيدروفيل  فعال توليدي  واحدهاي-٣-١

 حاضر حال در معادن و صنايع وزارت سوي از منتشره آمار طبق

 آيسيك آد پنبه هيدروفيل با توليد زمينه در فعال واحد ١۶ تعداد

 تعداد آه است شده صادره  تن۶۵٩٧ساالنه  امسي ظرفيت به ١٧١١١١۴٣

 خمتلف هاي اناست در آا توليد ظرفيت مهراه به واحدها اين

 .است گرديده ارائه زير درجداول

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

 پنبه هيدروفيل وحوله سهند 
آذرباجيان 

 ۴٠٠ تن  شرقي 

 حبيب ماهوتي 
آذرباجيان 

 ۶٠٠ تن  شرقي 
 ٢٠٠ تن  هتران  هيدروفيل ايران 

تعاوني آارخاجنات حمصوالت هبداشيت پنبه 
 ن  جانبازا٢٢۶هيدروفيل 

خراسان 
 ١٨٠ تن  رضوي 

 توس هيدروفيل 
خراسان 

 ٣٠٠ تن  رضوي

 ۴۵٠ تنخراسان  صنايع پزشكي هبداشيت گل ارآيده خراسان 
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 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

 رضوي

 طالي سفيد خراسان 
خراسان 

 ٣٠٠ تن  رضوي
 ۴٠٠ تن  فارس  توليدي پنبه شرياز 

 ١٢٠ تن  قم  باند وگاز سامان آاوه 
 ١٢٠٠ تن  آرمان  شكوفه رفسنجان 

 ٣٠٠ تن  گلستان  تعاوني نگني پنبه 
 ۵١٢ تن راميان  هيدروفيل گرگان 
 ٢٨٠ تن مازندران  باند طيب مشال 

 ٣۵٠ تنمازندران  ١عام نساجي قائم شهر مشاره 
 ٩٢۵ تن مرآزي باند وگاز و پنبه آاوه 

 ٨٠ تن  يزد  مرهم ساز ميبد 
 ۶۵٩٧ مجع آل 

 ۵٢٧٨ %٨٠با احتساب راندمان 

 

 

 

 ٨٢واحدهاي فعال توليد پنبه هيدروفيل طي سال 
ظرفيت واحد 

 سنجش 
 نام واحد  استان 

آذرباجيان  تن  ۴٠٠
 شرقي 

پنبه هيدروفيل 
 وحوله سهند 

آذرباجيان  تن ۶٠٠
 شرقي

 حبيب ماهوتي 

 هيدروفيل ايران  هتران  تن ٢٠٠
خراسان  تن ١٨٠

 رضوي 
پنبه هيدروفيل 

 جانبازان  ٢٢۶
راسان خ تن ٣٠٠

 توس هيدروفيل  رضوي
خراسان  تن ٣٠٠

 رضوي
 طالي سفيد خراسان

 شكوفه رفسنجان آرمان  تن ١٢٠٠
 هيدروفيل گرگان  گلستان  تن ۵١٢
مازندران  تن ٣۵٠ عام نساجي قائم 

 ١شهر مشاره 
 مجع آل  ۴٠۴٢

 

 83واحدهاي فعال توليد پنبه هيدروفيل طي سال 



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣٣ - 

ظرفيت واحد 
 سنجش 

  واحد نام استان 

آذرباجيان  تن  ۴٠٠
 شرقي 

پنبه هيدروفيل 
 وحوله سهند 

آذرباجيان  تن ۶٠٠
 شرقي

 حبيب ماهوتي 

 هيدروفيل ايران  هتران  تن ٢٠٠
خراسان  تن ١٨٠

 رضوي 
پنبه هيدروفيل 

 جانبازان  ٢٢۶
خراسان  تن ٣٠٠

 توس هيدروفيل  رضوي
خراسان  تن ٣٠٠

 رضوي
 طالي سفيد خراسان

 شكوفه رفسنجان مان آر تن ١٢٠٠
 هيدروفيل گرگان  گلستان  تن ۵١٢
مازندران  تن ٣۵٠ عام نساجي قائم 

 ١شهر مشاره 
 مجع آل  ۴٠۴٢

 

 

 

 

 

 84واحدهاي فعال توليد پنبه هيدروفيل طي سال 
ظرفيت واحد 

 سنجش 
 نام واحد  استان 

آذرباجيان  تن  ۴٠٠
 شرقي 

پنبه هيدروفيل 
 وحوله سهند 

باجيان آذر تن ۶٠٠
 شرقي

 حبيب ماهوتي 

 هيدروفيل ايران  هتران  تن ٢٠٠
خراسان  تن ١٨٠

 رضوي 
پنبه هيدروفيل 

 جانبازان  ٢٢۶
خراسان  تن ٣٠٠

 توس هيدروفيل  رضوي
خراسان  تن ٣٠٠

 رضوي
 طالي سفيد خراسان

 شكوفه رفسنجان آرمان  تن ١٢٠٠
 هيدروفيل گرگان  گلستان  تن ۵١٢
مازندران  تن ٢٨٠  باند طيب مشال 
مازندران  تن ٣۵٠ عام نساجي قائم 

 ١شهر مشاره 
باند وگاز وپنبه  مرآزي تن ٩٢۵

 آاوه 



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣۴ - 

 مرهم ساز ميبد  يزد  تن ٨٠
 مجع آل  ۵٣٢٧

 
 
 

 85واحدهاي فعال توليد پنبه هيدروفيل طي سال 
ظرفيت واحد 

 سنجش 
 نام واحد  استان 

آذرباجيان  تن  ۴٠٠
 شرقي 

ل پنبه هيدروفي
 وحوله سهند 

آذرباجيان  تن ۶٠٠
 شرقي

 حبيب ماهوتي 

 هيدروفيل ايران  هتران  تن ٢٠٠
خراسان  تن ١٨٠

 رضوي 
پنبه هيدروفيل 

 جانبازان  ٢٢۶
خراسان  تن ٣٠٠

 توس هيدروفيل  رضوي
خراسان  تن ٣٠٠

 رضوي
 طالي سفيد خراسان

 شكوفه رفسنجان آرمان  تن ١٢٠٠
 گرگان هيدروفيل  گلستان  تن ۵١٢
مازندران  تن ٢٨٠  باند طيب مشال 
مازندران  تن ٣۵٠ عام نساجي قائم 

 ١شهر مشاره 
باند وگاز وپنبه  مرآزي تن ٩٢۵

 آاوه 
 مرهم ساز ميبد  يزد  تن ٨٠

 مجع آل  ۵٣٢٧

 86واحدهاي فعال توليد پنبه هيدروفيل طي سال 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

وله پنبه هيدروفيل وح
 سهند 

آذرباجيان 
 ۴٠٠ تن  شرقي 

 حبيب ماهوتي 
آذرباجيان 

 ۶٠٠ تن  شرقي 
 ٢٠٠ تن  هتران  هيدروفيل ايران 

 ٢٢۶پنبه هيدروفيل 
 جانبازان 

خراسان 
 ١٨٠ تن  رضوي 

 توس هيدروفيل 
خراسان 

 ٣٠٠ تن  رضوي
صنايع پزشكي هبداشيت گل 

 ارآيده خراسان 
خراسان 

 ۴۵٠ تن رضوي

 د خراسان طالي سفي
خراسان 

 ٣٠٠ تن  رضوي
 ۴٠٠ تن  فارس  توليدي پنبه شرياز 

 ١٢٠ تن  قم  باند وگاز سامان آاوه 
 ١٢٠٠ تن  آرمان  شكوفه رفسنجان 

 ٣٠٠ تن  گلستان  تعاوني نگني پنبه 



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣۵ - 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

 ۵١٢ تن راميان  هيدروفيل گرگان 
 ٢٨٠ تن مازندران  باند طيب مشال 

عام نساجي قائم شهر 
 ٣۵٠ تنمازندران  ١ه مشار

 ٩٢۵ تن مرآزيباند وگاز و پنبه آاوه 
 ٨٠ تن  يزد  مرهم ساز ميبد 

 ۶۵٩٧ مجع آل 

 ۵٢٧٨ %٨٠با احتساب راندمان 

 

ميزان عرضه پنبه هيدروفيل در گذشته به تفکيک سال در جدول ذيل 

 .آورده شده است 

 عرضه حمصول طی ساهلای گذشته

شرح      82 83 84 85 86
 سال 

عرضه پنبه  3234 3234 4262 4262 5278
  هيدروفيل

 

 

 

سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از حمصول واردات روند  بررسي-۴
٨۶ 

نياز اين حمصول در داخل  واردات سالنامه لوح فشرده و به باتوجه

 .از طريق توليد داخلي تامني ميگردد

 عرضه در آينده  -۵

 در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن تعداد براساس آمار مندرج

واحدهاي صنعتی در دست احداث در زمينه توليد پنبه هيدروفيل  

 . بشرح جدول زير می باشند

  درصد١٩تا ١پيشرفت فيزيکی 



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣۶ - 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

 ۵٠ تن  اصفهان  افشار پور 
نساجي 
 فردوسي 

خراسان 
 جنوبي

 تن
۶۶٢ 

حممد رضائي 
 مسنان  اده ز

 تن
١٠٠ 

باند وگاز و 
 مرآزي پنبه آاوه 

 تن
٩٠٠ 

عمران سرو 
 يزد  عليا 

 تن
١۵٠ 

 ١٨۶٢ - - مجع آل 
 
  درصد٣٩تا ٢٠پيشرفت فيزيکی 

 واحد استان  نام واحد 
ظرفيت سنجش

 ٢٠٠ تن اردبيل  هدايت جباري آرد شالقي 
منسوجات بي بافت خدا 

 اصفهان  شهر 
 تن

٣٠ 
 ١٠٠ تن آرج  ري سينا باند وگاز پ

 پنبه طالي سفيد تربت 
خراسان 
 رضوي 

 تن
۶٠٠ 

جمتمع تعاوني ستاره در 
 گز 

خراسان 
 رضوي 

 تن
٢٠٠ 

 ٢٠٠ تن مسنان  سعيد سيد جواد 
حمصوالت هبداشيت و آاغذي 

 مسنان دنياي تينا 
 تن

۴٠٠ 
توليد لوازم پزشكي حرير 

 فارس  فارس 
 تن

٢۵٠ 

 ۵٠٠ تن فارس  رضا ابراهيمي 

 ٩٠٠ تن قزوين جهان پنبه لطيف 

 ٣٣٨٠ - - مجع آل 
 
  درصد۵٩تا ۴٠پيشرفت فيزيکی 

 واحد استان  نام واحد 
ظرفيت سنجش

جليل وخليل و جواد ومهران 
 فرشي اآربيه 

آذرباجيان 
 ٣٠٠ تن شرقي 

 مصطفي و علريضا وزهرا –پيشه 
 اصفهان   مهني –وبت شكن 

 تن
٧٠٠ 

 ١٠٠٠ مجع آل 
 

 درصد ٧٩تا۶٠پيشرفت فيزيکی 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣٧ - 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

امساعيل عمري 
 ٢٠٠ تن  مسنان زاده امناب 

 ٢۵٠ تن قمهبرامي ابوا لفضل 
 ٢٠٠ تن  قم پنبه شرياز لطيف 

 ۶۵٠ مجع آل 
 
 درصد٩٩ تا ٨٠درصد پيشرفت 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

آارخاجنات نساجي آذر 
 ريف گل ظ

آذرباجيان 
 ۵٨٠ تن شرقي

 ۵٨٠ مجع آل 
 

هاي آتي با در نظر  بيين ميزان توليد اين حمصول در آشور طي سال پيش

 .گرفنت فرضيات زير صورت گرفته است

 ٩٩ تـا    ٨٠هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٨٧در پايان سال 

 ٧٩تـا    ۶٠هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٨٨درصد در سال 

 ۵٩ تـا    ۴٠هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٨٩درصد در سال 

 ٣٩ تـا    ١٩هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

 ١٣٩٠درصد در سال 

 ١٩ تـا    ١هاي با پيـشرفت بـني         برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٩١درصد در سال 

 ۶٠حهاي در دست اجرا براي سال اول درصد استفاده از ظرفيت طر

 درصد در نظر گرفته ٩٠  و ٨٠، ٧٠درصد و به ترتيب در ساهلاي آتي 

بدين ترتيب ظرفيت طرحهاي در دست اجرا طي ساهلاي آتي . شده است

 .طبق جدول زير برآورد شده است



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣٨ - 

  ظرفيت واحدهاي در دست احداث پنبه هيدروفيل  -)١٢(جدول 
 )برحسب تن (

 ١٣٩١ ١٣٨٧١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠ رفتدرصد پيش

 ١٩ تا ١پيشرفت فيزيکي
 ١١١٧ - - - - درصد

 تا ٢٠پيشرفت فيزيکي
 ٢٣۶۶ ٢٠٢٨ - - -  درصد٣٩

 تا ۴٠پيشرفت فيزيکي 
 ٨٠٠ ٧٠٠ ۶٠٠ - -  درصد۵٩

 تا ۶٠پيشرفت فيزيکي 
 ۵٨۵ ۵٢٠ ۴۵۵ ٣٩٠ -  درصد٧٩

 تا ٨٠پيشرفت فيزيکي
 ۵٢٢ ۵٢٢ ۴۶۴ ۴٠۶ ٣۴٨  درصد٩٩

ع ظرفيت واحدهاي در مج
 ۵٣٩٠ ١۵١٩٣٧٧٠ ٧١۵ ٣۴٨ دست احداث

 
 واردات بيين پيش -١-۵

مهانطور آه در خبش هاي قبل ذآر گرديد واردات براي اين حمصول وجود 

 آن بيين پيش و عرضه خبش در شده ارائه توضيحات به توجه با.ندارد 

 .بشرح جدول ذيل می باشد  آتي ساهلاي در عرضه آل ميزان

هاي    آل امكانات عرضه پنبه هيدروفيل طي سال-)١٣ (جدول
 )تن(آتي 

         
سال       

 شرح
١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 

 ۵٢٧٨ ۵٢٧٨ ۵٢٧٨ ۵٢٧٨ ۵٢٧٨ واحدهاي فعال
واحدهاي در دست 

 ۵٣٩٠ ٣٧٧٠ ١۵١٩ ٧١۵ ٣۴٨ احداث

 - - - - - بيين وارداتپيش 
 ١٠۶۶٨ ٩٠۴٨ ۶٧٩٧ ۵٩٩٣ ۵۶٢۶ مجع آل

 

   تقاضا -۶

به علت عدم دسرتسي به اطالعات مورد نياز جهت حتليل به روش آماري 

و اقتصاد سنجي از روش برآورد مصرف ظاهري مطابق با رابطه زير 

 .استفاده شده است

                                                                                     C = Y+M-X  



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ٣٩ - 

صادرات X  واردات وM توليد داخلي ، Y مناد مصرف ، C آه در آن  

) عملكرد (١٣٨۶ تا ١٣٨٢مي باشد در جدول زير مصرف در ساهلاي 

 .آورده شده است

 
 )تن(مصرف ظاهری حمصول 

         
سال       

 شرح
١٣٨ ١٣٨٣ ١٣٨٢۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ 

 ۵٢٧٨ ۴٢۶٢ ۴٢۶٢ ٣٢٣۴ ٣٢٣۴ عرضه

 - - - - - واردات

 - - - - - صادرات

 ۵٢٧٨ ۴٢۶٢ ۴٢۶٢ ٣٢٣۴ ٣٢٣۴ تقاضا

 

 ٨۶مهانطور که در جدول باال مشاهده ميگردد ميزان تقاضا در سال 

 .ت  رشد داشته اس٨۵ درصد نسبت به سال ٢٢٫۵حدود 

 
  ٨۶سال تا حمصول صادرات روند بررسي -٧

بامراجعه به لوح فشرده مقررات صادرات وواردات صادراتي براي 

اين حمصول طي ساهلاي گذشته وجود ندارد ومتام حمصول توليدي در داخل 

 .آشور مصرف ميگردد

 

 توسعه چهارم برنامه پايان تا حمصول به نياز بررسي -٨

 خلی  پيش بينی تقاضای دا-٨-١

مهانطور که در تقاضای گذشته مشاهده شد با در نظر گرفنت ميزان 

 ميزان تقاضا طی ساهلای آتی ٨۵ نسبت به سال ٨۶رشد مصرف در سال 

 .حماسبه گرديده است 

شرح          82 83 84 85 86
          سال



 شرکت شهرکهای

 صنعتی اردبيل 
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- ۴٠ - 

تقاضا طی  6466 7921 9703 11886 14560
 ساهلای آتی 

 

       صادرات بيين پيش -٨-٢

مهانطورآه ذآر گرديد در لوح فشرده صنايع ومعادن آد تعرفه اي 

 .براي اين حمصول وجود ندارد 

 تقاضا و عرضه موازنه - ٩

 در طرح حمصوالت از يك هر تقاضاي و عرضه ميزان برآورد به توجه با

 آمبود ميزان ، آتي ساهلاي طي آشور

 .بود خواهد زير جداول بشرح حمصوالت عرضه مازاد يا و

ميزان سال

 عرضه

ميزان 

 تقا ضا

کمبود 

 عرضه

٨٧ ۵٢۶٢ ۶۴۶۶ ١٢٠۴ 

٨٨ ۵١٩٢٨ ٧٩٢١ ٩٩٣ 

٨٩ ۶٢٩٠ ٩٧٠٣ ٧٩٧۶ 

٩٠ ٩٠۴١١٨٨ ٨۶ ٢٨٣٨ 

١٠ ٩١۶۶١ ٨۴۵۶٣٨٩٢ ٠ 

 

 
 :موجود تكنولوژيهاي و فرآيند شرح -١٠

در نظام توليدی پنبه هيدروفيل ،در دنيا انواع خمتلفی وجود دارد 

 :که عبارتند از 

 پنبه هيدروفيل غير اسرتيل  -١

 پنبه هيدروفيل اسرتيل يا هبداشتی  -٢

 پنبه هيدروفيل آرايشی  -٣
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هر کدام از دسته های گفته شده خود به چندين نوع پنبه با 

از نظر کلی توليد پنبه .استانداردهای خمتلف تقسيم می گردند 

قسمت اول هتيه پنبه :قسمت تشکيل گرديده است  ٢هيدروفيل از 

يل طبق استاندارد تعيين شده و قسمت دوم تبديل آن به هيدروف

آنچه مسلم است حمصول . پنبه اسرتيل و يا پنبه هبداشتی ميباشد 

ائی قسمت اول پنبه هيدروفيل غير اسرتيل يعنی آنچه در حال حاضر 

در قسمت دوم چنانچه واحدی . در بازار موجود است تشکيل می دهد 

انواع اسرتيل ويا آرايشی توليد منايد در نظر داشته باشد پنبه از 

توليد پروژه مورد حبث .نياز به سرمايه گذاری جداگانه ای دارد 

بنابراين بطور خالصه .نيز پنبه هيدروفيل غير اسرتيل می باشد 

ميتوان بيان منود که قسمت اول خط توليد انواع پنبه هيدروفيل 

اوت است انتهای مشابه بوده و تفاوتی با يکديگر ندارند آنچه متف

 . خط می باشد که بستگی به حمصولی که نياز می باشد تغيير ميکند 

نظر به اينکه هدف اصلی طرح توليد پنبه هيدروفيل غير اسرتيل است 

لذا روش انتخابی فاقد قسمت اسرتليزاسون بوده و فرآيند توليد به 

 .شرح زير می باشد 

 حالجی مقدماتی  -

وع ضايعات يا پنبه درجه دو را بعد در اين قسمت پنبه خام از ن
ريخته تا ) دستگاه خاک گير(از باز منودن عدل در دستگاهی بنام 

 .خاک و خاشاک آن گرفته وتقريبا متيز شود 

 آخبور کردن پنبه  -

در اين مرحله پنبه حاصل از مرحله اولی را داخل دستگاه گالکوب 

توانه فلزی دستگاه گال کوب تشکيل شده است از يک اس. می ريزند 

مشبک از جنس استيل که پس از پر شدن از پنبه توسط دوش هايی که 

باالی آن قرار دارد ،آبگرم به آن اضافه منوده وآنگاه توسط دو 

پس از کوبيده . بازوی دستگاه پنبه در داخل آب کوبيده ميشود 

شدن پنبه مبيزان کافی وجذب آب الزم توسط جرثقيل بداخل ديگ پخت 

پنبه ای که در اين مرحله است کيک ناميده . ه ميشود انتقال داد
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ميشود که وزن هر کيک در شرائطی که وارد ديگ پخت ميشود بين 

 . کيلوگرم است ٣٠٠تا  ٢۵٠

 پخت وشستشو  -

 عدد کيک پنبه در داخل ديگ پخت ٣ تا ٢بسته به ارتفاع ديگ پخت 

 پس از بسنت دهانه در تانک. قرار گرفته درب آن بسته می شود

تغذيه که از جنس استنلس استيل می باشد مواد کمکی و شيميايی 

مورد نياز که ميزان آن بستگی به ميزان پنبه دارد در دو مرحله 

 .به شرح زير بداخل ديگ تزريق مينمايد

 ۴٠سه نوع ماده شيميايی با درصدهای معين و دمای : مرحله اول

 درصد وزن ۵ن  درصد به ميزا٩٨درجه سانتيگراد شامل سود کاستيک 

 درصد ۴يا پلکافون به ميزان ) ٩١٠نيکانيل(کيکها، صابون خمصوص 

پس از تزريق . وزن کيکها و ماده آديواژبه ميزان يک درصد

مواد،شير خبار در داخل تانک تغذيه باز شده و حرارت حمتويات ديگ 

 ٣٫۵-۴ درجه سانتيگراد رسيده و در اين درجه ،حتت فشار ١٢٠به 

در اثر عمليات پخت . به مدت يک ساعت پخته می شود امتسفر پنبه 

پس از آن . چربی ها و رزينهای موجود در پنبه از آن جدا می شود

اجنام اين .  درجه به ديگ تزريق منوده و سپس ختليه می گردد٧٠آب

امر موجب پاايين آوردن درجه حرارت و شستشوی پنبه شده سپس با 

 درجه سانتيگراد شستشو شده ٢٠ درجه و در مرحله بعدی با آب ۴٠آب

و بدين ترتيب ضمن تکميل عمليات مرحله اول پنبه بطور کامل از 

 .چربی و رزين پاک می گردد

 به ١٢در اين مرحله ابتدا آب ژاول با اکتيويته : مرحله دوم 

 درصد وزن کيکها، تيوسولفات به مقدار دو درصد وزن ١٢٫۵مقدار 

 درصدوزن کيکها به پنبه داخل ٠٫۴کيکها و باالخره اسيد به ميزان 

در ابتدا آب ژاول در داخل تانک تغذيه ريخته . ديگ اضافه می شود

و به ديگ تزريق شده و بعد از آن تيوسولفات را در داخل تانک 

تغذيه حل وسپس به ديگ تزريق کرده و پس از گذشت تقريبا ده 
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ه داخل بعد از آن اسيد سولفوريک را ب. دقيقه ديگ ختليه می گردد

 دقيقه پنبه در اسيد نگه داشته و سپس ١۵ديگ تزريق منوده و مبدت 

ختليه و برای متيز منودن کامل پنبه در دو مرتبه با آب معمولی 

پس امتام اين مرحله ، پنبه کامال از ذرات . آنرا شستشو می دهيم

 .خمتلف متيز گرديده و سفيد می شود

کها را ابتدا به قطعات که به آن آبگيری گويند کي: مرحله سوم 

کوچک و ريز تبديل منوده و در داخل سانرتيفيوژ ريخته و دوش آب 

 دقيقه روی آن باز منوده و بوسيله گردش ۵سرد يا گرم مبدت 

 ١٠ تا ۵عمليات آبگيری بين . سانرتيفيوژ پنبه آبگيری می گردد

سپس الياف پنبه بدست آمده از يگديگر باز . دقيقه بطول می اجنامد

 .ده و توسط تونل حرارتی خشک می گرددش

در مرحله بعدی پنبه ای که از تونل حرارتی خارج گرديده وارد 

دستگاه ولف شده و بوسيله آن الياف پنبه از يکديگر جدا گرديده 

مرحله حالجی ايی يا . و آماده انتقال به دستگاه حالجی می گردد

ظه ريخته شده و کاردينگ مرحله ايست که پنبه ابتدا درون يک حمف

بوسيله اتوماتيک توسط سوزای دستگاه کاردينگ الياف از يکديگر 

جدا گرديده و سپس به اندازه الزم از غلتکهای دستگاه گذشته 

بصورت نوار به قسمتی بنام زيگزاگ در دستگاه کاردينگ رسيده ودر 

آجنا توسط دستگاه بسته بندی در بسته های خمتلف مورد تقاضای مشرتی 

الزم به گفنت است که بسته های مورد نياز . ته بندی می گرددبس

 ٢۵٠تا ۵٠بازار بطور معمول بوزن يکصد گرم است لکن در وزای 

منودار . گرمی نيز بنا به درخواست مشرتی می تواند بسته بندی شود

 .عمليات توليد پنبه هيدروفيل بشرح زير می باشد
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 :فرآيند براي اوليه مواد انتخاب -١١
 پنبه خام

پنبه خام به عنوان ماده اوليه در کارخاجنات برای توليد پنبه 
. هيدرفيل مصرف ميگردد عمدتا از نوع درجه دو و نوع بومی ميباشد

عالوه بر آن ميتوان از لينرت درجه يک کارخانه های پنبه پاک کنی 
 درصد پنبه ۵٠در طرح مورد نظر . و زير شاخه ها نيز استفاده منود

 درصد از پنبه ۵٠و ) پنبه با الياف کوتاه(اع گفته شده از انو
مهچنين با جتربه هايی که از کارخاجنات . مرغوب استفاده خواهد شد 

 درصد در ١٠توليد پنبه هيدروفيل بدست آمده است ضايعات پنبه 
 تن ۴۴٠نظر گرفته شده است ، بدين ترتيب مقدار پنبه مورد نياز 

 پنبه ماده اصلی توليد است لذا با توجه به آنکه. خواهد بود
ساير افزودنيها با نسبتی از پنبه خام مصرفی مورد استفاده قرار 

 .می گيرد

 آب ژاول

.  آب ژاول به عنوان سفيد کننده مورد استفاده قرار می گيرد

 درصد وزن پنبه خام مصرفی ١٢٫۵متوسط مصرف اين ماده در توليد 

 . تن خواهد بود۵۵بوده و برابر 

 استيکسود ک
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مهانگونه که گفته شد مهراه با الياف پنبه خام مقداری ناچيز چربی 

وجود دارد که می بايستی از الياف پنبه  جدا گردد اين امر توسط 

 درصد پنبه ۴ميزان مصرف سود کاستيک . سود کاستيک اجنام ميشود

 . تن خواهد بود١٧٫۶خام مصرفی و برابر 

 صابون مايع

ز الياف پنبه خام بوسيله سود کاستيک زدودن بعضی از چربيها ا

ميزان مصرف صابون . مقدور نبوده و تنها با صابون عملی می باشد

 . تن می باشد۴٫۴در طرح يک درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر 

 اسيد سولفوريک

اسيد سولفوريک به عنوان عنصر خنثی کننده سود بکار برده می شود 

ميزان مصرف اسيد سولفوريک . ست درصد ا٩٨ الی ٩۶و دارای غلظت 

 . تن می باشد۴٫۴در طرح يک درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر 

 نايلون 

 ٠٫٢به منظور بسته بندی پنبه توليدی از نايلوايی به ضخامت 

اگر وزن هر بسته پنبه را بطور متوسط . ميليمرت استفاده می شود

 ۴واحد ساليانه  تن ظرفيت ۴٠٠ گرم فرض مناييم با توجه به ١٠٠

ميزان مصرف ساليانه نايلون . ميليون بسته پنبه توليد خواهد شد

 . تن خواهد بود۴٠

 نرم کن 

نرم کنها موادی هستند که برای از بين بردن حالت خشونت پنبه 

بکار برده شده و آنرا لطيف می منايد به مهين دليل با استفاده از 

م مالش ايجاد صدا منی نرم کننده ها پنبه های هيدروفيل در هنگا

ميزان مصرف نرم کننده در طرح يک درصد وزن پنبه مصرفی . منايد

 . تن می باشد۴٫۴بوده و برابر 

 تيوسولفات
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يکی از عملياتی که روی پنبه صورت می گيرد ايجاد منافذ الزم در 

آن به منظور جذب بيشرت رطوبت و مايعات است برای اين منظور از 

ميزان مصرف نرم . فات استفاده می گرددماده ای بنام تيوسول

 تن می ٨٫٨کننده در طرح دو درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر 

 . باشد

 سرمايه حجم برآورد اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيني و بررسي -١٢ 
 :ثابت گذاري

 مناسب برداري هبره بر عالوه صنعيت واحدهاي براي توليد هبينه ظرفيت
 خواهد مناسب سود حصول جهت در شده،عاملي ماجنا گذاري سرمايه از

 گذاري يك سرمايه مستلزم صنعيت واحدهاي احداث آه آجنا از . بود
 ح طر آوري سود پايني خيلي ظرفيتهاي انتخاب لذا است، اوليه ثابت

 باال خيلي ظرفيتهاي انتخاب ديگر طرف از .مي سازد غريممكن را
 نظر در است با ممكن هآ است زيادي اوليه سرمايه تامني مستلزم

 نداشته منطقي توجيه ... و صاردات شرايط بازار ، نياز گرفنت
 .باشد 

 عوامل از يكي توليد اقتصادي ظرفيت حداقل تعيني در بنابراين

 و فعال واحدهاي توليد اساس ظرفيت بر بازار برررسي آننده تعيني

ماشني  و جتهيزات نوع ديگر، آننده تعيني عامل . است احداث دست در

 ظرفيت اينرو از . ميباشد خبش اين در گذاري سرمايه حجم و آالت

 تطبيق و موجود جهاني اطالعات براساس طرح اين در توليد اقتصادي

 ماشني آالت، فروشنده شرآتهاي و داخلي توليدآنندگان جتربيات با آن

واحدهای توليد .است گرديده حماسبه طرح حمصول براي زير هاي ظرفيت

هيدروفيل بطور کلی دارای ظرفيت باال  نبوده اند و طرح در پنبه 

حال حاضر نيز مانند ساير واحدها ظرفيتی متعادل را برای خود در 

 .نظر گرفته است که مشخصات آن در ذيل آورده شده است 

 روز کاری در ٢٧٠ کيلوگرم توليد روزانه و١۴٨٠با در نظر گرفنت 

 ر سال در نظر گرفته شده است تن د۴٠٠سال ميزان ظرفيت پيشنهادی 

 طرح گذاري سرمايه هاي هزينه مشخصات -١٣
 زمني  -١٣-١
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زمين مورد نياز برای اجرای طرح با توجه به ساختماايی که 

احداث خواهند شد مهچنين فضای سبز،پارکينگ وپيش بينی توسعه 

 در نظر گرفته شده ٧٠×۵٠ مرت مربع به ابعاد ٣۵٠٠آينده برابر  

 .است 

 

 سازي حموطه -١٣-٢

 واحد مقدار شرح
اجنام 

 شده

هباي واحد 

 )ريال(

مورد نياز 

ميليون (

 ) ريال

مجع مورد 

 نياز 

 ٣۵٠٠تسطيح وخاکربداری
مرت 

 مربع
٧٠ ٧٠ ٢٠٠٠٠ ٠٠٫٠ 

مرت  ٢۴٠ جدول کشی
 مربع

١٩٫٢ ١٩٫٢ ٨٠٠٠٠ ٠٠٫٠ 

ديوار کشی به 

  مرت٢٫۵ارتفاع 
مرت  ۶٠٠

 ٢۴٠ ٢۴٠ ۴٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

مرت  ١٢٠ رسی چينیک
 ۴٨ ۴٨ ۴٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

مرت  ٣۵٠ فضای سبز
 ٢٨ ٢٨ ٨٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

خيابان آشي و 

 آسفالت
مرت  ١٨٠٠

 ١٨٠ ١٨٠ ١٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

مرت  - درب ورودي
 مربع

١٠ ١٠ ١٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ 

 ۵٩۵٫٢ ۵٩۵٫٢ مجع آل 

 
 ساختمان -١٣-٣

 واحدمقدار شرح
قيمت واحد 

 )هزار ريال (

م شده اجنا

ميليون (

 )ريال

ميليون(موردنياز

 )ريال

ميليون (مجع 

 )ريال

 ۶٧٠ ۶٧٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠مرتمربع ٣٣۵ سالن توليد 

انبار مواد 

اوليه وحمصول 
۵٨٠ 

 مرتمربع
٠٠٫٠ ١٨٠٠ 

١٠۴۴ ١٠۴۴ 

 ۴٠ ۴٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠ مرتمربع ٢٠ آزمايشگاه 

نگهبانی 

 وتعميرگاه 
٣۵ 

 ٢٠٠٠ مرتمربع
٠٠٫٠ 

٧٠ ٧٠ 

 ٢۴٠ ٢۴٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠ مرتمربع ١٢٠  ساختمان
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اداری ورفاهی 

 ٩٠ ٩٠ ٠٠٫٠ ١٨٠٠ مرتمربع ۵٠سالن تاسيسات 

 ٢١۵۴ ٢١۵۴ ٠٠٫٠ - مرتمربع ١١۴٠ مجع 

 

 

 .مساحت سالن توليد در جدول ذيل آورده شده است 

 نام ماشين
ابعاد 

 )مرت(ماشين
 مساحت الزم

فضای جانبی 

 مورد نياز

مجع مساحت 

 مورد نياز

اه خاک دستگ

  گير
١٫۵×۵ ٧٫۵ ٢٢٫۵ ٣٠ 

 ۴ ٣ ١ ١×١ دستگاه بلوک

 ٢١٫۵ ٢٠ ١٫۵ ١×١٫۵ديگ پخت پنبه

 ٨ ۶ ٢ ١×٢ سانريفيوژ

 ٣٨ ٢٣ ١۵ ۵×٣ خشک کن

 ۵٫٧ ۴٫٧ /.٨ ١×/.٨تانک تغذيه 

 ٣٠ ٢٢٫۵ ٧٫۵ ۵×١٫۵ ولف

دستگاه 

 کاردينگ 
٣×١٫٨ ۵٫۴ ١۶٢١٫ ٫٢۶×٢ 

دستگاه 

 زيگزاگ 
٣×١٫٨ ۵٫۴ ١۶٢١٫ ٫٢۶×٢ 

 ٢٢٣٫٢ مجع کل 

عدد در نظر ٢تعداد دستگاههای کاردينگ وزيگزاگ زن از هرکدام 

جهت حرکت ليفرتاک ، % ۵٠گرفته شده است وبا در نظر گرفنت 

 مرت مربع در نظر ٣٣۵کل سالن توايد مورد نياز ...اپراتورها و

 .گرفته شده است 

 توليد آالت ماشني و جتهيزات هزينه و ليست -١٣-۴

ردي

 ف
 م ماشيننا

تعداد 

مورد 

 نياز

قيمت واحد 

 )هزارريال(

قيمت کل 

ميليون (

 )ريال
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 ١٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ دستگاه خاک گير ١

 ١۵٠ ١۵٠٠٠٠ ١ دستگاه بلوک ٢

٣ 
ديگ پخت پنبه 

 وسانرتيفيوژ
٢ ١۵٢ ٠٠٠٠۵٠ 

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ خشک کن ۵

 ١۵٠ ١۵٠٠٠٠ ١ ولف ۶

٧ 
کاردينگ و 

 زيگزاگ
٢٠٠٠٠٠ ٢ ۴٠٠ 

 ۵٠ ۵٠٠٠٠ ١ تانک تغذيه ٨

 ١٣٠٠ مجع

 
  عمومي تاسيسات و جتهيزات هزينه -١٣-۵

 واحد شرح

اجنام 

هزار (شده

 )ريال

مورد 

هزار (نياز

 )ريال 

مجع کل 

ميليون (

 )ريال

 ١٠ ١٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک سری لوازم تعميرگاه

هزينه انشعاب وبرق 

 رسانی

کيلو ١۴٠

 ١۴٠ ١٠٠٠ ٠٫٠٠ وات

 ٢١٠ ٢١٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک تنی ديگ خبار

هزينه حفر يک حلقه 

 چاه
 ٨٠ ٨٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک حلقه

هزار ١٠خمزن سوخت 

 ليرتی
 ٣٠ ٣٠٠٠٠ ٠٫٠٠ واحد١

 ۵ ۵٠٠٠ ٠٫٠٠ يک سری اعالم واطفاء حريق

 ۴٧۵ مجع کل
 

  نقل و محل وسايل هزينه -١٣-۶

تعداد واحد شرح
اجنام 

 شده

مورد 

هزار (نياز

 )ريال 

مجع 

ميليون (

 )ريال

ليفرتاک 

 تنی٢
 ک يدستگاه

٠٫٠٠ 
٢۵٢ ٠٠٠٠۵٠ 

جرثقيل 

تين ٢سقفی 

 يکدستگاه
٠٫٠٠ 

١٠۵١٠ ٠٠٠۵ 
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 ٨٠ ٨٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک دستگاهتنی٢وانت 

 ۵٠ ۵٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک دستگاه سواری

 ۴٨۵ - مجع 

 

برای محل ونقل مواد اوليه وحمصوالت کارخانه احتياج به يک دستگاه 

اری در تنی و برای کارهای ضروری يک دستگاه اتومبيل سو٢وانت 

نظر گرفته شده است هم چنين برای جاجبايی عدهلای پنبه نياز به يک 

دستگاه ليفرتاک ميباشد وبرای جاجبا منودن کيک های پنبه از دستگاه 

 .بلوک به ديگ پخت يک دستگاه جرثقيل سقفی مورد نياز ميباشد 

 خدماتي و اداري وسايل و جتهيزات - ٧-١٣

 اداري، اثاثه مجله از خدماتي و يادار وسايل و جتهيزات خريد جهت

 وسايل چاپگر، آامپيوتر، فكس، زيراآس، تلفن، ، آشپزخانه لوازم

 برآورد ريال  ميليون٣٠ ومبلغ هبداري جتهيزات آبدارخانه، و نظافت

 .شده است

 آارگاهي و آزمايشگاهي وسايل و هيزاتجت -٨-١٣
 :ند از دستگاههای مورد نياز برای استفاده در آزمايشگاه عبارت

 دستگاه رطوبت سنج واتو کالو  -١
 سيستم اندازه گيری زمان جذب رطوبت و رطوبت زنی  -٢
   دستگاه اندازه گيری حملوهلای يونی در پنبه  -٣
 ...ترازو و -۴

ميليون ١٠سرمايه الزم برای خريد وهتيه لوازم آزمايشگاهی بالغ بر 
 .ريال حماسبه گرديده است 

  نشده بيين پيش و متفرقه هاي هزينه ٩-١٣

 اجراي دوره طي مازاد هاي هزينه حتميل از جلوگريي منظور به

 هزينه در احتمايل تغيريات به دليل طرح جتهيز و ساز و ساخت عمليات

 ريايل هاي هزينه آل از درصد ١٠ حدود ثابت گذاري سرمايه هاي
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 شده حلاظ نشده بيين پيش و متفرقه هاي هزينه بعنوان ريال ميليون

 .است

 

 

 

 

 

 برداري ه هبر از قبل هاي هزينه –١٠-١٣
 هبره برداري از قبل جدول هزينه هاي

 مجع مورد نياز اجنام شده شرحرديف

هزينه آارشناسي و اخذ  ١
 جموز

١٠٫ ٠٠۵ ١٠٫۵ 

هزينه مشاور و هتيه طرح  ٢
 توجيهي توسط مشاور

١٠ ١٠ ٠٠ 

هزينه دفرت خانه و بيمه و  ٣
 قبوش

٣ ٠٠۵ ٣۵ 

آنرتل بر هزينه نظارت و  ۴
 پروژه

٠٠ ۵٠ ۵٠ 

 ١٠۵٫۵٠ ١٠۵٫۵٠ ٠٠ مجع  ۵

 
 :طرح سرمايه گذاري هزينه هاي

 واحد احداث منظور به تاسيس طرح ، ي گذار سرمايه هاي هزينه آل
 در تن ۴٠٠ ساليانه امسي ظرفيت به پنبه هيدروفيل  توليد صنعيت
 .است شده مرتمربع برآورد ٣۵٠٠ مساحت به زميين

 اجنام شده  شرح 

مجع مورد 

 نياز 

مجع کل 

ميليون ريال (

( 

 ٣۵٠ ٣۵٠ ٠٫٠٠ زمين

 ۵٩۵٫٢ ۵٩۵٫٢ ٠٫٠٠ حموطه سازی

 ٢١۵۴ ٢١۵۴ ٠٫٠٠ ساختمان

 ١٣٠٠ ١٣٠٠ ٠٫٠٠ ماشين آالت وجتهيزات

 ۴٧۵ ۴٧۵ ٠٫٠٠ تاسيسات
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 ۴٨۵ ۴٨۵ ٠٫٠٠ وسائط نقليه

جتهيزات وسائل 

 ٠٫٠٠ اداری وخدماتی
٣٠ ٣٠ 

 ١٠ ١٠ ٠٫٠٠ وسائل آزمايشگاهی

متفرقه و پيش بينی 

 ٠٫٠٠ نشده
539.92 539.92 

هزينه های قبل از 

 ٠٫٠٠ هبره برداری
١٠۵٫۵١٠ ٠۵٫۵٠ 

 6044,62 6044,62 ٠٫٠٠ مجع کل

 ساالنه مصريف بندي بسته و آمكي اوليه، مواد  برآورد-١۴
نام مواد رديف

 اوليه 

مقدار مصرف 

 )تن(ساليانه 

هزينه واحد 

 )هزار ريال(

 کل هزينه

ميليون (

 )ريال

 ٢۶۴٠ ۶٠٠٠ ۴۴٠ پنبه خام ١
 ۴۴ ٨٠٠ ۵۵ آب ژاول ٢
سود کاستيک  ٣

 جامد
١٧٫۶ ١٢٣ ٧٠٠٠ 

 ٢٢ ۵٠٠٠ ۴٫۴ صابون مايع ۴
اسيد  ۵

 سولفوريک
۴٫۴ ۶٢٧٣٧ ٢٢ 

 ٣٩٫۶ ٩٠٠٠ ۴٠ نايلون ۶
 ٣۵٫٢ ٨٠٠٠ ۴٫۴ نرم کننده ٧
 ٧٩٫٢ ٩٠٠٠ ٨٫٨ تيو سولفات ٨

 ۵۶٩٠ مجع کل   
 

 طرح فروش و توليد امه برن-١۵

 .باشد مي زير جدول بشرح حمصول طرح توليد ميزان
 

 :جدول پيش بينی برنامه توليد طرح 
شرح   

 ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

ميزان 
توليد 
پنبه 

 هيدروفيل

٢۴٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٣۶٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠

 
 ) :ميليون ريال(جدول پيش بينی برنامه فروش طرح

                        شرح           
 ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

 پنبه فروشميزان 
)ريال ۵۵٠٠٠هرکيلو (هيدروفيل

١ ١٣٢٠٠۵۴١٧ ٠٠۶٢٢٠٠٠ ١٩٨٠٠ ٠٠ 
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 طرح اجراي براي مناسب منطقه  پيشنهاد–١۶

با توجه به حتليل هاي صورت گرفته ومهچنني  نزديکي به مواد اوليه 
ظر گرفنت منطقه مناسب براي آشت اين حمصول استااي مشايل وبا در ن

آشور به عنوان مناطق پيشنهادي براي اجراي طرح در نظر گرفته 
 .  شده است 

  قيمت فروش حمصول طرح -١٧
ريال (قيمت  حمصول 

 )کيلوگرم/
پنبه 

 هيدروفيل
۵۵٠٠٠ 

 

 :مصريف اوليه مواد هزينه  -١٨

 و اوليه مواد برآورد جدول در طرح نياز مورد اوليه مواد ميزان

 اساس بر اوليه مواد هاي قيمت .است شده حماسبه تفكيك به آمكي

 برآورد زير جدول . است شده فروشی تعيني عمده مراآز از استعالم

 .ميدهد نشان را ساليانه مصريف اوليه مواد هزينه

رديف
نام مواد 

 اوليه

ضايعات 

(%) 

مقدار مصرف 

 )تن(ساليانه 

 واحد هزينه

 )هزار ريال(

هزينه کل 

 ميليون(

 )ريال

 ٢۶۴٠ ۶٠٠٠ ۴۴٠ ١١٠ پنبه خام ١
 ۴۴ ٨٠٠ ۵۵ ١٢٫۵ آب ژاول ٢
سود کاستيک  ٣

 جامد
۴ ١٧٫۶ ١٢٣ ٧٠٠٠ 

 ٢٢ ۵٠٠٠ ۴٫۴ ١ صابون مايع ۴
اسيد  ۵

 سولفوريک
١ ۴٫۴ ۶٢٧٣٧ ٢٢ 

 ٣٩٫۶ ٩٠٠٠ ۴٠ ٨٫۶ نايلون ۶
 ٣۵٫٢ ٨٠٠٠ ۴٫۴ ١ نرم کننده ٧
 ٧٩٫٢ ٩٠٠٠ ٨٫٨ ٢ ولفاتتيو س ٨
 

 ارتباطات و سوخت ، برق آب،  هزينه-١٩

 توليد ، خط دستگاههاي و آالت ماشني بر عالوه توليدي واحد يك در

 سوخت ، برق ، آب ، نظريتاسيسات ديگري تاسيسات و جتهيزات به

 زيربنايي و مهمرتين آه آجنا  از.هست  نياز نيز ...و آزمايشگاه
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 واحد آن برق تاسيسات صنعيت، و توليدي حدوا يك تاسيسات ترين

 مصريف برق مقدار ابتدا واحد مصريف برق تعيني به منظور است،

 سرمايش حموطه ، سيستمهاي و ساختماا روشنايي توليد ، خط جتهيزات

 هزينه و تامني منابع ادامه در سپس ميشوند حماسبه ... و گرمايش و

 .شد ارائه خواهند مربوطه ها

 

 برق مصرف ميزان حماسبه

وات بازاء هر مرت ٢٠با توجه به دستگاههای نصب شده ،قسمت تاسيسات

وات و ١۶مربع ،روشنائی حموطه کارخانه باازاء هر مرت مربع 

روشنائی سالن توليد وانبارها و ساختماای اداری و خدمات بازاء 

 .وات در نظر گرفته شده است ٢٠هر مرت مربع 

 نام رديف

تعداد برق 

کيلو (ی مصرف

وات در ساعت 

( 

مدت زمان مصرف 

 شبانه روز

تعداد برق مصرفی روزانه 

 شيفت کاری٢در 

 ١۵۶٨ ساعت١۶ ٩٨ماشين آالت  ١

 ٢٠٠ ساعت١٠ ٢٠ تاسيسات  ٢

روشنايی  ٣

 ساختمان 

٢٠ 
 ٣٢٠ ساعت١۶

روشنائی  ۴

 حموطه 

١۶ 
 ١٩٢  ساعت١٢

 ٢٢٨٠ - ١۵۴ مجع 

کيلو ١۴٠ برق مورد نياز واحد ضريب مهزمانی% ٩٠با در نظر گرفنت 

روز کاری ٢٧٠وات ساعت ومقدار مصرف ساليانه با در نظر گرفنت 

 . کيلو وات ساعت ميباشد۶١۵۶٠٠

 

 آب مصرف ميزان حماسبه
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بيشرتين آب در پروسه توليد برای شستشو وپخت پنبه به کار برده 

بطور متوسط برای اجنام کل پروسه هر کيلوگرم پنبه نياز . ميشود 

 ليرت آب خواهد داشت و با توجه به مصرف پنبه ساليانه ۵٫٢ه ب

 مرتمکعب آب برای توليد وجهت مصرف پرسنل به ازاء ٢٢٨٠نياز به 

 مرتمکعب درسال وجهت ١٧٢٨ روز کاری ٢٧٠ ليرت وطی ٢٠٠هرنفر  

 مرتمکعب ٢٣۶ روز کاری ١٣۵ ليرت و طی ۵آبياری فضای سبز روزانه 

 برای ديگ خبار در سال در نظر گرفته  مرتمکعب نيز٢۶۵در سال و 

 مرتمکعب ۴۵٠٩بنابراين مقدار آب مورد نياز ساليانه . شده است 

 .در سال خواهد بود 

 

واحد مصرف 

 کننده

 مصريف آب ميزان

 )روز در مرتمكعب(

آب فرآيند 

 توليد

٨ 

 ۶مصرف پرسنل

 ١٫٧ حموطه

 ١ ديگ خبار 

 

 سوخت مصرف حماسبه

 فصل زمستان نياز به خباری ميباشد تعداد برای تامين گرما در

خباری مورد نياز با توجه  به سطح زير بنا و مقدار کالری الزم 

 . عدد در نظر گرفته شده است ۴برای گرم منودن حميط 

  واحد خباری ۴سوخت مصرفی روزانه : ۴×۶٠=٢۴٠

جهت تامين  :٢۴٠×١١٣=٣٧١٢٠ليرت گازوئيل   

 ماه فعاليت ۵گرمايش 
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ی اجنام فعاليتهای خود نياز به يک دستگاه ديگ خبار يک واحد برا

 ساعت کار روزانه ميتواند نيازمنديهای خود را ۵تنی دارد که با 

 ليرت گازوئيل در روز و ٣٠٠تامين منايد سوخت مورد نياز ديگ خبار 

برای نگهداری گازوئيل نياز به يک . ليرت در سال ميباشد ٨١٠٠٠

مهچنين مبنظور سوخت سواری و وانت .يباشد هزار ليرتی م١٠خمزن سوخت 

 ليرت در نظر گرفته شده است ١۶٢٠٠ ليرت بنزين روزانه وساليانه ۶٠

. 

ميزان  واحد شرح
 مصرف

روز آاري 
 در سال

مصرف 
 ساليانه

هزينه واحد 
 )ريال(

ميليون (مجع 
 )ريال 

برق 
 مصرفی

کيلو وات 
 ٢۴۶٫٢ ۴٠٠ ۶١۵۶٠٠ ٢٧٠ ٢٢٨٠ روز/

آب 
مصرفی 

کعب مرت م
 ١۶٫٧ روز /

٢٧٠ ۴۵١٠٠٠ ٠٩ ۴٫۵ 

 ٢٣٫۶ ٢٠٠ ١١٨١٢٠ ٢٧٠ -روز/ليرتگازوئيل
 ۶۴٫٨ ۴٠٠٠ ١۶٢٠٠ ٢٧٠ ۶٠روز/ليرتبنزين 

 

 

 دستمزد و حقوق

 حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم و غير مستقيم توليد
تعداد مورد  مست 

 )نفر(نياز
حقوق ماهيانه 

 )هزار ريال(
حقوق ساليانه 

 )ميليون ريال(
ل حقوق ک

 ساليانه 
 ١٩۴٫۴ ٣٢٫۴ ٢٧٠٠ ۶کارگر ساده
 ۴٣٢ ٣۶ ٣٠٠٠ ١٢کارگر ماهر
تکنسين خط 

 ٧٢ ٣۶ ٣٠٠٠ ٢ توليد

مسئول 
 ٣۶ ٣۶ ٣٠٠٠ ١ آزمايشگاه

 ٧٢ ٣۶ ٣٠٠٠ ٢ مسئول نت
 ۴٨ ٢۴ ٢٠٠٠ ٢ راننده

نگهبان  
 ٢۴ ٢۴ ٢٠٠٠ ١ وسرايدار

 ٨٧٨٫۴ مجع

 ١٧۵۶٫٨ )%١٠٠( غريه و پاداش و مزايا و بيمه حق

 ٢۶٣۵٫٢ مجع کل 

 

کل حقوق  حقوق ساليانهحقوق تعداد مورد  مست
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 ماهيانه )نفر(نياز
 )هزار ريال(

 ساليانه )ميليون ريال(

 ٨۴ ٨۴ ٧٠٠٠ ١ مدير عامل
مدير 
 ۴٨ ۴٨ ۴٠٠٠ ١ توليد

پرسنل 
اداری 
 ومالی

٣ ٣٠٠٠ ٣۶ ١٠٨ 

 ٣٠ ٣٠ ٢۵٠٠ ١ منشی
 ٢٧٠ مجع

 ۴۵٩ %)٧٠( غريه و پاداش و مزايا و بيمه حق
 ٧٢٩ مجع کل

 

 

 تعمير و نگهداری

 جدول هزينه های تعمير و نگهداری    

 شرحرديف
ميزان 
سرمايه 
 گذاری

( هزينه کل درصد
)ميليون ريال 

حموطه سازی و  ١
 ۵۴٫٩٨ ٢ ٢٧۴٩٫٢ ساختمان

 ۵٢ ۴ ١٣٠٠ ماشين آالت  ٢

تاسيسات  ٣
 ۴٧٫۵ ١٠ ۴٧۵ وانشعابات

 ٩٧ ٢٠ ۴٨۵ وسايط نقليه ۴

لوازم واثاثه  ۵
 ٣ ١٠ ٣٠ اداری

۶ 
لوازم 

آزمايشگاهی و 
 کارگاهی

10 ١٠ 1 

سرمايه گذاری  ٧
 32.39 ۶ 539.92 پيش بينی نشده

  287,87 مجع
 

 هزينه استهالک

 جدول هزينه های استهالک

 شرحرديف
ميزان 
سرمايه 
 گذاری

درصد 
استهالک

( هزينه کل 
ميليون ريال 

( 

حموطه سازی و  ١
 192.44 ٧ ٢٧۴٩٫٢ نساختما
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 130.00 ١٠ ١٣٠٠ ماشين آالت  ٢
 47.50 ١٠ ۴٧۵تاسيسات وانشعابات ٣
 121.25 ٢۵ ۴٨۵ وسايط نقليه ۴

لوازم واثاثه  ۵
 6.00 ٢٠ ٣٠ اداری

لوازم آزمايشگاهی  ۶
 1.00 ١٠ 10 و کارگاهی

سرمايه گذاری پيش  ٧
 53.99 ١٠ 539.92 بينی نشده

  552.19 مجع
 

 

 اقتصادي مهم شاخصهاي برخي و طرح متغري و ثابت هاي هزينه لجدو ذيل در
 .است گرديده ارائه مريساند اثبات رابه طرح پذيري توجيح آه طرح

 ١٣٩٢جدول هزينه های ثابت و متغير طرح در سال مبنا 
 متغير ثابت

 شرح
هزينه کل

ميليون( 
 هزينه درصد هزينه درصد )ريال 

 ۵۶٩٠ ١٠٠ - - ۵۶٩٠ مواد اوليه و کمکی
 ٢٧١٫٢٨ ٨٠ ۶٧٫٨٢ ٢٠ ٣٣٩٫١ انرژي

 ٢٣٠٫٢٩ ٨٠ ۵٧٫۵٧ ٢٠  287.87 نگهداري و تعمري هزينة
 پرسنل مزاياي و حقوق

 ٧٩٠٫۵۶ ١٨۴۴٫۶۴٣٠ ٧٠ ٢۶٣۵٫٢ توليدي

% ۶( پيش بينی نشده 
۴١٨٫٩٢٨ - ١١٨٫٢٠ -  537.13 )موارد فوق 

 پرسنل مزاياي و حقوق
 - - ٧٢٩ ١٠٠ ٧٢٩ اداری

 - -  552.19 ١٠٠  552.19 کاستهال
٧۴٠١٫٠۶ ٣٣۶٩٫۴٢ ١٠٧٧٠٫۴٩ مجع کل

 

 حماسبه شاخصهای اقتصادی طرح

 :سال در برداري هبره آامل ظرفيت در طرح آل افزوده ارزش برآورد
1392 

    شرح

: مبلغ 
ميليون 
 ريال

  22000   ستاده ها  -١
 (9472.02)    داده ها -٢
    (5690) مواد اوليه و بسته بندی-٢
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١ 
٢-
٢ 

, تعميرات , سوخت , برق 
  (3782.02) متفرقه و پيش بينی نشده

 )۵۵٢٫١٩ (   استهالک -٣

 12527.98    ارزش افزوده ناخالص داخلی  
  11975.79    ارزش افزوده خالص داخلی  

 94  نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاده ها حدود– 1 - 1
 .  درصد است 56/

 54/ 43 نسبت ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاده ها حدود– 2 - 1

 . درصد است 

 : برآورد نقطه سر به سر طرح 

نقطه سر به سر طرح مورد بررسی بدون احتساب هزينه های عملياتی 

 ميليون ريال می 7669.73و غير عملياتی معادل توليدی در حدود 

ال اول هبره برداری به دست  درصد کل فروش در س١/58باشد و حدود 

 . خواهد آمد 

هزينه  : (٣٣٦٩٫٤٢
 )ثابت

هزينه  : ٧٤٠١٫٠٦
 متغير

7669.73 =

 فروش : 13200
-١

=

نقطه سر به 
  سر

 بدون احتساب 
  هزينه های 
عملياتی و 
 غير عملياتی

 

 :نسبت سرمايه گذاری به اشتغال 

 نفر اشتغال ايجاد ٣٢ در صورت اجرای طرح مورد گزارش حداقل برای

بر چنين اساسی نسبت سرمايه گذاری برای اشتغال هر . خواهد شد 

 .  ميليون ريال خواهد بود ١٨٨٫٨٩يک از کارکنان در طرح حدود 

کل سرمايه  : ٦٠٤٤٫٦٢
= ١٨٨٫٨٩ گذاری ثابت طرح

٣٢ 
=

 سرانه
 اشتغال
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 نوع توليدات-١

 ظرفيت امسی
 مشخصات فنی توليدات رديف

 واحد مقدار

١ 
پنبه 

 هيدروفيل
 تن ۴٠٠ ٢۵٨٠مطابق استاندارد ملی بشماره 

 

 فرآيند توليد-٢
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