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  مقدمه •
  شامل Anglophoneمنطقه  .سرو كار داريم آنبا  در اين مبحث ابتدا به مناطقي اشاره مي كنيم كه

چين و هند . اروپايي شرقي و غربي و تركيه با شد اروپاي كبير شامل كشور هاي  .كشور هاي كانادا ، آمريكا واستراليا مي شود 
 كشور هاي ژاپن ، كره و تايوان تشكيل   كشور هاي خاور دور را.نظر گرفته شده اندجدا كشور هاي  بصورت

آمريكاي ،توسعه  در حال كشور هاي .و شبه قاره هند منهاي كشور هند قرار مي گيرند   ASEANدر آسياي جنوبي گروه . مي دهند 
آينده اي نه چندان دور  كشور ها ولي در اين بيشتردر سال آينده شاهد كاهش جمعيت  50در  .التين ، آفريقا و خاور ميانه هستند

 .خواهيم بود كشور هاي هند ، چين و آسياي جنوبي شاهد افزايش جمعيت در
 

  گذشته سال 50در افيال يبرا جهان سرانه يتقاضا •
  سال گذشته 50تقاضاي سرانه جهان را درميزان  1نمودار ، تقاضاي سرانه جهاني براي الياف با نگاهي بر

و كاهش  هقرار گرفت بحران جهاني ونرخ ارز  ، تقاضا تحت تأثير قيمت نفت ،تورم ميزان 1970در دهه . نشان مي دهد)  2010-1960(
تقاضا براي فيالمنت نيز افزايش كمي نشان داد كه  .تقاضا براي محصول پنبه بود به دليل  1990سال  دههكمي افزايش در .يافت

رشد  و باپنبه افزايش يابد  آينده تقاضا براي سال 50 پيش بيني مي شود در. موجب كاهش تقاضا براي محصوالت بر پايه استيپل شد
پيش كيلوگرم  4-5/4مصرف سرانه   ثابتراحتي آن با روند به خاطر   جمعيت  در كشور هاي توسعه يافته و تقاضا براي الياف طبيعي

 .)1شكل (. رود
 

 1960-2010حد فاصل سال هاي  تقاضاي سرانه جهاني براي همه نوع الياف -1شكل 

 
 

در دهه . رو به افزايش  است 2010تا  1960در شكل فوق مشاهده مي نماييم كه تقاضاي  سرانه جهاني براي انواع الياف از سال 
  .به علت شرايط جهاني تقاضاكاهش يافته ولي در سالهاي بعد روند صعودي را پيش گرفته است 1970
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  كم بود كه در سال هاي بعد كمتر نيز ) الياف سلولزيك و سينتتيك(مصرف الياف مصنوعي  1970در دهه 

  ).2شكل(.صعودي به خود گرفت درون 2000ولي از سال . مجموع وضعيت اقتصاد جهاني مطلوب نبوددر . مي شد 
  

  
 

 1960-2060مصنوعي حد فاصل سال هاي  تقاضاي سرانه جهاني براي الياف -2شكل 

 
  

                          

  
تقاضاي سرانه جهاني براي الياف مصنوعي  2010تا سال  1960سال از سال  50چنانچه در شكل باال مالحظه مي كنيم  در طول 
 . نيز روند افزايشي ادامه يابد 2060تا  2010سال بعد از سال  50افزايش يافته است به طوري كه پيش بيني مي شود در 
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 ميليون تن رسيد كه  4/25به  درصد در هر سال 4/2با رشد  تقاضا براي پنبهميزان ) 1960-2010( ذشتهدر ده سال گ
  )3شكل (.برسد درصدي در هر سال  1به افزايش   نيز 2010 – 2060در فاصله زماني پيش بيني مي شود 

  
 1960-2060پنبه حد فاصل سال هاي جهاني براي  نهايي تقاضاي -3شكل

            

  
  
 2060به اوج خود رسيد و تا سال  2010با توجه به شكل باال تقاضا براي پنبه همچنان رو به افزايش است چنانكه در دهه سال   

  .همچنان افزايش خواهد يافت
 

در سال درصد كاهش و  6حدود با 2008ميليون تن رسيد كه نسبت به سال  4/50به  الياف مصنوعي تقاضا براي 2010در سال 
ميزان رشد تقاضا براي  2011در سال  .درصد نيز رسيد 11به افزايش ناباورانه  2010در سال .مواجه شددرصد افزايش  5حدود  2009
  ).4شكل ( . درصد بود 7پنبه 

 1960-2060مصنوعي حد فاصل سال هاي  جهاني براي اليافنهايي  تقاضاي  -4شكل
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نشان مي دهد كه از تقاضاي كم شروع شده و در سالهاي  2060تا  1960الياف مصنوعي از سال تقاضاي نهايي جهان را براي 4 شكل 
  .بعد روند صعودي به خود مي گيرد

 .در صد برسد 4/1 به هر سال در، رشد الياف مصنوعي   2010-2060پيش بيني مي شود در سال 
  

خود رشدبه  2015، پس از كاهش در سال   2010 -2060الياف مصنوعي در فاصله زماني سالهاي مصرف پيش بيني مي شود 
درصد، هند  5/0درصد ،چين از منهاي  6/0، اروپاي كبير از  درصد 3/1از  Anglophoneكشورهاي منطقه  دربه طوري كه دهد  ادامه

برخوردار  ساالنه درصد رشد 8/2درصد و كشور هاي توسعه يافته از  3/2درصد ،آسياي جنوبي از  1/0، خاور دور از درصد  7/2 از
 ).5شكل ( . درصد رشد خواهند داشت  1كه در مجموع كل كشور هاي جهان ساالنه  .خواهد بود

 

  
 به تفكيك منطقه 2010-2060مصنوعي حد فاصل سال هاي  جهاني براي الياف نهاييتقاضاي  -5شكل      

 

       

. به تفكيك منطقه نشان داده مي شود )  2010-2060(سال آينده  50پيش بيني تقاضاي جهاني براي الياف مصنوعي در   5در  شكل
همانطور كه مي بينيم بيشترين  تقاضا از سوي  كشور هاي توسعه يافته و كمتر از آن به ترتيب مناطق ، آسياي جنوبي ، خاور دور ، 

  .قرار مي گيرند  Anglophoneكشور هاي منطقه هند، چين ، اروپاي كبير و
  

 ليو .داردبستگي  ورشد آن به ميزان مصرف در كشور هاي توسعه يافته  پنبه از سوي انجمن پنبه حمايت مي شودمحصول 
  .رشد الياف مصنوعي بستگي زيادي به مصرف كشور چين دارد
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تجارت بين المللي الياف ، نخ، منسوجات و پوشاك در كشور هاي براي بدست آوردن مصرف كارخانجات نساجي بايد  به 
  در هند 2010-2060بيشترين رشد مصرف الياف مصنوعي در حد فاصل سال هاي  پيش بيني مي شود.مختلف توجه داشت

منطقه در كشور هاي  .خواهد بوددرصد در سال  8/1درصد ، كشور هاي توسعه يافته  3درصد ، آسياي جنوبي  2/3 
Anglophone  6شكل (. درصد خواهد رسيد 1و چين مصرف الياف مصنوعي در اين فاصله زماني به زير.(   

  
  ينساج كارخانجات يمصنوع افيال مصرف روند- 6شكل 

  

  
    

 South ، آسياي جنوبي Developed Nation صورت ملل توسعه يافتهبه ترتيب به  جهان مناطق مختلف، در نمودار فوق 

Asia هنگ كنگ /، چينChina/HK خاور دور ، Far East  هند ،India  اروپاي كبير ،    Greater Europe  و آنگلوفون
مصرف الياف مصنوعي كارخانجات نساجي در اين كشورها در سال  و روند شده تفكيك  Anglophone  Developed توسعه يافته

كه هدف از رسم اين نمودار نمايش  به نمايش گذاشته شده است رنگ قرمز با خط  2060با خط آبي رنگ و پيش بيني در سال  2010
  .سال آينده مي باشد 50برآورد ميزان افزايش مصرف الياف مصنوعي اين كشور ها در
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