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چکیده طرح های پژوهشي اقتصادی و بازرگانی

صفحهنام محققعنوان

تحقيق پيرامون مقایسه تطبيقي سياست هاي تجاري ایران و سایر 
کشورهای توليدکننده در زمينه توليد و صادرات فرش دست باف طی 

دوره سی ساله 2000-1970 ميالدی
19فيروزه عزیزي

تحقيق پيرامون تأثير محدودیت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات 
20عالءالدین ازوجیفرش دست باف ایران در بازارهای جهانی

شناسایی بازارهای جدید به منظور توسعه صادرات فرش دست باف ایران 
21وحيدرضا ميرابیدرآن ها

بررسي مزیت نسبي در توليد و صادرات فرش دست باف ایران )آذربایجان 
22سيدمهدي حسينيشرقی، اصفهان، خراسان، همدان، قم، تهران(

24مهدي کياني ابريبررسي هزینه تمام شده فرش دست باف و روش های کاهش آن

فرش  در  مصنوعي  و  طبيعي  ازرنگزاهاي  استفاده  اقتصادي  مقایسه 
25محسن حسن زادهدست باف با توجه به محدودیت ها و امکانات

بررسی موانع و مشکالت سفارش پذیری در مدیریت تقاضای فرش 
26مهدی زریبافدست باف

تحقيق پيرامون وضعيت تطبيقی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی 
28قدرت اله امام وردیفرش دست باف ایران و رقبای عمده

بررسی نقش بيمه های صادراتی و سایر پوشش های حمایتی درتوسعه 
29قاسم روشناسصادرات فرش دست باف

تحقيق پيرامون نقش اشتغال زایي و توزیع درآمد در صنعت فرش 
31سيدعباس جعفريدست باف )استان های آذربایجان شرقی و اصفهان(

32محمد نجارفيروزجاییبررسی عوامل مؤثر بر تقاضای داخلی فرش دست باف

بررسی مزیت رقابتی صنعت فرش دست باف ایران و شناسایی راه های 
33اکبر چهارمحالی بيغشارتقاء و بهبود آن

بررسی روش های بهره گيری از ظرفيت های توریستی کشور در توسعه 
34روح اهلل استيريصادرات فرش دست باف کشور

36داود چراغیراه کارهای توسعه بازار داخلی فرش دست باف ایران
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38نعمت فليحیبررسی نقش و جایگاه صنعت فرش دست باف در اقتصاد ملی

شناسایی شاخص ها و اولویت بندی بازارهای هدف فرش دست باف ایران 
40منيره پناهیبا تأکيد بر محيط بين الملل

42مجيد ثنایی طرقبهبررسی مزیت نسبی فرش دست باف

بررسی روند تقاضای کف پوش های نسجی و غيرنسجی و پيش بينی 
43پروانه سالطينروند آینده بازار

چکیده طرح های پژوهشي طرح و نقش

صفحهنام محققعنوان 

تحقيق پيرامون احيای نقش مایه ها و طرح های گليم )فازاول 
46ابوالقاسم دادورگليم قشقایی(

شناسایی،  ریشه یابی و احياء طرح ها و نقوش فرش دست باف 
48محمدرضا زارعیایران )قالی چهارمحال و بختياری(

بررسی عوامل مؤثر بر ابداع و نوآوری در طرح و نقشه فرش 
50مجيد نيکوییدست باف ایران

شناسایی،  ریشه یابی و احياء طرح ها و نقوش فرش دست باف 
52ساالر حسن زادهایران )قالی کردی ایران(

53نازیال دریائيتحقيق پيرامون مباني زیبایي شناسي فرش دست باف ایران

شناسایی و  ریشه یابی طرح ها و نقوش فرش دست باف ایران 
54حيدر ميراني)قالی استان ایالم(

شناسایي،  ریشه یابی و احياء طرح ها و نقوش فرش دست باف 
55مهرانگيز مظاهريایران )قالی کرمان(

شناسایی،  ریشه یابی و احياء طرح ها و نقوش فرش دست باف 
56عبداله احراریایران )قالی بلوچ خراسان(

شناسایی و  ریشه یابی طرح ها و نقوش فرش دست باف ایران 
57حسين قربانی)قالی افشار شمال غرب خراسان(

شناسایی، ریشه یابی و احيای طرح ها و نقوش قالی استان 
58حسين کمندلوخراسان شمالی

شناسایی،  ریشه یابی و احيای طرح ها و نقوش فرش استان 
59داود شادلوقزوین
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چکیده طرح های پژوهشي فنی

صفحهنام محققعنوان

تحقيق در شناخت دار و ابزاربافت و ارائه طرح مناسب جهت بهبود کيفيت 
61علي اصغر بيطرفانفاز اول: )دارقالي در استان های خراسان و کرمان(

بررسي نحوه به کارگيري ابزار و شيوه هاي بافت و نگه داري مواد اوليه در 
62فریده طالب پورجهت کاهش ضایعات )استان خراسان و کرمان(

بررسی خواص فيزیکی و مکانيکی گره های متقارن و نامتقارن و مقایسه 
آن با گره های غير مجاز

سيدجالل الدین 
64بصام

تحقيق پيرامون شناسایي پراکندگي جغرافيایي عيوب بافت قالی برای 
66عليرضا نيك اندیشاستفاده در برنامه ریزی آموزشی)فاز اول: استان خراسان(

تحقيق پيرامون خواص فيزیکي و مکانيکي فرش دست باف در اثر اعمال 
نيروهای استاتيکی و دیناميکی )استان یزد و کرمان(

سيدعباس 
67ميرجليلي

تحقيق پيرامون دار و ابزار قالي بافي، شيوه هاي بافت و تکميل جهت بهبود 
69رضا عليپوريکيفيت فرش دست باف )استان های گلستان، سمنان و قم(

تحقيق پيرامون عمليات تکميلی فرش دست باف و ارائه راه کارهایی جهت 
70سيدعلي مجابيبهبود آن )استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد، کردستان و تهران(

تحقيق پيرامون شناسایي پراکندگی جغرافيایی عيوب بافت قالی برای 
یزد،  کردستان،  استان های  دوم:  )فاز  آموزشی  برنامه ریزی  در  استفاده 

همدان، شهرستان کاشان(
72فریده طالب پور

بررسی شيوه های مختلف مرمت فرش دست باف ایرانی »قالی« به منظور 
آذربایجان  خراسان،  فارس،  اصفهان،  )تهران،  شيوه ها  آن  واحياء  حفظ 

شرقی(
73صمد سامانيان

بررسی تبيين شرایط ارگونوميك و آنتروپومترميك بافت قالی و طراحی 
75مجيد معتمدزادهابزار بافت مناسب )آذریایجان شرقی، اصفهان، کرمان، تهران(

بررسی و مقایسه اثرات روش های مختلف قيچی کردن و روگيری فرش 
77زهرا احمدیدست باف

78جواد عدلبررسی شرایط ارگونوميك رفوی قالی و ابزار
80احسان قمصریبررسي انواع روش های دارکشي و ارائه روش بهينه

82محمد کریميبررسی تأثير شرایط محيطی کارگاه هاي فرش دست باف بر کيفيت آن
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ارائه  منطور  به  دست باف  فرش  انواع  نگه داری  و  استفاده  روش های 
84سيامك سحرخيزروش های بهينه

بررسی جامع روش های شستشویی فرش دست باف جهت حصول براقيت 
و خواص فيزیکی مناسب با تکيه بر روش های نوین و به کارگيری ارزیابی 

بصری و دستگاهی

محسن محسنی 
85 بزرگی

فرش  در  مصنوعي  الياف  مصرف  از  وارده  آسيب هاي  پيرامون  تحقيق 
دست باف )با تأکيد بر چله( »تهران و آذربایجان شرقی«

مهدي کمالي  
87دولت آبادي

دست باف  فرش  مواداوليه  کردن  استاندارد  روش های  پيرامون  تحقيق 
89احسان قمصري)فازاول: خامه قالی »کرمانشاه، کردستان، تهران«(

بررسي روش های اعمال استاندارد رنگرزي خامه قالي با رنگزاهای مصنوعی 
90رسول مهرورزاندر کارگاه های موجود )اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقی، کردستان(

تحقيق پيرامون بررسي آسيب های وارده از مصرف الياف پشم دباغي در 
فرش دست باف و ارائه شيوه های مناسب جهت استحصال پشم از پوست 

)تهران، کرمان، یزد، خراسان، اردبيل(

حميدرضا  انصاري  
92رناني

تحقيق پيرامون تأثير الياف پشم دباغي بر خواص فيزیکي و مکانيکي فرش 
93علي اکبر قره آغاجيدست باف )اصفهان(

تحقيق پيرامون امکان اصالح خصوصيات مکانيکي تار فرش های دست باف 
94عبدالرضا  ظهيريظریف با استفاده از نخ پنبه ای مرسریزه شده )تهران، اصفهان، کاشان(

توليد و  از نظر کيفيت  بررسی وضعيت موجود کارگاه هاي پشم شویي 
تهران،  اصفهان،کرمان،  خراسان،  )یزد،  آن  بهينه سازی  راه کارهای  ارائه 

آذربایجان شرقی، ایالم(

سيداحمد 
95موسوي شوشتري

بررسی چگونگی تأثير مواد رنگزای طبيعی و تعاونی و شرایط رنگرزی 
برخواص فيزیکی و مکانيکی خامه قالی )تهران(

رضا محمدعلی 
97مالك

بررسي فرایند وزین کردن نخ ابریشمی و اثرات آن بر روی رنگرزی و 
خواص فيزیکی و مکانيکی نخ ابریشمی

محمدابراهيم 
98حيدري  گلفزاني

بررسي صمغ گيري الياف ابریشم و اثرات آن بر روي رنگرزي و خواص 
100سيدمحمد ویسيانفيزیکی و مکانيکی نخ ابریشمی

در  دباغي  پشم  شستشوی  واحد  یك  ایجاد  امکان سنجي  مطالعه 
چرمشهر ورامين

انجمن صنایع چرم 
101ایران

به وسيله  قالي  خامه  طبيعي  رنگرزي  روش های  مقایسه  و  بررسي 
دستگاه هاي سنتي و موجود به منظور ارائه روش بهينه

کمال الدین 
102قرنجيگ
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شناسایی وطبقه بندی گياهان رنگزا بر اساس مناطق رویش و کاربرد 
آن ها در رنگرزی خامه قالی

ایرج جاویدتاش
104

نحوه استفاده بهينه ازپساب های رنگزاهای طبيعی به منظور رنگرزی 
106علي شمس ناتريخامه قالی

شناسایی و ارائه بهترین شيوه استخراج مواد رنگزای موجود در گياه 
روناس به منظور رنگرزی خامه قالی )با تاکيد بر آليزارین و پوورپورین(

کمال الدین 
107قرنجيگ

محمدابراهيم راههای کاهش هزینه رنگرزی طبيعی
108حيدری گلفزانی

بررسي امکان به کارگيري روش های علمي جهت تشخيص رنگ هاي 
فام  اول:  )فاز  دست باف  فرش  برروي  مصنوعي  رنگ هاي  از  طبيعي 

قرمز(

سعيده گرجي 
110کندي
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چکیده طرح های پژوهشي اجتماعی و مدیریت

صفحهنام محققعنوان

تحقيق پيرامون اشتغال در فرش دست باف با تکيه بر فرصت ها و 
113نوراله پاشاتهدیدها

تحقيق پيرامون تأثير عملکرد تعاوني هاي فرش دست باف روستایي 
در کيفيت و کميت فرش )فاز اول: آذربایجان شرقي، کردستان و 

همدان(

حبيب صبوری خسرو 
115شاهی

تحقيق پيرامون راه هاي افزایش بهره وري نيروي انساني در توليد 
117تيمور آقایی فيشانیفرش دست باف )فاز اول: کردستان، آذربایجان غربي، لرستان(

تحقيق پيرامون علل اجتماعي کاهش کيفيت فرش دست باف ایران 
119حسين قهاري)فاز اول: ترکمن و کرمان(

بررسی ميزان رضایت مندی بافندگان فرش دست باف در استان های 
121محمد رضاییآذربایجان شرقی و اصفهان

تحقيق پيرامون شيوه هاي مدیریت در توليد خانگي و کارگاهي و 
122غالمرضا افشارتعاوني فرش دست باف )فاز اول: آذربایجان شرقي(

تحقيق پيرامون ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر روند 
آذربایجان  )استان  توليد فرش دست باف  و کيفي  افزایش کمي 

شرقي و فارس(
123کامران صداقت

بررسی راه های افزایش بهره وری توليد در واحدهای رنگرزی خامه 
فرش دست باف )آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، یزد، تهران، 

فارس، کردستان، کاشان(
124تيمور آقایی فيشانی

تحقيق پيرامون روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش 
دست باف ایران در مراکز و مجامع بين المللی ذیربط )حفظ حقوق 

مالکيت معنوي(
126جمشيد زمانی

مجتمع هاي  و  کارگاه هاي خانگي  تطبيقي  مقایسه  و  بررسی 
128محمد دیانتکارگاهي قالی بافی به منظور افزایش بهره وری عوامل توليد در آن ها

چگونگی  زمينه های  بررسی  و  قالی بافان  بيمه  پيرامون  تحقيق 
129عليرضا شایان مهراجرای آن )اصفهان، گلستان، آذربایجان شرقی(

تحقيق پيرامون اثرات آموزش های شاخه کار دانش بر بهره وری 
130محمدعلی شم آبادیصنعت فرش دست باف )استان های خراسان و مازندران(
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تحقيق پيرامون مسائل اقتصادي و اجتماعي توليد فرش دست باف 
131نوراله پاشابه صورت خانگي و کارگاهي در استان همدان

مقایسه نظام های توليدی موجود در فرش دست باف به منظور ارائه 
132محمد مظهریالگوی مناسب

طراحي و کاربرد سيستم اطالعات مدیریت فرش دست باف ایران 
134یحيي اسالمي)فاز اول: امکان سنجي(

فرش  صنعت  هنر  دانش آموختگان  اشتغال  وضعيت  بررسی 
135ناصر سلطانياندست باف و راه های چگونگی افزایش آن

تحقيق پيرامون علل به کارگيری کودکان دربافت فرش دست باف 
137ابراهيم کلتهوآثار ناشی از آن

الگوي مناسب براي  ارائه  نيازهاي بهداشتي قالي بافان و  بررسي 
رفع آن ها )آذربایجان شرقي، فارس، کردستان، خراسان، کرمان، 

مرکزي، گلستان(
139ابراهيم حاجياني

و  مدیریتي  و  ساختاري  تنگناهاي  و  مشکالت  پيرامون  تحقيق 
طراحي ساختار سازماني هنر صنعت فرش دست باف

حبيب اله رعنایی 
141کردشولی

تحقيق پيرامون نيازهاي جامعه بافندگان فرش دست باف روستایي 
براي باال بردن کميت و کيفيت )اصفهان، خراسان و آذربایجان 

شرقي(
143سليمان کریمي ماچياني

بررسی تنگناها و خألهای قانونی در عرصه طراحی، توليد و تجارت 
144نریمان فاخریفرش دست باف

مؤسسه مطالعات طراحي نظام جامع توسعه صنعت فرش دست باف ایران
146وپژوهشهاي بازرگاني

148فریدون احمدیبررسی راه های افزایش بهره وری مجتمع های قالی بافی

150ناصر شاهنوشیبررسی اثربخشی تسهيالت زودبازده در زمينه فرش دست باف

فرش  کيفيت  کنترل  ایجادکارگزاری  ارزیابی  و  امکان پذیری 
151عباس جوهریدست باف با تأکيد برکارگاه های خانگی
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چکیده طرح های دانشجویی

صفحهنام محققعنوان

شناسایی کانال های توزیع در فروش فرش دست باف در بازارهای 
153یاسر عليدادیجهانی با تأکيد برنقش ایرانيان در این کانال ها

قالی باف  زنان  شغلی  شرایط  بهبود  اصلی  های  مؤلفه  بررسی 
154آیدا ميرالماسیروستایی )مطالعه موردی: استان مرکزی، شهرستان اراک(

بررسی وضعيت تأمين نخ های ابریشمی به منظور مسئله یابی و 
155محمدامين دباغ منشارائه راه کار

بررسی فرش دست باف در کشور آلمان به منضو ارائه روش های 
157عليرضا روستاسکه روانیمناسب بازاریابی فرش دست باف ایران در کل کشور

تعيين استراتژی تعادل در بازارهای جهانی فرش دست باف ایران با 
158عبدالعلی حبيبیاستفاده از نظریه بازی ها

بررسي نظام توزیع فرش دست باف به منظور ارائه راه کار مناسب با 
Pull به Push 159نعمت اهلل آسایشتکيه بر تبدیل نظام

بررسی توان رقابتی صنعت فرش دست باف در صورت پيوستن به 
wto با استفاده از ماتریس تحليل سياست

160مهدیه رضاقلی زاده

بررسی سير تحول و تطور طرح، نقش و رنگ فرش های استان 
161محمدرضا خيرالهیاردبيل

شناسایي ابزارهاي مناسب تبليغاتی براي فرش دست باف در بازار 
163مریم ماراالنيداخلي

فرش  عملکرد صادراتي  بر  فرش  بازاریابي اینترنتي  تأثير  بررسي 
165علي اوسط حضرتيدست باف

شناخت اصطالحات و واژه هاي بومي رایج در دست بافته های ایل 
166اشکان رحمانيقشقایي

از  اصفهان  تعاونی های فرش دست باف  استفاده  فرآیند  بررسی 
167ایمان قمصری قزاآنیفرصت ها و مقابله با تهدیدهای فراروی آن ها

بررسی رفتار رنگ کاالی پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای طبيعی 
169سارا خمسهدر برابر شستشو

بررسي ترکيبات زیرکونيوم روي مقاومت در برابر شعله خامه قالی 
170مهدي فروهرشادپشمی

171نرگس شایق بروجنيدستورالعمل هاي ساخت رنگ هاي گياهي براي رنگرزي تکرارپذیر
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172رسول پروانتاریخ تجارت فرش ایران )قاجاریه و پهلوی اول(

پایش رنگ در پشم قالي با استفاده از پردازش تصویر به منظور 
173محمدمهدي کریم نژادحفاظت پيش گيرانه

بررسی تأثير استراتژی های رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعتی 
174ميثم برزگرفرش دست باف ایران

آینده پژوهي هنر- صنعت فرش دست باف در ایران با استفاده از 
175سيد علي آل احمدروش تحليل روندها و دلفي خبرگان

177مسلم دليلیتحليل علل کاهش قالی بافی زنان در مناطق روستایی )زیرآب(

178عباس عبادتي وایقاننظام حقوقي حمایت بين الملل ازفرش ایران

179زهرا شيخ رضاییشناسایی فرصت های کارآفرینی در صادرات فرش دست باف ایران

180سهيال عبدلیمطالعه طرح گلدانی در فرش ایران

181اعظم رسولیبررسی ساختار درون متنی فرش دست باف همدان

182حجت اهلل رشادیسير تحول تصویربافی در فرش ایران از دیروز تا امروز

اثرات اقتصادی- اجتماعی تعاونی های فرش دست باف روستایی 
183سميه لطيفیاستان همدان

184حميده غالبیبازشناسی نقشمایه های قالی با تأکيد بر توصيفگر شکل

185غنچه غجقیبررسی تطبيقی نقوش گليم و قالی ترکمن در ایران و ترکيه

بررسی رابطه بين قدرت و وابستگی در کانال های توزیع، مطالعه در 
186شهریار محسنينصنعت فرش دست باف

188عصمت کيوانبررسی دست بافته های سجادهای در ایران

آسيب شناسی صادرات فرش دست باف ایران با تأکيد بر فناوری 
189علی وندشعاریاطالعات

تأثير آموزش دانشگاهی رشته کارشناسی فرش با گرایش طراحی 
190فاطمه رحيم پناهبر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دست باف شهر تهران

بررسی رفتار جذبی مخلوط دوتایی مواد رنگزای طبيعی در رنگرزی 
191احسان دهنویپشم

اصول طرح، نقش و رنگ فرش های معاصر تبریز )از زمان تأسيس 
193مولود اقبال قاضی جهانشرکت سهامی فرش 1341 تا به امروز(

امکان سنجی پياده سازی و بازاریابی الکترونيکی در بازار فرش 
194زینب بی غمدست باف استان فارس

195طيبه سليمانيان مقدماستخراج بردارهای شاخص در قالی دست باف ایران
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مهندسی مجدد زنجيره فرش دست باف با بهره گيری از مدل های 
196مصطفی نجاتیتجارت الکترونيك در استان یزد

تأثير سازمان تجارت جهانی)WTO( در توسعه تجارت بين المللی 
197منصوره گل ميمیقالی دست باف ایران

اهميت سليقه مشتري در بازار هدف زماني که شرکت ها به تعيين 
کردن سليقه مشتریان در بازار هدف بي توجهی می کنند )فرش 

دست باف ایرانی در لندن(
198اعظم محمدخاني

199شبنم محمدیبررسی تطبيقی شيوه های طراحی فرش منطقه هریس

200مریم مصورزاده خوئیتأثير بازارگرایی بر عملکرد صادرات فرش دست باف ایران
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چکیده طرح های مطالعاتی

صفحهنام محققعنوان

مستندسازی شيوه های رنگرزی طبيعی در کارگاه های رنگرزی 
202احسان اکرامیدر مناطق تعيين شده از ایران )استان های مرکزی و همدان(

203فرزانه ملکانبررسی رنگزاهای طبيعی خامه قالی

بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان چهارمحال 
204آرش الماسيانو بختياری(

205احسان خواجه افضلیبررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان یزد(

206نعيمه اعظمیبررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان فارس(

207زهرا احمدیبررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان کرمان(

209محمد رحمانی خواجوییبررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان اصفهان(

210فرزانه ملکانبررسی ویژگی های مواد اوليه مورد مصرف در فرش دست باف

211محسن حسينخانیبررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان قم(

های  )استان  های رنگرزی  بررسی وضعيت موجود کارگاه 
212عبداله احراریخراسان شمالی، جنوبی، رضوی(

213احسان اکرامیبررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان زنجان(

مستندسازی چکيده طرح های پژوهشی )تحقيقاتی، مطالعاتی و 
214فرزانه ملکاندانشجویی( مرکز ملی فرش ایران از سال 1384 لغایت 1392«
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پیشگفتار

مورخ 1382/1/20  به شماره 1901/5169  اداری  عالی  مصوبه شورای  براساس 
همه امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت فرش 
دست باف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی 
تولید و صادرات و اقدامات حمایتی مربوط به آن در حوزه مرکز ملی فرش ایران 

تجمیع شد.
کتاب حاضر در راستای بیان بخشی از عملکرد پژوهشی این مرکز که به صورت 
عملیاتی از اواخر 1383 شروع به کار نمود تهیه شده است، که مشتمل بر چکیده 
طرح های پژوهشی سال های 1384 تا 1392 بوده و در برخی موارد نیم نگاهی به 

فعالیتهای پژوهشی قبل از آن نیز داشته است.
این کتاب در شش بخش کلی پژوهش های اقتصاد و بازرگانی، اجتماعی و مدیریت، 

فنی، طرح و نقش، دانشجویی و مطالعاتی ارائه شده است.
به  مربوط  عنوان  یافته، 18  عنوان طرح خاتمه  ازمجموع 140  راستا  در همین 
اقتصادی و بازرگانی، 25 عنوان اجتماعی و مدیریت، 33 عنوان فنی، 11 عنوان 

طرح و نقش، 41 عنوان دانشجویی و 12 عنوان مطالعاتی می باشد.
اگرچه همانطور که گفته شد نوشتار حاضر بخشی از فعالیت های پژوهشی این 
مرکز را نشان می دهد، لیکن معاونت تحقیقات و آموزش دست منتقدین را در 
نقد عملکرد خود به گرمی می فشارد و از پیشنهادهای سازنده صاحب نظران و 

اندیشمندان حوزه پژوهش هنر- صنعت فرش صمیمانه استقبال می کند.

محسن حسن زاده
معاون تحقیقات و آموزش
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چکیده 
طرح های پژوهشی

 اقتصادی و بازرگانی
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تحقيق پيرامون مقایسه تطبيقي سياست  هاي تجاري ایران و سایر کشورهای 
توليدکننده در زمينه توليد و صادرات فرش دست باف طی دوره سی ساله 

2000-1970 ميالدی
مجری: فيروزه عزيزي /  سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، توليد، صادرات، سياست تجاری، تطبيقی
چكیده: 

در ايران مشكالتي ناشي از اقتصاد تك  محصولي و تكيه بر درآمدهاي نفتي سبب ايجاد اقتصادي 
ايران،              اقتصاد  ويژگي  اين  با  است.  شده  نفت  ناپايدار  بازار  باالخص  خارجي،  عوامل  از  متأثر 
مي  توان به اهميت و نقش صادرات غيرنفتي در كشور پي  برد. در بازه زمانی 30 ساله مورد بررسی 
در بين صادرات غيرنفتي كشور، فرش دست باف همواره در مقام اول قرار داشته و سهمي بيش از 
25 درصد از صادرات غيرنفتي را تشكيل داده است. مروري بر حجم و ارزش صادرات فرش كشور 
طي سه دهه اخير )1379-1349( بيانگر آن است كه صادرات فرش نوسانات زيادي داشته است. به 
خصوص چند سالي است كه غبار مشكالت، صنعت فرش را پاييزي و سرد كرده و باعث نگراني 

توليدكنندگان و دست  اندركاران بازارفرش شده است. 
بديهي است عوامل مختلفي مي  توانند بر اين امر اثرداشته كه از آن جمله مي  توان به سياست  هاي 

تجاري كشور، سياست هاي كشورهاي رقيب، تغيير در ساليق و تقاضاي جهاني و.... اشاره كرد.
در اين تحقيق ضمن مروري بر جايگاه فرش دست باف در اقتصاد كشور، سياست  هاي تجاري 
ايران و كشورهاي رقيب مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفت. در اين راستا تاثير كمي سياست  هاي 
تجاري كشور بر توليد، صادرات و سهم ايران از بازار جهاني فرش دست باف نيز مورد آزمون قرار 
گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه سياست  هاي تجاري كشور )پيمان  ارزي، 
واردات مواد اوليه، تشويق صادرات، واردات در مقابل صادرات، اعتبار صادراتي و نرخ ارز صادراتي 
)سياست  ارزي( طي دوره مورد بررسي در راستاي افزايش توليد و صادرات فرش دست باف كشور 

نبوده است.
شايان ذكر است كه طي همين دوره كشورهاي رقيب با اتخاذ سياست  هاي تشويق صادرات و تالش 

درجهت كاهش موانع صادراتي پيوسته درصدد افزايش سهم خود از بازار جهاني اقدام نموده  اند.
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تحقيق پيرامون تأثير محدودیت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش 
دست باف ایران در بازارهای جهانی
مجری: عالءالدين ازوجی / سال خاتمه: 1382 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، تجاری، تعرفه، صادرات، بازارهای جهانی
چكیده: 

فرش دست باف ايران از جمله كاالهاي مهم صادرات غيرنفتي ايران است كه بررسي بازار جهاني 
منظور              به  واردكننده  كشورهاي  اي  تعرفه  و  تجاري  هاي  محدوديت  شناسايي  و  محصول  اين 
برنامه ريزي در جهت رشد و توسعه صادرات آن حائز اهميت است.اين بررسي نشان مي دهد كه 
در زمان اجرای اين پژوهش عمده فرش ايران به اتحاديه اروپا )بيش از 84درصد( صادر مي شود 
ولي در عين حال به تدريج سهم ايران در بازار جهاني كاهش يافته و در حالي كه سهم رقباي ايران 
افزايش يافته است.كشورهاي خريدار فرش در بازار جهاني شامل اتحاديه اروپا، آمريكا، سوئيس، 
 ژاپن و كانادا )در مجموع 95درصد بازارجهاني( مي باشند. متوسط عوارض وضع شده بر واردات 
فرش بين 11-8 درصد در نوسان بوده كه بيشترين و كمترين آن به ترتيب توسط كشورهاي كانادا 
و آمريكا اتخاذ شده است و در حالي كه اين كشورها كمتر از موانع غيرتعرفه اي به عنوان ابزار 
تجاري استفاده نمودند. در ادامه منظور ارزيابي رابطه بين محدوديت هاي تجاري و تعرفه اي بر 
صادرات فرش مطالعه ميداني )پرسش نامه اي( با حجم نمونه آماري 50 صادركننده انجام شده است 
و نتايج نشان مي دهد كه پرسش شوندگان به رابطه بين اين دو متغير واقفند اما ميزان آشنايي باچنين 
محدوديت هايي كم بوده و معتقدند كه ايجاد چنين محدوديت هايي تأثير كمي بر قيمت و سهم 

بازار صادراتي ايران دارد.
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شناسایی بازارهای جدید به منظور توسعه صادرات فرش دست باف 
ایران درآن ها 

مجری: وحيدرضا ميرابی / سال خاتمه: 1382 
واژگان کلیدی: بازارهای جديد، توسعه، فرش دست باف، صادرات

چكیده: 
تحقيق حاضر در زمينه شناسايي بازارهاي جديد و توسعه سهم صادرات فرش دست باف ايران در 

آن ها است. كه اين تحقيق داراي دو فرضيه مي باشد كه عبارت است از:
1- عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر توسعه سهم صادرات فرش دست باف ايران در بازارهاي 

جديد مؤثر است.
2- استفاده از آميخته بازاريابي بر توسعه سهم صادرات فرش دست باف ايران در بازارهاي جديد 

مؤثر است.
در اين پژوهش روش تحقيق به كار رفته روش توصيفي و روش كاربردي مي باشد و تحقيق 
حاضر به نوعي پژوهش پيمايشي محسوب مي شود. با توجه به يافته هاي تحقيق اين نتيجه به دست 
آمد كه تثبيت قيمت فرش و حذف واسطه ها از كانال های توزيع فرش در بازارهاي جديد مؤثر 
نيست و اين عوامل روي فرضيه ها ما تأثيري ندارد. و همچنين مي توان گفت تغيير الگوي مصرف، 
افزايش ميزان خريد از طريق تبليغ كاربردهاي مختلف فرش، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي 
تبليغاتي، تغيير در طرح و رنگ، بهبود مواد مصرفي، تنوع  فرش، انجام فعاليت هاي آموزشي و 
دادن به اندازه هاي فرش، كاهش قيمت فرش،  آشنا ساختن مصرف كنندگان با جاذبه هاي فرش 
ايران، آشنايي فروشندگان با فرهنگ خريداران،  ارائه كاتالوگ در نمايشگاه ها به زبان كشور مقصد، 
برگزاري سمينارهای آموزشی در كشور مقصد، ارائه اطالعات مناسب در مجالت تخصصي، داشتن 
نمايندگان خارجي، مهارت فروشندگان، توجه به درآمد ناخالص ملي و قدرت خريد مردم در 
بازارهاي هدف،  سهولت در امر صدور ويزا، موافقت نامه هاي اقتصادي منطقه اي، داشتن روابط 
سياسي مطلوب، ورود به كشورهايي با درآمد سرانه باال،  توجه به دامنه تحقيقات بازاريابي،  دخالت 

بخش خصوصي، در توسعه سهم صادرات فرش دست باف ايران مؤثر است.
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بررسي مزیت نسبي در توليد و صادرات فرش دست باف ایران 
)آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، همدان، قم، تهران(

مجری: سيدمهدي حسيني/ سال خاتمه: 1383 

واژگان کلیدی: مزيت نسبي، فرش دست باف، صادرات، واردات
چكیده: 

نقش و اهميت موضوع مزيت نسبي در طراحي سياست هاي تجاري كشورها و گزينش روندهاي 
مناسب توليد و صادرات كاال  امري انكارناپذير است، به طوري كه در حال حاضر بخش عمده اي 
از مباحثات و مذاكرات بين المللي در زمينه تجارت به ارائه راه كارهايي جهت رفع نواقص بازارها 
و هدايت بازارها به سمت و سوي بهره مندي از مزيت نسبي اختصاص يافته است. در اين ميان 
عوامل مختلفي در هر يك از مراحل توليد،  صادرات و تقاضاي كاال ،  مزيت نسبي يك كشور را متأثر 
مي سازند و اين امر موجب ايجاد تغيير در جايگاه كشورها به لحاظ برخورداري از مزيت نسبي در 
عرصه بين المللي شده است. اين امر ما را برآن مي دارد كه نسبت به بررسي مزيت نسبي كاالهاي 

توليدي– صادراتي در كشور اقدام نماييم.
هنر- صنعت فرش دست باف از جمله صنايعي است كه طي سال های اخير شاهد نوسانات شديد 
در روند توليد و صادرات آن بوده ايم. بر همين اساس در تحقيق حاضر سعي داريم ضمن معرفي 
شاخص هاي مختلف تعيين مزيت نسبي، به اندازه گيري مزيت نسبي كشور در زمينه توليد و صدور 
فرش دست باف و ارزيابي نقش عوامل مؤثر برآن بپردازيم. به اين منظور،  شاخص مزيت نسبي 
آشكار شده )RCA( جهت محاسبه مزيت نسبي كشور در صادرات فرش دست باف، شاخص هزينه 
منابع داخلي )DRC( جهت محاسبه مزيت نسبي كشور در توليد فرش دست باف و كشش قيمت 
تابع تقاضاي جهاني فرش دست باف ايران به منظور محاسبه مزيت نسبي رقابتي كشور مورد نظر 

قرار گرفته اند.
نتايج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاكي از آن است كه ايران طي سال های مورد بررسي 
داراي مزيت نسبي در زمينه صادرات فرش دست باف بوده است )RCA >1(. البته تخمين تابع روند 
تغييرات شاخص RCA نشان دهنده نوسانات شديد وضعيت مزيت نسبي كشور در زمينه صادرات 
نمايانگر  ايران،  تقاضاي جهاني فرش دست باف  تابع  قيمتي  تخمين كششي  باشد.  مي  كاال  اين 
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 .)E >1( چسبندگي شديد مقدار تقاضاي فرش ايران با قيمت فروش آن در سطح بين المللي است
محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نيز حكايت از آن دارد كه كشور در زمينه توليد 
فرش های اعالباف 60 رج تمام ابريشم در استان های آذربايجان شرقي و قم و فرش های معمولي 
باف 50 - 45 رج در استان های اصفهان و خراسان داراي مزيت نسبي و در توليد فرش های درشت 
باف 30 رج در استان همدان از عدم مزيت نسبي برخوردار است. به منظور تحليل نتايج به دست 
آمده، ضمن محاسبه نرخ ارز غايي،  قيمت غايي فروش، ارزش غايي مواد اوليه داخلي و نهاده هاي 
قابل تجارت  به كار رفته در توليد هر مترمربع فرش دست باف،  اقدام به محاسبه و تحليل كشش 
ارزي و قيمتي DRC و همچنين كشش DRC نسبت به تغييرات ارزش مواد اوليه داخلي و ارزش 
نهاده هاي قابل تجارت نموده ايم. مهم ترين عوامل مؤثر در مزيت نسبي كشور در توليد و صادرات 
فرش دست باف نيز در قالب سؤاالت پرسش نامه هاي تحقيق و در سطح ميدان تحقيق )استان های 
آذربايجان شرقي، قم، اصفهان،  خراسان و همدان( مورد پرسش قرار گرفته و نتايج به دست آمده با 
استفاده ازنرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با به كارگيري روش های تحليل آماري 
)توصيفي و استنباطي( نسبت به ارزيابي نقش عوامل مذكور بر مزيت نسبي كشور اقدام شده است.
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بررسي هزینه تمام شده فرش دست باف و روش های کاهش آن
مجری: مهدي كياني ابري/ سال خاتمه: 1383 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، هزينه، كاهش
چكیده: 

فرش دست باف از ديرباز يكي از اقالم عمده صادرت غيرنفتي بوده و همواره سهم قابل مالحظه اي 
از درامد ارزي كشور را به خود اختصاص داده است. براي حمايت از توليد محصول و به منظور 

استمرار و افزايش صادرات آن بايد هزينه مرتبط با توليد مورد ارزيابي قرار گيرد.
در اين راستا در استان های همدان، فارس و مركزي فرش های معمولي بافت و استان های آذربايجان 

شرقي، اصفهان و قم فرش های ريز بافت انتخاب گرديدند.
اين تحقيق در استان های همدان، روستائي باف، فارس، عشايرباف،  فرش های مورد بررسي در 
مركزي، ساروق، آذربايجان، شش متري، تبريز و قم زرع و نيم و اصفهان يك زرع و نيم مي باشند. 
مشاركتي(  و  كارفرمائي  فرمائي،  )خويش  پرسش نامه  طريق  از  تحقيق  اين  موردنياز  اطالعات 
جمع آوري شد، سپس با استفاده از نرم افزارهايEVEIEWS,EXECL,FRONTIRE 4.1  مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج اين تحقيق نشان داد هزينه تمام شده قالی های مذكور در زمان اجرای اين پژوهش در شرايط 
كارفرمائي و خويش فرمائي در استان همدان به ترتيب برابر 269609 و 233602، اصفهان برابر 
324699 و 315050، قم برابر 155297 و 166381، فارس 112535 و 61218، آذربايجان شرقي 
برابر1309972 و 1078660، مركزي برابر 544027 و 315264 تومان مي باشد. به عالوه اين تحقيق 
نشان داد كه آموزش تأثير معني داري بر كارائي توليد قالي مي گذارد اين در حاليست كه بيشتر 
استان ها از سطح آموزش پائيني برخوردار مي باشند و بايد مدنظر سياست گذاران صنعت فرش 
قرار گيرد. همچنين در اين تحقيق عوامل مؤثر بر كارائي در هريك از استان ها مورد بررسي شد و 
مهم ترين عوامل، سواد، سن، جنس، تجربه و نوع مديريت )خويش فرمائي، كارفرمائي،  و مشاركتي(
برروي كارائي فعاليت قالی بافی در هريك از استان ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و 
نيز در استان های مختلف مقياس بهينه توليد معين شد به طوري كه مقدار آن در استان های اصفهان 

5، همدان 7، مركزي 10، قم 6، فارس 2، آذربايجان شرقي 4 دار بوده است.
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مقایسه اقتصادي استفاده ازرنگزاهاي طبيعي و مصنوعي در فرش 
دست باف با توجه به محدودیت ها و امکانات

مجری: محسن حسن زاده/ سال خاتمه:1384 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، اقتصادی، رنگزای طبيعی و مصنوعی، محدوديت
چكیده: 

شواهد فراواني وجود دارد كه بازار جهاني فرش عالقه مندان زيادي براي رنگزاهاي طبيعي دارد. اين 
تحقيق با عنوان مقايسه اقتصادي استفاده از رنگزاهاي طبيعي و مصنوعي در توليد فرش دست باف 
با هدف مقايسه ميانگين قيمت خامه قالي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي و مصنوعي، نسبت فايده 
به هزينه، ارزش افزوده و كارايي سرمايه گذاري استفاده از رنگزا هاي طبيعي و مصنوعي در توليد 
فرش دست باف در شهر تهران و استان های خراسان، فارس، چهارمحال و بختياري و آذربايجان 

شرقي به اجرا درآمد.
بنابر نتايج به دست آمده از مطالعات ميداني تحقيق، ميانگين قيمت خامه رنگرزي شده با رنگزاهاي 
طبيعي بيشتر از ميانگين قيمت خامه قالي رنگرزي شده با رنگزاهاي مصنوعي مي باشد و نتايج 
تحقيق نشان مي دهد كه اختالف  معنا داري بين ارزش افزوده ناشي از استفاده از رنگزاهاي طبيعي 
و مصنوعي وجود دارد،  همچنين نمونه مورد مطالعه، فرضيه سوم تحقيق مبني بر باالتر بودن فايده به 
هزينه استفاده از رنگزاهاي طبيعي نسبت به رنگزاهاي مصنوعي را مورد تأييد قرار داده اند و مقايسه 
آماري اطالعات به دست آمده نشان مي دهد كه كارايي سرمايه گذاري در توليد فرش دست باف 
با استفاده از خامه رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي باالتر از كارايي سرمايه گذاري توليد فرش 

دست باف با استفاده از خامه رنگرزي شده با رنگزاهاي مصنوعي مي باشد. 
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بررسی موانع و مشکالت سفارش پذیری در مدیریت تقاضای فرش 
دست باف

مجری: مهدی زريباف / سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: تقاضا، فرش دست باف، مديريت، سفارش پذيری، مشكالت
چكیده: 

يكي از مهم ترين و كهن ترين محصوالت ايران فرش دست باف است. محصولي است كه درآن 
هنر و ذوق ايراني از يك سو، تالش و دقت ايراني از سوي ديگر با آن آميخته است. اهميت اين 
محصول به حدي است كه در كشورهاي ديگر به توليد و صادرات آن به نام فرش ايراني پرداخته 
اند و با استفاده از اصول بازاريابي، به فروش آن پرداخته اند. يكي از مهم ترين مشكالت فعلي فرش 
مسئله سفارش پذيري و فروش آن است. در اين تحقيق تالش شده كه موانع  سفارش پذيري در 
مديريت تقاضا مشخص شده و اثرات آن ها در تقاضاي فرش معين گردد. هدف از اجراي تحقيق 
پي بردن به موانع اصلي سفارش پذيري فرش دست باف كشورمان در بازارهاي جهاني است كه 
اين موانع در تقاضاي فرش تأثير مي گذارند. ساير اهدف طرح شامل: شناخت شيوه هاي مختلف 
تقاضا،  شناخت ابعاد سيستمي و ساختار مناسب در سفارش پذيري،  شناخت اثر عملكرد مناسب در 
سفارش پذيري براي انسجام در سفارش پذيري با توجه به نگرش سيستمي، معرفي شيوه هاي نوين 
بازاريابي و لزوم سيستم اطالعات مناسب براي تصميم گيري و ارائه راه كار و پيشنهاد هايی جهت 

بهبود سفارش پذيري فرش دست باف و مديريت مناسب تر تقاضاي فرش مي باشد. 
در اين طرح، فرضيه هايی در ارتباط با موانع سفارش پذيري، از قبيل توجه به نگرش سيستمي، 
استفاده از شيوه هاي نوين بازاريابي، ايجاد و استفاده از سيستم اطالعات مديريت، داشتن عملكرد 
مناسب و انجام نظارت هاي الزم در سفارش پذيري، و داشتن ساختار منسجم و هماهنگ در 
سفارش پذيري به عنوان متغيرهاي مستقل و مديريت تقاضا به عنوان متغير وابسته مطرح و از 
طريق تحقيقات توصيفي با استفاده از داده هاي ثانويه و ميداني از طريق پرسش نامه و مصاحبه 
سؤاالتي مرتبط با فرضيه ها مطرح گرديد و پس از تست هاي آماري از طريق SPSS و با استفاده 
از روش سنجي ترتيبي مانند ضريب همبستگي اسپيرمن و تاي كندال كليه فرضيه ها تأييد گرديد. 
ضمناً در مصاحبه با دست اندركاران با تجربه و ماهر در فرش ايران كه در ضميمه تحقيق آمده 
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نتايج ديگري نيز حاصل گرديد كه حاوي نظر اين متخصصان است. براي سنجش روايي سؤاالت 
پرسش نامه از آزمون كرونباخ استفاده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد گرديده 
در ساختار سفارش پذيري بايد انسجام بيشتري حاصل شود، در سفارش پذيري داشتن نگرش 
سيستمي، استفاده از سيستم هاي اطالعاتي براي تصميم گيري، ضروري است و با عملكرد مناسب 
و نظارت هاي مناسب در سفارش پذيري و استفاده از سيستم هاي نوين بازاريابي مي توانيم تقاضاي 

فرش ايران را با مديريت مناسب تري بهبود بخشيم.
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بازارهای  در  تمرکزگرایی  تطبيقی  وضعيت  پيرامون  تحقيق 
صادراتی فرش دست باف ایران و رقبای عمده

مجری: قدرت اله امام وردی/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: تمركزگرايی، صادرات، فرش دست باف
چكیده: 

در طول تاريخ، فرش ايران شهرت جهانی داشته است. تحقيق و تفحص در آثار پيشينيان اين نكته 
را اثبات می كند كه عرصه تمدن و هنر ايران زمين هيچگاه از حضور فرش خالی نبوده است. هنر 
قالی بافی نه تنها حوزه فعاليت و منبع ارتزاق گروهی از مردم به شمار می رفته بلكه از ديرباز يكی 
از معدود منابع مهم درآمدهای ارزی كشور بوده و سهم عمده ای از صادرات كشور را به خود 
اختصاص داده است. ليكن توليد و صادرات جهانی اين محصول در سال های اخير دچار تغيير و 
تحوالت بسياری بوده و كشور ما را نيز به عنوان بزرگترين توليدكننده و صادركننده تحت تأثير قرار 
داده است. كشورهای پر جمعيت و كم درآمد كه نيازمند ايجاد اشتغال با كمترين هزينه و باالترين 
سودآوری برای شهروندان خود بودند به اين صنعت اصيل روی آورده اند. در اين ميان می توان 
به كشورهايی مانند هند، پاكستان، چين و نپال اشاره نمود. فراوانی نيروی كار ارزان قيمت در اين 
كشورها از يك سو و روند صنعتی شدن ايران كه موجبات گرانی و كمبود نيروی انسانی را پديد 
آورده بود، از سوی ديگر، كم كم سهم ايران را به نفع كشورهای رقيب كاهش داد. اين تحقيق در 
راستای مسئله فوق الذكر تعريف شده و در صدد بررسی تمركزگرايی در بازارهای صادراتی فرش 
ايران و علل آن می باشد.به همين منظور در قسمت اول تحقيق مبانی نظری تمركزگرايی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و در قسمت دوم تحقيق به بررسی وضعيت صادرات فرش دست باف ايران در 
بازارهای جهانی به لحاظ توزيع جغرافيايی و علل كاهش صادرات و همچنين وضعيت كشورهای 
عمده صادركننده فرش دست باف در بازارهای جهانی پرداخته شده است. در قسمت سوم مطالعه 
نيز به بررسی تمركزگرايی در بازارهای صادراتی فرش دست باف ايران و عوامل كمی و كيفی و 

مؤثر بر آن پرداخته شده است.
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بررسی نقش بيمه های صادراتی و سایر پوشش های حمایتی درتوسعه 
صادرات فرش دست باف

مجری: قاسم روشناس/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: صادات، فرش دست باف، بيمه های صادراتی، حمايتی، توسعه
چكیده: 

از دير باز فرش دست باف يكي از مهم ترين محصوالت داراي مزيت نسبي صادراتي ايران است 
كه به لحاظ اقتصاد روستايي در ايجاد اشتغال نقشي انكارناپذير دارد. متأسفانه طي يك دهه اخير 
روند ارزش صادرات فرش سير نزولي را سپري نموده است به نحوي كه ارزش صادرات آن با 
برخورداري از ميانگين نرخ كاهشي معادل 4 درصد در سال از حدود 636 ميليون دالر در سال 
1376 به حدود 471/5 ميليون دالر در سال 1383 تنزل يافته است. لذا متوليان توليد و صادرات 
اين محصول از جمله مركز ملي فرش ايران در پي رفع تنگناها و فراهم نمودن بستر مناسب تر 

صادراتي آن هستند.
فلسفه تشكيل سازمان های ضمانت صادرات كه در برخي كشورها قدمت آن به دهه 1920          برمي 
گردد، عبارتست از »تامين امنيت« و تسهيل مسأله »تامين مالي صادرات« قبل و بعد از صدور كاال و 
خدمات است. همچنين با دسته بندي كشورها از نظر سطح و ميزان ريسك، ايجاد بانك اطالعاتي 
و ايفاي نقش اطالع گيري و اطالع رساني، متمركز نمودن مطالبات و استفاده از اهرم هاي سياسي، 
از سوخت مطالبات و كاهش هزينه  براي وصول مطالبات ضمن جلوگيري  اقتصادي، حقوقي، 
وصول آن ها به حفظ سرمايه ها كمك كرده و فضاي مناسبي براي گسترش فعاليت هاي صادراتي 
فراهم مي آورند. به موجب ويژگی های خدمات اين سازمان ها، عمدتأ دولتي و تحت حمايت دولت 
مي باشند. در كشور ما نيز صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 1352 تأسيس گرديد كه پس از 
يك دوره توقف كامل به لحاظ تحوالتي چون بروز انقالب اسالمي و جنگ تحميلي،  اين صندوق 
در كنار شركت بيمه صادرات وسرمايه گذاري از سال 1373 فعاليت مجدد خود را آغاز نموده است.
كه از جمله اهداف اصلي آن شناخت و ارزيابي كميت و كيفيت خدمات صادراتي در ايران و 
مقايسه آن با رويه هاي متداول در كشورهاي توسعه يافته و گروه كشورهاي در حال توسعه رقيب 
صادراتي ايران و ارائه راه كارهايي براي كاهش ريسك صادرات فرش دست باف و توسعه و ترويج 
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فرهنگ استفاده از خدمات صادراتي توسط صادركنندگان فرش دست باف مي باشد كه مرتبط با 
اهداف پنچ گانه،  فرضيه هايی پيرامون عوامل تاثيرگذاري بر توسعه صادرات فرش دست باف و نيز 
متغيرهاي مؤثر بر انگيزه هاي صادركنندگان اين محصول طرح گرديده است. لذا روش اين تحقيق 
در كنار مطالعات كتابخانه اي، انجام مطالعات پيمايشي به شيوه طراحي فرم پرسش نامه براي دو 
گروه جامعه آماري، صادركنندگان فرش دست باف عضو اتحاديه صادركنندگان فرش دست باف 
ايران و مسئوالن و كارشناسان ذي مدخل ارائه دهنده اين قبيل خدمات صادراتي در مؤسسات و 

شركت هاي داخلي بوده است.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پنج گانه اين تحقيق مبتني بر آماره هاي كاي اسكوئر، اسميرنوف، 
واليس،  تحليل عاملي و تحليل مسير نشان مي دهد كه بيمه ها و تضمين ها و اعتبارات صادراتي در 
توسعه صادرات فرش دست باف نقش بسيار مؤثر دارند و به اعتقاد صادركنندگان فرش دست باف و 
كارشناسان، عملكرد مؤسسات داخلي متناسب با تعهدات ايشان نبوده و قوانين و رويه هاي جاري 
در اين مؤسسات متناسب با خواست و نياز صادركنندگان فرش دست باف نبوده است و نيز كيفيت 
خدمات مورد بحث در ايران در سطح پايين تري از كميت و كيفيت ارائه بيمه ها، تضمين ها و 
اعتبارات صادراتي در كشورهاي رقيب صادراتي ايران همچون كشورهاي تركيه، هندوستان و چين 
مي باشد. به نحوي كه توان رقابتي صادركنندگان كشورمان را با ايشان دچار نقصان نموده است. 
نهايتأ در اين تحقيق معطوف با يافته هاي مطالعات كه اشاراتي به برخي از آن ها داشتيم، پيشنهاد های 
كاربردي و پژوهشي ارائه شده است. اميد است در كانون توجه مراجع تدوين برنامه هاي توسعه 
بخشي و تصميم  گيری مؤسسات و شركت هاي دولتي دست اندركار ارائه اين قبيل خدمات و نيز 
تشكل هاي صنفي صادركنندگان و مركز ملي فرش ايران به عنوان متولي مستقيم كليه امور توليد و 

صادرات فرش دست باف ايران قرار گيرد.
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تحقيق پيرامون نقش اشتغال زایي و توزیع درآمد در صنعت فرش 
دست باف )استان های آذربایجان شرقی و اصفهان(

مجری: سيدعباس جعفري/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: فرش دست باف، اشتغالزايی، توزيع درآمد
چكیده: 

بنابر ضرورت مطالعه اقتصادي و اجتماعي صنعت فرش دست باف، اين تحقيق به بررسي و وضعيت 
اشتغال و چگونگي توزيع درآمد در مراحل مختلف توليد فرش دست باف مي پردازد. هدف اصلي 
آن را شناسايي فرآيند توليد در انواع فرش دست باف )پشم، كرك و ابريشم( و بررسي چگونگي 
توزيع درآمد بين بخش هاي مراحل توليد تشكيل مي دهند. با انجام اين طرح، هزينه عملياتي و 
همچنين درآمد حاصل از آن به تفكيك به دست آمده است. فرآيند توليد در اين صنعت به توليد 
مواد اوليه، ريسندگي و تابندگي نخ و الياف، رنگرزي و كالف پيچي، اماده سازي و تجهيزات،  
طراحي و نقشه، بافت و بافندگي، آماده سازي فروش،  بازرگاني و خدمات نهايي فروش شناسايي 
گرديد، كه به مراحل پيشين بافت و پسين تفكيك مي شوند. برطبق محاسبات و نتايج تحقيق مي 
توان گفت بخش قابل مالحظه اي از نيروي كار شاغل در صنعت فرش دست باف داراي تحصيالت 
ابتدايي هستند. اغلب كارفرمايان در اين صنعت در تعيين قيمت محصول خود مؤثر نيستند. سهم 
هزينه نيروي كار استخدامي در مرحله توليد پنبه باالترين و در مرحله بافت قابل مالحظه نيست 
وليكن در صورت احتساب نيروي كار رايگان خانوار،  سهم اين هزينه فرصت در مرحله بافندگي 
افزايش داشته و به حدود 15 درصد مي رسد. سهم هزينه جاري شامل نيروي كار، مواد و ابزار توليد 
به نسبت هزينه هاي سرمايه اي در سطح بسيار باالتري قرار دارد. سهم ارزش مانده كه به كارفرما 
تعلق دارد نسبت به كل ارزش محصول در بافت فرش ابريشم بيشتر از ديگر فرش ها مي باشد. ميزان 
اشتغال در توليد يك متر فرش ابريشم بيشتر از فرش كرك و پشم است و از طرفي داراي ارزش 

افزوده باالتري است. دليل اين تفاوت عامل تخصص و مهارت،  نوع بازار و كيفيت فرش است.
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بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای داخلی فرش دست باف
مجری: محمد نجارفيروزجايی/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: فرش دست باف، مؤثر، تقاضای داخلی
چكیده: 

در اين تحقيق به دنبال شناسايي متغيرهايي هستيم كه براي تقاضاي داخلي فرش دست باف مؤثر 
هستند. براي اين منظور الزم بوده است كه عالوه بر متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي فرش دست باف به 
عنوان يك كاالي مصرفي، متغيرهايي كه براي تقاضاي آن به عنوان دارايي اثر مي گذارند، مد نظر 
قرار گيرند. لذا سنجش حساسيت تقاضاي فرش دست باف در مقابل قيمت فرش دست باف، قيمت 
فرش ماشيني،  موكت،  مخارج كل خانوار، نرخهاي بازدهي سرمايه گذاري روي فرش، و داراييهاي 
جايگزين )شامل اتومبيل سواري و ارز( و سطح ثروت بخش اصلي اين تحقيق را تشكيل مي دهد. 
بررسي نقش عوامل فرهنگي در تقاضاي فرش دست باف،  بخش ديگري از اين مطالعه مي باشد. 
حساسيت تقاضاي فرش دست باف در مقابل متغيرهاي اقتصادي به صورت توصيفي اقتصاد سنجي 

و تأثير عوامل فرهنگي به روش توصيفي مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه كشش تقاضاي فرش دست باف به عنوان كاالي مصرفي در مقابل 
قيمت فرش دست باف در طول زمان افزايش داشته است و در سال های پس از انقالب بزرگتر از 
واحد بوده است. به طوري كه متوسط كشش قيمتي تقاضا در كل دوره بررسي 1377-1353، و براي 
دوره پس از انقالب به ترتيب برابر با 1/15و 1/75 بوده است. كشش درآمدي )مخارجي( تقاضاي 
آن همواره بزرگتر از واحد و پس از انقالب اين حساسيت تشديد گرديد. متوسط كشش درآمدي 
براي كل دوره بررسي 1/83 و براي سال های پس از انقالب 2/26 برآورد گرديد. از ميان عوامل مؤثر 
برتقاضاي فرش به عنوان دارايي، تنها متغير ثروت اثر معنادار بر تقاضاي فرش داشته است. فرش 
ماشيني به عنوان جانشين فرش دست باف عمل كرده است، اما قيمت موكت تاثير معنادار بر تقاضاي 
فرش دست باف داشته است. اكثريت غالب سرپرستان خانواده هاي نمونه در شهرهاي منتخب از 
لحاظ فرهنگي نيز، فرش دست باف را شئي تجملي تلقي مي كنند. گرايش به استفاده از مبل به عنوان 
يك تغيير در فرهنگ مصرفي از داليل قابل توجه كاهش تقاضاي داخلي فرش پس از انقالب به 
حساب مي آيد. نتايج شبيه سازي حاكي از آن است كه اصلي ترين راه براي افزايش تقاضاي فرش 

كاهش قيمت فرش دست باف است. 
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بررسی مزیت رقابتی صنعت فرش دست باف ایران و شناسایی راه 
های ارتقاء و بهبود آن

مجری: اكبر چهارمحالی بيغش/ سال خاتمه: 1384
واژگان کلیدی: مزيت رقابتي، فرش دست باف، سياست هاي دولت

چكیده: 
وابستگي شديد اقتصاد ايران به صادرات نفت و ناپايداري اين منبع درآمدي، دولتمردان و انديشمندان 
اقتصادي كشور را براي رهايي از اقتصاد تك محصولي به تالش واداشته، بر اين اساس در برنامه 
چهارم توسعه توجه خاصي به گسترش صادرات غيرنفتي  شده است. توسعه و تعميق صنعت فرش 
دست باف عالوه بر آنكه مي تواند به ايجاد اشتغال كمك نمايد، مي تواند در معرفي و ارائه فرهنگ و 
هويت ملي ايران نقش موثري داشته باشد. رشد صادرات فرش دست باف كشور مستلزم شناخت و 
بررسي مزيت رقابتي اين صنعت مي باشد.  مزيت رقابتي عبارت است از هر شرايطي كه براي يك بنگاه 
اين امكان را به وجود مي آورد تا محصوالت و خدمات خود را از محصوالت و خدمات بنگاه هاي 
رقيب متمايز سازد و بر سهم بازار خود بيفزايد. از آنجايي كه الگوي پورتر بعنوان يك الگوي غالب 
در زمينه مزيت رقابتي،  چهارعامل »شرايط حاكم بر عوامل توليد«، »شرايط تقاضا«، »صنايع وابسته و 
پشتيبان« و »استراتژي، ساختار و رقابت پذيري شركت« را به عنوان مهم ترين عوامل  تاثيرگذار بر مزيت 
رقابتي برشمرده و دو عامل»دولت« و »حوادث تصادفي و اتفاقي« را كه مي توانند بر چهار عامل فوق 
موثر باشند را نيز در نظر مي گيرد. در نتيجه جهت  تبيين مزيت رقابتي صنعت فرش دست باف كشور، 
ابتدا ضمن  بررسي ادبيات مزيت رقابتي در قالب دو فصل سير تكوين نظريه مزيت و ادبيات مزيت 
رقابتي از ديدگاه مايكل پورتر، به ارزيابي و تحليل وضعيت رقابتي و تجاري ساير رقباي صنعت فرش 
دست باف ايران پرداخته مي شود. سپس با استفاده از ادبيات موضوع و بررسي وضعيت صنعت فرش 
دست باف كشور، به تبيين مزيت رقابتي صنعت فرش دست باف كشور براساس عوامل شش گانه مدل 
الماس پورتر پرداخته مي شود و مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر مزيت رقابتي فرش دست باف كشور 
شناسايي و عوامل سياستي مشخص مي گردد. در ادامه با استفاده از تحقيقات ميداني، درجه اهميت هر 
يك از اين عوامل تعيين و رتبه بندي مي گردند. در نهايت براساس تجزيه و تحليل نتايج حاصله، راه هاي 

ارتقاء مزيت رقابتي فرش دست باف و سياست هاي الزم  پيشنهاد خواهد شد.
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بررسي روش هاي بهره گيري از ظرفيت هاي توریستي کشور در 
توسعه صادرات فرش دست باف ایران

مجری: روح اهلل استيري/ سال خاتمه: 1386

واژگان کلیدی: فرش دست باف، توليد، صادرات، توريست
چكیده: 

در ايران مشكالت ناشي از اقتصاد تك محصولي و تكيه بر درآمدهاي نفتي سبب ايجاد اقتصادي 
متأثر از عوامل خارجي باالخص بازار ناپايدار نفت شده است. با اين ويژگي اقتصاد ايران، مي توان به 
اهميت و نقش صادرات غيرنفتي در كشور پي برد. در بين صادرات غيرنفتي كشور، فرش دست باف 
همواره در مقام اول قرار داشته و سهمي بيش از 25 درصد از صادرات غيرنفتي را تشكيل داده است.
حال يكي از راه هاي صادرات و شناساندن فرش از طريق بهره گيري از ظرفيت هاي توريستي كشور 
و جذب جهانگرد و فروش و صادر نمودن فرش از طريق آنان است. جاي هيچ شكي وجود ندارد 
كه صنعت جهانگردي سبب رونق و حركت اقتصاد جهاني مي شود. اين صنعت در زمينه تجارت 
جهاني رتبه نخست را دراختيار دارد و بزرگ ترين منبع ارزآوري در صادرات به شمار مي رود و 

ميليون ها نفر را به خدمت گرفته است.
اين تحقيق با عنوان بررسي روش های بهره گيري از ظرفيت هاي توريستي كشور در توسعه صادرات 
طريق  از  دست باف  فرش  صادرات  افزايش  روش های  شناسايي  درصدد  ايران  دست باف  فرش 

صنعت جهانگردي براي افزايش سهم فرش های دست باف ايراني در بازار جهاني مي باشد.
صنعت  طريق  از  دست باف  فرش  صادرات  افزايش  روش های  شناسايي  شامل  تحقيق  اهداف 
جهانگردي و ارائه پيشنهادهاي كاربردي جهت توسعه صادرات فرش دست باف منتج از نتايج طرح 

تحقيقات مي باشد. نوع تحقيق براساس اهداف تحقيق از نوع كاربردي مي باشد.
روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق روش توصيفي تحليل محتوا مي باشد كه باتوجه به ماهيت 
اين روش به منظور گردآوري اطالعات و در نظرگرفتن محدوديت هاي زماني و نحوه دسترسي به 
افراد خبره، با يازده تن از خبرگان حوزه هاي فرش دست باف و صنعت جهانگردي مصاحبه هدايت 

شده و به صورت حضوري انجام گرفت.
اين تحقيق فاقد جنبه آماري بوده و عمدتاً متكي به اسناد و مدارك و شهود و ادراك و تحليل عقالني 
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است. كه پس از جدول بندي پاسخ هاي بدست آمده از مصاحبه و شناسايي نقاط درصد اشتراك و 
افتراق هر پاسخ آن ها را تحليل نموده و نتايج تحقيق و پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي را باتوجه به 

تحليل پاسخ ها ارائه نموده است.
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راهکارهای توسعه بازار داخلی فرش دست باف ایران
مجری: داود چراغی/ سال خاتمه: 1386

واژگان کلیدی: توسعه، فرش دست باف، بازار داخلی، بازاريابی
چكیده: 

اقتصادي،  بازاريابي )قيمت، محصول، توزيع و ترفيع(، عوامل  اين طرح شناسايي عوامل  هدف 
اجتماعي، فرهنگي، قانوني و تكنولوژيكي موثر بر تقاضاي فرش دست باف ايران و ارائه راه كارهايي 
جهت تشديد عوامل موثر مثبت و رفع عوامل منفي براي توسعه بازار داخلي فرش دست باف است. 

بنابراين اهداف عمده زير در اين تحقيق پيگيری می شود: 
1- بررسی عوامل بازاريابی مؤثر بر تقاضای داخلی فرش دست باف ايران

2- بررسی تأتير عوامل رفتار مشتريان ) فرهنگی، اجتماعی، روانی و ...( بر  تقاضای داخلی فرش 
دست باف ايران

3- بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای داخلی فرش دست باف ايران
4- يافتن راهكارهای مؤثر بر تغيير تقاضای داخلی فرش دست باف ايران

فرش  فروشندگان  دست باف،  فرش  مصرف كنندگان  تحقيق  اين  آماري  جامعه  آماری:  جامعه 
دست باف و خبرگان و كارشناسان فرش دست باف است. 

تبريز،شيراز،  تهران،  و شامل شهر های  انتخاب  خانوارها  تعداد  اساس شاخص  بر  تحقيق  ميدان 
اصفهان و مشهد می باشد.

حجم نمونه در اين تحقيق 2000 است كه بر اساس جمعيت آن ها برای شهر تهران 1270 نمونه، 
شيراز 200 نمونه، اصفهان 240 نمونه، تبريز 225 نمونه و اراك 75 نمونه در نظر گرفته شده است. 
در هر شهر نيز 20 درصد نمونه ها به فروشندگان و 80 درصد به مصرف كنندگان اختصاص يافته 

است. 
همچنين با استفاده از روش نمونه گيري تعمدي غير تصادفي نظر 20 نفر از خبرگان اين صنعت در 

قالب فرم مصاحبه گرفته شده است.
به منظور توصيف نتايج حاصل از پرسش نامه ها عالوه بر استفاده از آمار توصيفي از آمار استنباطي 
نيز در جهت آزمون فرضيه ها استفاده شده است. تابع هاي مورد استفاده جهت آزمون فرضيه ها 
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عبارت اند از: آزمون ميانگين، آزمون استقالل دو نسبت، تحليل رگرسيون و همبستگی. 
نتايج نشان می دهد بيشترين تمايل در تمامي شهرها به سمت رنگ كرم و بعد از آن رنگ الكي 

است. در شهر تبريز تمايل خاصي نيز به رنگ پوست پيازي وجود دارد. 
در كليه شهرها طرح هاي خلوت به شلوغ، طرح هاي شهري به روستايي و طرح هاي ريزبافت به 
درشت باف ترجيح دارد. مگر در شهر اصفهان و شيراز كه طرح هاي روستايي به شهري ارجحيت 
بيشتري دارد مردم شناخت مناسبي از انواع طرح هاي فرش دست باف بخصوص فرش دست باف 
خود ندارند. علت آن اشاره به طرح هايي نظير گل و بته، هريس، مهربان،  تاجري، شربياني، بنام، گل 
و مرغ و غيره بعنوان طرح فرش است كه هيچكدام در واقع طرح فرش نيست. فرش كاشان در 
تمامي شهرها به جز تبريز استفاده مي شود. فرش تبريز نيز در كل شهرها بجز مشهد مورد استقبال 
مردم قرار دارد و از بين رسانه ها تلويزيون واز بين شبكه ها شبكه 3 بيشترين طرفدار را در بين 

خريداران فرش دست باف داشته است.
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بررسی نقش و جایگاه صنعت فرش دست باف در اقتصاد ملی
مجری: نعمت فليحی/ سال خاتمه:  1387

واژگان کلیدی: فرش دست باف، جايگاه، اقتصاد ملی
چكیده: 

اينكه  با وجود  صادرات فرش دست باف طی دوره 1382- 1352 نوسانات زيادی داشته است. 
جايگاه خود را در سطح بين المللی به عنوان رتبه بزرگترين صادركننده فرش دست باف حفظ نموده 
است، اما جايگاه صادرات فرش دست باف در مقايسه با ساير اقالم صادراتی در حال كاهش است. 
هنر- صنعت فرش دست باف به عنوان يك فعاليت مكمل مشاغل كشاورزی و روستايی بوده، اما با 
توجه به تعداد قابل توجه شاغلين و سهم ناچيز ارزش افزوده فرش در اقتصاد ملی، دارای شرايط 

مناسبی نمی باشد.
از كل توليد فرش در هر سال قريب به 60 درصد آن صادر می شود و در مقايسه با صادرات ساير 
كاالها در جايگاه بسيار مناسبی قرار دارد. بررسی ها نشان می دهد با اينكه اتحاديه ها وتشكل ها 
نقش مهمی در سفارش پذيری و انسجام هرچه بيشتر قالی بافان دارند، اما سهم عمده درآمد عايد 
تاجر می گردد. چرا كه سهم دست مزد در دو سناريو ارزش توليد به قيمت عوامل و به قيمت بازار 

به ترتيب 25/9 و18/55 درصد می باشد.
محقق با اشاره به رويكرد نوين و رويكرد سنتی به ارتباط هنر- صنعت فرش با اين دو رويكرد 
پرداخته است. با استناد به نتايج محاسبات ضريب فنی و رويكرد نوين نشان داده می شود كه فرش 
دست باف تنها با بخش محدودی بيشترين ارتباط را دارد. بخش های مورد نظر عبارتند از: ساير 
نباتات صنعتی، برق و خدمات مربوطه، انواع نخ و پارچه، مواد شيميايی اساسی، مواد پالستيكی و 

كائوچو چوبی، انواع رنگ و جال دهنده، الياف مصنوعی و....
برای تحريك بخشی فرش دست باف جهت افزايش توليد و ايفای نقش فعالتر در اقتصاد ايران 
می بايست: نخست با تحريك عنصر تقاضای نهايی به ويژه صادرات و سياست های طرف بازار می 
توان به افزايش توليد فرش دست باف كمك نمود. سپس پيوندهای بين بخشی فرش دست باف با 

ساير بخش ها را تقويت نمودكه البته 5 بخش كليدی گفته شده در اولويت قرار دارند.
از ديگر دستاوردهای طرح می توان به موارد زير اشاره كرد:
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1- نرخ ارز بازار تأثير مثبت و معنی داری بر صادرات فرش دارد. به عبارت ديگر با يك درصد 
افزايش در نرخ ارز، صادرات فرش به ميزان 0/49 درصد افزايش می يابد.

2- نسبت قيمت ضمنی توليد ناخالص داخلی به شاخص قيمت فرش تأثير منفی و معنی داری 
بر صادرات فرش دارد. يك درصد افزايش در اين نسبت، صادرات فرش را به ميزان 0/25 درصد 

كاهش می دهد.
3- صادرات با يك وقفه زمانی تأثير مثبت و معنی داری بر صادرات فرش داشته است. ضريب 
تعديل معادل 0/59 بوده و 1/7 سال طول می كشد كه اختالف بين صادرات مطلوب و واقعی از 

بين برود.
4- درآمد نفتی تأثير منفی و معنی داری بر صادرات فرش دارد. اين پديده به معنی وجود بيماری 
هلندی است. بطوريكه يك درصد در افزايش درآمد نفتی، صادرات فرش را به ميزان0/4 درصد 

كاهش می دهد.
5- بر اساس الگوی پانل ديتا و داده های آماری كشورهای واردكننده فرش دست باف، نرخ ارز 
واقعی، تأثير مثبتی بر صادات فرش ايران به كليه كشورها دارد .باالترين تأثير نرخ ارز به ترتيب در 

كشورهای آلمان، ايتاليا و سويس است.
6- نسبت قيمت فروش به شاخص قيمت اروپا تأثير مثبتی بر صادرات فرش به كشورهای مختلف 
دارد. به عبارت ديگر با وجود افزايش قيمت ايران نسبت به شاخص كشورهای اروپايی، صادرات 
فرش نه تنها كاهش نداشته، بلكه افزايش داشته است كه می تواند بيان كننده برند و ويژگی های 

منحصر به فرد فرش ايران باشد.
7- كاهش صادرات فرش ايران با استفاده از نتايج حاصل از تخمين الگوی پانل ديتا، به دليل كاهش 
درآمد سرانه كشورهای واردكننده فرش از ايران نيست. به نظر می رسد كف پوشهای ديگر جانشين 

فرش دست باف شده اند. 
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فرش  هدف  بازارهای  بندی  اولویت  و  ها  شاخص  شناسایی 
دست باف ایران با تأکيد بر محيط بين الملل

مجری: منيره پناهی/ سال خاتمه: 1391 

كشورها،  اجتماعی  محيط  الملل،  بين  اقتصاد  محيط  الملل،  بين  روابط  محيط  کلیدی:  واژگان 
صادرات، بازار هدف، فرش دست باف

چكیده: 
اين طرح كه با هدف شناسايی بازارهای هدف جذاب صادراتی برای فرش دست باف ايران انجام 
يافته است از 3 مرحله اصلی تشكيل شده است؛ در مرحله اول ابتدا شاخص های مؤثر بر انتخاب 
بازارهای هدف صادراتی در 4 حوزه اقتصادی، سياسی و روابط بين الملل، اجتماعی و فرهنگی و نيز 
محيط رقابتی شناسايی گرديدند. سپس  با استفاده از نظر خبرگان مهم ترين و موثرترين شاخص های 
مؤثر در هر يك از اين 4 حوزه شناسايی گرديدند. در مرحله سوم سعی گرديد تا با استفاده از اين 
شاخص ها، بازارهای كشورهای مختلف مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرند. در انتخاب بازارهای 
هدف سعی گرديد تا از روش غربال گری استفاده گردد بدين ترتيب كه كشورهايی كه به واسطه 
مسائل سياسی هيچگونه مراوده اقتصادی با ايران ندارند حذف گرديدند. همچنين كشورهايی كه 
دارای اقتصاد بسيار ضعيف و كوچكی می باشند نيز در مرحله اول غربال گری حذف گرديدند چرا 
كه امكان وجود بازار جذاب برای فرش دست باف كه معموال جزء كاالهای لوكس بشمار می آيد، 
در اين كشورها بسيار ضعيف است. پس از حذف اين كشورها اطالعات الزم برای ساير كشورها 
در هر يك از شاخص های منتخب گردآوری گرديد تا بر اساس اولويت ميزان اهميت شاخص ها، 
ميزان جذابيت بازارهای اين كشورها اولويت بندی گردند. نتايج اين تحليل ها نشان می دهد كه 10 
بازار جذاب براي صادرات فرش دست باف ايران، به ترتيب بازار كشورهاي چين، اياالت متحده 
امريكا، هند، تركيه، آلمان، ژاپن، قطر، سنگاپور، سوئيس و عراق مي باشد. در اين ميان اختالف دو 
كشور چين و اياالت متحده امريكا با ساير كشورها بسيار زياد مي باشد. به عبارتي اين اطالعات 
نشان مي دهند كه بازار كشورهاي چين و امريكا بسيار جذاب تر از بازار ساير كشورها براي صادرات 

فرش دست باف ايران مي باشند. 
بعدی  بخش  در  ايران،  دست باف  فرش  برای  صادراتی  جذاب  بازار  ده  شدن  مشخص  از  پس 
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گزارش، وضعيت بازار فرش دست باف و نيز رقابت در آن بازارها مورد بررسی قرار گرفته است. 
سپس سعی شد تا بر اساس دو شاخص »ميانگين رشد ساالنه بازار فرش دست باف« در برخی از 
كشورهای مورد بررسی و نيز »سهم ايران در آن بازارها« پورتفوليويی از بازارهای هدف صادراتی 
بر اساس مدل گروه مشاوران بوستون پيشنهاد شود. در نهايت نيز بر اساس نتايج اين پروژه مدلی 

برای شناسايی بازارهای هدف صادراتی برای مطالعات آينده پيشنهاد شده است. 
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بررسی مزیت نسبی فرش دست باف
مجری: مجيد ثنايی طرقبه/ سال خاتمه: 1392

واژگان کلیدی: مزيت نسبی،RCA ،DRC ، فرش دست باف
چكیده: 

توجه به مزيت نسبی فعاليتهای مختلف اقتصادی يكی از جنبه های مهم برنامه ريزی اقتصادی است. 
در اين ميان فرش دست باف از نظر صادرات و درآمدزايی در ميان كاالهای توليدی صادراتی از 
اهميت ويژه ای برخورداراست. اين مطالعه با هدف بررسي مزيت نسبی استان های خراسان رضوي، 
اصفهان و آذربايجان شرقی در توليد و همچنين كشور در صادرات انواع مختلف فرش دست باف، 
در سال 90-1389 اجرا گرديد. جهت تعيين مزيت نسبي توليد از شاخص DRC  و SCB و مزيت 
نسبی صادرات از شاخص RCA استفاده گرديد. بخش عمده ای از اطالعات مورد نياز از طريق 
مصاحبه با توليدكنندگان و كارشناسان مربوطه و بخش ديگری از اطالعات از سازمان های ذيربط 
و همچنين پايگاه های اينترنتی تهيه گرديد. نتايج نشان داد تمامي فرش های دست باف توليدی در 
استان های منتخب دارای مزيت نسبی در توليد می باشند. از نظر مزيت نسبی برای صادرات نيز نتايج 
بدست آمده بر اساس شاخص RCA نشان داد كه اگر چه هنوز كشور در صادرات اين كاال دارای 
مزيت نسبی می باشد ولی طی سال های اخير شاخص ياد شده به شدت روند نزولی داشته است 
كه اين خود حاكی از كاهش نسبتاً شديد قدرت رقابت پذيری فرش دست باف ايران در بازارهای 
جهانی است. همچنين نتايج بدست آمده در خصوص ماتريس SWOT نشان داد كه بازاريابی به 

شيوه سنتی يكی از مهم ترين نقاط ضعف در صنعت فرش دست باف می باشد.
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بررسی روند تقاضای کفپوش های نسجی و غيرنسجی و پيش بينی 
روند آینده بازار

مجری: پروانه سالطين/ سال خاتمه: 1393

واژگان کلیدی: تقاضا، پيش بينی، كفپوش، نسجی، غيرنسجی
چكیده: 

يكي از چالش هاي مهم كشورهاي توليدكننده نفت وابستگي شديد آن ها به صادرات اين محصول 
به  اتكا  ميزان وابستگي و  با گسترش صادرات غيرنفتي  اين رو تالش مي شود كه  از  باشد.  مي 
صادرات نفتي كاهش يابد. در سال های اخير اين تفكر كه رشد صادرات غيرنفتي مي تواند به عنوان 

يكي از عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي به شمار آيد به طرز چشم گيري گسترش يافته است. 
در حالي كه تك محصولي بودن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از اساسي ترين مشكالت اقتصادي 
آن ها به شمار مي آيد صادرات نفتي بخش عمده درآمد ارزي اين كشورها را شامل مي شود. بديهي 
بر  نفتی  اقتصاد كشورهای  بر  تأثيرات عمده اي  است هرگونه نوسان غيرعادي در قيمت نفت، 
جاي خواهد گذاشت. توسعه صادرات غيرنفتي همزمان با تقويت ذخاير ارزي، افزايش اشتغال 
به گسترش عدالت اجتماعي و محروميت زدائي كمك مي كند. با توجه به اين كه در سال های 
از  اند و سهمي  از رديف كشورهاي صادركننده مواد خام خارج شده  بسياري  اخير كشورهاي 
بازار فرآورده هاي ساخته شده را به خود اختصاص داده اند و الزاماً به كيفيت روي آورده اند از 
اين روتوجه به صادرات غيرنفتی و عوامل مؤثر برآن مهم می باشد. در اين راستا هدف اصلی اين 
پژوهش، بررسی روند صادرات غيرنفتی )كفپوش های نسجی و غيرنسجی( در اقتصاد ايران و 
كشورهای عمده صادركننده )كفپوش های نسجی و غير نسجی(، بررسی رفتار مصرف كنندگان 
داخلی به تغييرات درآمد، قيمت )كشش های درآمدی، قيمتی، متقاطع( و پيش بينی تقاضای كفپوش 
های نسجی در اقتصاد ايران در افق زمانی 1404 با استفاده ازروش ARIMA می باشد. براساس 
عمده  كشورهای  درميان  ايران  جايگاه  زمانی 2003-2011  دوره  در  گرفته  بررسی های صورت 

صادركننده كفپوش های نسجی و غيرنسجی به شرح زير می باشد:
• در فرش دست باف، ايران در ميانگين ساالنه ارزش و وزن صادرات در ميان كشورهای عمده 

صادركننده اين  كفپوش ها )هند، پاكستان، چين و تركيه( رتبه اول را داشته است.
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ميان كشورهای عمده  در  ارزش و وزن صادرات  ميانگين ساالنه  در  ايران  ماشينی،  در فرش   •
صادركننده اين كفپوش ها )چين، بلژيك و تركيه( رتبه اول را داشته است.

• در گليم، ايران بيشترين ميانگين ساالنه ارزش صادرات و تركيه بيشترين ميانگين ساالنه وزن 
صادرات را در ميان 5 كشور عمده صادركننده )تركيه، ايران، چين، هند و پاكستان( داشته است.

در كفپوش نسجی موكت، ايران در ميان كشورهای عمده صادركننده اين كفپوش ها )چين، بلژيك 
و هند( هم از لحاظ ارزش و هم وزن صادراتی رتبه اول را داشته است.

دركفپوش های غيرنسجی كاشی و سراميك، ايران در ميان كشورهای عمده صادركننده اين كفپوش 
ها)ايتاليا، اسپانيا، چين، تركيه و مكزيك( رتبه آخر را داشته است.

با توجه به نتايج بدست آمده می توان دريافت كه ايران در توليد و صادرات كفپوش نسجی دارای 
مزيت است.

از سوی ديگر و با عنايت به اين كه الزمه هر برنامه ريزی آگاهی از كم و كيف تقاضا می باشد. لذا 
اقدام به برآورد و تخمين تقاضای كفپوش های نسجی و پيش بينی روند آينده آن صورت گرفت. 
در اين راستا از مدل كشش ثابت استفاده شد نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها با روش OLS در 
دوره زمانی 1389-1363 نشان می دهد كه كششهای قيمتی، متقاطع و درآمدی كفپوش های نسجی 
به ترتيب 1/11-0/687 و 4/72 می باشند كه بيانگر حساسيت باالی تقاضای اين  كفپوش ها نسبت 

به تغييرات قيمت و درآمد است.
همچنين ميزان تقاضای كفپوش های نسجی تا سال 1404 با استفاده از روش ARiMA پيش بينی 
گرديد. ضريب نابرابری تايل، نسبت تورش، نسبت واريانس و ميزان نسبت كوواريانس حاصل از 
پيش بينی كفپوش های نسجی با استفاده از روش ARIMA نشان دهنده قدرت باالی مدل تصريح 

شده در پيش بينی می باشد.
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چکیده 
طرح های پژوهشی

 طرح و نقش
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تحقيق پيرامون احيای نقشمایه ها و طرح های گليم 
)فازاول گليم قشقایی(

مجری: ابوالقاسم دادور/ سال خاتمه:  1381

واژگان کلیدی: گليم، قشقايي، نقش مايه، طرح
چكیده : 

تحقيق پيرامون احياء نقش مايه ها و طرح هاي گليم قشقايي تالشي علمي در جهت يافتن و كشف 
ايده هايي است كه منجر به بروز و ظهور نقوش مختلف در گليم قشقايي شده است. اين نقوش 
و طرح ها خود مبين توان باال و ذهن خالق، هوش سرشار و تالش خستگي ناپذير، لطافت طبع و 

موزوني موسيقي گون انديشه بافندگان آن است.
روش تحقيق در اين طرح شامل دو بخش تاريخي و توصيفي است كه در بخش اول به بررسي 
و مطالعه جامع منابع مكتوب اعم از كتب،  نشريات و مجالت، مقاالت و منابع غيرمكتوب شامل 
محاورات و نقل قول ها و داستان ها پرداخته است. در بخش دوم با مراجعه به مناطق زندگي طوايف 
مختلف ايل و مشاهده انواع گليم هاي ايشان و طرح هايي كه در اين گليم ها بافته مي شود،  به تجزيه 
و تحليل مطالب پيرامون موضوعات مرتبط با طرح صورت پذيرفته و از طريق عكاسي از گليم ها 
و طرح هاي آن و همچنين با مصاحبه و گفت و شنود، از بافندگان و طراحان و متخصصان، مطالب 

مهمي يادداشت برداري شده است.
در بخش هاي مختلف به استناد تمامي منابع موضوعاتي همچون جامعه شناسي و مردم شناسي، 
تاريخ و جغرافياي ايل،  اصالت و وابستگي هاي قومي و قبيله اي،  هنر مردمان ايل، معيشت و شيوه 
زندگي، سطح سواد و آموزش در ايل،  آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، خرافات و افسانه ها و 
اسطوره ها و ساير موضوعاتي كه به نحوي مرتبط با عنوان طرح تشخيص داده شده، مورد بررسي 
قرار گرفته است. همچنين تصاويري از انواع گليم هاي طوايف مختلف ايل قشقايي در محل زندگي 
ايشان و در بازار فرش محصوالت شان تهيه شده است،  تا با اتكا به اين بررسي ها و يافته ها ،  انديشه 
هاي پنهان و ذهنيت ها پشتيبان در طراحي و اجراي طرح هاي مختلف نمايان شده و قصد و انگيزه 

نهفته در آن ها را بتوانيم به نحوي با توجه به دستبافته هاي آن ها مورد مطالعه قرار دهيم.
در فصول آخر سعي شده است تا با شناسايي و معرفي نقوش مختلف اعم از نقوش هندسي، گياهي، 
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حيواني، سماوي و اسطوره اي و... به عوامل مؤثر در شكل گيري و ايجاد آن اشاره شود و ارتباط 
آن با اعتقادات، مذهب،  شيوه زندگاني، عاليق و سليقه ها باورها و اعتقادات،  آمال و آرزوها،  محيط 

اطراف و طبيعت بررسي گردد.
در پايان تحقيق نيز ضمن دسته بندي انواع مختلف گليم قشقايي، براساس طرح، نقش و تكنيك ها 

و فنون بافت، نتايج و پيشنهادها ارائه شده است.
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فرش دست باف  نقوش  و  طرح ها  احياء  و  یابي  ریشه  شناسایي، 
ایران )قالی چهارمحال و بختياری(

مجری: محمدرضا زارعی/ سال خاتمه: 1382

واژگان کلیدی: چهارمحال و بختياری، ريشه يابی، احياء، نقوش، فرش دستباف
چكیده: 

در اين تحقيق سعي شده است، طرح ها، نقش ها و رنگ قالی های استان چهارمحال و بختياری به 
تفكيك جغرافيايی مورد شناسايی قرار گيرد. مناطق بافت شهری مانند شهركرد، بن، سامان و نيز 
مناطق روستايی اين استان هر كدام دارای ويژگی های خاص در طرح، نقش و رنگ می باشند. اين 

ويژگی ها بيانگر خصوصيات فرش های شهری و روستايی استان چهارمحال و بختياری می باشد.
طرح، نقش و رنگ جزء متغيرهای اصلی ما می باشد كه بيشتر جنبه توصيفی دارند. از متغيرهای 
فرعی می توان به تكنيك های بافت كه چند ارزشی است )لول، تخت و ....( و نيز ابعاد و رج شمار 

كه متغيرهای كمی می باشد، اشاره نمود.
منابع مطالعات تاريخی در اين تحقيق عبارتند از منابع مكتوب كه در كتابخانه های مختلف و در 
زمينه تاريخچه چهارمحال و بختياری، تاريخچه نقوش و طرح ها را شامل شده. منابع شفاهی نيز نقل 
قول های مردم و اهل فن در زمينه فرش و فرش بافی بود در مورد منابع تصويری بيشتر از تصاوير 
اشياء و آثار باستانی و بر نقوش بناهای مختلف استفاده شده است. در تحقيقات توصيفی به تشريح 
ويژگی های طرح، نقش و رنگ فرش های مناطق مختلف پرداخته شده است. كه با اين توضيحات 

می توان به نمايی كلی از فرش استان چهارمحال و بختياری رسيد.
روستاهای  و  شهرها  و  استان  داخل  در  اردل  و  فارسان  شهرستان های  عشايری  بافت  مناطق 
مسجدسليمان، اللی و سردشت در استان خوزستان می باشد. پس از جمع آوری تصاوير فرش های 
اين مناطق در تحقيقات ميدانی و نيز شرح و توصيف اين طرح ها و نقوش با استفاده با استفاده از 
روش های تاريخی و توصيفی  به ترتيب اهميت شهرستان های اين استان و نيز نظم آلبوم ها به تنظيم 

تصاوير )در آلبوم ها( و توضيحات ويژگی فرش مناطق )در گزارش نهايی( پرداخته شد.
تصاوير طرح و نقش و مواد اوليه و ابزار، خامه های رنگی و نيز تصاوير طرح ها و نقوش طراحی 
شده با دست، در آلبوم های جداگانه ای جمع آوری شده اند كه اين آلبوم ها ما را در شناسايی بهتر 
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ويژگی های فرش اين استان ياری می دهد. از مهم ترين مناطق بافت در شهرستان شهركرد چالشتر 
است و طرح های آن كه عبارتند از: قابی سرو و كاج، خشتی، لچك و ترنج و افشان بته ای كه در 
اكثر نقاط اين شهرستان اجرا می شود. از ديگر مناطق مهم اين شهرستان می توان به فرخ شهر )با 
طرح خشتی و لچك ترنج(، شلمزار و گهرو )با طرح محرابی گلدانی و خشتی( اشاره نمود. در 
شهرستان بروجن در شهرهای نفنه،گندمان، فرادنبه، بلداچی به ترتيب فرش های يلمه، ارمنی، گل 
پتو و خشتی مورد الگو و بافت قرار می گيرد. در منطقه لردگان نيز بيشتر طرح های ترنج نايين با 

گره جفتی رايج می باشد.
در شهرستان فارسان طرح غالب لچك ترنج بابا حيدری است ولی نمونه های قابی و حوضی لری 
يختياری نيز در ميان عشاير بافته می شود. طرح های قابی اوالد و دشتك از مهم ترين طرح های 
شهرستان اردل می باشد كه عشاير خوزستان از اين گونه طرح ها و طرح های بابا حيدری الگوبرداری 

می كنند.
نقوش و طرح ها در مناطق شهری حالت گردان، در مناطق عشايری كاماًل شكسته و در مناطق 
روستايی حالت بين گردان و شكسته را دارد. رنگ بندی فرش های عشاير عموماً گرم تر و نيز تيره تر 

از فرش های شهری و روستايی است.
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بررسی عوامل مؤثر بر ابداع و نوآوری در طرح و نقشه فرش 
دست باف ایران

مجری: مجيد نيكويی/ سال خاتمه: 1382

واژگان کلیدی: ابداع، نوآوري، طرح و نقش، فرش دست باف
چكیده: 

نوآوري در طرح و رنگ فرش ايران مقوله اي است كه بقا و ماندگاري و جاودانگي فرش به آن 
وابستگي دارد. ماهيت نوآوري در فرش ايران تازگي ندارد و همواره جزء جدانشدني آن بوده است. 

همان گونه كه در بسياري از جنبه هاي ديگر زندگي اهميت هميشگي داشته و دارد.
گروهي از افراد جامعه فرش ايران به مقوله ايجاد نوآوري و ضرورت پرداخت به آن تأكيد مي ورزند. 
زيرا از جمله عوامل ركود فرش ايران در بازارهاي رقابتي را تكراري و يكنواخت بودن طرح ها و 
رونق آن را در مشروط به ايجاد نوآوري مي دانند. اين عقيده و انتظار البته بي معني و بيراه نيست. 
به همين دليل مقوله نوآوري، مفهوم آن،  شرايط ايجاد آن، عوامل مؤثر بر آن و تأثيرات آن در طرح 
و نقش فرش ايران موضوع اين تحقيق قرار گرفته و درباره آن به روش تاريخي و توصيفي پژوهش 
شده است. منابع مكتوب و مشاهده نمونه ها براي آگاهي از سير تحول طرح و نقش و يافتن 
مصداق هاي نوآوري مدنظر بوده و براساس آن نتيجه گيري شده است. در اين تحقيق معلوم شد كه 
نوآوري، منابع الهام داشته و براساس سوابق و تجارب قبلي ايجاد مي شود. شي حاصل از نوآوري 
اگرچه تشابه عين به عين با نمونه هاي قبلي ندارد اما جزئيات مشابه و معلوم دارد كه نو و كهنه را از 
هم جدا نمي كند و رشته هاي پيوند قابل شناسايي است. پس در طرح و رنگ فرش ايران نوآوري 
دامنه وسيعي داشته ومي تواند داشته باشد. ذوق و انگيزه دروني فرد، حدآگاهي و شناخت از فرش 
ايران، دسترسي به اطالعات، مطالعه و داشتن مهارت اجرايي و ذكاوت و استعداد بهره مندي از 

اندوخته ها و آموخته ها عوامل اصلي براي ايجاد نوآوري است.
اصالت و ماندگاري و هويت نوآوري ها هم به كيفيت و محتواي منابع الهام و مشاهده و تجربه 
و حدشناخت طرح و نقش فرش ايران بستگي دارد. طرح ها و رنگ بندي هاي نو به شرطي كه 
از بنيان هاي ريشه دار و شناخته شده، برخوردار باشند، در گذر زمان ضمن بقا، باعث گسترش و 
تكامل طرح و نقش خواهد شد و خود بستر نوآوري هاي بعدي را فراهم مي كند. سه مقوله احيا و 
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بازسازي، بازنگري و اصالح و در نهايت نوآوري مسيرهاي اصلي تهيه طرح و نقشه در فرش ايران 
است كه هريك تعريف جداگانه و مصداق هاي معلوم داشته و ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند. در 

اين تحقيق به اين سه مقوله به تفكيك پرداخته شده است.
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فرش دست باف  نقوش  و  طرح ها  احياء  و  یابی  ریشه  شناسایی، 
ایران )قالی کردی ایران(

مجری: ساالر حسن زاده/ سال خاتمه: 1383

واژگان کلیدی: شناسايی، ريشه يابی، احياء، طرح، نقوش، فرش دست باف، كردي
چكیده: 

اين تحقيق به صورت پيمايشي صورت پذيرفته است.
طرح ها و نقوش قالی های كردي ايران با توجه به پراكندگي كردها در مناطق غرب، شمال غرب و 
شمال شرقي ايران داراي تنوع و جذابيت خاص خود است. بيشترين تنوع نقوش در مناطقي است 
كه عشاير كرد طي چند دهه گذشته يكجانشين شده اند و بيشترين توليدات در مناطق مرزي بين 
كردها با ساير فرهنگها است كه به علت فقر مردم به بافت فرش هايي كه از روي نقشه بافته مي شود 

روي آوردند.
در نتيجه بررسي رخدادهاي تاريخي، منابع علمي درباره قالی های كردي و تالش جهت دستيابي به 
نمونه هاي قديمي تر از اين قاليها و به كمك ابزار و دارهاي قالي بافي هر منطقه فرش های كردي را 
مي توان به سه دسته عشايري، روستايي، و شهري تقسيم كرد. نبود اطالعات مكتوب و عدم انتقال 
مفاهيم شفاهي باعث شده كه بافندگان درباره نقوش و طرح هايي كه مي بافند اطالعاتي نداشته 
باشند و همين نكته نيز از داليل اصلي زوال طرح ها و نقوش قالی های كردي به حساب مي آيد. 
البته بافندگان كرد تبحر بسيار زيادي در اجراي كار بافت قالي دارند و بيشترين الهامات بافندگان كرد 
از نقوشي است كه در پيرامونشان وجود دارد و يا با تقليد از نقوشي است كه از تصاوير و عكسها 

برروي بسته بندي وارداتي به منطقه گرفته شده است.
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تحقيق پيرامون مباني زیبایي شناسي فرش دست باف ایران
مجری: نازيال دريائي/ سال خاتمه: 1383

واژگان کلیدی: فرش دست باف، زيباشناسي، مباني
چكیده: 

تحقيق در مورد مباني هنرهاي سنتي ايران موضوعي جدي و درخور توجه است و زيبايي شناسي 
تنها يكي از مباحث مربوط به شناخت بنيانهاي اساسي هنرهاي سنتي ايران است. فرش دست باف 
ايران وجهي هنري و صنعتي دارد كه از وجه هنري در طبقه بندي هنرهاي سنتي ايران قرارگرفته 
و زيبايي شناسي موضوع وجه هنري آن است، به همين دليل است كه مطالعات حاصل از تحقيق 
فوق در بعضي قسمت ها قابل تعميم به هنرهاي سنتي ايران مي باشد. از آنجا كه اصول و مباني 
هنرهاي غني ايراني تا به حال مكتوب نشده و خالء نياز به اين موارد براي آگاهي همه اقشار مرتبط 
با اين موضوعات كاماًل احساس مي شود، پژوهش فوق ضرورت پيمودن اولين قدم براي رفع نياز 

اطالعاتي مربوط به مباني زيبايي شناسي فرش ايران را نشان مي دهد.
با  آن  ارتباط  بيان  ايران،  فرش  شناسي  زيبايي  مباني  معرفي  و  شناخت  هدف،   گزارش  اين  در 
ارزش هاي فرهنگي و هنري و ارائه نتايج به مخاطب عام براي استقبال آگاهانه از فرش ايران است. 
متغيرهاي موردنظر در اينجا طرح و نقشه فرش، رنگ، نوع و شيوه بافت، مواد اوليه، ابعاد فرش، 
ابزار مصرفي، تأثيرات عوامل اقتصادي و بازار، مرمت و رفوي فرش، طريقه پرداخت و روگيري، 
منطقه جغرافيايي و تأثير ساير هنرها و فنون بر فرش دست باف بوده است. با توجه به اينكه تحقيق 
از نوع بنيادي و كاربردي است، روش تحقيق در قسمتي تاريخي و در بخشي ديگر توصيفي است. 
همچنين اطالعات به شيوه كتابخانه اي و اسنادي جمع آوري شده و نمونه ها به صورت تصادفي 
انتخاب شده اند. از مصاحبه و پرسش و پاسخ نيز براي دريافت نظرات صاحب نظران استفاده، و 
كل مطالعات فراهم آمده در پنج فصل طبقه بندي شده است. فصل اول شامل كليات و چهارچوب 
نظري تحقيق، فصل دوم روش انجام تحقيق، فصل سوم و چهارم شامل يافته ها و تجزيه و تحليل 
مطالعات و فصل پنجم نيز شامل نتيجه گيري و پيشنهادها مي باشد كه در فصل آخر شناسه هاي 
زيبايي در فرش به عنوان نوعي نتيجه گيري قيد گرديده و همچنين تعدادي از نمونه هاي فرش 

ايران مورد تحليل و توصيف قرار گرفته اند.
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شناسایی و ریشه یابی طرح ها و نقوش فرش دست باف ایران 
)قالی استان ایالم(

مجری: حيدر ميراني/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: شناسايی، ريشه يابی، احياء، ايالم، فرش دست باف، طرح و نقش
چكیده: 

در اين تحقيق كوشش مي شود طرح ها،  نقش مايه ها و رنگ هاي قالی های استان ايالم به تفكيك 
جغرافيايي بافت منطقه شناسايي و تا حدامكان ريشه يابي و ويژگی های آن ها تحليل و توصيف 
شود. تا اين تحقيق بتواند مرجع و منبع مناسبي براي استفاده هاي كاربردي و مهمي چون احياء و 
تكرار نمونه ها، بازنگري احتمالي و همچنين بروز خالقيت ها و ابداعات در طرح و نقشه فرش 
استان ايالم و كشور باشد. همچنين يافتن نظامي جهت طبقه بندي طرح ها و بررسي ويژگی های فني 
قالي منطقه مورد توجه بوده، و بررسي ويژگی های مربوط به رنگ بندي اين دستبافته ها مد نظر قرار 
مي گيرد. رويكرد علمي و پژوهشي براي تهيه چنين منابعي با اهداف ذكر شده براي فرش ايران، 
اين دستاورد پرسابقه بومي و ملي كه تأثيرات مهمي در مسائل اجتماعي،  اقتصادي و فرهنگي دارد، 
را ضروري مي نمايد. در اين تحقيق از دو روش تاريخي و توصيفي براي رسيدن به مقصود نهايي 
استفاده مي-شود و اطالعات آن از دو طريق ميداني و اسنادي به دست مي آيد. مجموعه تصاوير 
مشخص و واضحي از طرح ها و نقش مايه ها به همراه شرح و توصيف تاريخي، فرهنگي و ذكر 

ويژگی های كارشناسي در قالب گزارش نهايي تحقيق ارائه خواهد شد.
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فرش دست باف  نقوش  و  طرح ها  احياء  و  یابی  ریشه  شناسایي، 
ایران )قالی کرمان(

مجری: مهرانگيز مظاهري/ سال خاتمه: 1385

واژگان کلیدی: شناسايی، ريشه يابی، احياء، نقوش، فرش دست باف، كرمان
چكیده: 

فرش كرمان داراي ظرفيت هاي بالفعل در طرح و نقش و رنگ و نيز ويژگی های فني است كه 
ايراني ممتاز نموده است. عالوه بر آن داراي  اين سبك را از ساير سبك هاي فرش دست باف 
ظرفيت هاي بالقوه شناخته شده و ناشناخته فراواني است. كه توجه و بررسي آن ها براي احياء اين 
سبك ضروري است. سابقه دراز مدت فرش كرمان كه براساس قطعات به دست آمده به دوره 
صفويه مي رسد، در رشد و شكوفايي آن در دوره متأخر همراه با عوامل ديگر اجتماعي ،  اقتصادي،  
سياسي و فرهنگي بي تأثير نبوده است. محور اصلي اين تحقيق توصيفي و تاريخي در بخش تحليل، 
ساختارهاي طرح و نقش و رنگ بندي است و ويژگی های فني در درجه دوم اهميت قرار دارد. به 
نظر مي رسد با توجه به آنچه رفت، در جهت حفظ و احيا و جلوگيري از ركود و افت امروزي آن 

بايد فعاليت هاي كارشناسانه دقيق صورت گيرد كه در بخش پيشنهاد های ارائه شده است. 
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فرش دست باف  نقوش  و  طرح ها  احياء  و  یابي  ریشه  شناسایي، 
ایران )قالي بلوچ خراسان(

مجری: عبداله احراری/ سال خاتمه: 1385

واژگان کلیدی: شناسايی، ريشه يابی، احياء، نقش مايه، بلوچ خراسان، طرح و نقش
چكیده: 

اقوام هفت گانه بلوچ،كرد، عرب، ترك، فارس، چارايماق و سيستانی تحت شرايط خاص سياسی 
و طبيعی در مناطق مختلف خراسان رضوی و جنوبی سكونت گزيده اند. اين اقوام توليدكننده 
قالی هايی هستند كه به لحاظ دارا بودن خصوصيات مشترك بنام قالی بلوچ خراسان مشهور است. 
رنگ های  نقش مايه،  نقوش،  و  طرح ها  ساختار،  شامل  نظر  مورد  سبك  قالی  مشترك  ويژگيهای 
كاربردی و همنشينی رنگ ها می باشد. متغيرهايی همچون مواد اوليه، فرهنگ و هنر، اقتصاد معيشتی، 
تأثيرگذار بر قالی  اقليم منطقه، تحوالت تاريخی، تغييرات جوی و جمعيتی از مهم ترين عوامل 
سبك موردنظر بوده اند. در اين تحقيق اوالً ريشه های قومی و نژادی قبايل توليدكننده اين قالی 
مورد بررسی قرار گرفته است، ثانياً ويژگيهای ساختاری و فنی قالی بلوچ تجزيه و تحليل شده ثالثًا 
طرح ها، نقشه ها، نقش مايه ها رنگ بندی و همنشينی رنگ ها در قالی سبك بلوچ توصيف و ريشه 
يابی تاريخی گرديده است. يافته های تحقيق فرضيه های چهارگانه تحقيق را مثبت ارزيابی می كند.
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شناسایی و ریشه یابی طرح ها و نقوش فرش دست باف ایران)قالی 
افشار شمال غرب ایران(

مجری: حسين قربانی/ سال خاتمه: 1389

واژگان کلیدی: شناسايی،  ريشه يابی، افشار، شمال غرب، طرح، نقش
چكیده: 

قالی و قاليچه هاي دست باف بسياری با انواع سبكها در ايران وجود دارد. دستبافته های افشارهای 
شمال غرب هم يكی از آن ها است. در اين پروژه تالش گرديد تا تمامی بافته هايی كه به نام 
افشاری و مشابه آن معروف هستند در 6 استان )آذربايجان غربی، كردستان، زنجان، همدان، قزوين 
و مركزی( مورد شناسايی قرار گيرند. پس از جمع آوری منابع ميدانی نمونه ها از نظر مواد اوليه، 
تكنيك بافت، رنگ آميزی و مخصوصاً طرح و نقش آن ها مورد بررسی و شناسايی واقع شدند. و 
در ادامه پروژه تحليل بر نوع دستبافته ها از لحاظ خواستگاه و مفاهيم برخی نقوش، مطالبی نگاشته 
شده است. ماحصل تحقيق ارائه چهار چوبی از سبك بافته های افشاری شمال غرب ايران در قالب 

چند استان است. 
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شناسایی، ریشه یابی و احيای طرح ها و نقوش قالی استان خراسان 
شمالی

مجری: حسين كمندلو/ سال خاتمه: 1392
واژگان کلیدی: شناسايی،  ريشه يابی، احياء، طرح و نقش، خراسان شمالی

چكیده: 
استان خراسان شمالی يكی از مهم ترين مناطق توليد فرش های عشايری و روستايی در ايران اسالمی 
است، در اين ناحيه دو قوم بزرگ كرد و تركمن با حفظ اصالتهای خود ساليان متمادی در كنار هم 
زندگی كرده و تا حدودی نيز بر توليدات صناعی يكديگر تأثير گذاشته اند. آنان با توجه به نيازهای 
زندگی روزمرۀ خود دست باف های متفاوتی را در طول تاريخ حيات خود بافته اند، زيراندازهای 
در ابعاد كوچك و متوسط، سفره های متنوع برای نان، نمكدان و خورجين ها و جل های اسب پر 
نقش و ظريف از جمله آثار شاخص زندگی ساده و روستايی آن ها بوده است. بيشتر اين دست باف 
های زيبا و گاه منحصر به فرد جنبه كاربردی داشته و در طول روز توسط مردم اين ناحيه مورد 
بهره برداری قرار می گرفته است، به همين دليل شايد آثار شاخصی از توليدات سده های گذشته 

آن ها در حال حاضر در دسترس نباشد.
دست باف هايی كه توسط اقوام ساكن در اين منطقه از سرزمين ايران توليد می شود، توسط زنان و 
دختران كرد و تركمن در منازل روستايی و عشايری بافته می شود، اغلب اين دست باف ها با توجه 
به نوع رنگ بندی و نقوش به كار رفته از يكديگر قابل تشخيص هستند، رنگ های شاد دست باف 
های كردی در كنار طرح های ريز و پركار تركمن ها از ويژگهای شاخص فرش های اصيل اين 
ناحيه است. الزم به ذكر است كه باورهای قديمی ايرانيان در برخی از طرح های كردی و تركمنی 
همچنان خودنمايی می كند، و می توان گفت اين نقوش ريشه در سنت و فرهنگ كهن ايران زمين 
دارد و عناصر اسالمی كمتر در آن ها نفوذ كرده است. همچنين ريشه های مشتركی با نقوش به كار 
رفته در فرش های ديگر اقوام ايرانی در آن ها می توان يافت، گاه اين پراكندگی به خارج از مرزهای 
كنونی ايران نيز می رسد كه گواهی بر مشترك بودن ريشه های اين طرح ها است. در اين تحقيق با 
معرفی مناطق بافت و اقوام ساكن در اين ناحيه كه متنوع ترين اقوام ايرانی )تات ها، كردها، تركمن ها، 
ترك ها، بلوچ ها، خاوری ها و ...( ساكن در يك ناحيه هستند، سعی در معرفی و  ريشه يابی نقوش 

به كار رفته در فرش های اين منطقه از ايران شده است. 
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شناسایی، ریشه یابی و احيای طرح ها و نقوش فرش استان قزوین 
مجري: داود شادلو/ سال خاتمه: 1392

واژگان کلیدی: فرش شهری قزوين، فرش روستايي قزوين، فرش عشايری قزوين، ريشه يابي 
نقوش، احياي طرح ها و نقوش

چكیده:
در اين تحقيق كوشش مي شود طرح ها و نقش مايه ها و رنگ شهرستان قزوين به تفكيك جغرافياي 
بافت منطقه شناسايي و تا حد امكان ريشه يابي و ويژگي هاي آن ها تحليل و تشريح شود. اين 
بررسی مرجع و منبعي را فراهم می آورد براي استفاده هاي كاربردي چون احياء و بازجست نمونه 
ها، بازنگري احتمالي همراه با خالقيت و ابداع در ارائۀ طرح و نقش فرش. همچنين يافتن نظامي 
جهت طبقه بندي فرش ها از منظر طرح ، نقش، بافت و رنگ بندي مد نظر قرار مي گيرد. همچنين 

فرش شهری و روستايی عشايری استان قزوين به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد.
اطالعات اين تحقيق به دو طريق اسنادي و ميداني به دست مي آيد و در بررسی و جستجوی 

فرضيات از روش تاريخي، توصيفي و تحليلی استفاده می شود.
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چکیده 
طرح های پژوهشی

فنی
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تحقيق در شناخت دار و ابزاربافت و ارائه طرح مناسب جهت 
بهبود کيفيت فاز اول: )دارقالي در استان های خراسان و کرمان(

مجری: علي اصغر بيطرفان/ سال خاتمه: 1380

واژگان کلیدی: دار، ابزار، كيفيت، بافت، قالی 
چكیده: 

در اين تحقيق پس از انجام مطالعات كتابخانه اي و ميداني و بررسي آماري در خصوص دار قالي و 
ابزارهاي بافت در استان هاي كرمان و خراسان، نتايج بدست آمده مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس 
دارهاي موجود به لحاظ مقاومت مكانيكي با استفاده از نرم افزار المان محدود )ANSYS( بررسي 
شد و مشخص گرديد كه در دارهاي بدون جك، كمانی در وسط تير افقي به وجود مي آيد. در اين 

قسمت 5 برنامه كامپيوتري براي طراحي دارهاي مختلف ارائه شده است.
مسئله ارگونومي نيز در مورد قالي مورد توجه قرار گرفت و مشكالت قالي بافي كنوني بررسي 

گرديد.
در پايان دار جديدي با نام دار تهراني كه محاسن دارهاي موجود را داشته و معايب كمتري دارد و 

از نظر ارگونومي نيز مناسب است طراحي شده است. 
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بررسي نحوه به کارگيري ابزار و شيوه های بافت و نگهداری 
اوليه فرش دست باف در جهت کاهش ضایعات  و کاربرد مواد 

)استان خراسان و کرمان(
مجری: فريده طالب پور / سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، مواد اوليه، نگهداری،كاربرد، ابزار، ضايعات
چكیده: 

مطالعات اوليه فرش خراسان حاكي از زياد بودن ميزان ضايعات مواد اوليه مورد مصرف در فرش 
دست باف بود. لذا پژوهش حاضر جهت بررسي علل ايجاد ضايعات و ارائه راه هاي كاهش آن به 

مرحله اجرا درآمد. عواملي كه در طي پژوهش موردتوجه قرار گرفتند عبارت بودند از:
- ابزار قالي بافي، شكل و عيوب آن ها و تاثير اين ابزار بر ايجاد ضايعات 

- شكل نگهداري و كاربرد مواد اوليه، نوع و مصرف مقادير اضافي مواد اوليه 
- بررسي شيوه هاي بافت، نظير روش های پودگذاري، چله كشي و نوع گره و تأثير آن ها در ايجاد 

ضايعات 
- روش های پرداخت فرش و مهارت و دقت بافندگان قالي 

فرش دست باف كرمان ازشهرت خوبي در جهان برخورداربوده است. در دهه هاي اخير به داليل 
اوليه فرش  مواد  ميزان ضايعات  است.  كاسته شده  كرمان  كيفيت فرش دست باف  از  گوناگوني 
دست باف در اين استان نسبتاً قابل مالحظه مي باشد. به منظور بررسي علل ضايعات مواد اوليه فرش 
دست باف و ارائه روش های پيشنهادي جهت كاهش ضايعات، اين تحقيق به مرحله اجرا درآمد. 

عوامل ذيل بر ايجاد ضايعات مواد اوليه مؤثر در نظر گرفته شدند:
و  كاربرد  تأثير روش  ايجاد ضايعات،  بر  معيوب  ابزار  تأثير  و  آن ها  عيوب  و  ابزار، شكل  انواع 

نگهداري مواد اوليه در توليد ضايعات،شيوه هاي بافت و تأثيرآن ها بر ايجاد ضايعات.
نتايج تحقيق در استان خراسان نشان داد كه در سطح استان ابزار قالي بافي از وضعيت نسبتاً مطلوبي 
برخوردارند بنابراين تأثيري در توليد ضايعات ندارند. مواد اوليه به صورت كالف و به ميزان مورد 
نياز تهيه شده و در انبار يا اتاق بافت نگهداري مي گردد و ضايعاتي در اثر انبارداري مواد مشاهده 
نگرديد. كالف هاي پشمي به صورت دوك يا گلوله نخ درآمده كه بهترين شيوه كاربرد مواد اوليه 
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است. در مواردي كه از رشته هاي نخ در قالي بافي استفاده مي شود امكان ايجاد ضايعات وجود 
دارد. تمايل بافندگان به سودجوئي، در بهره جستن از شيوه هاي نادرست بافت كاماًل مشهود است 
كه شامل استفاده از گره هاي تقلبي و حذف پود نازك و مسئله چندچين يك پود است كه منجر به 
تنزل كيفيت قالي خراسان مي شود. روش های چله كشي به نوعي صورت مي پذيرد كه ضايعات نخ 
تار ايجاد نمي شود. مهارت و دقت بافندگان اثرمستقيمي بر توليد ضايعات دارد. بافندگان غيرماهر 
همواره طول بلندتري از گره در فرش بجا مي گذارند كه در كارگاه هاي پرداخت اين مقاديراضافي 

روگيري شده و جزء ضايعات محسوب مي گردند.
نتايج تحقيق در استان كرمان نشان دادند كه به طوركلي در سطح استان كرمان استفاده از ابزار 
نامناسبی جهت بافت فرش دست باف رايج شده است كه اين ابزار داراي جنس و شكل نامناسب 
هستند و يا اينكه اصوالً يراي بافت قالي ساخته نشده اند. ليكن رابطه مستقيمي بين كاربرد ابزار 
معيوب و يا نامناسب بودن آن ها و ميزان ضايعات به دست نيامد. غالب بافندگان قالي در استان 
كرمان مواد اوليه موردنيازخود را به صورت كالف تهيه مي كنند و سپس آن ها را تبديل به گلوله نخ 
و يا دوك مي كنند كه بهترين روش استفاده از نخ خامه در بافت قالي توسط بافندگان به كار گرفته 
مي شود. همچنين بافندگان شخصي باف كه اكثريت قاليبافان استان را شامل مي شوند، معموالً به 
مقدار نياز نخ خامه و نخ پود تهيه مي كنند. بنابراين مسئله بيدزدگي و از بين رفتن كالف هاي نخ 
در هنگام انبارداري منتفي مي شود. اما ازبين رفتن مواد اوليه در انباركارگاه هاي متمركز به علت عدم 
انبارداري صحيح نمود بيشتري دارد. تمايل بافندگان استان در بهره جويي از شيوه هاي نادرست 
بافت كاماًل مشهود است. مانند استفاده از گره هاي تقلبي در بافت قالي و استفاده از پودهاي اضافي 

و ضخيم.
قالی های شهري باف استان كرمان معموالً پس از اتمام بافت قالي در كارگاه هاي پرداخت روگيري 
مي شوند. اغلب اين كارگاه ها داراي تجهيزات الزم و كافي براي روگيري فرش نمي باشند. قالی های 
عشايري باف استان در حين بافت توسط بافنده پرداخت مي گردد و تنها در پايان بافت قالي يك 
اليه نازكي توسط قيچي هاي مخصوص از سطح فرش برداشت مي گردد تا نقش فرش نمايان تر 

گردد.
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عنوان طرح: بررسی خواص فيزیکی و مکانيکی گره های متقارن 
و نامتقارن ومقایسه آن با گره های غير مجاز 

مجری: سيدجالل الدين بصام/ سال خاتمه: 1380
واژگان کلیدی: گره، متقارن، نامتقارن، خواص فيزيكي و مكانيكي

چكیده: 
گره هاي متقارن و نامتقارن به عنوان دو گره اصيل داراي خواص فيزيكي و ميكانيكي متفاوتي 
هستند كه در كاربرد آن ها در قالي تأثير بسزايي دارند. گره جفتي و بي گره بافي خواص متفاوتي 
نسبت به گره هاي اصيل و مجاز به قالي مي دهند كه در صورتي كه براي ايجاد خاصيت ويژه اي 
به كار گرفته شوند ممكن است در موارد نادري به افزايش كيفيت فرش منجر شوند، هرچند كه در 
وضعيت فعلي مي تواند لطماتي را به فرش دست باف ايران وارد كند. به جهت اهميت اين خواص، 

در كتب و مقاالت مختلف اظهارنظرهايي در اين مورد مشاهده شده است.
در اين طرح با بافت نمونه هاي قالي از يك مواد اوليه و با استفاده از هر چهار نوع گره فوق الذكر 
توسط يك بافنده، تأثير اين گره ها بر خواص فيزيكي و مكانيكي قالي شامل ابعاد،  طول نقش مايه، 
ضخامت فرش و ارتفاع پرز،  طول گره، لول شدگي لبه قالي، وزن، بارگذاري استاتيكي، بارگذاري 
ديناميكي، استحكام گره و سختي خمشي اندازه گيري شدند. نمونه هاي بافته شده در دو روش 
توليد شدند. روش اول كنترل ضربات دفتين بودندكه در آن پس از هر رج گره گذازي دوبار با 
ضربات دفتين بر آن ها كوبيده مي شد. روش دوم روش كنترل ابعاد بود كه درآن با تنظيم دفعات 
ضربات دفتين سعي بر بافت فرش مطابق با نقشه طراحي شده بود. در نمونه هاي جفتي و بي گره 
براي رسيدن به ابعاد مورد نظر نقشه، اجبارأ تعداد ضربات دفتين به پنج يا شش بار كاهش يافت، 
در حالي كه در نمونه هاي متقارن و نامتقارن تعداد ضربات دفتين به پنج يا شش بار افزايش يافت. 
نتايج نشان مي دهند كه گره هاي متقارن و نامتقارن باعث افزايش طول قالي و گره هاي جفتي و 
بي گره موجب كاهش طول قالي مي شوند و براي رسيدن به ابعاد مورد نظر يا بايد تعداد دفعات 

كوبيدن ضربات دفتين را تغيير داد و يا از مواد اوليه با نمره هاي متفاوت استفاده كرد. 
عرض نمونه هاي جفتي و بي گره پس از پايين آوردن از دار كاهش مي يابد ، در حالي كه كاهش 
عرض نمونه هاي متقارن و نا متقارن ناچيز هستند. ضخامت كف فرش در نمونه ها نيز متأثر از نوع 
گره هستند، به نحوي كه اگر تعداد ضربات دفتين زيادي بر گره هاي متقارن و نا متقارن وارد شود 
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باعث افزايش ضخامت كف قالي مي شوند و در حالتي كه ضربات دفتين كنترل شوند ضخامت 
مشابهي با گره هاي جفتي و بي گره براي كف قالي ايجاد خواهند كرد . لبه هاي قالي توليد شده با 
گره متقارن و نامتقارن لول مي شوند ولي اين اتفاق به صورت بسيار جزئي در گره جفتي و بي گره 

ايجاد مي شود. علت اين امر به نيروهاي تنش داخلي بازمانده در گره ها مربوط مي شود.
گره جفتي ضعيف ترين رفتار را در برابر بارگذاري استاتيك، چه در زمان كاهش ضخامت در برابر 
فشار و چه در بازيابي ضخامت از دست داده، دارد. گره متقارن بهترين مقاومت در برابر فشار را از 
خود نشان مي دهد ولي در صورتي كه با افزايش ضربات دفتين، گره نامتقارن طول اصلي نقشه را 
ايجاد كند، اين گره بهترين رفتار را از خود نشان  مي دهد. در بازيابي ضخامت از دست رفته پس از 
حذف بار نيز گره نامتقارن سريع ترين بازيابي را نسبت به ساير گره ها دارد. رفتار نمونه بي گره در 
برابر بارگذاري استاتيكي ما بين گره جفتي و دو گره ديگر است. در بارگذاري ديناميكي گره جفتي 
ضعيف ترين قالي را توليد مي كند، در حالي كه رفتار گره متقارن، نا متقارن و بي گره كمابيش مشابه 
يكديگر است. استحكام گره متقارن و نا متقارن بر خالف تصور عمومي مشابه يكديگر مي باشد و 
گره جفتي داراي استحكامي نزديك به اين دو گره است. قالي بي گره داراي استحكام گره در حدود 
50% گره جفتي و 30% گره متقارن است. قالي توليد شده با گره كمانشيب يا بي گره منعطف ترين 
قالي است و قالی های توليد شده با گره هاي متقارن و نامتقارن سفت ترين قالي ها هستند. گره جفتي 

از اين نظر شبيه به گره متقارن و نامتقارن است.
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تحقيق پيرامون شناسایي پراکندگي جغرافيایي عيوب بافت قالی 
برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی)فاز اول: استان خراسان(

مجری: عليرضا نيك انديش/ سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: خراسان، پراكنديی جغرافيايی، قالی، برنامه ريزی
چكیده:

اين تحقيق با عنوان شناخت پراكندگي جغرافيايي عيوب بافت فرش های استان خراسان جهت 
برنامه ريزي آموزشي در16 شهرستان استان )مشهد، قوچان، اسفراين، سبزوار، نيشابور، بيرجند، 
قائن، كاشمر، گناباد، طبس، بجنورد، بردسكن، تايباد، تربت جام، تربت حيدريه و خواف( به روش 
پيمايش اجتماعي انجام گرفته است. روش انتخاب نمونه ها تصادفي و تعداد نمونه ها  480 تخته 
فرش به روش های بافت گوناگون و رايج در استان بوده است. اهم يافته هاي تحقيق به شرح زير 

مي باشد:
مشخصات عمومي ارزياب ها:

كارشناساني كه اين فرش ها را ارزيابي كرده اند به طور متوسط داراي 18 سال سابقه كار برروي 
فرش، 10 كالس سواد، ميانگين سني 38 سال و اغلب كارشناس فرش بوده اند.

تعداد نمونه ها برحسب روش بافت:
از كل فرش های انتخاب شده )480تخته فرش(، 31/2% به روش بافت مشهد، 18/8% به روش 
بافت نائين و 50% به روش های بافت بيرجند )12/5%(، كاشمر )12/5%(، كردي )12/5%( و بلوچ 

)5/%( بوده اند.
عيوب بافت فرش ها در كل استان :

عيب  از:  عبارتند  فراواني  بيشترين  برحسب  استان  كل  در  شده  مشاهده  عيوب  طوركلي  به 
چندچين يك پود نازك )66/9%( جفتي بافي )61/9%(، كجي )48/8%(، ترنج دار بودن )%39/6(، 
باالزدگي )37/9%(، سفيدك زدن پشت فرش )36/9%(، ناصافي پشت فرش )36%(، پوكي فرش 
)31/5%( ، شانه داشتن)28/8%(، بي تناسبي اندازه فرش با نقشه )25/8%(،  كيس داشتن )%25/4(، 
پايين زدگي)21/5%(، دودست شدن )20/8%(، به هم خوردگي نقشه )19/6%(، دورنگي )%13/3(،  

رگه دار شدن )12/3%( و بي گره بافي )6%( مي باشد.
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 تحقيق پيرامون خواص فيزیکي و مکانيکي فرش دست باف در 
اثر اعمال نيروهای استاتيکی و دیناميکی )استان یزد و کرمان(

مجری: سيدعباس ميرجليلي/ سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، استاتيكي، ديناميكي، خواص فيزيكي و مكانيكي
چكیده: 

دراين كار تحقيقاتي دو نوع پشم سيرجاني وكرمانشاهي به دو صورت سالم و دباغي به نخ تبديل 
گرديدند. سپس از نخ هاي ريسيده شده دو قاليچه در رج شمارهاي 35 و 25 )جمعاً 8 قاليچه( بافته 
شد. قاليچه هاي مذكور به مدت حداقل 24 ساعت و در بعضي موارد تا 48 ساعت تحت تأثير بار 
استاتيكي قرار گرفتند. اين قاليچه ها همچنان تحت بارديناميكي به اندازه 2500 ضربه قرار گرفتند. با 
توجه به اينكه ضخامت قاليچه هاي تحت بار، در اثر اعمال نيرو كاهش مي يابد، لذا منحني كاهش 
ضخامت آن ها برحسب زمان رسم گرديد. براساس اين بررسي، روند كاهش در كليه قاليچه ها در 
ساعات اوليه بسيار سريع بوده، ليكن با گذشت زمان به يك مقدار ثابت ميل مي نمايد. در اين كار 
تحقيقاتي، نژاد الياف به عنوان يك پارامتر مورد بررسي قرار گرفت كه ميزان كاهش قاليچه هاي بافته 
شده از الياف پشم مختلف در رج شمارهاي 35 و 25 بايكديگر متفاوت مي باشند. يكي ديگر از 
مواردي كه در اين رابطه مورد مطالعه قرار گرفت، مقايسه كاهش ضخامت خاب قاليچه هاي بافته 
شده از پشم هاي سالم و دباغي مربوطه در دو رج شمار 35 و 25 بود، كه در مواردي كاهش ضخامت 
قاليچه هاي بافته شده از الياف پشم سالم نسبت به نوع دباغي آن كمتر و در مواردي بلعكس بوده 
است. يكي ديگر از پارامترهاي مؤثر در كاهش ضخامت قاليچه ها عامل رج شمار است كه دركليه 
حاالت قاليچه هاي با رج شمار 25 داراي كاهش ضخامت بيشتري نسبت به رج شمار 35 بوده اند.

در اين كار تحقيقاتي همچنين، قاليچه هاي بافته شده تحت بارديناميكي قرار گرفتند و منحني 
كاهش ضخامت آن ها برحسب تعداد ضربات ديناميكي رسم گرديد. مقايسه منحني هاي مذكور 
نشان مي دهد كه قاليچه هاي كرمانشاهي در هر دو رج شمار 35 و 25 داراي كاهش ضخامت كمتري 
نسبت به قاليچه هاي سيرجاني مشابه مي باشند. هرچند در مورد قاليچه هاي بافته شده از پشم دباغي 
شده در رج شمار 35 وضعيت برعكس مي باشد. در مورد اثر نوع الياف، نيز مشخص گرديد كه 
قاليچه هاي بافته شده از الياف  پشم دباغي با رج شمار 25 داراي كاهش ضخامت كمتري نسبت به 
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قاليچه هاي بافته شده از پشم سالم مربوطه مي باشند. اين وضعيت در مورد قاليچه هاي بافته شده 
با رج شمار 35، برعكس مي باشد. ميزان كاهش ضخامت قاليچه تحت بارديناميكي در رج شمارهاي 
مختلف نيز با يكديگر مقايسه شدند كه رفتار انها با رفتار گزارش شده در مورد بارهاي استاتيكي 

يكسان مي باشد.
عالوه بر موارد فوق خاصيت ظاهري )برگشت پذيري( قاليچه هاي فوق الذكر بعد از اعمال بارهاي 
ميزان  كه  نشان مي دهد  منحني ها  قرار گرفتند. مالحظه  مطالعه  نيز مورد  ديناميكي  و  استاتيكي 
برگشت خاب قاليچه ها در ابتداي امر سريع بوده و با گذشت زمان مقدار اين روند كند مي گردد،  
به طوري كه بعد از مدت نسبتاً طوالني به مقدار ثابتي ميل مي نمايد، البته هرگز به ارتفاع اوليه خود 
برنمي گردند. در اين بررسي خاصيت ظاهري فرش ها با توجه به پارامترهايي نظير نژاد الياف پشم 
مصرفي، نوع الياف پشم مصرفي و رج شمار آن ها به طور قياسي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند، 

كه نتايج جالبي مشاهده گرديد.
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تحقيق پيرامون دار و ابزار قالي بافي، شيوه هاي بافت و تکميل 
جهت بهبود کيفيت فرش دست باف )استان های گلستان، سمنان 

و قم(
مجری: رضا عليپوري/ سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: دار، ابزار قالي بافي، كيفيت، فرش دست باف، بافت و تكميل
چكیده: 

تحقيق حاضر در سال 1381-1380 در محدوده استان هاي گلستان، سمنان و قم براي دستيابي به 
نتايج كاربردي در خصوص دار، ابزار و شيوه هاي بافت و با هدف بهبود كيفيت فرش دست باف 
انجام گرفته است. استفاده 99/5% از بافندگان، از دارهاي افقي در استان گلستان كه بيشتر از جنس 
چوب مي باشد و همچنين عدم استفاده از تكيه گاه و پدال )زيرپايي( در استان هاي سمنان و قم كه 
از دارهاي عمودي استفاده مي كنند از مهم ترين مشكالت بافندگان اين مناطق در بخش دار مي باشد.
عدم استفاده از سيخ پودكشي در كل منطقه مورد مطالعه و استفاده از دفه هاي سنگين در استان هاي 
سمنان و قم كه باعث عوارض ارگونوميكي مي شوند، از مشكل ابزار مورد استفاده در اين منطقه 
مي باشد. در شيوه هاي بافت، ذهني بافي در استان گلستان، استفاده از گره هاي تقلبي، چندچين 
يك پود و تودزدي در استان هاي قم و سمنان از مشكالت مهمي است كه باعث افت كيفيت فرش 

مي گردد.
كمبود  يا  فقدان  و  فرش  تكميل  مراحل  به  توجه  عدم  اوليه،  مواد  و  رج شمار  بين  تناسب  عدم 
كارگاه هاي تكميل در سطح منطقه مورد مطالعه از ديگر مشكالت فرش در منطقه مورد مطالعه است.
برگزاري كالس هاي آموزشي و ترويجي مختلف براي بافندگان و مسئولين، به سازي كارگاه هاي 
قالي بافي كه عموماً فاقد شرايط بهداشتي مناسب مي باشند، رعايت اصول ارگونوميكي، نظارت 
بر فعاليت توليدكنندگان جهت رعايت اصول فني روش های بافت و جلوگيري از جفتي بافي و 
چندچين يك پود از جمله پيشنهاد های در جهت باال بردن كيفيت فرش هاي دست باف اين منطقه 

مي باشد. 
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تحقيق پيرامون عمليات تکميلی فرش دست باف و ارائه راهکارهایی 
یزد،  شرقی،  آذربایجان  اصفهان،  )استان های  آن  بهبود  جهت 

کردستان و تهران(
مجری: سيدعلي مجابي/ سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، تكميل، بهبود
چكیده: 

بررسي كامل اسناد و اطالعات موجود در زمينه عمليات تكميلي فرش دست باف نشان مي دهد 
كه هرگز تشريح كاملي از شيوه ها و سيستم هاي موجود آن ها به عمل نيامده و همگي تصويري 
غيرشفاف را از اين عمليات ترسيم كرده ا ند. لذا در اين طرح تحقيقاتي با بررسي سيستم ها و 
روش های موجود عمليات تكميل نسبت به شناسايي امكانات و سيستم هاي ناكافي و نامناسب در 
عمليات تكميلي  فرش دست باف اقدام شده و سپس به شناسايي و اندازه گيري برخي از تأثيرات 
مخرب و مطلوب عمليات تكميلي بروي فرش دست باف پرداخته خواهد شد، تا از اين طريق بتوان 

به ارائه را هكارهاي عملي جهت بهبود كليه فرآيندهاي عمليات تكميلي اقدام نمود.
براين اساس، عمده نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زيراست:

الف- شيوه پرداخت تمام دستي در سه منطقه تهران، اصفهان و نايين رواج داشت و تنها در اصفهان 
و تهران عيب جويي مشاهده گرديد. با اين حال اين عيب در عمليات مرمت نهايي مرتفع مي گشت. 
عيب باللي نيز در حد بسيار اندك و در مناطقي كه شيوه پرداخت تمام ماشيني رايج بود مشاهده 

گرديد.
ب-pH  آب مصرفي براي شستشو در كليه كارگاه ها و مناطق مورد مطالعه در حد خنثي بود. حداكثر 

دماي شستشو به طور متوسط بين 17/5 تا 19 درجه سانتی گراد قرار داشت.
اين ميزان در مناطق كويري در فصل سرما تا 14 درجه سانتی گراد نيز مي رسيد. از سوي ديگر تنها 

در چند كارخانه عمل سختی گيري آب به صورت ناقص صورت مي پذيرفت.
ج- عدم اندازه گيري pH نهايي كاالي آب گيري شده يا پساب شور و باقي ماندن مواد قليايي يا 
اسيدي در كاال به مرور سبب پوسيدگي فرش ها مي گردد. اين ميزان در فرش های ضخيم بافت با 

پرزهاي بلند به ويژه گبه بعضا به باالتر از 10 نيز مي رسيد.
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ه- براي كهنه يا براق كردن فرش های ضخيم ميزان مراحل شور حداقل سه شور و با استفاده از مواد به 
شدت اسيدي يا قليايي بود. اين مسئله سبب مي شود تا ميزان ضايعات جدا شده از فرش ها به شدت 
فزوني يابد. همچنين فرش هايي كه از گره تقلبي )جفتي يا بي گره( بهره گرفته بودند براثر عمليات 

شستشو ميزان ضايعات بيشتري ايجاد مي كردند.
به طور كلي بين ميزان ضايعات ايجاد شده به واسطه شور و تعداد مراحل شور قالي ارتباط مستقيم 

وجود داشت.
د- بين نوع و شيوه فرآيند عمليات آبگيري و خشك كردن كاال )سايه، آفتاب، گرم خانه، آب گيري 

غلطكي يا گريز از مركز( و pH باقي مانده در كاال ارتباط مستقيم وجود دارد.
و- عمليات تكميلي برروي ميزان بهبود نرمي و لطافت فرش دست باف، بهبود رخ و نمود نقش فرش 

دست باف و براقيت )ميزان انعكاس نور( تا حد بسيار زيادي مؤثر مي باشد.
به عبارت ديگر اصلي ترين اهدافي كه از انجام عمليات تكميل برروي فرش دست باف پيگيري 
مي شود. ابتدا بهبود نرمي و لطافت زيردست و سپس بهبود رخ و نمود نقش فرش دست باف مي 
باشد. بعد از حصول اين دو هدف،  سعي مي گردد تا برق )ميزان انعكاس نور حاصل از سطح( فرش 

دست باف تا سطح نسبتاً محسوسي افزايش يابد.
ز- عمليات تكميلي برروي ثبات نوري و شستشويي فرش های دست باف موثر است. در اكثر موارد 
امكانات و سيستم هاي موجود سبب بهبود محسوس ثبات نوري مي گردد. اما ثبات شستشويي در 
نيمي از فرش های مورد بررسي تغييري نكرده بود. به بيان ساده تر فرآيند و سيستم هاي موجود به اين 
گونه اي تعبيه و طراحي نگرديده است تا سبب بهبود ثبات نوري يا شستشويي فرش دست باف گردد.
ح- اساساً عمليات شور سبب برطرف كردن عيوب عمده فرش دست باف نمي گردد. ليكن سبب 
نمودار شدن عيوب حاصل از بافت، مواد اوليه و رنگرزي مي شود. يكي از اهداف عمده اي كه پس 
از سه هدف ذكر شده مورد نظر مي باشد مشخص شدن عيوب پنهان و مخفي عمليات بافت، مواد 
اوليه و رنگرزي است. اگرچه با استفاده از روشها و سيستم ها و امكانات موجود سعي در برطرف 
كردن و يا بهبود ظاهري يا واقعي عيوب حاصل از بافت و رنگرزي مي گردد اما عيوب حاصل از 

مواد اوليه را به سختي و در مواردي بعضاً حتي نمي توان بهبود يا برطرف كرد.
ت- فرآيند شستشو و خشك كردن برروي ابعاد و رج شمار واقعي فرش دست باف اثر مي گذارد.

سيستم ها و عمليات موجود به گونه اي طراحي شده كه در حين شور به ميزان آبرفتگي ابعاد توجهي 
نمي شود و در مراحل تميزكاري و داركشي سعي در برطرف كردن ظاهري اين تغييرات مي گردد.
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تحقيق پيرامون شناسایي پراکندگی جغرافيایی عيوب بافت قالی 
برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی )فازدوم:استان های کردستان، 

یزد، همدان، شهرستان کاشان(
مجری: فريده طالب پور/ سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: قالي، عيوب بافت، برنامه ريزي آموزشي
چكیده: 

عوامل متعددي در تعيين كيفيت قالي مؤثر هستند. عيوبي كه در طي مراحل مختلف توليد قالي در آن 
ايجاد مي شوند ازعوامل مهم كاهش كيفيت قالي به شمار مي آيند در نتيجه عيوبي كه در قالي ايجاد 
مي شود عالوه بر كاهش كيفيت، از نظر هنري نيز صدماتي بر آن وارد كرده كه منجر به از دست دادن 
مشتريان آن مي شود. بنابراين بررسي عيوبي كه در طي مراحل بافت قالي در قالی های استان های يزد، 

همدان، كردستان، و شهرستان كاشان ايجاد مي شوند،  جهت ارتقاء كيفيت آن ها ضروري مي باشد.
اين تحقيق به روش پيمايشي صورت گرفته است. در ابتدا از طريق اسناد و مدارك موجود پيشينه 
قالي بافي مناطق مورد بررسي، مطالعه شده است. جامعه آماري در اين تحقيق قالی های دست باف 
مناطق مذكور مي باشند كه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شده اند. حجم نمونه 
از 17 شهرستان شامل 810 مورد فرش و فرش نيمه بافت )برروي دار( تشكيل مي شود. شناسايي 
عيوب فرش و علل بروز آن ها مورد بررسي قرار گرفته تا ازاطالعات به دست آمده بتوان در برنامه 

ريزي آموزشي قاليبافان بهره برداري نمود.
نتايج پژوهش نشان مي دهندكه در برنامه ريزي آموزشي قاليبافان در مناطق مورد مطالعه بايد به نكات 

زير توجه نمود:
كنترل كشش نخ پود در هنگام پودگذاري و شل يا سفت بودن نخ هاي چله در همه مناطق مورد توجه 
قرار گيرند. در بسياري از اين مناطق كنترل نظم نخ هاي چله و روش صحيح نقشه خواني فرش نيز 
بايد در رأس برنامه ريزيها مورد توجه قرار گيرند. فشار مناسب دفتين در زمان ضربه زدن توسط 
قاليباف در قالي كاشان و يزد و كردستان اهميت قابل مالحظه اي دارد.كنترل بيرون زدگي سر پود 
از سطح قالي يزد و پيش كشي مناسب قالي كردستان در اين دو منطقه بايد در برنامه هاي آموزشي 

قاليبافان قرار گيرد.
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بررسی شيوه های مختلف مرمت فرش دست باف ایرانی "قالی" به 
منظور حفظ و احياء آن شيوه ها )تهران، اصفهان، فارس، خراسان، 

آذربایجان شرقی(
مجری: صمد سامانيان/ سال خاتمه: 1382 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، مرمت، حفظ و احياء
چكیده: 

چنين تصور مي شود كه در هرمكان و هرزماني كه مطلبي درقالب درسي و آموزشي قرار مي گيرد 
پشتوانه هاي  زمينه ساز آن به ا نسان و خاستگاه اجتماعي آن مرتبط مي گردد و در هرزمان كه 
مبحثي، عنوان آموزشي پيدا مي كند، ضرورت مطالعه پيرامون آن قوت مي يابد به ويژه در زمينه هايي 
كه ايران زمين، تجربه آموزشي ديگري را محك مي زند. بنابراين با طرح مسئله فرش و تخصص ها 
و گرايش هاي آن در قالب دوره آموزشي دانشگاهي در دانشگاه هاي كشور عالقه مندان جديدي را 
جذب كرده است. نگارش شيوه هاي هنرهاي سنتي رايج در كشور و مستند ساختن آن ها به منظور 
حفظ و از سوي ديگر تالش براي اشاعه آن و حتي فراهم سازي منابع آموزشي مربوطه، رسالت 

تالشگران عرصه فرهنگ اين سرزمين است.
موضوع اين طرح تحقيقاتي و بررسي شيوههاي رايج در مرمت فرش دست باف و ثبت و ضبط آن 
نيز از اين حيث شايان توجه است و تذكري است كه با از دست دادن احتمالي عالقه مندان موضوع، 
توجه و گردآوري و معرفي آن عالقه مندان نويي نيز جذب نمايد لذا در جهت تحقق اين طرح كه 
همان دستيابي به شيوههاي رايج و مرسوم مرمت فرش دست باف مي باشد موضوع در پنج حوزه 

كشور مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
با مطالعات ميداني در مناطق اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز و تهران در جهت اهداف طرح بيش از 
يكهزار عكس و اساليد تهيه كه بيش از چهارصد عكس در مجموعه حاضر استفاده شده است و به 
مباحث شناسايي انواع معايب و آسيب ديدگيهاي فرش دست باف و روش های مرمت فرش و نيز 
ابزار و مصالح و همچنين مرمت كاران ممتاز فرش دست باف اختصاص يافته است. در بررسي پيشينه 
مرمت فرش درمناطق يادشده عده اي ازمرمتگران قديمي فرش غالباً به جهت مسايل مالي تغير شغل 
و به حرفه هاي ديگر روي آورده و عده اي نيز به هر صورت ساخته و ادامه داده اند. اگرچه عمومًا 



74

از شرايط مادي خوبي برخوردار نبوده و ازآنجا كه مرمت فرش يك شاخه هنري تلقي مي شود با  
اينحال شرايط اجتماعي مناسبي نيز داشته اند و متأسفانه در مناطقي مانند شيراز و مشهد بسياري 

مرمت كاران، عادت هاي ناخواسته و نامطلوب گريبان گيرشان بوده است.
در بعضي مناطق مانند تبريز نيز رواج مرمت فرش در انحصار جمع فاميلي خاص بوده است در 
مبحث كاربرد ابزار و مصالح عموما وجوه اشتراك زيادي در مناطق مختلف ديده مي شود و اگر گاهي 
مشهد را وضع يك تكنيك و ابزار خاص مرمت مي شناسيم اما عمدتاً ابزارهاي كاربردي مرمت 

فرش تبريز توليد مي شود.
با حضور در ميدان تحقيق و كارگاه هاي مرمت فرش در مناطق مختلف و مطالعات مستقيم نتيجه 
حاصل مي شود كه با توجه به نوع فرش های توليدي، بعضي عيوب در يك منطقه رايج تر است 
و به عنوان مثال موضوع مرمت باالزدگي و پايين زدگي از فعاليت عمده كارگاه هاي مرمت فرش 
تبريز است و بامطالعه موضوع مرمت، معايب بافت قالي در آن منطقه نيز روشن مي گردد. اگرچه 
باالزدگي و پايين زدگي در فرش های شيراز عيب تلقي نمي شود و يك ويژگي شناخته شده است و 
به طوركلي در شيراز با توجه به فرش های خاص منطقه اساسأ تبديل يك فرش يا تغيير يك فرش 
و حذف و اضافه كردن بخشي از يك فرش، يك اقدام مرمتي شناخته مي شود كه تقريبأ در مناطق 

ديگر مطرح نيست. در اصفهان نيز مرمت ترنج دار شدن بسيار متداول است.
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بررسی تبيين شرایط ارگونوميک و آنتروپومترميک بافت قالی و 
اصفهان، کرمان،  )آذریایجان شرقی،  مناسب  بافت  ابزار  طراحی 

تهران(
مجری: مجيد معتمدزاده/ سال خاتمه: 1383 

واژگان کلیدی: قالي، ارگونوميك، آنتروپومتريك، بافت
چكیده: عنوان طرح  

قالي بافي يكي از مشاغل آسيب رسان است كه مستلزم انجام كار استاتيك در طوالني مدت بوده 
و پتانسيل بااليي براي ابتال بافندگان به اختالالت اسكلتي- عضالني در اين حرفه وجود دارد. اين 
مطالعه با هدف تعيين شيوع ناراحتي هاي اندام فوقاني مرتبط با طراحي ابزار، بررسي ارگونوميكي 
ابزار مورد استفاده در بافت فرش و طراحي مجدد ابزار بر مبناي ويژگی های آِنتروپومتري بافندگان 

و اصول ارگونومي طراحي و اجرا گرديد.
در اين تحقيق، مجموعاً 862 بافنده از سه استان كشور )سه شهر در هر استان( مورد مطالعه قرار 

گرفتند.
اطالعات مربوط به خصوصيات فردي، ناراحتيهاي اندام فوقاني و 20 بعد آنتروپومتري در بافندگان 
با استفاده از يك پرسش نامه جمع آوري گرديد. همچنين از مراحل بافت فرش و نحوه به كارگيري 

ابزار در حين بافت در هر منطقه عكس و فيلم تهيه شد.
به موازات مطالعه ميداني، فهرستي از بايدهاي طراحي جهت استفاده در مرحله طراحي تدوين 

گرديد.
در اين تحقيق در فرآيند طراحي مراحل زير طي شد:

1-جمع آوري ابزار رايج قالي بافي
2-آناليز ابزار قالي بافي 

3-تعيين ويژگی های ابزار
4- بررسي نتايج ارزيابي اختالالت اندام فوقاني 

5-طراحي پيش ماكت ابزار
6- ساخت نمونه 
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7- آزمون نمونه 
8- اصالح مدل هاي طراحي شده 

نتايج نشان داد كه شيوع اختالالت اندام فوقاني در بافندگان باالست كه بخشي از اين مشكالت به 
طراحي ابزار مربوط است .با استفاده از بانك آنتروپومتري دست، فهرست بايدهاي طراحي نتايج 
آزمون نمونه هاي ابزار طراحي شده ، 9 ابزار جديد طراحي گرديد. نتايج آزمون اين ابزار نشان 

مي دهد كه در مجموع اين ابزارها قابل استفاده و قابل قبول هستند.
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بررسی و مقایسه اثرات روشهای مختلف قيچی کردن و روگيری 
فرش دست باف

مجری: زهرا احمدی/ سال خاتمه: 1384 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، قيچی كردن، روگيری
چكیده: 

يكی از مراحل تكميل فرش دست باف، پرداخت می باشد كه اين عمليات يا در ضمن بافت قالی و 
به وسيله قيچی انجام می گردد و يا پس از اتمام بافت به وسيله قيچی مخصوص و كارد و ماشينهای 
پرداخت انجام می شود. اين طرح تحقيقاتی به منظور شناسايی روشهای مختلف قيچی كردن و 
روگيری فرش دست باف و مقايسه آن ها و رفع مشكالت احتمالی تعريف و انجام شد. برای انجام 
آن در مرحله اول با توجه به اطالعات موجود در كتاب ها و اسناد مختلف شناسايی و دسته بندی 
اوليه انجام گرديد. سپس كارت مشاهده و پرسش نامه ای تدوين و طراحی شد و پس از تست و 
تأييد آن در مناطق مورد مطالعه طرح به تعداد كافی در هر منطقه تكميل گرديدند. در نهايت اطالعات 
حاصل از پرسش نامه ها، فيلم و عكس ها دسته بندی و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند. از روی 
مطالعاتی كه روی ابزار در مناطق مورد مطالعه طرح انجام شده بود طراحی مناسب با توجه به داليل 
بروز اشكال برای ابزار انجام گرفت تا در طرح های تحقيقاتی در اجرا مورد بررسی دقيق تر قرار 
گيرد. معايب و مزايای هريك از روشهای قيچی كردن و روگيری نيز بررسی شده و راه حل هايی 

برای رفع بهبود آن ها ارائه گرديد.
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بررسی و تعيين شرایط ارگونوميک رفوی قالی و ابزار
مجری: جواد عدل/ سال خاتمه: 1384 

واژگان کلیدی: قالی دست باف، رفوی قالی، اختالالت اسكلتی عضالنی، شرايط محيطی كارگاه، 
طراحی ميزكار 

چكیده: 
رفوگران قالی دست باف به دليل نداشتن محيط كار مناسب، در معرض ابتالء به بيماريهای اسكلتی 
عضالنی بوده و استمرار وضعيت موجود می تواند در كيفيت و كميت كار رفو تأثيرگذار باشد. 
اين مطالعه با هدف شناسايی شرايط و وضعيت موجود كارگاه های رفوگری از ديدگاه ارگونومی، 
عوارض جسمانی ناشی از كار، تأثير شرايط مطلوب محيط كار و به كارگيری ابزار نامناسب بر كيفيت 
و كميت رفو و شناسايی موانع و مشكالت ايجاد و به كارگيری شرايط ارگونوميكی طراحی و اجرا 

گرديد.
از طريق مصاحبه با رفوگران و صاحبان كارگاه های رفوگری تعداد كل رفوگران تهران 6000 نفر 
بازار،  با استفاده از روشهای آماری تعداد 418 نفر رفوگر مشغول به كار در مناطق  برآورد شد. 
قالی شويی ها و مغازه های خيابانی به عنوان نمونه انتخاب و به كمك پرسش نامه نورديك عوارض 
جسمانی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه همه رفوگران 94/4 تا 100 درصد 
عوارض جسمانی خود را ناشی از كار رفوگری می دادند. ناحيه تحتانی پشت آسيب پذيرترين 
عضو در بين اعضاء نه گانه بدن بود. بين سابقه كار رفوگران و ناراحتيهای گردن و شانه، آرنج، كفل 
ران، باسن و زانو ارتباط معنی دار وجود دارد كه اين ارتباط در مورد ناراحتيهای شانه و آرنج بسيار 
قدرتمند )P000/00( در بين سه نقطه فوق الذكر، قالی شويی ها جوانترين رفوگران را بكار گرفته 

بودند.
در مورد تأثير عوارض جسمانی رفوگران و ابزار رفو در كيفيت و كميت رفو نتايج مصاحبه ها كه 
در بعضی موارد با نتايج پرسش نامه هم خوانی داشت. نشان داد كه كميت و كيفيت رفو تحت تاثير 
عوارض جسمانی حداقل تا زمانی كه رفوگر به طور كلی قادر به كار نباشد قرار نگرفته و با ابزار هم 
ارتباطی ندارند. در عوض دست مزد و در آمد رفوگران و صاحبان كارگاه های رفوگری تأثيرگذار 
هستند. نتايج بدست آمده از بررسی عكسهای تهيه شده از فرش های رفو شده نشان داد كه باال رفتن 
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سابقه كار باعث بهبود كيفيت رفو می گردد. نتايج ارتباط عوارض جسمانی با كيفيت رفو بسيار 
ظريف و پيچيده می باشد.در مورد نقش ابزار در كميت و كيفيت رفو هيچ يك از نتايج پرسش نامه ای 

و مصاحبه ای ارتباط مثبت يا منفی نشان ندادند.
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بررسي انواع روش های دارکشي و ارائه روش بهينه 
مجری: احسان قمصری/ سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: داركشي، روش بهينه
چكیده: 

داركشي يكي از مراحل فرآوري فرش دست باف پس از توليد و شستشو، جهت رفع عيوب ابعادي 
آن مي باشد. در ايران اين عمل با روش های مختلف سنتي و نيمه صنعتي به صورت كارگاهي بروي 

فرش انجام مي شود. اين پژوهش طي سه مرحله با مطالعه ابعاد مختلف اين فرآيند مي پردازد.
مرحله اول اين پژوهش شامل مطالعه پيشينه و جايگاه اين فرآيند در صنعت فرش دست باف ايران 
و بررسي و تحليل و مقايسه نظري روش های متداول اجراي اين فرآيند مي باشد. در اين مرحله 
مطالعات ميداني در چهار منطقه قم، تبريز،  كاشان نشان دادند در حال حاضر عمل داركشي با چهار 
روش لواليي، ماشين كش، قالب كشي و پرسي متداول است. مكانيزم گرفتن، كشيدن و تثبيت 
تمامي روش ها دقيقاً مطالعه شده، مزايا و معايب هركدام از روشها ارائه شده اند. مرحله دوم پژوهش 
شامل بررسي آماري و انجام مقايسه هايي برروي نتايج اجراي داركشي با روش های مختلف است. 
در اين مرحله از پژوهش اطالعاتي درباره كيفيت نتيجه عمل داركشي از تعداد زيادي فرش های 
اصالح شده با روش های مختلف در مناطق مختلف جمع آوري گرديد و تحليهاي آماري برروي 
اطالعات انجام گرديد. نتايج تحليل هاي آماري به همراه بررسي هاي مربوط به تحليل مكانيزم و 
نحوه اجراي روشها، امكان انتخاب روش بهينه را از بين روش های متداول و اجراي آن در بخش 
آزمايش هاي پژوهش را امكان-پذير نمود. بر اين اساس روش داركشي پرسي به داليلي نظير گرفتن 
لبه فرش بدون رساندن آسيب به آن، كشيدن مرحله اي و تحت كنترل فرش و نيز نتايج تحليل هاي 
آماري انجام شده برروي كيفيت نتيجه عمل داركشي، به عنوان روش بهينه براي انجام آزمايش هاي 
پژوهش در مرحله بعد انتخاب گرديد. در مرحله سوم اين پژوهش به تحليل فني و دقيق مكانيك 
كشش، اصالحات و تثبيت آن و برخي تأثيرات داركشي بر ساختمان )بافت( فرش پرداخته مي شود. 
با انجام داركشي با روش پرسي برروي شش تخته فرش با مشخصات مختلف نيروهاي وارد بر 
فرش در مراحل مختلف كشش بررسي شد. همچنين برگشت پذيري عيوب اصالح شده با اعمال 
شرايط جوي متفاوت با اندازه گيري ابعاد فرش در چندين مرحله و نيز تأثيرات عمل اصالح بر 
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ساختمان فرش با اندازه گيري ويژگی های برگشت پذيري پرز تحت فشار در نقاط گرفته شده و 
طول خمش فرش قبل و بعد از عمل داركشي مطالعه گرديد. نتايج اندازه گيري هاي فوق به عنوان 

نتايج آزمايشاهای اين پژوهش ارائه شده است.
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بررسی تاثير شرایط محيطی کارگاه هاي فرش دست باف بر کيفيت 
آن

مجری: محمد كريمي/ سال خاتمه: 1388 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، شرايط محيطي، كيفيت، كارگاه
چكیده : 

مدت زمان سپري شده براي فرش دست باف بسيار طوالني است و اين مدت زمان كه وابسته به 
طرح، ظرافت و جنس الياف بكاررفته در بافت، بهره وري نيروي انساني و مقطع زماني سال است، 
غالبا بين شش ماه تا يك سال و يا حتي بيشتر از آن به طول مي انجامد. از اين رو شرايط محيطي 
كارگاه ها از قبيل دما، رطوبت، نور و غيره مستقيما روي كيفيت فرش تأثيرگذار مي باشد. در اين 
تحقيق سه ناحيه مازندران، قم و نائين كه داراي شرايط آب و هواي متفاوت هستند براي بافت 
انتخاب شدند. نخ هاي چله بكار رفته براي داركشي، پنبه 6 الي نائين، چله پنبه/ پلي استر خشك 
تاب، پنبه 3 ال گرد ترتاب و پنبه 1 ال گرد خشك تاب بودند. شايان ذكر است چله پنبه/ پلي استر با 
توجه به شناسنامه طرح و سنت رايج مناطق تركي باف شمال كشور، يعني استفاده از نخ چله خشك 
تاب تبريز كه داراي درصدي پلي استر است، انتخاب گرديد. ابعاد نمونه روي دار 40×80 سانتي 
مترمربع در نظر گرفته شد. دو نوع خامه پشمي كه داراي رنگ هاي الكي و كرم بودند براي بافت 
استفاده شد. سرعت بافت فرش ها به گونه اي تنطيم شد كه مدت زمان بافت كامل فرش يكسال 
بطول بي انجامد. همزمان با عمل بافت، درجه حرارت و رطوبت محيط بافت به وسيله ابزارهاي 
نصب شده اندازه گيري شد. در هر ناحيه 8 نمونه دار در كارگاه ها يا خانه هاي مختلف نصب و مورد 
بررسي قرار گرفت. بعد از اتمام فرآيند بافت، نمونه ها براي ارزيابي تاثير شرايط محيطي بر كيفيت 
نهايي فرش های آزمايشي از جهت رنگ پريدگي، استحكام نخ چله و نخ پرز، تقارن ابعاد و ساير 
موارد، مورد آزمون هاي مختلف قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه عامل رطوبت بيشترين تأثير 
را بر نمونه ها داشته است. وجود رطوبت در محيط كارگاه هاي بافت فرش در كنار حرارت باعث 
مي شود خواص مكانيكي نخ هاي چله نهايي فرش دست باف كه از جنس پنبه يا پنبه/ پلي استر هستند 
تغيير نمايد. رطوبت باعث افزايش استحكام و مدول و كاهش ازدياد طول تا پارگي نخ چله پنبه اي و 
حتي پنبه/ پلي استر مي گردد. البته ميزان افزايش استحكام در نخ پنبه پلي استر به دليل جذب رطوبت 
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كمتر نسبت به نخ پنبه خالص كمتر است. همچنين با توجه به تحقيقات انجام شده در كارگاه هاي 
مورد آزمون،  رطوبت باالتر از 50 درصد در محيط كارگاه ها، به ويژه اگر دما نيز باال باشد، باعث 
شل شدن نخ هاي چله، دشواري عمليات بافت و بروز عيب در قالي نهايي مي گردد. شرايط محيطي 

كارگاه بافندگي در طول مدت بافت تاثيري بر رنگ و تقارن ابعاد قالي هاي مورد آزمون ندارد. 
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روش های استفاده و نگهداری انواع فرش دست باف به منظور ارائه 
روش های بهينه

مجری: سيامك سحرخيز/ سال خاتمه:  1389 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، نگهداری، روشهای بهينه
چكیده: 

فرش دست باف محصولي ازرشمند است كه داراي خصوصيات كاربردي منحصر بفرد و همين طور 
ارزش هنري زيادي است. اين كاال به دليل كاربردي بودن در معرض عوامل و شرايط گوناگوني 
قرار مي گيرد. اين شرايط شامل عوامل فيزيكي، مكانيكي، شيميايي و بيولوژيكي مي باشد. عوامل 
فيزيكي مانند عواملي مانند حرارت، نور، رطوبت. عوامل مكانيكي مانند باراستاتيكي، بارديناميكي، 
سايش. عوامل شيميايي شامل موادي كه بطور تصادفي روي فرش ريخته مي شوند در طيف وسيعي 
از مواد از باز، اسيد، مواد پروتئيني و رنگ ها يا موادي كه در كارخانه هاي شستشوي فرش در فرآيند 
كهنه شور، براق شور كردن و يا شستشوي عادي دوره اي فرش مورد استفاده قرار مي گيرد. عوامل 
بيولوژيكي مانند ميكرو ارگانيسم ها مانند قارچ ها و كپك ها و حشرات مانند بيد. بررسي تأثير اين 
عوامل روي فرش اين امكان را فراهم مي كند تا بتوان بهره برداري مناسب تري از فرش دست باف 

داشت و با پيشگيري از امكان صدمه ديده آن و كاهش عمر فرش جلوگيري كرد.
در تحقيق حاضر تأثير هفت گروه كلي و با تقسيم شدن بعضي از عوامل به چند عامل جزيي ديگر 
تعداد سي و چهار عامل مختلف روي نخ هاي خاب، پود كلفت، پود نازك، ريشه و خود فرش در 
مورد سه شاخص استحكام، ازدياد طول تا حد پارگي و سايش مورد بررسي قرار گرفته اند. اين 
آزمون ها در روي سه نوع فرش پشمي )اردبيل(، پشمي ظريف )هريس، تبريز( و ابريشم )قم( انجام 

پذيرفت.
دسته بندي كلي عوامل عبارت بودند از بازگشت پذيري فرش تحت باراستاتيكي و ديناميكي، تأثير 
ميزان رطوبت، تأثير مواد معدني )گچ و سيمان(، بررسي تأثير مواد شيميايي )قليايي، اسيدي و احياء 
كننده ها(، بررسي تأثير مواد شوينده، بررسي تأثير مواد ضد قارچ و كپك، تأثير مواد ضد بيد و تاثير 
نور. هر يك از عوامل به طور متفاوتي روي ابريشم و پشم تأثير مي گذاردند كه به دليل جزئيات زياد 

بايد به متن تحقيق مراجعه شود.
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بررسی جامع روشهای شستشویی فرش دست باف جهت حصول 
به  و  نوین  بر روشهای  تکيه  با  مناسب  فيزیکی  براقيت و خواص 

کارگيری متدهای ارزیابی بصری و دستگاهی
مجری: محسن محسنی بزرگی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: شستشو، فرش دست باف، براقيت، ارزيابی بصری، ارزيابی دستگاهی
چكیده: 

فرش دست باف به دليل مقبوليت و جلوه بصري و همچنين ماندگاري باال به عنوان يك كاالي اصيل 
ايراني هميشه مورد توجه بوده است. استفاده از روش های تكميلي بر روي فرش دست باف مي 
تواند جلوه اين كاال را دوچندان نمايد. روش های تكميل عمدتاً به روش هايي اطالق مي شوند كه 
در آن مواد رنگي اضافي توسط محلول هاي شوينده و شيميايي از سطح ليف و نخ زدوده مي شوند 

و همچنين ظرافت نخ توسط مواد شيميايي بهبود پيدا مي كند.
براقيت آن در مرحله تكميل و شستشو  بر روي  كليه عوامل در ساخت فرش  واضح است كه 
تأثيرگذار خواهند بود وليكن نقش و ميزان تأثيرگذاري آن ها به صورت كمي نقش مهمي در ارائه 
روش مناسب شستشو و حصول كيفيت فرش خواهد داشت. در اين پژوهش ابتدا عوامل مؤثر در 
براقيت شناخته خواهند شد و سپس با انجام آزمايش ها سهم هركدام از آن ها و همچنين تغيير 

براقيت در عمليات تكميل بررسي خواهد گشت.
روش تحقيق عبارتند از:

1- مطالعات كتابخانه اي:
بخش اول: شناسايي مشخصات فرش های چهار استان مورد نظر طرح

بخش دوم: مروري بر روش های كلي متداول شستشوي فرش
2- مطالعات اكتشافي: جمع آوري اطالعات اكتشافي در ميدان در مورد آمار اوليه مصرف نوع الياف، 

بافت و مشخصات فرش های دست باف به تفكيك منطقه، نوع رنگ، رج شمار.
3- مطالعات ميداني: بازديد از كارگاه هاي قاليشويي موجود در ميدان و شناسايي روش های شستشو 

و تعيين پارامترهاي مؤثر بر شستشوي فرش
4- آزمايش ها عملي: با انجام اندازه گيري آزمايشگاهي و دستگاهي براي تعيين مشخصات رنگي و 
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نوري و همچنين بكارگيري آزمايش های عملي براي تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي فرش قبل و 
بعد از فرايند شستشو مي باشند.

5- تحليل و جمع بندي: با بررسي نتايج آزمايش ها و جمع بندي تمامي موارد فوق، تحليل جامع 
به دست آيد.

و  قالي دست باف  استان، روش های شور  در 4  بررسي مختصات فرش  از  اين گزارش پس  در 
همچنين مواد مورد استفاده و عوامل براقيت خامه فرش مورد مطالعه قرار مي گيرند. جهت مطالعات 
اكتشافي با مراجعه به مراكز فرش در استان های فوق طي مصاحبه با كارشناسان و صاحب نظران، 
عوامل مؤثر و اهميت آن ها مورد بحث قرار مي گيرد. بعد از انتخاب نمونه هاي هر استان به اندازه 
گيري براقيت پرداخته مي شود. در اين راستا مفهوم جديدي به نام Flop Index تعريف مي شود و 
داده هاي به دست آمده بر اساس اين فاكتور رده بندي مي شوند. صحت اين داده ها با اندازه گيري 
مفهوم براقيت جهت دار )Luster( نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرد و بدين ترتيب با اندازه گيري هاي 
به عمل آمده نمودارهاي مختلف برحسب فام ها، جنس ماده رنگزا و جنس پشم خام به دست مي 
آيند. روش به كار رفته در اين مرحله از طرح، دقت بااليي دارد و قابل تعميم براي پروژه هاي مشابه  
مي باشد. سپس با بررسي هايي كه بر روي اين نمودارها انجام مي شود، نمونه هاي منتخب براي انجام 

مراحل بعدي مشخص   مي شوند.
سپس به مطالعات ميداني كه طي بازديد از چند كارگاه اصلي قاليشويي فرش دست باف )جهت 
تكميل و صادرات( كسب شده پرداخته مي شود. با جمع بندي اطالعات فوق نحوه شبيه سازي شور 

تكميلي بيان مي شود كه در  آن از روش های طراحي آزمايش بهره گرفته شده است.
در نهايت پس از آزمون هاي ثباتي و شبيه سازي شور تكميلي، با انجام آزمون هاي مختلف اپتيكي و 
مكانيكي تغييرات براقيت خامه ها قبل و بعد از شور بحث مي شود. همچنين درصدهاي بهينه مواد 
شيميايي براي آنكه بهترين خواص مكانيكي در كنار براقيت باال به دست آيند بررسي مي شود. براي 

بررسي دقيق تر اتفاقات رخ داده بر روي خامه ها از چند نمونه نيز عكسبرداري انجام شده است.
در نهايت با جمع بندي موارد فوق نتايج نهايي ارائه مي شوند.
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تحقيق پيرامون آسيبهاي وارده از مصرف الياف مصنوعي در فرش 
دست باف )با تأکيد بر چله( "تهران و آذربایجان شرقی"

مجری: مهدي كمالي دولت آبادي/ سال خاتمه: 1379 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، چله، الياف مصنوعی
چكیده: 

طبق مطالعات انجام شده الياف پلي استر عمده ترين ليف مصنوعي مورد مصرف در فرش دست باف 
مي باشد كه در چله و پود نازك برخي از فرش های دست باف تبريز مورد استفاده قرار مي گيرد. 
استفاده از الياف پلي استر در فرش دست باف مشكالتي را نظير تغييرات ايجاد شده در ابعاد و ظاهر 
آن ايجاد مي كند كه در اين تحقيق، تغييرات ايجاد شده در ابعاد و ظاهر فرش دست باف در شرايط 

مختلف از نظر رطوبت و حرارت مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين تحقيق ،  4 نمونه فرش دست باف با 2 نخ چله پنبه اي و پنبه/ پلي استر و دو نخ پود نازك از 
جنس پنبه وپلي استر، به منظور بررسي تأثير وجود الياف پلي استر در چله و پود نازك،  با رج شمار 
50 توليد شده است. همچنين براي مطالعه تأثير نخ هاي چله و پود نازك در تغييرات ابعادي فرش 
دست باف و حذف تأثير الياف پشم در اين تغييرات، چهار نمونه فرش بدون پرز بافته شده است. 
سپس شرايط احتمالي مكان مورد استفاده از فرش دست باف، شبيه سازي شده و تغييرات ايجاد شده 

در اين شرايط در ابعاد و ظاهر نمونه ها اندازه گيري شده است.
نتايج آزمايش ها تغيرات ابعادي نشان مي دهد كه مقدار جمع شدگي نمونه هاي بافته شده با نخ چله 
پنبه/ پلي استر در محيط هاي گرم و مرطوب 1/5 برابر چله پنبه اي بوده است. و همچنين توزيع  
دماي نايكنواخت در پشت نمونه ها تأثير بسيار زيادي در تغيير نامنظم ابعاد نمونه هاي بافته شده 
با نخ چله پنبه/ پلي استر داشته است. در عمليات شستشو مقدار جمع شدگي نمونه هاي داراي نخ 
چله پنبه اي در مقايسه با نخ چله پنبه/ پلي استر قابل توجه بوده و هنگام قرار گرفتن در آب بيشترين 

كاهش طول در اين نمونه ها مشاهده شده است.
در بررسي ناهمواري سطحي ايجاد شده مشاهده شده است كه پشت فرش های بافته شده با نخ چله 
پنبه/ پلي استر در مقايسه با فرش های بافته شده با نخ چله پنبه اي از ناهمواري بيشتري برخوردار 
استر  پلي  پنبه/  داراي چله  نمونه هاي  در پشت فرش ها،  دما  نايكنواخت  توزيع  از  بوده و پس 
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ناهمواري هاي سطح بيشتري را نشان داده اند.
نتايج بررسي مقاومت خمشي نمونه هاي بافته شده نشان دادند كه مقاومت خمشي نمونه ها پس از 
قرار گرفتن در محيط هاي گرم و مرطوب، كم شده و پس از عمليات شستشو طول خمش در جهت 
تار، به نصف كاهش يافته است. همچنين وجود الياف پلي استر در چله و پود نازك، سبب افزايش 

طول خمش نمونه ها به ميزان 18% در جهت تار و 7% در جهت پود شده است.
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تحقيق پيرامون روشهای استاندارد کردن مواد اوليه فرش دست باف 
)فازاول: خامه قالی "کرمانشاه، کردستان، تهران"(

مجری: احسان قمصري/ سال خاتمه: 1381
واژگان کلیدی: استاندارد، مواد اوليه، فرش دست باف

چكیده: 
در اين تحقيق ابتدا مطالعات گسترده اي بر روي استانداردهاي جهاني موجود در ايران به عمل 
آمد كه شامل DIN,IS,BS,ISO,ASTM و تركيه و هندوستان مي باشد و نتيجه حاصل شد كه در 
كشورهاي پيشرفته، مهم روش آزمون مي باشد كه دقيق و علمي با آن برخورد مي كنند ولي در ايران 
مالك عمل، ويژگی های ارائه شده توسط موسسه استاندارد مي باشد و روش هاي آزمون مختص 
آزمايشگاه ها مي باشد. سپس در ارتباط با نژادهاي توليدكننده پشم بررسي هايي به عمل آمد كه 
در پرورش گوسفند پشمي به صورت علمي ضعف زيادي وجود دارد. سپس نحوه عملكرد مراكز 
شستشوي پشم به طريقه صنعتي و سنتي مورد بررسي قرار گرفت كه چندان رضايت بخش نبود. 
پس از آن دو واحد گمركي و دو بازارچه مرزي مورد بررسي قرار گرفت. گمركات براساس قوانين 
و آئين نامه ها اقدام به ترخيص كاال مي نمودند و چون پشم و مشتقات آن مشمول استاندارد اجباري 
است جهت تأييد كيفيت براي ترخيص كاال از مؤسسات استاندارد كمك مي گرفتند و بازارچه هاي 
مرزي نيز تحت نظارت گمركات مي باشد و از قوانين و مقررات آن ها پيروي مي نموده ولي داراي 

فعاليت كمي بودند.
فعاليت و روش كار پانزده واحد ريسندگي مورد مطالعه و نيز چگونگي كنترل كيفي خط توليد و 
تأسيسات آزمايشگاهي آن ها مورد بررسي قرار گرفت كه در بيشتر كارگاه ها رضايت بخش نبود و 
يكي از عوامل مهم در كاهش كيفيت خامه قالي عدم توجه كارگاه هاي ريسندگي به موازين استاندارد 

و كيفيت محصول مي باشد.
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بررسي روش های اعمال استاندارد رنگرزي خامه قالي با رنگزاهای 
مصنوعی در کارگاه های موجود )اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان 

شرقی، کردستان(
مجری: رسول مهرورزان / سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: استاندارد، رنگرزی، خامه قالی، رنگزاهای مصنوعی، كارگاه
چكیده: 

اين طرح تحقيقاتي با هدف شناسايي و جمع آوري استانداردها و دستورالعمل هاي موجود در 
و همچنين روش های  آن ها  هاي  كاستي  شناخت  و  مصنوعي  رنگزاهاي  با  پشم  رنگرزي  زمينه 
اعمال استانداردها انجام گرفت. در اين طرح وجود استانداردهاي رنگرزي خامه قالي با رنگزاهاي 
المللي بررسي شد. مشكالت و  مصنوعي در منابع علمي، مراكز تحقيقاتي و استانداردهاي بين 
داليل عدم اجراي استانداردها در كارگاه هاي رنگرزي و ميزان آشنايي آن ها با استانداردها از طريق 
مصاحبه، پرسش نامه، عكس و آزمون ثبات نمونه هاي خامه رنگي توليدي آن ها در سطح 5 استان 
كشور و به طور تصادفي در 41 كارگاه رنگرزي در سه سطح صنعتي، نيمه صنعتي و سنتي مورد 

بررسي قرار گرفت.
نتايج  انجام گرفت.   EXCEL, SPSS10 افزار با نرم  آناليزهاي آماري  تجزيه و تحليل داده ها و 
نشان دهنده اين است كه استانداردهاي كنترل كيفيت بين المللي و ايران كامل بوده و در دسترس 
است ولي در زمينه روش های رنگرزي با توجه به تنوع مواد رنگزا و متفاوت بودن روش رنگرزي 
رنگزاهاي مختلف، استاندارد مدون خاصي وجود ندارد. كارگاه هاي رنگرزي سنتي در مقايسه با 
كارگاه هاي صنعتي و نيمه صنعتي در ارتباط با كيفيت خامه هاي رنگي توليدي، شناخت استانداردها 
و اعمال آن ها، نيروي متخصص آموزش و امكانات آزمايشگاهي و فني جهت اعمال استانداردها 
مشكالت زيادتري داشتند. در دسترس نبودن و ناقص بودن استانداردها، نبود بسترسازي مناسب 
جهت ترويج و آموزش استانداردها ازجنبه اجتماعي و فرهنگي، كمبود امكانات و تجهيزات به داليل 
اقتصادي، واردات رنگ هاي نامرغوب و عدم استفاده از كاتالوگ رنگ از عمده عوامل عدم اجراي 

استانداردهاست.
باتوجه به نتايج، آيين كار رنگرزي با رنگزاهاي مصنوعي تهيه شده جهت اجراي آزمايشي رنگ هاي 
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مناسب، همراه با كاتالوگ و استانداردهاي كنترل كيفيت و رنگرزي در اختيارسه كارگاه رنگرزي 
قرار گرفت. نتايج اجراي آزمايشي طرح نشان داد معرفي و ارائه رنگزاهاي مصنوعي با كيفيت باال، 
استفاده از نيروهاي متخصص، تدوين و ترويج استانداردهاي رنگرزي در اعمال استانداردها و بهبود 

كيفيت خامه قالي مؤثراست.
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الياف پشم  تحقيق پيرامون بررسي آسيب های وارده از مصرف 
دباغي در فرش دست باف و ارائه شيوه های مناسب جهت استحصال 

پشم از پوست )تهران، کرمان، یزد، خراسان، اردبيل( 
مجری: حميدرضا انصاري رناني/ سال خاتمه: 1382

     
واژگان کلیدی: فرش دست باف، الياف پشم، دباغی

چكیده: 
در  قالي و  كيفيت  به  ناپذيري  دباغي صدمات جبران  پشم  بي رويه  طي ساليان گذشته مصرف 
نهايت به اعتبار جهاني كشور در اين خصوص وارده آمده است. هدف از انجام اين پروژه شناسايي 
آسيب هاي وارده از مصرف پشم دباغي در فرش دست باف و ارائه روش های مناسب موزدايي جهت 
بهبود كيفيت پشم قالي دست باف و پوست مي باشد. بدين منظور دو روش موزدايي رايج در ايران و 
استراليا كه به ترتيب از مواد شيميائي سولفيدسديم و هيدروكسيدسديم )Quickpul( در آن ها استفاده 
مي گردد. در دو فاز عمليات كارخانه اي با هم مقايسه شدند. در مرحله اول تعداد 100 جلدپوست 
گوسفند مغاني به 4 گروه با 25 تكرار تقسيم شده و با 3 و5 درصد هيدروكسيدسديم و 10و 15 
درصد سولفيدسديم عمل آوري شدند. تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه اختالف  معناداري بين 
درصدهاي مختلف مواد شيميايي سولفيدسديم و هيدروكسيدسديم در خصوصيات الياف،  نخ و قالي 
وجود نداشت. در مرحله دوم تعداد 40 جلد پوست گوسفند نژاد مغاني به دو گروه تقسيم شدند. 

پشم پوست هاي گروه اول و دوم به ترتيب با پشم چين برقي و با استعمال 15 درصد ماده شيميايي 
سولفيدسديم به روش غلتك اسفنجي برداشت گرديدند. نتايج اين مرحله نشان داد كه قطر الياف به 
دست آمده به وسيله غلتك اسفنجي به طور معناداري )P  0/05( بيشتر و طول دسته الياف به طور 
معناداري )P  0/05( كمتر از پشم چيده شده بود. استحكام،  درصد رنگ پذيري، ثبات رنگ در برابر 
شستشو، نور و همچنين ضخامت تحت فشار بارمتحرك و ثابت نخ به دست آمده به روش غلتك 

اسفنجي كمتر از نخ به دست آمده به روش پشم چين برقي بود.
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تحقيق پيرامون تأثير الياف پشم دباغي بر خواص فيزیکي و مکانيکي 
فرش دست باف )اصفهان(

مجری: علي اكبر قره آغاجي/ سال خاتمه: 1382 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، الياف پشم، دباغی، خواص فيزيكی و مكانيكی
چكیده: 

در اين تحقيق با توجه به مصرف الياف دباغي در كنار الياف پشم نو در صنعت فرش دست باف 
ايران، امكان آسيب ديدگي الياف بر اثر عمليات دباغي و نيز تأثير حضور اين الياف بر خواص خامه 
و فرش دست باف مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور ابتدا استحكام و ازدياد طول تا حدپارگي 
الياف پشم چيده و دباغي هم نژاد اندازه گيري شد. سپس ساختار داخلي الياف از طريق روش طيف 
سنجي FTIR و همچنين خواص رنگ پذيري الياف دباغي و نو مورد بررسي قرار گرفت. براي 
مشخص شدن تأثير الياف آسيب ديده بر خواص قالي خامه هايي از الياف و مخلوط الياف نو و 
دباغي )با نسبتهاي 15% ، 20%،  25%،  30% از الياف دباغي( توليد گرديد و خواص استحكام و ازدياد 
طول تا حدپارگي نمونه هاي خامه ها و نيز يكنواختي و موئينگي آن ها مورد بررسي قرار گرفت. 
نهايتاً فرش های نمونه از اين خامه ها بافته شد و رفتار مكانيكي آن ها مطالعه گرديد. تغيير در خواص 
الياف، خامه و فرش از نظر آماري نيز بررسي شد. اين مطالعات نشانگر افت استحكام و ازدياد طول 
الياف پشم دباغي شده و خامه-هاي توليد شده از آن ها نسبت به الياف پشم نو وخامه هاي آن مي 
باشد. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني و طيف هاي FTIR، آسيب ديدگي در سطح و ساختمان 
داخلي الياف دباغي را تأييد مي كند و كاهش جذب رنگ الياف پشم در اثر دباغي در رنگرزي ديده 
مي شود. با افزايش درصد الياف پشم دباغي كاهش استحكام درخامه ها شدت بيشتري دارد و حضور 
اين الياف باعث افزايش نايكنواختي و موئينگي مي گردد. همچنين تغيير در خواص مكانيكي الياف 
پشم دباغي شده تأثيرات خود را در مرحله قرار گرفتن الياف در فرش دست باف به عنوان الياف نخ 
خاب در بازگشت پذيري االستيك و نيروي الزم جهت خارج نمودن پرز نشان مي دهد. نتايج اين 
مطالعات به اين پرسش اساسي پاسخ مي دهد كه چگونه رفتار مكانيكي فرش های نمونه از صدمات 

شيميايي وارد شده به جريان الياف در حين دباغي تأثير مي پذيرند.
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تحقيق پيرامون امکان اصالح خصوصيات مکانيکي تار فرش های 
دست باف ظریف با استفاده از نخ پنبه ای مرسریزه شده )تهران، 

اصفهان، کاشان(
مجری: عبدالرضا ظهيري/ سال خاتمه: 1382 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، پنبه، مرسريزه، تار
چكیده: 

سال هاست كه با موفقيت از نخ هاي ظريف پنبه اي 20/4 و 20/6 در توليد فرش هاي ظريف روي 
دارهاي فارسي بخصوص در مناطق نائين و مشهد استفاده مي شود. ليكن كاربرد نخ هايي با اين 
ظرافت، توليد روي دارهاي تركي را با مشكالت همراه مي سازد كه از مهم ترين آن ها باال بودن نرخ 
پارگي چله هاست. علي رغم آنكه بكارگيري چله هاي مخلوط پلي استر/ پنبه به عنوان فوريترين 
راه حل پيشنهاد شده، ليكن مشكالت فني توليد و كيفيت پايين محصوالت توليدي، لزوم استفاده از 

چله هاي صددرصد پنبه اي و حذف الياف مصنوعي را خاطرنشان مي سازد.
به اين منظور نمونه هايي از نخ هاي كارد و شانه شده 40/18 تهيه و در شرايط مختلف حمام 
مرسريزاسيون با غلظت، دما و زمان متفاوت مرسريزه گرديد تا بهترين نوع نخ و بهينه شرايط حمام، 
جهت توليد چله معلوم گردد، سپس كليه نمونه ها روي دار تركي بافته شد تا صحت نتايج آزمايش ها 

عماًل كنترل گردد.
نتايج آزمايش ها خواص مكانيكي، نشان داد كه اوالً بهينه شرايط حمام در غلظت 25 درصد، زمان 
5 دقيقه و دماي 20 درجه سانتي گراد حاصل مي شود، ثانياً هيچ يك از انواع خام و مرسريزه شده نخ 
كارد، خواص كششي الزم جهت استفاده در چله فرش دست باف را ندارند. اين در حالي است كه 
نخ شانه خام خواص كششي مطلوب از خود به نمايش مي گذارد و طي عمليات مرسريزاسيون اين 
خواص بهبود مي يابد. در نهايت قابليت هاي مكانيكي نخ شانه و مرسريزه شده 40/18 به عنوان 
چله مناسب با نرخ پارگي فوق العاده پائين روي دارتركي، در توليد رضايت بخش بافت هاي ظريف 

اثبات مي گردد. 
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بررسی وضعيت موجود کارگاه هاي پشم شویي از نظر کيفيت توليد 
و ارائه راهکارهای بهينه سازی آن )یزد، خراسان، اصفهان،کرمان، 

تهران، آذربایجان شرقی، ایالم(
مجری: سيداحمد موسوي شوشتري / سال خاتمه: 1384 

واژگان کلیدی: كارگاه، پشم شويی، كيفيت، راهكار
چكیده: 

كيفيت پشم شسته شده مورد مصرف در صنعت فرش دست باف از اهميت بسيار بااليي برخوردار 
است و به عوامل متعددي نظير مواد اوليه،  شرايط محيطي، ابزار و ماشين آالت مورد استفاده، نيروي 

انساني و نحوه نظارت و مسائل مديريتي وابسته است. 
پشم شسته شده توليدي دركارگاه هاي پشم شويي ايران به علت تفاوت در نوع پشم، نوع ماشين آالت 
مورد استفاده و نيز تفاوت در فرآيند شستشو كيفيت هاي متفاوتي دارد. هدف از تحقيق حاضر 
دسته بندي كارگاهاي پشم شويي، ارزيابي عوامل مختلف مؤثر بر فرآيند شستشو، تعيين سهم نسبي 
آن ها بر كيفيت پشم شسته شده و در نهايت ارائه راه كارهاي مناسب و عملي درجهت بهينه سازي 
فرآيندهاي شستشو با استفاده از مواد شيميايي و آنزيم مي باشد. بدين منظور، ابتدا مطالعات اكتشافي 
مشتمل بر جمع آوري اطالعات و نتايج به دست آمده از فعاليت هاي تحقيقاتي موجود در داخل 
كشور و نيز شناسايي كارگاه هاي مختلف انجام گرفت. سپس با انجام مطالعات ميداني بازديدهايي 
از كارگاه هاي پشم شويي در استان های مختلف كشور انجام شد و با استفاده از پرسش نامه هاي 
تهيه شده گزارش جامعي از فرآيند شستشو و مشكالت موجود در واحدها به دست آمد. سپس با 
نمونه گيري از پشم هاي ناشور و شسته شده در هر واحد خواص فيزيكي و مكانيكي آن ها نظير 
استحكام، ازدياد طول، سفيدي، جذب رنگ،  چربي باقي مانده، رطوبت بازيافتي، ميزان جعد و نيز 
تصاوير ميكروسكوپي مورد بررسي قرار گرفت و آزمايش ها كيفي روي پساب نيز انجام گرفت. در 
ادامه اين تحقيق خواص الياف پشمي شسته شده در كارگاه هاي مختلف با الياف پشمي شسته نشده 

همان كارگاه مقايسه شده تا ميزان آسيب هاي وارده به پشم در حين شستشو تعيين گرديد.
پس از جمع آوري اطالعات جامع و بررسي و مقايسه فرآيندهاي شستشو در كارگاه هاي مختلف، 
نسخه بهينه آزمايشي شستشو با توجه به امكانات و وضعيت فعلي كارگاه ها تعيين گرديد. و نمونه هاي 
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الياف پشم با نسخه پيشنهادي در مقياس آزمايشگاهي و صنعتي شستشو داده شد.
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كارگاه هاي موجود عمدتاً به صورت نيمه صنعتي 
بوده و تعداد محدودي نيز به صورت صنعتي مشغول به فعاليت مي باشند. در هيچ يك از واحدهاي 
مورد بررسي آزمايش ها كنترل كيفي روي پشم شسته شده به منظور جلوگيري از صدمه ديدن الياف 
و بهبود فرآيند صورت نمي گيرد و نيز از مواد شيميايي مناسبي استفاده نمي شود همچنين به دليل 

مشكالت مالي و عدم نظارت كافي، مالحظات زيست محيطي كمتر مورد توجه قرار دارد.
نمونه هاي پشم گرفته شده از هر كارگاه و شسته شده بر اساس نسخه بهينه پيشنهادي در مقياس 
آزمايشگاهي و صنعتي، ضمن حفظ خصوصيات فيزيكي موردنظر، سفيدتر از نمونه شسته شده به 
روش مرسوم مورد استفاده در همان كارگاه بود به طوري كه مورد تأييد صاحبان فن نيز قرار گرفت. 
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بررسی چگونگی تاثير مواد رنگزای طبيعی و تعاونی و شرایط رنگرزی 
برخواص فيزیکی و مکانيکی خامه قالی )تهران(

مجری: رضا محمدعلی مالك/ سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: رنگزای طبيعی، رنگرزی، خامه قالی، خواص فبزيكی و مكانيكی
چكیده: 

در اين تحقيق تأثير رنگرزي پشم با رنگزا هاي طبيعي )اسپرك، روناس و پوست گردو( به همراه 6 
دندانه )سولفاتهاي آهن 2و 3، سولفات مس، كلرورقلع، دي كرومات پتاسيم و سولفات آلمينيوم(  در 
شرايط مختلف رنگرزي به وسيله سه روش دندانه قبل، بعد و همزمان در شرايط آزمايشگاهي و نيمه 
صنعتي انجام شده است. تأثير عمليات دندانه دادن و رنگرزي بر روي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي 
خامه قالي )استحكام، مقاومت سايشي و ثبات هاي شستشويي، نوري و سايشي( بررسي و نتايج حاصل 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. به منظور طراحي آزمايش ها مورد نياز مطالعات ميداني با بازديد 
از كارگاه هاي رنگرزي سنتي و نيمه صنعتي استان فارس صورت گرفته و براساس نتايج بازديدهاي به 
عمل آمده و مطالعات كتابخانه اي تعداد 715 نمونه رنگرزي و تعداد 2300 آزمون فيزيكي و مكانيكي 
روي آن ها انجام شده است. همچنين طيف سنجي رنگزاهاي مصرفي به وسيله دستگاه هاي FTIR و 

HPLC انجام گرفته است.

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه ثبات هاي عمومي نمونه هاي رنگرزي شده در روش 
دندانه همزمان از كيفيت كمتري نسبت به روش های دندانه قبل و بعد برخوردار است. اگرچه استفاده 
از دندانه هاي مختلف تأثير مثبت بر روي ثبات هاي رنگي نمونه ها داشته است ولي ثبات هاي عمومي 
نمونه هاي رنگرزي شده با پوست گردو بدون حضور دندانه ها نيز مناسب بوده است. در اين پروژه 
مشخص شده است كه تنها دندانه كلرورقلع آن هم به ميزان بيش از 3% مي تواند سبب كاهش استحكام 
كششي پشم گردد و دندانه هاي ديگر اثر محسوسي بر روي استحكام نمونه ها نداشته اند.همچنين نوع و 
شرايط رنگرزي )در محدوده انجام گرفته ( نيز تاثير چنداني برروي استحكام كششي كاال نداشته است 
. به هرحال شرايط رنگرزي مي تواند روي فام رنگي كاال و تا حدودي ثبات هاي رنگي مؤثر باشد. در 
مقايسه روش هاي مختلف دندانه دادن نيز مي توان اظهارداشت كه روش دندانه دادن قبل از رنگرزي 
شرايط مناسب تري را براي جذب بيشتر رنگزا و سهولت دست يابي به فام مورد نظر، فراهم مي نمايد.



98

بررسي فرایند وزین کردن نخ ابریشمی و اثرات آن بر روی رنگرزی 
و خواص فيزیکی و مکانيکی نخ ابریشمی 

مجری: محمدابراهيم حيدري گلفزاني / سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: وزين كردن، نخ ابريشم، رنگرزی، خواص فيزيكی و مكانيكی
چكیده: 

بيش از 95% ابريشم توليد داخل در بافت فرش های دست باف ابريشمي با ارزش افزوده باال مصرف 
مي شود. مرحله دندانه دادن الياف كه يكي از مراحل آماده سازي جهت رنگرزي مي باشد از اهميت 
ويژه اي به منظور جبران كاهش وزن ناشي از عمليات صمغ گيري برخوردار است. انتظار مي رود 
كه مرحله دندانه ابريشم به كمك نمك هاي فلزي عالوه بر دندانه كردن ابريشم، باعث افزايش وزن 
ابريشم ها نيز گردد. اين مسئله با تغيير رنگ نمونه هاي دندانه شده نيز تأييد مي شود. در اين طرح 
ابريشم ايراني تهيه و ابتدا به روش های مرسوم كلياب و كربنات سديم صمغ گيري شدند. سپس 
مرحله دندانه دادن ابريشم به كمك شش دندانه مورد تحقيق زاج سفيد، سولفات مس، سولفات 
آهن، كلريد قلع، كلريد روي و سيليكات سديم در شرايط مختلف دما،  زمان و درصد دندانه مورد 

آزمايش قرار گرفت. 
در ادامه درصد افزايش وزن، استحكام، درصد ازدياد طول و جذب رطوبت نمونه ها اندازه گيري 
شد و با نمونه ابريشم دندانه نشده كه به عنوان مرجع استفاده شده بود مقايسه گرديد، در ادامه 
نمونه هاي دندانه داده شده با رنگ هاي گياهي روناس و رنگ مصنوعي متال كمپلكس هم شيد با 

روناس رنگرزي شدند تا ثبات عمومي نمونه هاي دندانه شده و رنگرزي شده تعيين گردد.
آهن  سولفات  سديم،  سيليكات  هاي  دندانه  كمك  به  دادن  دندانه  عمليات  كه  داد  نشان  نتايج 
وكلريدروي نه تنها باعث افزايش وزن نمونه ها نگرديد بلكه باعث كاهش وزن آن ها نيز شده است.
همچنين در دندانه هاي ديگر بيشترين افزايش وزن در نمونه ها حدود 5-4% مي باشد كه آن نيز 
در حرارت 50 درجه سانتي گراد و به مدت 1 ساعت حاصل مي گردد. از ميان دندانه هاي مورد 
استفاده، بيشترين افزايش وزن مربوط به دندانه كلريد قلع و سپس سولفات مس و زاج سفيد بود. 
همچنين نتايج نشان مي دهد كه تغيير در متغيرهاي درصد دندانه، دما و زمان و عمليات دندانه دادن 
تأثير قابل توجهي بر استحكام، درصد ازدياد طول، جذب رطوبت،  تغيير رنگ و ثبات هاي عمومي 
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نمونه هاي دندانه شده ندارد و تنها تغيير در نوع دندانه باعث تغيير در خواص ذكر شده مي گردد. 
استفاده از دندانه هاي ذكر شده در اكثر موارد باعث كاهش استحكام و افزايش ثبات هاي عمومي 

نظير شستشويي و نوري نمونه هاي رنگرزي شده مي گردد. 
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بررسي صمغ گيري الياف ابریشم و اثرات آن بر روي رنگرزي و 
خواص فيزیکی و مکانيکی نخ ابریشمی 

مجری: سيدمحمد ويسيان/ سال خاتمه: 1386 
واژگان کلیدی: صمغ گيری، ابريشم، رنگرزی، خواص فيزيكی و مكانيكی

چكیده: 
يكي از فرايندهاي مهم كه برروي الياف ابريشم صورت مي گيرد،  فرايند صمغ گيري ابريشم مي باشد. 
اين فرايند به جهت ايجاد خصوصيات الزم مثل شفافيت، رنگ پذيري و زيردست مناسب برروي 
ابريشم الزم است تا انجام شود. در اين تحقيق روش های مختلف صمغ گيري نخ ابريشم خام به 
وسيله صابون، اسيد، قليا، كلياب )روش سنتي( و آنزيم )ساويناز و آلكاالز ( در شرايط مختلف از نظر 
دما، زمان، نوع قليا، مواد كمكي و آب مصرفي در شرايط آزمايشگاهي و نيمه صنعتي انجام شده و 
استحكام، روشنايي و سفيدي مورد مقايسه قرار گرفته اند. سپس نخ هايي كه توسط روش های مختلف 
صمغ گيري شده اند توسط چهار رنگزا، روناس )توسط دندانه كلريد قلع و زاج سفيد( ، وسمه، 
پوست گردو و رنگزاي مصنوعي از نوع متال كمپلكس با نام Lanacron Red-6 رنگرزي و سپس 
خصوصيات فيزيكي و مكانيكي  نخ ابريشمي )استحكام، ثبات شستشويي، ثبات نوري، رنگپذيري و 

روشنايي( بررسي و نتايج حاصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 
به منظور طراحي آزمايش ها مورد نياز، مطالعات ميداني با بازديد از كارگاه هاي سنتي و نيمه صنعتي 
و صنعتي شهرستان قم و كاشان انجام شده و بر اساس نتايج بازديدهاي به عمل آمده و مطالعات 
كتابخانه اي روش آزمايش طراحي شده است تعداد 25 نمونه به وسيله SEM مورد بررسي قرار 

گرفته و 125 نمونه عكس با بزرگنمايي هاي مختلف تهيه شده است.
نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهد ثبات نوري دندانه هاي كلريد قلع و ثبات شستشويي  
رنگ مصنوعي رضايت بخش نمي باشد و در اثر عمليات رنگرزي اكثراً براي كلياب و صابون افزايش 
استحكام و براي بقيه روشها اكثراً كاهش استحكام مشاهده مي گردد. روش های به دست آمده از 
صمغ گيري اسيدي مناسب نمي باشند. روش صمغ گيري با آنزيم از نظر استحكام و زيردست و 
شفافيت و مصرف انرژي و مسائل زيست محيطي جزء بهترين روش های صمغ گيري است. البته 
روش های سنتي به-كار رفته در كارگاه هاي صمغ گيري با توجه به ميزان استحكام زيردست و هزينه 

تمام شده )اقتصادي بودن( جزء بهترين روشها مي باشد.
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در  دباغي  پشم  واحد شستشوی  ایجاد یک  امکان سنجي  مطالعه 
چرمشهر ورامين

مجری: انجمن صنايع چرم ايران/ سال خاتمه: 1387
واژگان کلیدی: شستشو، پشم، دباغی، امكان سنجی

چكیده: 
از  فرش دست باف  توليد  به چرخه  آن  ورود  و  كشور  در  ناشور  دباغي  پشم  توليد  انبوه  حجم 
نقطه نظرهای مختلف حائز اهميت بسيار است. به كارگيري پشم دباغي ناشور در فرش دست باف 
ايران در عين حال كه باعث خسارت اقتصادي فراوان مي شود، افت كيفي شديد فرش دست باف 
و نهايتاً لطمات جبران ناپذير به نام و جايگاه فرش دست باف ايران را به همراه دارد. علي رغم آنكه 
مطالعات نظري، گزينه هاي مختلفي براي حذف پشم دباغي از طريق استحصال بهينه پشم از روي 
تخته پوست پيش رو قرار مي دهد، ليكن بسياري از اين گزينه ها در عمل با مشكالت جدي مواجه 
بوده و من حيث المجموع جنبه عملياتي ندارند. از اين ميان بهترين گزينه براي بهينه سازي كيفيت 

پشم حاصل از عمليات دباغي، شستشوي آن بالفاصله پس از عمليات دباغي است.
مطالعات ميداني نشان داده است كه آسيب هاي وارد بر پشم توسط مواد قليايي، عمدتاً از مجاورت 
طوالني مدت پشم و مواد قليايي پس از عمليات دباغي و دپوي طوالني مدت آن در معرض نور 
خورشيد )كه خود موجب تبخير آب و افزايش غلظت قليا مي گردد( ناشي مي شود. لذا قليازدايي، 
خنثي سازي و شستشوي هرچه سريع تر پشم، موجب كاهش اساسي آسيبهاي وارده و جلوگيري 

از افت كيفيت پشم مي شود.
با توجه به اينكه طبق آمار و اسناد موجود بيش از 80 درصد پشم دباغي كشور در چرمشهر ورامين 
استحصال مي گردد، طرح بهينه سازي استحصال پشم در چرمشهرها مبني بر »شستشو و خنثي سازي 

پشم در يك واحد متمركز« در چرمشهر ورامين با توجيه فني و اقتصادي همراه خواهد بود.
مطالعات و بررسي هاي انجام شده در اين طرح نشان مي دهد كه نه تنها ايجاد يك واحد شستشوي 
پشم دباغي در چرمشهر ورامين از نقطه نظر اقتصادي، فني و بهداشتي كاماًل توجيه پذير است، بلكه 
مجموعه امكانات الزم براي پشتيباني اين طرح از جمله فضاي صنعتي آماده بدون هيچگونه مشكل 
زيست محيطي، امكانات گسترده تأمين آب، سوخت انرژي، تصفيه فاضالب و دفع پساب جهت 

ايجاد يك واحد صنعتي شستشوي پشم دباغي كاماًل مهيا است.
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بررسي و مقایسه روش هاي رنگرزي طبيعي خامه قالي به وسيله 
دستگاه هاي سنتي و موجود به منظور ارائه روش بهينه

مجری: كمال الدين قرنجيگ/ سال خاتمه: 1387

واژگان کلیدی: روشهای رنگرزی، خامه قالی، دستگاه، سنتی، بهينه
چكیده: 

در اين طرح پژوهشي، روش های رنگرزي خامه قالي به وسيله دستگاه هاي سنتي و موجود به منظور 
ارائه روش های بهينه مقايسه شده است. مسئله اساسي در اين پژوهش اين است كه خصوصيات 
فيزيكي– مكانيكي،  خواص ثباتي و ويژگی های رنگي كاالهاي رنگرزي شده در دستگاه هاي سنتي 
و موجود متفاوت است. بنابراين سه هدف عمده كه شامل بررسي سير تحول روشها و دستگاه هاي 
رنگرزي خامه قالي با مواد رنگزاي طبيعي، شناسايي و مقايسه شاخص هاي راندمان،  سرعت، زمان، 
كيفيت نخ خامه قالي و روش های مورد استفاده در دستگاه هاي سنتي و موجود رنگرزي خامه قالي 
با مواد رنگزاي طبيعي و همچنين معرفي روشها و دستگاه هاي بهينه در رنگرزي خامه قالي با مواد 
رنگزاي طبيعي مي باشد دنبال گرديد. براي رسيدن به اهداف، بررسي مطالعاتي و ميداني انجام 
گرفت و نتايج مطالعات گسترده اي از روش های رنگرزي سنتي و سير تحوالت آن تا به امروز به 
دست آمد. همزمان با آن سير تحول دستگاه هاي رنگرزي از زمان هاي بسيار دور تا به امروز نيز به 

دست آمد.
 ،pH روش های رنگرزي سنتي در يك روش طراحي تاگوچي كه در آن عوامل مختلف از قبيل
دما، زمان، جنس دستگاه رنگرزي وL.R  جزء پارامترهاي اصلي بودند، بهينه سازي شدند. عوامل 
مؤثر در بهينه سازي خاص ثباتي رنگ، تصاوير SEM و راندمان رنگرزي )مقادير k/s( بودند. بعد 
از تعيين شرايط بهينه اوليه، شرايط ديگري از قبيل اثر مواد تعاوني )ماست، اسيداستيك، ليمو، قره 
برروي  اثر آب روان  اي و  به روش كيسه  نوع گراف رنگرزي، رنگرزي  اسيدالكتيك(،  قروت، 
ويژگي هاي رنگي و خواص-ثباتي براي مواد رنگزاي طبيعي روناس،  پوست گردو، جاشير و 
 اسپرك با دندانه هاي مختلف، زاج سفيد، زاج سياه، كات كبود، دي كرومات پتاسيم و سولفات آهن 
نيز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت روش پايلوت براي رنگرزي با شرايط بهينه به كاررفت و 
نتايج حاصل از رنگرزي ها با نمونه هاي آزمايشگاهي مقايسه شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان 
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داد كه مس به عنوان جنس دستگاه رنگرزي تأثير عمده اي برروي رنگ نهايي كاالهاي رنگرزي 
شده مي گذارد و پيركس، فوالد ضداسيد و سفال برروي رنگ نهايي تأثيرگذار نيستند. قرار دادن 
رنگزاهاي طبيعي در درون كيسه هايي از جنس پلي استر در بسياري موارد نسبت به روش های 
سنتي رنگرزي يا تأثيري بر روي ميزان جذب رنگ ندارد و يا تأثير محدودي دارد. البته در اين 
راستا اندازه كيسه هاي حاوي مواد رنگ طبيعي و فشردن آن ها در زمان هاي مختلف تأثير بسزايي در 
جذب رنگ دارد. اثر مواد تعاوني در رنگرزي خامه قالي با مواد رنگزاي طبيعي در اكثر مواقع نشان 
داد كه اسيدالكتيك مي تواند جايگزين مناسبي براي ماست،  قره قروت و يا ليمو باشند. در نهايت 
مشخص گرديد كه كاالهاي رنگرزي شده به روش های سنتي و دستگاهي داراي خواص ثباتي از 

قبيل شستشويي، نوري، كلرينه كردن و سايشي )تر و خشك( تقريباً يكساني هستند.
در اين پژوهش رنگرزي خامه قالي با وسمه نيز مورد بررسي قرار گرفت و اثرpH ، ظاهر شدن رنگ 
به دوروش هوادهي و آب اكسيژنه، اثر دما، اثر مقدار هيدروسولفيت سديم مصرفي و زمان مورد 
بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه كاالهاي رنگرزي شده داراي ثبات نوري خوبي هستند 
و اندازه ثبات رنگ آن ها به روش اكسيداسيون وابسته نيست.اثر pH نشان داد كه كربنات سديم 
بهترين قليا براي رنگرزي خامه قالي با وسمه است و اكسيداسيون با هوا روش بهتري نسبت به 
روش شيميايي مي باشد. مقدار هيدروسولفيت سديم نيز در ميزان جذب رنگ وسمه برروي خامه 
قالي تأثيرگذار است. ضمن اينكه بهترين دمای رنگرزي c˚50 و مناسب ترين زمان رنگرزي 60 

دقيقه است 
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شناسایی وطبقه بندی گياهان رنگزا بر اساس مناطق رویش و کاربرد 
آن ها در رنگرزی خامه قالی 

مجری: ايرج جاويدتاش/ سال خاتمه: 1388 

واژگان کلیدی: گياهان رنگزا، رنگرزی، خامه قالی، شناسايی
چكیده: 

به دليل زيبايي و ثبات رنگ هاي طبيعي در فرش دست باف ايران در گذشته و عدم به كارگيري اين 
گونه رنگ ها در فرش های صادراتي امروزي، تا حدي باعث ركود صادرات قالي ايران شده است 
بنابراين احياء دوباره استفاده از رنگزاهاي طبيعي، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. از طرفي 
با توجه به داشتن پتانسيل هاي بسيار غني و متنوع از رنگزاهاي گوناگون در كشور،  در اين طرح 
سعي گرديده جهت بهره گيري مطلوب و اقتصادي از منابع مذكور، با هدف تأمين بخشي از مواد 
اوليه كارگاه هاي رنگرزي طبيعي، گونه هاي مهم و شاخص رنگزاهاي موجود در پنج استان بعد از     
جمع آوري و شناسايي، مورد رنگرزي و بررسي قرار گيرند. در زمان جمع آوري نيز در هر استان 
25 نمونه رنگزاي طبيعي از تعداد رنگزاهاي مشخص شده استاني و نيز با توجه به پرسش نامه هاي 
اطالعات عمومي درباره رنگزاهاي نباتي موجود در هر استان كه داراي منشأ جغرافيايي متفاوتي 
بودند، جمع آوري، سپس با پنج دندانه مختلف، مورد رنگرزي قرار گرفتند كه در مجموع 625 طيف 
رنگ گوناگون به دست آمد. بعد از پايان رنگرزي نسبت به تعيين استاندارد و بررسي تناليته ها اقدام 
شد. نتايج بررسي كالف هاي رنگرزي شده نشان داده است كه در مجموع داراي ثبات هاي خوب و 
خوب تا متوسط بوده و جهت رنگرزي مناسب مي باشند. در يك بررسي كلي، مشخص گرديد كه 
پاره اي از رنگ ها در ثبات نوري خوب بوده، تعداد ديگري در ثبات مالشي، و برخي نيز در ثبات 
شستشويي. همچنين بعضي از رنگ ها داراي دو يا چند ثبات خوب مي باشند. عكس اين موضوع 
نيز وجود دارد، به طوري كه تعدادي از رنگ ها در بعضي ثبات ها مناسب نمي باشند. در يك تحليل 
كلي تر مي توان ثبات هاي نوري كالف هاي رنگرزي شده را بين خوب تا متوسط، ثبات هاي سايشي 
را خوب و ثبات هاي شستشويي را نيز خوب تا متوسط درنظر گرفت. درپايان الزم است به اين نكته 
اشاره گردد كه در رنگرزي با رنگزاهاي طبيعي مورد بررسي قرار گرفته، اثر لكه گذاري برروي پشم 
و پنبه همراه، بسيار ناچيز بوده است. بنابراين در اين دو مورد نيز داراي ثبات بسيار خوبي مي باشند. 
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در بررسي بعد اقتصادي مي توان به اين نكته اشاره نمود كه استفاده از برخي گونه هاي رنگزاي 
مورد بررسي قرار گرفته مي تواند از يك سو ضمن تأمين بخشي از مواداوليه كارگاه هاي رنگرزي 
سنتي مؤثر بوده و از سوي ديگر براي توليدكنندگان مواد رنگزاهاي طبيعي، بافندگان و صادركنندگان 

فرش دست باف و در نتيجه در ارزآوري بيشتر مؤثر واقع گردد.
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نحوه استفاده بهينه ازپساب های رنگزاهای طبيعی به منظور رنگرزی 
خامه قالی

مجری: علي شمس ناتري / سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: پساب، رنگزاهای طبيعی، رنگرزی، خامه قالی
چكیده: 

توجه ويژه اي به استفاده از مواد رنگزاي طبيعي در نساجي در حال رشد مي باشد. اين  اخيراً 
موضوع مربوط به اين تفكر مي باشد كه مواد رنگزاي طبيعي در مقايسه با مواد رنگزاي شيميايي 
سازگاري بيشتري با محيط دارند. در اين طرح تحقيقاتي تكنيك امكان بازيابي و مصرف دوباره 
مواد رنگزاي طبيعي مورد بررسي قرار مي گيرد. استفاده مجدد حمام پساب از طريق بازسازي آن 
داراي مزيت بازيابي مواد رنگزا و مواد شيميايي كمكي باقيمانده در حمام پساب در جهت استفاده 
در رنگرزي مجدد مي باشد. عمليات استفاده مجدد حمام رنگرزي شامل ذخيره پساب، آناليز پساب 
جهت برآورد مقدار مواد باقيمانده، بازسازي حمام پساب براساس محاسبه و ا فزودن مواد فوق و 
در انتها استفاده از حمام بازسازي شده جهت رنگرزي مي باشد. عمل رنگرزي به روش پيش دندانه 
انجام گرفته است. نخ پشمي شستشو داده شده توسط زاج دندانه داده شد و سپس با مواد رنگزاي 
طبيعي قرمزدانه، روناس، جاشير، و پوست انار رنگرزي گرديد. مقدار زاج سفيد باقيمانده در حمام 
دندانه رمق كشي شده به وسيله تيتراسيون با محلول قليايي و آليزارين اس اندازه گيري شد. مقدار
pH  حمام به كمك دستگاه اندازه گيري pH كنترل گرديد. اندازه گيري كمي مواد رنگزاي طبيعي 

به روش های مختلفي نظير استفاده از جذب سنجي معمول و مشتقي و همچنين به كمك تابع طيف 
انعكاسي و مشتق آن انجام گرديد. در طي عمل بازسازي، مقاديري جذب شده از هر نوع ماده دوباره 
به حمام پساب اضافه گرديده و سپس از حمام دندانه و رنگرزي بازسازي شده جهت رنگرزي 
بعدي استفاده گرديد. كيفيت نخ رنگرزي شده با اندازه گيري رنگ همانندي، خواص ثباتي نظير 
ثبات نوري، سايشي، شستشويي ارزيابي گرديد. نتايج حاصله نشان مي دهد كه نمونه هاي رنگرزي 
شده داراي رنگ همانندي و خواص ثباتي قابل قبولي مي باشند. ارزيابي اقتصادي نشان مي دهد 
كه عمليات استفاده مجدد پساب مواد رنگزاي طبيعي اقتصادي مي باشد. همچنين عمليات فوق به 

دليل كاهش پساب دوستدار محيط مي باشد.
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شناسایی و ارائه بهترین شيوه استخراج مواد رنگزای موجود در 
گياه روناس به منظور رنگرزی خامه قالی )با تأکيد بر آليزارین و 

پورپورین(
مجری: كمال الدين قرنجيگ/ سال خاتمه: 1390

واژگان کلیدی: استخراج، روناس، آليزارين، پورپورين، رنگرزي، خامه قالي.
چكیده: 

در اين طرح تحقيقاتي، استخراج مواد رنگزاي موجود درگياه روناس به منظور رنگرزي خامه قالي 
مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا ابتدا مواد رنگزاي روناس به دو روش مداوم و غيرمداوم 
استخراج شده است. در روش مداوم از سوكسله با حالل متانول استفاده شده است. در روش غير 
مداوم از اسيد سولفوروس، آب، مخلوطي از آب و متانول، مخلوطي از آب و اتانول بعنوان حالل 
استخراج مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهاي مورد بررسي جهت بهينه سازي شرايط استخراج 
عبارت بودند از روش استخراج، دما، زمان، مقدار حالل. مقدار مواد رنگزاي استخراج شده در هر 
آزمايش به روش اسپكتروفتومتري و كروماتوگرافي با عملكرد عالي)HPLC( مورد ارزيابي قرار 
گرفت. نتايج نشان داد كه استفاده از مخلوطي از آب و اتانول بهترين حالل براي استخراج مواد 
رنگزاي موجود در گياه روناس است. مواد استخراج شده از گياه روناس تغليظ سازي و به دو صورت 
عصاره تغليظ شده و پودر خشك براي رنگرزي خامه قالي كرمانشاهي و بلوچي بكار رفت. به منظور 
پايدارسازي و سهولت در استفاده از مواد استخراج شده و همچنين نگهداري آن ها چهار فرموالسيون 
مختلف ارائه گرديد. عصاره تغليظ شده و پودر خشك حاصل از عصاره براي رنگرزي خامه قالي 
كرمانشاهي و بلوچي به روش پيش دندانه به كار رفت و خواص رنگرزي كاالهاي رنگرزي شده 
از قبيل ويژگي هاي رنگي، ثبات شستشويي، ثبات نوري و ثبات سايشي اندازه گيري شد. به منظور 
مقايسه عملكرد عصاره و همچنين پودر خشك تهيه شده از عصاره خامه قالي كرمانشاهي و بلوچي 
با پودر خشك گياه رنگرزي شده و ويژگي هاي رنگرزي آن ها به دست آمد. نتايج نشان داد كه در 
تمامي حاالت كاالهاي رنگرزي شده با پودر گياه خشك داراي رنگ هاي سيرتري نسبت كاالهاي 
رنگرزي شده با عصاره و پودر خشك حاصل از عصاره دارد گر چه اين اختالف در برخي از شرايط 
خيلي عمده نيست. مقايسه خواص ثباتي كاالهاي رنگرزي شده با عصاره و پودر حاصل از آن با 

نمونه هاي رنگرزي شده با پودر خشك تقريباً يكسان است و اختالف عمده اي وجود ندارد.
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راههای کاهش هزینه رنگرزی طبيعی
مجری: محمدابراهيم حيدری گلفزانی/ سال خاتمه: 1392

واژگان کلیدی: رنگرزي طبيعي، افزايش راندمان، كاهش هزينه، فرش دست باف
چكیده: 

از زمان هاي بسيار دور رنگزاهاي طبيعي جهت رنگرزي خامه فرش دست باف مورد استفاده قرار 
مي گرفته است. با توجه به اينكه رنگرزي طبيعي فرآيندي چند مرحله اي، دشوار و گرانقيمت است 
لذا استفاده از اين مواد در رنگرزي خامه فرش دست باف كاهش يافت. از ديگر داليل اين امر 
مي توان به عدم تكرارپذيري يا شيدهمانندي در رنگرزي طبيعي و در نهايت طوالني بودن فرايند 
رنگرزي طبيعي اشاره كرد، البته عده اي نيز معتقدند بعضي از معايب فوق نظير عدم تكرارپذيري 
به عنوان حسن رنگرزي طبيعي محسوب مي شود. آنچه مسلم است آن است كه در حال حاضر 
فرآيند رنگرزي طبيعي فرآيندي وقت گير و هزينه بر شناحته مي شود. راه هاي مختلفي ممكن است 
باعث كم كردن زمان رنگرزي و ارزان كردن فرآيند رنگرزي طبيعي گردد كه از آن جمله مي توان به 
آماده سازي صحيح ماده رنگزا قبل از رنگرزي، استفاده صحيح ماده رنگزا در حمام رنگرزي، استفاده 
از ماشين رنگرزي مناسب، استفاده مجدد از پساب ماده رنگزا استفاده مجدد از آب و غيره اشاره 
كرد. در اين تحقيق سعي شد با شناخت مواد رنگزاي طبيعي مورد استفاده ضمن حفظ و افزايش 
كيفيت خامه هاي توليدي راه كاري مناسب جهت كاهش زمان و هزينه رنگرزي طبيعي تعيين گردد.
نتايج نشان مي دهد، در رنگرزي با رنگزاي روناس پساب حاصل از رنگرزی در اكثر دندانه ها 
نتوانسته است در مرحله دوم رنگرزی مؤثر باشد، اما اعمال فشار و رنگرزی در ظرف های دربسته 
با حرارت باال و همچنين چرخش محلول در سيستم مؤثر بوده و باعث كاهش زمان رنگرزی و 
افزايش عمق و شيد رنگی در نمونه ها گرديده است. رنگرزی با اين گياه در حرارت محيط، باعث 
افزايش عمق و شيدرنگی نمونه ها نسبت به حالت جوش در اكثر دندانه ها از جمله زاج سفيد 
و آهن مي گردد. در روناس می  توان با رعايت موارد باال باعث افزايش راندمان رنگرزی و كاهش 

هزينه آن تا 25 % گرديد. 
در رنگرزي با رنگزاي پوست انار كاهش حرارت از جوش به محيط و c˚60 باعث كاهش در عمق 
و شيد رنگي نمونه ها مي گردد لذا كاهش حرارت در فرآيند رنگرزي با اين رنگزا توصيه نمي گردد. 
استفاده از پساب اول، دوم و سوم اين رنگزا بسيار مفيد و مؤثر بود و نمونه هاي رنگرزي شده با 
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پسابها حتي پساب دوم و سوم بسيار نزديك به نمونه هاي رنگرزي شده در حرارت جوش بوده 
و اعمال فشار و افزايش حرارت باعث كاهش زمان و افزايش عمق و راندمان رنگرزي مي گردد. 

رنگرزي با رنگزاي قرمزدانه حتماً بايد در حرارت هاي باالتر از 60-50 درجه سانتي گراد صورت 
گيرد و نمي توان آن ها را در حرارت محيط رنگرزي كرد. استفاده از پساب اين رنگزا مؤثر نيست 
با درصد كمي جهت رنگرزي  بااليي داشته و  قرمزدانه مشابه رنگزاهاي شيميايي خلوص  زيرا 
الياف مصرف مي گردد و عمده مقدار رنگ آن در مرحله اول فرايند رنگرزي مصرف مي گردد و 
رنگ مؤثري در حمام باقي نمي ماند. استفاده از فشار و افزايش حرارت پارامتر بسيار مؤثري بود و 
همزمان با كاهش زمان فرآيند رنگرزي مي توان عمق و شيد رنگي نمونه ها را بين 10 الي40 درصد 

افزايش داد.
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بررسي امکان بکارگيري روش های علمي جهت تشخيص رنگ هاي 
طبيعي از رنگ هاي مصنوعي برروي فرش دست باف)فاز اول: فام 

قرمز(
مجری: سعيده گرجي كندي/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، روناس، رنگزای مصنوعی، شناسايی غيرتخريبی
چكیده: 

در فرش های قديمی استفاده از مواد رنگزای طبيعی معمول بوده است حال آنكه امروزه فرش های 
دست باف با استفاده از هر دو دسته مواد رنگزای طبيعی و مصنوعی رنگرزی می شوند. با توجه به 
تفاوت قيمت و ارزش رنگزاهای طبيعی در مقابل مصنوعی، همواره تشخيص اين دو دسته بسيار 
حائز اهميت بوده است. شناسايی مواد رنگزای طبيعی از مصنوعی بطوركلی به دو صورت می تواند 
انجام پذيرد، به كارگيری روشهای شيميايی و استفاده از شخص خبره، كه روش دوم خود خطای 
زيادی را به همراه دارد. در روشهای شيميايی نيز نياز به استخراج ماده رنگزا از نمونه می باشد كه 
اين روش، تخريب را در مناطق نمونه برداری شده از كاال به همراه دارد و معموالً بسيار وقت گير 
و پر هزينه می باشد. امروزه تالش بسياری جهت جايگزينی روشهای غيرتخريبی به جای روشهای 
شيميايی تخريب پذير جهت شناسايی ماده رنگزای مصنوعی و طبيعی و همچنين تعيين قدمت 

آن ها شده است. 
اين تحقيق هدف بررسی روشهای غيرتخريبی مختلف جهت شناسايی رنگزاهای طبيعی و  در 
مصنوعی مورد استفاده در فرش دست باف می باشد. برای انجام اين مهم نياز به مجموعه كاملي 
از نمونه هاي رنگرزي شده با رنگزاي طبيعي روناس و رنگزاهاي مصنوعي بود. نمونه های نخ 
پشمی با دو نژاد عمده )بلوچی و كرمانشاهی( با رنگزاهای طبيعی روناس با دندانه های زاج سفيد 
و كلريدقلع و رنگزاهای مصنوعی )اسيدی، متال كمپلكس و راكتيو( جهت تهيه فام های رنگی 
متداول قرمز ) قرمز، الكی، صورتی، روناسی، دوغی، گل بهی( رنگرزی گرديد. در مجموع 935 
نمونه شامل 540 نمونه روناس، 120 نمونه تركيبي، 228 نمونه مصنوعي و 47 نمونه از صنعت، 
تهيه شد. كارايی روشهای مختلف طيف سنجی شامل طيف سنجی مرئی، طيف سنجی مادون قرمز 
نزديك و XRF در شناسايی رنگزای طبيعی از مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد 
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در مورد مجموعه نمونه مورد بررسی، تقريبا 70 درصد از نمونه هاي مصنوعي، با خطاي 5%  و با 
اعمال روش فشرده سازي طيفي PCA روی طيف انعكاسي مرئي نمونه و بررسی خطای بازسازی 
داده طيفی، تشخيص داده می شوند. البته چنانچه شرط تعيين شده حاصل نشد و خطاي بازسازي 
نمونه مورد آزمايش كمتر از حد رواداري بود جهت اطمينان از روناس بودن بايد روش های ديگر 

نيز مورد بررسي قرار گيرند.
روش طيف سنجي ناحيه NIR با توجه به نتايج اين طرح، بسيار قابل اطمينان بود و براي 65 
نمونه مورد بررسي تقريباً بدون هيچ خطايي جداسازي نمونه روناس از مصنوعي امكان پذير بود 
كه البته بررسي روي نمونه هاي بيشتر مي تواند مفيد باشد. مشكلی كه در اين روش وجود داشت 
پرتابل نبودن دستگاه اسپكتروفتومتر بود كه در نتيجه نمی تواند برای يك قطعه فرش به كار رود 
)در اين طرح نخ های پشمی رنگرزی شده به صورت كنار هم پيچيده شده و جلوی دستگاه قرار 
می گرفت(. روش XRF قادر به تشخيص دو دندانه آلومينيوم و قلع كه اكثراً در رنگرزي روناس 
استفاده مي شوند، می باشد. مقدار مورد نياز از نمونه با توجه به دستگاه مورد استفاده بايد به اندازه 

ای باشد كه يك الم 1cm×1cm را بطور كامل بپوشاند.
نكته قابل توجه اينكه تقريباً در تمامي روشها امكان مخلوط بودن رنگزاي مصنوعي با روناس منتفي 
نيست و شناسايي رنگرزي هاي مخلوط از طبيعي و مصنوعي امكان پذير نبود. اين دسته در هر 

يك از روش های شناسايي معرفي شده جزء يكي از دو گروه مصنوعي يا طبيعي قرار مي گرفت.
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چکیده 
طرح های پژوهشی
اجتماعی و مدیریت
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تحقيق پيرامون اشتغال در فرش دست باف با تکيه بر فرصت ها و 
تهدیدها

مجری: نوراله پاشا/ سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، اشتغال، فرصت، تهديد
چكیده: 

بحث اشتغال در جامعه ايران از مقوله هاي اساسي و خاص است. رشد سريع بيكاري و ناكام 
ماندن تالش مسئولين براي مهار نرخ بيكاري، موجب فراهم نمودن جوي شتاب زده براي دسترسي 
آسان و سريع به كار شده است. از آنجايي كه اشتغالزايي در توليد فرش دست باف به دليل نياز به 
سرمايه گذاري اندك، آسان است ممكن است، تبعاتي ناخوشايند، ناشي از عرضه بيشتر از تقاضاي 

نيروي كار در اين هنر– صنعت داشته باشد.
از طرف ديگر اشتغال در توليد فرش دست باف فرصتي است براي اشتغال بخشي از نيروي توسعه 
كشور )زنان( در بخش صنعت و بستري است براي اشتغال طبقه پايين جامعه كه عمدتاً در روستاها 

فعاليت مي كنند.
اشتغال در توليد فرش دست باف به سبب فرصت ها و تهديدهايي كه دارد، عرصه ناشناخته اي 
ايجادكرده است كه پاي تصميم گيري را سست مي كند. با شناخت وضعيت اشتغال در اين بخش 

مي توان رويكردي منسجم تر و مطمئن تر داشت.
و  اعم  بطور  دست باف  فرش  توليد  در  شاغل  انساني  نيروي  مطالعه  بر  تحقيق  تمركز  و  تأكيد 
حدمطلوب اشتغال در اين بخش به طور اخص بوده است. نيروي انساني شاغل در زمينه اجتماعي، 

اقتصادي، فرهنگي در محيطي فعاليت مي كنند كه كنش عامالن در آن شكل مي گيرد.
روش تحقيق در اين مطالعه بر محور مطالعات اكتشافي، كتابخانه اي و ميداني برنامه ريزي شده 
است. روش نمونه گيري در اين تحقيق "چند مرحله اي تصادفي" است. با اين روش شش استان 
كشور با توجه به ويژگی های مختلف اشتغال براي مطالعه انتخاب شده اند. اين استان ها عبارت است 
از استان آذربايجان شرقي، خراسان، چهارمحال و بختياري، فارس،  مازندران و سيستان وبلوچستان.
براساس فرمول "كوكران" 2700 نفر نمونه جهت تخمين زده شده است. چكيده نتايج يافته ها به 

قرار زير است:
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حدمطلوب اشتغال در توليد فرش دست باف براساس ارزش پولي و متراژ توليدي محاسبه شده 
است. متوسط حدمطلوب اشتغال در توليد فرش دست باف براساس آمار سال 1375، در هردو 
روش حدود 1300000 نفر محاسبه شده است كه درحدود 350000 نفر شاغل مازاد بوده است. 
در سال 1381 برحسب ارزش پولي، بازار فرش دست باف ايران، كشش 511496 نفر شاغل را در 
بخش توليد داشته است. در اين سال در حدود 809669 نفر در اين بخش شاغل بوده اند بنابراين 
256821نفر نيروي كار در توليد فرش دست باف در اين سال مازاد بوده است. آثار و نتايج مازاد 

نيروي انساني در توليد فرش دست باف عبارت است از:
توليد فرش  پايين در مشاغل  تعيين دست مزد  كار كه موجب  نيروي  در  تقاضا  از  بيشتر  عرضه 
دست باف شده است، به طوري كه دست مزد ماهانه 10 هزار تومان براي كار در استان ها نيز ديده 

شده است.
عرضه بيشتر از تقاضا در نيروي كار موجب دل زدگي و يأس نيروهاي فعال در توليد فرش دست باف 
شده است. براساس مدل تقاضاي صادرات، به ازاي افزايش يك واحد صادرات فرش دست باف 
0/47 درصد كشش بازار فرش دست باف بيشتر مي شود. از آنجايي كه ارزش پول كشور نسبت به 
دالر نسبتاً پايين است و فرش دست باف نيز يك كاالي صادراتي است، صادرات هر واحد آن به 

شدت برحدمطلوب اثر مي گذارد.
نوسانات فرش دست باف ايران به عنوان يك مقوله اقتصادي تابعي از مسائل اجتماعي سياسي و 
اقتصادي دو مجموعه داخل و خارج كشور، به خصوص كشورهاي خريداراست. عرصه صادرات 
فرش دست باف ايران عرصه اي است از برخورد اين دومجموعه نيروهاي عمدتاً متضاد در امور 
بين الملل. نتايج يافته ها نشان مي دهد كه عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سازماني بر نيروي 
اشتغال در توليد فرش دست باف مؤثر است. ضريب همبستگي ميزان تأثير متغيرهاي مستغل را بر 
متغير وابسته )انگيزه اشتغال( 0/83 تخمين زده است. ضريب تعيين نشان مي دهد كه 96 درصد از 
واريانس متغير وابسته تحقيق توسط متغيرهاي مستقل قابل تبيين است. در جدول آناليز واريانس 
رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته با اطمينان باالي 95 درصد معنادار است. در مدل تحليل مسير 
ضريب بتا نشان مي دهد كه متغير رضايت از مزد، نگرش ديگران به قالي بافي، رضايت شغلي، سن، 
تحصيالت و پايگاه اجتماعي بر انگيزه اشتغال تأثير معنادار دارند. رابطه اشتغال موجود و اشتغال 
مطلوب تنها در فاصله عددي كه گفته شد نيست بلكه به ميزان كنترل عواملي كه به عنوان متغيرهاي 

مستقل تبين شدند، دارد.
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تحقيق پيرامون تاثير عملکرد تعاوني هاي فرش دست باف روستایي 
در کيفيت و کميت فرش )فاز اول: آذربایجان شرقي، کردستان و 

همدان(
مجري: حبيب صبوری خسرو شاهی / سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: عملكرد، كميت، كيفيت، تعاونی
چكیده: 

اين پژوهش به عنوان بررسي تأثير عملكرد تعاوني هاي فرش دست باف برروي كميت و كيفيت 
فرش در سه استان آذربايجان شرقي، كردستان و همدان به روش پيمايش اجتماعي انجام گرفته 
است. شيوه انتخابي نمونه خوشه اي و تصادفي و تعداد نمونه شامل 241 نفر بافنده تعاوني و 189 

تخته فرش بافندگان تعاوني مورد بررسي بوده است. اهم يافته ها به شرح ذيل مي باشد:
- مشخصات عمومي پاسخ گويان 

-  تهيه مواد 
- تهيه و تامين ابزار كار

- نظارت و كنترل كيفي توليدات 
- خريد توليدات اعضاء

- آموزش و خدمات 
- تسهيالت مالي و اعتباري 

- مشخصات عمومي فرش هاي مورد ارزيابي 
- طرح و نقشه 

- مناسب بودن رنگ بندي 
- مناسب بودن ابعاد فرش 

-كيفيت بافت و تكميل 
- كيفيت مواد اوليه 

- كيفيت رنگرزي در فرش 
- ارائه ديدگاه كارشناسان پيرامون عملكرد تعاوني 
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اهم نقاط ضعف و قوت تعاوني ها از سوی كارشناسان منطقه به شرح ذيل می باشد:
- مهم ترين نقاط قوت تعاوني ها: اعطای وام، نظارت در هنگام بافت فرش، عرضه مواد اوليه مرغوب 

و مناسب، ارائه مواد اوليه به صورت مدت دار، ذكر شده است.
- مهم ترين نقاط ضعف تعاوني ها: نداشتن سر مايه كافی، عدم مديران كارآمد، فقدان نيروی متخص 
نفوذ  اعمال  ثابت،  تعاونی در سرمايه های  بانك ها، هزينه شدن سرمايه  به  و كارآمد، بدهی زياد 
اشخاص توسط مسئولين به تعاونی، عدم كنترل و حسابرسی تعاونی، عدم آشنايی اعضاء با وظايف 

تعاونی، عدم همكاری هيأت مديره با مديرعامل، عدم نوآوری و ابتكار، ذكر شده است.
براساس فرضيات طرح شده اين پژوهش، نتايج ذيل حاصل شده است.

1- تعاوني های فرش در تهيه مواد اوليه و توزيع آن ميان اعضاء تا حدودی موفق بوده اند.
2- تعاوني های فرش در تهيه و تأمين ابزاركار و توزيع آن ميان اعضاء ناموفق بوده اند.

3- تعاوني های فرش در بازاريابی و فروش محصوالت اعضاء ناموفق بوده اند.
4- تعاوني های فرش در خريد توليدات اعضاء ناموفق بوده اند.

5- تعاوني های فرش در ارائه خدمات آموزشی و فنی به اعضاء ناموفق بوده اند.
6- تعاوني های فرش در نظارت و كنترل كيفی توليدات اعضاء ناموفق بوده اند.

7- تعاوني های فرش در فراهم آوردن تسهيالت مالی و اعتباری برای اعضاء ناموفق بوده اند.
8- تعاوني های فرش در ارتقای سطح كيفی فرش های توليد شده اعضاء تا حدودی موفق بوده اند.

9- تعاوني های فرش در افزايش كمی ميزان توليد اعضاء تا حدودی ناموفق بوده اند.
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تحقيق پيرامون راه هاي افزایش بهره وري نيروي انساني در توليد 
فرش دست باف )فاز اول: کردستان، آذربایجان غربي، لرستان(

مجری: تيمور آقايی فيشانی/ سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: بهره وری، نيروی انسانی، فرش دست باف
چكیده: 

موضوع بررسي راه هاي افزايش بهره وري در نيروي انساني در توليد فرش دست باف در استان های 
كردستان، لرستان،آذربايجان غربي با هدف شناسايي مؤثرترين عوامل ارتقاء بهره وري در اين مناطق 
در سال 1378شروع و در سال 1380به پايان رسيد. مهم ترين عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني 
تحت سه متغير اصلي با عنوان: 1- رعايت ضوابط صنعتي در تهيه نهادهاي توليد فرش دست باف، 
2- اصالح سيستم مديريت توليد،3- عوامل نرم افزاري )انساني( مؤثر بر بهره وري، امثال: آموزش، 
بيمه، مشاركت، مالكيت و طرز تلقي از كار و غيره در قالب سه فرضيه صورت بندي گرديد و 
با بررسي هاي اوليه و مطالعات مقدماتي، مشخصات جامعه آماري كه شامل بافندگان، رنگرزان، 
طراحان و نقشه كشان و پرداخت گران در استان های مذكور مورد بررسي و شناخت دقيق تري 
قرار گرفت در مجموع با توزيع بيش از 500 پرسش نامه و انجام مصاحبه ها الزم با كارشناسان و 
مسئولين دست اندركار و بررسي اسناد و مدارك تاريخي و كتابخانه اي اطالعات موردنياز جمع 
آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و روش پژوهش در اين تحقيق، روش پيمايشي مي باشد. 
براي تعيين ارتباط بين متغيرها و ميزان تأثير آن ها و همچنين اولويت بندي انواع متغيرهاي اسمي 
از جمله: كاي اسكوار، تست فريدمن، واي كرامر، كلموگروف،  آمارهاي مختلف  از  و رتبه اي، 

اسميرونف و همچنين پيرسون استفاده شده است.
مهم ترين يافته هاي تحقيق به شرح زير مي باشد:

1- وجود نهادهاي ريز وخط مشي گذار وابسته به دولت در صنعت فرش مورد خواست اكثريت 
توليدكنندگان فرش است.

2- راندمان توليد در سه حالت توليدي: الف »تحت پوشش ارگانهاي دولتي«ب- »سرمايه گذاري 
بخش خصوصي«، ج- توليد »به حساب خود«.

در حالت )ب(: »سرمايه  گذاري بخش خصوصي« راندمان توليد باالتر از دوحالت ديگر است علت 
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اصلي آن در نظارت مسئوالنه و مستمر و فني و برنامه ريزي در توليد و تحويل به موقع و همراه با 
رفع نيازمندي هاي توليدكنندگان است.

3-رعايت ضوابط صنعتي در تهيه نهاده هاي فرش )خامه، پود، چله و ابزاركار و دار( به صورت 
اعمال استانداردهاي مورد قبول بيشترين تأثيررا بر بهره وري كار نيروي انساني شاغل داشته و اعمال 

آن نسبت به ساير عوامل مؤثر بربهره وري در كوتاه مدت امكانپذيرتر است.
4- بهره وري مجتمع هاي كارگاهي بافت نسبت به تك بافت )خانگي( باالتر است علت آن در 
وجود برنامه ريزي و اعمال شيوه هاي مديريتي در مجتمع ها و عدم اعمال چنين مكانيزم هايي در 

چهارچوب بافت و سلسله مراتب خانواده است. 
5- نقش اصالح سيستم مديريت توليد در افزايش بهره وري مورد تأييد واقع شده و اعمال آن 
از طريق: الف– برنامه ريزي توليد، ب– رعايت عوامل ارگونوميك و ج- رعايت عوامل شغلي 

مقدورمي باشد.
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 تحقيق پيرامون علل اجتماعی کاهش کيفيت فرش دست باف ایران 
)فاز اول: ترکمن و کرمان(

مجری: حسين قهاری/ سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، اجتماعی، كيفيت
چكیده: 

ركود سهم فرش ايران در بازارهای جهانی، كاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات آن، عدم توفيق 
در فائق آمدن بر كشورهای رقيب صادركننده فرش و به كاهش كيفيت فرش های دست باف و 
عدم تناسب توليدات ما با تقاضای بازار جهانی نسبت داده می شود. شايد كم سابقه ترين ايرادها 
و انتقادها در اين سال ها از توليدكنندگان به عمل آمده است. دامنه اين انتقادها را در جای جای 
مطبوعات و مجالت تخصصی، سمينارها، مصاحبه ها و می توان مشاهده كرد. اما برجسته ترين 

ويژگی اين سوگيری در فقدان بينش جامعه شناختی آن ها نهفته است.
بررسی داليل اجتماعی كيفيت فرش كرمان بر ديدگاهی جامعه شناختی استوار می باشد و می كوشد  
نسبتاً مستقل از انگيزه های فردی و توجيه های اقتصادی بستر اجتماعی و فرهنگی توليد قالی را 

بررسی و كنش اجتماعی قالی بافان تجزيه و تحليل كند.
روش تحقيق در اين پژوهش اكتشافی- توصيفی می باشد. زيرا نه تنها سابقه چندانی از سنجش 
كيفيت فرش های دست باف- به-ويژه استان كرمان نمی توان يافت. بلكه تا كنون ارتباط بين وضعيت 

و موقعيت قالی بافان از سويی و كيفيت فرش آنان از سوی ديگر به آزمون گذاشته نشده است.
يافته های تحقيق حكايت از آن دارند كه:

- قالی بافان احساس درماندگی می كنند و دچار بی قدرتی شده اند.آن ها به اين باور رسيده اند كه 
نمی توانند بر وضعيت های اجتماعی تأثيربگذارند كه در آن كنش متقابل توليد صورت می گيرد. 

انتظار اين افراد برای دخالت و داللت در روابط توليد برخاسته از چنين وضعيتی است.
- قالی بافان روابط توليد را غيرمنصفانه می دانند و بين آنچه مايه گذاشته اند )Inputs( و آنچه 
عايدشان شده )Outputs( تناسبی نمی بينند. از اين رو احساس ستمديدگی و بی عالقگی در آن ها 
بازار فرش ندارند و تصور می كنند كه نمی تواند  ديده می شود. قالی بافان اطالعی از وضعيت 

روندهای پيچيده بازار را بفهمند.
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- جز درصد ناچيزی از قالی بافان )1/6درصد(، هيچ يك از آنان آموزش رسمی )به بافی و.....( 
نديده اند وتنها از طريق خانواده و نسل به نسل اين مهارت را به همراه عيوب آن( به ميراث برده اند.

در صورتی كه ارتباط بين آموزش و كيفيت فرش تأييد شده است.
- جز تعداد اندكی از قالی بافان )16 نفر( هيچ يك عضو تعاونی فرش نيستند و اين امر نشان از انزوا 

و عدم تشكل آنان دارد.
- قالی بافان نقش اندكی در تهيه مواد اوليه دارند. حدود 42/0 درصد آنان مزدبگير هستند و افراد 
مستقل نيز به دليل گران بودن مواد اوليه، قيمت نازل قالی و عدم مرغوبيت مواد اوليه موجود در 

بازار، امكان خريد مواد اوليه مرغوب را ندارند.
- بين منزلت اجتماعی قالی بافان و كيفيت فرش ارتباط وجود دارد. در ميان كسانی كه كيفيت 

فرش هايشان در سطح نازلی بوده است، منزلت اجتماعی كمتری ديده می شود.
- بين چگونگی نظارت بر بافت قالی و كيفيت فرش ارتباط معنا داری می يابيم.

- بين تلقی قالی بافان از بازار و كيفيت فرش ارتباط وجود دارد. ميان كسانی كه كيفيت نازل تری در 
فرش های شان مشاهده می كنيم بدبينانه تر به وضعيت بازار نگريسته می شود.
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عنوان طرح: بررسی ميزان رضایت مندی بافندگان فرش دست باف 
در استان های آذربایجان شرقی و اصفهان

مجری: محمد رضايی/ سال خاتمه: 1380 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، رضايت مندی، بافندگان
چكیده: 

طرح بررسي رضايتمندي شغلي بافندگان فرش دست باف در استان های آذربايجان شرقي و اصفهان 
به منظور سنجش ميزان، ابعاد و عوامل مؤثر بر رضايت شغلي بافندگان در بين كليه بافندگان فرش 
دست باف باالي ده سال دو استان با جمعيت نمونه نهايي 834 )850 نفر در مرحله انتخاب( به 
مرحله اجرا درآمده است. جمعيت نمونه به شيوه نمونه گيري خوشه اي مركب از بين هشت 
شهرستان تبريز، مرند، مراغه، هريس از آذربايجان شرقي و اصفهان، نائين، كاشان و نجف آباد در 

استان اصفهان و از مناطق شهري و روستايي انتخاب شدند.
چهارچوب نظري تحقيق با تكيه بر نظريه هاي مختلف رضايت شغلي در قالب يك الگوي تلفيقي 
تنظيم شد. بيشترين تأثير را الگوي هزبرگ بر چهار چوب نظري تحقيق داشته است. پرسش نامه ابزار 
جمع آوري اطالعات بود. اين پرسش نامه پس از تنظيم و پيش آزمون در بين 50 نمونه از بافندگان 

تبريزي براي جمع آوري نهايي آماده شد.
داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون هاي كي دو ، T ، آناليز واريانس،  تحليل رگرسيون چند 
متغيره و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده، رضايت 
شغلي بافندگان را بطه معناداري را با متغيرهاي استان، تصور از اهميت شغل، تصور از بيماري زا و 
تكراري بودن شغل، عضويت در تعاوني، ارزيابي از محيط كار، سن ، تحصيالت، درآمد، احساس 
عدالت در توليد خانگي و جنس نشان داده است. پنج متغير تصور از اهميت شغل، تكراري بودن 
و بيماري زايي شغل و عضويت در تعاوني جمعاً 43 در صد از واريانس متغير وابسته )رضايت 

شغلي(  را تبيين كرده اند.
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تحقيق پيرامون شيوه های مدیریت در توليد خانگی و کارگاهی و 
تعاونی فرش دست باف )آذربایجان شرقی، خراسان( 

مجری: غالمرضا افشار/ سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: مديريت، توليد خانگی، تعاونی، فرش دست باف
چكیده: 

پژوهش حاضر به تحقيق پيرامون شيوه های مديريت در توليد خانگی، كارگاهی و تعاونی فرش 
بررسی و شناخت  دست باف استان آذربايجان شرقی و خراسان پرداخته است كه با هدف اوالً 
شيوه های مديريت و شناسايی ويژگی های مديران و بافندگان كارگاه های توليد فرش دست باف و 
ثانياً شناخت راهكارهای مناسب جهت ارتقاء دانش و بهره گيری از عوامل توليد بوده است. در اين 
تحقيق از يك طرف ويژگی های ذاتی و اكتسابی مديران و بافندگان كارگاه های فرش دست باف و 
از طرف ديگر مهم ترين وظايف مديريت شامل برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت، نظارت و كنترل 

به عنوان متغيرهای كليدی تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته است.
به همين منظور در دو استان مورد تحقيق از ميان مديران و بافندگان با توجه به مقتضيات مسأله و 
محدوديت های مالی و امكاناتی با استفاده از روش انتخاب نمونه خوشه ای و تصادفی و تعداد 235 
نفر بافنده و 76 مدير در توليد خانگی، كارگاهی، و تعاونی فرش دست باف انتخاب و با استفاده از 
تكنيك مصاحبه حضوری و تكميل پرسش نامه ها با نرم افزار آماری به آزمون فرضيه های تحقيق 

اقدام گرديد.
يافته های تحقيق حاكی از آن است كه از ميان كارگاه های توليد فرش دست باف در اشكال خانگی، 
كارگاهی و تعاونی به لحاظ شيوه مديريت تفاوتها و شباهت های بسياری وجود دارد كه در اين 

بررسی می توان بر نقاط قوتها صحه گذارده و نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام نمود.
 اين تحقيق نشان می دهد كه شيوه های مديريت در كارگاه های خانگی به دليل ارتباط نزديك ميان 
مدير و بافنده، می توان بافندگان را در جهت توليد بيشتر ترغيب نمود و در روش تولی كارگاهی به 

دليل روابط و سازماندهی منظم تر كنترل و نظارت از اثربخشی باالتری برخوردار است.
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تحقيق پيرامون ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر روند 
افزایش کمي و کيفي توليد فرش دست باف )آذربایجان شرقي، 

فارس(
مجری: كامران صداقت/ سال خاتمه: 1381 

واژگان کلیدی: آموزش، فنی و حرفه ای، توليد، فرش دست باف
چكیده: 

در جهت  كه  است  موضوعي  روستايي  مناطق  در  دست باف  فرش های  كميت  و  كيفيت  ارتقاء 
اين  برنامه ريزان  ايراني، همواره مورد توجه  گسترش فرصت هاي شغلي و حفظ اصالت فرش 
صنعت مي باشد. بنابراين يكي از اهرم هاي ارتقاءكميت فرش توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي 
كوتاه مدت و غيررسمي در مناطق روستايي است كه از طرف وزارت جهاد كشاورزي دنبال شود. 
ولي ميزان اثربخشي اين دوره ها تاكنون مشخص نگرديده است. بررسي حاضر با هدف اثرسنجي 
آموزش هاي فني و حرفه اي در بين 580 نفر از بافندگان آموزش ديده و آموزش نديده در دو استان 
آذربايجان شرقي و فارس انجام شد. براي تعيين ميزان كيفيت فرش بافته شده بافندگان از تكنيك 
تحليل عاملي استفاده گرديد. كميت فرش نيز بر اساس شاخص هاي رج، طول، عرض و مدت 
زمان بافت فرش مشخص شد، از اين رو عالوه بر موارد فوق ميزان درآمد، دانش شناختي، مهارت 
فني و شناختي بافندگان نيز مقايسه شد، به طوركلي آموزش هاي ارائه شده باعث افزايش كيفيت 
فرش دست باف و مهارت فني بافندگان شده است و تأثيرگذاري آن 25 درصد مي باشد. ولي اين 

آموزش ها تأثيري در افزايش كميت فرش، دانش شناختي و درآمد بافندگان نداشته است. 
در مجموع سطح شناخت بافندگان آموزش ديده و آموزش نديده نسبت به ويژگی های پشم مناسب، 
ابزار رفوگري، ابزار و ساير وسايل ريشه دوزي، نقشه هاي اصيل و مرسوم، پنبه مناسب مواد رنگزاي 
شيميايي، مواد دندانه دار، تعيين نمره انواع نخ ها و شيرازه زني بسيار كم مي باشد كه بيانگر عدم 

توجه به اين موارد در دوره هاي آموزش هاي فني و حرفه ا در مناطق روستايي است.
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بررسی راه های افزایش بهره وری توليد در واحدهای رنگرزی 
خامه فرش دست باف )آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، یزد، 

تهران، فارس، کردستان، کاشان(
مجری: تيمور آقايی فيشانی/ سال خاتمه: 1383 

 
واژگان کلیدی: بهره وری، رنگرزی، فرش دست باف

چكیده: 
بنا به اهميتي كه خامه توليدي در ارزش افزوده فرش دست باف دارد لذا اين تحقيق بر آن شد تا 
عوامل مؤثر و سهم آن ها را در افزايش بهره وري توليد خامه قالي دست باف كشور شناسائي نمايد. 
خامه توليدي از جهات هنري، فرهنگي و اقتصادي مورد توجه است و هر كدام از اين جهت ها 
مي تواند در ارزش افزوده و ارتقاء كيفي فرش دست باف كمك نموده تا آن را به عنوان ارزشمندترين 
هنر دست انسان ايراني به همه دنيا معرفي نمايد. انتخاب نوع پشم يا الياف و تهيه رنگ هاي مناسب 
و انجام رنگرزي علمي موجب تهيه خامه قالي مرغوب شده و كاربرد اين نوع خامه در توليد فرش 
دست باف، كمك شاياني در تكميل زنجيره توليد اين هنر– صنعت با ارزش مي نمايد. متغيرهاي 
مورد مطالعه عبارتند از: سرمايه، تكنولوژي، نيروي انساني، مديريت، عوامل محيط كاري، كيفيت و 
ساير عوامل مؤثر بر بهره وري و همچنين عواملي از قبيل رنگرزي، كارگاه ها و سيستم هاي مختلف 

توليدي سنتي، نيمه صنعتي و صنعتي. 
جامعه آماري تحقيق، كليه واحدهاي رنگرزي خامه قالي دست باف در كشور مي باشد كه بر اساس 
محاسبات انجام شده و روش نمونه گيري خوشه اي، تعداد 118 كارگاه به عنوان نمونه نهايي 
انتخاب و اطالعات مربوطه از آن ها  جمع آوري گرديد. ابزار جمع آوري اطالعات پرسش نامه اي 
حاوي 21 سوال بسته و باز مي باشد كه از روش های مشاهده و مصاحبه و بررسي اسناد و مدارك 

هم براي تكميل اطالعات استفاده گرديده است.
اطالعات جمع آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي از جمله، ميانگين، ميانه، انحراف 
معيار، واريانس و خطاي استاندارد و همچنين آمار استنباطي از جمله آزمون هاي مجذور كاي و 
تحليل واريانس و با استفاده از نرم افزارهاي SPSS  و STATISTICA مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفت.
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نتايج حاصل از تحقيق عبارت است از:
1ـ از 118 باب كارگاه مورد مطالعه، 100 كارگاه معادل 84/75 درصد با سيستم سنتي، 12 باب 
معادل 10/17 درصد با سيستم نيمه صنعتي و 6 باب معادل 5/08 درصد با سيستم صنعتي باشند. 

2ـ مهم ترين عوامل مؤثر بر بهره وري توليد اين واحدها و همچنين سهم آن ها عبارتند از:
ــ سرمايه و تكنولوژي در سيستم سنتي 10/71 درصد، در سيستم نيمه صنعتي 17/26 درصد و در 

سيستم صنعتي 20/20 درصد.
ـ مديريت در سيستم سنتي 19/08 درصد. در سيستم نيمه صنعتي 19/47 درصد و در سيستم 

صنعتي   25/08درصد.
ــ مواد اوليه در سيستم سنتي 18/05 درصد، در سيستم نيمه صنعتي 15/82 درصد، و در سيستم 

صنعتي 8/86 درصد.
ــ نيروي انساني در سيستم سنتي 29/46 درصد، در سيستم نيمه صنعتي 23/37 درصد و در سيستم 

صنعتي 22/93 درصد.
ــ عوامل محيط كاري: در سيستم سنتي 18/84 درصد، در سيستم نيمه صنعتي 18/42 درصد و در 

سيستم صنعتي 16/65 درصد.
ــ ساير عوامل: در سيستم سنتي 3/85 درصد، در سيستم نيمه صنعتي 5/66 درصد و در سيستم 

صنعتي 6/28 درصد.
3ـ استان فارس داراي باالترين و استان قم داراي پائين ترين سطح بهره وري توليد بوده اند.

4ـ سيستم توليد صنعتي با 55/12 درصد باالترين و سيستم نيمه صنعتي با 34/48 درصد متوسط و 
سيستم سنتي با 30/35 درصد كمترين سطح بهره وري را داشته اند. 

و در پايان، پيشنهاد های و راه كارهاي الزم و متناسب براي ارتقاء بهره وري توليد اين واحدها ارائه 
شده است.
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تحقيق پيرامون روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش 
دست باف ایران در مراکز و مجامع بين المللی ذیربط )حفظ حقوق 

مالکيت معنوی(
مجری: جمشيد زمانی/ سال خاتمه: 1383 

 
واژگان کلیدی: ثبت، طرح، نقشه، فرش دست باف، بين الملل

چكیده: 
نظام حمايتي از حقوق مالكيت فكري از جمله مسائل زيربنايي و ابزار مهم به منظور نيل به رشد 
اقتصادي محسوب مي شود. ايجاد و استقرار حقوق مالكيت فردي در جامعه و به رسميت شناختن 
آن عاملي مهم در جهت ثبات بازار، پايداري و رشد تجارت خارجي كشور و افزايش فرصت هاي 
صادرات به شمار مي رود. نظام مالكيت فكري نيرومند از مهم ترين و ضروري ترين عوامل جهت 
تجديد ساختار سياستهاي تجاري است و اصوالً براي مواجهه با واقعيت رقابت در عرصه اقتصاد 
بايد حمايت از اين حقوق در الويت برنامه هاي كشور قرار گيرد. ضمن آنكه رقابت كيفي و رشد 
تجارت مي تواند فرصت هاي شغلي قابل توجهي را در جامعه فراهم آورد. مزاياي توجه جدي به 
حمايت از اين حقوق بي شمار بوده و از جمله موجب جلوگيري از جعل و رقابت متقلبانه مي 
گردد. همچنين موجب پايداري ارزش هاي اجتماعي سنتي و فرهنگي خواهد شد. متأسفانه علي رغم 
اينكه اين هنر از جايگاه رفيع و وااليي در عرصه فرهنگ و نيز موقعيت شايسته اي در قلمرو اقتصاد 
برخوردار است در سال های اخير شاهد تنزل جايگاه فرش ايران در صحنه تجارت جهاني مي باشيم. 
بي ترديد در ميان عوامل متعدد سياسي و اقتصادي كاهش منزلت فرش ايران، عدم بهره برداري 
مناسب از نظام حقوق مالكيت فكري براي حمايت از حقوق دست اندر كاران فرش و ممانعت از 
سرقت طرح ها و نقشه هاي فرش و قالي توسط برخي از رقباي تجاري داخلي و خارجي از علل 
اساسي به شمار مي رود. اين پژوهش با روشن نمودن زوايايي از نظام هاي حقوقي مالكيت فكري 
ما را در يافتن شيوه هاي ثبت و حمايت حقوقي از صنعت فرش دست باف ياري مي نمايد و به 

سئواالت اساسي نظير اينكه:
- مناسب ترين شيوه حمايت حقوقي از فرش دست باف چيست؟

- امكان برخورداري از كدام بخش از قواعد حقوق مالكيت فكري براي نيل به اين حمايت وجود 
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دارد؟
- حمايت مؤثر از اين صنعت در عرصه هاي ملي و بين المللي چگونه انجام مي پذيرد؟

پاسخ مي گويد. با توجه به آنكه حمايت از حقوق مالكيت فكري در عرصه بين المللي بدون تدوين 
نظام حقوق ملي قابل انطباق با هنجارها و قواعد مورد پذيرش جامعه جهاني اصوالً امكان پذير 
نمي باشد؛ لذا در عين حال در اين پژوهش با تشريح كليات حاكم برنظام هاي بين المللي به بررسي 
قوانين داخلي اين حوزه و نيز نقش موافقت نامه هاي دو يا چند جانبه براي فراهم آوردن امكان 
برخورداري اتباع كشور از روش های حمايتي ناشي از چنين نظام هايي اشاره شده است. با توجه 
به اينكه امكان حمايت از طرح ها و نقشه ها در شقوق مختلف وجود دارد؛ لذا در فصول مختلف 
پژوهش حوزه هاي حمايت به تفكيك توصيف و تبيين گرديده و با ارائه پيشنهاد های راهبردي امكان 

بهره گيري از نتايج پژوهش به شيوه اي مناسب بيان شده است.
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بررسی و مقایسه تطبيقي کارگاه هاي خانگي و مجتمع هاي کارگاهي 
قالی بافی به منظور افزایش بهره وری عوامل توليد در آن ها 

مجری: محمد ديانت/ سال خاتمه: 1383 

واژگان کلیدی: قالی بافی، بهره وری، توليد، مجتمع، كارگاه
چكیده: 

هدف تحقيق حاضر بررسي و مقايسه تطبيقي كارگاه هاي خانگي و مجتمع هاي كارگاهي قالي بافي 
به منظور افزايش بهره وري عوامل توليد در دو استان مهم توليدكننده فرش دست باف يعني خراسان 
توليدي فرش  اين تحقيق شامل كليه واحدهاي  آماري در  باشد. جامعه  آذربايجان شرقي مي  و 
دست باف در استان های مورد مطالعه بوده كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده در هر 
يك از گروه هاي تحت مطالعه يعني كارگاه هاي خانگي و مجتمع هاي كارگاهي قالي بافي تعدادي 
نمونه جهت تجزيه و تحليل انتخاب شده و سپس اطالعات مربوط به توليد فرش در سال 1380در 
قالب پرسش نامه تنظيم شده، از طريق مصاحبه حضوري به بافندگان بدست آمد. جهت نيل به 
اهداف تحقيق و نيز آزمون فرضيه هاي مربوطه از طريق روش تحليل رگرسيون با استفاده از نرم 
افزارهاي SPSS,EVIEWS3، توابع توليد موردنظر براي هريك از گروه ها در استان های مورد نظر 
تخمين زده شده و سپس با استفاده از فرمول هاي مربوطه شاخص هاي بهره وري براي هريك از 
گروهها محاسبه گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در مجموع در هريك از استان های 
مورد مطالعه به تفكيك مقدار عددي، ميانگين شاخص هاي بهره وري كلي و جزئي، عوامل در گروه 

مجتمع ها نسبت به كارگاه هاي خانگي باالتر مي باشد.
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تحقيق پيرامون بيمه قالی بافان و بررسی زمينه های چگونگی اجرای 
آن )اصفهان، گلستان، آذربایجان شرقی(

مجری: عليرضا شايان مهر/ سال خاتمه: 1383 

واژگان کلیدی: بيمه، قالی بافان، تأمين اجتماعی
چكیده: 

تحقيق حاضر با جستجوي ويژگی های مؤثر بر اجراي بيمه قاليبافان، طبقه بندي و  الويت بندي 
آن ها بر اساس قوانين موجود در بخش بيمه وتأمين اجتماعي، بار مالي بيمه قاليبافان را تخمين زده 

وپيشنهادي اجرايي ارائه نموده است.
عناصر اقتصادي، اجتماعي فرهنگي مؤثر از طريق پيمايش و با توجه به عمليات ميداني مورد تحليل 
قرار گرفته است. روابط بين متغيرها از طريق آزمون هاي بي پارامتريك بيان شده و با توجه به توانايي 
مالي نهادهاي ذيربط و سهم توليدكننده قاليباف، راه حل هاي خود را در چند گروه دسته بندي و ارائه 
نموده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه تمامي قاليبافان را مي توان در دوره هاي زماني مشخص 
تحت پوشش بيمه بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت و درمان قرار داد و به بن بست هاي چندين ساله 

كه در اين زمينه وجود دارد خاتمه داد. 
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تحقيق پيرامون اثرات آموزش های شاخه کار- دانش بر بهره وری 
صنعت فرش دست باف )استان های خراسان و مازندران(

مجری: محمدعلی شم آبادی/ سال خاتمه: 1383 
واژگان کلیدی: آموزش های كاردانش، بهره وری، كارايی فنی، فرش دست باف

چكیده: 
در حاليكه توسعه فناوری، يك عنصر كليدی برای رشد بهره وری می باشد اما اگر از اين فناوری به 
نحو مطلوب استفاده نگردد، دارای هيچ ارزشی نيست. امروزه ارتباط بين آموزش های فنی و حرفه 
ای و بهره وری اقتصادی بركسی پوشيده  نمی باشد. بيشتر كشورهای پيشرفته، سرمايه گذاری 
وسيعی در امر تعليم و تربيت نيروی كار خود نموده اند. اهميت آموزش های فنی و حرفه ای در 
توانا ساختن افراد در افزايش توان دسترسی به كار و يا خوداشتغالی و مشاركت در جامعه از طريق 
فعاليتهای اقتصادی كاماًل به اثبات رسيده است. گرايش های جديد در فناوری، برنامه ريزان را به اين 
نتيجه رسانده است كه برنامه تجهيز دانش آموزان به علوم و مهارت های جديد، بايستی تغييراتی در 
برنامه های درسی به وجود آورند. اين برنامه درسی بايستی قادر باشد به نحوی فناوری را به دانش 
آموزان منتقل نمايد كه موجب افزايش بهره وری نيروی كار در آينده گردد. بيشتر صاحب نظران بر 
روی اين نكته هم عقيده اند كه برنامه های صحيح آموزشی برای جوانان، اثر بسيار آشكاری بر روی 
افزايش بهره وری و نهايتاً افزايش رشد و اشتغال خواهد گذاشت. در همين ارتباط، حفظ موقعيت 
رقابتی فرش دست باف ايران در بازارهای جهانی به دسترسی به فناوری های به روز و جديد، ايجاد 
يك ساختار بهينه توليد و مهارت های مديريتی بافندگان فرش بستگی خواهد داشت. بنابراين اين 
پروژه در جستجوی كمی نمودن يكی از اين عوامل رقابتی به نام بهره وری نسبی بافندگان دوره های 
كاردانش در مقايسه با بافندگان سنتی و پيدا نمودن باالترين بهره وری در صنعت می باشد. بنابراين 
تالش شده است كه تغييرات فنی بافندگان و سطوح متوسط كارايی فنی آن ها به صورت كمی نشان 
داده شود. داده های مورد استفاده برای اين تحقيق با استفاده از عمليات ميدانی از 339 بافنده در 
استان های خراسان و مازندران به دست آمد. يافته های تحقيق بر روی عوامل مربوط به تفاوت ها 
در كارايی فنی در بين بافندگان و اثر شركت در آموزش های كاردانش بر روی كارايی فنی بافندگان 
متمركز گرديد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد، كارايی بافندگانی كه در دوره های آموزشی 

كاردانش شركت نموده اند، كمتر از كارايی بافندگان سنتی می باشد.
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تحقيق پيرامون مسائل افتصادي و اجتماعي توليد فرش دست باف به 
صورت خانگي و کارگاهي دراستان همدان

مجری: نوراله پاشا/ سال خاتمه: 1383 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، خانگی، كارگاهی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی
چكیده: 

اين تحقيق »پيرامون مسائل افتصادي و اجتماعي توليد فرش دست باف به صورت خانگي و كارگاهي 
دراستان همدان است«. متغيرهاي مورد مطالعه براساس فرضيه ها طرح شامل متغيرهاي فردي مانند 
جنس، سن، تحصيالت، درآمد و غيره. متغيرهاي اجتماعي شامل پايگاه اجتماعي، طبقه و قشربندي 
اجتماعي و غيره. متغيرهاي فني در قالي بافي، پاره وقت يا تمام وقت بودن قاليباف، توليد كارگاهي و 
توليد خانگي و غيره. متغيرهاي اقتصادي شامل هزينه و درآمد قالي بافي، سودآوري، بهره وري ، مزيت 

نسبي، ارزش افزوده و غيره است كه تعريف و آزمون شدند.
روش پژوهش، بدين ترتيب بوده است كه ابتدا با مطالعه آثار، كتب، مقاالت و مجالت مربوط، آراء و 

عقايد كارشناسان و محققان درباره مسائل فرش استان همدان مطرح گرديد.
نتايج يافته ها در سه بخش تحليل شد:

1( آماده سازي داده ها و نمايش اطالعات درجداول فراواني و درصدي و ارائه تصوير اوليه اي از 
وضعيت بافندگان استان از نظر ويژگی های جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و وضعيت قالي بافي استان 

همدان.
2( در بخش دوم به تحليل و تبيين فرضيه ها طرح شده بر اساس اطالعات جمع آوري شده در استان 

پرداخته شده است.
مهم ترين مسائل قالي بافي استان همدان بر طبق نتايج يافته ها عبارتند از:

1( ويژگي سني قاليبافان استان نگران كننده است. فقط 9 درصد بافندگان 19-10 سال هستند.
قالي بافي مانند هر شغل ديگر نياز به نيروي جوان و خالق دارد.

2( ميزان آگاهي قاليبافان استان همدان در زمينه مسائل فرش و وضعيت توليد ناچيز است.
3( شغل قالي بافي اهميت و ارزش پاييني در جامعه دارد و فقط زنان به ناچار به قالي بافي اشتغال دارند.

4( ميزان بهره وري نيروي كار برحسب ارزش در استان همدان بسيار پايين است.
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مقایسه نظام های توليدی موجود در فرش دست باف به منظور ارائه 
الگوی مناسب

مجری: محمد مظهری/ سال خاتمه: 1384 

واژگان کلیدی: نظام توليدی، فرش دست باف، شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مديريتی، كيفيتی
چكیده: 

تحقيق حاضر در رابطه با مقايسه نظام های توليدی موجود در فرش دست باف به منظور ارائه الگوی 
مناسب به تفكيك در استان های خراسان و آذربايجان شرقی انجام گرفته است با توجه به اينكه 
شناسايی و تعيين نظام توليدی مناسب می تواند استفاده بهينه و منطقی از امكانات موجود و در 
نهايت افزايش بازدهی واحدهای توليدی را به دنبال داشته باشد، لذا در اين راستا نظام های توليدی 
موجود در فرش دست باف كه شامل نظام های كارفرمايی، خويش فرمايی و مشاركتی می باشد، از 
جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مديريتی و كيفيتی مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت. نتايج 
به دست آمده از تحقيق حاضر حاكی از آن است كه در استان خراسان، از نظر ميانگين شاخص های 
دوازده گانه تعريف شده، واحدهای توليدی در نظم كارفرمايی در مقياس بزرگ در تعداد 9 شاخص 
باالترين مقدار را در بين نظام های توليدی دارا بوده و همچنين به غير از دو شاخص رضايت شغلی 
و كارايی اقتصادی، در بقيه شاخص ها از نظر مقايسه ميانگين دو به دو بين نظام های توليدی، حداقل 
در يك حالت از سه حالت مقايسه، تفاوت معنی دار بين نظام ها وجود دارد. در نهايت با توجه به 
نتايج حاصل از تركيب روش تحليل عاملی و آناليز تاكسونومی عددی مشخص گرديد كه در استان 
مذكور، نظام كارفرمايی )در مقياس واحدهای بزرگ توليدی( از نظر معيارهای اقتصادی، اجتماعی، 
مديريتی و كيفيتی و عملكرد كلی دارای رتبه اول و بنابراين به عنوان مناسب ترين نظام توليدی در 
صنعت فرش دست باف استان خراسان تعيين گرديد. نتايج به دست آمده در استان آذربايجان شرقی، 
حاكی از آن است كه به غير از دو شاخص برنامه ريزی و نظارت، در بقيه شاخص ها از نظر مقايسه 
ميانگين بين نظام های توليدی، حداقل در يك حالت تفاوت معنی دار بين نظام های توليدی وجود 
دارد. نتايج به دست آمده از تركيب روش تحليل عاملی و آناليز تاكسونومی عددی نيز نشان داد كه 
در بين نظام های سه گانه توليدی آذربايجان شرقی نيز نظام كارفرمايی از نظر معيارهای اقتصادی 
و كيفيت دارای رتبه اول و از نظر معيارهای اجتماعی و مديريتی نيز به ترتيب نظام های خويش 
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فرمايی و مشاركتی دارای رتبه اول می باشد. از نظر عملكرد كل نيز در مجموع نظام كارفرمايی 
آذربايجان شرقی تعيين گرديد. در همين راستا نتايج استفاده از روش دلفی نشان داد كه كارشناسان 
خبره در صنعت فرش دست باف اعتقاد دارند كه نظام توليدی كار فرمايی به عنوان مناسب ترين 

نظام مطرح می باشد.
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طراحي و کاربرد سيستم اطالعات مدیریت فرش دست باف ایران 
)فاز اول: امکان سنجي(

مجری: يحيي اسالمي/ سال خاتمه:1384
واژگان کلیدی: فرش دست باف، سيستم اطالعات، مديريت

چكیده: 
هنر- صنعت فرش دست باف از نظر ايجاد اشتغال و ارزآوري داراي اهميت زيادي براي كشور 
مي باشد. آمارها نشان مي دهد كه نزديك هشت ميليون نفر از نيروي كار كشور در اين بخش و 
مشاغل وابسته و مرتبط به آن اشتغال داشته و نزديك به يك سوم مردم از اين راه ارتزاق مي نمايند. از 
نظر صادرات، فرش دست باف مقام نخست صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده و ارزآوري 
قابل توجه اي را براي كشور در پي دارد، به طوري كه ميزان صادرات فرش دست باف در سال 82 

به 573/3 ميليون دالر رسيد كه 10/3 درصد صادرات غيرنفتي مي باشد.
با اين حال آمار و ارقام نشان دهنده كاهش سهم ايران در بازار جهاني فرش دست باف مي باشد، به 
طوري كه سهم ايران از41 درصد در سال 1976 به 29/3 درصد در سال 1998 رسيده است. اين در 
حالي است كه كشور هند در همين دوره سهم خود را از 8/9 درصد به 24/59 درصد رسانده است. 
با توجه به جايگاه فرش دست باف در اقتصاد كشور و همچنين وجود رقباي خارجي قدرتمند مثل 
چين، هند و پاكستان در اين عرصه باعث شده است كه لزوم ايجاد مزيت رقابت ملي در اين صنعت 
مدنظر مسئولين فرش كشور قرار گيرد. در همين راستا، اين پژوهش درصدد امكان سنجي توسعه 
MIS در زنجيره تأمين هنر- صنعت فرش دست باف كشور با هدف ايجاد مزيت رقابت ملي در اين 

صنعت باشد. فلذا در بخش اول اين گزارش ابتدا با يك ديد استراتژيك به شناسايي محيط رقابتي 
هنر- صنعت فرش دست باف پرداخته و مدل هاي شناسايي آن مورد بحث قرار مي گيرد. در بخش 
دوم گزارش تاريخچه و عوامل نيروهاي درگير در اين هنر- صنعت در قالب مدل زنجيره تأمين به 
طور مختصر مورد بحث قرار مي گيرد. در بخش سوم گزارش، انواع سيستم هاي اطالعاتي، اجزائ 
مورد بحث  اطالعاتي  متدولوژي هاي طراحي سيستم هاي  و  يكپارچگي  ابزارهاي  آن ها،  فيزيكي 
قرارگرفته و سپس انواع نيازهاي اطالعاتي مديران و آينده سيستم هاي اطالعات بررسي مي گردد. 
در بخش چهارم در مورد امكان سنجي پياده سازي سيستم هاي اطالعاتي، انواع و روش های آن به 

طور مختصر توضيح داده مي شود.
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بررسی وضعيت اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت فرش دست باف 
و راههای چگونگی افزایش آن
مجری: ناصر سلطانيان/ سال خاتمه: 1384 

 
واژگان کلیدی: فرش دست باف، دانش آموختگان، اشتغال

چكیده: 
اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت فرش دست باف در مقاطع تحصيلي  طرح بررسي وضعيت 
آموزش متوسطه و آموزش عالي به منظور تعيين ارتباط عوامل مؤثر بر وضعيت اشتغال آنان در 
بين هنرستان هاي كاردانش، مؤسسات و دانشگاه هاي دانشگاه جامع علمي و كاربردي، دولتي و 

آزاداسالمي به اجرا درآمده است.
به  تعيين گرديد.  آموختگان فرش دست باف  دانش  اشتغال  بررسي وضعيت  اصلي طرح،  هدف 
منظور دستيابي به هدف اصلي طرح، شناخت وضع موجود اشتغال دانش آموختگان صنعت فرش 
تجارت، عوامل  توليد و  مهارت، ساختار  دانش و  ارتباط عواملي چون سطح  تعيين  دست باف،  
اقتصادي خانواده، عوامل اجتماعي و فرهنگي، ويژگيها و شرايط فردي، توان، انتظارات شغلي و 
تحصيلي، محيط قانوني و پذيرش اجتماعي با وضعيت اشتغال دانش آموختگان مورد مطالعه و 

بررسي قرار گرفت.
اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشی و طي مراحل زير انجام گرفت ابتدا با مطالعه اكتشافي، 
يعني با مراجعه به مراكز آموزشي مرتبط با رشته فرش دست باف جامعه آماري مشخص و سپس با 
مصاحبه عميق با كارشناسان، مدرسين،  توليدكنندگان، دانش آموختگان و تجار اطالعات موردنياز 

براي تهيه پرسش نامه فراهم شد.
مرحله بعد مطالعات اسنادي و كتابخانه اي به منظور تدوين چهارچوب نظري با مراجعه به مراكز 
تحقيقاتي دانشگاه ها و اسناد و مدارك پايان نامه ها و بانك هاي اطالعاتي، اطالع رساني و كتابخانه ها 

انجام شد.
جامعه نمونه از بين دانش آموختگان رشته هاي فرش دست باف برحسب پراكنش و مناطق استاني 
متناسب با حجم نمونه واحدهاي آماري از طريق نمونه گيري خوشه اي تعيين و پس از تهيه پرسش نامه 
و اجراي پيش آزمون اقدام به جمع آوري اطالعات ميداني گرديد، سپس اطالعات به دست آمده با 
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 Excel, استفاده از آمار توصيفي، درصد، ميانگين، آزمونهاي كي دو و با استفاده از نرم افزارهاي آماري
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

براساس نتايج به دست آمده، دانش آموختگان رابطه معني داري را بين وضعيت اشتغال دانش 
آموختگان با متغيرهايي چون، ارتباط تشكل هاي توليدي، تجاري و بازرگاني، ميزان مهارت علمي، 
آموزش هاي كوتاه مدت حرفه اي، شغل اعضاي خانواده، ميزان مهارت در بافت فرش های هنري و 
صادراتي، جايگاه اجتماعي مشاغل مرتبط با فرش در محيط زندگي، انتظارات شغلي، محيط قانوني 
و پذيرش اجتماعي تأييد كردند كه ميزان و شدت هريك از عوامل ذكر شده در جداول مربوطه در 

متن نشان داده شده است.
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تحقيق پيرامون علل به کارگيری کودکان دربافت فرش دست باف 
وآثار ناشی از آن

مجری: ابراهيم كلته/ سال خاتمه: 1384  

واژگان کلیدی: فرش دست باف، بافت، كودكان
چكیده: 

مقايسه به كارگيري كودكان در بافت فرش در طي سال های گذشته نشان مي دهد كه اين پديده 
كاهش چشم گيري داشته است كه به عللي نظير گسترش مدارس و رشد آگاهي خانواده ها وابسته 
بوده است. تحقيق حاضر در سال های 1382 و 1383 در محدوده استان های گلستان، قم، آذربايجان 
غربي و كرمانشاه كه هر يك نماينده يك گروه از استان های خيلي زياد، زياد، كم و خيلي كم )از نظر 
ميزان به كارگيري كودكان( مي باشند، انجام گرفت. براي جمع آوري داده ها از 4 تيپ پرسش نامه 
استفاده و حجم نمونه با استفاده از رابطه كوكران تعيين گرديد. مجموعاًٌ 1675 پرسش نامه پر گرديد 

كه براي پردازش اطالعات از نرم افزار SPSS  و EXEL استفاده گرديد.
ضعف اقتصادي، فرهنگي ـ اجتماعي و اهداف آموزشي از جمله عوامل به كارگيري كودكان در بافت 
فرش مي باشند. به كارگيري كودكان در بافت فرش تأثيرات سوء جسماني و روحي- رواني زيادي 
بر كودك دارد. ناراحتي هاي بينايي، گوارش و آرتروز از جمله اين عوارض مي باشند. اين موارد به 
علت شرايط نامناسب كارگاه ها از نظر عوامل فيزيكي نظير نور، تهويه، رطوبت، شرايط نشستن بر 
روي دار نداشتن تكيه گاه و پدال و رعايت فاصله چشم از فرش، نامناسب هستند. عالوه بر آن 
به كارگيري كودك باعث تهديدات اجتماعي زيادي براي كودك مي گردد كه از آن جمله بازماندن 
از ادامه تحصيل و بي سوادي و كم سوادي مي باشد. استفاده از كودك بر كيفيت فرش نيز اثر منفي 
زيادي مي گذارد. غلط بافي، شانه دار شدن، رندي، شمشيري شدن، شكستگي فيزيكي و باالزدگي از 
مواردي است كه احتمال بروز آن ها در فرش های كودك باف زياد است. عالوه بر اين ها استفاده از 
كودكان بر اعتبار و حيثيت جهاني فرش كشور ما لطمه وارد مي كند. همچنين به كارگيري كودكان 

در برخي موارد باعث افزايش قيمت تمام شده نيز مي گردد.
البته اين پديده اثرات مثبتي چون شخصيت يابي كودكان، تضمين شغلي آينده و شكوفايي استعداد 
هنري وي دارد. با توجه به نتايج حاصله، ممنوعيت به كارگيري كودكان زير 10 سال، بيمه كودكان 
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باالي 10 سال، نظارت بر كارگاه ها، آموزش كودكان، والدين و كارفرمايان، انجام تبليغات براي عدم 
به كارگيري كودكان، ارايه يك سيستم آموزش مناسب براي كودكان غيردانش آموز، سازمان دهي 
مناسب بافندگان تابستاني و اطالع رساني جهاني جهت انتقال تجارب به ساير كشورها در مقابله با 

اين معضل، به عنوان راه كارهاي پيشنهادي اين طرح ارايه مي گردد.
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برای  مناسب  الگوی  ارائه  و  قالی بافان  بهداشتی  نيازهای  بررسی 
رفع آن ها )آذربایجان شرقی، فارس، کردستان، خراسان، کرمان، 

مرکزی، گلستان(
مجری: ابراهيم حاجيانی/ سال خاتمه: 1384

نيازسنجي بهداشتي، قالي بافي، كارگاه قالي بافي، بهداشت فردي،  نياز بهداشتي،  واژگان کلیدی: 
عادات بهداشتي، برخورداري بهداشتي، بهداشت محيط كارگاه، بيماري هاي شغلي، بهداشت كار، 

ارگونومي
چكیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نيازهای بهداشتی قالی بافان و ارائه الگوی مناسب آن ها با تكيه 
بر راهبرد نيازسنجی بهداشتی و با استفاده از تكنيك پيمايش و مشاهده در بين جمعيت نمونه 
از طريق  قالی بافان تمام وقت گرفته است. جمعيت نمونه مورد نظر  از  نفر  ای به حجم 1688 
روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای و از استان های آذربايجان شرقی، فارس، كرمان، مركزی، 
كردستان، مازندران، خراسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های الزم برای تحليل نيازهای 
بهداشتی قالی بافان از طريق پرسش نامه ای كه به واسطه مشاهدات پژوهشگران و اظهارات فاليبافان 
تكميل می شد، گردآوری شده است. سه محور عمده بررسی حاضر، سنجش عادات، دسترسی و 
امكانات بهداشتی قالی بافان، سنجش نيازهای بهداشتی كارگاه های قالی بافی و بررسی عوارض و 

بيماريهای شغلی قالی بافان بود.
با توجه به يافته های اين بررسی، نيمرخ آماری جامعه قالی باف را می توان چنين تصوير كرد يك 
قالی باف ايرانی، معموالًزنی است با ميانگين سنی 31 سال، متأهل و دارای 3 فرزند كه كار قالی بافی 

را از سن 12 سالگی شروع كرده و روزانه بيش از 7 ساعت پشت دار فارسی می نشيند. 
به اين شغل  ناگزيری  از قالی بافی شغل درآمدزايی ديگری ندارد و اظهار می كند از روی  غير 
روی آورده است. از حيث عادات بهداشتی، 51 درصد بين ساعات كار استراحت و 14 درصد 
ورزش مي كنند. 13 درصد به مسواك زدن، 17 درصد به شستن دست و صورت با صابون و 6 
درصد به استفاده از ماسك عادت دارند. از نظر امكانات بهداشتي 65 درصد به پزشك و مراكز 
درماني، 79 درصد به آب آشاميدني بهداشتي، 85 درصد به حمام دسترسي داشته و 10 درصد 



140

تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي و 50 درصد تحت پوشش بيمه درماني روستايي بوده اند. 48 
درصد تحت پوشش اموزش بهداشتي قرار گرفته اند و اطالعات و آگاهيهاي بهداشتي آن ها در 
مورد مسايل محيط كار و عوامل زيانبار و شيوه رفع آن مناسب بوده است. كارگاه هايي كه قاليبافان 
مورد بررسي در آن ها مشغول فعاليت بوده اند كمتر از 13 متر مساحت داشته اند و به طور متوسط 
15 سال از ساخت آن ها مي گذشته است. از 60 درصد از كارگاه ها استفاده هاي ديگري نيز غير 
از محل كار قالي بافي مي شده است. كارگاه ها عمدتاً آجري با سقف چوبي بوده و در بيشتر آن ها 
از دار قالی عمودي استفاده مي-شده است. از 48 درصد كارگاه ها بازديد بهداشتي به عمل آمده و 
12 درصد قاليبافان وام بهسازي كارگاه قالي بافي دريافت كرده اند. از حيث ميزان بروز عوارض . 
بيماري ها و ناراحتيهاي مورد مطالعه به ترتيب دردكمر، احساس زودرنجي و كج خلقي، سوزش 
مداوم چشم، سردرد مزمن، كاهش بينايي، درد مفاصل بزرگ اندام فوقاني، سوزش معده، گرفتگي 
عضالت گردن، سرگيجه مزمن، درد مداوم گردن، درد مفاصل بزرگ اندام تحتاني، درد مفاصل 
كوچك اندام فوقاني و تنگي نفس بيشترين ميزان بروز را داشته اند. از حيث شاخص هاي رعايت 
بهداشت فردي، برخورداري بهداشتي و بهداشتي بودن كارگاه قالي بافي و قاليبافان مورد بررسي در 
طبقه متوسط قرار گرفته اند. بررسي فرضيه ها مطالعه نشان داد كه شاخص هاي بهداشتي در سطح 
قاليبافان و كارگاه هاي قالي بافي در سطح متوسطي قرار دارند. هرچه وضعيت بهداشتي كارگاه هاي 
قالي بافي بهتر مي شود از ميزان نيازهاي بهداشتي قاليبافان كاسته مي شود. بين قاليبافان روستايي و 
شهري از حيث شاخص هاي بهداشت فردي، برخورداري بهداشتي و بهداشت كارگاه هاي قالي بافي 
ارتقا  فردي  بهداشت  رعايت  در شاخص  افراد  دارد. هرچه وضعيت  داري وجود  معني  تفاوت 
مي يابد از ميزان نيازهاي بهداشتي او كاسته مي گردد. نيازهاي بهداشتي قاليبافان در كارگاه هاي 
استان های مختلف، متفاوت است و بيشترين ميزان نيازهاي بهداشتي در استان خراسان مشاهده شد.
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تحقيق پيرامون مشکالت و تنگناهاي ساختاري و مدیریتي و طراحي 
ساختار سازماني هنر صنعت فرش دست باف

مجری: حبيب اله رعنايی كردشولی/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: فرش دست باف، مشكالت، ساختار، مديريت، سازمان
چكیده: 

هدف اصلي اين تحقيق مشخص ساختن خالء ها و نارسائيهاي ساختاري و مديريتي موجود در 
هنر- صنعت فرش دست باف كشور بوده است تا بر اساس اين شناخت، راه كارهاي ساختاري و 
تشكيالتي مناسبي ارائه شود. براي اين منظور برخي ويژگی های مهم ساختاري و مديريتي در قالب 
مدل تحليلي تحقيق مورد توجه قرار گرفت. برخي از داده هاي مورد نياز از طريق مطالعه اسنادي، 
برخي ديگر از طريق انجام مصاحبه هاي نيمه ساخت يافته با مديران و مسئوالن دستگاه مورد نظر 
گردآوري شد و نهايتاً از روش پيمايشي نيز براي اخذ نقطه نظرها و ديدگاه هاي دست اندركاران 
بخش غيردولتي در محدوده شش استان كشور استفاده شد. نتايج حاصله از تحقيقات نشان مي دهد 
كه هنر– صنعت فرش دست باف در حال حاضر با مشكالت و تنگناهاي ساختاري و مديريتي زير 

روبروست:
- تعدد و تنوع دستگاه ها و مراجع فعال در امور فرش دست باف كه خود منجر به بروز دوباره كاري، 
انجام وظايف و فعاليت هاي موازي و مشابه، ناهماهنگي و ايجاد مشكالت ارتباطي، نقض اصول 
وحدت جهت و وحدت فرماندهي ونتيجتاً عدم طراحي و استقرار نظام هاي سياست گذاري، برنامه 

ريزي، هدايت، حمايت و نظارت در سطح ملي گرديده است.
- عدم تناسب بين وظايف و قالب سازماني مورد استفاده در تشكيالت فعلي.

- محوريت يافتن وظايف تصدي و كمرنگ شدن يا فراموش شدن وظايف حاكميتي 
- نهادينه نبودن نقش و جايگاه تشكل ها، انجمن ها و مجامع صنفي، توليدي و تخصصي غيردولتي 

در تشكيالت وتصميم گيري هاي دستگاه ها و مراجع دولتي 
- عدم تناسب وظايف و اختيارات و مسئوليت ها ونيز عدم اعمال تغييرات واصالحات ضروري در 

اساسنامه يا مباني قانوني دستگاه ها 
- هدف گرا نبودن و عدم تجميع فرآيند فعاليت ها دردستگاه واحد 
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به منظور رفع نارسايي ها وموانع مذكور با توجه به يافته هاي تحقيق و در نظرگرفتن پيشنهاد های 
مطرح شده ايجاد» سازمان ملي فرش دست باف ايران« براي ايجاد وحدت مديريت در امور فرش 

دست باف كشور و تقبل وظايف حاكميتي دولت توصيه گرديده است .
در نهايت با توجه به مباحث مطروحه تشكيالت و شرح وظايف پيشنهادي نيز براي سازمان مذكور 

طراحي گرديده است .
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تحقيق پيرامون نيازهاي جامعه بافندگان فرش دست باف روستایي 
براي باال بردن کميت و کيفيت )اصفهان، خراسان و آذربایجان 

شرقي(
مجری: سليمان كريمي ماچياني/ سال خاتمه: 1384

واژگان کلیدی: بافنده، كيفيت فرش دست باف، كميت فرش دست باف
چكیده: 

بر شكل گيري  بافندگان روستايي، بررسي عوامل مؤثر  نيازهاي شغلي  بندي  اولويت  شناسايي، 
نيازهاي آنان و نهايتاً مقايسه نيازهاي بافندگان با وظايف نهادها و سازمان های دولتي ارائه دهنده 

خدمات به بافندگان روستايي به باال بردن كميت و كيفيت توليد فرش به دليل اين كه :
1( نتايج حاصل از تالش بافندگان داراي ارزش فرهنگي و هنري بااليي است.

2( فرش يكي از اقالم صادراتي كشور است.
3( جمعيت قابل توجه اي از جمعيت ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم در چرخه توليد و تجارت 

فرش دست باف فعال هستند.
4( فرش دست باف در تأمين نقدينگي 5696759 خانوار ايران نقش برجسته اي دارد.

5( نتيجه فعاليت بافندگان روستايي داراي نقش قابل توجه اي در درآمد ملي كشور مي باشد.
به منظور دستيابي به اهداف مذكور، بعد از تدوين چارچوب تئوريكي مسأله تحقيق و تعريف 
عمليات متغيرهاي تحقيق، پس از طي نمودن فرآيند اجراء طرح هاي تحقيقاتي كه از روش تحقيق 
همايش انجام مي گيرد، از پرسش نامه همراه با مصاحبه براي جمع آوري داده هاي مورد نياز استفاده 
شده است. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است، مهم ترين نتايج 

طرح عبارت است از:
- بافندگان روستايي، دارائي هاي ناچيزي در اختيار دارند، دچار ضعف جسماني هستند، با دنياي 
خارج خود بيگانه اند، توان مقاومت در مقابل حوادث و پيشامدهاي احتمالي را ندارند،  فاقد قدرت 

كافي براي چانه زني هستند.
- سالمت جسمي، وضعيت اقتصادي، آگاهي بافنده، برخورداري بافنده بر كميت و كيفيت توليد 

فرش دست باف تأثير دارد.
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بررسی تنگناها و خألهای قانونی در عرصه طراحی، توليد و تجارت 
فرش دست باف

مجری: نريمان فاخری/ سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: مالكيت معنوی، فرش دست باف، تجارت الكترونيك، اقتصادی
چكیده:

قوانين و مقررات فرش دست باف تا قبل از انقالب اسالمي بسيار محدود و غيرمنسجم و از جهات 
گوناگون نارسا بوده است. پس از انقالب اسالمي با وفور مقررات و مراجع تصميم گيرنده متصديان 
امور فرش مواجه هستيم. نقش دولت با هدف گسترش مراكز توليدي و ايجاد اشتغال در امر توليد 
وتجارت فرش دست باف چشم گير است. تصويب برخي قوانين مساعد مثل تشويق صادرات و 
بر توليد و فروش وصادرات توسط مجتمع هاي بزرگ و متمركز  از عوارض و ماليات  معافيت 
قالي بافي و بيمه و بازنشستگي بافندگان نتوانسته است ضعف حاكم بر مديريت و سازماندهي توليد 
وتجارت و فقدان برنامه جامع كنترل كيفيت و جايگاه ضعيف فرش دراقتصاد كشور را جبران نمايد. 
در خصوص استانداردها و نظارت و بازرسي مراجع گوناگون مثل مؤسسه استاندارد و وزارت 
بازرگاني، گمرك، ميزفرش و كميته هاي قانون بودجه و... نقش دارند. ليكن ضمانت اجرايي بسياري 
متعاقب تدوين  اكتفا شده است.  به صرف ممنوعيت  بوده و  نامشخص  از ضوابط واستانداردها 
لغو  ايجاب مي نمايد، ضمانت اجرايي نظير  بازرسي براي رعايت آن ها  استانداردها و نظارت و 
پروانه، ابطال كارت بازرگاني، تعطيلي مؤسسه و ممانعت از عرضه و صدور و در نهايت در صورت 
وقوع تخلفات و جرايم مجازات براي آن ها پيش بيني شود. حمايت قانون از بازار فرش ايران در 
جهان و مقابله با اقدامات مخرب رقباي خارجي تا قبل از الحاق به سازمان تجارت جهاني نيازمند 
معاهدات دوجانبه و چندجانبه با دولت هاي ديگر است. حقوق مالكيت معنوي هنرمندان فرش در 
داخل نيز نيازمند ضوابط و مقررات جامع تري است كه حس اعتماد فعاالن حرفه و هنرمندان فرش 

را بيش از پيش جلب نمايد.
توليد  كميت  در  تنها  اما  دارد،  وجود  متنوعي  مقررات  توليدكنندگان  از  مالي  حمايت هاي  براي 
اعطاي  و  ها  مشوق  و  جوايز  به صورت  مالي  حمايت هاي  است  بهتر  بنابراين  است.  مؤثربوده 

تسهيالت و امتيازات براي توليدات با كيفيت در مقررات پيش بيني شود.
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ضرورت استفاده از تجارت الكترونيك در كنار تجارت سنتي فرش بيش از پيش احساس مي شود 
و در نهايت حوزه هاي مختلف توليدي، اقتصادي، علمي و هنري و بازرگاني فرش براي نشان دادن 

توانمندي هاي فرش دست باف ايراني نيازمند هماهنگي هاي بيشتري هستند.
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طراحي نظام جامع توسعه صنعت فرش دست باف ایران
مجری: مؤسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني/ سال خاتمه: 1388

 
واژگان کلیدی: فرش، معماری، فرآيند، ساختار، استراتژی، سياست

چكیده: 
جايگاه هنر صنعت فرش طی دهه گذشته دست خوش تغييراتی شده است كه لزوم بازنگری در 
سياست های كالن دولتمردان را بيشتر موجب شده است. آمارهای رسمی نشان می دهد كه طی 
سال های گذشته صادرات فرش دست باف با روند نزولی روبرو بوده است و از آنجا كه تقاضای 
جهانی اين محصول نيز در حال كاهش است انتظار می رود كه روند نزولی صادرات فرش ادامه 
داشته باشد و يا در بهترين شرايط با افزايش تالش های بازاريابی در همين سطح باقی بماند. از 
طرف ديگر هر چند آمارهای رسمی مربوط به سال 1375 تعداد شاغلين در اين صنعت را حدود دو 
ميليون نفر نشان می دهد، اما سخنان توليدكنندگان عمده و شواهد نشان می دهد كه تعداد بافندگان 
نيز در اين صنعت به شدت در حال كاهش می باشد. داليل عمده اين امر را می توان به تغيير فرهنگ 
در بافت روستايی و شهری و حتی عشايری به خصوص در سطح جوانان، و همچنين پايين بودن 

حاشيه سود اين صنعت در نزد بافندگان ذكر كرد.
به منظور مقابله با شرايط فوق مركز ملی فرش با همكاری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
اقدام به تعريف طرح »نظام جامع توسعه صنعت فرش دست باف« نمود. اين طرح در شهريور 1386 
شروع و كارهای اجرايی آن حدود دوسال به طول انجاميد. در اين طرح با مطالعه دقيق شرايط 
محيطی صنعت فرش و وضعيت داخلی آن با بهره گيری از داده های رسمی موجود و نظرات 
كارشناسان و خبرگان امر، تصويری دقيق از نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت ها و تهديدها 
ترسيم شد. سپس بر اساس آن ها وضعيت مطلوب و راه كارهای رسيدن به آن از طريق فايق آمدن 
بر معضالت صنعت در قالب اهداف، استراتژی ها و سياستها تبيين شد. در ادامه به منظور طرح 
ريزی ساز و كارهای الزم جهت تحقق اين برنامه، عالوه بر تببين نقش سازمان ها و نهادهای دولتی، 
خصوصی و تعاونی جهت نيل به اهداف، فرآيندهای الزم جهت تبيين تعامالت بين آن ها طراحی 
شد. همچنين سيستم های اطالعاتی اصلی جهت مديريت و راهبری اين مجموعه معرفی شدند. 
در پايان برنامه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تدوين گرديد. در اين برنامه كليه اقدامات 
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الزم كه در راستای سياست ها و استراتژی ها طرح ريزی شده بودند در قالب يك برنامه گذار دوازده 
ساله زمان بندی و بودجه ريزی شدند. در انتها نتايج طرح عالوه بر گزارش های فازهای پنج گانه 

در قالب يك سند راهبردی جمع بندی و به مركز ملی فرش ارايه شد.
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بررسی راه های افزایش بهره وری مجتمع های قالی بافی)کارگاه هاي 
متمرکز قالي بافي(

مجری: فريدون احمدی/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: قالي بافي، مجتمع، بهره وري
چكیده: 

يكي از راه هاي بهبود و پيشرفت اقتصادي و روز افزون يك واحد توليدي صنعتي،  اندازه گيري 
بهره وري آن است و براساس اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري، فرصت هاي 

بهبود تعريف مي شود و چرخه بهبود را مي توان انجام داد.
مجتمع ها و كارگاه هاي متمركز فرش دست باف در ايران ازجمله واحدهاي صنعتي توليدي هستند 
كه مسأله بهره وري و راه هاي افزايش آن از اهميت قابل توجهي برخوردار است. بر اين اساس 
تحقيق حاضر تالش نموده است تا با سنجش ميزان بهره ورري واحدهاي مورد عوامل مؤثر بر 
بهره وري آن ها را شناسايي نمايد، سپس بر اساس نتايج حاصل از دو مرحله قبل، راه هاي افزايش 

بهره وري اين واحدها را پيشنهاد نمايد.
اين تحقيق بر اساس هدف كاربردي و بر اساس گردآوري داده ها توصيفي و از نوع پيمايشي است. 
جامعه آماري اين تحقيق كليه مجتمع ها و كارگاه هاي متمركز قالي بافي در استان های آذربايجان 
غربي و شرقي، خراسان رضوي و لرستان مي باشد و در مجموع 43 كارگاه و مجتمع مورد بررسي 

قرار گرفته است.
روش  از  قالي بافي  متمركز  كارگاه هاي  و  مجتمع ها  بهره وري  ميزان  تعيين  براي  تحقيق  اين  در 
شاخصي استفاده شده و براي تعيين بهره ور بودن يا نبودن آن با سطح متوسط بهره وري كل عوامل 
توليد كارگاه هاي ديگر مقايسه شده است. داده هاي مورد نياز جهت سنجش بهره وري از طريق 
پرسش نامه جمع آوري شده است. جهت شناسايي عوامل مؤثر بر بهره وري كارگاه هاي متمركز و 
مجتمع هاي قالي براساس مدل پركوپنكو از پرسش نامه استفاده شده است . بطوريكه يك پرسش نامه 
ويژه اعضاي مجتمع ها و يك پرسش نامه هم مخصوص مسئولين كارگاه هاي طراحي شده است و 
با مراجعه به مجتمع ها و كارگاه هاي مورد مطالعه پرسش نامه ها تكميل شده اند. الزم به ذكر است 
روايي و پايايي ابزار مورد آزمون قرار گرفته و تأييد شده است. براساس نتايج حاصل از اندازه گيري 
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ميزان بهره وري هر كارگاه و عوامل مؤثر بر آن راه هاي افزايش آن ارائه، براساس ميانگين متوسط 
بهره وري كل و جزء عوامل توليد در كارگاه هاي مورد مطالعه، نسبت حداقل ستانده به داده براي 
طرح هاي توجيهي جهت تشكيل كارگاه و مجتمع ها در آينده مشخص و در نهايت مدل راه هاي 

افزايش بهره وري در مجتمع ها و كارگاه هاي متمركز قالي بافي در ايران ارائه شده است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد در سال 84 بهره وري نيروي انساني 64 درصد كارگاه ها، 
بهره وري دارايي ثابت 82 درصد كارگاه ها ، بهره وري مواد اوليه 42 درصد كارگاه ها ، بهره وري انرژي 
57 درصد كارگاه ها و در مجموع بهره وري كل 71 درصد كارگاه ها باالتر از حد متوسط بوده است. 
اين نسبت در سال 85 به ترتيب 48 درصد، 59 درصد، 30 درصد ، 35 درصد و 48 درصد بوده 
است . همچنين نسبت مزبور در سال 86 به ترتيب 55 درصد، 60 درصد، 21 درصد، 42 درصد و 
47 درصد بوده است. به عبارتي طي سه سال مورد بررسي بهره وري نيروي انساني كارگاه ها ابتدا 
كاهشي، سپس افزايشي بوده، بهره وري دارايي هاي ثابت كاهش يافته و در دوسال آخر ثابت بوده، 
بهره وري مواد اوليه و انرژي روندي كاهشي داشته و در نهايت بهره وري كل عوامل توليد هم كاهش 

يافته و در دوسال آخر تقريباً ثابت بوده است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در بين عوامل دروني، عوامل نرم افزاري و مديريتي و در بين عوامل 
بيروني، عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشترين تأثير را بر بهره وري مجتمع ها و كارگاه هاي 

متمركز مورد مطالعه داشته است.
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بررسی اثربخشی تسهيالت زودبازده در زمينه فرش دست باف
مجری: ناصر شاهنوشی/ سال خاتمه: 1391 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، اثربخشي، تسهيالت زودبازده
چكیده: 

استفاده بهينه از منابع موجود به منظور برآورده ساختن نيازهاي بشري، جزء مهم ترين هدف هاي 
توسعه هر كشور محسوب مي شود. براي اين منظور سعي مي شود تا با به كارگيري سياست هاي 
گوناگون در برنامه هاي توسعه به اين هدف دست يافت. در اين زمينه سياست هاي پولي و اعتباري 
جايگاه ويژه اي دارد. بررسي وضعيت اشتغال كشور در سال هاي اخير حاكی از باال بودن نرخ 
بيكاري در كشور مي باشد. اين امر باعث شكل گيري طرح هايي در سطح ملي شد كه از جمله 
توسعه  برد.  نام  را  زودبازده  بنگاه هاي  تسهيالت  و همچنين طرح  اشتغال  مي توان طرح ضربتي 
بنگاه هاي زودبازده در ابتدا به عنوان يكي از طرح هاي با ضريب اشتغال زايی باال معرفي شد، 
هر چند كه اجراي اين طرح با مشكالت زيادي مواجه شده است. لذا ارزيابي عملكرد بنگاه هاي 
زودبازده، به منظور برنامه ريزي هاي آتي در زمينه بهبود اشتغال حائز اهميت مي باشد. صنعت فرش 
دست باف يكی از بخش های عمده در استفاده از تسهيالت بنگاه های زود بازده بوده است. هدف 
اصلي اين مطالعه، بررسي اثربخشي تسهيالت بنگاه های زودبازده در صنعت فرش دست باف در 
استان های آذربايجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و قم مي باشد. فاكتورهای بررسی اثربخشی 
شامل درآمد، هزينه، سود، توليد و اشتغال در سال های 85، 86 و 89 بوده است. جهت محاسبه ميزان 
اثربخشی تسهيالت بنگاه های زودبازده در استان های مذكور در اين مطالعه از روش جورسازی 
استفاده شده است. بدين منظور جامعه آماری به دو گروه كنترل )افرادی كه از اعتبارات استفاده 
نكرده اند( و تيمار )افرادی كه از اعتبارات استفاده كرده اند( تقسيم شده است. نمونه گيری در اين 
دو گروه با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده انجام شده است. همچنين در اين مطالعه 
به بررسی نحوه اجرای طرح و ميزان انحراف در هزينه كرد اعتبارات نيز پرداخته شده است. نتايج 
مطالعه نشان می دهد درصد انحراف در هزينه كرد اعتبارات در استان های آذربايجان شرقی، اصفهان 
و خراسان رضوی نسبتاً زياد اما در استان قم بسيار كم بوده است. عالوه بر اين پرداخت اعتبارات 
بنگاه های زودبازده بر متغيرهای درآمد، هزينه، سود، توليد و اشتغال تأثيری نداشته اما در استان 

آذربايجان شرقی باعث افزايش معنی دار اين متغيرها شده است.
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فرش  کيفيت  کنترل  ایجادکارگزاری  ارزیابی  و  پذیری  امکان 
دست باف با تأکيد برکارگاه های خانگی

مجری: عباس جوهری/ سال خاتمه: 1391 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، كارگاه هاي خانگي، كيفيت، كنترل كيفيت، كارگزاري
چكیده: 

بر  تأكيد  با  كيفيت فرش دست باف  كنترل  كارگزاري  ايجاد  ارزيابي  و  "امكان پذيري  راستای  در 
كارگاه هاي خانگي" شاخص ها و معيارهاي كنترل كيفي فرش دست باف مدون و بر اساس نظرات 
توليدكنندگان، صادركنندگان، خبرگان و صاحب نظران فرش دست باف الويت بندي و كنترل كيفيت 
فرش دست باف در منطقه كاشان به صورت پايلوت عملياتي و بر اساس يافته ها و نتايج حاصل 
از مطالعه ميداني و اجراي پايلوت، امكان پذيري فني، اجتماعي و اقتصادي ايجاد كارگزاری كنترل 
كيفيت بررسي و مكانيزم ايجاد كارگزاري كنترل كيفيت و نحوه نظارت و كنترل مركز ملی فرش 
ايران، مصوبات قانونی جهت حمايت ازتأسيس و تداوم فعاليت آن ها و پيش نويس طرح توجيهی 

)فنی– اقتصادی( پيشنهاد و ارايه شده است. 
علی رغم امكان پذيری ايجاد كارگزاری كنترل كيفيت از لحاظ فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 
و محاسبه نقطه سربسري ايجاد كارگزاری از لحاظ اقتصادي با كمترين دريافتي از توليدكنندگان 
فرش،به دليل اينكه بافندگان، تمايلي به پرداخت حق الزحمه در قبال دريافت خدمات از كارگزاري 
ندارند و ايجاد كارگزاري كنترل كيفيت  با كمك و حمايت مالي دولت مدنظر نمي باشد، امكان 
پذيري ايجاد كارگزاري كنترل كيفيت از لحاظ اقتصادي بدون حمايت و كمك مالي مركز ملي فرش 

ايران، امكان پذير نخواهد بود.
جهت برون رفت از اين تنگنا و فراهم شدن امكان ايجاد كارگزاري كنترل كيفيت پيشنهاد گرديده 
ضمن ارايه مشوق ها و حمايت هاي قانوني، با برنامه هاي آموزشي و ترويجي اهميت و ضرورت 
به كار بستن استانداردها و ضوابط فني در حفظ هويت و برند فرش ايران در بازارهاي جهاني و 
منافع حاصل از رعايت استانداردها براي اقتصاد كشور و توليدكنندگان فرش تبيين شود تا عالوه 
بر نهادينه كردن فرهنگ كيفيت، بافندگان نسبت به پرداخت هزينه هاي كنترل كيفيت به صورت 

داوطلبانه ترغيب شوند.
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چکیده 
طرح های دانشجویی
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شناسایی کانال های توزیع در فروش فرش دست باف در بازارهای 
جهانی با تاکيد برنقش ایرانيان در این کانال ها

مجری: ياسر عليدادی/ سال خاتمه: 1385 

واژگان کلیدی: كانال های توزيع، فرش دست باف، فروش، بازار جهاني
چكیده: 

اين پژوهش با هدف بررسی كانال های توزيع فرش دست باف در كشورهای مهم دنيا از جمله 
سوئد، نروژ، هلند و ايتاليا انجام شد.

در كشورهای استراليا، آمريكا و آفريقای جنوبی نيز بررسی های محدودي جهت پاسخگويی به 
سئواالت اصلی تحقيق صورت پذيرفت. روش پژوهش توصيفی و از نوع پيمايشی بود. تعداد 
543 فروشنده نهايی فرش در كشورهای فوق )سوئد 122 فروشنده، نروژ 49 فروشنده، هلند121 
فروشنده و ايتاليا 251 فروشنده( به صورت پيمايشی و از طريق منابع مختلف قابل دسترسی به 
در  مقيم  ايرانی  فروشنده  ميان 49  محقق ساخته  پرسش نامه ای  آن كه  بررسی شود. ضمن  آن ها، 
كشورهای هدف به منظور سنجش بازارهای هدف توزيع شد و بر اساس آزمون T تك نمونه ای 

به تحليل اطالعات آن ها پرداختيم.
نتايج نشان داد كه 30 درصد كانال های توزيع در كشورهای جهان در اختيار ايرانيان است و 67 
درصد آنان به توزيع فرش های غير ايرانی نيز مبادرت می ورزند. ضمن آن كه از نظر صادراتی نيز 
با توجه به حضور رقبا و فروش و بازاريابی خوب آن ها و عدم شناخت از فرش ايران در ميان نسل 

جوان كشورهای هدف با چالش مواجه هستيم. 
در حوزه به كارگيری تجارت الكترونيك در فرش نيز در كشورهای سوئد، نروژ، هلند و ايتاليا تنها 
35 درصد از كانال های توزيع در اين كشورها از اين روش برای فروش و معرفی محصوالت خود 

به مشتريان استفاده مي كنند.
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بررسی مؤلفه های اصلی بهبود شرایط شغلی زنان قایباف روستایی 
)مطالعه موردی: استان مرکزی، شهرستان اراک(

مجری: آيدا ميرالماسی/ سال خاتمه: 1385 

واژگان کلیدی: مؤلفه های بهبود دهنده شرايط شغلی، بهبود، فرش دست باف
چكیده: 

فرش دست باف ايران با نرخ باالی اشتغال زايی با چالش های زيادی برای رسيدن به پايداری مواجه 
است. از آن جايی كه تعداد زيادی از زنان روستايی در حرفه قالی بافی مشغول فعاليت هستند، اين 
هنر- صنعت می تواندبه عنوان يك منبع درآمدی برای آن ها محسوب شود. آمارها نشان می دهند 
كه صادرات فرش در سال های اخير كاهش يافته است و اين روند نزولی همچنان ادامه دارد. بنابراين 
توجه و حمايت بيشتر دولت برای حفظ اين منبع توليد درآمد برای زنان قالی باف روستای ضروری 
است. اين تحقيق به تعيين مهم ترين مؤلفه های بهبود شرايط شغلی زنان قالی باف می پردازد. منطقه 
جغرافيايی مطالعه حاضر شهرستان اراك )استان مركزی( است. به منظور جمع آوری اطالعات از 
روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای با انتساب مناسب و تصادفی ساده همزمان با تدوين سه 
دسته پرسش نامه برای زنان قالی باف روستايی، تجار و كارشناسان فرش اراك استفاده شد. به منظور 
تجزيه و تحليل داده ها از روشهای آماری توصيفی و تحليلی همچون شاخص های مركزی، آزمون 
F، آزمون كروسكالوايس، تحليل عاملی و تحليل همبستگی استفاده شد. از بين 43 متغير وارده 
شده در تحليل280 متغير در قالب 6 عامل اصلی قانونی، محيطی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشی بيشتر از 77 درصد از شرايط شغلی زنان قالی باف روستايی را تبين می نمايند. نتايج 
حاصل از تحقيق نشان می دهد كه عامل قانونی به تنهايی تبيين كننده 34/859 درصد واريانس، 
عامل شرايط فيزيكی محيط كار به تنهايی تبيين كننده 13/531 درصد واريانس، عامل اقتصادی تبيين 
كننده 9/690 درصد واريانس، عامل اجتماعی تبيين كننده 7/199 درصد واريانس، عامل فرهنگی 
تبيين كننده 6/167 درصد واريانس و عامل آموزشی تبيين كننده 5/611 درصد واريانس شرايط 

شغلی زنان است. 
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بررسی وضعيت تأمين نخ های ابریشمی به منظور مسئله یابی و ارائه 
راهکار 

مجری: محمدامين دباغ منش/ سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: نخ ابريشمی، ارائه راهكار، فرش ابريشمی، مسئله يابی
چكیده: 

امروزه در پروسه توليد هر نوع كاال، مسئله تأمين يكي از مسائل عمده پيش روي دست اندركاران 
توليد مي باشد چه اينكه در صورت عدم توجه الزم به اين مسئله، توليد دچار مشكالت عديده 
اي گشته و دچار ركود مي گردد و محصول قادر به حفظ سهم خود در بازار رقابت با محصوالت 
رقيب نخواهد بود. وجود يك نظام تأمين مطلوب و يكپارچه در صنعت توليد و فرآوري ابريشم،  به 
دليل شرايط خاص اين محصول از قبيل فصلي بودن، حجيم بودن، فسادپذيري، تعدد فعاليت هاي 
فراوري محصول نهايي )نخ(، كوچك بودن و پراكنده بودن واحدهاي كشاورزي، تمركز مصرف 
كنندگان )بافندگان( در مراكز شهرهاي خاص و پايين بودن قيمت و غيره، امري است كه مورد توجه 
و تأييد همه كارشناسان و حتي مردم عادي قرار گرفته است. در كشورهاي پيشرفته از نظر كشاورزي 
با ايجاد واحدهاي جنبي براي درجه بندي و فراوري سازمان يافته محصول ابريشم، تا حد زيادي 
بر اين مشكل فائق آمده اند ولي در كشور ما علي رغم وجود اكثر تخصص هاي مورد نياز در اين 
زمينه و همچنين وجود احساس نياز به اين امر،  هنوز يك گام عملي، منطقي و كارا و منسجم ارائه 
نشده است. الزم به ذكر است در مورد ابريشم به طور خاص، همانند اكثر بخش هاي كشاورزي در 
كشور، سطح پايين سواد شاغلين )حتي در صنايع جنبي( و عدم آشنايي با مسائل تأمين، عوارض 

زيادي به همراه داشته است.
از زمان صفويان تا اوايل دهه 50، فرش ابريشمي را در جهان تحت عنوان فرش ايراني مي شناختند 
ولي هم اكنون به دليل ناتواني در تأمين كامل نياز جهاني فرش ابريشمي در ايران، كشورهاي رقيب 
همچون چين،  هند و نپال وارد بازار فرش ابريشمي شده اند .به نظر مي رسد به منظور افزايش توليد 
فرش ابريشمي و افزايش صادرات آن بايستي اقدامي صورت گيرد تا بتوان با بررسي وضعيت تأمين 
مواد اوليه فرش )با موضوعيت نخ هاي ابريشمي( شرايط را براي توليد هرچه بيشتر فرش ابريشمي 
با كيفيت فراهم نمود و زمينه را براي افزايش صادرات و ارزآوري بيشتر و در نتيجه رونق اقتصادي 
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اين بخش فراهم نمود.
به نظر مي رسد يكي از موارد مهم و مغفول در اين صنعت بي توجهي به امر تأمين و نبود اراده 
براي آموزش و استفاده از اصول تأمين مي باشد، به طوری كه با وجود ورود به قرن 21، هنوز 
فعاليت هاي اين زنجيره از تخم نوغان و توزيع آن تا رنگرزي آن به صورت سنتي انجام مي شود. 
.در اين تحقيق سعي بر آن است كه مشكالت زنجيره تأمين نخ هاي ابريشمي تا مرحله قبل از توليد 
و از ديدگاه مسائل تأمين مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و راه كارهاي عملي براي 
حل آن ها ارائه گردد. در زنجيره تأمين يك محصول، اگر مواد اوليه در مكان مناسب توليد شوند و 
حلقه هاي اين زنجيره از تأمين اقالم مصرفيشان توسط حلقه هاي ماقبل اطمينان كامل داشته باشند، 
به شرط آنكه اين امر منجر به برطرف شدن نياز حلقه هاي مابعد شود، كل زنجيره داراي عملكرد 

مطلوب خواهد بود.
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بررسی فرش دست باف در کشور آلمان به منظو ارائه روش های 
مناسب بازاریابی فرش دست باف ایران در کل کشور

مجری: عليرضا روستاسكه روانی/ سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، بازاريابي، آلمان
چكیده: 

اين تحقيق با عنوان بررسي روش های مناسب بازاريابي فرش دست باف ايران در بازار كشور آلمان، 
ضمن شناسايي رقباي فرش دست باف ايران در كشور آلمان درصدد يافتن استراتژي هاي مناسب 

بازاريابي در آن كشور براي افزايش سهم فرش هاي دست باف ايراني در آن بازار مي باشد.
براي اين منظور استراتژي هاي مايكل پورتر )تمايز، رهبري هزينه و تمركز( و آميخته هاي بازاريابي 
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان  محصول، قيمت، توزيع و ترفيع مورد بررسي قرار گرفته اند. 
مي دهد كه عمده رقباي ايران در كشور آلمان عبارتند از چين، هند،  پاكستان، تركيه و نپال مي باشند.
همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد كه آميخته محصول با استراتژي هاي تمايز و تمركز رابطه 
معني داري دارد، به طوري كه رابطه با استراتژي تمايز مستقيم اما با تمركز معكوس است. آميخته 

قيمت با استراتژي هاي تمايز و رهبري هزينه رابطه مستقيم و معني داري دارد.
آميخته توزيع با استراتژي هاي تمايز و تمركز رابطه معني داري دارد. به طوري كه اين رابطه با 
استراتژي تمايز معكوس ولي با استراتژي تمركز مستقيم است. آميخته ترفيع با استراتژي هاي تمايز 
و رهبري هزينه رابطه مستقيم و معني داري دارد. آميخته هاي كيفيت محصول، ترفيع،  توزيع و قيمت 
به ترتيب بيشترين تأثير را بر بازاريابي صادرات فرش دست باف دارند. استراتژی هاي تمركز، تمايز و 

رهبري هزينه هم به ترتيب بيشترين تأثير را بر بازاريابي صادرات فرش دست باف دارند. 
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تعيين استراتژی تعادل در بازارهای جهانی فرش دست باف ایران با 
استفاده از نظریه بازی ها 

مجری: عبدالعلی حبيبی / سال خاتمه: 1386 

واژگان کلیدی: استراتژي، بازارهاي جهاني، فرش دست باف، نظريه بازيها
چكیده:

توجه به صادرات غيرنفتي به منظور رشد و شكوفايي اقتصاد كشور از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. در اين ميان فرش دست باف يكي از مهم ترين كاالهاي صادراتي غيرنفتي به شمار مي رود.       
با بررسي درآمد حاصل از صادرات اين كاال به بازارهاي خارجي كشور، كاهش صادرات آن در 

سال هاي اخير قابل مشاهده مي باشد.
در اين تحقيق به منظور تعيين استراتژي تعادل صنعت فرش دست باف كشور در بازارهاي خارجي، 
اين بازارها با توجه به مقدار صادرات كشورها در فاصله زماني بين سال های 1994 الي 2005 
ميالدي با استفاده از روش نظريه بازی ها مدل سازي گرديده است.در اين مدل رقابت در بازارهاي 
جهاني فرش دست باف به صورت يك بازي دو نفره مجموع صفر در نظر گرفته شده است كه 
بازيكن آن كشور جمهوري اسالمي ايران به عنوان مهم ترين صادركننده فرش دست باف و بازيكن 
دوم ساير كشورهاي صادركننده فرش دست باف شامل كشورهاي چين، پاكستان، هند، تركيه، نپال 

و مراكش مي باشد.
در روش اين مدل سازي، نتايج بازي براساس سهم بازار هريك از بازيكنان تعيين گرديده است. در 
پايان اين مدل بازي با استفاده از روش برنامه ريزي خطي حل شده است، نتايج نشان دهنده آن است 
كه تعادل بازي وقتي برقرار مي شود كه بازيكن اول استراتژي »توليد بر اساس سفارش مشتري و 
توجه به ساليق تقاضاكنندگان« و بازيكن دوم استراتژي »تقليد و مشابه سازي از فرش هاي ايراني«را 
به كار بگيرند و بازي در حال انجام از نوع رهبر و پيرو مي باشد، در اين صورت سهم بازيكن اول 

44 درصد و 56 درصد باقيمانده سهم بازيكن دوم از بازارهاي جها ني فرش خواهد بود. 
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بررسي نظام توزیع فرش دست باف به منظور ارائه راه کار مناسب با 
Pull به Push تکيه بر تبدیل نظام
مجری: نعمت اهلل آسايش/ سال خاتمه: 1387

Pull، Push ،واژگان کلیدی: فرش دست باف، توزيع
چكیده:

امروزه سازمان ها در خالء فعاليت نمي كنند،  در هر سازماني اعم از شركت هاي بزرگ، شركت هاي 
دولتي، يا كسب و كارهاي كوچك مي خواهند خواسته هاي مشتريان و سهامداران گوناگون را 
برآورده سازند. بنابراين نيازمند مواد، تجهيزات، تسهيالت و تأمين كنندگاني از سازمان های ديگر 
هستند و عملكرد يك سازمان به وسيله فعاليت هاي ساير سازمان هايي كه تشكيل زنجيره تأمين 
مي دهند، تحت تأثير قرار مي گيرد. سيستم هاي مديريت زنجيره تأمين هريك مي توانند، عملكردهاي 
متفاوتي در برابر خواسته ها و ناهنجاري هاي بازار از خود نشان دهند. به طور كلي، سيستم هاي 
مديريت زنجيره تأمين به دو دسته تقسيم بندي مي شوند سيستم زنجيره تأمين فشاري )Push( كه 
تصميمات توليد برحسب پيش بيني هاي بلندمدت تقاضا صورت مي گيرد و زنجير تأمين كششي 
)Pull( توليد براساس تقاضا است، به گونه اي كه هماهنگ با تقاضاي واقعي مشتري نهايي )به جاي  

پيش بيني تقاضا( است.
براين اساس هدف اصلي از انجام اين تحقيق شناسايي نوع نظام توليد و توزيع بر اساس زنجيره 
تأمين و بررسي امكان پذيري تبديل نظام فشاري به كششي مي باشد، نتايج تحليل به دست آمده 
نشانگر اين مهم است كه اين نوع نظام توليد با در نظر نگرفتن ساليق و نظرات مشتريان در امر توليد 
و توزيع مبتني بر نظام فشاري )Push( مي باشد، همچنين مي توان استدالل نمود كه با لحاظ نمودن 
نظر و ساليق مشتريان در امر توليد و توزيع فرش دست باف امكان جايگزيني نظام مطلوب كششي 

با فشاري وجود دارد.
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بررسی توان رقابتی صنعت فرش دست باف در صورت پيوستن به 
WTOبا استفاده از ماتریس تحليل سياست 

مجری: مهديه رضاقلی زاده/ سال خاتمه: 1387 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، WTO، ماتريس، رقابت
چكیده:

با توجه به اين كه در سال های اخير جهاني شدن به عنوان بخشي از اقتصاد نوين موضوع بحث 
بسياري از اقتصاددانان بوده، كشور ما نيز به منظور گسترش صادرات غيرنفتي و حضور در بازارهاي 
جهاني درصدد پيوستن به سازمان تجارت جهاني )WTO( برآمده و در حال حاضر عضو ناظر اين 
سازمان مي باشد. لذا الزم است براي حفظ فضاي رقابتي و ارتقاء رقابت پذيري صنايع داخلي در 
عرصه بين المللي، مزيتها و عدم مزيتهاي صنايع داخلي شناسايي گردند. در اين ميان صنعت فرش 
دست باف ايران به عنوان يكي از منابع مهم ارزآور براي كشور،  از جمله صنايعي است كه در توسعه 
صادرات غيرنفتي جايگاه مهمي دارد. در اين تحقيق توان رقابتي اين صنعت با استفاده از شاخص 
ماتريس تحليل سياست )PAM(  معرفي مي شوند محاسبه شده است.  هايي كه در چهارچوب 
فرش های توليدی در استان های آذربايجان شرقي، قم، اصفهان، خراسان و همدان كه از مراكز عمده 

توليدي و صادراتي فرش دست باف در ايران مي باشند جهت مطالعه حاضر انتخاب شده اند. 
با توجه به شاخص هاي مزيت نسبي )DRC( و مزيت نسبي براساس هزينه واحد )UCS( به دست 
آمده مي توان گفت استان هاي مذكور در توليد فرش هاي برتر توليدي– صادراتي خود داراي مزيت 
نسبي بوده و در شرايط رقابت آزاد )شرايط بعد از پيوستن ايران به)WTO( كه تمامي حمايت هاي 
دولت حذف مي شوند داراي توان رقابتي مي باشند. همچنين با توجه به مقدار شاخص توان رقابتي 
در بازارهاي بين المللي مي باشند )به استثناي فرش همدان كه توان رقابت صادراتي ان در نقطه سربه 
سر است( . همچنين مقدار ضريب حمايتي مؤثر )EPC( در همه استان ها نشان مي دهد سياست هاي 

دولت از فرآيند توليد فرش صادراتي آن ها حمايت  مي كند.
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بررسی سيرتحول و تطور طرح، نقش ورنگ فرش های استان اردبيل
مجری: محمدرضا خيرالهی/ سال خاتمه: 1387 

واژگان کلیدی: اردبيل، فرش، طرح ونقش، تحول
چكیده:

عمده فعاليت اين پژوهش براساس عمليات ميداني پايه گذاري گرديده، كه از طريق مصاحبه با اهل 
فن و خبرگان فرش، بازاريان و بافندگان كه با اتكاء به عكس هاي گرفته شده از منطقه و همچنين بر 

اساس مطالعات كتابخانه اي به شيوه توصيفي، پژوهش مربوطه ارائه گرديده است.
استان اردبيل به خاطر موقعيت جغرافيايي خاص و هم مرزي آن با يكي از مناطق مهم فرش بافي 
دنيا )جمهوري آذربايجان و قفقاز( و از سوي ديگر محل ييالق و قشالق يكي از ايالت بزرگ ايران 
و جمهوري آذربايجان ) قبل از عهدنامه تركمانچاي( كه داراي تنوع دستبافته ها و نقش مايه هاست 
و بدين سان اين منطقه در تعامل و تبادل طرح و نقش ديگر مناطق قرار گرفته است. و از جهتي به 
خاطر مهاجرت ايل شاهسون به مناطق ديگر ايران و جايگزيني يا رجعت برخي از ايل ها به منطقه با 
يكسري وامهاي طرح و نقشي همراه بوده است به گونه اي كه گذشته از داشتن اصالت طرح ونقش، 

برخي ويژگی های طرحي و  نقش مايه هاي ديگر مناطق را نيز دارا مي باشد.
در اين پژوهش ابتدا ضمن بررسي مناطق مختلف فرش بافي استان اعم از شهري، روستايي و عشايري 
ويژگی های فني و هنري فرش ها با ديدكلي كه همراه با نمونه فرش ها و نقشه هاي شاخص استان 
به همراه مي باشد و در ادامه، در بخش اصلي پژوهش اصالت طرح و نقوش و سير تحول تطور 
نقش مايه ها به همراه رنگ بندي آن ها و همچنين اصطالح هاي بومي كه براي آن ها بكار برده مي شود 
مورد بررسي قرار گرفته است. براي گويا بودن مطالب همراه با تصاوير فرش ها، طرح كلي و نقش مايه 
اصلي هر فرش طراحي و به طور جداگانه براي هر نقش جدول مشخصات به كارگرفته شده است.

با بررسي هاي موجود مشخص گرديد برخي از نقوش را منطقه اردبيل از فرش بافي قفقاز به عاريت 
گرفته است و در برخي مواقع تأثيراتي برروي نقوش فرش های مناطق ديگر گذاشته است كه در اين 
روند برخي از نقش مايه ها پيچيده تر گشته و شكلي جدا از شكل اوليه به خود گرفته و زماني نيز 
برخي نقوش به اقتضاي نوع مواد مصرفي، تكنيك بافت، نوع زندگي سنتي و ايلي و همچنين سنت 

بافندگي كه برپايه ذهني بافي بوده ساده تر گشته است.
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اهداف كلي پژوهش:
1- شناسايي سبك ها و نقشه هاي مختلف فرش بافي استان )شهري، روستايي و عشايري(

2- شناسايي اصالت طرح و نقش پيشين و رايج در منطقه و ريشه يابي نقوش به كار رفته در فرش ها
3- بررسي سير تحول و تطور، طرح و نقش و رنگ ، فرش هاي منطقه وتأثيرگذاري و تأثيرپذيري 

از فرش هاي مناطق ديگر
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شناسایي ابزارهاي مناسب تبليغاتی براي فرش دست باف 
در بازار داخلي

مجری: مريم ماراالني/ سال خاتمه: 1387 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، بازار داخلي، ابزار، تبليغات
چكیده: 

ترين  از دوردست  مردم جهان حتي  تمام  امروزه  كه  است  از موضوعاتي  يكي  تبليغات  و  تبليغ 
نقاط با آن آشنا و در ارتباط اند و از آن تأثير مي پذيرند. در واقع تبليغ يك پديده اجتماعي است 
و دربردارنده هدفي اجتماعي مي باشد. بنابراين شرايط جامعه زمينه را براي به وجود آوردن پديده 
تبليغ فراهم مي كند. پديده تبليغ به عنوان يكي از اجزاي مؤثر جامعه  نقش اساسي در ايجاد و بالفعل 
كردن نياز، دارد. تبليغات داراي چنان نيرويي خالقانه و نفوذپذير است كه مي توان با به كاربردن 
يك شيوه صحيح تبليغاتي، حتي سنگ بي ارزش بيابان را هم فروخت. توليد بي شمار كارخانه ها و 
مؤسسات توليدي كه هرلحظه صدها و بلكه هزاران كاالي متفاوت و مختلف را روانه بازار مي سازند 
و تخصص گرايي هرچه بيشتر خدمات و رقابت صاحبان صنايع و بنگاه هاي بازرگاني به تبليغات 
اهميت به سزايي داده است، تاحدي كه امروزه اعتباري كه يك مؤسسه براي تبليغ كااليي نوظهور در 

نظر مي گيرد ممكن است به مراتب بيشتر از هزينه توليد همان كاال باشد.
در اين تحقيق دستيابي به دو هدف اصلي مدنظر بوده است. هدف اول مشخص نمودن ضريب 
اهميت شاخص هاي ارزيابي ابزارهاي تبليغاتي فرش دست باف و هدف دوم مشخص نمودن الويت 

ابزارهاي تبليغاتي مورد استفاده در زمينه معرفي اين كاال به مشتريان در بازارهاي هدف داخلي.
جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از خبرگان و كارشناسان آگاه به ابزارهاي تبليغاتي فرش 

دست باف در استان تهران.
براي دستيابي به هدف اول هشت شاخص براي ابزارهاي تبليغاتي فرش دست باف مطرح بوده است 
كه عبارتند از سطح پوشش، هزينه،  به هنگام بودن، عمر آگاهي، قابل اعتماد بودن، كيفيت، اثربخشي و 
سهولت استفاده. براساس روش AHP گروهي و بهره گيري از نظر خبرگان و كارشناسان مقايسه های 
زوجي بين شاخص هاي فوق انجام گرفته است، همچنين در تحقيق حاضر جهت تعيين الويت 
ابزارهاي تبليغاتي به زعم خبرگان و كارشناسان نمونه آماري از روش تصميم گيري چند معياره و 
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نوع TOPSIS بهره گرفته شده است.
شاخص اثربخشي با ضريب اهميت )0/224(، شاخص به هنگام بودن با ضريب اهميت )0/168(، 
شاخص كيفيت با ضريب اهميت )0/140( و شاخص سطح پوشش با ضريب اهميت )0/125( 
مهم ترين شاخص هاي ارزيابي يك ابزار تبليغاتي هستند. يعني هرچه يك ابزار بتواند بطور مؤثر 
در زمان مناسب و با كيفيت مطلوب تعداد بيشتري از افراد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد 
از اهميت قابل توجهي برخوردار است و تلويزيون، نمايش حضوري محصول، مجالت تخصصي 
بيشتري  الويت  از  ياد شده  براساس شاخص هاي هشت گانه  ابزاري هستند كه  و روزنامه چهار 

برخوردارند. 
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بررسي تأثير بازاریابي اینترنتي فرش بر عملکرد صادراتي فرش 
دست باف

مجری: علي اوسط حضرتي/ سال خاتمه: 1387
واژگان کلیدی: فرش دست باف، اينترنتي، بازاريابي، صادرات، عملكرد

چكیده: 
هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين بازاريابي اينترنتي در فرش و عملكرد صادراتي فرش دست باف 
ايران مي باشد. داده هاي اين تحقيق از شركت هايي كه عضو اتحاديه صادركنندگان فرش دست باف 

بودند و از اينترنت جهت صادرات بهره مي بردند به دست آمده است.
جهت انجام تحقيق يك فرضيه اصلي و شش فرضيه فرعي تعريف شد كه فرضيه اهم تحقيق عبارت 

است از:
بين استفاده از بازاريابي اينترنتي فرش و عملكرد صادراتي فرش دست باف ايران رابطه مثبت وجود 
دارد.كه جهت تأييد يا رد فرضيه ها از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شد و قبل از آن تمام 

شرايط استفاده از آزمون رگرسيون در اين تحقيق بررسي و تحليل گرديد.
نتايج بررسي حاكي از آن است كه بين استفاده از اينترنت در فعاليت هاي ارزيابي و عملكرد صادراتي 

فرش دست باف رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
همچنين ارتباط مثبت و معني دار هريك از ابعاد سه گانه بازاريابي اينترنتي، استفاده از اينترنت در 
فعاليت هاي مرتبط با مشتري، مرتبط با كانال های توزيع و مرتبط با تحقيقات بازاريابي با ابعاد عملكرد 

صادراتي، يعني نتايج مالي، اقتصادي و نتايج استراتژيك مورد تأييد قرار گرفت.
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شناخت اصطالحات و واژه هاي بومي رایج در دستبافته های 
ایل قشقایي 

مجری: اشكان رحماني/ سال خاتمه: 1387
واژگان کلیدی: دستبافته، ايل قشقايي، اصطالحات، واژه هاي بومي

چكیده: 
ايل قشقايي از بزرگترين ايل عشاير كوچ روي ايران است كه در استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه 
و بويراحمد، خوزستان و اصفهان پراكنده گشته و ييالق و قشالق بيش از 2/3 آن ها در فارس 
قراردارد. اين ايل از شش طايفه بزرگ عمله، دره شوري فارسيمدان، شش بلوكي، كشكولي كوچك، 
و كشكولي بزرگ تشكيل شده است و هر طايفه از ايل با زير مجموعه هاي آن )تيره و بنكوه( با 
فرهنگ و آداب و رسوم شهرهاي همجوار انس و الفت گرفته و تاثيراتي پذيرفته است، بالطبع تاثير 
اين فرهنگ در دست بافته هايشان نيز مشاهده مي گردد. از آنجايي كه طرح و نقش، تكنيك بافت، 
و رنگ بندي بافته ها داراي تنوع بااليي است با توجه به تعدد طوايف و تيره هاي ايل اصطالحات 
و واژه ها براي اين گونه بافت ها نيز متفاوت مي باشد و با منسوخ شدن يكي از آن ها اصطالحات 
و  ها  واژه  تمامي  آوري  به همين خاطر جمع  رود.  مي  بين  از  نيز  آن رشته  به  مربوط  كاربردي 
اصطالحات چه در عشاير كوچ رو و چه آن هايي كه در قلمرو كوچ يكجانشين شده اند، ضروري 

به نظر مي رسد كه واژه ها و اصطالحات كاربردي به صورت مدون و مصور جمع آوري گردد.
براساس روش تحقيق توصيفي اين پژوهش ا بتدا با مطالعات كتابخانه اي و جستجو در آثار مكتوب 
در زمينه دست بافته ها و ايل قشقايي آغاز گرديد و سپس با مراجعه مستقيم به طوايف و تيره ها در 
ييالق و قشالق و مسير كوچ آن ها تكميل شد، در طي مراحل كار بيش از 90% از عكس ها مستقيمًا 
بهره گيري شد. در اين تحقيق اصطالحات و واژه هاي تمام دست بافته هاي رايج و مورد استفاده 
ايل، انواع تكنيك بافت دست بافته ها، مواد و مصالح جهت بافت و رنگرزي و ابزار، طرح و نقش به 
كاررفته در سه گروه گره دار، دورويه، سوزني و همچنين اصطالحات فرهنگي، طايفه ها و تيره  هاي 
معروف بافنده و حوزه هاي بافندگي ذكر گرديد و اصطالحات مرتبط با آن ها در خصوص حوزه 
كاربرد بررسي و در توضيح آن ها با جستجو در آثار مكتوب و توجه به بومي بودن تعريف، شرح 
داده شده و در جاهايي كه درمورد يك نام در بين تيره ها و طوايف مختلف چندين نام وجود داشت 
تمامي آن ها نوشته شد ولي آن واژه اي را كه بر اساس حروف الفبايي مقدم تر بود توضيح داده شد .
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بررسی فرآیند استفاده تعاوني های فرش دست باف اصفهان از 
فرصت ها و مقابله با تهدیدهای فراروی آن ها

مجری: ايمان قمصری قزاآنی / سال خاتمه: 1388 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، اصفهان، تعاوني ها، فرصت
چكیده: 

عنوان اين تحقيق بررسي فرايند استفاده تعاوني هاي فرش دست باف استان اصفهان از فرصت ها و 
مقابله با تهديدهاي فراوري آن ها با استفاده از استراتژي هاي عملي در قالب ماتريس  swot مي باشد. 
تشكيل شركت هاي تعاوني براي توليدكنندگان فرش دست باف گامي مؤثر درجهت استقرار عدالت 
اجتماعي و اقتصادي در صنعت فرش و حل مشكالت قاليبافان است. آن ها با تجمع در شركت هاي 
تعاوني و پيدا كردن قدرت اقتصادي با كمك و حمايت دولت مي توا نند اعتالي توليد و صادرات 
فرش دست باف را فراهم آورند. ارزيابي دقيقي از نقاط قوت و ضعف تعاوني هاي فرش و ميزان 
كارايي آن ها و نقش و جايگاه اين تعاوني ها در صنعت فرش ايران و توليد و صادرات قالي مي تواند 
مارا در هرچه عميق تر و پرمحتوي كردن تعاوني ها كمك نمايد. در اين تحقيق نقاط  قوت و ضعف 
و تهديدها و فرصت هاي تعاوني هاي فرش اصفهان اولويت بندي شده اند و در قالب چهار فرضيه و 
به صورت سؤال در پرسش نامه تحقيق آورده شدند. فرضيه ها تحقيق عبارتنداز: 1- تبليغات مناسب 
با رويكرد برندسازي در تعاوني هاي فرش دست باف بر افزايش صادرات فرش مؤثر است. )تبليغات( 
2- گرايش به سمت سفارش پذيري در تعاوني هاي فرش دست باف بر افزايش صادرات فرش مؤثر 
است )سفارش پذيري( 3- توجه به خواست و نياز و سليقه بازارهاي جهاني توسط تعاوني هاي فرش 
دست باف بر افزايش صادرات فرش مؤثر است.)عدم هماهنگي بين ويژگی های مورد نظر خريدار 
و محصول(.     4- اعمال مديريت هزينه در مراحل توليد و تكميل فرش دست باف در تعاوني هاي 
فرش بر ا فزايش صادرات فرش مؤثر است. )قيمت( اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع 
كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها براي آزمون فرضيه ها از نوع توصيفي و پيمايشي است. 
بعد از تهيه پرسش نامه و بررسي روايي و اعتبار آن و توزيع بين مديران تعاوني هاي فرش شهري 
و روستايي فرش دست باف اصفهان يافته هاي تحقيق به وسيله نرم افزار SPSS تحليل شد. جامعه 
آماري اين تحقيق شامل كليه مديران تعاوني فرش استان اصفهان كه از 28 تعاوني شهري تعداد 22 
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پرسش نامه تكميل شد و از 24 تعاوني روستايي 20 پرسش نامه آماده شد و به 29 پرسش نامه به 
صورت تصادفي ساده از 170 نفر از صادركنندگان در دوازدهمين نمايشگاه تخصصي صادرات فرش 
كه در تاريخ 17 آبان برگزار شد تكميل گرديد. نتايج نشان داد كه تبليغات، سفارش پذيري، توجه به 
نياز بازار و مديريت هزينه توسط تعاوني هاي فرش در فرصت ها و تهديدهاي تعاوني هاي فرش در 
صادرات نقش تعيين كننده اي دارند و براي صادركنندگان فرش دست باف حائز اهميت هستند. در 
پايان پيشنهاد هايی براي متوليان بخش تعاوني جهت برنامه ريزي كارآمدتر در رابطه با صنعت فرش 

دست باف ارائه شده است.
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رنگزاهای  با  شده  رنگرزی  پشمی  کاالی  رنگ  رفتار  بررسی 
طبيعی در برابر شستشو

مجری: سارا خمسه/ سال خاتمه: 1388 

واژگان کلیدی: كاالي پشمي، رنگرزي، رنگزاي طبيعي، شستشو
چكیده: 

در سال های اخير رويكرد زيست محيطی صنعت و توجه به سالمت انسان سبب شده است كه 
رنگرزی منسوجات با رنگزاهای طبيعی دوباره مورد توجه قرار گيرد. به همين دليل در اين پژوهش 

رنگرزی كاالی پشمی با استفاده از رنگزاهای طبيعی انجام شده است. 
كاالهای پشمی با سولفات آلومينيوم، سولفات مس، كلرورقلع، و نيترات نقره دندانه شده اند و سپس 
با روناس، اسپرك، پوست انار، و برگ مو رنگرزی شده اند. شستشوی كاالهای رنگرزی شده با 
مواد مختلف در شرايط متفاوت انجام شده تا تأثير انواع شستشو بر رفتار رنگ كاال مشخص شود. 
شستشوهای انجام شده شامل شستشوی ساده، قليايی، اكسيدی، آنزيمی، و احيايی بوده است. در اثر 

انجام شستشوهای مختلف، رنگ كاالها تغيير كرده است. 
سپس نمونه ها به كمك آزمونهای ثبات شستشويی و ثبات نوری، طيف سنجی ماوراء بنفش، طيف 
سنجی انعكاسی، ميكروسكوپ الكترونی پويشی، و طيف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار 

گرفتند. 
نتايج نشان می دهند كه در اثر عمل با مواد مختلف عالوه بر تغيير رنگ، ثبات شستشويی نمونه ها نيز 
تغيير می كند. عمل كاالی رنگرزی شده با قليايی ها، عالوه بر تغيير رنگ كاال، ثبات شستشويی آن را 

نيز بهبود  می دهد، ولی بر ثبات نوری تأثيری ندارد. 
همچنين مشاهده شد كه به دليل وجود ساختارهای شيميايی پيچيده در محلول رنگزاهای طبيعی و 
تركيبات جاذب پرتو فرابنفش در آن ها، قله های قوی در طيف ماوراء بنفش نمونه ها در نواحی با 
طول موج كمتر از طول موج محدوده مرئی ظاهر می شوند. بررسی نمونه ها به كمك ميكروسكوپ 
الكترونی پويشی نشان داد كه شرايط و مواد مختلف روی سطح الياف پشم تأثير دارند. در ميان مواد 
مختلف به كار برده شده پروتئاز، الكاز، و پرمنگنات پتاسيم بيشترين تأثير را روی سطح الياف داشته اند. 
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بررسي ترکيبات زیرکونيوم روي مقاومت در برابر شعله خامه پشمی
مجری: مهدي فروهرشاد/ سال خاتمه: 1388 

واژگان کلیدی: پشمي، زيركونيوم، شعله، مقاومت
چكیده: 

با توسعه علم و فن آوري و بهبود استانداردهاي زندگي، بهبود و توسعه مقاومت در برابر شعله الياف 
پشم مورد توجه محققين قرار گرفته است. استفاده از تركيبات زيركونيوم به علت خواص منحصربه 
فرد آن ها براي افزايش مقاومت در برابر آتش ليف پشم، براي پوشش استانداردها توسعه يافته است.
عمليات تكميل پشم به منظور ايجاد تاخير در شعله بر پايه رمق كشي نمك های زيركونيوم با بار منفي 
در شرايط اسيدي است كه به وسيله بار مثبت پشم جذب مي شوند. در اين پژوهش كاربرد نمك هاي 
زيركونيوم استات روي خامه قالي 100% پشمي به منظور ايجاد ويژگي هاي جديد به ويژه افزايش 
پايداري حرارتي بررسي شده است. به عالوه طراحي آزمايش ها براساس روش طرح مركب مركزي 
انجام شده است. براي بررسي مقاومت در برابر شعله از آزمايش شعله عمودي و آزمونLOI  استفاده 
شده كه نشان دهنده افزايش مقاومت در برابر شعله نمونه هاي عمل شده با نمك هاي زيركونيوم 
است. پس از عمليات مي باشند. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني )SEM( نشان دهنده تغيرات جزئي 
در سطح پشم بعد از عمليات است. منحني هايTGA,DSC  افزايش پايداري حرارتي نمونه هاي 
عمل شده را تاييد مي كنند. به منظور آناليز سطحي، اطالعات مولفه هاي رنگي و زردي سطح پارچه 
نيز تعيين شده كه نشان دهنده ايجاد كمي زردي در برخي از نمونه ها  است. در ادامه نيز براي بررسي 
 Data اثر نمك هاي زيركونيوم بر رنگرزي پشم، نمونه ها به وسيله روناس رنگرزي و آزمايش هاي
Color ، ثبات شستشوئي و ثبات نوري بر روي نمونه ها انجام شد. بررسي نتايج نشان داد كه فلز 

زيركونيوم به عنوان يك دندانه همراه با افزايش مقاومت در برابر شعله مي توان عمل كند. نتايج نشان 
دهنده ثبات شستشوئي و نوري عالي در نمونه هاي رنگرزي شده با روناس  مي باشد.
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دستورالعمل هاي ساخت رنگ هاي گياهي براي رنگرزي تکرارپذیر
مجری: نرگس شايق بروجني/ سال خاتمه: 1388 

واژگان کلیدی: رنگ هاي گياهي، رنگرزي، تكرارپذير، دستورالعمل
چكیده:

قدمت استفاده از رنگزاي گياهي روناس در رنگرزي منسوجات به هزاره دوم پيش از ميالد باز 
مي گردد. اين رنگزا فام هاي متفاوتي از رنگ قرمز ايجاد كرده و براي رنگرزي خامه هاي قالي همواره 
مورد استفاده قرار مي گيرد. ماده رنگزاي اين گياه در ريشه آن قرار دارد. هرچه سن گياه بيشتر باشد، 
ماده رنگزاي موجود در ريشه فضاي بيشتري را دربر مي گيرد. سن و محل رويش آن تأثير به سزايي 

در رنگ حاصله دارد.
اين پژوهش طي عمليات آزمايشگاهي به بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر رنگرزي الياف پشمي با 
روناس چهار منطقه مختلف، به منظور بررسي اهميت نسبي پارامترهاي مژثر بر رنگرزي طبيعي انجام 
شد. متغيرهاي مورد آزمايش در اين تحقيق نوع روناس و ميزان آن، روش دندانه دادن كاالي نساجي 
 ،L:G و ميزان دندانه مصرفي، نوع اسيد در حمام دندانه و رنگرزي، چگونگي پخت روناس، نسبت
دما، ميزان و نوع آب مصرفي و نوع عمليات پس از رنگرزي بودند. نمونه هاي مختلف به دست آمده 
از اين عمليات با هدف دستيابي به رنگ همانندي تحت آزمايش هاي رنگ سنجي، طيف سنجي و 

اندازه گيري ثبات هاي عمومي قرار گرفتند.
با بررسي نتايج به دست آمده در تحقيق مشخص شد كه تأثير PH در حمام هاي دندانه، پخت 
روناس، رنگرزي در فام رنگي و ثبات عمومي بسيار زياد است. سختي آب مورد استفاده و نوع 
عمليات پس از رنگرزي و شرايط آن نيز در فام و ميزان ثبات رنگ مؤثر بود، در صورتي كه تاثير 

L:G در ويژگی های رنگرزي ناچيز بود.

تأثير درجه حرارت رنگرزي در افزايش جذب ماده رنگزا در هر چهار نوع روناس روند يكساني را 
نشان داد. اما درصد ماده رنگزاي روناس در شرايط رنگرزي و دندانه دادن براي روناس ها متفاوت 
بود كه نحوه جايگزيني شرايط براي رسيدن به فام هاي يكسان )تكرارپذير( در اين تحقيق ارائه 

گرديده است.
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تاریخ تجارت فرش ایران)قاجاریه و پهلوی اول(
مجری: رسول پروان/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: تجارت، فرش، ايران، قاجاريه، پهلوی.
چكیده: 

در دوران قاجاريه پس از اينكه آرامش نسبی در زمان پادشاهی فتحعليشاه و ناصرالدين شاه قاجار 
برقرار شد، بستری برای توليد فرش های نفيس ايرانی مهيا گرديد و در اواسط قرن 19م/13ق تحولی 
در توليد فرش دست باف در جهت تأمين نياز بازار جهانی به ويژه بازار اروپا و آمريكا رخ داد و اين 
كاال در اواخر دوره قاجاريه به يكی از مهم ترين كاالهای صادراتی ايران تبديل شد. همزمان با اين 
تحوالت در ايران، برخی از كشورهايی كه در صنعت فرش دست باف دارای مزيت بودند، به فكر 
توسعه اين صنعت افتاده و به عرصه رقابت در تجارت بين المللی آن وارد شدند. بعد از جنگ بين 
الملل اول اين رقابت در بازار جهانی شدت يافت و همواره توليدكنندگان بزرگ فرش در تصاحب 
بازارهای جهانی   بخصوص بازار اروپا و .آمريكا در رقابت با يكديگر قرار داشتند. در دوره پهلوی نيز 
فرش دست باف در تجارت خارجی ايران نقش مهمی داشت و مهم ترين كاالی صادراتی ايران بعد 
از نفت بود و تحت تأثير تحوالت سياسی و اقتصادی داخلی و بين المللی قرار گرفت و دچار افت 
و خيزهايی شد. در اين دوره تجارت فرش به دليل اهميتی كه داشت، مورد توجه دولت قرار گرفت.
نظر به آغاز تجارت فرش دست باف و رقابت بين المللی آن در اواسط دوره قاجاريه و تبديل شدن 
آن به مهم ترين كاالی صادراتی غيرنفتی در دوره پهلوی و از آنجا كه تاكنون تجارت فرش ايران به 
صورت تخصصی و همه جانبه مورد بررسی قرار نگرفته است، در اين پايان نامه سعی شد با مراجعه 
به اسناد دست اول بجای مانده از دوره قاجاريه و پهلوی با استفاده از »مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی 
وزارت امور خارجه«، »گنجينه مركز اسناد ملی«، »كتابخانه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی« و 
منابع تاريخ اقتصادی اين دوران، تجارت فرش ايران در جنبه های مختلف از جمله صادرات، بازار 
بين المللی، رقبای تجاری، كشورهای خريدار، سازمان توليد و تجارت، قيمت و نقش دولت در 

دوران مذكور مورد بررسی قرار گيرد.



173

پایش رنگ در پشم قالي با استفاده از پردازش تصویر به منظور 
حفاظت پيشگيرانه 

مجری: محمدمهدي كريم نژاد/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: پايش، رنگ، پشم، قالي، پردازش تصوير
چكیده:

اشياء و آثار تاريخي به جا مانده از زمان هاي گذشته، به خاطر منحصر به فرد بودن و داشتن ارزش هاي 
واالي مادي و معنوي،  داراي حساسيت زياد در نگهداري و حفاظت مي باشند. به همين منظور 
متوليان امر با توجه اقتضاء شرايط، از روش های سنتي و دستي تا روش های نوين استفاده مي كنند. 
البته در زمينه سنجش و پايش، تحقيقات و مطالعات زيادي توسط دانشمندان و پژوهشگران صورت 
گرفته است. ساخت دستگاه هاي ديجيتالي سنجش رطوبت،  دما، رطوبت نسبي و غيره توسط شركت 
هاي معتبر از اين دست به شمار مي آيند. در اين ميان براي افزايش پارامترهاي كنترلي مي توان از 

پردازش تصوير نيز بهره جست.
پردازش تصوير از جمله روش هايي است كه در بسياري از زمينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي به كار 
مي رود. در اين مقاله سعي بر معرفي پردازش تصوير و چگونگي به كارگيري آن در عرصه سنجش 
و پايش آثار تاريخي و فرهنگي شده و هدف از آن سنجش و پايش در رنگ پريدگي پشم قالي با 

استفاده از پردازش تصوير است.
روش تحقيق به صورت آزمايشگاهي و در سه مرحله اجرا گرديد. در مرحله اول تصوير از شيء يا 
منسوج موردنظر به عنوان الگو تهيه و به صورت داده ثبت گرديد. در ادامه بعد از عمليات پيرسازي 
تسريعي در بازه زماني مشخص، از شيء مذكور با همان شرايط قبل تصوير دوم تهيه و به صورت 
داده ثبت گرديد. سپس با استفاده از نرم افزار،  داده هاي تصوير دوم آناليز و با داده هاي تصوير الگو 
مقايسه گرديد. در مرحله سوم با استفاده از محاسبات مبتني بر تغيير رنگ، اطالعاتي به دست مي آيد. 
در پايان اين اطالعات براي آشكارسازي عيب هاي بوجود آمده )رنگ پريدگي(  در شيء بررسي و 

نتايج جالبي از نظر توانمندي تكنيك ارائه شده به دست آمد. 
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بررسی تاثير استراتژی های رقابتی بر گسترش بازار داخلی فرش 
دست باف ایران

مجری: ميثم برزگر/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: استراتژي، فرش دست باف، بازار داخلي
چكیده:

در محيط رقابتي كسب و كار، همه صنايع براي اينكه به فعاليت خود ادامه داده و سهم بازار خود را 
افزايش دهند، بايد از استراتژي هاي رقابتي جهت موفقيت در بازار استفاده كنند. شناسايي استراتژي 
هاي مناسب به يك كسب و كار كمك مي كند تا با يافتن راه درست، به موفقيت دست پيدا كند. در 
اين مطرح تأثير استراتژي هاي رقابتي مايكل پورتر شامل تمايز، تمركز و رهبري هزينه بر گسترش 
انجام اين پژوهش توصيفي و از شاخه  بازار داخلي فرش دست باف سنجيده شده است. روش 
پيمايشي مي باشد. براي انجام اين پژوهش، پرسش نامه اي طراحي و پس از اعتبارسنجي، ميان دو 
گروه آماري شامل كارشناسان مركز ملي فرش ايران و فروشندگان فرش دست باف شهر تهران كه 

بيش از ده سال سابقه دارند توزيع گرديد.
نتايج حاكي از آن است كه هر سه استراتژي رقابتي مي تواند موجب گسترش بازار داخلي صنعت 
فرش دست باف شود. ولي نتايج تأثير همزمان اين سه استراتژي روي گسترش بازار براي دو گروه 
آماري كاماًل متفاوت است. از ديدگاه كارشناسان رهبري هزينه بيشترين سهم را در گسترش بازار دارد 
و دو استراتژي ديگر سهم بسيار كمي را در گسترش بازار داخلي صنعت فرش دست باف خواهند 
داشت،  ولي از ديدگاه فروشندگان، دو استراتژي تمركز و تمايز به ترتيب بيشترين تأثير را در گسترش 

بازار داخلي فرش دست باف خواهد داشت و استراتژي رهبري هزينه معنادار نمي باشد.
علي رغم تاييد فرضيه هاي پژوهش، تحليل هاي آماري در مورد اين دو گروه حاكي از شكاف عميق 

ميان ديدگاه فروشندگان و كارشناسان مركز ملي فرش ايران مي باشد.
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آینده پژوهي هنر- صنعت فرش دست باف در ایران با استفاده از 
روش تحليل روندها و دلفي خبرگان

مجری: سيد علي آل احمد/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: پيش بيني آينده، آينده پژوهي، هنر- صنعت فرش دست باف، آينده نگاري، تحليل 
روندهاي كّمي، تحليل روندهاي كيفي، روش دلفي خبرگان

چكیده:
سرعت تغييرات در دنياي امروز بيشتر از گذشته است و ضروري است تا دولتها، شركتهاي بزرگ، 
سازمان ها و مردم با پيش بيني آينده، خود را براي آن آماده نمايند. آينده پژوهي به آن ها كمك 
اين  نمايند. در  انتخاب  براي خود  را  ترجيح  داراي  اندازهاي ممكن، محتمل و  تا چشم  مي كند 
رساله، آينده پژوهي وضعيت هنر-صنعت فرش دست باف ايران از طريق جمع آوري نظرات خبرگان       
منابع كتابخانه اي،  به بررسي  ابتدا  اين پژوهش  هنر- صنعت فرش دست باف به دست آمد. در 
اينترنتي و پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون هنر صنعت فرش دست باف پرداخته شد. با توجه به 
نبود هيچ سابقه مرتبطي با موضوع پروژه، مصاحبه هاي گسترده اي با خبرگان صنعت به انجام رسيد 
تا شناخت نسبي از وضعيت هنر صنعت فرش دست باف ايجاد گردد و با بررسي اين مصاحبه ها، 
روندهاي محتمل شكل دهنده آينده اين هنرصنعت شناسايي شدند. پس از نهايي سازي سياهه روندها، 
پرسش نامه اوليه جهت ارزيابي روندها در اختيار خبرگان قرار گرفت. با توجه به عدم اجماع مشاهده 
شده در مورد نظر خبرگان صنعت و با نظر اساتيد، ادامه كار بر اساس تكنيك دلفي برنامه ريزي شد.

بدين منظور در مرحله اول، 34 روند شناسايي شده جهت تأييد روندها، برآورد قوت روندها و زمان 
بروز روندها به خبرگان هنرصنعت ارائه شد. در انتهاي اين دور، روندهاي ضعيف و بسيار ضعيف 
حذف شدند. در مراحل دوم و سوم، روندهاي 21 گانه باقيمانده به همراه ميانگين نظرات افراد به 
خبرگان برگشت داده شد و نظرات جديد افراد در راستاي رسيدن به اتفاق نظر، به دست آمد. در 
انتهاي دور سوم با اجماع قابل قبول به دست آمده، نتايج نهايي شد و دورنماي 5 ساله، 10 ساله و 
15 ساله هنرصنعت فرش دست باف ترسيم شد. در اين دورنما مشخص شد كه مركز ملي فرش به 
عنوان نماينده دولت در توليگري فرش دست باف، بايد اقداماتي را جهت بهبود وضع هنرصنعت 

فرش دست باف ايران انجام دهد.
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طبق نظر خبرگان اين پژوهش، قوي ترين روندي كه آينده هنر- صنعت فرش دست باف را با مخاطره 
روبرو مي سازد، سياست هاي پولي و ارزي كشور است كه از طريق تورم و ثبات نرخ ارز، فرش ايران 
را در بازارهاي جهاني گران كرده و مشتريان را به سمت استفاده از محصوالت ارزان قيمت رقباي 
ايران سوق مي دهد. دومين روند بسيار تاثيرگذار در آينده هنرصنعت فرش دست باف، روند افزايش 
مشاركت فعاالن و متخصصان بخش هاي مختلف توليد و تجارت فرش دست باف در مديريت اين 
هنرصنعت است كه بايد در طي يك دوران گذار به انجام رسد. تاثير بقيه روندها نسبت به اين دو 

روند كمتر بوده و در فصل ششم دورنماي هنر- صنعت فرش دست باف اشاره گرديده است.
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تحليل علل کاهش قالی بافی زنان در مناطق روستایی )زیرآب(
مجری: مسلم دليلی/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: صنايع كوچك و متوسط، قالی بافی، دهستان زيرآب 
چكیده:

تغييرات و تحوالت كنونی عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كالبدی روستا هرچند نتايج 
مثبتي در جهت بهبود شرايط زندگی در روستاها داشته، اما سبب گرديده تا از نقش فعال زنان در 
عرصه توليد كم، و زنان روستايي)توليدكننده سابق(، تبديل به زنان خانه دار و مصرف كننده شوند. 
از جمله اين ها می توان به صنايع كوچك و دستی اشاره كرد كه در روستا بيشتر توسط زنان انجام 

می گرفت. 
اين صنايع در گذشته و حال به عنوان عاملی مهم در رشد توليد ناخالص ملي و )در كنار صنعت 
گردشگری( به عنوان مهم ترين منبع رشد اقتصاد جهاني دارد. زنان در اين حوزه نيز به لحاظ اشتغال، 
توليد و توزيع از سهم بااليی برخوردار هستند. به طوری كه كشورهايی نظير هند و چين و عمومًا 
كشورهای جنوب شرق آسيا، توانسته اند در اين مقوله رشد چشمگيری داشته باشند. در ايران نيز 

صنايع دستی از پيشينه دراز مدت برخوردار است و نقش اصلی توليد آن به عهده زنان است. 
در اين تحقيق وضعيت اشتغال زنان در بخش صنايع دستي دهستان زيرآب، مورد بررسي و تحليل 
قرار گرفته است. روش شناسی مقاله از دو شيوه كتابخانه ای و ميدانی بهره گرفته است. پرسش كليدی 
اين است كه، عوامل اقتصادی، اجتماعی و محيطی چه تأثيری در كاهش قالی بافی زنان روستايی 
دارد؟ نتايج تحقيق نشان می دهد از ميان ابعاد مورد مطالعه، عامل اقتصادی و از ميان شاخص های 
مورد مطالعه، شاخص ميزان دست مزد و درآمد، بيشترين تأثير را در كاهش قالی بافی زنان در دهستان 

مورد مطالعه دارد.
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نظام حقوقي حمایت بين الملل ازفرش ایران
مجری: عباس عبادتي وايقان/ سال خاتمه: 1389 

واژگان کلیدی: بين الملل، نظام حقوقی، فرش
چكیده:

فرش دست باف ايران عالوه بر اينكه سهم بزرگي در اقتصاد ملي و صادرات غيرنفتي دارد، جلوه اي 
از فرهنگ و هنر ايران زمين است ولي اين هنر– صنعت هم اكنون با مشكالت زيادي روبرو است. 
مهم ترين مشكل فرش در ساليان اخير سوءاستفاده كشورهاي رقيب ايران همچون هند و چين و 
پاكستان از شهرت فرش ايران به عنوان نشانه جغرافيايي است. با بررسي اسناد بين المللي در اين 
ارتباط و با عنايت به عضويت ايران در برخي از آن ها، كشورمان بايد به سرعت نشانه هاي جغرافيايي 
را از طريق سيستم ليسبون به ثبت برساند و پس از آن، با عنايت به اينكه ايران عضو كنوانسيون پاريس 
و موافقت نامه مادريد در خصوص جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع جعلي و گمراه كننده بر كاال 
است، نسبت به پيگيري حقوق اقدام كند. همچنين با ثبت عالئم تاييدي فرش هاي ايران مي توان 
از طريق موافقت نامه مادريد درباره ثبت بين الملل عالئم و پروتكل آن كه كشورمان عضو اين دو 
سند است، نسبت به حمايت از فرش هاي دست باف ايران اقدام نمود. ا نعقاد قراردادهاي دوجانبه با 
كشورهاي صادركننده و مصرف كننده فرش، راه حل ديگري است كه مي تواند راهگشا باشد. ولي 
براي اينكه جمهوري اسالمي ايران بتواند نسبت به حفظ و پيگيري حقوق خود در ارتباط با فرش 
دست باف اقدام الزم و موثر انجام دهد، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و به تبع آن اجراي موافقت 
نامه TRIPS در خصوص اين مورد مي تواند كارساز باشد، در اين صورت با توجه به ضمانت اجراي 

قوي موافقت نامه TRIPS شاهد حمايت روزافزون از فرش دست باف خواهيم بود.
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دست باف  فرش  صادرات  در  کارآفرینی  های  فرصت  شناسایی 
ایران

مجری: زهرا شيخ رضايی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، صادرات، كارآفريني، شناسايي
چكیده:

پژوهش حاضر صادرات فرش دست باف ايران به كشور آلمان را به عنوان بستری برای شناسايی 
فرصت های كارآفرينی مورد مطالعه قرار داده است.

به اين منظور براساس فرآيند رسمی موريسون، پس از انجام مطالعات كتابخانه ای با 13 نفر از 
كارشناسان و خبرگان صادرات فرش مصاحبه و روندها و فرصت های كارآفرينی در زمينه صادرات 
فرش دست باف شناسايی شده از پنج جنبه سودآوری، باز بودن پنجره فرصت، توان رقابت با رقبا، 
افزايش حجم بازار و رشد بازار مورد  پرسش، پرسش نامه ای از 50 خبره قرار گرفت و نتايج با نرم افزار 
SPSS تحليل شد. نتيجه اين تحليل اولويت بندي فرصت هاي كارآفريني در صادرات فرش دست باف 

ايران به كشور آلمان به شرح زير است: ارائه قالی های فعلي با ايجاد تغييرات موردپسند مشتري در 
رنگ، اندازه و طرح، توليد قالی های نفيس هنري، ايجاد بانك طرح هاي نوين قالي ايران، ايجاد بانك 
طرح هاي قديمي قالي ايران، توليد مواد رنگزاي طبيعي، ايجاد مديريت متمركز توليد بر كارگاه هاي 
غيرمتمركز، مكانيزه كردن مراحل پيش توليد مانند رنگرزي، ايجاد كارگاه هاي متمركز توليد فرش، 
ايجاد مراكز توليد ملزومات دكوراتيو همراه با فرش مانند پرده و تابلو و..... به مشتري، بازاريابي 
اينترنتي فرش، توليد انبوه، سفارش گيري اينترنتي از مشتري، ردگيري اينترنتي سفارشات، توليد و 

خودكفايي ابريشم، فروش اينترنتي فرش دست باف
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مطالعه طرح گلدانی در فرش ایران
مجری: سهيال عبدلی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: فرش، طرح، گلداني
چكیده:

طرح گلدانی در انواع قالی های فرش ايرانی )روستايی- عشايری و شهری( به صورت 1/2 و 1/4، 
واگيره و سراسری در طرح های ترنج دار، محرابی، ظل السلطان و..... به اجرا در می آيد و عليرغم 
توليدكنندگان و  توسط  بی رويه  تكرار  بسيار موجود در طرح گلدانی در جريان يك روند  تنوع 
هنرمندان فرش، برخی از طرح های قابل توجه و زيبای آن در سير ناديده گرفتن موجود به مرز 
فراموشی رسيده است چنانكه تأمل و توقف در اين شرايط به نابودی طرح های بسيار ارزنده ای از 

اين گونه فرش منجر خواهد شد. 
لذا پژوهش حاضر با هدف پر كردن خاًل موجود و در راستای جمع آوري و ثبت و معرفی نمونه 
های اصيل شكل گرفته است؛ و از آنجا كه طرح گلدانی روستايی- عشايری مبتنی بر نوع بينش و 
سليقه ويژه می باشد، بررسی آن از منظر زيبا شناسی بر طبق مبانی هنرهای تجسمی محور اصلی اين 
پژوهش بوده و در روندی پژوهشی به شيوه مطالعات كتابخانه ای و اسنادی )مكتوب و تصويری( 
اقدام به گردآوری اطالعات گرديده است. به دنبال اين روش و با توجه به محدوديت نمونه های 
موجود )تصاوير فرش و اثر حاضر در موزه ها( جامعه آماری شامل تمامی نمونه های قابل دسترس 
بوده است كه بر اساس ويژگی های طرح دسته بندی و در حجم 70 عدد بوده است و از هر سری 
يك يا دو نمونه به طور دقيق مورد آناليز و تحليل مبتنی بر قواعد و مبادی سواد بصری قرار گرفته 
است. در نهايت يافته های حاصل از توصيف و تحليل عوامل ياد شده به صورت استقرايی تحليل 

نهايی گرديده و به جمع بندی نهايی رسيده است.
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بررسی ساختار درون متنی فرش دست باف همدان
مجری: اعظم رسولی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: ساختار لچك ترنج، ساختار تصويری، درون متنی، ادبيات، نماد، نشانه
چكیده:

استان همدان يكی از مهم ترين حوزه های فرش بافی ايران، به  ويژه در سبك روستايی است. فرش 
دست باف همدان عالوه بر تبعيّت از مؤلفه های عمومی فرش دست باف ايران، ويژگی های خاص 

خود را نيز دارا می باشد. 
در اين پژوهش، ساختار درون متنی فرش دست باف همدان، بر اساس مؤلفه طرح و نقش، به مثابه 

نوعی نظام و زبان تجسم يافته معنايی و مفهومی مورد بررسی واقع شده است. 
داللت های معنايی و حيطه های مؤثر بر مؤلفه های معنايی ساختار درون متنی فرش دست باف همدان، 
به شيوه تطبيقی و تحليلی و به روش كتابخانه ای– اسنادی تحليل گرديده اند. ادبيات، نماد و نشانه 
از جمله حوزه های موثر در شناخت معناهای ساختار درون متنی فرش دست باف همدان می باشند. 
هم چنين تأثيرگذاری اين مؤلفه ها در معنای اثر و دريافت داللت های معنايی آن، در نمونه هايی منتخب 

از فرش دست باف همدان، بررسی و تحليل شده است. 
دو ساختار لچك ترنج و تصويری، از ساختارهای مهم و رايج فرش دست باف همدان می باشند و 
در هر سه سبك شهری، روستايی و عشايری نمود يافته اند. ده تخته فرش دست باف همدان به عنوان 
جامعه آماری مورد پژوهش، از ميان اين دو ساختار رايج انتخاب شده اند. افزون بر اين كه نگاره ها و 
نقوش به كار رفته در اين ساختارها، در فرش دست باف همدان عموميت دارند و گاه خود به عنوان 

يك ساختار به كار گرفته شده اند. 
شناخت داللت های معنايی فرش دست باف همدان، با توجه به حوزه ادبيات و نماد، مبتنی بر نظام 
نشانه شناسی، تطبيق و هم خوانی روابط درونی ساختارها و نقوش فرش دست باف همدان با اصول 
و مبانی نظری مورد بحث در هنر، تعميم شيوه تحليل به ديگر ساختارها و نقوش فرش دست باف 
مناطق مختلف ايران، شناخت اساس معيشتی جامعه سازنده در روند تحليل نمادها و نشانه ها، بر 

اساس نظام نشانه شناسی از جمله مهم ترين نتايج اين پژوهش می باشند. 
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سير تحول تصویربافی در فرش ایران از دیروز تا امروز
مجری: حجت اهلل رشادی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: تصوير، تصوير بافی، فرش ايران.
چكیده:

اين پايان نامه به سير تحول تصويربافی در فرش ايران پرداخته است. هرچند كه اولين نمود تصاوير 
انسانی و حيوانی در مقياس كوچك بر روی فرش مربوط به پازيريك است و در سير فرش بافی 
ايران تا دوره ی صفوی با اندكی تغيير و تحول در همان مسير گام برداشته است. اما فرش هايی كه 
سراسر موضوع خود را به تصاوير اختصاص داده اند، فرش های دوره قاجار بودند. سير تحولی كه 

اين فرش ها پيمودند در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.
 نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه نوع نگاه پادشاهان قاجار به نقاشی و بهره ای كه از آن در تثبيت 
قدرت در نظر داشتند و ورود پديده های جديدی چون عكاسی و چاپ سنگی ضمن رواج تصاوير 
در جامعه باعث می شوند فضای تجريدی  انتزاعی طراحی فرش، به سمت تصويری شدن تغيير كند 
و زمينه ساز پيدايش و رواج فرش های تصويری گردد. اين روند ادامه پيدا كرده و در دوره معاصر 
فرش های تصويری به سمت هرچه  واقع گرايانه تر شدن پيش رفته است تا آنجا كه شباهت فراوانی 

به تابلوهای نقاشی و تصاوير عكاسی شده پيدا كرده است.
اين پژوهش به شيوه توصيفی- تحليلی صورت گرفته و شيوه   گردآوری اطالعات به صورت تركيب 

شيوه كتابخانه ای و مشاهده ای بوده است.
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اثرات اقتصادی- اجتماعی تعاونی های فرش دست باف روستایی 
استان همدان

مجری: سميه لطيفی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، تعاوني های فرش دست باف، وضعيت توليدی، قالی بافان، استان 
همدان.
چكیده:

توليدی  بهبود وضعيت  در  فرش دست باف  های  تعاونی  نقش  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
قالی بافان استان همدان انجام شده است. به منظور ارزيابی نقش تعاوني ها در بهبود وضعيت توليدی 
قالی بافان از تحليل متغيرهاي چون نقش تعاونی های فرش دست باف در تهيه مواد اوليه، ابزار كار 
و دار قالی بافی، تهيه نقشه ها و طرح های جديد، ارائه تسهيالت مالي و اعتباري، فروش فرش 
دست باف توليدي وكاهش هزينه های توليد قالی بافان استفاده شده است. روش تحقيق پژوهش 
حاضر توصيفی– تحليلی است و برای گردآوری اطالعات از روشهای ميدانی و اسنادی استفاده 
شده است و براساس آن اطالعات دو گروه قالی بافان عضو و غيرعضو تعاوني های فرش دست باف 
در قالب 428 پرسش نامه براساس فرمول كوكران در سه شهرستان همدان، نهاوند و كبودراهنگ 
گردآوری شده است. مهم ترين ابزار جمع آوری داده ها نيز پرسش نامه بوده كه روايی آن توسط 
متخصصان تأييد و جهت بررسی پايايی آن با محاسبه ضريب آلفای كرونباخ، پايايی پرسش نامه 
حدود 0/81 برآورد شد كه نشانه قابليت اعتمادآن است. نتايج بدست آمده از تحليل داده نشان داد 
كه تفاوت معنی داری بين قالی بافان عضو و غيرعضو تعاونی فرش دست باف به لحاظ شاخص های 
ميزان توليد فرش دست باف، هزينه های تمام شده توليد يك تخته فرش ذرع و نيم، قيمت فروش 
يك تخته فرش ذرع و نيم، دسترسی به مواد اوليه و ابزار قالی بافی، دسترسی به تسهيالت قالی بافی 
و فروش فرش دست باف در سطح 1 درصد وجود دارد به طوری كه قالی بافان عضو در مقايسه با 
قالی بافان غيرعضو به لحاظ شاخص های مذكور در وضعيت بهتری قرار دارند. لذا با توجه نقش اين 
تعاوني ها در بهبود وضعيت توليدی قالی بافان پيشنهاد می شود اقداماتی در جهت حمايت از توسعه 

و تقويت اين تعاوني ها در سطح استان انجام گيرد.



184

بازشناسی نقش مایه های قالی با تأکيد بر توصيف گر شکل
مجری: حميده غالبی/ سال خاتمه: 1390 

واژگان کلیدی: قالی، توصيفگر شكل، بازشناسی، نقشمايه
چكیده: 

يكی از كاالهای توليدی ارزشمند اقتصادی قالی است. مشخصه های طرح، رنگ، بافت و كيفيت مواد 
نقش اساسی در ارزش اين كاال دارند. اگر بخواهيم قالی ايرانی ارزش خود را در بازارهای جهانی 
حفظ كند می بايست طرح و نقش های قديمی به نام ايران حفظ شود و طرح های جديد ماندگار خلق 
شود. در گام نخست می بايست طرح های موجود جمع آوری و ساختاربندی شود.  برای آنكه رايانه 
به اين صنعت وارد شود و از قابليت های آن استفاده كرد، الزم است طرح ها به تصويری قابل پردازش 
توسط رايانه تبديل شوند. توصيف هر طرح و شناخت طرح ها برای بازشناسی آن ها، گامی ديگر در 

اين زمينه است.
برای گام نخست، بعد از انتخاب محدوده مناطق قالی بافی، جمع آوری طرح ها، روبش آن ها، جبران 
سازی تصاوير و جداسازی نقش مايه های اصلی، تمامی نقش مايه ها ساختاربندی می شود. در گام 
ديگر به كمك پيش پردازش هايی، نقاط پيرامونی هر نقش مايه بدست می آيد. در ميان روش های مبتنی 
بر منحنی پيرامونی شكل، هر نقش مايه با توصيفگر فوريه توصيف می شود. با استفاده از دسته بندی 
نزديكترين فاصله و معيار های فاصله های مختلف اقليدسی، اقليدسی نرماليزه شده و مهاالنوبيس، 
كالس ها بازشناسی می شوند. برای بهبود روش بازشناسی از تغيير تعداد مولفه بردار ويژگی و كاهش 

طول بردار به وسيله تبديل بردار ويژه استفاده می شود.
پايگاه داده ای شامل 859 نقش مايه و با ساختار منظم تشكيل شد. 

از  استفاده  با  مؤلفه  با طول 8  ويژگی  بردار  و  زير كالس  و  برای 17 كالس  بازشناسی  الگوريتم 
دسته بندی نزديكترين فاصله با معيار فاصله مهاالنوبيس و نرخ بازشناسی 72/3% برای داده های 

آموزشی و 69/4% برای داده های آزمايشی به دست آمد.
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بررسی تطبيقی نقوش گليم و قالی ترکمن در ایران و ترکيه
مجری: غنچه غجقی
سال خاتمه: 1391

واژگان کلیدی: نقش، تركمن ايران، تركيه، نقوش قالی، گليم
چكیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه، بررسی و شناخت نقوش قالی و گليم تركمن های ايران و 
بررسی تأثيرگذاری اين نقوش بر نقوش قالی و گليم كشور تركيه می باشد. در اين راستا مقايسه 
تطبيقی بين نقوش قالی و گليم تركمن های ايران و تركيه به منظور كشف مشابهت ها، تاثيرات، 
مقايسه و بررسی، برای ايجاد پل ارتباطی بين نقوش قالی و گليم تركمن ايران و تركيه صورت 
می گيرد. نقوش تركمن ايران يكی ازقديمی ترين و ريشه دارترين نقوش به كار رفته در كشورهای 
آسيای مركزی مانند تركيه، ازبكستان، عراق، پاكستان، چين و... بوده و در هنرهای آن ها قابل تشخيص 
هستند. محقق با توجه به تأثيرات نقوش گليم و قالی تركمن ايران در اقوام همسايه، بر آن شد تا 
موضوع رساله حاضر را به اين عنوان بپردازد و به دليل گستره موضوع حاضر، فقط بررسی تطبيقی 
اين نقوش با كشور تركيه انتخاب شد تا به سوال هايی كه در اين زمينه مطرح شده اند پاسخ دهد. 
مسئله تحقيق حاضر، ريشه يابی نقوش گليم و قالی تركمن ايران و تأثيرات آن بر نقوش گليم و قالی 

كشور تركيه می باشد. 
روش تحقيق به صورت جمع آوری مطالب بنيادی، علمی و تئوريك رساله، به روش كتابخانه ای 
صورت می پذيرد. اما جمع آوری نمونه های مطالعاتی برای بخش تجزيه تحليل های تصويری و 
توصيفی به روش ميدانی جمع آوری می شوند. با توجه به مدارك و مستندات تصويری، می توان 
نتيجه گرفت كه نقوش گليم و قالی تركمن ايران، به دليل مهاجرت ها، بر اقوام همسايه )تركيه( تأثير 
گذاشته است. به طور كلی، نقوش هندسی، نقوش انتزاعی، نقوش جانوری و گياهی از قبيل"شاخ 
قوچ"و "سارچيان)عقرب("،"شانه" و... در قالی و گليم تركمن های ايران بر قالی تركيه تأثير گذاشته 
است و اين قبيل نقوش در قالی تركيه نيز به وفور به چشم می خورد و نشان دهنده اين مطلب است 
كه اين نقوش از نظر مفهومی به هم نزديك می باشند و در فلسفه آفرينش و به وجود آمدن آن ها 

دارای اشتراكات آداب و رسوم، اعتقادات، باورها و تفكرات می باشد.
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بررسی رابطه بين قدرت و وابستگی در کانال های توزیع، مطالعه 
در صنعت فرش دست باف ایران

مجری: شهريار محسنين/ سال خاتمه: 1391
واژگان کلیدی: فرش دست باف، قدرت، وابستگي، كانال توزيع

چكیده:
روابط بين اعضای اصلی در كانال بازاريابی يا توزيع هر صنعتی در كنار ساختار آن يكی از موضوعات 
بسيار مهم در ادبيات بازاريابی و كانال های توزيع به عنوان يكی از 4 عنصر اصلی بازاريابی می باشد 
كه عليرغم تمركز بيش از نيم قرن اين موضوع در خارج از كشور، در داخل مورد بحث و بررسی قرار 
نگرفته است. يكی از مهم ترين ابعاد رفتاری در روابط بين اعضای اصلی كانال بازاريابی موضوع قدرت 
و وابستگی می باشد كه در اين پژوهش روابط بين دو عضو اصلی كانال بازاريابی در هنر– صنعت 
فرش دست باف را با قبول تجار فرش به عنوان عضو منبع )عضو قدرتمندتر( كانال، و كارگاه های 
توليدی به عنوان عضو هدف )عضو ديگر يا ضعيف تر( كانال مورد مطالعه قرار داديم. در واقع هدف 
اين پژوهش بررسی روابط بين قدرت و وابستگی از بعد ادراكی توليدكنندگان )كارگاه های توليدی 
متمركز و غيرمتمركز( به عنوان عضو هدف و تجار فرش به عنوان عضو منبع در اين كانال می باشد. 
نمونه آماری اين پژوهش شامل 174 كارگاه توليدی اعم از متمركز و غيرمتمركز شركت كننده در 
نمايشگاه فرش دست باف تهران و 286 تاجر بازار فرش تهران می باشد، كه به ترتيب بطور تصادفی 
با روش نمونه گيری تصادفی مرحله ای و ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطالعات در 
اين پژوهش، پرسش نامه حضوری بود، كه برای آزمون فرايض و تعيين برازش مدل مفهومی تحقيق 
از مدل معادالت ساختاری استفاده نموديم. نتايج تجزيه و تحليل داده های پژوهش بيانگر وجود 
تفاوت هايی در ابعاد ادراكی دو عضو اصلی اين كانال از قدرت و ايجادكننده های وابستگی در سه 
بعد شهرت، نقش تجاری و سود و فروش می باشد كه از ديدگاه عضو منبع بين قدرت جبرانی با 
قدرت منبع و وابستگی سود و فروش رابطه عكس، قدرت منبع با وابستگی سود و فروش و تجاری 
هدف رابطه مستقيم، قابليت هدف در جايگزينی با قدرت منبع رابطه مستقيم و با وابستگی سود و 
فروش هدف رابطه عكس داشته است، همچنين وابستگی شهرت منجر به وابستگی سود و فروش و 
وابستگی تجاری منجر به وابستگی شهرت می شود. از ديدگاه عضو هدف قدرت جبرانی بر قدرت 
منبع و وابستگی سود و فروش هدف به منبع تأثير معكوس، قدرت منبع بر وابستگی تجاری هدف 
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تأثير مستقيم، قابليت هدف در جايگزينی منبع بر وابستگی سود و فروش و وابستگی تجاری وی 
به منيع تأثير معكوس و بر قدرت جبرانی تأثير مستقيم و وابستگی تجاری و وابستگی شهرت بر 

وابستگی سود و فروش تأثير مستقيم دارد. 
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بررسی دستبافته های سجاده ای ایران
مجری: عصمت كيوان / سال خاتمه: 1391 

واژگان کلیدی: هنر اسالمی، دستبافته، سجاده، طرح و نقش سجاده، محراب
چكیده:

سجاده بافی هنری فاخر و دينی می باشد، كه بعد از اسالم در بين مسلمانان به وجود آمده است، اين 
دستبافته سير تكاملی خود را از حصير و زيلوهای ابتدايی شروع و تا گليم و قاليچه های زربفت و گل 
برجسته ابريشمی ادامه داده است، كه نشان از اهميت واالی اين هنر در بين مسلمانان می باشد. امروزه 
انواع مختلفی از دستبافته های سجاده ای اعم از حصير، زيلو، جاجيم، گليم گليمچه و مسند و قاليچه 
در سرتاسر ايران بسته به اقليم و فرهنگ و سليقه هر منطقه ديده می شود. پژوهش حاضر با هدف 
شناخت و معرفی دستبافته های سجاده ای مناطق مختلف ايران، سعی دارد، تا از نظر طرح و نقش، 
رنگ بندی و ابعاد به كار رفته، آن ها را طبقه بندی كند و به تجزيه و تحليل مفاهيم نقوش استفاده شده 
در اين دستبافته ها بپردازد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنيادی و به لحاظ چيستی كيفی است و به 
روش سرشماری قاليچه های سجاده ای ايران را با رويكردی توصيفی و به صورت ميدانی و كتابخانه 
ای مورد بررسی قرار داده است. نتايج بدست آمده نشان می دهد كه جانمازی يا سجاده زيراندازی 
است، يكنفره كه در محل اداء فريضه نماز گسترده می شود. اين فرش ها كه در اندازه قاليچه هستند، 
از جنس »قالی، گليم، زيلو، جاجيم و حصير« بافته می شود و در اين بين گاه دستبافته ای با ابعاد 
بزرگ و با نقش محرابهای متعدد مفرش در مساجد ديده می شود كه »سجاده صف« ناميده می شود. 
اين دستبافته كاربرد نماز جماعت را دارد. با توجه به اقليمها و سنت های مختلف در سرتاسر ايران، 
با انواع طرح ها، نقوش، ابعاد و دستبافته های مختلفی از فرش های سجاده ای روبرو هستيم. يكی از 
نقوش رايج بر روی سجاده ها طرح محراب است اما اين طرح گاه در دستبافته های سجاده ای مثل 

موج و جاجيمچه و گليمچه ديده نمی شود. 
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آسيب شناسی صادرات سنتي فرش دست باف ایران با تأکيد بر 
فناوری اطالعات

مجری: علی وندشعاری/ سال خاتمه: 1391 

واژگان کلیدی: فرش دست باف ايران، صادرات، فناوری اطالعات، تجارت الكترونيك فرش.
چكیده:

سهم باالی تجارت فرش دست باف ايران در درآمد غيرنفتی كشور، و روند رو به كاهش سهم جهانی 
كشور ايران در اين تجارت، باعث شد تا رويكردی علمی به داليل اين افت و كاهش سهم داشته 
باشيم. داليل متنوعی برای كاهش و ركود بازار تجارت جهانی فرش وجود دارد كه برخی از آن ها 
برای تمامی صادركنندگان فرش در دنيا مشترك بوده، ولی برخی ديگر از اين عوامل، مختص شرايط 
توليد و صادرات در ايران می باشد. از ميان تمام عوامل تأثيرگذار در روند اين كاهش، در اين رساله، 
عامل ابزار فناوری اطالعات و تاثيرات آن در روند تجارت فرش دست باف ايران، مورد بررسی قرار 
گرفت. نتايج اين رساله نشان داد كه ابزار فناوری اطالعات برای حوزه فرش دست باف ايران می تواند 
مفيد باشد. اگر چه ساختار كلی فرش دست باف ايران به شكلی است كه در زمان خريد  می بايست 
فرش لمس شده و از نزديك بررسی شود، ولی با تدبير در طراحی وب سايت ها و اعتمادسازی 
به وسيله استاندارد كردن مشخصات توليدی فرش و ايجاد مارك و برند، تا حدودی اين كمبود نيز 

برطرف می شود. 
نتايج نشان داد كه اگرچه تجار و عوامل فروش، به ابزار فناوری اطالعات مانند داشتن وب سايت، 
اعتقاد دارند ولی به شكل عملی از اين ابزار در راستای تجارت و تعامل با مشتريان استفاده نمی كنند 
و در مقابل، ديگر كشورهای رقيب ايران، وضعيت بهتری نسبت به بهره مندی از اين ابزار را دارند. 
نوع اين رساله با توجه به اهداف در نظر گرفته شده، توسعه ای– كاربردی است و از نظر ماهيت و 
روش، توصيفی تحليلی كه با تجزيه و تحليل اطالعات كمی و كيفی در روند رساله همراه بوده است.         
جمع آوری اطالعات به شكل كتابخانه ای و ميدانی بوده و از ابزار اينترنت، فيش و پرسش نامه برای 

تكميل اطالعات استفاده شده است.
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 تأثير آموزش دانشگاهی رشته کارشناسی فرش با گرایش طراحی 
بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دست باف شهر تهران

مجری: فاطمه رحيم پناه / سال خاتمه: 1392
واژگان کلیدی: آموزش، فرش، طراحي، بازار فروش

چكیده:
فرش دست باف هنرـ صنعتی فرهنگی و اقتصادی است كه از روزگار قديم مورد توجه جهانيان واقع 
شده و همواره برای بهبود وضعيت آن مسئولين امر تالش های بسياری را داشته اند. يكی از اين 
اقدامات تأسيس رشته كارشناسی فرش می باشد كه در سه گرايش طراحی، رنگرزی، بافت و مرمت 
دانشجو می پذيرد. در اين پژوهش به تأثيرگذاری گرايش طراحی به جامعه هدف پرداخته شده است. 
با توجه به گذشت 17 سال از تأسيس اين رشته آيا اين نظام آموزشی توانسته به اهداف خود دست 
بين  ارتباط  به بررسی چگونگی  اين پژوهش،  اين سؤال در  به پاسخ علمی  برای دستيابی  يابد؟ 
توانمندی های مهارتی دانش آموختگان كارشناسی فرش با گرايش طراحی با بازار فرش دست باف 
شهر تهران پرداخته شده است. امروزه مسئله ارتباط مهارتی دانش آموختگان كارشناسی فرش با 
گرايش طراحی با بازار فرش دست باف مورد توجه بسياری از صاحب نظران واقع شده است. بنابراين 
مطالعه در اين زمينه برای بهبود وضعيت آموزشی اين رشته در دانشگاه و همچنين وضعيت اشتغال 

دانش آموختگان در جهت پيشرفت هنرـ  صنعت فرش دست باف ضروری می نمايد.
اين پژوهش به لحاظ هدف بنيادی و به لحاظ ماهيت همبستگی از نوع تك متغيری براساس دريافت 
اطالعات به روش تركيبی كتابخانه ای و ميدانی از طريق بررسی نمونه های واقعی و تكميل پرسش 
نامه ها و بررسی ميزان ارتباط و تأثيرگذاری آموزش دانشگاهی بر بازار فرش دست باف به سرانجام 
رسيد. در انتها، مهم ترين يافته و نتيجه اين پژوهش آن بود كه در حقيقت رشته دانشگاهی فرش 
دست باف نتوانسته بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دست باف شهر تهران تأثيرگذار باشد.
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بررسی رفتار جذبی مخلوط دوتایی مواد رنگزای طبيعی در رنگرزی 
پشم

مجری: احسان دهنوی/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: رنگزای طبيعی، رفتار جذبی، پشم، رنگرزی، سازگاری، تانن
چكیده:

يكی از مهم ترين فاكتورهای تعيين كننده در انتخاب رنگ های اوليه جهت رنگرزی، بررسی سازگاری 
آن ها در هنگام به كارگيری در مخلوط است، لذا ضرورت دارد مواد رنگزای مورد نظر از حيث 
سازگاری نيز مورد بررسی قرار گيرند. عدم سازگاری مواد رنگزای موجود در مخلوط عالوه بر 
كسب نتايج نامناسب از حيث يكنواختی، موجب نامناسب شدن قابليت تكرار مجدد رنگرزی نيز 
می گردد. اساس روشهای كالسيك عموماً بر مبنای به كارگيری نتايج حاصل از اندازه گيری رنگزای 
جذب شده و اندازه گيری غلظت محلول رنگرزی و بررسی تغييرات آن نسبت به زمان می باشد. 
در پروژه حاضر موضوع سازگاری مواد رنگزای طبيعی و بررسی رفتارهای مخلوط رنگی با استفاده 
از داده های انعكاسی بر روی كاالی پشمی مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق سازگاری 
مواد رنگزای طبيعی به صورت تركيب رنگزاهای پوست انار و روناس و همچنين تركيب رنگزای 
اسپرك و روناس با پشم بررسی گرديد، دندانه مورد استفاده زاج سفيد بود و عمليات دندانه دهی نيز 
به روش پيش دندانه انجام گرديد. پس از رنگرزی نمونه ها، طيف های انعكاسی و پارامترهای رنگی 
مورد ارزيابی قرار گرفتند. با استفاده از تكنيك تجزيه اجزا اصلی )PCA(، داده ها مجدداً مورد تحليل 
و آناليز قرار داده شد، عالوه بر اين در انتها پيشگويی طيف انعكاسی در غلظت های متفاوت مخلوط 
رنگزا با استفاده از رنگرزی های منفرد، انجام گرديد. در مخلوط پوست انار و روناس، عامل تانن در 
پوست انار به عنوان يك ماده كمكی در نقش دندانه ظاهر شده و تغييرات فام مخلوط دوتايی روناس 
با پوست انار در غلظت های مختلف را تحت تاثير قرار داده و باعث كاهش تغييرات فام گرديد، 
ولی در مخلوط اسپرك با روناس با توجه به افزايش غلظت رنگزا مقدار از تغييرات فام نسبت به 
مخلوط قبلی كاسته شد. در نهايت پارامتر زمان عمليات رنگرزی، بر روی رفتار جذبی و سازگاری 
رنگزاها مورد ارزيابی قرار گرفت. برای تكميل آزمايش ها و نتايج، حالت های دندانه دهی هم زمان و 
پس دندانه نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان سازگاری مواد رنگزا در مخلوط های رنگی در 
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سه روش متفاوت بود و براساس آن، كمترين ميزان خطا، مقادير پيشگويی شده با واقعی )آزمايش ها( 
برای طيف انعكاسی درسه حالت دندانه دهی به ترتيب مربوط به روشهای دندانه دهی همزمان، پس 

دندانه و پيش دندانه بود.



193

اصول طرح، نقش و رنگ فرش های معاصر تبریز )از زمان تأسيس 
شرکت سهامی فرش 1341 تا به امروز(

مجری: مولود اقبال قاضی جهان/ سال خاتمه: 1392
واژگان کلیدی: فرش تبريز، اصول و مبانی طراحی، طراحی سنتی، اسليمی، ختايی.

چكیده:
نقشه فرش معموالً بر اساس طرحی مشخص و معين شكل می يابد كه تا حدود زيادی تعيين كننده 
ارزش نهايی فرش است. اساسی ترين عناصر طراحی سنتی فرش، اسليمی و ختايی است و هر يك از 
آن ها ضمن آنكه دارای انواع و اقسامی هستند، از اصول و مقررات خاص برخوردارند. تبريز يكی از 
قطب های با اهميت ايران در زمينه قالی بافی می باشد كه با مقايسه وضعيت طراحی قالی معاصر تبريز با 
دوران گذشته، با عواملی مواجه می شويم كه ناديده گرفتن مبانی، مفاهيم و اصول ثابت طراحی سنتی 
و نزول كيفيت در اجرا و نيز ساختار هندسی و نسبت های طراحی سنتی قالی تا حد از دست رفتن 
اصالت می گردد. فقدان قالب و ساختار هندسی در طرح ها و نقوش قالی، تناسب و زيبايی طرح های 
امروزی را مورد سؤال قرار داده است. از ابعاد فرش گرفته تا فضاهای حاشيه، لچك، ترنج و حتی 
خرده نقش های ختايی و اسليمی از يك نسبت هندسی برخوردارند. چنان كه اين نسبت ها رعايت 

نشود، زيبايی آن كاسته خواهد شد. 
بررسی برخی آثار نشان داد كه آشنايی حوزه طراحان قالی با نسبت ها و هندسه نقوش طراحی سنتی، 
سطحی و ضعيف است؛ و با اينكه اكثر قالی های موجود در بازار، از فاصله دور، نمايی خوب و زيبايی 
داشتند اما اين نمای زيبا ناشی از تعدد رنگ در مجموعه طرح آن قالی بود. تعدد رنگ برای جبران و 
پوشش دادن ضعف های مربوط به طراحی است كه همزمان با نزول كيفی طراحی افزايش بی رويه 
می يابد. اين تحقيق از نوع كاربردی- توسعه ای می باشد كه جمع آوری اطالعات اكثراً به صورت 
ميدانی بوده و در مواردی نيز از منابع كتابخانه ای استفاده شده و تجزيه و تحليل نيز توصيفی و كيفی 

است.
در بررسی های ميدانی فرش معاصر تبريز نگارنده به اين نتيجه رسيد كه اصول و مبانی طراحی قالی در 
تبريز تا حدود زيادی رعايت نمی شود، و طراحان قالی تبريز يا به علت عدم آگاهی از اصول و مبانی 
طراحی قالی و يا پای بند نبودن به آن، قالی هايی را توليد می كنند كه جنبه رقابت و ذوق آزمايی پيدا 

كرده است و نوآوری هايی كه شده نمايانگر سليقه زمان است.
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بازار فرش  الکترونيکی در  بازاریابی  پياده سازی و  امکان سنجی 
دست باف استان فارس

مجری: زينب بی غم/ سال خاتمه:1392 

واژگان کلیدی: بازاريابی، بازاريابی الكترونيكی، فرش دست باف
چكیده:

با توجه به گسترش استفاده از اينترنت و فناوری اطالعات، همه سازمان ها و صنايع مستلزم استفاده 
الكترونيكی در كسب و كار خود هستند كه صنعت فرش دست باف نيز از اين امر  از بازاريابی 
مستثنی نيست. پژوهش حاضر با هدف امكان سنجی پياده سازی بازاريابی الكترونيكی در بازار فرش 
دست باف استان فارس صورت گرفته است. چرا كه قبل از به كارگيری هر فناوری نوين نيازمند 
مطالعات امكان سنجی می باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ جمع آوری داده 
ها توصيفی-پيمايشی می باشد. جامعه آماری متشكل از 45 نفر صادركننده و 16 نفر كارشناس می 
باشد كه از روش نمونه گيری قضاوتی برای نمونه گيری استفاده شد كه در نهايت 27 صادركننده 
و 16 كارشناس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پايايی پرسش نامه با استفاده از ضريب آلفای 
آزمون  برای  فراوانی،  نمودار و جدول  از  داده ها  برای توصيف  برآورد شد.  كرونباخ 94 درصد 
سواالت تحقيق از آزمون تی تك نمونه ای، تی مستقل و آناليز واريانس)Anova( استفاده شده است. 
نتايج حاكی از آن است كه از ديدگاه دست اندركاران فرش دست باف، امكان پياده سازی استفاده از 
اينترنت در فعاليت های مرتبط با مشتری، امكان پياده سازی استفاده از اينترنت در فعاليت های مرتبط 
با كانال ها، امكان پياده سازی استفاده از اينترنت در فعاليت های مرتبط با تحقيقات بازاريابی در بازار 
فرش دست باف استان فارس وجود ندارد و شرايط نامطلوب می باشد. همچنين نتايج نشان داد كه، 
صادركنندگان و كارشناسان فرش دست باف برای پياده سازی بازاريابی الكترونيكی در بازار فرش 
دست باف استان فارس آمادگی نداشتند ولی بازاريابی الكترونيكی را نياز اساسی برای كسب مزيت 

رقابتی دانستند.
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استخراج بردارهاي شاخص در طرح هاي قالي دست باف ایران
مجري: طيبه سليمانيان مقدم/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: نقشه فرش، زيبايي شناسي، شبكه عصبي خودسازمانده، خوشه بندي ميانگين فازي، 
تبديل فوريه

چكیده:
ازجمله اركان بسيار مهم در انتخاب يك فرش دست باف طرح و نقشه آن مي باشد. در اين تحقيق 
زيبايي طرح هاي قالي ايراني مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص تصاوير 62 
قالي با طرح مختلف تهيه و پس از چاپ بر روي كاغذ از لحاظ زيبايي در 4 گروه ضعيف، متوسط، 
خوب و عالي مورد ارزيابي بصري قرار گرفتند. سپس تصاوير جمع آوري شده با استفاده از سه 
روش شبكه عصبي خودسازمان ده، روش خوشه بندي ميانگين فازي و تبديل فوريه در حالت قطبي 
دسته بندي شده و دسته هاي تشكيل شده از حيث زيبايي كلي هر گروه توسط مشاهده كنندگان 

ارزيابي شده و با نتايج ارزيابي بصري اوليه نمونه ها مقايسه شدند.
نتايج ارزيابي 62 نمونه توسط مشاهده كنندگان نشان مي دهد كه به طوركلي، طرح هايي كه زواياي 
شكل هاي به كار رفته در آنان تند است در كمترين درجه از حيث زيبايي قرار گرفته اند در حاليكه 
طرح هاي داراي زواياي آرام و گرد زيباتر تشخيص داده شده اند. نتايج دسته بندي طرح ها توسط 3 
روش ذكر شده نشان  مي دهد كه روش خوشه بندي فازي كمترين همبستگي را در ميان روش هاي 
مورد استفاده دارد و ميزان همبستگي آن با نتايج ارزيابي انساني به نحوي است كه امكان استفاده از 
اين روش در دسته بندي طرح هاي قالي از حيث زيبايي ميسر نيست. در حالي كه استفاده از روش 
نتايج قابل قبول تري زا نسبت به روش خوشه بندي فازي فراهم  شبكه عصبي خودسازمان ده 
مي آورد. بهترين همبستگي ميان نتايج ارزيابي هاي بصري در هنگام به كارگيري روش تبديل فوريه 
در فضاي قطبي به دست مي آيد به نحوي كه ضريب همبستگي بين اين روش و ارزيابي هاي 
بصري زيبايي 0/80 است. از مزاياي ديگر اين روش عالوه بر امكان تشخيص ميزان زيبايي طرح ها، 

استخراج بردارهاي شاخص به منظور نمايش آنان در ابعاد كوچكتر است.
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مهندسی مجدد زنجيره فرش دست باف با بهره گيری از مدل های 
تجارت الکترونيک در استان یزد

مجری: مصطفی نجاتی/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: مهندسی مجدد، فرش دست باف، تجارت الكترونيك
چكیده:

صنعت فرش دست باف يكي از عمده ترين فعاليت هاي اقتصادی با هدف گيري صادرات غير نفتي 
در ايران است. در استان يزد نيز بيش از 40 هزار بافنده و بسياري از فعاالن در زنجيره تأمين اين كاال 
فعالند . شاغالن اين بخش در چند سال اخير با ركود شديد بازار فرش دست باف مواجه می باشند. 
تحقيق حاضر با هدف حل اين مشكل از طريق ارائه راه كارهاي اصالح فرايندها با به كارگيری ابزار 
مهندسي مجدد در زنجيره تأمين فرش دست باف  مبتني بر فناوري اطالعات و تجارت الكترونيك 
تدوين گرديده است. اين پژوهش از نوع پيمايشي است. جهت جمع آوري اطالعات مربوط به مفاهيم 
و تبيين وضع موجود، از روش كتابخانه اي و براي جمع آوري داده هاي الزم از دو نوع پرسش نامه 
شامل 7 مرحله زنجيره تأمين اين كاال استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه متخصصان 
زنجيره تأمين فرش دست باف و نيز متخصصان IT استان يزد تشكيل مي دهند . پرسش نامه اول 
مربوط به مشكالت زنجيره و پرسش نامه دوم مربوط به تأثير تجارت الكترونيك در راه كارهای رفع 
موانع تدوين شد. با تحليل داده هاي تحقيق و با بكارگيري روش تصميم گيري چند معياره و تكنيك 
TOPSIS اولويت بندي مراحل زنجيره تأمين برای استفاده از تجارت الكترونيك در اجرای مهندسي 

مجدد انجام شد. برای پياده سازی مهندسی مجدد مدل ابلنسكی به لحاظ كاربردی بودن و انطباق 
بيشتر با اين زنجيره تامين انتخاب گرديد . نتايج تحقيق نشان مي دهد مهم ترين موانع، در فرآيندهاي 
مرحله سفارش گيري، بازاريابي و صادرات با رتبه يك در بين 7 مرحله زنجيره قرار دارند. همچنين 
اولويت دارترين حلقه جهت بكارگيري مدل هاي تجارت الكترونيك، نيز همين مرحله است. با توجه 
به نتايج حاصله، مدلی جهت سفارش گيري در تجارت الكترونيك ارائه گرديد .در نهايت اين نتيجه 
حاصل شد كه به منظور توسعه تجارت فرش دست باف استان يزد بايد اولويت نخست، اجراي 
 )Make to Order( برنامه مهندسي مجدد با استفاده از تجارت الكترونيكي و توليد مبتني بر سفارش

قرار گيرد.
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تأثير سازمان تجارت جهانی)WTO( در توسعه تجارت بين الملل 
قالی دست باف ایران

مجری: منصوره گل ميمی/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: تجارت جهاني، قالي، تجارت بين الملل
چكیده: 

اين تحقيق نشان می دهد كه عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی می تواند تأثير به سزايی در 

پيشرفت صنعت فرش دست باف ايران داشته باشد. اگر ايران به WTO بپيوندد می تواند بازاريابی 
را تخصصی تر انجام دهد تا جايی كه بيشتر تجار به راحتی به كشورهای هدف سفر می كنند و 
می توانند از ساليق مشتريان هدف مطلع شوند. همچنين قيمت تمام شده كاهش می يابد و تجار 
مجبور به يادگيری زبان انگليسی می شوند در اين صورت خيلی راحت تر می توانند محصول خود 
را به مشتريان هدف معرفی كنند و تجار، تجارت بين الملل ياد می گيرند و می توانند در مذاكرات 
قابل قبول تر حاضر شوند طوری كه در ابتدا تحقيقات بازار انجام دهند و سپس محصول متناسب با 

بازار مورد نظر را ارائه دهند. 
همچنين تعرفه های گمركی برداشته می شود و در نتيجه قيمت تمام شده كاهش می يابد چون 
می توانيم بسياری از مواد اوليه مورد نياز فرش دست باف را كه در ايران نيست را به راحتی وارد كنيم.
در اين تحقيق تأثير عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی و تمامی مواردی كه در باال به آن اشاره 

شد در توسعه صادرات فرش دست باف مورد بررسی قرار می گيرد.



198

به  ها  زماني که شرکت   - بازار هدف  در  مشتري  سليقه  اهميت 
تعيين کردن سليقه مشتري در بازار هدف بي توجهی می کنند مطالعه 

موردي: )فرش دست باف ایرانی در لندن(
مجری: اعظم محمدخاني/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: سليقه، مشتري، بازار هدف، فرش دست باف
چكیده: 

صنعت فرش دست باف ايران با كاهش صادرات مواجه شده و يكي از مهم ترين داليل اين كاهش 
اين است كه ايران سليقه مشتريان خارجي را نمي داند. اين پايان نامه تالش مي كند كه دانش سليقه 

يابي مشتريان را در بازار لندن شناسايي كند تا بدين وسيله صادرات فرش ايران افزايش پيدا كند.
باشد.  مي  مصاحبه  و  پرسش نامه  كردن  پر  طريق  از  مشتريان  سليقه  شناسايي  تحقيق  اين  هدف 

بخش بندي بازار و تمايز محصول مي تواند دو تئوري كاربردي در پيشرفت اين تحقيق باشد.
 شناسايي سليقه مشتريان در لندن، معرف رنگ، طرح و اندازه فرش دست باف در لندن است و نشان 

مي دهد كه اين موارد چقدر با جنس و سن و شغل مصرف كنندگان مرتبط است.
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بررسی تطبيقی شيوه های طراحی فرش منطقه هریس
مجری: شبنم محمدی/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: فرش دست باف، هريس، مهربان، طرح، بافت، رنگ.
چكیده: 

هريس يكی از مناطق غنی و دارای سابقه بسيار در توليد و صادرات فرش دست باف، با ويژگی ها و 
طرح ها و رنگ های منحصر به فرد، در استان آذربايجان شرقی بوده است.

در اين پايان نامه، با تمركز بر برخی از مناطق مهم شهری و روستای هريس و مهربان تالش شده 
است، تا به بررسی و مطالعه قالی های دست باف آن ها پرداخته شود. در اين پايان نامه دو منطقه 
هريس و مهربان به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به تجزيه و تحليل و تطبيق ميان 
ويژگی های دو منطقه پرداخته شده است. نوع پژوهش در اين پايان نامه تطبيقی و كاربردی و به روش 
توصيف و تحليل و تجزيه صورت گرفته است. بخش اعظم اين پايان نامه با توجه به مطالعات ميدانی 
و بخشی از آن، با توجه به مطالعات كتابخانه ای، در مدت يك سال به انجام رسيده است. با توجه 
به مطالعات صورت گرفته شده در اين پايان نامه، لچك ترنج جزء اصلی ترين ساختار و لچك ترنج 
تاجری هريس جزء اصلی ترين طرح ها، در ميان توليدات امروزی اين مناطق بوده است. اما در هر 
يك از مناطق شهری و روستايی شاهد طرح های لچك ترنج تاجری و ديگر طرح ها با نقشمايه ها و 
ويژگی های منحصر به فرد خود بوده ايم. در زمينه بافت، يك شيوه مشابه در اين مناطق رايج بوده و در 

زمينه رنگ، مجموعه ای رنگ های قديمی و جديد، در اين مناطق مورد استفاده بوده است. 
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بررسی تأثير بازارگرایی بر عملکرد صادرات فرش دست باف ایران
مجری: مريم مصور زاده خوئی/ سال خاتمه: 1393 

واژگان کلیدی: بازارگرايي، فرش دست باف، صادرات
چكیده:

اين پژوهش با هدف بررسی تأثير بازارگرايی و ابعاد آن، بر عملكرد صادرات فرش دست باف ايران 
به انجام رسيده است. به اين منظور تعداد 130 نفر از صادركنندگان فرش دست باف؛ كه در سال 
1391 داراي كارت عضويت اتحاديه صادركنندگان فرش ايران بودند به روش سرشماري و با استفاده 
از پرسشنامۀ استاندارد بين المللی كه روايی و پايايی آن سنجيده و بومی سازي شد، مورد سؤال 
قرارگرفتند. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكی از تأثير مثبت بازارگرايی بر عملكرد صادرات فرش 
دست باف ايران می باشد. همچنين اولويت بندي ابعاد بازارگرايی به وسيله تكنيك آنتروپی نشان داد 

كه مشتري گرايی، هماهنگی بين بخشی و رقيب گرايی به ترتيب داراي بيشترين اهميت هستند.
از بين اين ابعاد نيز فقط بعد رقيب گرايی در سطح مطلوبی نمی باشد. بنابراين در صورت توجه 
بيشتر به اين ابعاد و پياده سازي آن توسط صادركنندگان، امكان بهبود عملكرد صادراتی آن ها در بلند 

مدت ميسر خواهد شد .
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چکیده 
طرح های مطالعاتی
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مستند سازی شيوه های رنگرزی طبيعی در کارگاه های رنگرزی در 
مناطق تعيين شده از ایران )استان های مرکزی و همدان(

مجری: احسان اكرامی/ سال خاتمه: 1391 

واژگان کلیدی: رنگرزی طبيعی، مستندسازی، كارگاه رنگرزی، استان مركزی، همدان
چكیده:

امروزه تمايل به استفاده از رنگزاهای طبيعی در فرش دست باف روز به روز بيشتر می گردد. اغلب 
رنگزاهای طبيعی به وفور در طبيعت يافت می شود. در كشور ما استفاده از اين رنگزاها در صنايعی 
چون فرش دست باف و ديگر صنايع دستی سابقه طوالنی دارد. از اين رو الزم است تا منابع اين 

رنگزاها و نحوه استفاده از آن ها در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گيرد.
هدف از انجام اين طرح مطالعاتی، بررسی و شناخت رنگزاهای طبيعی در دو استان مركزی و همدان، 
معرفی رنگزاهای مورد استفاده در هنر- صنعت فرش دست باف، معرفی روش مورد استفاده از اين 
رنگزا و توليد نمونه های مشابه با استفاده از نسخه های جمع آوری شده از مراكز سنتی فعال موجود 
در استان های ذكر شده در شرايط آزمايشگاهی، ارزيابی خصوصيات ثباتی و بازسازی نسخه های 

فام های رنگرزی سنتی می باشد.



203

بررسی رنگزا های طبيعی خامه قالی
مجری: فرزانه ملكان/ سال خاتمه: 1391 

واژگان کلیدی: رنگرزی طبيعی،خامه قالی، رنگزای حيوانی، پوست گردو
چكیده: 

نخستين مواد رنگزای طبيعی مورد استفادۀ بشر، گياهان و تفاله های گياهانی همچون پوست گردو 
و انار بوده است. پس از آن انسان آموخت كه می تواند از برخی حيوانات و نمك های معدنی نيز به 
عنوان مادۀ رنگزا استفاده نمايد. سپس آموخت تا از مواد جنبی همچون دندانه ها برای آسانی فرايند 
رنگرزی و بهبود كيفيت آن بهره بگيرد. به عالوه بشر طی قرن ها ياد گرفت تا با استفادۀ مناسب از اين 

مواد طبيعی، فام موردنظر را روی الياف به وجود آورد و ثبات الزم را در آن ها ايجاد كند.
رنگرزی الياف پشم با رنگزاهای طبيعی با منشأ گياهی، معدنی و حيوانی از ديرباز معمول بوده است.
رنگزاهای گياهی مورد استفاده بيشتر شامل روناس، اسپرك، نيل، حنا، وسمه، جاشير، گندل، برگ مو 
و تفاله های گياهی حاوی مواد رنگزا بيشتر شامل پوست انار، پوست گردو و پوست پياز بوده است. 

از رنگزاهای حيوانی می توان به قرمزدانه اشاره كرد كه برای تمام رنگرزان قديمی نام آشنا است.
برای ايجاد فام متفاوت، از تركيب رنگزاها با مواد غيرآلی )نمك فلزات چند ظرفيتی( مانند سولفات 

مس، سولفات آهن، كلرور قلع و غيره بهره می جويند.
استفاده از نمك فلزات به عنوان واسطه برای ايجاد كمپلكس با مولكول رنگزا و به منظور افزايش 
ثبات های عمومی رنگ روی كاال انجام می شود. اين نمك ها كه دندانه خوانده می شوند به دو دسته 
تقسيم می گردند، نمك های بی رنگ مانند نمك های آلومينيوم و قلع كه برای دستيابی به ثبات عمومی 
رضايت بخش به كار برده می شوند. نمك های رنگی مانند، سولفات آهن، سولفات مس و بی كرومات 

پتاسيم كه به منظور افزايش ثبات عمومی و حصول فام مورد نظر به كار می روند.
به دليل ويژگي هاي منحصربه فرد رنگزاهاي طبيعي مانند عدم حساسيت و شفافيت رنگها به مرور 
زمان در اين طرح مطالعاتي به بيان برخي از ويژگي هاي رنگزاهاي طبيعي حيواني، گياهي و فلزي 
پرداخته ايم تا با معرفي و شناخت كامل ويژگي هاي آن رنگزاها بتوانيم در فراگير نمودن استفاده از اين 

رنگزاها در رنگرزي الياف مورد مصرف در فرش ستباف گامي هرچند كوچك برداريم. 
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان چهارمحال و 
بختياری(

مجری: آرش الماسيان / سال خاتمه: 1392
واژگان کلیدی: چهارمحال و بختياری، قالی بافی، رنگرزی سنتی

چكیده:
يكی از مراكز مهم فرش بافی در ايران، استان چهارمحال و بختياری است كه دارای سابقه بسيار در 
اين زمينه است. طرح، نقش و رنگ بندی در قالی های اين استان دارای تنوع بسيار است. مهم ترين 
ويژگی قالی بافی در اين منطقه، حساسيت هنرمندان قالی باف، برای به كارگيری و استفاده از مواد اوليه 
مرغوب است كه با وجود پيشرفت های زياد در صنعت رنگ، هنوز ترجيح می دهند از رنگ های 

گياهی در دست بافته های خود استفاده كنند.
پژوهش حاضر با روش پيمايشی - توصيفی و با هدف تعيين وضعيت موجود كارگاه های رنگرزی 
استان چهارمحال و بختياری انجام شده است. اطالعات از طريق توزيع و تكميل پرسش نامه گردآوری 

شده است.
براساس يافته های پژوهش از ميان 22 كارگاه شناسايی شده در اين استان( 8 كارگاه غيرخانگی و 9 
كارگاه خانگی) نحوه كسب مهارت به صورت يادگيری از پدران و گذشتگان بوده است. الزم به ذكر 
است تنها در يك مركز كه در آينده نزديك راه اندازی خواهد شد از افراد تحصيل كرده در زمينه 

مرتبط استفاده خواهد شد.
در كليه اين مراكز رنگرزی به شيوه سنتی انجام می گيرد. هيچ دستگاه سختی گير و تصفيه در 
كارگاه ها موجود نمی باشد و پساب ها به طور مستقيم به فاضالب يا جوی های اطراف كارگاه ها 
وصل می شود. از لحاظ بهداشت كار و اصول ايمنی دركارگاه ها می توان بيان كرد كه رعايت اين 
اصول بسيار كم می باشد. در سال های اخير به دليل صرفه اقتصادی و باال بودن قيمت پشم وارداتی 
از ساير كشورها، پشم مصرفی كارگاه های رنگرزی بيشتر بومی استان چهارمحال و بختياری و يا 

استان های مجاور بوده است.
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان یزد(
مجری: احسان خواجه افضلی/ سال خاتمه: 1392

واژگان کلیدی: رنگرزی، رنگ های طبيعی، يزد، مازاری
چكیده:

كاربرد رنگ های طبيعی و به ويژه رنگ های گياهی از زمان های بسيار قديم در جهان و در اغلب 
شهرهای ايران متداول بوده است. شهر يزد نيز هم در زمينه توليد و هم در زمينه كاربرد اين رنگزاها و 
به ويژه روناس از قديم فعاليت داشته است و حرفه مازاری  در ساييدن روناس و نيل و نيز رنگرزی 
با پيدايش  اما در گذر زمان و  پردرآمد محسوب می شده است.  البته نسبتاً  جزو مشاغل مهم و 
رنگ های شيميايی و صنعتی شدن فرايندهای توليد و فراوری منسوجات، رنگرزی های سنتی و نيز 
رنگ های طبيعی تا حدزيادی كنار گذاشته شد و كاربرد آن ها به مواردی خاص اختصاص يافت، و 
حتی بيم آن می رود كه در صورت عدم احيای اين هنر- صنعت  قديمی در آينده به كلی به دست 

فراموشی سپرده شود. در اين طرح مطالعاتی سعی شده است كه موارد زير گنجانده شود:
1- جمع آوری اطالعات كامل از رنگرزی دستبافته ها در استان خصوصاً فرش دست باف، بررسی 
وضعيت موجود، ارائه راه كارها و بهينه سازی تهيه مواد اوليه، ميزان توليد آن ها، وضعيت مواد اوليه 

در بازار استان، رنگرزی سنتی و معرفی توليدات 
2- برای دستيابی به اهداف مورد نظر:

الف- اطالعات جامع و ميدانی از انواع دستبافته ها، طبقه بندی آن ها، مواد اوليه و شرايط توليد آن ها 
جمع آوری گرديد. سپس در مورد رنگرزی و مواد اوليه آن از گذشته تا كنون مطالعه و بررسی شد. 
ثانياً شناسايی مواد رنگزا و مناطق زير كشت آن ها در استان و وضعيت قبلی و موجود به كارگيری 

اين مواد انجام گرديد.
ب- در طرح مطالعاتی حاضر با مراجعه به كارگاه های فعال استان با فيلم برداری و عكاسی و پر كردن 

پرسش نامه های مربوطه اطالعات كاملی از كارگاه ها جمع آوری شد.
ج- كارگاه های قديمی نيمه فعال و تعطيل شده در استان يزد نيز مورد بررسی قرار گرفت و وضعيت 

آن ها گزارش گرديده است و علل و عوامل مؤثر در تعطيلی آن ها بيان شده است
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان فارس(
مجری: نعيمه اعظمی/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: فارس، فرش،نقوش، الياف، رنگزا، رنگرزی
چكیده:

رنگرزی فرش ايران قبل از آنكه به فن و علم مربوط باشد )كه هست( حاصل دست استادان و 
انسانهای شريف و زحمتكشی بود كه به حرفه خويش عشق می ورزيدند. امروزه حتی اگر تمام 
دست اندركاران فرش دست باف به اين نتيجه برسند كه احيای رنگرزی سنتی برای فرش امری حياتی 
است جای يك عنصر كم است و آن حضور استادانی است كه اگرچه بسيار كم شده اند ولی بايد 
آنان را به صحنه آورد و از تجربياتشان بهره گرفت و هرچه زمان بيشتری بر اين مسئله بگذرد ديرتر 

خواهد شد.
هدف از اين پژوهش آن است كه، ضمن ارائه مطالب علمی، راهگشای تحقيقات دانش پژوهان در 
عرصه ای باشد كه ميراث ارزنده سنتی احياء شود و هم تجربه های نو در جهت توسعه و تكامل آن 
عمل، بدين منظور، در اين پژوهش سعی می شود در حدامكان شيوه های رايج رنگرزی و همچنين 
وضعيت موجود كارگاه های رنگرزی در استان فارس به قلم آورده شود. كه نمونه هايی از مواد 

رنگزای مورد استفاده و كاالهای رنگرزی شده استان نيز پيوست به اين مجموعه می باشد.
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان کرمان(
مجری: زهرا حمدی/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: رنگرزی طبيعی، رنگزا، استان كرمان، رنگرزی شيميايی، قالی
چكیده:

استان كرمان يكی از كانون های مهم بافت قالی و ساير زيراندازها، به دليل ويژگی های منحصر به فرد 
نوع توليدات از اهميت بااليی برخوردار است. عدم توجه به وضعيت كارگاه های توليدی می تواند 
در آينده ای نزديك اثرات جبران ناپذيری بر جای گذارد. اين استان به دليل استعداد بالقوه در توليد 
ماده اوليه يعنی پشم و تعداد زيادی از رنگزاهای طبيعی شرايط توليد و توسعه بافت فرش دست باف 
را دارا است. به دليل ويژگی های خاص جغرافيايی و شرايط آب و هوايی می توان سهم زيادی از 

اشتغالزايی در استان را در اين هنر– صنعت را مهيا كرد. 
بالطبع  با توجه به اين كه زندگی شهری و ماشينی شدن زندگی ها بر روند زندگی روستايی و 
توليدات روستايی آن ها تأثير می گذارد الزم است هر چند سال يك بار با بازنگری در توليداتی 
كه بيشتر جنبه روستايی و سنتی دارد وضعيت فعلی آن ها سنجيده شود. فرش دست باف يكی از 

توليدات استراتژيك از جهت اشتغال و صادرات و نيز جنبه فرهنگی آن اهميت بااليی دارد. 
بنابراين با توجه به ورود و استفاده از رنگزاهای شيميايی بسياری كه در اين صنعت وارد شده 
وضعيت كارگاه های رنگرزی از نظر تجهيزات مورد استفاده، دانشی كه در اين كارگاه ها پشتوانه كار 
و فعاليت روزانه می باشد و نسبت مصرف رنگزاهای طبيعی و شيميايی در هر استان به تفكيك مورد 
مطالعه و بررسی قرار گيرد تا با برنامه ريزی دقيق تر در برگزاری دوره های آموزشی مورد نياز برای 
افراد دست اندر كار در اين هنر– صنعت و تخصيص بودجه در تجهيز كارگاه ها و به روز كردن آن ها 
و نيز مديريت و تصميم گيری در واردات و توليد مواد اوليه مورد مصرف در فرش بافی و كيفيت 

آن ها  بهتر اقدام نمود. 
مطالعات ميدانی طرح حاضر جهت رسيدن به اهداف زير برنامه ريزی و تدوين شد:

- شناسايی مواد اوليه مصرفی و رنگرزی الياف و نخ های به كار رفته در فرش دست باف
- وضعيت بازار مواد اوليه در استان

- ميزان توليد مواد اوليه در كارگاه های رنگرزی
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- شناسايی شهرستان های دارای سابقه فعاليت در زمينه توليد مواد اوليه و رنگرزی نخ های فرش 
دست باف

- معرفی توليدات با توجه به تنوع آن ها
- شناسايی و معرفی افراد صاحب نظر در زمينه توليد و توزيع مواد اوليه، رنگرزی و ريسندگی
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان اصفهان(
مجری: محمد رحمانی خواجويی/ سال خاتمه: 1392

واژگان کلیدی: فرش دست باف، الياف طبيعی، رنگرزی، رنگزاهای طبيعی، رنگزاهای شيميايی، 
استان اصفهان

چكیده:
استان اصفهان يكی از پيشگامان فرش دست باف ايران است. فرش اصفهان، فرش نائين و فرش 
كاشان برندهايی جهانی هستند كه بی شك حكايت از كيفيت آن ها دارد. يكی از رموز اين موفقيت، 

در رنگرزی الياف طبيعی اين فرش ها با رنگ های گياهی است كه ثبات عالی دارند.
در اين طرح مطالعاتی، ابتدا مطالبی كلی درباره الياف طبيعی، روش رنگرزی با رنگ های گياهی 

و انواع آن ها، رنگ های شيميايی اسيدی و همچنين كلياتی درباره استان اصفهان بيان شده است. 
سپس كارگاه های رنگرزی خامه قالی در سطح استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند.

 اين كارگاه ها در شهرستان های اصفهان، كاشان، گلپايگان، نائين و نجف آباد واقع هستند و متأسفانه 
تعداد آن ها در مقايسه با سال های نه چندان دور افت زيادی نموده است. در نهايت پيشنهادهايی 

درباره بهبود وضع موجود ارائه شده است.
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بررسی ویژگی های مواد اوليه مورد مصرف در فرش دستباف
مجری: فرزانه ملكان/ سال خاتمه: 1392 

واژگان کلیدی: مواد اوليه،پشم دباغی، ابريشم طبيعی، قالی بافی
چكیده: 

با نگاه به قالی های به يادگار مانده از دورۀ شكوه و اوج قالی ايرانی و بررسی كيفيت مواد اوليه مصرفی 
آنها بر اين نكته تأكيد دارد كه قالی ايران با استفاده از پشم گوسفندان ايرانی توانسته است به نقطه اوج 

خود برسد. قريب به 70 درصد پشم گوسفندان ايرانی در قالی بافی مصرف می گردد. 
يكی از مهم ترين چالش های فرش ايرانی كاربرد پشم دباغی شده در قالی بافی است. بنابراين موضوع 
فراوری و پرورش پشم يكی از مهم ترين موارد مؤثر در كيفيت قالی است. استفاده از پشم مناسب در 
توليد خامه قالی از بسياری عيوب فرش همچون دورنگی، رگه دار شدن، نمدی شدن، ذرتی شدن 
و عدم شفافيت رنگی جلوگيری نموده ضمن آنكه چگونگی استفاده از آن نقش مؤثری در قيمت 

ارزش افزوده فرش بافته شده دارد.
مصرف ابريشم در قالی های ايران بيشتر مخصوص قالی های نفيس می باشد كه به واسطۀ قيمت باالی 
آن كمتر به كار برده می شود. اكثر قالی های معروف ايران در موزه ها، پرز و يا تمام اجزاء آنها از ابريشم 

خالص می باشد.
شناخت و معرفت نسبت به ويژگی های پشم گوسفندان و مزايا و محدوديت های آنها و همين طور 

ابريشم و پنبه می تواند بخشی از مشكالت فراروی قالی ايران را برطرف نمايد.
هدف از اين طرح شناخت كامل از ويژگی های فيزيكی و شيميايی مواداوليه مورد مصرف در فرش 
دستباف كه قسمت اعظم آن را پشم تشكيل می دهد می باشد تا با استفاده از مواد مرغوب بتوانيم 

فرش های با كيفيت بهتری توليد كنيم.
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان قم(
مجری: محسن حسينخانی/ سال خاتمه: 1393 

واژگان کلیدی: كارگاه رنگرزی، فرش قم، پتانسيل 
چكیده:

باتوجه به موقعيت جغرافيايی استان قم كه در مسير صادرات زمينی ايران قرار گرفته و همچنين 
جنبه مذهبی اين استان و پتانسيل بسيار باالی اين استان در فرهنگ سازی و ظهور و اشاعه فرهنگ 
اسالمی به دنيا و امكان انتقال اين فرهنگ ناب به دنيا و نسلهای آينده باعث شده، فرش به عنوان 

يك هنر- صنعت اهميت بااليی پيدا نمايد. 
بنابراين بررسی فرش قم كه هم از لحاظ كيفی به عنوان قطب توليد فرش و تابلو فرش ابريشمی 
ايران بوده و هم از لحاظ اقتصادی كه 20 درصد صادرات كل كشور را به عهده دارد و هم در روند 

انتقال فرهنگ اسالمی نقش به سزايی خواهد داشت، بايستی مورد توجه خاص قرار گيرد.
يكی از اركان محصوالت توليد فرش در اين استان، كارگاه های رنگرزی استان می باشد كه نتايج 
مطالعات نشان می دهد كه از 18 كارگاه شناسايی شده 5 كارگاه فعال بوده و به سختی به فعاليت 
خود ادامه می دهند كه نياز به حمايتهای ويژه و سريع دارند، عدم حمايت و مشكالت عديده سبب 
گرديده بيش از 70 درصد رنگرزی های اين استان به استان های ديگر منقل شود. همچنين افزايش 
انسانی طی سال های اخير سبب گرايش  نيروی  افزايش هزينه  به دليل  هزينه سيستم های سنتی 
كارگاه ها به سمت رنگ های مصنوعی گرديده و به دليل عدم آموزش های الزمه، سبب كاهش 
كيفيت فرش های توليدی گرديده و به دليل وجود استانداردهای الزمه جهت صادرات، مشكالتی 
را در اين زمينه ايجاد نموده است. همچنين عدم آموزش اصول بازاريابی حرفه ای و عدم شناسايی 
الزامات موردتوجه بازارهای هدف و امكانات بسيار ضعيف و كارگران آموزش نديده و عدم كنترل 
فرآيندها و افزايش قيمت ابريشم در بازار هزينه توليد اين گونه محصوالت ابريشمی را در اين 
استان به شدت افزايش داده است. به نحوی كه اكثر كارگاه های رنگرزی رنگ های مصنوعی را با 
تكنيك های طبيعی به كار می برند كه خود هم كاهش كيفيت و هم عوارض بهداشتی و پزشكی را 
برای آن ها در دراز مدت بوجود خواهد آورد. بنابراين رسيدگی عاجل به كارگاه های رنگرزی اين 

استان كه قطب فرش ابريشمی كشور می باشد را الزام آور نموده است. 
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بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان های خراسان 
شمالی، جنوبی، رضوی(

مجری: عبداله احراری/ سال خاتمه: 1393 

واژگان کلیدی: چهارمحال و بختياری، قالی بافی، رنگرزی سنتی
چكیده:

رنگرزی پشم و ابريشم از عوامل مؤثر بر كيفيت قالی و ميزان ارزش افزوده آن است. شناخت 
چالش های فراروی كارگاه های رنگرزی و اطالع از نقاط ضعف و قوت آن ها می تواند به متولی 
و متصديان فرش در برنامه ريزی هرچه بهتر ارتقای توان مهارتی رنگرزان و تجهيز كارگاه های 

رنگرزی كمك كند.
خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی از گذشته تا امروز از كانون های توليد قالی ايران در سبك های 
مختلف بوده اند و رنگرزی از مشاغل رايج در سطوح روستاها و شهرهای خراسان بوده است. 
افزون  براين كه بسياری از بافندگان رنگرزی پشم و ابريشم را سينه به سينه ياد گرفته و هم اكنون 
نيز رنگرزی خامه قالی را خود انجام می دهند بخش قابل توجهی از نياز قالی بافان و توليدكنندگان 
قالی خراسان از طريق سفارش دهی به هجده كارگاه رنگرزی در خراسان و كارگاه های رنگرزی 
ساير استان ها به ويژه استان های يزد و اصفهان تأمين می شود. اين طرح مطالعاتی به وضعيت موجود 
كارگاه های رنگرزی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی پرداخته و وضعيت آن ها را از نظر 

سخت افزاری و نرم افزاری مطالعه كرده است.
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مطالعاتی بررسی وضعيت موجود کارگاه های رنگرزی )استان زنجان(
مجری: احسان اكرامی/ سال خاتمه: 1393 

واژگان کلیدی: استان زنجان، فرش دست باف، كارگاه های رنگرزی
چكیده:

رنگ يكی از مهم ترين اركان هويت و كيفيت فرش دست باف ايرانی است. در اين راستا اساتيد 
رنگرز خامه فرش دست باف از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده و ارزش و كيفيت رنگ فرش های 
نفيس ايرانی مرهون تالش های اين دسته از هنرمندان است. بنابراين نظر به جايگاه فرش دست باف 
در هويت ملی ايرانی و نيز اقتصاد كشور، آگاهی از وضعيت كاری و مشكالت حرفه ای رنگرزان 
خامه فرش دست باف و نيز ثبت و ضبط تجربيات آنان به منظور حفظ اين سرمايه ملی ضروری 
است. استان زنجان به عنوان يكی از مناطق مهم در توليد فرش دست باف كشور محسوب می شود. 
فرش  توليد  مختلف  جنبه های  با  مرتبط  اطالعات الزم  نخست  گام  در  مطالعاتی،  اين طرح  در 
شناسايی  با  ادامه  در  گرديد.  آوری  مربوطه جمع  منابع  و  مبادی  از  زنجان  استان  در  دست باف 
كارگاه های رنگرزی فعال در استان افراد شاغل در حرفه رنگرزی خامه فرش استان مورد مصاحبه 
قرار گرفتند و ضمن تهيه شناسنامه شغلی و ساير مستندات از قبيل فيلم و عكس از اين افراد، تالشی 
در جهت اخذ آمار و اطالعات، شناسايی مشكالت و ارائه پيشنهاهای كارشناسی صورت پذيرفت. 
بر اساس اطالعات به دست آمده در حال حاضر تنها 7 كارگاه رنگرزی در استان زنجان مشغول 
به فعاليت می باشند كه از آن ها تعداد 4 كارگاه در شهر زنجان و 3 كارگاه نيز در بخش اسالم آباد 
)صفرآباد( قرار دارند. روش های رنگرزی در كليه كارگاه های استان، سنتی و مبتنی بر استفاده از 
مواد رنگزای شيميايی بوده و عمدۀ خامه های مورد استفاده در كارگاه های رنگرزی اسالم آباد، 
ابريشم و در زنجان پشم می باشند. همچنين خامه های پشم مورد استفاده در كارگاه های رنگرزی 
اغلب از خمينی شهر، كاشان، قم و تبريز و ابريشم نيز از كاشان، قم و گيالن و يا يه شكل وارداتی 

از چين و اوكراين تهيه می گردند.
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و  مطالعاتی  پژوهشی)تحقيقاتی،  طرح های  چکيده  سازی  مستند 
دانشجویی( مرکز ملی فرش ایران از سال 1384 تا 1392

مجری: فرزانه ملكان/ سال خاتمه: 1393 

واژگان کلیدی: مستند سازی، مركز ملی فرش ايران، چكيده طرح های پژوهشی
چكیده: 

مفهوم متداول مستندسازی، مفاهيم ثبت )مكتوب نمودن(، گردآوری، تنظيم و تدوين، دسته بندی و 
نگه داری اطالعات را در خود نهفته دارد، مفاهيمی كه خود از فعاليت های هدف مند، دقيق و منظم 

حكايت دارد.
به اهداف پروژه مورد استفاده قرار می گيرند، چنانچه در هر مرحله  با توجه  منابع اطال عاتی كه 
مستند سازی شوند، از دوباره كاری جلوگيری می كنند و باعث تكميل آمار و اطال عات دوره بعد 

می شوند.
شناخت و آگاهی از منابع علمی شرط امكان بهره برداری از قابليت آن منابع است، بنابراين اطالع 
كامل و دقيق از كميت و كيفيت منابع چگونگی بهره برداری از آنها را در تحقيقات بهتر امكان پذير 
می سازد. اين طرح با هدف جمع آوری اطالعات تخصصی طرح های پژوهشی در حوزه های مختلف 
فرش )فني، طرح و نقش، اقتصاد و بازاريابی، اجتماعي و مديريت، دانشجويي و مطالعاتي( كه از سال 
1384 لغايت 1392 در مركز ملی فرش ايران انجام گرديده است و در كتابخانه مركز ملی فرش ايران 
نگه داری می گردد، اجرا شده است. در صورت ارائه همه عناوين طرح ها، فهرست منابع و توضيح 
مختصری از مطالب طرحهای پژوهشی به صورت منسجم مراجعه كنندگان می توانند با استفاده از 

نتايج اين طرح، گزارش های مورد نياز خود را شناسايی نموده و استفاده نمايند.
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