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 مقدمه

بافنت و دوخنت تن پوش از مجله نيازهاي خنستني بشر بوده 

 در چه زماني تن پوش گياهي و سود جسنت است، ويل اين که

از پوست نباتات و حيوانات براي پوشش بدن، به صورت تن 

پوش پارچه اي درآمده و بشر پريوز به فراگرفنت فن 

در فالت ايران . بافندگي شده است به درسيت روشن نيست

نشان هاي                       مهراه با ديرينه ترين 

 و ابزارهايي از فن بافندگي به زندگي بشر، نشانه ها

سال              دست آمده که مي رساند از چندين هزار 

پيش، تريه هاي ايران باستان، با فن ريسندگي و بافندگي 

  .آشنايي داشته اند

ايرانيان باستان، رفته رفته در صنعت ريسندگي و 

بافندگي چريگي يافتند، به گونه اي که در روزگار 

پيش از آا به پارچه بايف دست يافته و پيشداديان و 

     بافتند  پارچه هاي رنگارنگ و زيبايي مي

در روزگار مادها اين صنعت ).  سال پيش١٢٠٠٠در مرز ( 

پرارزش، خود دانشي را برپا مي کرده است، زيرا در 

روزگار مادها، پارچه و پوشش هاي گوناگون علفي، پوسيت و 

مي، چه از ديدگاه جنس و مواد خنستني آن و چه از پش

ديدگاه رنگ آميزي و نقش و نگار، دريافت و طرح پديدار 

 .بوده است

مادها در بافندگي پشم، کتان و ديگر الياف گياهي را به 

کار برده و از پشم عالوه بر ريسندگي و ساخنت نخ و پارچه 

خوب مي هاي پشمي به وسيله ماليدن آن، مندهايي بسيار 
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ساختند و از مند گونه هاي تن پوش، از مجله کاله درست مي 

 .کنند

ساخنت مند به روشي که هنوز در ايران ساخته مي شود، 

پيشينه اي بس ديرينه دارد و از روزگاران بسيار دور، 

اين فن در ايران باستان رواج داشته است تا در روزگار 

ي ساخنت کاله، فرش مادها، که عالوه بر سود جسنت از مند، برا

و پوشش هاي ديگر از آن هبره ور مي شدند و به ويژه در 

 . مي جستند                   ساخنت زين اسب، از آن سود

از شکل و ساختمان ابزار و وسايل پارچه بايف در ايران 

اي از آا به  باستان که پديدار بوده، افسوس که منونه

ي لباس مادها و دست نيامده است، ويل از گونه ها

هخامنشيان و ساسانيان که در نقش هاي ختت مجشيد و کرانه 

هاي ديگر ديده شده، اين گفتار آشکار مي گردد که صنعت 

پارچه بايف در ياران باستان راه هاي پيشرفت خود را مي 

پيموده است، به گونه اي که اندک اندک به گوناگوني رنگ 

ده و پارچه هاي ها و گونه هاي بافت پارچه افزوده ش

گوناگون، خشن و نرم و نيز ابريشمي بافته مي شده است، 

تن پوش هاي گوناگون که جايگاهداران و کارگزاران بزرگ 

     مي پوشيدند، منودار پيشرفت و گسرتش اين صنعت 

 .مي باشد

اين سري پيشرفت در صنعت بافندگي و پارچه بايف نشانگر آن 

نش و آگاهي هاي خويش را در است که ايرانيان دا

بافندگي، رفته رفته به فرزندان خويش مي آموختند و آن 

اندازه پيشرفت کرده بودند که گونه هايي از اين پارچه 

ها را به انگيزه بسيار خوب بودن و زيبايي ويژه به 
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خود، در کشورهاي مهسايه و سرزمني هاي ديگر، خريداران 

 .بسيار داشته است

روزگار باستان، بيشرت پارچه هاي مورد نياز ايرانيان در 

خانواده را در خانه مي ساختند، پس هر خانواده در خانه 

خود، ابزار و دستگاه ريسندگي و بافندگي داشته و زنان 

مهه گروه ها، پوشاک مورد نياز خانواده را خود هتيه مي 

کردند و کمرت زني بوده است که از ريسندگي و بافندگي 

 .شته باشدسررشته ندا

درباره بافندگي و پارچه بايف روزگار هخامنشي چنني آورده 

پارچه بايف ايران در روزگار هخامنشي به ويژه که  شده است

در زمينه بافت پارچه هاي پشمي نرم و بسيار خوب، نامور 

بوده و شاهان هخامنشي به داشنت لباس هاي گرانبها 

 به ديدن وقيت اسکندر مقدوني... نامربدار بوده اند

آرامگاه کوروش رفت، ديد که تابوت طاليي آن پادشاه از 

 .پارچه و فرش هاي ظريف و قشنگي پوشيده شده است

بنابراين مهچنان که فرآورده هاي هر پيشه و صنعيت نشان 

دهنده هنر و دانش تريه هاي مردم در دوره هاي گوناگون 

فندگي متدن است، بايد گفت که آموزش صنعت پارچه بايف و با

در روزگار هخامنشي جنبه آغازين نداشته و گسرتش آگاهي 

ها و دانش آنان در اين باره، آموزش هايي را در سطح 

 .باال، پذيرا بوده است

هبره و نتيجه دانش و چريگي هخامنشيان در پارچه بايف و 

ساخنت بافته هاي گوناگون که تنها به وسيله آموزش و 

تا . توان بر آن دست يافتپرورش استادان چريه دست، مي 

آن اندازه شايان نگرش بوده است که برخي از نويسندگان 
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خنستني مليت که صنايع پارچه بايف و بافندگي آن  مي گويند

هر چند گز به هزار تومان مي ارزيد، ايران هخامنشي 

بود، از مجله دست آوردهاي جنگي اسکندر در شوش، يک ختته 

نود سال از عمرش مي گذشت، ويل قايل خمملي بود که يک صد و 

رونق و رنگ و رويش نيز شالوده اش، فرقي نکرده بود و 

عالوه بر آموزش هاي . پنج هزار تاالنت طال ارزشيابي شد

مربوط به صنعت پارچه بايف و بافندگي و آموزش، آگاهي 

هاي نظري و آموزش عملي فنون الزم، در ايران باستان، 

اي بافنت فرش هاي پشمي و آموزش و تربيت شاگرداني بر

 .ابريشمي گرانبها معمول بوده است

آموزش هنر قايل بايف به ويژه قايل هاي ابريشمي، بسيار 

دشوار و به کار بردن دقت فراوان و دردسر بسيار است و 

استادان زمان هخامنشي کالس هاي ويژه اي براي آموخنت به 

از . دنوجوانان در کرانه هاي گوناگون برپا کرده بودن

فرش هاي بسيار کهن ايران، در موزه ها و کوشک هاي جهان 

موزه واتيکان، کوشک مرتنيخ در چک اسلواکي موزه : چون

 .هاي روسيه و کشورهاي اروپا و امريکا پديدار است

در کاوش هاي پسني، چند ختته فرش از روزگاران ايران 

 باستان که از ديدگاه نقش، مهانند فرش هاي هخامنشي است،

ويل از ديدگاه ديرينگي، گويا از سده هاي خيلي پيش از 

آن است، در کوهستان آلتاي در جنوب روسيه به دست آمده 

رودنکو باستان شناس روسي در دره پازيريک و کرانه . است

هاي مشايل کوهستان آلتايي در جنوب روسيه، نزديک 

مغولستان که به انگيزه سرماي بيش از اندازه، بيشرت سال 

بندان است، به چند تپه باستاني برخورد منود و در خي
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کندوکاو اين تپه ها پريوزي يافت، گورهايي از سکاها را 

در اين گورها، رودنکو به آالت و ابزار و . پيدا کند

وسايلي از ساکنان آن کرانه دست يافت که از مهه مهمرت 

فرش و پارچه اي است که بر نشان خيبندان، سامل مانده 

ته هاي رودنکو حاکي از اين بود که اين فرش، گف. است

کار ايران و در کرانه هاي ماد، پارت يا پارس، در زمان 

هخامنشي بافته شده و از آن سده پنجم يا چهارم پيش از 

اين فرش اکنون در موزه آرميتاژ لنينگراد  .ميالد است

 .نگهداري مي شود

ي و در روزگار اشکانيان به انگيزه پيوندهاي بازرگان

رونق داد و ستد با کشورهاي مهسايه از مجله ورود ابريشم 

طبيعي از چني، صنعت بافندگي به ويژه بافته هاي ابريشمي 

 .پيشرفت بسيار منود

تن پوش هاي زنان و مردان پارتي با نقش و نگارهاي 

گوناگون و زيور آالت رنگارنگ، نشان مي دهد که در بافنت 

چريگي را به کار مي برده پارچه و پوشاک پايانه دقت و 

گونه هاي تن پوش از ديدگاه دوخت و شکل و رنگ و  .اند

آراستگي نقش و نگار آا روشن مي سازد که هنر و صنعت 

بافندگي در دوره اشکانيان، آموزش داده مي شده و 

بافندگان و دوزندگان پارچه هاي رنگني و گرانبها، دوره 

مي گذرانده اند،               هاي آموزشي ويژه اي 

زيرا اگر ابزاري بسنده براي بافندگي و مهچنني آموزش هاي 

نظري و عملي پارچه بايف اين روزگار نبود، هرگز اين مهه 

 .پارچه ها و تن پوش هاي رنگارنگ و گوناگون بافته مني شد
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منونه هاي زيادي از پارچه هاي ساساني در موزه ها 

     ت اشکاني، پديدار است، ويل از پارچه هاي ساخ

در روزگار ساسانيان . جز پاره مزبور به دست نيامده است

صنعت پارچه بايف در زمينه ساخت پارچه هاي زربفت و 

قالبدوزي با پروژه هاي بسيار خوب و شايان نگرش، پيشرفت 

کارخانه هاي ريسندگي و بافندگي ايراني . بسياري منود

هاي پارچه هاي زربافت و تن ناموري به سزا داشت وگونه 

کرانه هاي ديگر برده مي شد، مي  هاي ابريشم که به پوش

 .ساختند

در اين روزگار بافندگي نه تنها در بيشرت خانواده ها 

معمول بود، بلکه مراکز بزرگ ويژه هنر بافندگي پديدار 

شد و با توليد بسياري از گونه هاي پارچه ها، خواست 

 .ي کردهاي مردم را برآورده م

بافته هاي ايران نه تنها در روم، بلکه در اروپا تا 

     مرزهاي گل خريداري داشته و مشار شصت پاره از 

پارچه هاي گرانبهاي آن روزگار در موزه هاي بزرگ جهان 

موزه آرميتاژ لنينگراد و موزه برلن و موزه آلربت : چون

 .ويکتوريا در لندن پيدايي دارد

آموزش هنر بافندگي و پارچه بايف در روزگار گسرتش 

ساساني، امکان به کار بردن نخ هاي زرين و سيمني را در 

پارچه و فرش فراهم مي سازد و ذهن آفريننده و بافنده 

پارچه و قايل ايراني را به عرضه داشت پارچه و فرش هايي 

پيدايي . مي مناياند که داراي ارزش هنري بسيار بوده است

افندگي انگيزه اي برنده بر پيدايي دانش شيمي، هنر و ب
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رنگ شناسي، نبات شناسي پزشکي، دامپزشکي، نقاشي و جز 

 .آاست

هاي پيش از ميالد  يشينه بازار پارچه در ايران به هزاره

ها گواه روشين است  هاي آشف شده در آاوش منونه. گردد برمي

 منسوجات شناخيت درباره خنستني شواهد باستان. بر اين مطلب

ايران مربوط به هزاره پنجم پيش از ميالد است آه در 

هاي اجساد آودآان  گابي آردستان از درون تابوت ناحيه سه

اي  سيلك، آينه آشف شده، مهچنني در آثار آشف شده از تپه

. شود هايي از آتان روي سطح آن ديده مي آشف شده آه رشته

سال پيش از  ٣۵٠٠ تا ٣٠٠٠هايي متعلق به  در شوش اليه

هايي پوشيده شده بودند  ميالد، دو سر نيزه از نقوش پارچه

و بسياري موارد ديگر آه از حوصله موضوع اين گزارش 

در دوران قاجار نيز سري پيشرفت بافت پارچه .خارج است

ايراني را شاهد بودمي، البته نه در حد عصر صفوي و 

اي خارجي ه اما از مهني دوران است آه ورود پارچه. تيموري

هاي فاستوني و ساتن در  استفاده از پارچه.گريد رونق مي

معروف است آه امريآبري . شود اين برهه است آه متداول مي

هاي خارجي را تقبيح آرده  در زمان صدارت خود خريد پارچه

هاي داخلي استفاده آنند،  خواست از پارچه  و از مردم مي

شد، به  ان بافته مياي آه در آن زم از مهني رو پارچه ترمه

توان شروع  اما به جرات مي... شود و  شال امريي معروف مي

سري نزويل و قهقرايي بافت پارچه در ايران و ورود 

يعين . هاي خارجي را مربوط به عصر لوي دانست پارچه

هاي خارجي، پالتوها، آت و  دوراني آه ورود انبوه لباس

ين دوران هم شاهد شود؛ البته در ا باب مي... شلوارها و

هاي ايراني و داخلي  هايي جهت محايت دوباره از پارچه قدم
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بودمي، اما متاسفانه چندان مثمرمثر واقع نشده و اين 

داستان مهچنان ادامه دارد تا به امروز آه شاهد مهجور 

شدن پارچه ايراني آه زماني شهرت آفاق براي خود داشته 

راني نيز چون بافت هاي اي طرح نقشه پارچه. است، هستيم

در واقع .آن قدميت ديرين، مهچون قدمت بافت پارچه دارد

قرون م و دهم هجري را دوران طاليي هنر بافت پارچه 

ها شهرهاي بسياري به بافت خاص  در اين دوره. اند ناميده

براي منونه اصفهان مرآز توليد . اند يك پارچه شهرت داشته

، در آاشان مردم در هاي قلمكار و زربافت بوده پارچه

اند آه گفته  هاي خممل و ابريشم تبحر داشته انواع پارچه

هاي آاشان به نام هارون،  شود تنها در يكي از حومه مي

 .اند باف مشغول آار بوده هزاران آارگر ابريشم

حال پس از بررسی خمتصری در زمينه تاريخچه بافندگی در 

معرفی پارچه ايران ، در فصول آتی گزارش به تفصيل به 

های الزم در زمينه مسائل اقتصادی و فنی پرداخته و بررسی

 .دهيماين طرح را اجنام می

 

 

 

  معرفی حمصول -2

هر حمصول ويژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پيش از هر 

گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، الزم است اين 

ت و شناخت صحيح مشخصا. خصوصيات به درستی شناخته شوند

انواع خمتلف حمصول، بدون ترديد راهنمای مناسبی جهت 

تصميم گيری های الزم در انتخاب روش و عمليات توليد و 

 . حماسبات بعدی مورد نياز خواهد بود
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 .می باشد) ضد آب(حمصول توليدی در اين طرح پارچه مشعی

  معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه -١-٢

 مورد بررسی در اين طرح، مهانطور که ذکر گرديد، حمصول

- تقسيم                که بر اساس . پارچه مشعی می باشد

بندی کاالهای صنعتی در وزارت صنايع و معادن، دارای کد 

ISIC  باشد و با عنوان پارچه مشعی می١٧١١١۴٧٢به مشاره. 

های وزارت های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

رت ايران، بيانگر آن است بازرگانی و سازمان توسعه جتا

که هيچ تعرفه مشخصی به اين حمصول ختصيص داده نشده است و 

واردات و صادرات آن حتت تعرفه های ديگر مرتبط با انواع 

 پارچه ها صورت گرفته است

 )ضد آب( معرفی پارچه مشعی-٢-٢

 در اين گزارش  بررسي مورد مهانطور که ذکر گرديد حمصول

باشد اما جهت توضيح بيشرت در اين  مي )ضد آب(پارچه مشعی

 زمينه ابتدا به بررسی کلی در زمينه انواع پارچه می

 .پردازيم

ها و يا  نخای از  پذير است که از شبکه پارچه اليه ای نرمش

ها و  نخکه نوع . طبيعی يا مصنوعی تشکيل شده است الياف

ا در کنار يکديگر آو ساختار و حنوه قرار گيری  اليافيا 

 .ساختمان پارچه و خصوصيات فيزيکی آن را بوجود می آورد

      بافت حلقوی، پودی -بافت تاریپارچه را از روشهای 

زدن توليد  گره، روشهای بی بافت، )بافی بافی يا قالب  کش(

ها از نظر مواد بکار رفته انواع گوناگون  پارچه .می شود

 ...  و ، پشمی، ابريشمی)خنی(ای دارند از مجله پنبه

 : به شرح ذيل می باشد انواع پارچه



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 stanchion  )مشعی(ضد آب پارچه 
stuff 

ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ١٢

ای و نقش داری که بيشرت مزين به نقش  ی پنبه  پارچه:چيت  •

 .می باشدهای کوچک و بزرگ  گل

ای سفيد و آهار دار و بسيار پر  ی پنبه  پارچه :چلوار •

مصرفی که از آن پيراهن و زيرجامه و ملحفه و روبالشی 

 .دمی شوهتيه 

ای سفيد و درشت  ی پنبه کرباس يا کرپاس، پارچه  :کرباس •

بافت که غالبًا زنان و مردان روستايی از آن جامه 

 .ودر  و برای کفن نيز به کار میزندسا می

ای سفيد شبيه به کرباس اما از آن  ی پنبه  پارچه:متقال •

 . لطيف تر

. شود ی کتان ساخته می ای که از الياف ساقه پارچه :کتان •

های سبز مات و  ای است دارای برگ کتان گياه علفی يکساله

از اين الياف نخ  .ی متشکل از الياف نرم و بلند ساقه

 .آورند کتانی هم به دست می

ای خنی يا ابريشمی که يک روی آن صاف و روی   پارچه:خممل •

ديگر دارای پرزهای لطيف و نزديک به هم و به يک سو 

 .خوابيده است

 . ابريشمی نازک وال، تور، فاستونیی  پارچه:حرير •

 .ی خنی لطيف و نازک و سفيد نوعی پارچه: ململ •

ای ضخيم متام پشم، نرم، کمی براق، با سطح  پارچه :ماهوت •

 )های برجسته ی سبک خنی دارای گل پارچه(پرز دارکريشه 

 .رفت ی خنی که بيشرت برای چادر مشکی بکار می  پارچه:کلوکه •

ی کرپ که  ای از خانواده ن پارچهيا کربدوشي :کرپدوشين •

 .شد از ابريشم خام بافته می
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 ١٣

ای که بيشرت برای چارقد  ای نازک و پنبه پارچه  :آغبانو •

 .رسيد و چادر به مصرف می

ی معترب و مرغوب انگليسی که  نوعی پارچه  :گاواردين •

 .رسد بيشرت به مصرف کت و شلوار مردانه می

می ی حلاف   لباس و رويهای خنی که بيشرت آسرت پارچه  :دبيت •

  .باشد

هايی که به دست زنان زردشتی يزد  زربفت  :های يزد  زربفت •

 شد بافته می

های کشمير  ها را به تقليد از شال اين شال :های کشمير شال •

 .بافتند با پشم شرت در کرمان می

  استاندارد ملی يا بين املللی -٣-٢

اردهای تدوين های صورت گرفته، استاندبا توجه به بررسی

  :باشد شده مرتبط با حمصوالت طرح به شرح جدول ذيل می

 ليست استانداردهای ملی در ارتباط با حمصوالت طرح

رديف
مشاره 

استاندارد
 شرح استاندارد

١ 983 
 (P.V.C) سي.وي.هاي روکش شده با پي پارچه

 ضد نفوذ آب

٢ 7648 

ارچه هاي روکش شده با الستيک يا پ

ات رنگ در برابر مالش خشک پالستيک ـ ثب

و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش

 ـ روشهاي آزمون

  بررسی قيمت حمصول -۴-٢

بررسی های صورت گرفته از بازار فروش اين حمصول بيانگر 

 :است که قيمت انواع اين حمصول به شرح جدول ذيل می باشد
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 ١٤

واحد  نام حمصولرديف
 سنجش

مينگين 
  ٨۶قيمت 

 )تومان(

ينگين م
  ٨٧قيمت 

 )تومان(

١ 
پوپلين يزد بافت 

 ٩٠عرض 
 ٩٨٠ ٩٢٠ مرت

٢ 
ايران پوپلين عرض 

٨٠/٢ 
 ٢۶۵٠ ٢۴٠٠ مرت

٣ 
ملحفه پارس تکميل 

  مرت٣عرض 
 ٢٨۵٠ ٢٧۵٠ مرت

۴ 
ملحفه پارس تکميل 

  مرت٢عرض 
 ١٨۵٠ ١۶۵٠ مرت

۵ 
 ٢ملحفه کاشان عرض 

 مرت
 ١۵٨٠ ١۴٠٠ مرت

۶ 
ملحفه کاشان عرض 

١۵٠ 
 ١٢٠٠ ١٠٢٠ مرت

٧ 
٢ملحفه اردکان عرض 

 مرت
 ٢٣۵٠ ٢١٠٠ مرت

 ١۶۵٠ ١۴۵٠ مرت ١۴٠ملحفه اردکان  ٨

٩ 
ملحفه ايران پوپلين

١۵٠ 
 ١١۵٠ ١٠٠٠ مرت

١٠ 
پارچه خنی تايلندی 

 ١۵٠عرض 
 ١٩۵٠ ١۶۵٠ يارد

 ١۶۵٠ ١۴۵٠ يارد ١١۵خنی لباسی عرض  ١١
 ١٧٠٠٠ ١۴٠٠٠ طاقه ٩٠ترتون  ١٢
 ٢۶٠٠٠ ١٣۵٠٠ طاقه ٩٠کودری عرض  ١٣
 ١٢٠٠ ١٠٠٠ يارد١١۵ترتون چادری عرض  ١۴
 ٨٠٠ ٧٣٠ يارد ١۵٠ساتن عرض  ١۵
 

قيمت فروش اين حمصول در حال حاضر به ازای هر مـرت مربـع               

 . ريال در بازار می باشد٢٠٠٠٠

  موارد مصرف و کاربردها -۵-٢
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 ١٥

بررسی های به عمل آمده بيانگر آنست کـه از مهـم تـرين               

ربرد هـای پارچـه مشعـی مـی تـوان بـه             موارد مصرف و کـا    

استفاده از اين حمصول برای هتيـه چـادر هـای مـسافرتی و              

 .مهچنين شلوار های بادگير اشاره کرد

 بررسی کاالهای جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر -۶-٢

 مصرف حمصول

انواع پارچه هاي توليد شده از اليـاف خمتلـف هـر آـدام               

خود را دارا مي باشـند لـذا        خواص و ويژگيهاي مربوط به      

اگر چه در شرايط حبران، امكان جانشيين نسبت بـه يكـديگر            

را دارند ويل در شرايط عادي هر آدام جايگاه خمتص خود را            

دارا مي باشند در اين ميان آنچه بيشرت مشهود است تناسب           

بيشرت پارچه هاي توليدي ازالياف طبيعـي بـا نيـاز هـاي             

لذا با وجـود اطالعـات      .  باشد   فيزيولوژيك بدن انسان مي   

فرواني آه روي خصو صيات الياف مصنوعي بطور مداوم اجنام          

شده و مي شود ويل هنوز الياف طبيعي جايگاه خود را دارا            

پلـي اسـرت در ميـان       / البته الياف پنبه و پنبه    . هستند  

ديگر الياف از خصوصيات مهچون لطافـت، نرمـي، زيبـائي و            

ند آه جايگاه خـود را در حمـدوده         اخيت خاصي برخوردار هست   

 . مصرف مهواره حفظ آرده است 

ليكن پارچه هاي مشعی بعلت ضد آب بودن آن ها  از امتياز              

نسبتا مناسبی برخوردار می باشد و در صورت بوجود آمـدن           

امكانات بازاريابي و پيگريي آن مي تـوان انتظـار داشـت            

ارهـاي  زمينه توليد مناسب و صادرات ايـده آل را در باز          

 .بني املللي به خود اختصاص دهيم 

  امهيت اسرتاتژيک کاال در دنيای امروز-٧-٢
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 ١٦

جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهـان           

حتــی سياســت را توامننــدان . هــای اقتــصادی اســتبرتــرين

 . زننداقتصادی رقم می

 چهـارم  برنامـه  اهـداف  مهمرتين از يكي دولت ريزي برنامه طبق

 مسـت  بـه  حرآـت  آـشور  ساله انداز بيست چشم مهچنني و آشور سعهتو

 بـه  ايران مربوط صادرات عمده حاضر حال در است نفيت غري صادرات

 غـري  صـادرات  گسرتش و رشد براي لذا باشد مي نفيت آاالهاي صادرات

 استفاده مهچنني و جديد واحدهاي افزودن ريزي براي برنامه نفيت،

 . رسد مي نظر به ضروري فعلي، امكانات از هبينه

امهيت پارچه در جامعه به حدي است آه مني تـوامن فـردي را               

يافت آه از پارچه استفاده نكرده و يا صـنعيت آـه در آن              

مهچنين بيشرت مصارف استفاده از      .پارچه بكار نرفته باشد     

اين نوع پارچه در چادر های مـسافرتی اسـت آـه آن نيـز               

 با گذشت زمـان و افـزايش        مصرف عام داشته و نياز جامعه     

مجعيت بيشرت شده و از جنبه اسرتاتژيكي بيشرتي بـر خـوردار            

 . خواه گرديد 

  کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول -٨-٢

پارچه ميتوان به کـشور   آننده توليد از بزرگرتين کشور های

 .چين اشاره منود

 :  عرضه -٣

رخانه، بررسی عرضه   يکی از فازهای مهم برای طراحی يک کا       

نگاهی به گذشـته    . باشدو تقاضای گذشته حمصول کارخانه می     

توانـد بيـنش    و حتليل ميزان عرضه و تقاضای يک حمـصول مـی          

بينی عرضه و تقاضا در آينـده       روشنی را برای حتليل و پيش     

و اينکه آيا طرح فوق دارای بازار مناسـبی بـرای فـروش             
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 ١٧

ر حقيقـت کـاهش ريـسک       حمصوالت خود خواهد بود يا خيـر و د        

 .دهدگذاری به دست میسرمايه

در اين فصل به عرضه حمصول اين طرح در سال های گذشته می             

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست آمـده از   پردازيم

اين بررسی ها وضعيت حمصول مورد نظر طـرح، در سـال هـای              

اخير در حبث توليد داخلی و تا حد امکـان ميـزان واردات             

 .وشن مناييمرا ر

  وضعيت واحدهای فعال در توليد پارچه مشعی-١-٣

هـای  مهانطور که در حبث معرفی حمصول طرح ذکر گرديد، بررسی         

به عمل آمده از مأخذ اطالعـاتی وزارت صـنايع و معـادن،             

  منطبق با حمـصوالت مـورد نظـر          ISICبيانگر آن است آه آد      

 :باشد طرح به شرح ذيل مي

 حمصوالت مورد نظر طرحمنطبق با   ISICآد 

 آد شرحرديف
 ١٧١١١۴٧٢ پارچه مشعی ١

 

های به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و بررسی

معادن حاکی از آن است که يک توليدکننده در حال حاضر 

 . باشددر کشور مشغول به توليد انواع پارچه مشعی می

يل اطالعات مربوط به اين توليدکننده به شرح جدول ذ

 :گرددارائه می

 توليدکننده پارچه مشعی

ظرفيت امسی استان نام شرکترديف
واحد 

 سنجش

سال هبره 

 برداری

١ 
جوش پالستيک 

 کاوه
 ٧١ دوجين ١۵٠٠٠٠ مرکزی
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 ١٨

 

اما جهت هر چه روشنرت شدن مطلب در زمينه توليد داخلی 

اين حمصول ، مشاور اقدام به اجنام بررسی های ميدانی و 

 از افراد مطلع و آگاه در اين صنعت هتيه اطالعات

بررسی ها حاکی از آنست که توليد کننده فوق نيز به .منود

توليد ساير انواع پارچه مشغول بوده و به توليد اين 

لذا می توان چنين گفت که در زمينه .حمصول منی پردازد

توليد داخلی اين حمصول در حال حاضر هيچ توليد کننده ای 

 .ی باشدمشغول به توليد من

 

  ٨٧ بررسی روند واردات تا سال -٢-٣

های وزارت های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است 

که هيچ تعرفه خاصی برای اين حمصول در نظر گرفته نشده 

است و اين حمصول طی سال های اخير حتت ساير انواع تعرفه 

چه ها دارای مبادالت جتاری بوده است که مربوط به پار

البته ميزان اين ارقام قابل تفکيک به حمصوالت اين گزارش 

لذا با عنايت به آمار موجود و با در نظر گرفنت .منی باشد

اين نکته که اين آمار قابل تفکيک به حمصول مورد يررسی 

در اين گزارش منی باشد چنين در نظر می گيريم که برای 

 .عی تاکنون وارداتی صورت نپذيرفته استپارچه مش

بنابراين در جمموع می توان گفت که اين حمصول يعنی پارچه 

 .مشعی تا کنون در داخل کشور عرضه نگرديده است

  عرضه در آينده -٣-٣

 با مرتبط  ISICمهانگونه آه در فصول گذشته ذآر گرديد، آد 

 :باشد حمصوالت اين طرح به شرح جدول ذيل می
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   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISIC آد

 آد شرحرديف

 ١٧١١١۴٧٢ پارچه مشعی ١

 

حال با عنايت به نکات گفته شده در فصل عرضه در گذشته، 

در مورد توليدکنندگان حمصوالت طرح، در ادامه به بررسی 

بينی عرضه حمصوالت اين طرح با استفاده از مأخذ وضعيت پيش

 .پردازيممعادن میاطالعاتی وزارت صنايع و 

های در دست اجرا جهت توليد ذغال از ضايعات ليست طرح

- ها به شرح جدول ذيل میچوبی به مهراه ساير اطالعات آن

 :باشد 

 های در دست اجرا برای توليد پارچه مشعیطرح

 ظرفيت استان نام شرکترديف
واحد 

 سنجش

درصد 

 پيشرفت

١ 
سعيد 

 گودرزی
٦٠٠٠٠٠ هتران

مرت 

 مربع
٠ 

٢ 
جميد افشار 

 منش
٣٥٠٠٠٠ قزوين

مرت 

 مربع
٠ 

 

اما از آجناييکه طرح های فوق دارای درصد پيشرفت فيزيکی 

صفر بوده و نزديک به دو سال از زمان اخذ جواز آا می 

گذرد می توان چنين در نظر گرفت که اين طرح ها نيز به 

هبره برداری خنواهند رسيد و صرفا اقدام به اخذ جواز 

 .اندمنوده 

  پيش بينی واردات -۴-٣
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با توجه به مطالبی که در خبش واردات در گذشته عنوان 

گرديد و با توجه به نبود اطالعات کافی در زمينه آمار 

توان مبنای درستی های گذشته منیواردات اين حمصوالت در سال

های آتی در بينی واردات حمصوالت طرح طی سالرا برای پيش

نظر منود و آن را در بررسی آن صرفلذا از . نظر گرفت

 .دهيمحماسبات مدنظر قرار منی

  تقاضا-۴

  تقاضای گذشته -١-۴

مفهوم تقاضا يکی از اساسی ترين مبانی شکل دهنده بازار 

می باشد و با توجه به ماهيت ذاتی آن که به طور مستقيم 

و غير مستقيم از متايالت و رفتار مصرف کنندگان منبعث می 

مالحظه ای                 پيچيدگی های قابل شود، از 

 .نيز بر خوردار است

بررسی های صورت گرفته در حبث موارد کاربرد اين حمصول 

بيانگر آنست که  اين حمصول دارای مصارف عمومی می 

بنابراين با توجه به موارد مصرف اين حمصول هبرتين .باشد

استفاده از روش حماسبه تقاضا در گذشته برای اين حمصول ، 

تکنيک مصرف ظاهری می باشد که از رابطه ذيل به دست می 

 :آيد

C = Y+M-X 

 :که در آن

C : مصرف ظاهری 

Y : توليد داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 
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 .می باشد

اما از آجنايی که واردات و صادرات حمصول مورد نظر اين 

طرح در صورت وجود  تا کنون حتت تعرفه مربوط به ساير 

 پارچه  صورت پذيرفته که قابليت تفکيک و ارائه انواع

توان باشد، لذا منیآمار خمتص به پارچه مشعی را دارا منی

آمار دقيقی از ميزان صادرات و واردات اين حمصول داشت و 

می توان چنين در نظر گرفت که ميزان تقاضای داخلی اين 

 های گذشته برابر ميزان توليد داخلی آنحمصول طی سال

در واقع می توان چنين در نظر گرفت که برای . وده استب

 . اين حمصول طی سال های اخير تقاضايی وجود نداشته است

  بررسی روند صادرات حمصول -٢-۴

های وزارت ها از مؤسسه پژوهشمهانگونه که گفته شد بررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران بيانگر آن است که 

صول اين طرح ختصيص داده نشده است و تعرفه مشخصی به حم

توان آمار دقيقی جهت ميزان صادرات اين حمصول با لذا منی

. ها به دست آوردتکيه بر اطالعات موجود در اين سازمان

اما از آجناييکه توليد اين حمصول تا کنون در داخل کشور 

صورت نپذيرفته است و تقاضای آن از طريق واردات تأمين 

 لذا منطقا صادراتی برای اين حمصول طی سال گرديده است،

 .های گذشته صورت نگرفته است

  پيش بينی تقاضای حمصول طی سال های آتی -٣-۴ 

های به عمل آمده توسط مشاور و با توجه بر اساس بررسی

به ماهيت اين حمصوالت، بيشرتين مورد کاربرد اين حمصول در 

بنابراين هبرتين روش جهت . باشدهتيه چادرهای مسافرتی می

 .باشدحماسبه تقاضا،استفاده از روش مصرف سرانه می
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 بدين منظور با در نظر گرفنت آمار موجود در سالنامه

های اخير و آماری کشور در رابطه با مجعيت کشور در سال

 درصدی برای مجعيت کشور ۴/١بينی رشد با در نظر گرفنت پيش

- بينی مجعيت کشور به شرح جدول ذيل میهای آتی پيشسال طی

 :باشد 

 ) برحسب نفر(بينی مجعيت کشور پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

مجعي
 ت

٧٣٦٥٣٤٩
٨ 

٧٤٦٨٤٦٤
٧ 

٧٥٧٣٠٢٣
٢ 

٧٦٧٩٠٤٥
٥ 

٧٧٨٦٥٥٢
١ 

٧٨٩٥٥٦٣
٨ 

حال چنانچه در يک حالت بدبينانه با توجه به ارتقای 

     رفاه عمومی مردم و افزايش ساالنه و حمسوس 

  نفر يک چادر ١٠٠٠سفر های بين شهری به ازای هر 

مسافرتی و ميزان پارچه مورد نياز برای هر چادر را به 

رت فرض بنماييم پيش بينی تقاضای اين  م٢٠طور متوسط 

 :پارچه جهت چادر های مسافرتی به شرح ذيل خواهد بود

 بينی تقاضای پارچه جهت چادر های مسافرتی پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

م(پارچه
تر 
)مربع  

١٤٧٣٠
٦٠ 

١٤٩٠٣
٦٨ 

١٥١٤٦
٠٠ 

١٥٣٥٨
٠٠ 

١٥٥٧٣
٠٠ 

١٥٧٩١
٠٠ 

 

 صرفسهم قابل حصول از بازار م -۵

جهت بررسی سهم قابل حصول از بازار مصرف بايستی به خأل 

بينی عرضه و تقاضا بپردازيم که در موجود در ميان پيش

جداول ذيل برای حمصوالت طرح مذکور به آن پرداخته شده 

 .است
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الزم به ذکر است، سهم قابل حصول از فرمول زير به دست 

 :آيد می

سهم )= ضای داخلیتقا+صادرات( –)عرضه داخلی +واردات(

 قابل حصول ازبازار مصرف

 )بر حسب مرت مربع(سهم قابل حصول از بازار مصرف برای توليد

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

 پارچه مشعی
)مرت مربع(  

١٤٧٣٠
٦٠ 

١٤٩٠٣
٦٨ 

١٥١٤
٦٠٠ 

١٥٣٥٨
٠٠ 

١٥٥٧٣٠
٠ 

١٥٧٩١٠
٠ 

 

 

  فرآيند توليد-۶

ًا بايد مراحلي آه وقيت قرار است حمصويل ساخته شود، قاعدت

ها در برداشنت اين گام. از قبل مشخص گرديده طي شوند

ها اين گام. باشدتوليد انواع حمصوالت آم و بيش صادق  مي

- آه عمومًا به عمليات موسومند از قبل به دقت تعريف مي

گردند تا موجب يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش آارايي 

 .گردند

دين شرح می باشد که ابتدا می فرايند توليد اين حمصول ب

باشيست فرايند بافندگی  توسط ماشين های بافندگی صورت 

 . پذيرد و سپس فرايند تکميل حمصوالت نساجی صورت می پذيرد

های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و  متام پارچه

لذا الزم . باشند بيش دارای مقاديری ناخالصی و عيوب می

ه کردن پارچه برای عمليات تکميل است به منظور آماد

مانند . اصلی آنرا حتت عمليات مقدمات تکميل قرار داد

توزين و مرتاژ پارچه، کنرتل عيوب پارچه ، گره گيری، 
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های پشمی  رفوگری و گرفنت ناخالصيها خبصوص در مورد پارچه

 .باشد می  ...های سلولزی و خرده چوب و که دارای ناخالصی

کميل در نساجی برای افزايش نرمی زير عمليات و کارهای ت

دست ، درخشندگی و بطور کلی افزايش مرغوبيت پارچه 

عمليات تکميل بستگی به چند عامل مهم دارد که . باشد می

نوع الياف، ويژگی فيزيکی الياف، ابليت : عبارتند از

جذب مواد گوناگون شيميايی، حساسيت الياف نسبت به مواد 

 .ر جماورت رطوبت، دما و فشارعمليات تکميل د. تکميل

انند تراش پارچه ، خار زدن ، اطو م :های مکانيکی روش •

 . ... کردن ، پرس کردن و

مانند تکميل رزين ، سفيد کردن و  :های شيميايی روش •

در اين روش . مقاوم کردن پارچه در برابر آتش و غيره

معموال در اثر فعل و انفعاالت شيميايی حاصل بين ليف و 

آيد و يا  شيميايی مصرف شده عمل تکميل بدست میماده 

اينکه ماده شيميايی مصرف شده در اثر رسوب کردن و يا 

اضافه شدن در روی پارچه، باعث تغيير در خواص پارچه 

ای با حملول مواد  شود، مانند آهار دادن پارچه پنبه می

 .پليمری

در اين حالت از روشهای  : شيميايی-روشهای مکانيکی •

ی و شيميايی بطور توام هبره گرفته می شود، مانند مکانيک

 .بشور و بپوش کردن پارچه و يا تثبيت حرارتی پارچه

  تکميل ضد آب پارچه

تکميل ضد آب و دور کننده آب تکميل ضد آب پارچه به دو 

 .باشد  میصورت امکان پذير

موادی که ( پوشش کل سطح پارچه توسط مواد هيدروفوب -١
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است، به حنوی که متام منافذ ) کنند آب را به خود جذب منی

. اين روش تکميل ضد آب نام دارد. پارچه مسدود گردد

پارچه با کاربردهای خيمه و چادر ماشين با اين روش 

 .گردد تکميل می

شوند، به  پوشيده می الياف و يا نخ از مواد ضد آب -٢

ماند و  ها در پارچه کامال باز می اين ترتيب فضای بين نخ

اين روش تکميل دور کننده . امکان انتقال هوا وجود دارد

های لباس مثل بارانی، لباس  آب نام دارد و بيشرت پارچه

ورزشی و کاربردهای مشابه با اين روش تکميل ضد آب 

ور کننده آب عبارتند بعضی از مواد ضد آب و د. گردند می

های زيرکونيوم، اسرته کردن  مواد هيدروليز کننده منک: از

سطح الياف با اسيدهاي چرب، استفاده از رزينهای 

 و غيره، Permel  ،Paraf fionهيدروفوب مثل رزين کاربوميد، 

 . ترکيبات آلی سيليکونی و اسيدهای چرب کمپلکس گرم

 توليد فرآيند در مرسوم هاي تكنولوژي ضعف و قوت نقاط تعيني -٧

 عوامل موثر در  انتخاب يك ماشني بافندگي  

ته بر اساس جنس پارچه انتخاب يك ماشني بافندگي در گذش

اجنام مي شد ... ) ابريشمي، پنبه اي، پشمي و (مورد نظر 

هاي  ويل امروزه به دليل عمومي بودن موارد استعمال ماشني

 سطح پارچه صورت مي بافندگي،انتخاب بر اساس وزن واحد

 . گريد 

بطور آلي در انتخاب ماشني مي توان ارقام را به عنوان 

 :  راهنما به آاربرد 

  گرم در مرت مربع  ٢٠٠پارچه هاي سبك تا 

  گرم در مرت مربع ۴۵٠ تا ٢٠٠پارچه هاي متوسط 

  گرم در مرت مربع به باال ۴۵٠پارچه هاي سنگني از 
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ارچه هايي از قبيل البسه با توجه به وزن واحد سطح، پ

رو، منسوجات خانگي، پارچه هاي صنعيت، پارچه هاي ورزشي 

 . در يكي از تقسيم بندي هاي فوق قرار مي گريد . و غريه 

اين سه گروه را مني توان به طور دقيق از يكديگر جمزا 

. آرد ويل مي توان از آا به عنوان خط مشي استفاده آرد

هاي بافندگي  ات سازنده ماشنياين خط مشي براي آارخاجن

نيز مشخص آننده نوع ماشني است البته مهواره سعي مي شود 

 .آه حدود استفاده ماشينهاي بافندگي وسيعرت شود

 با توجه به توضيحات فوق مي توان دو نكته آلي را در 

 : انتخاب ماشينهاي بافندگي در نظر گرفت 

احد سطح حدود بافت ماشني هاي بافندگي از نظر وزن و

 . پارچه و يا حدود آاربرد آن 

 . مزيت هاي خاص ماشني بافندگي و توان توليدي آن 

بررسي غلط در هر يك از دو مورد باال باعث اختالل در 

 . توليد و در آيفيت حمصول مي شود

مهچنني بايد توجه داشت آه سودمندي يك ماشني بافندگي تنها 

ه عوامل خمتلفي از به مزاياي تكنيكي آن بستگي ندارد بلك

قبيل مناسب بودن ماشني براي يك توليد خاص و مسائل 

 . اقتصادي مربوطه نيز دخالت دارد

مسائلي آه حدود بافندگي را مشخص مي آند به دو دسته 

 :  تقسيم مي شود 

 مسائلي  آه با چگونگي ساختمان و جتهيزات ماشني ارتباط 

 . دارد

ني بافندگي بستگي مسائلي آه به نوع و تكنيك آار ماش

 .دارد
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اگر در انتخاب يك ماشني بافندگي چگونگي بازار روز را 

بنابراين به . در نظر بگريمي بدون شك دچار اشتباه شده امي

موازات اين مسئله بايد اين نكته را نيز مورد توجه 

قرار داد آه توسعه و تغيريات مد و بازار در آينده 

 . غيري خواهد آرد چگونه خواهد بود و به چه ترتيب ت

 جمبور هستيم آه يك ماشني را از ميان تعداد زيادي اآثرًا

در اين صورت بايد ابتدا . ماشينهاي مشابه انتخاب آنيم 

هاي مسائل فوق را بدست آورمي و  در مورد هر ماشني جواب

آا با يكديگر و مهچنني با خواسته هاي خود مقايسه آرده 

 جوابگوي هبرتي به خواسته هاي و ماشيين را انتخاب آنيم آه

 . ما باشد 

 مشخصات مواد اوليه و مصرفی -٨

 .مواد اوليه مصرفی در اين طرح به طور عمده نخ می باشد

  نيروی انسانی-٩

ميزان ترآيب و آيفيت نريوي آار به عنوان يكي از عناصر 

مهم احداث کارخانه در حال حاضر امهيت خاصی پيدا آرده 

بايست به ميزان در دسرتس بودن نريوي بنابراين مي. است

هاي مورد نياز و ميزان حقوق و آار، ميزان ختصص، مهارت

 .دستمزدهاي پرداخيت متداول توجه داشت

پارامرتهای خمتلفی در تعيين نيروی انسانی دخالت دارند 

توان به سطح تکنولوژی مورد که از مجله اين عوامل می

های  حدود ختصص و مهارتزايی،استفاده، متايل به اشتغال

 نيروی انسانی مورد . مورد نياز اشاره کرد

 

شوند که اين سه  گروه تقسيم می٣نياز هر واحد صنعتی به 

 :گروه عبارتند از 
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 ٢٨

 نيروی انسانی خبش اداری ) الف

 نيروی انسانی خبش توليد) ب

 نيروی انسانی خبش غيرمستقيم توليد) ج

تقيم توليد تا حدود نيروی انسانی خبش اداری و غيرمس

باشند ولی به های خمتلف به يکديگر شبيه میزيادی در طرح

های خمتلف نيروی دليل متفاوت بودن فرآيند توليد طرح

های خمتلف با يکديگر انسانی خبش مستقيم توليد در طرح

 . باشندمتفاوت   می

 ساعته در روز ٨ شيفت ١الزم به ذکر است که در اين طرح 

حال جهت . کاری در سال منظور گرديده است روز ٢٧٠و 

تر شدن بيشرت مطلب نيروی انسانی هر يک از خبش های روشن

 .مذکور به تفکيک تشريح گرديده است

 نريوي انساني مورد نياز خبش اداري

تعداد مورد  ختصص مسترديف

 )نفر(نياز 

فوق  مدير عامل ١
ليسانس

١ 

مهندس (کارشناس فنی ٢
 )نساجی

 ٣ليسانس

 ٢ليسانس کارشناس اداری ٣
کارمند واحد حسابداری ۴

 و مالی
فوق 
 ديپلم

٢ 

 ١ ديپلم نگهبان ۵
آارگر خدماتي و  ۶

 سرايدار 
 ١ ديپلم

 ١٠ مجع آل
 

 نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد

تعداد مورد نياز ختصص مسترديف
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 ٢٩

 )نفر(

 ۴ ديپلم انباردار ١

 ۴ مجع آل
 

 ستقيم توليد  نريوي انساني خبش م

 ختصص مسترديف
تعداد مورد 

 نياز

فوق  کارگر فنی ماهر ١
 ۴ ديپلم

فوق  کارگر نيمه ماهر ٢
 ۴ ديپلم

 ٨ جع آل
 

در پايان نريوي انساني مورد نياز طرح را مي توان به 

 :شرح جدول ذيل خالصه منود 

 نريوي انساني مورد نياز طرح

تعداد مورد  شرحرديف

 )نفر(نياز 

 ١٠  انساني خبش ادارينريوي ١

 ۴ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢

 ٨ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ٢٢ مجع آل
 

 

  برنامه توليد و فروش-١٠

- برداری جتاری از طرح میبا در نظر گرفنت زمان آغاز هبره

توان برنامه توليد تا رسيدن به حداکثر ظرفيت عملی 
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بينی برنامه توليد پيش. خص منودهای آتی را مشبرای سال

تواند بر اساس مبنای ظرفيت، راندمان کار، حنوه تأمين می

 .مواد اوليه، بازاريابی و ساير عوامل ديگر صورت پذيرد

حال توجه به يک نکته ضروری است که اين طرح نيز مهچون 

رسند قادر برداری میساير واحدهای صنعتی که تازه به هبره

برداری در حد حداکثر های ابتدايی هبره سالخنواهد بود در

ظرفيت عملی خود توليد منايد به طوريکه طی يک روند رو 

به رشد، هر ساله ظرفيت خود را افزايش داده تا در ايت 

 .به حداکثر ظرفيت عملی خود دست يابد

به مهني منظور و با در نظر گرفنت سهم قابل حصول از بازار 

برداري به ين طرح در سال اول هبرهمصرف در نظر است تا ا

برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال دوم هبره۶٠اندازه 

 درصد ٨٠برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال سوم هبره٧٠

 درصد ظرفيت ٩٠برداري با ظرفيت عملی، در سال چهارم هبره

برداری به بعد ايتًا به ميزان عملی و از سال پنجم هبره

      درصد ظرفيت عملی طرح ١٠٠ظرفيت عملي خود آه حداآثر 

الزم به ذآر است آه تاريخ . باشد به توليد بپردازدمي

 در نظر گرفته شده ١٣٨٩برداري پروژه ابتدای سال هبره

از اين رو سال مبنا آه در واقع از آن تاريخ به . است

يد بعد پروژه به ميزان حداآثر ظرفيت عملي خود به تول

 . باشد مي١٣٩٣پردازد سال مي

 

 

 

- بينی برنامه توليد اين طرح به شرح جدول ذيل میپيش

 :باشد 
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 ٣١

 بيين برنامه توليدپيش  

       

 سال
١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٩١٣٩٠ 

هزار مرت (پارچه

 )مربع
٢ ٢١٠ ١٨٠۴٣٠٠ ٢٧٠ ٠ 

 

وش حمصوالت بينی برنامه توليد و قيمت فربا توجه به پيش

توان ميزان فروش در سال های آتی را حماسبه منود که به می

 :باشد شرح جداول ذيل می

 ١٣٨٩بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت (قيمت واحد نوع حمصولرديف

مرت  پارچه ١

مربع
٣٦٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ 

 

 ١٣٩٠ ميزان فروش در سال بيينپيش

ميزان فروش ظرفيت قيمت واحد نوع حمصولرديف

مرت  پارچه ١

مربع
٤٢٠٠ ٢١٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ 

 

 ١٣٩١بيين ميزان فروش در سال پيش

(قيمت واحد نوع حمصولرديف

)ال

ظرفيت 

ان ال

ميزان فروش 

)ل(
مرت  پارچه ١

مربع
٢٨٠٠ ٢٤٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ 

 

 

 ١٣٩٢بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت (قيمت واحد نوع حمصولرديف
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 ٣٢

 ٥٤٠٠ ٢٧٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠مرت  پارچه ١
 

 ١٣٩٣بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت قيمت واحد صولنوع حمرديف

 ٢٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٦٠٠٠مرت  پارچه ١
 

 هزينه های طرح -١١

 :گذاری ثابت سرمايه

گذاری الزم بايست ميزان سرمايه برای اجرای يک طرح مي

سرمايه مورد نياز دوره اجرای طرح را . حماسبه گردد

های ثابت در مرحله اجرای دارايی. نامنديه ثابت میسرما

برداری مورد استفاده قرار طرح خريداری و طی دوره هبره

در واقع ارزش پولی اين دارايی، سرمايه ثابت . گيردمی

 :باشندها به شرح ذيل میاين هزينه. دهدرا تشکيل می

 زمين

 حموطه سازی

 ساختمان توليدی و اداری

 ی توليدماشين آالت اصل

 وسائط نقليه

 اثاثيه و جتهيزات اداری

 بينی شدههای پيشهزينه

 برداریهای قبل از هبرههزينه

 :باشد های فوق به شرح جدول ذيل میهزينه

 )ارقام به ميليون ريال(گذاري ثابت طرح  هزينه سرمايه

 مبلغ طرح شرح رديف
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 ٣٣

اجنام 

 شده

مورد 

 نياز
 مجع آل

 ٨٠٠ ٨٠٠ ٠ زمني ١
 ٣٩۶ ٣٩۶ ٠ وطه سازیحم ٢

 ٢٠۵٢ ٢٠۵٢ ٠ساختمان توليدی  ٣

 ٧۵٠ ٧۵٠ ٠ماشين آالت اصلی  ۴

 ١٢۴ ١٢۴ ٠ تاسيسات ۵

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ وسائط نقليه ۶

 ۵٠ ۵٠ ٠اثاثيه و جتهيزات ٧

-های پيشهزينه ٨

نش ن

٢ ٠۶٢ ٠۶٠ 

های قبل ازهزينه ٩

ا

١٠ ١٠ ٠ 

 ٠ ۴۶٠٢ ۴۶٠٢ 

 

 

 

 

  زمين-١-١١

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه زمين 

 مبلغ طرح 
مرتاژ  واحد شرحرديف

)مربع(

هزينه 
واحد 

)ريال(
اجنام 
 شده

مورد
نياز

مجع 
 آل

 ٨٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠مرتمربع زمين ١

 ٨٠٠ ٨٠٠ ٠ مجع کل

 

  حموطه سازی-٢-١١
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 ورودیانه، دربکارخاطرافديوارکشی تسطيح وخاکريزی،

کشی وآسفالت، فضای سبز، روشنايي حموطه خيابان کارخانه،

باشد که شرح اين سازی طرح میهای الزم در خبش حموطهعمليات

های آن در جدول هزينه                 موارد به مهراه 

 :ذيل آورده شده است 

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه حموطه سازی 

 مبلغ طرح 
/ مرتاژ شرحرديف

دار مق

هزينه 
واحد 

)ريال(
اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

١ 
 با ديوارآشي

 مرتو 2,5 ارتفاع
 مرت سانيت 35 ضخامت

١٤٥ ١٤٥ ٠ ٢٠٠ ٧٢٥ 

 ١٧٦ ١٧٦ ٠ ٨٠ ٢٢٠٠آسفالت و آشي جدول ٢

 مورد سبز فضاي ٣
 ٧٥ ٧٥ ٠ ٥٠ ١٥٠٠ نياز

 ٣٩٦ ٣٩٦ ٠ مجع کل
 

 ری ساختمان توليدی و ادا-٣-١١

سری فضای در اين طرح نيز مهچون ساير کارخاجنات يک

      توليدي، اداری و خدماتی وجود دارد که

 از اين. بايست هر يک به صورت جداگانه بررسی گردندمی

رو در اين خبش به بررسی هر يک از فضاهای موردنياز طرح 

 :پردازيم می

 سازي ساخنمان هاي هزينه

 مبلغ طرح 

زير  شرحرديف
ا بن

هزينه 
واحد 

هزار (
)ريال  

اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

 ١٠٢٠ ١٠٢٠ ٠ ١٧٠٠ ٦٠٠ سالن توليد ١

 ٥٠٠ ٥٠٠ ٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠اداری رفاهی  ٢
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 ٣٥

 هبداشتی

٣ 
انبار مواد 

 اوليه 
١٠٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠٠١٠٠ 

 ٣٦٠ ٣٦٠ ٠ ١٥٠٠ ٢٤٠ انبار حمصول ٤

 ٧٢ ٧٢ ٠ ١٢٠٠ ٦٠ نگهبانی ٥

 ٢٠٥٢ ٢٠٥٢ ٠   مجع

 

 

 

 

 

 آالت اصلی توليد ماشين-۴-١١

 :دستگاه چله آشي 

دستگاهي است آه تعداد حمدودي از دوگهاي نخ در آن چيده 

) قرقره(  سر نخ را روي يك بيم ۶٠٠ تا ۵٠٠شده و حدود 

مجع مي آند آه با توجه به تعداد سر نخ مورد نياز 

  .درپارچه ، تعداد بيمها حماسبه و در نظر مي شود 

 : دستگاه آهار 

پس از آنكه بيمها هتيه شد در قفسه خمصوص خود و در پشت 

ماشني آهار قرار مي گريد و آليه خنها روي مني، پس از عبور 

از حوضچه حاوي مواد آهار، فشرده شده تا آهار مازاد 

از سيلندرهاي داغ عبور آرده و پس  خارج گرديده و سپس

 . ع مي گردنداز خشك شدن بر روي چله بافندگي مج

از آجنائي آه توليد دو دستگاه چله آشي و آهار در داخل 

آشور اجنام مني گريد باالاجبار منبع هتيه اين دو ماشني، از 

طبق مكاتبات اجنام شده با شرآت . خارج آشور مي با شد 
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هتران بي تكس آه مناينده فروش دستگاههاي چله وآهار و 

بر . پروفرما منودمي شرآت هندي در ايران است در خواست 

مبناي پروفرماي ارسايل از شرآت هند ي، قيمت ارزي آن 

 دالر اعالم گرديده است آه مي بايست ٣۴٠٠٠٠برابر با 

معادل ريايل اين مبلغ به شرآت هتران بي تكس پرداخت شود 

. 

الزم به ذآر است آه هزينه هاي فوق شامل حتويل دستگاه در 

 .آارخانه مي باشد

 :بافندگي 

چله بافندگي پس از طراحي يعين تعيني منودن چگونگي عبور 

نخ از ميلميك و ردهاي خمتلف بر روي ماشني بافندگي سوار 

 .مي گردد

 :ماشني آالت بافندگي 

در حال حاضر در آشور، هيچ نوع ماشني بافندگي توليد مني 

 .شود و تنها مونتاژ آن در ايران اجنام مي گريد 

ونتاژ ماشني آالت بافندگي فعاليت دو آارخانه در زمينه م

 : مي منايند 

سهامي عام، وابسته به وزارت (آارخانه الغدير يزد 

     آه مونتاژ آننده ماشني هاي سولزر سوئيس ) صنايع

مي باشد و هتيه آاتولوگ  و آتاب از آارخانه مزبور 

 .مستلزم اجازه از سوي وزارت صنايع مي باشد

 سانيت ١٩٠ ماشني ها با عرض بافت حداقل قيمت متام شده اين

با (                      ميليون ريال٢۴٠مرت در حدود 

 .مي باشد ) هزينه نصب و راه اندازي در شهرستان 

آارخانه وشينه بافت نوين آه مونتاژ آننده ماشني هاي 

پس از مكاتبه و . روسيه مي باشد  sibetext بافندگي شرآت
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زم از شرآت مذآور اعالم گرديد ماشينهاي دريافت اطالعات ال

مونتاژ شده از نظر توليد و هزينه با صرفه تر مي باشد 

در حال حاضر در ايران از اين ماشني آالت در شرآت هاي 

ناز بافت و نساجي تربيز استفاده مي شود با بررسي هاي 

به عمل امده از صاحبان صنعت آارائي اين نوع دستگاها 

 . شده است رضايت خبش اعالم

الزم به ذآر است آه طي مكاتباتي با شرآت پيكا نول 

بلژيك صورت گرفته ، هزينه نصب و راه اندازي ماشني هاي 

 ميليون اعالم ٧٠بافندگي پارچه در ايران توسط شرآت فوق 

 .گرديده است 

در جمموع هزينه ماشين آالت مورد نياز اين طرح جهت توليد 

 .يليون ريال براورد می گردد م٧۵٠پارچه مشعی نزديک به 

 

 

  تاسيسات-۵-١١

 ارآان مهمرتين از يكي عنوان به مصريف تأسيسات صنايع، متام در

 تأسيسات اين .باشند مي صنعيت مطرح واحد و آارخانه هر برپايي

آالت  ماشني انساني، نريوي تعداد قبيل از پارامرتهايي به توجه با

 حموطه ساير و اداري ضايف ميزان توليدي، فضاي ميزان توليدي،

 هريك بررسي به تفكيك به  حال.گردند مي پيش بيين آارخانه هاي

 .است شده پرداخته نياز مورد مصريف تأسيسات از
 )ارقام به ميليون ريال(طرح عمومي جتهيزات و تاسيسات هزينه

 مبلغ طرح

 شرحرديف

هزينه 
 واحد 

هزار (
)ريال  

اجنام 
 شده

مورد 
 مجع کل نياز
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١ 

 30 برق انشعاب
 جتيهزات با آيلووات

 و آشي آابل و
 تابلوها

٣٠ ٣٠ ٠ ١٠٠٠ 

 گاز انشعاب هزينه ٢
 ۵٠ ۵٠ ٠ ۵٠٠٠٠ آشي لوله و

 لوله آب انشعاب ٣
 ٣٠ ٣٠ ٠ ٣٠٠٠٠ آشي

 تلفن خط4 انشعاب ۴
 داخلي شبكه با

٠ ١٠٠٠ ۴ ۴ 

 ١٠ ١٠ ٠ ١٠٠٠٠ سرمايش و گرمايش ۵

 ١٢۴ ١٢۴ ٠ مجع کل
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 ئط نقليه  وسا-۶-١١

نقل در هر واحد صنعتی به دو دسته جتهيزات  وجتهيزات محل

 .شودونقل درون کارگاهی و برون کارگاهی تقسيم میمحل

 مورد طرح آارگاهي برون نقل و محل جتهيزات خصوص در اينرو از

 در تا است شده گرفته نظر وانت در نيسان دستگاه دو بررسي،

 آا از آارخانه از خارج هاي فعاليت براي بتوان لزوم مواقع

 جاجبا سهولت و حمصوالت وزن بودن سبك بدليل مهچنني .استفاده منود

 .باشد مني آارگاهي نقليه درون وسائط به نيازي آا منودن
 )ارقام به ميليون ريال(هزينه وسائط نقليه 

 مبلغ طرح

هزينه  شرحرديف
 واحد 

تعداد 
مورد 
 نياز

اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 کل

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ ٢ ٨٠ نيسان وانت ١

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ مجع کل
 

 اداری  اثاثيه و جتهيزات-٧-١١

اثاثيه و جتهيزات اداری متناسب با تعداد پرسنل اداری و 

 واحد هر در.  نوع فعاليت مورد نياز برآورده می گردد

 نريوي تعداد واحد، آن هاي فعاليت گسرتدگي به توجه با توليدي

 مي نياز مورد اداري جتهيزات يكسري آن چارت سازماني و انساني

 مورد و جتهيزات اثاثيه مقدار شده اجنام هاي بررسي طبق, باشد

 .باشد مي ريال ميليون ۵٠ معادل نياز

  هزينه قبل از هبره برداری-٨-١١

 و مطالعات هزينه بر مشتمل طرح برداري هبره از قبل هاي هزينه

 آنرتل و نظارت توجيهي، هتيه طرح و جموزها اخذ ها، نقشه هتيه

 .می باشد آزمايشي ه اندازي را دوران هزينه هاي و طرح پروژه
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 ١٠ معادل برداري هبره از قبل هاي هزينه شده برآورد مقدار

 .باشد مي ريال ميليون

 بينی نشدههای پيش هزينه-٩-١١

 غري فعاليتهاي برخي وقوع امكان و ها قيمت نوسان اينكه دليل به

 آنرتل را داد خواهد رخ اجرا طرح دوره در آه شبيين پي قابل

عنوان  به را ثابت گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه %5 منائيم

 ميليون ٢۶٠معادل آه شود مي گرفته نظر در نشده بيين پيش هزينه

 .باشد مي ريال

 جديد هاي واحد احداث مورد در ايي پيشنهاد و حتليل و جتزيه -١٢

ايت به موارد کاربرد اين حمصول که به طور عمده در با عن

     هتيه چادر های مسافرتی و لباس های مشعی 

توان چنين گفت که چنانچه واحد هايی در  می باشد می

راستای توليد حمصوالت فوق به طور جدی در کشور مشغول به 

کار بشوند می توان بازار مناسبی را برای اين حمصول در 

 .ظر گرفتن

بنابراين مهم ترين نکته ای که در اين جا قبل از احداث 

يک واحد صنعتی در راستای توليد پارچه مشعی به نظر می 

رسد اخذ سفارشات مناسب و بازار يابی قابل قبول برای 

اين حمصول می باشد که در صورت دستيابی به اين مهم به 

ل می توان دليل عدم حضور رقابت در توليد داخلی اين حمصو

 .به سود آوری مناسب در اين صنعت دست پيدا کرد
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 خالصه مطالعات
  توليد امکان سنجی

 پارچه مشعی
 
 
 
 
 

 مشخصات حمصول -١

 ظرفيت امسی مشخصات فنی نام حمصولرديف

  مرت مربع٣٠٠٠٠٠ ٩٨٣ه  به مشاراستاندارد پارچه مشعی ١

 
 فرايند توليد  -٢

های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بيش دارای  متام پارچه
لذا الزم است به منظور آماده کردن . باشند مقاديری ناخالصی و عيوب می

پارچه برای عمليات تکميل اصلی آنرا حتت عمليات مقدمات تکميل قرار 
ارچه ، کنرتل عيوب پارچه ، گره گيری ، مانند توزين و مرتاژ پ. داد

های پشمی که دارای  رفوگری و گرفنت ناخالصيها خبصوص در مورد پارچه
  .باشد می ...ناخالصيهای سلولزی و خرده چوب و 

عمليات و کارهای تکميل در نساجی برای افزايش نرمی زير دست ، 
ات تکميل عملي. باشد درخشندگی و بطور کلی افزايش مرغوبيت پارچه می
نوع الياف ، ويژگی : بستگی به چند عامل مهم دارد که عبارتند از

فيزيکی الياف ، ابليت جذب مواد گوناگون شيميايی ، حساسيت الياف 
 .عمليات تکميل در جماورت رطوبت ، دما و فشار . نسبت به مواد تکميل

دن مانند تراش پارچه ، خار زدن ، اطو کردن ، پرس کر :روشهای مکانيکی
 . ... و
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مانند تکميل رزين ، سفيد کردن و مقاوم کردن پارچه  :روشهای شيميايی
در اين روش معموال در اثر فعل و انفعاالت . در برابر آتش و غيره

شيميايی حاصل بين ليف و ماده شيميايی مصرف شده عمل تکميل بدست 
ا آيد و يا اينکه ماده شيميايی مصرف شده در اثر رسوب کردن و ي می

شود، مانند  اضافه شدن در روی پارچه ، باعث تغيير در خواص پارچه می
 .ای با حملول مواد پليمری آهار دادن پارچه پنبه

در اين حالت از روشهای مکانيکی و شيميايی  : شيميايی-روشهای مکانيکی
بطور توام هبره گرفته می شود، مانند بشور و بپوش کردن پارچه و يا 

 .چهتثبيت حرارتی پار
 
 

  تکميل ضد آب پارچه
تکميل ضد آب و دور کننده آب تکميل ضد آب پارچه به دو صورت امکان 

  .باشد پذير می
موادی که آب را به خود ( پوشش کل سطح پارچه توسط مواد هيدروفوب -١

اين روش .  به حنوی که متام منافذ پارچه مسدود گردداست،) کنند جذب منی
پارچه با کاربردهای خيمه و چادر ماشين با . تکميل ضد آب نام دارد

  .گردد اين روش تکميل می
شوند، به اين ترتيب فضای   الياف و يا نخ از مواد ضد آب پوشيده می-٢

. ود داردماند و امکان انتقال هوا وج بين خنها در پارچه کامال باز می
های لباس مثل  اين روش تکميل دور کننده آب نام دارد و بيشرت پارچه

بارانی ، لباس ورزشی و کاربردهای مشابه با اين روش تکميل ضد آب 
مواد : بعضی از مواد ضد آب و دور کننده آب عبارتند از. گردند می

هاي هيدروليز کننده منکهای زيرکونيوم ، اسرته کردن سطح الياف با اسيد
،  Permelچرب ، استفاده از رزينهای هيدروفوب مثل رزين کاربوميد ، 

Paraf fion و غيره ، ترکيبات آلی سيليکونی و اسيدهای چرب کمپلکس 
 . گرم
 مواد اوليه اصلی -٣

 .مواد اوليه مصرفی در اين طرح به طور عمده نخ می باشد

 ماشين آالت و جتهيزات اصلی -۴
 :دستگاه چله آشي 

ت آه تعداد حمدودي از دوگهاي نخ در آن چيده شده و حدود دستگاهي اس
مجع مي آند آه با توجه ) قرقره (  سر نخ را روي يك بيم  ۶٠٠ تا ۵٠٠

به تعداد سر نخ مورد نياز درپارچه ، تعداد بيمها حماسبه و در نظر 
 . مي شود 

 : دستگاه آهار 
 ماشني آهار پس از آنكه بيمها هتيه شد در قفسه خمصوص خود و در پشت

قرار مي گريد و آليه خنها روي مني ، پس از عبور از حوضچه حاوي مواد 
آهار ، فشرده شده تا آهار مازاد خارج گرديده و سپس  از سيلندرهاي 

 . داغ عبور آرده و پس از خشك شدن بر روي چله بافندگي مجع مي گردند 
 آشور اجنام مني از آجنائي آه توليد دو دستگاه چله آشي و آهار در داخل

 گريد باالاجبار منبع هتيه اين دو ماشني ، از خارج آشور مي با شد 
 :بافندگي 

چله بافندگي پس از طراحي يعين تعيني منودن چگونگي عبور نخ از ميلميك 
 .و ردهاي خمتلف بر روي ماشني بافندگي سوار مي گردد
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 :ماشني آالت بافندگي 
اشني بافندگي توليد مني شود و تنها در حال حاضر در آشور ، هيچ نوع م
 .مونتاژ آن در ايران اجنام مي گريد 

 تعداد کارکنان -۵
تعداد مورد نياز  شرحرديف

 )نفر(
 ١٠ نريوي انساني خبش اداري ١
 ۴ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢
 ٨ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ٢٢ مجع آل
 کل انرژی مورد نياز -۶
 

 

 

 

 

 

 

 زمين و ساختمان -٧
 

مرتاژ  واحد شرحرديف
)مربع(

 ٨٠٠٠مرتمربع زمين ١

سالن  ١
 توليد

 ۶٠٠ مرتمربع

٢ 
اداری 
رفاهی 
 هبداشتی

 مرتمربع
٢٠٠ 

٣ 
انبار 
مواد 
 اوليه 

 مرتمربع
١٠٠٠ 

انبار  ۴
 حمصول

 ٢۴٠ مرتمربع

 ۶٠ مرتمربع ینگهبان ۵
 

 ق  توان بر
 )  کيلو وات (

 آب روزانه
 )مرت مکعب(

۴٢٧٠/٣ ٧٠ 
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