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 مقدمه

و به منظور تبیین وضعیت موجود و آتی صنعت  متبوع وزارت یتخصص دفاترها با مشارکت دفتر آمار و فراوری داده

 های ادواری از صنایع منتخب نموده است.آوری و تدوین گزارش معدن کشور اقدام به جمع

این صنایع بر اساس سهم باالیی که در ایجاد ارزش افزوده صنعتی و معدنی و اشتغال بخش دارند، انتخاب شده و  

شود. این                ت رصد میهای تولید، ظرفیت، تجارت، مجوزهای صادره و دیگر موضوعاها در زمینهوضعیت آن

المللی و داخلی بوده و فارغ از هر گونه تحلیل  های اطالعاتی معتبر بین ها شامل آمار و اقالم پایگاه گزارش

کند.  انتظار گیری را به خواننده  واگذار میتر و نتیجهتخصصی به عنوان اولین گام در مدیریت دانش، بررسی دقیق

گیری از اطالعات ارائه شده، با بازخوردهای خود این دفتر را در ارائه ها ضمن بهره ین گزارشرود مخاطبین امی

 ای کشور یاری نمایند.های توسعهتر در راستای پیشبرد اهداف و برنامهاطالعاتی دقیق

تصمیمات و برداری است و امید است زمینه بهبود ها از طریق پورتال وزارتخانه قابل بهرهشاین سلسله گزار

 گذاری مرتبط با فضای کسب کار را فراهم سازد.سیاست

 و پوشاک ،دفتر صنایع نساجیبا همکاری  چرممعرفی صنعت الزم به ذکر است که گزارش حاضر با موضوع 

 تهیه و تدوین شده است. سلولزی

ظرفیت  و  اشتغال  تعداد،  و  فعال  واحدهای  تولید  میزان  و    ظرفیت اشتغال،  تعداد،  به   مربوط  اطالعات همچنین

 است.  شده  استخراج  تجارت و  معدن  صنعت،  وزارت  هماهنگ  سامانه  از  اجرا  دست در های طرح
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 چرم معرفی

سازی چرم. دیآ یدست م  گاو به ژهیو پوست خام جانوران، به یبادوام و منعطف است که از دباغ ،یعیطب یا مادهچرم، 

ست از تهیه چرم از پوست حیوانات بر اساس فرایندی که پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی ا باغی عبارتدیا 

کند. چرم طبیعی از پوست حیوانات مختلفی تولید   پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می پایدار، دائمی و انعطاف

توان به چرم همدانی )از پوست گاو(،  یشود که بر اساس جنس و کیفیت کاربردهای متفاوتی دارند. از جمله م  می

   د.از پوست گوسفند( و ... اشاره نموشن ) چرم ساغری )از پوست اسب و االغ(، تیماج )از پوست بز(، می

باشد که در صورت تکمیل حلقه تولید تا محصوالت  صنعت چرم ایران، صنعتی قدیمی و دارای مزیت نسبی می

گردد و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال ایفا  ار باال و گسترش صادرات میچرمی موجب ایجاد ارزش افزوده بسی

 نماید. می

یا همان سِراجی سُنتی، هنر و صنعتی است که هنرمند )سِراج( بر اساس الگو و ماکت با دوخت دستی به  چرم دوزی

اصلی برای تولیدات  پردازد. چرم ماده خلق مصنوعات چرمی مختلفی همچون انواع کیف، کمربند، قلمدان و ... می

در این رشته هنری بوده و تاریخچه استفاده از آن در تولید مصنوعات مختلف به پیش از هنر و صنعت ریسندگی، 

 د.هم کاربرد دار نیخام در ساخت چسب و ژالت  پوست گردد. باز می نساجی بافندگی و

 زانیاز کشورها در م یاریکه بس یبه طور اشدب یبرخوردار م ییباال اریبس تیاز اهم زین یدر سطح جهان یعیچرم طب

شده  لیتبد ایدر دن عیصنا نیاز بزرگتر یکیصنعت چرم به  امروزهبه رقابت مشغول هستند.  گریکدیصادرات چرم با 

 نیکه در ا یاز محصوالت یاریهرچند بس زنند، یدر آن حرف اول را م ایتالیو ا هیمانند روس یبزرگ یاست و کشورها

 صادرات  ایتالیاو  رانیا انیبزرگ م یها از تجارت یکیو  برند یبهره م یرانیا یها از چرم شود، یم دیکشورها تول

پاکستان، ،  هیبه هند، ترک توان یدر صنعت چرم می مطرح کشورها گریکشور است. از د نیبه ا محصوالت پوستی

 .اشاره کرد یجنوب شرق یایحوزه آس یکشورها ا،یتونس، کلمب ،یوپیمصر،  ات ،یاندونز
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 فهرست محصوالت مورد بررسی .1

 آورده شده است. چرمدر جدول زیر فهرست محصوالت حوزه صنایع 

 چرم -  ISIC رقمی  10و  8 فهرست کدهای  - 1 جدول

 ISICکد  محصوالت ردیف ISICکد  محصوالت ردیف

 1911512344 وت بلو سنگین گاو میشی 49 19111110 انواع چرم دباغی شده 1

 1911512345 وت بلو سنگین شتری 50 19111111 ورنی سبک 2

 1911312309 انواع کراست 51 19111112 ورنی سنگین 3

 1911412310 کراست سبک 52 19111113 چرم سنگین رویه 4

 1911512346 کراست سبک بزی 53 19111114 چرم دوباره بازیابی شده 5

 1911512347 کراست سبک گوسفندی 54 19111115 چرم سنگین مبلی 6

 1911412311 کراست سنگین 55 19111117 چرم سبک بزی تیماج بزی 7

 1911512348 کراست سنگین گاوی 56 19111118 چرم سبک گوسفندی 8

 1911512349 کراست سنگین گاومیشی 57 19111119 چرم سنگین 9

 1911512350 کراست سنگین شتری 58 19111120 چرم دباغی شده 10

 1911312312 انواع دایکراست 59 19111121 چرم سبک 11

 1911412314 دایکراست سبک 60 19111123 چرم گاوی 12

 1911512351 دایکراست سبک بزی 61 19111124 چرم سبک لباس 13

 1911512352 دایکراست سبک گوسفندی 62 19111125 بزی-وت بلو سبک گوسفندی 14

15 
گاوی و  -وت بلو سنگین گوساله ای

 گاومیشی
 1911412313 دایکراست سنگین 63 19111126

 1911512353 دایکراست سنگین گاوی 64 19111127 کراست سبک و سنگین 16

 1911512354 دایکراست سنگین گاو میشی 65 19111128 چرم زیره 17

 1911512355 دایکراست سنگین شتری 66 19111129 چرم کفی 18

 1911312316 انواع چرم طبیعی 67 19111131 دای کراست 19

20 
جیر و پوست پرداخت شده و 

 های ورنی واکلومره چرم
 1911412307 چرم زیره 68 19111210

 1911412315 جیر 69 19111211 جیر و اشبالت 21

 1911412317 چرم معمولی 70 19111212 چرم مصنوعی 22

 1911512318 چرم سبک 71 19111213 های دباغی شده ساالمبور پوست 23

 1911612319 چرم سبک بزی 72 19111214 شبرو 24

 1911612320 چرم سبک گوسفندی 73 19111215 اپرون چرمی 25

 1911512321 چرم سنگین 74 19111216 جیر مصنوعی 26

 1911612356 چرم سنگین گاوی 75 19111217 پوست بزی 27

 1911612357 چرم سنگین گاو میشی 76 19111218 پوست گاوی 28

 1911612358 چرم سنگین شتری 77 19111219 سفندیپوست گو 29

30 
جیر و پوست پرداخت شده و 

 های ورنی چرم
 1911412322 انواع اشبالت 78 19111220
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 ISICکد  محصوالت ردیف ISICکد  محصوالت ردیف

 1911512366 اشبالت 79 19111221 کالینگور 31

 1911512367 اشبالت با رویه مصنوعی 80 19111222 چرم رنگ آمیزی شده 32

 1911412327 چرم ورنی 81 19111130 چرم آماده شترمرغ 33

 1911512328 چرم سبک ورنی 82 19111132 چرم آماده ماهی 34

 1911612364 چرم سبک ورنی بزی 83 1911312301 انواع ساالمبور 35

 1911612365 چرم سبک ورنی گوسفندی 84 1911412302 ساالمبور سبک 36

 1911512329 چرم سنگین ورنی 85 1911512339 ساالمبور سبک بزی 37

 1911612362 چرم سنگین ورنی گاوی 86 1911512340 ساالمبور سبک گوسفندی 38

 1911612363 چرم سنگین ورنی گاومیشی 87 1911412303 ساالمبور سنگین 39

 1911412331 چرم تزیینی )فانتزی( 88 1911512359 ساالمبور سنگین گاوی 40

 1911512332 چرم سنگین تزیینی )فانتزی( 89 1911512360 ساالمبور سنگین گاومیشی 41

 1911512333 چرم سبک تزیینی )فانتزی( 90 1911512361 ساالمبور سنگین شتری 42

 1911512334 چرم شترمرغ 91 1911312304 انواع وت بلو 43

 1911512335 چرم مار 92 1911412305 وت بلو سبک 44

 1911512336 چرم ماهی 93 1911512341 وت بلو سبک بزی 45

 94 1911512342 وت بلو سبک گوسفندی 46
بندی  خدمات تولیدی صنعت چرم طبقه

 نشده در جای دیگر
1911312337 

 1911412338 خدمات رنگرزی و رنگ آمیزی چرم 95 1911412306 وت بلو سنگین 47

    1911512343 وت بلو سنگین گاوی 48

 

 چرم -  HSفهرست کدهای   - 2 جدول

 HSکد  محصوالت ردیف

1 41012000 
کیلوگرم، به حالت  8خشک بیش از  اـ پوست و پوست با پشم به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرف

گرم  کیلو 16وظ شده بیش از زده یا به نحو دیگری محف کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمک 10زده خشک بیش از  نمک
 نباشد

 کیلوگرم 16بیش از ـ پوست کامل، به وزن هر جلد  41015000 2

3 41019000 
 ـ سایر،  از جمله پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو )گرده(: 

Butts)نصف پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو )گرده ، Bends  پوست پهلو ،Bellies 

 ـ با پشم 41021000 4

 اسیدشویی شده )پیکله(  ـ ـ 41022100 5

 ـ ـ سایر 41022900 6

 خزندگان  ـ از نوع 41032000 7

 ـ از نوع خوک  41033000 8

 ـ سایر 41039000 9

  Full grain, unsplit; Grain Splits های دانه دانه دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیه  کامل دانه -- 41041100 10

 ـ ـ سایر 41041900 11

  Full grain, unsplit; Grain Splitsدانه  های دانه الیه بریده نشده؛ الیه دانه، الیه  ـ ـ کامل دانه 41044100 12
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 HSکد  محصوالت ردیف

 ـ ـ سایر 41044900 13

 wet-blueـ به حالت مرطوب از جمله  41051000 14

 (Crust آمیزی نشده ـ به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ 41053000 15

 (wet-blueـ ـ به حالت مرطوب )از جمله  41062100 16

 (Crusآمیزی نشده( ) ـ ـ به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ 41062200 17

 (wet-blueـ ـ به حالت مرطوب )ازجمله  41063100 18

 (Crustآمیزی نشده( ) ـ ـ به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ 41063200 19

 ـ از نوع خزندگان 41064000 20

 (wet-blueبه حالت مرطوب )از جمله   ـ ـ 41069100 21

 (Crustآمیزی نشده( ) ـ ـ به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ 41069200 22

 ـ ـ دانه دانه کامل، الیه الیه بریده نشده  41071100 23

 ـ ـ الیه الیه بریده شده دانه دانه  41071200 24

 ایرـ ـ س 41071900 25

 ـ ـ دانه دانه کامل، الیه الیه بریده نشده 41079100 26

 ـ ـ الیه الیه بریده شده دانه دانه  41079200 27

 ـ ـ سایر 41079900 28

29 41120000 
، همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، (Crustingچرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ )

 41  14های مشمول شماره  ر از چرم، حتی الیه الیه بریده شده، غیپشم کنده

 ـ از بز یا بزغاله 41131000 30

 ـ از نوع خوک 41132000 31

 ـ ازنوع خزندگان 41133000 32

 ـ سایر 41139000 33

 شاموازه )جیر( )همچنین جیر ترکیبی(  ـ چرم 41141000 34

 یا روکش شده؛ چرم و پوست فلزنماشده  ـ چرم و پوست ورنی 41142000 35

 ـ چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت رول 41151000 36

37 41152000 
ـ دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره ساخته شده، نامناسب برای ساخت اشیای چرمی؛ 

 پودر و آرد چرمگرد، 
 

  چرمتاریخچه صنعت  .2

کشف  نیما از ا اکانیو ن اجداد بوده است. خیبشر در طول تار یو دستاورد کاربرد اتیکشف نینخست ازچرم 

 .کردند یاستفاده م یعیو طب یطیمح یها شامدیحفظ خود از پ یبزرگ در راستا
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تکامل  ازین نیا .گرفت یغذا صورت م یراشان ب در آن زمان به جهت استفاده از گوشت یوحش واناتیح شکار

 کفش، لباس و چادر جهت اسکان استفاده شد. دیتول یبرا واناتیکرد و سپس از پوست ح دایپ

 نیدر ا الدیقبل از م شیسال پ 5000چرم  از آن است که حاکیدر غارها،  انیمصر یها و آثار نگارش  ینقاش

موارد اسفاده از چرم در مصر آن زمان محدود نبود و از آثار . گرفت یکشور کشف شده و مورد استفاده قرار م

صندل، لباس، دستکش،  دیچون تول یادیموارد ز درموضوع قابل برداشت است که از چرم  نیا ،غارها ینگارش

 .کردند یاستفاده م ینظام زاتیدفن مرده و تجه یبرا بانیسا ،یسطل، بطر

مورد استفاده قرار  یادیها در موارد ز انسان یت استفاده براو سهول یبا توجه به راحت خیم در طول تارچر

 .گرفت یم
مورد استفاده قرار  ینظام زاتیموارد در تجه یپوشاک و کفش و در برخ نهیتر در زمشیب یچرم داتیابتدا تول در

 استفاده شد. نیز و مبلمان منزل ینتیز لیاما بعدها از چرم در وسا گرفت یم
را به خود  ییمواد غذا یکه چرم خالص، بو چرا کرد، یم جادیافراد ا یرا برا یخوب از چرم احساس استفاده

 بود. ریامکان پذ یترشیو حفظ آن با سهولت ب یو نگهدار گرفت ینم

خواهد ماند.  یباق یانسان اتیعنصر ح کیچرم  شهیکه احتماال هم دهد یم یچرم در جهان گواه دیتول خیتار

 دیتول خیطور بود. در طول تار نیهم زیهنر ساخت چرم ن م،یکرد رییتغ خیتار درست همانطور که ما در طول

بشر است و به نظر  اختراعاتو  اتیکشف نیاز بزرگتر یکیچرم در جهان چرم  همواره مهم بوده و همچنان 

 یو مصنوع یصنعت یو کنار گذاشتن آن وجود داشته باشد. امروزه چرم ها دنیاز برچ ینشانه ا چیرسد ه ینم

بخاطر عدم  طبیعی نسبت به چرم یشتریب ییرا به خود اختصاص داده اند و کارا طبیعیبزرگتر از چرم  یبازار

تا به امروز و احتماال  خیمحکم خود را در طول تار گاهیجا طبیعی چرم یول، در ابعاد و اندازه دارند تیمحدود

 حفظ خواهد کرد. ندهآی

و ر آنست که تجارت چرم گ ننشا ن،یالد دیحمله مغول، از خواجه رشمربوط به پس از  ییها نوشته رانیدر ا

دوره است.  نیدر ا رازیو ش زیشهرها مانند تبر یاسناد گواه شهرت برخ نیاست، ا  پررونق بوده رانیپوست در ا

است، که از پوست گوسفند  بوده «یدانچرم هم»چرم، معروف به  ینوع دیدر دوره قاجار، همدان مرکز مهم تول
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است.   در لندن فرستاد، پوست بوده یشگاهیبه نما ریکبریکه ام ییاز جمله کارها 1267. در سال شد یم هیته

 اریو هند رونق بس یو عثمان هیبه روس رانیا یدوره صادرات پوست و چرم، از اغلب شهرها نیعالوه در ا به

 نیاند. اول داشته ییسزا ات چرم سهم بهو صادر دیدر تول زیو اصفهان ن زیتبر یداشت. عالوه بر همدان، شهرها

بنا شد و پس از آن در همدان، تهران و اصفهان  زیدر شهر تبر یشمس 1308در سال  رانیا یساز کارخانه چرم

 شد. سیسات ییها کارخانه زین
گذاشته  انیبن یگانگی ریدر همدان توسط اردش سازی چرمو مدرن  ینیکارخانه ماش نینخست 1311سال  در

صنعت چرم در همدان محاسبه  تیفعال خیاز تار دیرا با رانیدر ا سازی چرمصنعت  یواقع تیفعال خیارشد. ت

 کیاز  سازی چرم یها که تعداد کارخانه یا گونه به افتیدر کشور توسعه  جیصنعت به تدر نیکرد. از آن پس ا

 .افتی شیافزا 1322کارخانه در سال  22به  1311کارخانه در سال 

 و فرایند تولید آن چرمانواع  .3

 میتقس نیو چرم سنگ سنگین مهیبه سه نوع چرم سبک، چرم ن سازی چرمدر صنعت  یعیانواع چرم طب

 شود. یم

 چرم سبک .3.1
و  فیظر ارینوع چرم بس نی. ادیآ یمانند گوسفند، بز، بزغاله و بره به دست م یواناتیاست که از پوست ح یچرم

مانند لبـاس چرم، کاپشن چرم و دستکش چرم استفاده  یصوالتعلت هم در ساخت مح نینازک است و به هم

 گردد. یاستفاده م باسکفش و ل یتر آن به عنوان آستر نییپا تیفیکه از نوع ک یشود. در حال یم
 نیسنگ مهین چرم .3.2
نوع چرم به  نی. ادیآ یو شتر مرغ به دست م لیمانند کروکود یواناتیشود که از پوست ح یگفته م یچرم به

لوکس محسوب  ایدارند و  ینییکه جنبه تز یتر در ساخت محصوالت شیبودن ب متیو گران ق ابیمعلت ک

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م ،شوند یم
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 نیسنگ چرم .3.3
. چرم دیآ می دست به …،گوساله، شتر و  شیمانند گاو ،گاوم یواناتیشود که از پوست ح یگفته م یچرم به

 نیباتریمقاومت و ز نیشتریب ینوع چرم دارا نیباشد. ا یمعمول م یها نوع چرم جهت استفاده نیبهتر نیسنگ

کفش، ساخت  هیو رو رهیدر ز اال،نوع چرم به علت استحکام و مقاومت ب نیاست. ا گرید یها چرم انیرخ در م

 رسد. می مصرف به …و  یآالت صنعت نیماش یها تسمه ایمرغوب و  یبیو ج یدست یها فیک

 تولید یندآفر .4

 

 چرمو واحدهای فعال صنعتی در  ی نیمه تماموجود طرح هاوضع م .5

 طرح های نیمه تمام .5.1

 استانبه تفكیک  چرم های نیمه تمام تولید  طرح  - 3 جدول

 لیارد تومانمی -نفر                                                                                                                                                          

 سرمایه مجوز اشتغال تعداد استان

 36.3 104 8 آذربایجان شرقی

 123.0 1819 40 تهران

 22.4 174 5 خراسان رضوی

 181.8 2097 53 کل کشور
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 واحدهای فعال .5.2

 چرمواحدهای فعال تولید  سرمایهتعداد، اشتغال و   - 4 جدول

 میلیارد تومان -نفر                                                                                      

 سرمایه مجوز اشتغال تعداد استان

 73.8 1477 141 آذربایجان شرقی

 71.1 1498 70 تهران

 19.9 783 16 خراسان رضوی

 0.06 55 1 همدان

 164.8 3813 228 کل کشور

 

 به تفكیک استان واحدهای شاخص تولید کننده و نشان تجاری آنها  - 5 جدول

 استان نشان تجاری نام واحد ردیف

 آذربایجان شرقی چرم خاوران چرم خاوران 1

 خراسان رضوی طوس چرم شرق طوس چرم شرق 2

 خراسان رضوی چرم آفتاب چرم آفتاب 3

 تهران ارکا چرم آرکا چرم مهاجر 4

 خراسان رضوی چرم مشهد  چرم مشهد  5

 تهران چرم امین چرم امین 6

 آذربایجان شرقی چرم صدر چرم صدر 7

 

 چرم تولید و تجارت .6

 تولید داخلی  .6.1

 در کشور چرمروند تولید   - 6 جدول

 میلیون فوت مربع

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 محصول

 42 48 45 45 45 45 45 43 44 چرم سبک 

 82 80 78 76 65 65 68 65 65 سنگین چرم
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 تجارت .6.2

 

  چرم و صادر کننده واردکنندهکشورهای عمده  .6.2.1

 2018 - چرم رتبه ایران از واردات و صادرات جهانی  - 7 جدول

 محصول
 صادرات

 کشور( 176)از 

 واردات

 کشور( 198)از 

 101 49 چرم

 Trademap.org  ماخذ: 

 

 2015-2018های  سالچرم در  جهانی روند واردات  - 8 جدول

 )میلیون دالر(                                                                                                                    

 2018 2017 2016 2015 کشور

 24794 26349 26581 30766 جهان

 4778 5649 5759 7499 چین

 3248 3488 3293 3745 ایتالیا

 1692 1694 1668 1742 ویتنام

 1359 1667 1859 2467 هنگ کنگ

 1029 1063 1165 1165 مکزیک

 765 824 809 876 آلمان

 736 752 805 821 آمریکا

 730 643 647 646 فرانسه

 677 714 643 689 تایلند

 631 630 674 821 اسپانیا

 588 618 616 675 هند 

 554 551 552 592 رومانی

 554 498 525 553 یرتغال

 513 511 506 506 لهستان

 505 463 455 479 اندونزی

 484 585 688 931 جنوبیکره 

 356 405 408 503 استرالیا

 311 317 317 330 مجارستان

 294 192 201 197 اسلواکی

 286 331 293 303 هلند

 4704 4757 4698 5227 سایر

 1.68 2.04 1.0 1.43 ایران

 Trademap.org  ماخذ:
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  2015-2019در سال های چرم جهانی روند صادرات   - 9 جدول
 )میلیون دالر(                                                                                                                       

 2018 2017 2016 2015 کشور

 23876 25962 26088 29962 جهان

 4411 4398 4310 4557 ایتالیا

 2211 2698 2741 3187 آمریکا

 1443 1900 2033 2265 برزیل

 1157 1414 1602 2054 هنگ کنگ

 1008 1046 1038 1164 آلمان

 783 883 909 1096 هند

 742 743 725 744 اسپانیا

 733 735 731 777 فرانسه

 676 752 755 985 استرالیا

 676 558 577 616 تایلند

 636 615 627 666 چین

 588 646 624 694 اتریش

 582 720 715 824 آرژنتین

 555 597 687 918 کره جنوبی

 434 456 409 455 ویتنام

 430 490 482 551 انگلستان

 424 483 482 528 هلند

 395 452 492 648 تایوان

 341 341 324 416 مکزیک

 331 297 271 259 لهستان

 5318 5739 5554 6556 سایر

 75 104 90 106 ایران

 Trademap.org  ماخذ:
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 در ایران چرموضعیت تجارت  .6.2.2

 داول این بخش بر اساس اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده است.ج

 1397الی  1394های طی سال چرم  محصوالت پوستی و صادرات  - 10 جدول

 )میلیون دالر(

 1397 1396 1395 1394 محصول

 75 87.0 63.1 60.0 چرم

 
 

   1397 الی 1394های طی سال چرم محصوالت پوستی و واردات  - 11 جدول

 ر()میلیون دال    

 1397 1396 1395 1394 محصول

 1.7 2.0 0.4 0.8  چرم

 
 

 1397 – مبدابه تفكیک کشور چرم محصوالت پوستی و  واردات  - 12 جدول

 (دالر هزار)
 واردات کشور

 661.2  امارات

 606.1 ایتالیا

 263.6 ترکیه

 149.1 هند

 1680.1 جمع کل

 

 1397 – مقصدبه تفكیک کشور   چرممحصوالت پوستی و  صادرات  - 13 جدول

 ()هزار دالر

 صادرات کشور

 17477.2 عراق

 11731.9 هند

 11598.7 پاکستان

 9039.6 ترکیه

 8258.0 مراکش

 8164.7 آذربایجان

 5547.3 ایتالیا

 1047.4 ارمنستان

 724.7 قزاقستان
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 صادرات کشور

 445.8 روسیه 

 309.3 اسپانیا

 197.1 مکزیک

 129.0 آلمان

 73.6 ویتنام

 67.0 هنگ کنگ

 44.5 افغانستان

 36.7 گرجستان

 34.5 چین

 21.8 بلژیک

 10.6 استرالیا

 7.3 قرقیزستان

 6.0 تاجیکستان

 3.8 ترکمنستان

 3.4 تایلند

 3.2 انگلستان

 0.4 بلغارستان

 74983.4 جمع کل

 

 چرماستانداردهای  .7

 :شرح جدول زیر استه استانداردهای ملی تدوین شده ب 

 چرمبا استانداردهای تدوین شده مرتبط   - 14 جدول

 موضوع ردیف
سال 

 تصویب

شماره 

 استاندارد

 10803 1398 تعیین مواد قابل حل در دی کلرومتان و مقدار اسید چرب آزاد -شیمیایی  های آزمون –چرم  1

2 
تعیین مقدار پنتاکلروفنل و ایزومرهای تتراکلروفنل،تری کلروفنل،دی -شیمیایی های آزمون-چرم

 کلروفنل و مونوکلروفنل
1394 10819 

 1086 1371 آسیب ناهمواری رخ چرم در اثر ضربه گیری اندازه 3

 1087 1371 طرف کشش چرم از دو گیری اندازه 4

5 
-درجه سلسیوس  100شدگی چرم تا دمای  تعیین دمای جمع-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم

 روش آزمون
1394 1088 

 11159 1387 مت سایشی چرم مورد مصرف در وسائط نقلیهتعیین مقاو-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم  6

7 
تعیین میزان چرک پذیری در چرم مورد مصرف در وسائط نقلیه -فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم 

 به روش مالش
1387 11162 

 11163 1387 مقاومت به پارگی بخیه گیری اندازه-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم  8



 

16 
 

 موضوع ردیف
سال 

 تصویب

شماره 

 استاندارد

 1387 11168 (VIتعیین مقدار کروم)-شیمیایی ایه آزمون-چرم 9

 1-11168 1396 روش آزمون –: روش رنگ سنجی  1قسمت  -( در چرم VIتعیین شیمیایی مقدار کروم ) –چرم  10

 2-11168 1396 روش آزمون –: روش کروماتوگرافی 2قسمت  -(در چرم VIتعیین شیمیایی مقدار کروم )  –چرم  11

 11175 1396 تعیین میزان دفع آب در چرم لباسی –ی فیزیکی و مکانیکی آزمون ها –چرم  12

 1-11253 1398 ی از طریق تیتراسیونم: تعیین ک1قسمت  –( Cr2O3تعیین شیمیایی مقدار اکسید کروم ) -چرم  13

 2-11253 1388 تعیین کمی از طریق رنگ سنجی-قسمت دوم  -تعیین شیمیایی مقدار اکسید کروم -چرم 14

 3-11253 1397 ی از طریق طیف سنجی جذب اتمی مّقسمت سوم: تعیین ک-تعیین شیمیایی مقدار اکسید کروم-چرم 15

16 
تعیین کمی از طریق طیف سنجی نشر -  -قسمت چهارم -تعیین شیمیایی مقدار اکسید کروم -چرم

 (ICP-OESپالسمای جفت شده القایی ) -نوری 
1388 11253-4 

 12464 1388 تعیین فشار نفوذ آب-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم  17

 12466 1393 روش آزمون-مساحت  گیری اندازه-چرم  18

 13419 1389 روش آزمون -فرم آلدهید آزاد در مواد کمکی فرایند  گیری اندازه -شیمیایی های آزمون-چرم  19

 1-13739 1390 ستخراجفلزات قابل ا -1قسمت -شیمیایی مقدار فلز گیری اندازه -چرم 20

 2-13739 1390 مقدار فلز کل -2قسمت -شیمیایی مقدار فلز گیری اندازه -چرم 21

 1384 1374 کفش فوتبال تمام چرمی 22

 1387 1374 کفش دمپایی پالستیکی رویه چرمی 23

 1389 1374 گیری ضریب صافی چرم اندازه 24

 1390 1372 گیری مقاومت چرم در برابر تراکم اندازه 25

 1391 1392 تعیین مقاومت به گسیختگی و درصد ازدیاد طول –آزمون های فیزیکی و مکانیکی –چرم  26

 1392 1371 گیری پایداری ابعاد چرم توسط دستگاه گنبدی شکل اندازه 27

28 
روش -پارگی تک زبانه ای  -1قسمت -تعیین بار پارگی -فیزیکی و مکانیکی  های آزمون -چرم 

 آزمون
1392 1393-1 

 2-1393 1396 پارگی دو زبانه ای-تعیین بار پارگی قسمت دوم -فیزیکی و مکانیکی های آزمون-چرم  29

 1406 1383 نگهداری به روش نمک سود کردن –پوستهای خام گاوی و اسب  –چرم  30

 3-14165 1390 هید از چرمنشرهای فرمالد گیری اندازه -3قسمت  -شیمیایی مقدار فرمالدهید گیری اندازه -چرم 31

32 
 -1قسمت -شیمیایی برای تعیین مواد رنگزای آزوی معین در چرم های رنگ شده  های آزمون -چرم 

 تعیین آمین های آروماتیک معین مشتق شده از مواد رنگزای آزو
1391 14166-1 

33 
رم های رنگ شده قسمت مواد رنگ زای آزوی معین در چ گیری اندازهشیمیایی برای  گیری اندازه -چرم

 آمینو آزوبنزن -4 گیری اندازه -2
1390 14166-2 

 14426 1391 ها ویژگی-چرم گاوسانان مورد مصرف در رویه و سایر قسمت های پوتین افراد نیروهای مسلح  -چرم  34

 1524 1371 بررسی آسیبهای چرم به کمک جعبه تشخیص 35

 15770 1397 بندی براساس عیوب و اندازه ی درجهراهنما -ساالمبورهای گوسفندی  -چرم  36

 15771 1397 ثبات رنگ در برابر بزاق دهان-های ثبات رنگ آزمون -چرم  37

38 
( OIT,OPP,PCMC,TCMTBتعیین مقدار ماده نگهدارنده )-شیمیایی  های آزمون-چرم

 موجود در چرم با استفاده از روش کروماتو گرافی مایع
1391 16161 

 16920 1392 شناسایی چرم به روش میکروسکوپی-م چر 39

 16921 1392 ثبات رنگ در برابر مالش-ثبات رنگ  های آزمون-چرم  40
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 موضوع ردیف
سال 

 تصویب

شماره 

 استاندارد

 17005 1392 روش اسپکترومتری مولیبد و سیلیکات کاهش یافته -سیلیس کل-تعیین مقدار -چرم 41

 17006 1392 تعیین نیروی خمش-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم 42

 17301 1392 روش آزمون-تعیین چسبندگی الیه تکمیلی با استفاده از دستگاه کشش-چرم 43

 17302 1392 تعیین بازتاب سطح-چرم 44

 17384 1392 روش آزمون-مواد قابل حل در هگزان -چرم  45

46 
فشرده سازی خطی پی در پی )با  -1قسمت -تعیین مقاومت چرم قابل انعطاف در برابر آب-چرم 

 ((penetrometerستفاده از دستگاه ا
1392 17533-1 

47 
فشرده سازی زاویه پی در پی با استفاده  -2قسمت -تعیین مقاومت چرم قابل انعطاف در برابر آب-چرم 

 maeserاز دستگاه 
1392 17533-2 

 17534 1392 تعیین مقاومت در برابر گسترش افقی شعله-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم 48

 17535 1392 تعیین تغییرات ابعادی-فیزیکی و مکانیکی های آزمون-چرم 49

 1764 1356 دار برای جوشکاران های چرمی ساقه دستکش 50

 18072 1392 ها ویژگی-هنر سوخت چرم-صنایع دستی  51

 18407 1393 روش آزمون-تعیین مقاومت چرم ورنی در برابر حرارت-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم  52

 1854 1371 روش تعیین خاکستر سولفات مواد محلول در آب چرم 53

 1857 1371 سازی گیری در صنعت چرم ی کار موگیری و چرکها ویژگی 54

 1858 1371 سازی گیری در صنعت چرم ی کار دلشها ویژگی 55

 1859 1370 زدگی روش تعیین مقاومت چرم در برابر کپک 56

 2-19051 1393 فرمت گزارش آزمون -2قسمت-مساحت چرم ها گیری اندازهدستگاههای  57

 19474 1394 تعداد اقالم برای یک نمونه انبوه-نمونه برداری -چرم 58

 19776 1393 تعیین مقدار عامل دباغی در مواد دباغی مصنوعی-آزمونهای شیمیایی -چرم  59

 20101 1394 روش آزمون-ه ورسازی در شرایط ایستاتعیین میزان جذب آب به روش غوط -چرم دباغی شده گیاهی 60

 20112 1394 تعیین جذب آب با استفاده از خاصیت موئینگی )نفوذ آب(-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم  61

 2068 1371 ی کارد مخصوص تیک کردن یا برش چرم رویه کفشها ویژگی 62

 2070 1371 در توپ والیبال و موارد مشابه های دوبل چرم روش آزمون تعیین قدرت پارگی بخیه 63

 2076 1391 ویژگی ها-چرم هیدرولیک دباغی شده گیاهی  -چرم  64

 2122 1372 ثبات چرم رنگ شده در برابر حرارت 65

 2123 1392 روش آزمون-روش فلکسومتری )خمش سنجی( -1قسمت -تعیین مقاومت خمشی -چرم 66

 VAMP FLEX 1394 2123-2مت دوّم: مقاومت خمشی به روش قس –تعیین مقاومت خمشی –چرم  67

68 
روش -تعیین مقاومت به ترک خوردگی رخ و اندیس ترک خوردگی رخ با استفاده از استوانه -چرم

 آزمون
1394 2124 

 2129 1391 تعیین مقدار فسفر-روش های آزمون شیمیایی -چرم  69

 21305 1395 روش شناسایی-چرم اشپالت -چرم  70

 2131 1391 ها ویژگیچرم براق بز و بزغاله مورد مصرف در رویه کفش -چرم  71

 21369 1395 ( و پتانسیل کاهش درمواد دباغی کرومیVIمقدار کروم ) گیری اندازه-شیمیایی های آزمون-چرم  72

 21593 1395 ی اتومبیلالزامات شناسه گذاری و توصیف چرم مورد استفاده در رویه مبل ،صندلی و اجزای داخل-چرم  73

 22174 1396 ویژگی ها –چرم مورد مصرف در دستکش –چرم  74
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 موضوع ردیف
سال 

 تصویب

شماره 

 استاندارد

 2221 1372 ی چرم آستری پایپوشها ویژگی 75

 2223 1374 های آبی با پایه کازیین و مواد تکمیل چرم ی رنگینهها ویژگی 76

 2224 1372 گیری چسبندگی الیه تکمیلی چرم رویه روش اندازه 77

 2247 1363 برداری از پایپوشهای چرمی ونهروش نم 78

 2249 1370 ی چرمهای سنگین رویه چاپی جهت پایپوشهای سنگینها ویژگی 79

 22496 1396 روش آزمون -ها  تعیین زیست تخریب پذیری به وسیله میکروارگانیسم -چرم  80

 2250 1365 گیری و شناسایی فرم آلدیید آزاد در چرم روش اندازه 81

 2251 1365 گیری مقاومت نفوذ آب چرم دستکشی روش اندازه 82

 2252 1372 گیری جذب آب سطحی در چرم روش اندازه 83

 22532 1396 راهنمای آزمون مواد شیمیایی مهم در چرم-آزمون های شیمیایی-چرم 84

 2268 1372 ی چرم زیرین گیاهیها ویژگی 85

 2269 1364 بی چرم زیرین گیاهی مقاوم به آها ویژگی 86

87 
 های روشالزامات و -پوتین با پستایی چرمی و زیره الستیکی-پوتین افراد نیروهای مسلح -پایپوش 

 آزمون
1394 2426 

 2428 1372 ی چرم ورنیها ویژگی 88

 PH 1387 314تعیین -شیمیایی های آزمون-چرم  89

 315 1386 تعیین مواد فرار-شیمیایی های آزمون-چرم 90

 316 1396 تعیین جذب آب در حالت سکون-فیزیکی ومکانیکی  های آزمون- چرم 91

 4266 1376 ی چرم مصنوعی مورد مصرف در رویه کفشها ویژگی 92

 455 1393 ویژگی ها-وت بلوی بزی-چرم 93

 4988 1379 آزمون واکس مایع خود براق چرم های روشو  ها ویژگی 94

 5940 1380 روش آزمون-های صنعتی  رف در دستکشپایداری حرارتی چرم مورد مص-چرم  95

 6276 1392 روش آزمون-ثبات رنگ در برابر آب -ثبات رنگ-چرم  96

 6304 1381 آزمون های روشو  ها ویژگی-چرم تمام کروم مورد مصرف در رویه کفش  -چرم  97

98 
روش آزمون -ی ایجاد ترک و ترکیدگی با گو-تعیین میزان برآمدگی و مقاومت سطح چرم-چرم 

(ball burst) 
1394 6318 

 6353 1380 روش آزمون–ثبات رنگ در مقابل شستشوی ماشینی  –چرم  99

 6382 1392 ثبات رنگ در برابر عرق بدن-ثبات رنگ  های آزمون -چرم 100

 6383 1394 روش آزمون-ثبات رنگ چرم در برابر مالش رفت و برگشتی -چرم 101

102 
تعیین مواد قابل حل در آب، مواد غیر آلی قابل حل در آب و مواد آلی  -شیمیایی  های آزمون –چرم 

 قابل حل در آب
1398 643 

 6435 1381 آزمون های روشو  ها ویژگیـ  سازی چرماسید تانیک مورد مصرف در صنعت  103

 644 1393 روش آزمون-تعیین منیزیم سولفات )نمک اپسوم(-چرم  104

 6448 1395 روش آزمون-ثبات رنگ نمونه های کوچک در برابر حالل ها- ثبات رنگ-چرم  105

 6967 1380 آزمون های روشو  ها ویژگیکاالهای چرمی ـ کیفهای دستی چرمی زنانه ـ  106

 6971 1382 آزمون های روشویژگی ها و  -کیفهای چمدانی با رویه چرمی نرم  -کاالی چرمی  107

 725 1390 روش تیتر سنجی -نیتروژن و ماده چرم شونده  مقدار گیری اندازه-چرم  108
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 موضوع ردیف
سال 

 تصویب

شماره 

 استاندارد

 7712 1392 تعیین مقاومت به آب چرم های سنگین-فیزیکی  های آزمون -چرم 109

 78 1395 آزمون های روشو  ها ویژگی-چرم لباسی -چرم  110

 A1-78 1396 ویژگی ها و روش های آزمون –چرم لباسی  –چرم  111

 A2-78 1398 (2آزمون  )اصالحیۀ شماره  های روشو   ها ویژگی –چرم لباسی  –چرم  112

 79 0 آستری چرم سراجی و 113

 8188 1395 تعیین جذب بخار آب-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم  114

 8336 1394 تعیین ضخامت پوشش سطحی چرم-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم 115

 8337 1395 روش آزمون-تعیین ماندگاری ازدیاد طول -انیکی فیزیکی و مک های آزمون-چرم  116

 8338 1392 روش آزمون-تعیین نرمی -فیزیکی و مکانیکی  های آزمون -چرم  117

 8339 1384 روش آزمون-تعیین مقاومت چرم در برابر حرارت خشک-آزمون فیزیکی و مکانیکی-چرم 118

 8340 1396 های سطحی در سرما خوردگی پوشش دمای ترک تعیین -های فیزیکی و مکانیکی آزمون -چرم 119

 A-N 1384 8518-1قسمت اول: -واژه نامه-چرم 120

121 
-چرم مصنوعی از جنس پلی وینیل کلراید مورد مصرف در رویه کیف و ساک  -چرم مصنوعی 

 آزمون های روشو  ها ویژگی
1385 8680 

122 
( مورد مصرف در رویه انواع توپ های ورزشی pu)چرم مصنوعی از جنس پلی اورتان -چرم مصنوعی

 آزمون های روشو  ها ویژگی-ماشینی باد شونده 
1385 8681 

 878 1392 تهیه نمونه و آماده سازی-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون -چرم 123

 879 1396 تعیین ضخامت-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم 124

 880 1396 تعیین چگالی ظاهری و جرم در واحد سطح-انیکی آزمون های فیزیکی و مک-چرم  125

 8803 1396 تهیۀ نمونه -های شیمیاییآزمون -چرم 126

 2-9290 1396 : راهنمای درجه بندی براساس جرم2قسمت  -های خام گوساله و گاوپوست -چرم 127

 3-9290 1396 س عیوب: راهنمای درجه بندی براسا3قسمت  -پوست های خام گوساله و گاو -چرم 128

 9500 1393 ویژگی ها-وت بلوی گاوسانان-چرم 129

 9501 1393 ویژگی ها-وت بلوی گوسفندی-چرم 130

 9622 1394 روش آزمون-نفوذ پذیری بخار آب  گیری اندازه-فیزیکی و مکانیکی  های آزمون-چرم 131

 9623 1397 عیین محل تهیه نمونهت -آزمون های شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و ثبات رنگ  -چرم 132

 9687 1394 روش آزمون-ثبات رنگ در برابر مهاجرت به مواد پلی مری -چرم  133

 9688 1386 روش آزمون-ثبات رنگ در مقابل شستشوی مالیم -چرم 134

 9689 1394 روش آزمون-تغییر رنگ بر اثر تسریع در فرسودگی -ثبات رنگ-چرم 135

 9690 1386 روش آزمون-برابر لکه آب ثبات رنگ در-چرم 136

 9693 1386 روش آزمون-تعیین مقدار کل خاکستر سولفاته و خاکستر سولفاته نامحلول در آب -چرم  137
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