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  به نام خدا

  وضعيت پنبه ايران
 )٨٩ – ٨٨دوره بهره برداری ( ١٣٨٨ان توليد پنبه در سال زراعی سطح سبز و ميز -١

 
 ١٠۵,٠٠٠استان کشور حدود  ١٧در اين دوره سطح زير کشت ارقام مختلف پنبه در 

 ١٢۴,٣٩٨که با مقايسه با سطح سبز پنبه کشور در سال گذشته که . هکتار بوده است 
  .درصد کمتر از سال گذشته است  ١۶هکتار بوده است 
% ١بختگان و % ١٢ساحل و % ١٣به کشت رقم ورامين و % ٧۴از سطح ياد شده 

  .رقم مهر بوده است 
تن بذر  ۵,۴٠٠هزار نفر بوده است و در همين راستا  ٢۴تعداد کشاورزان پنبه کار 

تن انواع  ٢۶,٠٠٠و ) تن بذر دلينته  ١,۴٠٠تن کرکدار و  ۴,٠٠٠حدود ( اصالح شده 
  .کودهای شيميائی يارانه دار در اختيار کشاورزان قرار گرفته است 

 ۴٠,٠٠٠بيشترين سطح کشت در اين دوره متعلق به استان خراسان رضوی با حدود 
مقام % ) ۴/١٢( هکتار  ١٣,٠٠٠با و استان خراسان جنوبی )  از کل% ٣٨( هکتار 

مقام % ) ۵/١١( هکتار  ١٢,٠٠٠ دوم و استانهای فارس و گلستان نيز با سطحی برابر
  .سوم را دارا می باشند

  
 توليد وش و پنبه در کارخانجات پنبه پاک کنی مجاز کشور -٢

 
به ميزان  ٢٢/٣/٨٩وش وارده به کارخانجات پنبه پاک کنی مجاز کشور تا تاريخ 

تن وش در  ١,٨١۶تن آن تصفيه شده و  ١۵١,۵٧١ تن بوده است که ١۵٣,٣٨٧
تن پنبه محلوج  ۴٧,٢٨٨از ميزان وش تصفيه شده . کارخانجات باقيمانده است 

تن پنبه محلوج توليد اين دوره می  ۴٨,٠٠٠استحصال شده و تا پايان دوره مجموعًا 
الی از دوره گذشته بدوره جديد تن پنبه محلوج انتق ١٢,٠٠٠باشد که با احتساب حدود 

که تا اين تاريخ تن بوده است  ۶٠,٠٠٠کل پنبه محلوج قابل عرضه به صنايع نساجی 
تن پنبه محلوج  ١۵,٠٠٠تن خريداری و به صنايع نساجی حمل شده و  ۴۵,٠٠٠حدود 

ماهه اين دوره  ٩صنايع نساجی در . در کارخانجات پنبه پاک کنی باقی خواهد ماند 
هزار تن پنبه محلوج از داخل خريداری نموده اند و  ۵داری متوسط ماهيانه بهره بر

ه نياز  صنايع هزار تن پنبه محلوج باقيماند ١۵چنانچه با همين روند خريد ادامه يابد 
  .نساجی از پنبه داخلی را تا شروع فصل بهره برداری تامين خواهد کرد 
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 وضعيت بازرگانی وش و پنبه در اين دوره -٣
افزايش نسبت به قيمت دوره % ٢٠با  ١٣٨٨تضمينی وش برای محصول سال قيمت 

  .ريال اعالم گرديده بود  ۶,۴٨٠ريال بوده برای رقم دو سفيد  ۵,۴٠٠قبل که هر کيلو 
سنت بوده و پنبه ازبک در  ١۴٠نرخ جهانی پنبه حدود  در شروع دوره بهره برداری

ريال عرضه می شد و پنبه محلوج در استان  ١۵,٠٠٠تا  ١۴,٠٠٠بازار داخلی کيلوئی 
 ١٣,٠٠٠ريال و در مناطق خشک کيلوئی  ١۴,٨٠٠تا  ١۴,٠٠٠گلستان حدود کيلوئی 

خ تضمينی و ريال انجام می گرفت و با اين روند قيمتهای خريد وش به نر ١۴,٠٠٠تا 
باالتر برای کارخانجات پنبه مقرون به صرفه نبود و در استان گلستان در ابتدای 

پانصد تومان توسط دامداری برداشت که تقاضای تخم پنبه با قيمت مناسب حدود کيلوئی 
ها بود خريد مقداری از وش کشاورزان در استان گلستان توسط کارخانجات پنبه پاک 

ريج که قيمت تخم پنبه به قيمت های کمتر از چهار صد تومان کنی انجام شد و به تد
رسيد کارخانجات پنبه پاک کنی بدليل عدم صرفه اقتصادی و پيش بينی زيان احتمالی از 

به خريد  خريد وش به قيمت تضمينی خودداری نموده و سازمان تعاون روستائی نسبت
سمنان ، اصفهان ، خراسان وش کشاورزان در استان های گلستان ، فارس ، اردبيل ، 

افزايش نرخهای جهانی از آبان ماه شروع شد . رضوی و خراسان شمالی اقدام نمود 
سنت رسيد و در آذر ماه به  ١۵۵سنت به  ١۴٠بطوريکه نرخ بين المللی در اين ماه از 

سنت ، به تدريج نرخهای  ١٧۵سنت و در بهمن ماه حدود  ١٧٠و در دی ماه به  ١۶۵
بعيت از نرخهای جهانی و قيمت های پيشنهادی پنبه ازبک با کمی تاخير داخلی به ت

  .افزايش پيدا کرد 
سنت رسيد و پنبه ازبک در اواخر اسفند بيش از  ١٨۵در اسفند ماه نرخهای جهانی به 

 ١٩٠ريال پيشنهاد می گرديد و در فروردين ماه نرخهای جهانی به  ١٩,٠٠٠کيلوئی 
خرداد به باالترين قيمت در  ٢١سنت و در  ٢٠٣ماه به  ارديبهشت ۶سنت و در تاريخ 

تا  ٢٣,٠٠٠سنت رسيد و پنبه ازبک حدود کيلوئی  ٢١٠چهل سال گذشته به رقم 
ريال و استان خراسان رقم يک سفيد  ٢٣,٠٠٠ريال و پنبه استان گلستان تا  ٠٠٠,٢۴
  .ريال معامالت انجام شد  ١٩,٠٠٠ريال و سه سفيد  ۵٠٠,٢٢

  
 )٩٠ - ٨٩دوره بهره برداری ( جاریطح کشت و ميزان محصول سال پيش بينی س -۴
 

استان کشور قرارداد  ١٧هکتار با کشاورزان در  ٨٠,٠٠٠در سطح  ٢٠/۴/٨٩تا تاريخ 
تن و پنبه  ١٧۶,٠٠٠کشت پنبه منعقدشده و پيش بينی می شود وش توليدی به ميزان 

عت نساجی حداقل به تن توليد شود با عنايت به اينکه صن ۵٠,٠٠٠محلوج حدود 
تن پيش بينی می شود که می بايد  ٨٠,٠٠٠تن پنبه نياز دارد ، کسری حدود  ١٣٠,٠٠٠
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که پتانسيل توليد بيش از اين اعداد در کشور وجود در شرايطی . از خارج تهيه شود 
 يمدارد فقط نياز به برنامه ريزی و مديريت صحيح در اين بخش می باشد و اميدوار هست

کشت و توليد پنبه  زير با توجه ويژه ای که دولت در اين زمينه پيدا کرده سطحبه اينکه 
گذشته ايران در زمره کشور های صادر  همچونو  افزايش يابدو اشتغال در اين بخش 

 ٨/١۵حدود  افزايش درقيمت تضمينی وش در سال جاری با  ضمنًا .کننده پنبه گيرد 
 ٧,۵٠٠ريال بوده برای وش رقم دو سفيد  ۶,۴٨٠درصد نسبت به قيمت سال گذشته که 

  .ريال اعالم شده است 
  
  
  

  عليرضا حائری                                                         
                                                       ٢٨/۴/٨٩  

  
  

  ق پنبه ايرانصند و :منبع 


