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 پنبه ايران در آستانه نابودی کامل

خون در رگ های اين صنعت کهن به عنوان   به حق پنبه اين ماده حياتی برای صنايع نساجی که 

شدت از   روزهای خوشی را در کشور سپری نمی کند و در طی سالهای اخير به  شناخته می شود

از نيازهای ساليانه % ٣٠در حال حاضر به زحمت می تواند ميزان توليد آن کاسته شده به نحوی که

می بايد جهت رفع کمبود  خود يا  و صاحبان اين صنايع   کشور را پاسخگو باشد  صنايع ريسندگی

.ساير الياف همچون پلی استرد و يا از نپنبه های وارداتی استفاده نماياز  

بر تامين مواد  عالوه  که  کشاورزی استبطور کلی می توان گفت که پنبه از مهمترين محصوالت  

صنعت و بازرگانی نيز  در اشتغال زايی بخش های کشاورزی ، اوليه صنايع نساجی و روغن کشی ،

کشاورزی از نظر قابليت ايجاد ارزش افزوده و در واقع کمتر محصول . ا می نمايد نقش مهمی را ايف

.برابری با پنبه را دارد تنوع فرآورده ها ، يارای  

 تن ميليون١٠ميليون تن و تجارت آن نيزدر حدود ٢٠در حال حاضر توليد جهانی پنبه در سال پيش از 

دالر برای هر کيلو پنبه ،می توان گفت که تجارت جهانی پنبه  ۵/١که با فرض قيمت در سال می باشد

.ميليارد دالر می باشد ١۵الغ بر در سال ب  

هزار تن بوده که بدين ترتيب سهم  ۶٠در سال زراعی گذشته در کشورمان بالغ بر  جلوتوليد پنبه مح

ری توليد گا ی باشد و اين برای کشورما که روزدرصد م ٣/٠ايران از توليد پنبه در جهان در حدود 

صادر ميشد تاسف بار   تن نيز گذشته و بخش عمده ای از آن نيزهزار  ٢۵٠پنبه آن از مرز   ساليانه

درصد صادرات کاالهای ٢٠ميليون دالر بود ١٢٠ست در آن زمان صادرات پنبه که بالغ بر ساليانه ا

.شد را شامل می در کشور کاالهای کشاورزی صادرات درصد۴۵غير نفتی و   

فعلی در کشور را می طلبد تا بحران   پنبه  خاص مسئولين دست انداز کار  ضعيت توجه بهبود اين و 

واين محصول مهم جايگاه قديمی خود را در ميان ساير محصوالت کشاورزی ه شد زمينه پنبه برطرف

.دوباره باز يابد   

هزينه های توليد و قيمت   باال بودن محصول   دليل کاهش سطح زير کشت پنبه و کاهش  اصلی ترين  
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با قيمت های جهانی را نداشته   يارای رقابت  توليد داخل  تمام شده آن می باشد که باعث می گردد پنبه

ی با باشد لذا کشاورز پنبه کار رغبتی به کاشت اين محصول از خود نشان نميدهد و به کاشت محصوالت

.کمتر و ارزش افزوده بيشتر روی می آورد زحمت   

ی تقريبا در تمامی نقاط دنيا که به کشت پنبه اشتغال دارند به نوعی وجود دارد اما دولت ها اين معضل 

بخش از محصوالت کشاورزی آمده و تا کمک اين قشر از کشاورزان و اين   با دادن يارانه به همربوط

در بعضی از کشورهای توليد کننده . حدود زيادی انگيزه را برای کاشت اين محصول افزايش می دهند 

.نوع يارانه توليدی و صادراتی پرداخت می گردد  دوپنبه ، به اين محصول   

یريال راهکارمناسب١۵٠٠نيز پرداخت يارانه به کشاورزان پنبه کار از قرار هر کيلو وش امدر کشور  

.برای ايجاد انگيزه در بين کشاورزان می باشد   

 یهزار تن پنبه در کشور که نياز صنايع نساجی می باشد جمع يارانه پرداخت١۵٠توليد ساليانه  با فرض

لغ برای احيای دوباره آيا اين مب. ميليون دالر است  ۵/۶٧ياو ميليارد تومان  ۵/۶٧بالغ بر توسط دولت 

.يادی می باشد زمبلغ  ... و صنايع ريسندگی و روغن کشیکشت پنبه و رونق   

 ١٣٨٧خارج شده از کشور برای خريد پنبه از کشور ازبکستان در سال  مخصوصا اگر بدانيم که ارز 

.بيش از يکصد ميليون دالر بوده است   

و  کاهش محصول پنبه عدم استفاده از ماشين االت مکانيزه در کاشت ، داشت  عواملديگر  از 
.پنبه می باشد که آن هم متاثر از کوچک شدن زمين های کشاورزی می باشد  برداشت  

يا و و با قيمت های مناسب نياز به زمين های کشاورزی بزرگ برای توليد پنبه در مقياس های بزرگ

د که می بايد در استراتژی وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمايت از اين کشت و صنعت ها می باش

.محصول قرار گيرد   

مکانيزه ، عمليات کاشت %١٠٠در حال حاضر و در کشورما عمليات آماده سازی بستر بذر بصورت 

دستی و عمليات برداشت %٩٠مکانيزه ، عمليات داشت بصورت  %٣٠دستی و  %٧٠پنبه بصورت 

.دستی انجام می گيرد % ١٠٠بصورت تقريبا   

.محصول را به خود اختصاص می دهد هزينه های توليد اين % ۴٠برداشت دستی پنبه حدود   
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به اعتقاد کارشناسان کشاورزی ، کاهش سطح زير کشت پنبه باعث افزايش آفات در از طرف ديگر و 

را سبب گرديده که اين افزايش استفاده از سموم دفع آفات ديگر محصوالت کشاورزی گرديده که 

ساير محصوالت کشاورزی ، منابع زير زمينی آب ، دام   برای  موضوع نيز مشکالت زيست محيطی

.ها و حتی انسان ها را در پی داشته است   

لذا حمايت از کاشت پنبه نه تنها يک تصميم صحيح اقتصادی است بلکه از جنبه های حفاظت از 
.نيز حائز اهميت می باشد محيط زيست و سالمت انسان و دام   

ايجاد می کند و در هر  در بخش کشاورزی   باالترين ميزان اشتغال را  نيز  کشت پنبه  مضافا اينکه

بخش کشاورزی   در واقع کشت پنبه در . نفر روز اشتغال ايجاد می شود  ٩۵ از مزارع پنبه هکتار

کلزا شغل ايجاد می کند ضمن اينکه از نظر برابر ۴برابر گندم و  ۶برابر ذرت،  ۴برابر سويا ، ٢/۵

موثر بوده و درازای ايجاد يک شغل در در بخش های صنعت و خدمات نيز بسيار  جنبی ايجاد اشتغال

و در مجموع اشتغال . شغل در بخش های صنعت و خدمات ايجاد می شود  ۵زراعت پنبه ، حدود 

.ست زايی جنبی پنبه حدود سه برابر ساير محصوالت زراعی ا  

ه منظور رفع نياز صنايع ريسندگی در طی سال های اخير که توليد پنبه کشور رو به نزول گذاشت و ب

و با توجه به   تسهيل گرديد همجوار علی الخصوص کشور ازبکستان  خريد پنبه از ساير کشورهای ،

از طريق پنبه   کشورپنبه  از نياز وارداتی % ٩۵بيش از   ترجيحی با اين کشور، قرار داد تعرفه عقد

پنبه از کشور ازبکستان با محدوديت های   ذيل خريد  ليکن به دو دليل.  تامين گرديد کشور ازبکستان 

از ، تامين نيازهای صنايع ريسندگی  شده و به نظر می رسد که در سال زراعی پيش رو  جدی روبرو

.ل روبرو گردد هم غير قابل حمشکل جدی و شايد  با کشور ازبکستان پنبه  طريق  

:دليل اول   

در سال به بيش  که بيشتر از محصول پنبه خود اينکه دولت ازبکستان به منظور حصول ارزش افزوده

به احداث کارخانجات متعدد ريسندگی با استفاده از منابع داخلی و  يک ميليون تن بالغ می گردد اقدام از

به صدور   پنبه صادرات  به جای  نزديک   ای همچنين سرمايه گذاری خارجی نموده است تا در آينده

به نحوی . ارزش افزوده اين فرايند را در کشور خود حفظ نمايد مبادرت نمايد و  انواع نخهای پنبه ای 

کشور انجام  اين  در در جهان گذاری در صنعت ريسندگی پنبه ای گذشته بيشترين سرمايه که در سال 

.و بيشترين ميزان دوک و اسپيندل ريسندگی پنبه ای در کشور ازبکستان نصب گرديده است  شده  
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:دليل دوم   

انبوه پنبه های مازاد کشور ازبکستان اقدام اينکه کشور چين در آغاز فصل برداشت ، نسبت به خريد 

تن به  ٢٠٠٠و يا تن  ١٠٠٠می نمايد لذا دولت ازبکستان تمايلی به فروش پنبه در پارت های کوچک 

ساير خريداران نداشته و چون خريد پنبه توسط تجار ايرانی و در پارت های کوچک انجام می شود لذا 

 یدر اين بازار ، دستشان از پنبه مرغوب ازبکستان خالی می ماند و چنانچه بخواهند از خريداران چين

.ه اقتصادی نخواهد بود ، پنبه را دريافت کنند می بايد هزينه بيشتری را متحمل شوند ک  

محصول پنبه  لذا توصيه می گردد مادامی که استراتژی وزارت جهاد کشاورزی در حمايت از افزايش

تدوين نشده و به نتيجه ای نرسيده است وزارت بازرگانی به منظور تنظيم بازار پنبه داخل و تامين نياز 

از کشور ازبکستان به   فصل برداشت  تدایپنبه در اب نسبت به خريد انبوه   های صنايع نساجی کشور

.مقدار حد اقل يکصد هزار تن اقدام نمايد   

همچنين جريان ورود پنبه از ساير کشورهای توليد کننده پنبه را تسهيل نموده و حتی االمکان نسبت به 

.اقدام نمايد  پنبه تعرفه ترجيحی با ديگر کشورها و يا کاهش تعرفه وارداتبر قراری   

حمايت از کاشت پنبه در داخل  مورد نظر انجمن صنايع نساجی ايران  و اصلی راهکار  استبديهی 
 و با استفاده از پرداخت يارانه به کشاورزان  محلوج  هزار تن ١۵٠ حداقل کشور تا سقف ساليانه

.و مکانيزه نمودن توليد پنبه می باشد  پنبه کار  

                                                                  

                                         

                     

 

تهيه و تنظيم                                                               

رضا حائریعلي                                                                

                                                               ٨/٢/٨٩  
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