
 قاًِ زض قْط فطـ کاقاى تؿتگی تِ ػَاهل هرتلفی زاضز  077قیوت فطـ زؾتثافت گًَِ 

 کِ اظ خولِ آى هی تَاى تِ ایي اقاضُ کطز کِ آیا انال فطقی کِ ذطیساضی هی قَز زؾتثافت گًَِ ّؿت یا ى ؟ 

 گًَِ اؾت ؟تِ ًظط قوا چگًَِ تِ ایي ًکتِ پی تثطین کِ فطقی کِ ذطیساضی هی کٌین ٍاقؼا زؾتثافت 

 یا ایٌکِ انال کسام یک اظ فطـ ّای هاقیٌی زض چِ کیفیت ّایی ضا تطای ذاًِ ٍ کاقاًِ ذَز ذطیساضی کٌین ؟ 

 ػوط فطـ ّای هاقیٌی کِ ذطیساضی هی کٌین چقسض اؾت ؟ 

 تْتطیي قیوت تطای فطـ ّای هاقیٌی تا تَخِ تِ کیفیت ٍاتؿتِ تِ کسام فطـ ّا هی تاقس ؟ 

 قاًِ ًؿثت تِ زیگط فطـ ّای هاقیٌی اهطٍظُ تیكتط اؾت  077ای هاقیٌی چطا فطٍـ فطـ ّ

 زض ایي ًَقتِ هی ذَاّین تِ ؾَاالتی اظ ایي زؾتِ پاؾد زّین .

 

 

 فطـ هاقیٌی چیؿت ؟ 

 فطـ ّا زض ٍاقغ کف پَـ ّا ٍ ظیط اًساظ ّایی ّؿتٌس کِ تطای ذاًِ ّا ٍ کاقاًِ ّا اؾتفازُ هی گطزًس 

 ی کِ زض هیاى هطزم هس قسًس چطم ٍ پَؾت حیَاًات تَزًس اٍلیي ظیط اًساظّای

 تؼس ّا ضفتِ ضفتِ هطزم اظ ضیؿیسى پكن حیَاًات ًد ّایی ضا تَلیس کطزًس 

 ٍ اظ ّواى ًد ّا تطای تافت فطـ ّای زؾتثافت تا ططح ّای تطگطفتِ اظ شّي ذَز اؾتفازُ کطزًس 

 ِ گلین ّا ٍ خاخین ّا تَزًس اٍلیي ظیطاًساظ ّا قایس فطـ ّای زؾتثافت ًثَزًس تلک

 ٍ ضفتِ ضفتِ تؼس ّا فطـ ّای زؾتثافت تا ًد ّای ضیؿیسُ قسُ تَلیس قس .

 تؼس اظ آى کِ ػلن پیكطفت پیسا کطز ضفتِ ضفتِ فطـ ّای هاقیٌی تَؾط زؾتگاُ ّای فطـ تافتِ قسًس 

 اهطٍظُ تٌَع زض کیفیت ٍ ططح ٍ ضًگ فطـ ّای هاقیٌی اى قسض ظیاز قسُ اؾت 



 ایي فطـ ّا تقطیثا خایگعیي فطـ ّای زؾتثافت قسُ اًس. کِ

 

 ذهَنیات کیفی فطـ ّای هاقیٌی : 

 تِ ًظط قوا ذهَنیات ٍ ٍیػگی ّای کیفیتی فطـ ّای هاقیٌی کساهٌس ؟ 

 تلِ زضؾت اؾت , قاًِ , تطاکن , تؼساز ضًگ , خٌؽ ًد , خٌؽ پَز , ٍظى ّط هتط اظ فطـ 

 ایي ّا تٌْا خعیی اظ ذهَنیات کیفیتی فطـ ّای هاقیٌی ّؿتٌس 

 کِ ذَز زًیایی ضا تطای ذَز ایداز هی کٌٌس 

 اگط ترَاّین فطـ هاقیٌی ذَب ذطیساضی کٌین زض هطحلِ اٍل تایس فطقی کِ هی ذطین 

 زض تْتطیي ذهَنیات کیفی تاقس 

 تِ تفهیل زض ایي ًَقتِ قطح هی زّین .  تِ ّویي زلیل ّط کسام اظ ذهَنیات کیفی فطـ ّای هاقیٌی ضا

 

 قاًِ ٍ تطاکن فطـ ّای هاقیٌی : 

 قاًِ ّط فطـ هاقیٌی تِ تؼساز گطُ ّایی گفتِ هی قَزکِ زض ّط هتط اظ ػطو فطـ هاقیٌی هكاّسُ هی قًَس 

 قاًِ زؾتگاُ ّای غاکاضتی تَزًس  027اٍلیي فطـ ّای هاقیٌی کِ تافتِ قسًس 

 اها ضفتِ ضفتِ قاًِ فطـ ّای هاقیٌی افعایف پیسا کطز ّط چِ هیعاى ایي قاًِ تیكتط قس 

 ضیعتافتی فطـ ّا زض ػطو فطـ هاقیٌی تیكتط قسُ ٍ ّویي ػاهل هَخة اى قس کِ فطـ ّا زؾتثافت گًَِ تط قًَس 

 قاًِ تَزًس  077اٍلیي ًؿل فطـ ّای زؾتثافت گًَِ فطـ ّای 

 قاًِ زؾتثافت گًَِ اًس ؟ ذیط  077 اها آیا تواهی فطـ ّای

 فطـ ّایی زؾتثافت گًَِ اًس کِ تطاکن آى ّا ًیع حساقل هقساض هداظ ضا زاقتِ تاقس 



 تطاکن تِ تؼساز گطُ ّایی اظ فطـ هاقیٌی گفتِ هی قَز کِ زض ّط هتط اظ طَل فطـ هاقیٌی زیسُ هی قَز 

 ت ذَاّس تَز. ّط چِ تطاکن فطـ ّا تیكتط تاقس فطـ زض طَل ًیع ضیعتاف

 

 قاًِ کسام اؾت ؟  077تطاکن فطـ ّای هاقیٌی 

 تافتِ هی قَز  2557تا  0077قاًِ زض تطاکن ّای هرتلفی اظ  077فطـ ّای هاقیٌی 

 ًیع زاضًس  0777قاًِ تطاکن  077گاّا تطذی اظ فطـ ّای 

 زاضًس .  ضیعتافت تط تَزُ ٍ ظیثایی ذال تطی 0777قاًِ تطاکن  077هكرها فطـ ّای هاقیٌی 

 تطاتط هیعاى انلی ذَز زض ّط هتط طَلی اػالم هی قَز  0قاًِ  077تطاکن هؼوَال زض فطـ ّای 

 اؾت  077اؾت تطاکن ّط هتط اظ آى ّواى  2077قاًِ  077هثال ٍقتی هی گَیین تطاکن فطـ 

 اؾت . 057اؾت تطاکن ّط هتط طَلی اظ اى  2557یا اگط تگَیین تطاکن فطـ 

 زاضًس.  057ٍ  077قاًِ تطاکن طَلی  077طـ ّای اهطٍظُ تیكتط ف

 

 قاًِ زؾتثافت گًَِ اؾت ؟  077کسام تطاکن اظ فطـ 

 قاًِ زؾتثافت گًَِ هحؿَب هی قَز ؟  077تِ ًظط قوا کساهیک اظ تطاکن ّا تطای فطـ ّای هاقیٌی 

کِ زض ٍاقغ تا زؾتگاُ ّای ٍاًسٍیل تافتِ قسُ تاقٌس  2557قاًِ تطاکن  077تلِ زضؾت اؾت فطـ ّای هاقیٌی 

 زؾتثافت گَى تِ ًظط هی ضؾٌس 

 قاًِ ًیع تیكتط هی قَز  077قاًِ تیكتط تاقس قیوت فطـ زؾتثافت گًَِ  077ّط چِ تطاکن فطـ 

 تیكتط اؾت . 2557ّای تطاکن  077ًؿثت تِ  0777قاًِ تطاکن  077تا ایي تَضیحات قیوت فطـ ّای 

 

 قاًِ تْتط اؾت ؟  077کسام تافت 



 قاًِ تافت ّای هتفاٍتی زاضًس 077فطـ ّای هاقیٌی 

 قاًِ ٍاتؿتِ تِ ًَع زؾتگاُ تافتی فطـ اؾت  077تافت ّای فطـ ّای هاقیٌی  

 لػیک تافتِ هی قَزٍاًسٍیل ت  HCPقاًِ تا زؾتگاُ ّای قًَْط آلواى ٍ  077هؼوَال فطـ ّای 

زض ایي هیاى فطـ ّایی کِ تا زؾتگاُ ّای ٍاًسٍیل تافتِ هی قَز کیفیت تْتطی زاضًس ضیعتافت تطًس ٍ قیوت تاالتطی  

 زاضًس 

 تافت هی کٌٌس  2257قاًِ قًَْط هؼوَال تطاکن ٍاقؼی  077اها زؾتگاُ ّای 

 کِ زضؾت اؾت فطـ ّای آى ّا نس زض نس زؾتثافت گًَِ ًیؿت 

 کیفیت فطـ ّای اى ّا ًیع ذَب اؾت  اها

 تكریم فطـ ّای قًَْط ٍ ٍاًسٍیل هؼوَال تَؾط افطاز ظتسُ زض تافت فطـ نَضت هی گیطز 

 نافِ ناف ًیؽ ظیطا کِ فطـ ّای قًَْط ضخ ظیثایی زاضًس زض حالی کِ پكت فطـ ّای اى ّا 

 ایي هَضَع زض هَضز فطـ ّای ٍاًسٍیل زقیقا تطػکؽ اؾت . 

 

 تکؿیوا یا تثسیلی ؟ 077فطـ ّای 

 زاضًس  2077تا  2077قاًِ تکؿیوا ّؿتٌس ایي فطـ ّا تطاکوی زض حسٍز  077تطذی اظ فطـ ّای هاقیٌی 

 ٍ انال زؾتثافت گًَِ ًیؿتٌس ایي زض حالی اؾت کِ ضاًسهاى تَلیس زؾتگاُ ّای تکؿیوا ًیع تؿیاض پاییي اؾت 

 اؾت  هتطی زض هاُ 02ترتِ فطـ  077ٍ زض حسٍز تَلیس 

 هتطی زض هاُ تَلیس هی کٌٌس  02ترتِ  077قاًِ , حساقل   077ایي زض حالی اؾت کِ زیگط زؾتگاُ ّای فطـ 

 تکؿیوا زؾتثافت گًَِ ًیؿتٌس  077تسیي قطح فطـ ّای هاقیٌی 

 ّؿتٌس  077قاًِ تثسیلی زؾتِ ای زیگط اظ فطـ ّای هاقیٌی  077فطـ ّای 

 قاًِ ایداز قسُ اًس  077تِ قاًِ  577کِ اظ تثسیل زؾتگاُ ّای 



 هتفاٍت اؾت  007تا  027ًساضًس ٍ قاًِ آى ّا اظ  077ایي فطـ ّا ّیچگاُ قاًِ ٍاقؼی 

 تایس گفت تَلیسات ایي زؾتگاُ ّا ًیع زؾتثافت گًَِ ًیؿت . 

 

 خٌؽ ًد فطـ ّای هاقیٌی : 

 فطـ ّای هاقیٌی تا الیاف هتفاٍتی تافتِ هی قًَس 

 اقاضُ کطز BCFکِ اظ خولِ آى هی تَاى تِ الیاف اکطٍلیک , پلی اؾتط ٍ پلی اؾتط ٍضغى ٍ 

 تْتطیي فطـ ّای هاقیٌی ّواى ّایی ّؿتٌس کِ الیاف اکطٍلیک زاضًس 

 اها زض ایي هیاى الیاف اکطٍلیک هتفاٍت اؾت 

 تایس گفت کِ الیاف اکطٍلیک ًوی تَاًس زض ایطاى تَلیس قَز 

 یكتط زض کكَضّایی هاًٌس تایَاى تَلیس هی قَز تِ ّویي زلیل ت

 تْتطیي الیاف اکطٍلیک , اکطٍلیک تطک ٍ اکطٍلیک تایطى الواى ّؿتٌس

 کِ زض ایي هیاى الیاف اکطٍلیک تطک ّواى ّایی ّؿتٌس کِ تَؾط کكَض تطکیِ تَلیس هی قًَس 

 فطـ هاقیٌی گطاى تطًس اها اهطٍظُ چٌاى ایي الیاف ٍاضز کكَض ًوی قًَس ٍ ًؿثت تِ تقیِ الیاف 

 الیاف اکطٍلیک تایطى الواى اها اهطٍظُ زض تَلیس فطـ ّای هاقیٌی اؾتفازُ هی قًَس.  

 

 چطا فطـ اکطٍلیک ترطین ؟ 

 فطـ ّای هاقیٌی اکطٍلیک فطـ ّای قفافی ّؿتٌس کِ زٍام ٍ هاًسگاضی زاضًس 

 اها تسی فطـ ّای اکطٍلیک ایي اؾت کِ پطظزّی تاالیی زاضًس 

 ّویي زلیل حتوا تایس ایي فطـ ّا ّیت ؾت قسُ تاقٌس تِ 



 قاًِ اکطٍلیک ّیت ؾت ًؿثت تِ تقیِ فطـ ّا تاالتط اؾت  077قیوت فطـ ّای زؾتثافت گًَِ 

 اظ ططف زیگط فطـ ّای اکطٍلیک تافتِ قسُ تا ًد تایطى الواى ظیثاتط ٍ ذال تط ّؿتٌس 

 قسُ ٍ ذال تَزى آى ّا ضا تیكتط هی کٌس  077افت گًَِ ٍ ّویي ظیثایی هَخة تاال ضفتي قیوت فطـ ّای زؾتث

 فطـ ّایی کِ تِ فطـ تایطى الواى هؼطٍفٌس اهطٍظُ ّواى الیاف ًد ظهطز هكْس ّؿتٌس . 

اها فطـ ّای پلی اؾتط ػوط ٍ زٍام ٍ هاًسگاضی تاالیی ًساضًس اظ ططف زیگط قفافیت ٍ ظیثایی فطـ ّای اکطٍلیک 

 ضا ًیع ًساضًس 

 پلی اؾتط هؼوَال تطاق اًس اها قفاف ًیؿتٌس .فطـ ّای 

 

 قاًِ پلی اؾتط ّن زاضین ؟ 077آیا فطـ ّای 

 قاًِ تٌْا تا الیاف اکطٍلیک تافتِ هی قسًس  077قثل تط ّا فطـ ّای هاقیٌی 

 قاًِ تا الیاف پلی اؾتط ٍ پلی اؾتط ٍضغى ًیع تافتِ هی قًَس  077اها اهطٍظُ تطذی فطـ ّای هاقیٌی 

 قاًِ پلی اؾتط ٍ پلی اؾتط ٍضغى زیگط زؾتثافت گًَِ ًیؿتٌس .  077 فطـ ّای

 

 

 قاًِ :  077ًوطُ ًد ٍ الیاف فطـ هاقیٌی 

 قاًِ هَثط اؾت  077یکی زیگط اظ ػَاهلی کِ زض تؼییي قیوت فطـ ّای هاقیٌی زؾتثافت گًَِ 

 تِ هی قًَس تاف 00قاًِ تا ًوطُ ًد  077ًوطُ ًد الیاف آى اؾت هؼوَال فطـ ّای هاقیٌی 

 ًیع تافتِ هی قًَس  20قاًِ تا ًد ّای  077اها تطذی زیگط اظ فطـ ّای 

 ّویي تافتِ قسى فطـ ّای هاقیٌی تا ًوطُ ًد ّای تاالتط هَخة ضیعتط قسى فطـ ّا ٍ زض ًتیدِ ظیثایی اى هی قَز 

 زاضًس ظطافت ٍ ظیثایی تیكتطی  20قاًِ تا ًوطُ ًد  077هی تَاى گفت کِ فطـ ّای هاقیٌی 



 قاًِ ًیع تیكتط ذَاّس قس .  077تاقس قیوت فطـ زؾتثافت گًَِ  2557ٍ زض نَضتی کِ تطاکن ایي فطـ ّا ًیع زقیقا 

 

 قاًِ :  077تؼساز ضًگ فطـ ّای هاقیٌی 

 قاًِ تاثیط گصاض اؾت تؼساز ضًگ تِ کاض ضفتِ زض آى اؾت  077ػاهل زیگطی کِ زض تؼییي قیوت فطـ ّای هاقیٌی 

 ضًگ اؾتفازُ هی قس  0یا  5ّا زض فطـ ّای هاقیٌی قثل تط 

 ضًگ ًیع تِ تاظاض اهسًس 0ضفتِ ضفتِ زؾتگاُ ّای تِ ضٍظ فطـ هاقیٌی کِ ٍاضز تاظاض قسًس فطـ ّای هاقیٌی 

 ّط چِ تؼساز ضًگ فطـ ّای هاقیٌی تیكتط هی قس ظیثایی ٍ ذال تَزى فطـ ّای هاقیٌی ًیع تیكتط هی قس 

 ضًگ ًیع تِ تاظاض فطـ هاقیٌی اهسُ اًس  07هاقیٌی  فطـ ّایاها اهطٍظُ 

 کِ ظیثایی فطـ ّایی هاقیٌی ضا چٌسیي تطاتط کطزُ اًس . 

 قاًِ تیكتط ذَاّس قس .  077قیوت فطـ زؾتثافت گًَِ ّط چِ تؼساز ضًگ ّای فطـ هاقیٌی تیكتط تاقس 

 قاًِ ّكت ضًگ ضٍاج تیكتطی زاضًس ٍ فطٍـ تاالتطی زاضًس .  077اها زض تاظاض فطـ ّای هاقیٌی , فطـ ّای هاقیٌی 

 

 قاًِ ضا ترطین ؟  077کسام ضًگ اظ فطـ هاقیٌی 

 ذطیس فطـ ّای هاقیٌی تا تَخِ تِ زکَضاؾیَى ٍ ظیثایی ذاًِ ّا نَضت هی گیطز 

 هؼوَال فطـ ّای هاقیٌی زض ضًگ ّای ؾطهِ ای , آتی , کطم ٍ ضًٍاؾی تَلیس هی قسًس 

 ضفتِ ضفتِ فطـ ّای چطک ذَض گطزٍیی ًیع تِ اًَاع فطـ ّای هاقیٌی افعٍزُ قسًس 

 اهطٍظُ فطـ ّایی تا ظهیٌِ ّای فیلی ٍ ًؿکافِ ای ًیع تِ ضًگ فطـ ّای هاقیٌی اضافِ قسًس

 قاًِ اهطٍظُ فطـ ّای کاضتٌی ٍ گلثْی ٍ ظغالی ًیع اضافِ قسُ اًس  077اقیٌی اها زض تاظاض فطـ ّای ه

 الظم تِ شکط اؾت کِ ضًگ ظهیٌِ فطـ ّای هاقیٌی ّیچ تاثیطی زض قیوت فطـ ّای هاقیٌی ًساضًس 



 قاًِ زض یک ضًح ٍ اًساظُ هی تاقٌس  .  077تِ ّویي زلیل قیوت توام فطـ ّای زؾتثافت گًَِ 

 

 ّای هاقیٌی : خٌؽ پَز فطـ 

 ذیلی اظ هطزم زض ٌّگام ذطیس فطـ ّای هاقیٌی تِ خٌؽ پَز آى ّا تَخِ ًوی کٌٌس 

 ّواى پَز فطـ ّای هاقیٌی اؾت .ایي زض حالی اؾت کِ هْن تطیي ػاهل زض تؼییي کیفیت فطـ ّای هاقیٌی 

َُْ ای زض پكت فطـ خَت اضظاى تطیي ٍ تی کیفیت تطیي پَز تطای فطـ ّای هاقیٌی اؾت کِ تِ نَضت ضًگ ق

 پیساؾت 

 اها پٌثِ تْتطیي ٍ هٌاؾة تطیي پَز تطای فطـ ّای هاقیٌی اؾت 

 کِ هَخة اًؼطاف پصیطی فطـ ّای هاقیٌی هی قَز 

 اظ ططف زیگط هاًغ اظ گؿیرتگی فطـ ّای هاقیٌی زض ٌّگام قؿت ٍقَ هی گطزز .

 قاًِ تیكتط اؾت .  077ط فطـ ّای هاقیٌی قاًِ تا پَز پٌثِ ًؿثت تِ زیگ 077قیوت فطـ ّای زؾتثافت گًَِ 

 

 قاًِ هٌاؾة کسام اؾت ؟  077فطـ هاقیٌی 

 قاًِ ضا تطقوطزین  077ّواى گًَِ کِ ایي ًَقتِ ضا ذَاًسیس زض آى ذهَنیاتی اظ فطـ ّای هاقیٌی 

 ًؿثت تِ تقیِ فطـ ّا تْتط اؾت  2557ٍ  2257قاًِ تطاکن  077اها زض ایي هیاى فطـ ّای هاقیٌی 

 قاًِ تایس نس زض نس اکطٍلیک تاقس  077خٌؽ ًد فطـ ّای هاقیٌی اظ ططف زیگط 

 تط ایي ؾؼی کٌیس فطـ ّایی تا پَز پٌثِ ذطیساضی کٌیس ػالٍُ 

 تا ػوط ٍ زٍام ٍ هاًسگاضی فطـ ّای هاقیٌی تیكتط قَز. 

 

 



 قاًِ :  077اًَاع ؾایع ّای فطـ هاقیٌی 

 هتفاٍتی تِ فطٍـ هی ضؾٌس قاًِ زض ؾایع ّای  077فطـ ّای هاقیٌی 

 اقاضُ کطز  02ٍ  0ٍ  0کِ اظ خولِ ایي ؾایع ّای هی تَاى تِ ؾایع ّای 

تطذی افطاز فطـ ّایی زض ؾایعّای قالیچِ ای ًیاظ زاضًس کِ تایس گفت کِ ایي فطـ ّا ضا تایس تِ نَضت خفت ٍ 

 ظٍج ذطیساضی کطز 

 اؾت  0*0ٍ  5*0نَضت تطذی زیگط فطـ ّایی هی ذَاٌّس کِ اًساظُ آى ّا تِ 

 هتط آى ّا ضا تثافٌس  0ی تا ػطو یؼٌی ًیاظ اؾت کِ زؾتگاُ ّای

 تواهی قطکت ّا اهکاى تَلیس چٌیي فطـ ّایی ضا ًساضًس 

 اها تطذی زیگط هی ذَاٌّس کِ فطـ ّایی هٌاؾة ؾایع هٌعل اى ّا تافتِ قسُ ٍ تِ فطٍـ تطؾس 

  تِ ّویي زلیل ؾایع ّای زلرَاُ ؾفاضـ هی زٌّس

 زض ایي نَضت هثلغی ًیع تِ ػٌَاى هثلغ ططاحی تطای قرم زض ًظط گطفتِ هی قَز. 

 

 قاًِ چقسض اؾت ؟  077قیوت ضٍظ فطـ ّای هاقیٌی زؾتثافت گًَِ 

 قیوت ضٍظ فطـ ّای هاقیٌی کاقاى ّط ضٍظُ تا تَخِ تِ قطایط تاظاض هتفاٍت اؾت 

 . ظیطا کِ تَضم زض تاظاض ایطاى اهطٍظُ تؿیاظ ظیاز اؾت

 تِ ّویي زلیل تطای زاًؿتي قیوت ٍاقؼی هحهَالت حتوا اى ّا ضا اظ ها پطؼ ٍ خَ کٌیس . 

  

 

 

 



 


