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چكيده
سفانه اين روند أو متشدندباف در كشور آغاز روند كاهش صادرات فرش دست1373از سال 

. ان بيشتر كاهش يافته استاما به دليل ويژگي فرش كرمان، صادرات فرش كرم. تاكنون ادامه دارد
باف كرمان مـورد  مشكالت اقتصادي صنعت فرش دستاست بدين منظور در اين مقاله سعي شده 

.بررسي قرار گيرد
اين مطالعـه بـه   . روش تحقيق اين مطالعه از نوع توصيفي مبتني بر روش علي و معلولي است

شدهت از پرسشنامه استفاده صورت گرفته و براي گردآوري اطالعا1386صورت مقطعي در سال 
صورت گيرداي بين مشكالت سه بخش توليد، مصرف و صادرات فرش براي اين كه مقايسه.است

بـين توليدكننـدگان،   پرسشنامه114. استشدهاي طراحيپرسشنامه،با استفاده از نظر كارشناسان
بـا اسـتفاده از روش   و،يعباف استان كرمان توزاندركاران فرش دستصادركنندگان و ساير دست

بر اسـاس نتـايج ايـن مطالعـه رتبـه اول      . استبندي شدهاين مشكالت رتبهتحليل سلسله مراتبي 
م ، مربوط به بخش دولتي، رتبه دوباف استان كرمانفرش دستو صادراتديمشكالت مصرف، تول

و رتبه چهارم مشكالت مربـوط بـه بخـش خصوصـي     نبايمربوط به بازار، رتبه سوم مربوط به رق
.است
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، فـرش  صنعت فرش، تحليل سلسله مراتبي، صادرات فـرش، اسـتان كرمـان   :هاي كليديواژه
.دستباف

JEL:D12, D21, F10طبقه بندي

مقدمه-1
.اسـت بـوده  همـراه مرغـوب آن  هـم نـوع   از روزگاران گذشته نام كرمان بـا فـرش، آن  

اي كـه اسـت بـه گونـه   كشور ما نيز نفـوذ كـرده   عاميانه هاي فرش كرمان در ادبيات ويژگي

اسـتان  . زننـد مثـل مـي  » كرمـان قـالي «مردم مقاوم و پراسـتقامت و پيرناشـدني را بـه    ،ايرانيان

داراي آب و هـوايي خشـن اسـت از   ،كه با وجود هوايي خشك و زمينـي كـم آب  ،كرمان

تاريخ فرشبافي كرمان بـه  استرفته شمار ميه ديرباز يكي از مراكز مهم فرشبافي كشور ما ب

.رسدها پيش و قبل از دوران صفويه ميقرن

ــد،    در كرمــان و شــهرهاي راور، جوپــار، بافــت، ماهــان، بــم، جيرفــت، رفســنجان، زرن

افي را به عنـوان شـغلي   مردم فرشب،سيرجان، گلباف و ساير شهرها و قرا و قصبات اين استان

است كه طرح و نقش و دليل بدين .پردازندبا عالقه زياد به آن ميوانداصلي انتخاب كرده

. استهاي اين استان همواره تازگي و زيبايي و تنوع خود را حفظ كرده بافت فرش

به طور كلي دو دسته متمايز از نظر مشخصات بافت و طرح در استان كرمان وجود دارد 

هـاي  ويژگـي .اسـت هـاي عشـايري بـاف    باف شهري باف و فرشهاي دسته شامل فرشك

:كهبندي توان به شرح زير طبقهرا ميبافهاي شهريفرش

كار رفتـه از روي نقشـه فـرش بافتـه     ه نقوش ب-2.بزرگ استها معموالًاندازه فرش-1

راي خطـوط  هـا دا طرح-4. زياد استرجشمار آنها ،ها اغلب ظريف باففرش-3. شودمي

.استگردان و اسليمي 

در منـاطقي نظيـر بافـت، سـيرجان، شـهربابك و جيرفـت بافتـه        هاي عشايري بـاف فرش

:هاي عشايري به شرح زير استفرشهاي ويژگي.شودمي
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.شـود در بافت قالي از دارهاي افقي استفاده مـي -2.استكوچك ابعاد قالي عموماً-1

طوط نقشـه معمـوال شكسـته و    خ-4. استاغلب آنها درشت بافو كم،شمار فرشرج-3

.شودمعموال به صورت ذهني بافته ميها بدون استفاده از نقشه وطرح-5. هندسي است

ركود صنعت فرش كشور بـر صـنعت فـرش اسـتان كرمـان نيـز سـايه        ،هاي اخيردر سال

به توليد فرش در سـاير  و شايد بتوان گفت كه ركود صنعت فرش كرمان نسبت استافكنده

شود مشـكالت اقتصـادي صـنعت    به اين دليل در اين مقاله سعي مي. استبيشترنقاط كشور 

.باف كرمان مورد بررسي قرار گيردفرش دست

باف در ايرانصنعت فرش دستدر موضوعمطالعات انجام شده -2
بـاف در  نقـش صـنعت فـرش دسـت    «و در تحقيقي بـا عنـوان   1371مهيني زاده در سال 

موانع توسـعه صـنعت قـالي    » توسعه اقتصادي استان يزد و بررسي موانع و امكانات توسعه آن

:شمردبافي استان يزد را چنين بر مي

هــاي خــانواده، هــاي شــغلي، ارزشموانــع فرهنگــي و عقيــدتي كــه شــامل ارزش) الــف

.شودمصرفي مي-هاي توليدهاي مذهبي و ارزشارزش

ثير عوامل دروني كه شـامل تـورم و كـاهش قـدرت خريـد      أتحت تموانع اقتصادي) ب

كيفيـت مـواد اوليـه و كمبـود     ضـعيف شـدن  مردم، افزايش قيمت تمام شـده واحـد توليـد،    

اقتصادي قالي بافان، اختالف دستمزد بين مراكز توليد صـنعتي بـا دسـتمزد در    امكانات، فقر

كـاالي جانشـين، تغييـر الگـوي     قالي بافي سنتي، گسـترش صـنايع فـرش ماشـيني بـه عنـوان       

.استهاي توليديمصرف و پراكندگي جغرافيايي كارگاه

ثير عوامــل بيرونــي كــه ســطح و كشــش تقاضــاي فــرش  أموانــع اقتصــادي تحــت تــ) ج

، وضعيت ركود و رونق اقتصادي در بازارهـاي عمـده وارد   1باف در بازارهاي وارداتيدست

هـاي نفـيس يـزدي    ارجي و ميزان عرضـه فـرش  كننده فرش، نرخ بهره بانكي در بازارهاي خ

هاي تهديدي يا تشـويقي كشـورهاي وارد كننـده در    گذاري دارد، سياستكه ارزش سرمايه

.منظور كشش تقاضاي خارجي قالي است-1
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كشـورهاي رقيـب   سويهاي مرغوب از باف، عرضه فراوان فرشمورد واردات فرش دست

.شودرا شامل مي

در صــنعت فــرش بررســي ســهم اشــتغال «اي بــا عنــوان در مقالــه1374صــادقي در ســال 

وردي از ميـزان  اباف به نسبت جمعيت فعال كشور به دليل در دست نداشتن آمار و بـر دست

بــاف، صــادرات ايــن كــاال را از نظــر مقــداري بــه عنــوان  اشــتغال در صــنعت فــرش دســت

ورد براي توليد و اشتغال در نظر گرفـت تـا از ايـن طريـق بـه ميـزان اشـتغال        اترين برنزديك

.دست يابد

به اين نتيجه رسـيد كـه در حـالي كـه     هايي نهايتاًها و فرضا در نظر گرفتن تخمينوي ب

،هاي مورد بررسي همواره و به طور ماليم افزايشي بوده اسـت جمعيت فعال كشور طي سال

بسـيار ن صنعت فرش در آن از روند ثـابتي برخـوردار نبـوده، بلكـه بـا نوسـانات      سهم شاغال

انقالب اسالمي اين نوسانات عمدتا ناشـي از موانـع قـانوني وضـع     بعد از . بوده استروروبه

ه به كاهش صادرات فرش و به تبـع آن كـاهش   كشده در مقررات صادرات و واردات بوده 

. ن در صنعت فرش دست باف ايجاد كرده اسـت و نهايتا روند نزولي شاغالشده منجرتوليد

بـه نسـبت كـل جمعيـت فعـال      بـاف  ن صنعت فرش دسـت توان گفت كه سهم شاغاللذا مي

لـذا  . از روند افزايشي برخـوردار نبـوده اسـت   ) چنين كل جمعيت شاغل كشورو هم(كشور 

شـود كـه درآمـد اضـافي     مد افراد كم درآمد مـي اتوسعه صنعت قالي بافي باعث افزايش در

اي خود را صرف مواد صنعتي جديد يعني افزايش تقاضا براي كاالهـاي صـنعتي و كارخانـه   

. دنكنمي

ســيس مركــز تحقيقــات و   تأدر بحــث ضــرورت  1374اي در ســال علمــي در مقالــه 

هاي ضرورت حمايت از مصرف كنندگان در برابر فرش: نويسدهاي فرش ايران ميپژوهش

تقليدي و غيراصـيل تعـدادي از پژوهشـگران و محققـان را در كشـورهاي اروپـايي و ژاپـن        

هاي هندي و نقاشي ملـل مشـرق زمـين    بكها و سترغيب كرده است كه به گردآوري طرح

هـاي  هاي تقليـدي را از فـرش  ها به سادگي بتوانند فرشد، تا به كمك اين طرحكننمبادرت 

و مقـاالت  هـا تـاب منـد در كشـورهاي خـارج، ك   هبسياري از ايرانيان عالقـ . اصيل باز شناسند
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در نشريات مختلف هاي آنها و نقشههاي فرش ايران و طرحبا ويژگيموردارزشمندي در 

هـايي از تـاريخ فـرش ايرانـي كمـك      توان براي شناخت گوشـه اند كه از آنها ميدرج كرده

. گرفت

كم توجهي به اهميت تحقيق درباره فرش موجب شـده اسـت كـه در آمارهـاي رسـمي      

هـاي صـادر شـده اكتفـا شـود و      بازرگاني خارجي كشور تنهـا بـه ذكـر وزن و ارزش فـرش    

هاي عمده به هاي صادر شده، طرحه منظور گردآوري مشخصات فرشگونه كوششي بهيچ

در حـالي كـه گمـرك    . هـا و سـاير اطالعـات اساسـي انجـام نگيـرد      كار رفتـه، متـراژ فـرش   

هـاي صـادراتي تنظـيم    هاي خاصي براي فـرش توانست اظهارنامهجمهوري اسالمي ايران مي

ترين اطالعـات را  فاوت باشد و دقيقهاي كاالهاي صادراتي معمولي متد كه با اظهار نامهكن

هـاي بافـت   ،  به ويژگيفرشموردتحقيقات در . سازدهاي صادراتي منعكس در مورد فرش

هـا در  فرش يا تعداد دارهاي قالي مستقر در نقاط مختلف كشـور و سـهم هـر يـك از اسـتان     

. باشدتواند بسيار گسترده و فراگير نيست؛ بلكه اين تحقيقات ميمنحصر بافت فرش 

سازد كه تـاكنون هـيچ مركـز يـا     باف خاطر نشان ميدر زمينه بازاريابي براي فرش دست

نيازهـاي مختلـف بازارهـاي    در مـورد سازمان مشخصي وظيفه مطالعـه يـا تحقيـق و بررسـي     

هـاي  گونـاگون در مـورد ويژگـي   ملتهـاي ي دار نشده است تا ذوق و سليقهمصرف را عهده

ين محل كار يا اتاق نشيمن خود به كار ببرند، مورد بررسـي  يراي تزهايي را كه مايلند بفرش

. قرار دهد

اي ضمن اشاره به مشكالت توليـد و صـادرات فـرش    ، طي مقاله1377سيد قلعه در سال 

هـاي زيـر را ارائـه    حـل اي از ايـن مشـكالت راه  حـل حـداقل پـاره   به منظورباف ايران دست

:نمايدمي

هاي جـاري بـه اضـافه هزينـه     هزينه: صادرات فرش ايرانمنظوربه سيس بندر آزادأت-1

تـا  10(و اينـك رقمـي معـادل    زيـاد اسـت   آزاد كشـورهاي اروپـايي بسـيار    بندرهايكرايه 

تـرين راه بـراي   اولـين و سـاده  . شـود ورد مـي ااز فروش كل در عملكرد ساالنه بر) درصد15

آزاد در كشـورهاي توليـد   ايدرهآور سـاخت بنـ  هـاي سرسـام  دوري از پرداخت اين هزينه
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رسد كه كشور ايران در ميـان  با يك بررسي اجمالي به نظر مي. استباف كننده فرش دست

زيـرا  ؛برخـوردار اسـت  رهاساختن اين بنـد برايديگر كشورهاي بافنده از موقعيت ممتازي 

وامـع  باف در جكشور بافنده هنوز هم به عنوان كشور مادر فرش دست18تمامي ميانايران 

الجيشـي داراي موقعيـت   و از نظر مـالي پشـتوانه دارد و از نظـر سـوق    استالمللي مطرح بين

.بسيار مناسبي است

سامان بخشيدن به اوضاع نابسامان فرش دست باف ايرانمربوط براي معرفي مرجع -2

كـه مـواد چسـبنده ايـن     است تجربه ثابت كرده : بر چيدن بساط شناسنامه فرش ايران-3

شود اين مواد جـذب قـالي   و اين امر موجب مياستبرخوردارزياديها از غلظت سنامهشنا

. سـال فاسـد كنـد   3،5، در مـدت  شـود ميروي آن چسباندهكه شناسنامه،شود و محلي را

. كنـد هاي ريزبافت، كرك و ابريشم و ابريشمي آسيب بيشـتري وارد مـي  ه به فرشئلمساين 

همراه بـا مـواد اوليـه مرغـوب از اليـاف مصـنوعي نيـز اسـتفاده         اي از بافندگانهمچنين عده

ال مطرح است ؤحال اين س. ها و حقايق باشداي مبين واقعيتكارنامهدشناسنامه باي. كنندمي

اگر روزي يك فـرش كـه   . شوددر كدامين شناسنامه فرش ما به اين واقعيت تلخ اعتراف مي

ييد شود كـه بـر   أ، در كشور مقصد تشده استيص اي معتبر از گمرگ ايران ترخبا شناسنامه

ها همراه با مواد اوليه مرغوب از اليـاف مصـنوعي هـم    خالف اظهارات شناسنامه در اين قالي

.گير دولت خواهد بوداي مستقيما گريبان، مسئوليت چنين فاجعهشده استاستفاده 

ب اسـالمي قـوانين   پس از پيروزي انقـال : اقتصاد از وزات داراييوزارتجدا كردن -4

خـوش تغييـر و تحـوالت    دسـت ،مملكتيوالنهاي مسئصادرات فرش ايران بر اساس سليقه

ريزي كه مطابق با مسائل بازرگاني و اقتصادي كشورهاي خريـدار باشـد   برنامهو امكانشده

وزارت اقتصاد و وزارت دارايي امـروز در كشـور مـا    . از صادركنندگان سلب گرديده است

ــدارت ادغــام شــدهدر يــك وز ــروز   . ان ــاي ام ــديمي اســت كــه در دني ــن يــك سيســتم ق اي

گوي حل و فصل مسائل مالياتي، اقتصادي و بازرگاني مـا در داخـل و خـارج كشـور     جواب

در حالي كه وزارت اقتصاد بايد خط و مشـي اقتصـاد و بازرگـاني داخلـي و     . تواند باشدنمي

ل ؤو وزارت دارايـي مسـ  كنـد ترسـيم  اسـاس مصـلحت نظـام و كشـور    خارجي دولت را بر
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مدهاي دولت از جمله ماليات، تنظيم لوايح ماليـاتي و تنظـيم بودجـه كـل كشـور      ادرگرفتن 

.باشد

هـاي سـوق دادن صـنايع كوچـك و     ، تحقيقـي تحـت عنـوان راه   1379پيراسته در سـال  

ــه روســتاها و نقــش صــنايع روســتايي در خــود   ــه  متوســط ب ــا تســمك ب ــايي كشــور و ب كف

. برداري آماري و سرشماري روستايي در حاشيه كوير نايين انجام داده استهنمون

يابي مقيد با اسـتفاده از روش سـيمپلكس بـه تجزيـه و     له بهينهأپس از حل مسمطالعهاين 

دسـتي بـر تـابع    تغيير در هر يك از منابع و نهاده هاي ايـن صـنعت  تأثيراتتحليل حساسيت 

. دهـد در اين الگو حداكثر نمودن منافع بافندگان تشكيل مـي تابع هدف را. پردازدهدف مي

و كننـد مـي كـاران اقتصـادي عمـل    هـا بـه صـورت صـاحب    با توجه به اينكه اغلـب خـانواده  

ها و بافت فرش را به عهده دارند، اين فرض كه منـافع بافنـدگان   مديريت تهيه و خريد نهاده

نتـايج ايـن تحقيـق در دوره زمـاني     .رسـد به نظر مـي ها منافاتي ندارد، معقول با منافع خانواده

:مورد مطالعه به قرار زير است

كه در گذشته اي نه چندان دور بـيش از چهـار   ،هاي نايينالگوي بافت و تهيه فرش-1

بـازار فـرش و سـاير    نـواقص سـاختار  رغم علي،كرده استپنجم محصول خود را صادر مي

.با يك الگوي بافت بهينه استشرايط نامناسب حاكم بر توليد تقري

بر اساس مشاهدات و واقعيات تجربه شده، مهاجرت نيروي انساني از حاشيه كـوير و  -2

اهميت نسبي صنعت فرش در اين منطقه باعث . ركود صنعت فرش آن داراي روابط متقابلند

ركودي شديد حاكم بر آن به كوچروي خانوارها منجـر شـود   وضعيتكه تداومشده است 

.ها درمنطقه بينجامدكاران مجرب و بافندگان ماهر به افت كيفيت بافتهكوچ استادو 

بودن سهم ريالي نيروي كـار  زيادمبرم از نيروي كار اعضاي خانوار، به دليل استفاده-3

بـا  ) اي كـار بافنـدگان  قيمـت سـايه  (در ارزش ايجاد شده و تفاوت بسيار زياد ارزش منتسب 

زيـاد به هر حال به دليل . داردنساني داراي نقشي ارزنده در اين صنعت دستمزد آنها نيروي ا

هاي فرصتي استفاده از نيروي انساني در چنـين بخشـي از اقتصـاد، اشـتغال چنـين      بودن هزينه

.دهدزيان خالص اجتماعي را نشان ميبافندگاني تلويحاً

. آيـد طلـوب بـه عمـل نمـي    توليدي در منطقه نايين استفاده متوانائيهاياز امكانات و -4

عدم كفايت اشـتغال نيـروي انسـاني، عـدم اسـتفاده از ظرفيـت دارهـاي موجـود و عـدم بـه           
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بـه منظـور  بهينـه را اوضـاع كارگيري مواد رنگ طبيعي و پشم قابل استحصال از دام منطقه، 

. ه استنكردها فراهم نهادهتماماستفاده مناسب و اقتصادي از 

هاي صـنعت فـرش خـود بـه جـز نيـروي       نهادهتماممين أتنها قادر به تحاشيه كوير نه -5

ايـن امـر   . كنـد خـود را صـادر   تـوان تواند مـازاد  ، بلكه مياستانساني از نظر كمي و كيفي 

هـاي توسـعه بخـش دامـداري و اصـالح دام      در جهـت راه جتسـجو مستلزم شناخت بيشتر و 

كنـد كـه از   يقات بيشـتري را ايجـاب مـي   موجود در منطقه است كه اين امر به نوبه خود تحق

سـطح توسـعه و اسـتاندارد زنـدگي در ايـن منطقـه       ينظر تثبت و نگهداري جمعيـت، ارتقـا  

ثر افتـد و از سـرعت رونـد تخريبـي بلندمـدت مهـاجرت از       ؤتواند بسيار مـ محروم ايران مي

.شودي زيادي كاسته حاشيه كوير تا اندازه

تجارت فرش-3
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سهم صادرات فرش از كل صادرات غير نفتي  0.17 0.2 0.18 0.17 0.13 0.15 0.5 0.65 0.44 0.28 0.29 0.32 0.31 0.43 0.42 0.3 0.33 0.38 0.43 0.37 0.37 0.44 0.3 0.2 0.22 0.19 0.21 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.03

1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386

ن، بانك مركزي و محاسبات تحقيقگمرك ايرا: منبع

1386تا 1352باف ايران طي دوره زماني روند تغييرات سهم صادرات واقعي فرش دست:1نمودار

از كـل صـادرات غيرنفتـي ايـران طـي دوره      را بـاف  سهم صادرات فرش دسـت ،نمودار

د و شـو شروع مـي 1352درصد در سال 17اين سهم از . دهدنشان مي1386تا 1352زماني 



...باف استان كرمانبررسي مشكالت مصرف، توليد و صادرات فرش دست

1359درصـد و در سـال   50اين سهم به 1358در سال . رسدمي1357درصد در سال 15به 

اين سهم از سال . يابددرصد كاهش مي44اين سهم به 1360در سال . رسددرصد مي65به 

سـهم صـادرات   1373تـا سـال   1365از سـال  . كندشروع به كاهش مي1364تا سال 1361

از . كنددرصد تغيير مي44تا 30اين سهم بين كه اي گونههاست بفرش داراي نوسان زيادي 

1386شود وتا سال غاز ميدوباره آبافروند كاهشي سهم صادرات فرش دست1374سال 

ولي اين سهم از سـال  . استصدرد20بيشتراين سهم 1378تا سال 1375از سال . ادامه دارد

دليـل  . رسـد درصـد مـي  3بـه  1386سـال  طـوري كـه در   بهاستدرصد 20كمتر از 1379

نفتــي افــزايش صــادرات بــاف از كــل صــادرات غيــركــاهش ســهم صــادرات فــرش دســت

با وارد مدار شدن واحـدهاي جديـد پتروشـيمي    . ، است1379محصوالت پتروشيمي از سال 

يافتـه و بـا افـزايش سـهم ايـن      افـزايش در سـالهاي اخيـر   ،صادرات محصـوالت پتروشـيمي  

.استباف كم شدهسهم فرش دست،سبد صادرات غير نفتي كشورمحصوالت در 

روش تحقيق-4
اي است  و بـه صـورت مقطعـي در    اين مطالعه بر اساس هدف از نوع كاربردي و توسعه

براي گردآوري اطالعات در بخش نظري تحقيـق از شـيوه   . صورت گرفته است1385سال 

ــه ــ ،اي اســتفادهكتابخان ــق ني ــي تحقي ــق پرسشــنامه  و در بخــش عمل ز اطالعــات الزم از طري

.گردآوري شده است

روش فرايند تحليل سلسله مراتبيمباني نظري -4-1

گيري ي است كه به منظور تصميميهااز روش1(AHP)فرايند تحليل سلسله مراتبي يا 

به كار هاييهاي متعدد تصميم با توجه به شاخصو انتخاب يك گزينه از ميان گزينه

2به همت توماس سايتي1980اين روش در سال .كندگيرنده تعيين ميكه تصميمرودمي

اي براي ساماندهي اطالعات و روش فرايند تحليل سلسله مراتبي شيوه. شدابداع و ارائه 

1 - Analytic Hierarchy Processs (AHP).
2 -Thomas Saaty.
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اساس توانايي، احساسات و منطق موضوع گيري بربردن آنها در تصميمو به كارها قضاوت

د كه كناي با هم تركيب ميها را در قالب نتيجهپس از آن قضاوت.دهدنظر ارائه ميمورد

سلسله مراتبي از ابراي حل مسائل پيچيده بفراينداين . با انتظارات دروني همخواني دارد

از اين . كندها به ما كمك ميها در جهت پيشبرد تقدمستخراج قضاوتا امعيارها و نتايج و ب

صامتي (توان استفاده كرد ها و تخصيص منابع ميهگيري گزينفرايند براي تصميم

).1382وهمكاران، 

كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي- 4-2

باف كرمـان در بخـش   در اين مطالعه تالش شده است تا مهمترين مشكالت فرش دست

بـا اسـتفاده از پاسـخ هـاي پرسشـنامه      . بنـدي شـود  توليد، مصرف داخلي و صادرات اولويت

آوري شـده  عدد پرسشنامه جمع114كه در پيوست يك آمده، تعداد ،ين تحقيقمربوط به ا

ها بر اسـاس مشـكالت بخـش توليـد، مصـرف و      هاي پرسشنامهپس از استخراج پاسخ. است

:صادرات به طور جداگانه، خالصه نتايج زير به دست آمد

بخش توليد.1- 4-2

هـاي  مـورد بـه پرسـش   113پرسشنامه قابل استفاده و برگشت شده، تعـداد  114از تعداد 

كـه  اسـت مشكل عمده بخش توليد فرش هفتاين بخش داراي . اندبخش توليد پاسخ داده

شـكالت ايـن   فـروش و صـادرات فـرش، م   ،توزيـع ،توسط پاسخگويان شاغل در امر توليـد 

. استبندي شدهبخش رتبه

لـي  باف كرمان در بخش توليد، مصـرف داخ بندي مشكالت فرش دستاولويت: هدف

و صادرات

مهمترين موانع و مشـكالتي كـه در سـر راه توليـد، مصـرف داخلـي و خـارجي        : معيارها

چـه مرجعـي بـه    سـوي  توانـد از  باف كرمان است با توجه به اينكه اين موانع مـي فرش دست

. دهدكه معيارهاي ما را تشكيل ميشده استوجود آمده باشد؛ به موارد زير تقسيم 

بازار-2دولت-1
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بخش خصوصي-4نبايرق-3

پاسخگو بـه قـرار زيـر بـوده     113بر اين اساس مشكالت بخش توليد فرش بر اساس نظر 

:است
متوسط رتبه هاي نسبي توليد ارائه شده توسط پاسخگويان بر اساس منبع ايجاد مشكل: 1جدول

مشكلمنبع دولت خصوصيبخش بازار رقيبان

دولت � ���/� ���/� ���/�

خصوصيبخش  	��/� � ���/� ���/�

بازار 
��/� ��
/� � ���/�

رقيبان 

�/� ���/� ���/� �

محاسبات تحقيق:منبع

بخش سهباف كرمان درمشكالت فرش دست،به دليل اينكه در اين مطالعه: زيرمعيارها

بخش سهزيرمعيارها بر اساس ،توليد، مصرف داخلي و صادرات مورد بررسي قرار گرفته

.استمتفاوت در نظر گرفته 

معيار دولت در بخش توليد داراي زير معيارهايي به شرح :زيرمعيارهاي بخش توليد

:ذيل است

هاي ريزي و حمايتهاي برنامهكمبود توجه الزم دولت به توليد فرش از جنبه-1

مالياتي

هاي صنفي و حمايتي از كاركنان اين صنعتكمبود اتحاديه-2

:داردي زير معيارهايي به شرح ذيل اار بازار در بخش توليد دارمعي

)پشم، نخ و رنگ(بودن قيمت مواد اوليه زياد-1

به دليل اينكه مواد اوليه مرغوب صادر مي ) پشم و نخ(مواد اوليه ضعيفكيفيت -2

.شود

:در بخش توليد داراي زيرمعيار ذيل استنبايمعيار رق

.زيادبا سرمايه خارجينبايوجود رق-1

:استمعيار بخش خصوصي در بخش توليد داراي زيرمعيارهاي ذيل 
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صنعت نقش قالي به مرور زماننعدم تنوع در نقشه هاي موجود به دليل از بين رفت-1

وانان براي ورود به صنعت فرشسوي جعدم اقبال عمومي از -2

)بازار داخلي(بخش مصرف .2- 4-2

پاسـخ  ) بـازار داخلـي  (مورد به پرسش هاي بخش مصـرف 111،پرسشنامه114از تعداد 

كـه  اسـت فـرش  ) بـازار داخلـي  (مشكل عمده بخش مصـرف پنجاين بخش داراي . داده اند

فروش و صادرات فرش مشكالت اين بخش ،توزيع،توسط پاسخگويان شاغل در امر توليد

:پاسخگو به قرار زير است111متوسط نظرا اين . استبندي رتبه

ل بخش مصرفؤاپاسخگو به هر س111توسط رتبه هاي نسبي ارائه شده توسط م: 2جدول

سوالشماره 1 2 3 4 5

1 1 861/0 786/0 673/0 680/0

2 161/1 1 913/0 781/0 790/0

3 272/1 096/1 1 856/0 865/0

4 487/1 280/1 169/1 1 011/1

5 470/1 266/1 156/1 989/0 1

تحقيقمحاسبات:منبع

شـامل مشـكالت بخـش دولتـي،     ،منبـع مشـكل  چهـار مشكالت اين بخش نيز بر اسـاس  

ــازار و مشــكالت   ــانمشــكالت بخــش خصوصــي، مشــكالت ب هــاي فــرش ياجانشــينرقيب

فـرش بـر اسـاس    ) بازار داخلي(بر اين اساس مشكالت بخش مصرف .شده استبنديدسته

:بوده استلپاسخگو به قرار زي111نظر 
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متوسط رتبه هاي نسبي مصرف ارائه شده توسط پاسخگويان بر اساس: 3جدول 

منبع ايجاد مشكل

مشكلمنبع دولت خصوصيبخش بازار رقبا

دولت 1 844/0 161/1 790/1

بخش خصوصي 184/1 1 375/1 935/0

بازار 861/0 727/0 1 680/0

يبانرق 266/1 069/1 470/1 1

قمحاسبات تحقي:منبع

زيرمعيارهاي بخش مصرف

:استمصرف شامل زيرمعيار ذيلمعيار دولت در بخش

اف به عنوان يك ثروتبعدم تبليغات مناسب براي جا انداختن فرش دست-1

:معيار بازار در بخش مصرف شامل زير معيار ذيل است

.بافدستفرش ماشيني نسبت به فرش كمقيمت تمام شده-1

:مصرف شامل زيرمعيارهايي به شرح ذيل استمعيار بخش خصوصي، بخش

و نيازهاي جديد در بازارهاليقهباف به سفرش دستيدكنندگانعدم توجه تول-1

مجدد استفاده از يعدم بازاريابي داخلي مناسب توسط توليدكنندگان براي احيا-2

.باففرش دست

:در بخش مصرف شامل زير معيار زير استنبايمعيار رق

نقش، ابعاد و متناسب بودن با سليقه هايقالي ماشيني از جنبهزيادسيار تنوع ب-1

كنندگانمصرف

)بازار خارجي(بخش صادرات .3- 4-2

ايـن  . مورد به پرسش هاي بخش صـادرات پاسـخ داده انـد   110پرسشنامه 114از تعداد 

كه توسط پاسخگويان شـاغل در  استمشكل عمده بخش صادرات فرش پنجبخش داراي

متوسط .استبندي شدهفروش و صادرات فرش مشكالت اين بخش رتبه،توزيع،وليدامر ت

:استذيل پاسخگو به قرار 110نظر اين 
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پاسخگو به هر سوال بخش صادرات110متوسط رتبه هاي نسبي ارائه شده توسط : 4جدول

سوالشماره 1 2 3 4 5

� 1 904/0 572/0 600/0 626/0


 107/1 1 633/0 664/0 693/0

	 748/1 580/1 1 049/1 095/1

� 667/1 506/1 954/0 1 044/1

� 597/1 443/1 913/0 958/0 1

محاسبات تحقيق:منبع

مشكالت بخش دولتي در  -1شامل ،منبع مشكلچهار نيز بر اساس مشكالت اين بخش 

شكالت بخش خصوصي م-2و مسائل گمركي هاالمللي و برگزاري نمايشگاهبازاريابي بين

هـاي جديـد  گـذاري در تحقيقـات و بازاريـابي   اي كم آنها و عـدم سـرمايه  مثل توان سرمايه

مشكالت بازار شامل عدم توجه به سليقه و نيازهاي مشـتريان از جملـه تنـوع در نقـش و     -3

صـادرات از جملـه چـين و هنـد بـا قيمـت       زمينةجديد در نبايمشكالت وجود رق-4رنگ 

بـر ايـن اسـاس مشـكالت بخـش      . شده استبندي هاي فرش دستهياجانشينكمترتمام شده

:بوده استذيلپاسخگو به قرار 110صادرات فرش بر اساس نظر 

متوسط رتبه هاي نسبي صادرات ارائه شده توسط پاسخگويان بر اساس منبع ايجاد مشكل: 5جدول

مشكلمنبع دولت خصوصيبخش بازار رقبا

دولت 1 834/0 871/0 391/1

بخش خصوصي 199/1 1 044/1 667/1

بازار 148/1 958/0 1 597/1

رقيبان 719/0 600/0 626/0 1

محاسبات تحقيق:منبع



...باف استان كرمانبررسي مشكالت مصرف، توليد و صادرات فرش دست

زيرمعيارهاي بخش صادرات

:معيار دولت در بخش صادرات شامل زير معيارهاي ذيل است

زاريابي، برگزاري نمايشگاه و بازمينة كمبود سرمايه گذاري الزم توسط دولت در -1

تحقيقات

مسائل گمركي-2

:معيار بازار در بخش صادرات داراي زير معيار ذيل است

به نيازهاي مشتريان در زمينه ايجاد، تنوع نقش و رنگ توليدكنندگانعدم توجه -1

:معيار بخش خصوصي در بخش صادرات شامل زير معيار ذيل است

صادركنندگان فرش در زمينه بازاريابي، تحقيقات و ايهبودن توان سرمايكم–1

ايجاد بازارهاي جديد

:ر بخش صادرات شامل زير معيار ذيل استن دبايمعيار رق

كموجود رقباي جديد نظير چين و هند و توليد فرش با قيمت تمام شده -1

رتبه بندي مشكالت چهارگانه-5
سـه متوسط مشكالتAHPستفاده از روش مشكالت چهارگانه با ابندي رتبهبر اساس 

فـرش دسـتباف كرمـان بـه     ) بـازار خـارجي  (و صادرات )بازار داخلي(بخش توليد، مصرف 

:استصورت زير 

، براي اينكه بتوان مشكالت كلـي صـنعت فـرش را از    مدطور كه در مباني نظري آهمان

تـوان از روش  يمـ ردهكـ بنـدي رتبـه و صـادرات  ) بازار داخلي(هر سه جهت توليد، مصرف 

بـه ايـن منظـور ابتـدا نتيجـه هـر يـك از        . نموداستفاده AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي يا 

و صـادرات  ) بازار داخلي(گانه توليد، مصرف هاي سهمشكالت بخشبنديرتبههايماتريس

بـه دسـت   ذيـل  منبع ايجاد مشكل به شرح چهارمربوط به هر يك از هايبا توجه به شاخص

:استآمده
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مربوط به بخش توليدنتيجه ماتريس متوسط نظر: 6جدول

شاخص منبع مشكل رديف

206/0 دولت �

276/0 بخش خصوصي 


266/0 بازار 	

252/0 نبايرق �

محاسبات تحقيق:منبع

مربوط به بخش مصرفنتيجه ماتريس متوسط نظر: 7جدول

شاخص منبع مشكل رديف

232/0 دولت �

275/0 صوصيبخش خ 


200/0 بازار 	

294/0 نبايرق �

محاسبات تحقيق:منبع

مربوط به بخش صادراتنتيجه ماتريس متوسط نظر: 8جدول

شاخص منبع مشكل رديف

246/0 دولت �

295/0 بخش خصوصي 


282/0 بازار 	

177/0 نبايرق �

محاسبات تحقيق:منبع



...باف استان كرمانبررسي مشكالت مصرف، توليد و صادرات فرش دست

:آمدل درميبه صورت زيسهچهار و سپس اين سه بردار به شكل يك ماتريس 

هاي توليد، مصرف و صادراتماتريس نتايج متوسط نظر مربوط به بخش

بايـد مـاتريس زوجـي اهميـت نسـبي      رد،سبه كـ محايات رابراي اينكه بتوان متوسط نظر

:به دست آوردبه شرح زيررا گانه هاي سه مشكالت بخش

ماتريس زوجي اهميت نسبي مشكالت توليد، مصرف و صادرات فرش: 9جدول

توليد مصرف صادرات

توليد 1 50/0 00/5

مصرف 00/2 1 00/7

صادرات 20/0 14/0 1

فرايند تحليل سلسله مراتبي، بردار نتيجه ماتريس باال  نيز به با استفاده از محاسبات روش 

:شده استشرح زير محاسبه 
نتيجه ماتريس زوجي اهميت نسبي مشكالت توليد، مصرف و صادرات فرش: 10جدول

توليد 334/0

مصرف 591/0

صادرات 075/0

توليد مصرف صادرات

دولت 206/0 232/0 246/0

بخش خصوصي 276/0 275/0 295/0

بازار 266/0 200/0 282/0

رقيبان 252/0 294/0 177/0

تحقيقمحاسبات:منبع
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صـرف و  مربـوط بـه بخـش هـاي توليـد، م     نتـايج متوسـط نظـر   «از ضرب ماتريس نهايتاً

ماتريس زوجي اهميت نسـبي مشـكالت توليـد، مصـرف و صـادرات      «حاصلدر »صادرات

هـاي  رتبهاين ماتريس ةمرتب شد. آيدبه دست ميهاي خالصه زير ، ماتريس شاخص»فرش

ــازار و رقچهــارمتوســط مشــكالت  ــايمنبــع دولتــي، خصوصــي، ب بخــش توليــد، ســهدر نب

:دهدزير را به دست ميو صادرات فرش به شرح) بازار داخلي(مصرف

AHPرتبه بندي متوسط مشكالت چهار گانه با استفاده از روش : 11جدول

شاخص منبع مشكل رتبه



�/� دولت �



�/� بازار 



��/� نبايرق 	


��/� بخش خصوصي �

گيرينتيجه-6
ختلـف  هـاي م كـه خالصـه آن در بخـش   ،با توجه به نتيجه از عمليات ميداني اين تحقيق

: توان بيان كرداين فصل به تفصيل بيان شد، نتايج زير را مي

كـه شـامل زيـر    مربوط اسـت يدولتبخش رتبه اول مشكالت به ،با توجه به جدول فوق

:ذيل استيمعيارها

هاي ريزي و حمايتهاي برنامهكمبود توجه الزم دولت به توليد فرش از جنبه-1

مالياتي

صنفي و حمايت از كاركنان اين صنعتهايكمبود اتحاديه-2

باف به عنوان يك ثروتكمبود تبليغات مناسب براي جا انداختن فرش دست-3

بازاريابي، برگزاري نمايشگاه زمينةهاي الزم توسط دولت در گذاريكمبود سرمايه-4

و تحقيقات 

:استاست كه شامل زير معيارهاي ذيل مربوط به بازاررتبه دوم مشكالت



...باف استان كرمانبررسي مشكالت مصرف، توليد و صادرات فرش دست

)پشم، نخ و رنگ(بودن قيمت مواد اوليه زياد-1

افبفرش ماشيني نسبت به فرش دستكمقيمت تمام شده -2

عدم توجه توليدكنندگان به نيازهاي مشتريان در زمينه ابعاد، تنوع، نقش و رنگ-3

زيـر  مهمتـرين  است كه ن مربوطبايه معيار رقبباف كرمان ترتبه سوم مشكالت فرش دس

:ازاستعبارتمعيارهاي آن

.زيادخارجي با سرمايه نبايوجود رق-1

هاي نقش، ابعاد و متناسب بودن با سليقه ماشيني از جنبهيقالزيادتنوع بسيار -2

.كنندگانمصرف

.كموجود رقباي جديد نظير چين و هند و توليد فرش با قيمت تمام شده -3

مربـوط  رمـان بـه بخـش خصوصـي     باف كمشكالت فرش دست) چهارم(نهايتا رتبه آخر

: ازاستعبارتآنزير معيارهاي مهمترينكه است

هاي موجود به دليل اينكه صنعت نقش قالي به مرور زمان از بين عدم تنوع در نقشه-1

.رفته است

جوانان براي ورود به صنعت فرشسويبال عمومي ازعدم اق-2

و نيازهاي جديد در بازارهاقهيباف به سلتعدم توجه توليدكنندگان فرش دس-3

مجدد استفاده از ايعدم بازاريابي داخلي مناسب توسط توليدكنندگان براي احي-4

فرش دستباف

بودن توان سرمايه اي صادركنندگان در زمينه بازاريابي، تحقيقات و ايجاد كم-5

بازارهاي جديد
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منابع و مĤخذ
ت سهامي كتاب هاي جيبي، تهران ، شركقالي ايران) 1356. (1. به آذين، م-
، )بيمـاري هلنـدي  (ثير رونق صـادرات بـر بخـش كشـاورزي در ايـران      أت، )1382(پاسبان، فاطمه -

بـاف  باف، مركز تحقيقات فرش دسـت مجموعه مقاالت اولين سمينار ملي تحقيقات فرش دست
.ايران، تهران

، رات فـرش منطقـه بيرجنـد خراسـان    تحليلي اقتصـادي از توليـد و صـاد   ، )1384(پيراسته، حسين -
.موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران

آموزش دانشگاهي فـرش  ، )1382(چيپ سازان، اميرحسين، محمد صادق اسدي و حميد كارگر -
. ، انتشارات سخن گستر، مشهداندازهاها و چشمباف، چالشدست

ه فـرش ايـران،  مـوزه فـرش ايـران، بنيـاد       مجموعـه اي از مـوز  : فـرش ايـران  ) 1380(دادگر، ليال -
.يادگارهاي فرهنگي، تهران

، سازمان چـاپ و انتشـارات   )دانشنامه ايران(يادواره : فرهنگ جامع فرش، )1376(داشگر، احمد -
. يادواره اسدي، تهران

باف ايران به اتحاديه اروپا و اثر صادرات فرش دست، )1382(شجري، هوشنگ و مرجان قوامي -
بـاف، مركـز   ، مجموعه مقاالت اولين سمينار ملـي تحقيقـات فـرش دسـت    بت خارجي بر آنرقا

.باف ايران، تهرانتحقيقات فرش دست
، مجموعه مقاالت باف در اشتغال شهري و روستاييجايگاه فرش دست، )1382(صابري، ابراهيم -

ران، تهرانباف ايباف، مركز تحقيقات فرش دستاولين سمينار ملي تحقيقات فرش دست
لويت هاي بخش صنعت استان اصفهان وا) 1382(صامتي، مجيد، سامتي، مرتضي و مريم اصغري-

.27شماره ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني،بر اساس روش فرايند سلسله مراتبي
، نقش مواج و زيباي هنر بر بسـتر پـر شـيب و    فرش ايران، )1371پاييز و زمستان (فصلنامه كرمان -

. 120،126مركز كرمان شناسي كرمان، كرمانر، توليد و زندگي، تاب كا
، بـاف نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به توليد و صادرات فرش دست، )1382(قلي زاده، احد -

بـاف  باف، مركز تحقيقات فرش دسـت مجموعه مقاالت اولين سمينار ملي تحقيقات فرش دست
.ايران، تهران

، از ظهـور تـا پايـان قـرن     بـاف ايـران  مقدمه اي بر تـاريخ فـرش دسـت   ) 1381(مجابي، سيد علي -
.تهران،باف ايرانمركز تحقيقات فرش دستنوزدهم، 

. ، نشر كتاب دانشگاهي، تهرانپژوهش عملياتي پيشرفته، چ دوم، )1385(مهرگان، محمد رضا -
. لف، تهرانؤم: شر، چ اول ناسيري در هنر قالي بافي ايران، )1374(نصيري، محمد جواد -
، بـاف اولين سمينار ملي تحقيقـات فـرش دسـت   ) 1380(وزارت بازرگاني، مركز ملي فرش ايران-

.تهران. ج دوم:مجموعه مقاالت
، بـاف دومين سمينار ملي تحقيقات فـرش دسـت  ) 1386(وزارت بازرگاني، مركز ملي فرش ايران-

.چكيده مقاالت،  تهران



...باف استان كرمانبررسي مشكالت مصرف، توليد و صادرات فرش دست

باف در توسعه اقتصادي كشـور و  بررسي جايگاه فرش دست، )1382(هراتي خليل آبادي، جواد-
، مجموعه مقاالت اولين سـمينار ملـي تحقيقـات    دالئل كاهش سهم صادرات جهاني فرش ايران

. باف ايران، تهرانباف، مركز تحقيقات فرش دستفرش دست
هنامـه تخصصـي قـالي    ، نشر رجاء با همكاري مامباني شناخت قالي ايران، )1384(ياوري، حسين -

.ايران، تهران


