
 تْتزیي فزش هاضیٌی کاضاى تِ ًظز ضوا کذام است ؟ 

یکی اس دغذغِ ّایی کِ خزیذاراى فزش ّای هاضیٌی در سهاى خزیذ فزش دارًذ ایي است کِ تِ دًثال فزضی خَب 

 ّستٌذ 

 حال ایي خَب تَدى فزش ّا هی تَاًذ اس کیفیت فزش ّای هاضیٌی ًاضی ضَد 

 تِ ًظز ضوا هزدم چِ فزش ّایی را عالی ٍ خَب هی داًٌذ ؟ 

 اگز تخَاّین فزش هاضیٌی تخزین کذام فزش ّا را تْتز است خزیذاری کٌین ؟ 

 اصال فزش ّای هاضیٌی خَد را اس کجا ٍ تِ چِ ضیَُ ای خزیذاری کٌین ؟ 

 هاضیٌی افشایص دّین . در ایي ًَضتِ هی خَاّین اطالعات عوَهی ضوا عشیشاى را در هَرد فزش ّای 

 اصال تِ ًظز ضوا آیا فزش ّای هاضیٌی خزیذاری کٌین یا دستثافت ؟ 

 آیا السم است کِ فزش هاضیٌی خَد را اس یک تزًذ هعتثز فزش خزیذاری کٌین ؟ 

 در اداهِ تَضیحات کاهلی را در ایي تارُ ارائِ هی دّین . 

 

 فزش هاضیٌی : 

 اس گذضتِ تزای خاًِ ٍ کاضاًِ خَد داضتِ است ًیاس تِ فزش تَدُ  یکی اس هْن تزیي ًیاسّایی کِ تطز

 اگز ّز هکاًی را تخَاّین هفزٍش کٌین حتوا تِ دًثال خزیذ اًَاع فزش هی رٍین 

 حال هوکي است گاّی اٍقات فزش ّای هاضیٌی را اًتخاب کٌین 

 خزیذاری کٌین ٍ یا ایٌکِ تَاًایی هالی خزیذ فزش ّای دستثافت را داضتِ تاضین ٍآى را 

 فزش ّای دستثافت اس ًظز تٌَع رًگ ٍ اصالت ٍ سیثایی ًسثت تِ فزش ّای هاضیٌی تزتزی دارًذ 

 در هقاتل قیوت تاالیی کِ فزش ّای دستثافت دارًذ هَجة آى هی ضَد کِ کوتز کسی تِ دًثال خزیذ آى ّا تزٍد 

 ت ًیش تسیار اثز گذاضتِ است اهزٍسُ تغییزات ارسی رٍی قیوت اًَاع فزش ّای هاضیٌی ٍ دستثاف



 طَری کِ دیگز قیوت فزش ّای هاضیٌی تسیار سیاد ضذُ است 

 در ایي صَرت فقط تایذ تِ دًثال خزیذ فزش تا کیفیت تاضین .

 

 

 ًکات هْن در خزیذ فزش هاضیٌی : 

 خزیذاری کٌین ؟ تِ ًظز ضوا در ٌّگام خزیذ فزش هاضیٌی ایا هْن است کِ فزش ّایی تا ضاًِ ٍ تزاکن تاال حتوا 

یا ایٌکِ عَاهل دیگزی ًیش تعییي کٌٌذُ کیفیت ٍ تزتزی فزش ّای هاضیٌی کاضاى ّستٌذ کِ تایذ تِ آى ّا تَجِ کٌین 

 ؟ 

 اهزٍسُ فزش ّای هاضیٌی در ضْزّایی هاًٌذ کاضاى ٍ هطْذ ٍ یشد تَلیذ ٍ تافتِ هی ضَد 

 ضًَذ هعزٍف تزًذدر ایي هیاى فزش ّایی کِ در کاضاى ٍ هطْذ تافتِ هی 

 در هطْذ هْن تزیي تزًذّای خزیذ فزش هاضیٌی فزش سهزد ٍ ًگیي هطْذ اًذ 

 اها در کاضاى تزًذّای تیطتزی ّوچَى قیطزاى , تشرگوْز , یلذای کَیز ٍجَد دارًذ. 

 تٌَع کیفیت فزش ّای هاضیٌی کاضاى حتی اس فزش ّای هاضیٌی کِ در تزکیِ ًیش تافتِ هی ضَد تیطتز است 

 ا تایذ تزای خزیذ فزش هاضیٌی ّوَارُ تِ عَاهل هختلفی تَجِ داضتِ تاضین اس جولِ : اه

 

 

 ضاًِ فزش : 

 ضاًِ فزش هاضیٌی ّواى گزُ ّای عزضی فزش هاضیٌی ّستٌذ 

 کِ ّز چِ تعذاد ایي گزُ ّا در فزش هاضیٌی تیطتز تاضذ فزش ّا در عزض ریش تافت تز تِ ًظز هی رسٌذ 

 عزض فزش ّای هاضیٌی ّوَارُ کوتز اس طَل آى ّا هی تاضذ 



 ضاًِ ّستٌذ  0077ٍ  0077ٍ  0777ٍ  077فزش ّایی کِ اهزٍسُ تافتِ هی ضًَذ اکثز 

ضاًِ ٌَّس جایگاُ خَد را در هیاى هزدم تاس ًکزدُ اًذ ٍ تیطتز تزای صادرات استفادُ هی  0077فزش ّای هاضیٌی 

 ضًَذ 

 ضاًِ را خزیذاری کٌٌذ  0077هزدم رغثت ًوی کٌٌذ تا فزش ّای اها دلیل ایي کِ چزا 

 ضایذ یکی تخاطز ایي تاضذ کِ قیوت ایي فزش ّا سیاد است 

 اس طزفی دیگز تِ ارتفاع خاب فزش ّا ٍاتستِ است کِ در اداهِ تِ تطزیح آى هی پزداسین 

 

 

 تزاکن فزش ّای هاضیٌی : 

 گفتِ هی ضَد تزاکن تِ تعذاد گزُ ّای طَلی فزش هاضیٌی 

 درست است کِ تزاکن ًطاى دٌّذُ کیفیت فزش ّای هاضیٌی است 

 اها هَضَع هْن ایي است کِ ّز فزش در ّز ضاًِ هطخص در تزاکن ٍاقعی خَد تافتِ ضَد 

 سیزا ّز چِ تزاکن اس هیشاى هطخص خَد کوتز ضَد فزش تَخالی ضذُ ٍ کیفیت آى کوتز هی گزدد. 

 تافتِ هی ضًَذ  0007ا تزاکن ضاًِ ت 077هعوَال فزش ّای 

 دارًذ  0777ضاًِ تزاکن ٍاقعی  0777فزش ّای 

 دارًذ  0077ضاًِ تزاکوی تزاتز تا  0077فزش ّای 

 دارًذ  0077ضاًِ تزاکن  0077اس طزفی دیگز فزش ّای 

 اهزٍسُ خیلی اس فزش ّای هاضیٌی در تزاکن ٍاقعی خَد تافتِ ًوی ضًَذ 

ٍ ّویي عاهل هَجة هی ضَد کِ چٌذاى ًتَاًین تْتزیي فزش هاضیٌی را اس رٍی ضاًِ ٍ تزاکن ٍاقعی آى تطخیص 

 دّین . 



 

 

 جٌس ًخ ٍ الیاف فزش هاضیٌی : 

 یکی دیگز اس عَاهل تعییي کٌٌذُ کیفیت فزش ّای هاضیٌی جٌس الیاف آى است 

 ّیت ست ضذُ خزیذاری کٌین تْتز است کِ تا هی تَاًین فزش ّایی تا الیاف اکزٍلیک 

 در ایي صَرت دٍام ٍ هاًذگاری فزش ّای هاضیٌی خَد را تاالتز تزدُ این 

 عالٍُ تز ایي ًزهی ٍ ضفافیت فزش ّا ًیش تیطتز است 

 هْن تزیي هطکلی کِ فزش ّای اکزٍلیک دارًذ 

ست ًوَدى فزش ّای هاضیٌی ایي است کِ تِ هیشاى سیادی پزس هی دٌّذ ٍ تٌْا راُ تزطزف کزدى پزس آى ّا ّیت 

 است. 

 اها اهزٍسُ فزش ّای هاضیٌی تا الیاف پلی استز ٍ پلی استز ٍرصى ًیش تافتِ هی ضًَذ 

 کِ عوز ٍ دٍام ٍ هاًذگاری ایي فزش ّا کن تَدُ ٍ عالٍُ تز ایي فزش ّا ستز هی تاضٌذ. 

 تافتِ هی ضًَذ  bcfضاًِ تِ تاالتز کوتز تا الیاف  077فزش ّای 

 

 پَد فزش هاضیٌی :جٌس 

 عاهل هْوی کِ در کیفیت فزش ّای هاضیٌی اثز گذار است ٍ کن تِ آى تَجِ هی ضَد 

جٌس پَد فزش هاضیٌی است ّز چِ پَد فزش هاضیٌی تیطتز پٌثِ تاضذ پایذاری ٍ اًعطاف پذیزی فزش تاالتز خَاّذ 

 تَد 

 اها در هقاتل ایي فزش ّا ٍسى کوتزی خَاٌّذ داضت 



ضاًِ پَد جَت دارًذ ّویي عاهل هَجة اس ّن گسیختگی فزش ّا در اثز ضست ٍ ضَ هی  077 تیطتز فزش ّای

 ضَد 

 ضاًِ ًیش تیطتز پٌثِ ٍ فیالهٌت است .  0077ٍ  0777پَد فزش ّای هاضیٌی 

 پس تا ایٌجا فْویذین کِ اگز فزش ّای هاضیٌی تا کیفیت خزیذاری هی کٌین 

 حتوا تِ دًثال خزیذ فزش ّایی تا پَد پٌثِ تاضین پس تْتزیي فزش ّای هاضیٌی کاضاى پَد پٌثِ دارًذ. 

 

 ارتفاع خاب فزش ّای هاضیٌی : 

 یکی دیگز اس عَاهلی کِ در تعییي کیفیت فزش ّای هاضیٌی اثز گذار است 

هی کٌٌذ ّویي ارتفاع خاب فزش ّا  ٍ ضایذ تتَاى گفت کِ خزیذاراى خاًگی فزش ّای هاضیٌی تِ آى تسیار تَجِ

 است 

 ّز چِ ارتفاع خاب فزش ّا تیطتز تاضذ الیافی کِ در اى تکار رفتِ است تیطتز است 

 فزش ّای تا ارتفاع خاب تیطتز دیزتز کَتیذُ ضذُ ٍ اس تیي هی رًٍذ 

 ٍ ضاًِ آى است  اها ّز فزضی تزای خَد ارتفاع خَاب هطخصی دارد کِ ٍاتستِ تِ دستگاُ تافتی فزش هاضیٌی

 هیل است  8ضاًِ حذٍد  077ارتفاع خاب فزش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ را خزیذاری کٌٌذ سیزا کِ ارتفاع خاب تیطتزی دارًذ  077هزدم تیطتز هیل دارًذکِ فزش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ کاضاى ًیش تْتزیي فزش ّای هاضیٌی کاضاى ّستٌذ.  077فزش ّای هاضیٌی 

 

 کاضاى :  خزیذ تْتزیي فزش هاضیٌی

 تزای خزیذ تْتزیي فزش هاضیٌی کاضاى تِ دًثال تزًذ ّای تشرگ خزیذ فزش هاضیٌی ًثاضیذ 

 تلکِ سعی کٌیذ کیفیت تزتزی اس فزش ّای هاضیٌی را پیذا کٌیذ 



 رًگثذی فزش ّای هاضیٌی چٌذاى تعییي کٌٌذُ کیفیت فزش ّا ًیستٌذ 

 فزش هاضیٌی است . تْتزیي ضیَُ خزیذ فزش ّای هاضیٌی خزیذ ایٌتزًتی 

اها تزای اعتواد ّز چِ تیطتز تِ فزٍضٌذگاى ایٌتزًتی فزش هاضیٌی سعی کٌیذ اس فزٍضٌذگاى هعتثز تِ خزیذ ایٌتزًتی 

 تپزداسیذ 

 اًتخاب تْتزیي فزش هاضیٌی کاضاى اس دیذگاُ خزیذاراى هختلف هتفاٍت است 

 کٌیذ . اها سعی کٌیذ در خزیذ فزش هاضیٌی تِ ًکات گفتِ ضذُ تَجِ 

 

 

 


