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سخني با هنرجویان عزیز

سخني با هنرجویان 
شرایط در حال تغيير دنياي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن 
داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پایه هاي قبلي براساس نياز کشور 
و مطابق با رویکرد سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام 
جدید آموزشي طراحي و تأليف کنيم. مهم ترین تغيير در کتاب های درسی تغيير رویکرد اموزشی، آموزش و 
ارزشيابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کاردر محيط واقعي بر اساس استاندارد عملکرد 
تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصيلي - حرفه اي شما، چهار 

دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند کمک ارزیاب مواد اوليه فرش، کمک تحليلگر بازارهای 

فرش، دستيار تهيه کننده طرح توجيهی توليد فرش و ......  .
2. شایستگي هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آینده مانند مسئوليت پذیری، نوآوری و مصرف 

انرژی بهينه 
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبيه سازها 

4. شایستگي هاي مربوط به یادگيري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر 
بر این اساس دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت 
متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنياي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي 
شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند. این اسناد مرجع اصلي و راهنماي تأليف برای هر یک از کتاب هاي 

درسي در هر رشته است. 
 درس دانش فنی تخصصی، از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که ویژه رشته صنایع دستی 
- فرش برای پایه دوازده تأليف شده است . کسب شایستگي هاي فنی و غير غنی این کتاب براي موفقيت 
. هنرجویان عزیز سعي  بسيار ضروري است  توسعه حرفه ای  بر اساس جدول  توسعه آن  و  آینده شغلي 
نمایيد؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشيابي به اثبات رسانيد .

این کتاب نيز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی- یادگيري هر پودمان 
مي توانند شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنند . هدف پودمان»معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش« 
توسعه شایستگی های حرفه ای شما بعد اتمام دوره تحصيلی در مقطع کنونی است تا بتوانيد با درک مطالب 
از منابع غير فارسی در راستای یادگيری در تمام طول عمر گام بردارید. همچنين بتوانيد در دنيای متغير 
و متحول کار و فناوری اطالعات خود را به روزرسانی کنيد. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این 
خوشه براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات درج خواهد کرد. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشيابي اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا 
آخر سال تحصيلي وجود دارد. درکارنامه شما این درس با 5 پودمان ثبت شده که هر پودمان از دو بخش 



نمره مستمر و نمره شایستگي تشکيل می شود و چنانچه در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، 
الزم است دوباره در همان پودمان مورد ارزشيابي قرار گيرید. همچنين این درس داراي ضریب 4 بوده و در 

معدل کل شما نيز تاثير می گذارد.
واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصيلی – حرفه ای شما درکتاب همراه هنرجو آورده شده است. کتاب 
همراه هنرجوی خود را هنگام یادگيری، آزمون و ارزشيابي حتما همراه داشته باشيد. این درس نيز مانند 
سایر دروس دارای اجزاي دیگری در بسته آموزشي است و شما می توانيد با مراجعه به وبگاه رشته خود با 

نشاني www.tvoccd.oerp.ir  از عناوین آنها مطلع شوید.
فعاليت هاي یادگيري در ارتباط با شایستگي هاي غيرفني مانند مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از 
محيط زیست و شایستگي هاي یادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي 
فني، طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایيد این 
فعاليت هاي  انجام  در  را  آنها  و  کنيد  تجربه  ببينيد،  آموزش  فني  شایستگي هاي  کنار  در  را  شایستگي ها 

یادگيري به کار گيرید.
اميدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت 
سربلندي و استقالل کشور ، پيشرفت اجتماعي و اقتصادي ، تربيت مؤثر و شایستهء جوانان برومند ميهن 

اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

ــي جمهــوري  ــه درســي مل ــرورش و برنام ــوزش و پ ــن آم در راســتاي تحقــق اهــداف ســند تحــول بنيادی
ــاي کار و  ــری و دني ــه بش ــر جامع ــاي متغي ــاوری  و نيازه ــر فن ــریع عص ــرات س ــران و تغيي ــالمي ای اس
ــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نيــز  مشــاغل، برنامه درســي رشــته صنایــع دســتی – فــرش طراحــي و ب
ــبد  ــه در س ــد ک ــی می باش ــای فن ــتگی ه ــه دروس شایس ــاب و درس از خوش ــن کت ــد. ای ــف گردی تألي
ــرای ســال دوازدهــم تدویــن و تأليــف شــده اســت . ایــن درس ماننــد ســایر دروس  ــان ب درســی هنرجوی
ــری و  ــث نظ ــی مباح ــي تخصص ــش فن ــاب دان ــد . کت ــان می باش ــی داراي 5 پودم ــتگی و کارگاه شایس
تفکيــک شــده دروس کارگاهــی و ســایر شایســتگی هــای رشــته را تشــکيل نمــی دهــد بلکــه پيــش نيــازی 
بــرای شایســتگی هــای الزم در ســطوح باالتــر صالحيــت حرفــه ای – تحصيلــی مــی باشــد . هــدف کلــی 
کتــاب دانــش فنــی تخصصــی ، آمــاده ســازی هنرجویــان بــرای ورود بــه مقاطــع تحصيلــی باالتــر  و تأميــن  
ــا عنــوان  ــان در راســتاي محتــواي دانــش نظــري اســت. یکــی از پودمان هــای  ایــن کتــاب ب نيازهــاي آن
ــعه شایســتگی های  ــر و توس ــادام العم ــری م ــدف یادگي ــا ه ــرش« ب ــی ف ــات فن ــی و عرضــه اطالع »معرف
هنرجویــان پــس از دنيــای آمــوزش و ورود بــه بــازار کار، ســازماندهی محتوایــی شــده اســت . ایــن امــر بــا 
آمــوزش چگونگــی اســتخراج اطالعــات فنــی مــورد نيــاز از متــون فنــی غيــر فارســی و جــداول ، راهنمــای  
ماشــين آالت و تجهيــزات صنعتــی، دســتگا ه هــای اداری، خانگــی و تجــاری و درک مطلــب آنهــا  در راســتای 
ــورت  ــه ص ــاب در کالس درس ب ــس کت ــد.  تدری ــد ش ــق خواه ــه ای محق ــای حرف ــتگی ه ــعه شایس توس

ــرد . ــال صــورت مي گي ــوز و هنرجــوي فع ــت هنرآم ــا محوری ــي و ب تعامل
هماننــد ســایر دروس، هنرآمــوزان گرامــي بــراي هــر پودمــان یــک نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي 
هــر هنرجــو ثبــت کننــد. نمــره قبولــي در هــر پودمــان حداقــل 12 مي باشــد کــه ایــن نمــره از دو بخــش 
ــته  ــي از بس ــا ، جزئ ــاب ه ــایر کت ــد س ــاب مانن ــن کت ــود. ای ــکيل می ش ــتمر تش ــي و مس ــيابي پایان ارزش
آموزشــي اســت کــه بــراي هنرجویــان تــدارک دیــده شــده اســت. شــما مي توانيــد بــراي آشــنایي بيشــتر بــا 
اجــزاي بســته  ، روش هــاي تدریــس کتــاب، روش ارزشــيابي مبتنــي بــر شایســتگي، راه حــل هــای مناســب 
بــرای مشــکالت رایــج در یادگيــري محتــواي کتــاب، بودجه بنــدي زمانــي، نــکات آموزشــي شایســتگي هاي 
ــاب  ــه کت ــا ب ــري و تمرین ه ــاي یادگي ــی از فعاليت ه ــخ برخ ــت و پاس ــي و بهداش ــوزش ایمن ــي، آم غيرفن
ــوده و از  ــالک ب ــرد، م ــگام ارزشــيابی اســتاندارد عملک ــد. هن ــه کني ــن درس مراجع ــوز ای ــاي هنرآم راهنم

ــات کســب شایســتگی مي باشــد .  ملزوم
کتاب دانش فنی تخصصی رشته صنایع دستی – فرش شامل پودمان هایي به شرح زیر است :

پودمان اول : کيفيت سنجی مواد اوليه، ابزار و تجهيزات فرش
پودمان دوم : تحليل قوانين و مقررات مؤثر در توليد فرش

پودمان سوم : تحليل عوامل اقتصادی توليد فرش
پودمان چهارم : تحليل راهبردهای فرهنگی مؤثر در توليد فرش

پودمان پنجم : معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش
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شکل 1-1 سنجش کیفیت مواد اولیه در تولید فرش

مقدمه
در توليــد فــرش كيفيــت مــواد اوليــه و ابــزار و تجهيــزات بــه كار گرفتــه شــده در رونــد توليــد از اهميــت 
بااليــي برخــوردار هســتند. شــاغليني كــه در ايــن حــوزه كار مي كننــد الزم اســت بتواننــد كيفيــت انــواع 
ــد  ــاي جدي ــواع ابزاره ــن از ان ــد. همچني ــي ســنجيده و ســپس انتخــاب و به كارگيرن ــه را به خوب ــواد اولي م
ــش  ــد، كاه ــت در تولي ــن دق ــاال رفت ــرده و ســبب ب ــروزي پيشــرفت ك ــاي ام ــا كمــك تكنولوژي ه ــه ب ك
خطــاي انســاني و ســرعت بخشــيدن فرآينــد توليــد فــرش شــد ه اند، آگاهــي و اطــاع داشــته باشــند. در 
ايــن پودمــان بــه چگونگــي كيفيــت ســنجي انــواع مــواد اوليــه فــرش و تغييــرات به وجــود آمــده در ابــزار 

ــه مي شــود. ــرش پرداخت ــد ف ــزات تولي و تجهي

کیفیت سنجي مواد اولیه، ابزار و تجهیزات
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ــر  ــا ب ــژه ای اســت. نخ ه ــي وي ــي داراي مشــخصات فن ــور كل ــرش به ط ــد ف ــه در تولي ــه كار رفت ــخ ب ــر ن ه
ــداد ال،  ــد، نمره،تع ــيوه تولي ــيميايي(، ش ــي و ش ــرزي) گياه ــگ و رنگ ــدی، رن ــا درجه بن ــر ي ــب قط حس

تاب وطــول اليــاف از يكديگرتفكيــك می شــوند.
سنجش كيفيت نخ ها به طوركلي به سه روش انجام مي شود:

ــام  ــا انج ــرزي آن ه ــت رنگ ــا و كيفي ــامت نخ ه ــايي س ــراي شناس ــا ب ــنجش نخ ه ــي در س روش تجرب
مي پذيــرد.

الف: سنجش نوع، کیفیت و سالمت نخ ها:
جهت سنجش کیفی نخ ها توجه به عوامل زیر اهمیت دارد:

1 بلندی الياف1؛
2 ضخامت مناسب الياف؛

3 كم تاب يا پر تاب بودن نخ های تابيده شده؛
4 صافی و ناصافی نخ تابيده شده؛

5 استحكام در مقابل كشش.
مقــداري نــخ ) ابريشــمي، پنبــه اي و پشــمي( را انتخــاب كــرده و ابتــدا آنهــا را لمــس كــرده و نــوع جنــس 
ــاص  ــه خ ــر منطق ــا در ه ــده نخ ه ــناخته ش ــي ش ــود. ويژگ ــخص می ش ــي مش ــري و نرم ــر زب ــخ، از نظ ن
همــان منطقــه اســت. ســپس بــا نيــروي دســت از دو طــرف نخ هــا كشــيده می شــوند. اگــر نــخ به راحتــي 
ــود. اســتفاده از چنيــن  پــاره و از هــم جــدا شــود، نشــان دهنــدة نامرغوبــي و بــي كيفيتــي آن خواهــد ب
نخ هايــی در بافــت باعــث پارگــی دســت بافتــه خواهــد شــد. همچنيــن از طريــق لمــس كــردن مي تــوان 
ــی و  ــر نرم ــاوه ب ــخ ابريشــمي ع ــال، ن ــرای مث ــا را مشــخص نمــود. ب ــزان يكدســتي و ناخالصــي نخ ه مي

ــد. ــر مي رس ــرد به نظ ــواره س ــش هم لطافت

1- اليــاف جمــع ليــف بــه معنــی كوچك تريــن رشــته و تــار ظريفــی اســت كــه از گياهانــی ماننــد پنيــه، كنــف، ... و يــا از 
ــد. ــه دســت می آي ــی ماننــد گوســفند، شــتر و ... ب پشــم حيوانات

                 1- روش تجربی:

شکل 4-1 کشیدن نخ  از دو طرفشکل 3-1 لمس کردن نخ ها با دست
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ب: سنجش رنگرزی نخ ها:
بــرای ســنجش رنگــرزی نخ هــا می تــوان از انگشــت خيــس يــا دســتمال مرطــوب اســتفاده نمــود. مقــداری 
ــتمال  ــان دس ــا از مي ــرده و ي ــس آن را لمــس ك ــا دســت خي ــده را انتخــاب و ســپس ب ــرزی ش ــخ رنگ ن

ــد.  ــفيد و نخــی می گذرانن ــوب س مرط
در صورتی كــه دســتمال مرطــوب رنگــی شــود نشــان دهنــده آن اســت كــه رنگــرزی آن به خوبــی انجــام 
ــان  ــود، نش ــاک ش ــتمال پ ــگ از روی دس ــر رن ــر اث ــود. اگ ــته می ش ــتمال شس ــپس دس ــت. س ــده اس نش
ــه شــيوه ســنتی و مــواد رنگــزای گياهــی اســت. چنان چــه پــس از شســتن دســتمال  دهنــده رنگــرزی ب
ــيميايی  ــای ش ــا رنگ ه ــخ  ب ــرزی ن ــر رنگ ــی ب ــد، گواه ــده باش ــر روی آن باقی مان ــگ ب ــار رن ــان آث همچن

اســت.

شکل 5-1 نخ با رنگرزی مناسب

ــي  ــا پشــم دباغ ــه ب ــي ك ــا اســت. نخ هاي ــدن آن ه ــا، بويي ــت نخه ــی كيفي ــنجش تجرب ــر در س روش ديگ
ــس از  ــه پ ــت ك ــمی اس ــي پش ــم دباغ ــد. ) پش ــل مي دهن ــوع گازوئي ــوي نامطب ــوند، ب ــه می ش ــده تهي ش
ذبــح شــدن گوســفند از پوســت آن جــدا می شــود. ايــن پشــم دارای نوعــي اليــاف نــا مرغــوب اســت كــه 
اســتحكام آن كــم اســت. بــوي خــاص داشــته و خشــك، زبــر و كــدر اســت. رنگــرزی آن نيــز بــه ســختی 

ــود. ــام می ش ــد انج و ب

ــا یکدیگــر مقایســه  ــا دقــت ب ــازار تهیــه کنیــد. ســپس آن هــا را ب چنــد نــخ پشــمی رنگــی از ب
ــر کــدام روی برگــه ای نوشــته و نــخ آن را  ــا ه ــد. مشــخصات مشــاهده ای خــود را در رابطــه ب کنی

ــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد. کنــارش بچســبانید. برگــه راب

فعالیت 
عملی
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ــر  ــكان پذي ــرزي را ام ــت رنگ ــامت و كيفي ــر س ــا از نظ ــت نخ ه ــخيص كيفي ــز تش ــاهده اي ني روش مش
ــود. ــام مي ش ــكوپ ( انج ــن و ميكروس ــزار) ذره بي ــدون اب ــزار و ب ــا اب ــيوه ب ــه دو ش ــد و ب مي كن

الف: بدون ابزار
مقــداري نــخ ) ابريشــمي، پشــمي و پنبــه اي ( را انتخــاب كــرده و از نظــر شــكل ظاهري، بررســي می شــود.و 
بايــد توجــه داشــت كــه ضخامــت نخ هــا يكســان بــوده و از تــاب يكنواختــي برخــوردار باشــند. همچنيــن 

نخ هــا بايــد يكدســت باشــد ) در صــورت رنگــرزي شــدن ( و ازكيفيــت مناســب رنگــي برخــوردار باشــد.
يكــی از راه هايــی كــه به صــورت مشــاهده ای می تــوان رنگــرزی نخ هــا را تشــخيص داد ايــن اســت كــه دو 
طــرف نــخ را در دو دســت گرفتــه و بــا انگشــتان هــر دو دســت در جهــت خــاف تــاب نــخ، آن را بپيچاننــد، 

تــا تــاب نــخ بــاز شــود.
ــود، رنگــرزی يكدســت اســت.  ــا روی نخ هــا ب ــگ آن هماننــد ب ــگ داشــت و رن اگــر داخــل نخ هــا نيــز رن

چنان چــه مغــز نــخ رنــگ نشــده و يــا كمرنــگ باشــد، نشــانه رنگــرزی نامناســب اســت.

                 2- روش مشاهده اي:

ب: با ابزار
ــت  ــت در تشــخيص كيفي ــه دق ــث می شــود ك ــن و ميكروســكوپ باع ــد ذره بي ــی مانن اســتفاده از ابزارهاي
ــكوپ  ــه ميكروس ــی رود، درصورتی ك ــه كار م ــا ب ــر نخ ه ــاهده دقيق ت ــرای مش ــن ب ــرود. ذره بي ــاال  ب ــاف ب الي
بــرای مشــاهده ليــف موجــود در نخ هاســت. بــراي ايــن كار ابتــدا مقــداري از نخ هــای) ابريشمي،پشــمي و 
پنبــه اي ( را جداگانــه انتخــاب و ســپس زيــر ذره بيــن و يــا ميكروســكوپ، مشــاهده مي شــوند. بــه كمــك 
ايــن ابزارهــا ضخامــت نــخ، تــاب و رنــگ بــا كيفيــت چنــد برابــر قابــل بررســي خواهــد بــود. نخ هايــی كــه 
ــر  ــه ب ــوند ك ــوردار می ش ــي برخ ــتي و يكنواخت ــوند از يكدس ــد می ش ــين آالت تولي ــا ماش ــه و ب در كارخان

كيفيــت آن هــا نيــز تأثيرگــذار اســت. 

نخ پنبه ای زیر ذره بیننخ پشمی زیر ذره بیننخ ابریشمی زیر ذره بین

شکل 1-6



پودمان1: کیفیت سنجی مواد اولیه، ابزار و تجهیزات    

7 6

نخ هــای توليــد شــده بــه روش دســتی كامــًا يكنواخــت و يكدســت نيســتند. همچنيــن گاهــی نخ هايــی 
كــه بــا مــواد رنــگ زای گياهــی، رنگــرزی شــده اند در  طــول نــخ ممكــن اســت رنــگ يكنواختــی نداشــته 
باشــند و حالــت ابرشــی1 بــه خــود بگيرنــد. بــا اين حــال نخ هــای دســت ريس و رنگــرزی گياهــی در بــازار 

طرفــداران بســياری داشــته و ازقيمــت باالتــری نيــز نســبت بــه نخ هــای كارخانــه ای برخــوردار هســتند.

ــایری  ــای عش ــت بافته ه ــت دس ــل مرغوبی ــا عام ــی آن ه ــرزی گیاه ــس و رنگ ــت ری ــای دس نخ ه
شــده اســت.

شکل 7-1 نخ دست ریس با رنگرزی گیاهی

شکل 8-1 دست بافت عشایری با نخ های دست ریس و رنگرزی گیاهی

1- ابــرش: رنگــی كــه در طــول نخ هــا و يــا دســت بافتــه ای كــه بــا ايــن نخ هــا بافتــه شــده بــه صــورت كــم رنــگ و پــر رنــگ 
) فلفل نمكی( 

نکته
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امــروزه بــه دليــل پيشــرفت ابزارهــاي ســنجش آزمايشــگاهي، امكانــات بيشــتري بــراي ســنجش كيفيــت 
مــواد اوليــه در فــرش به وجــود آمــده اســت. در ايــن روش آزمايش هــا بــه دو صــورت فيزيكــي و شــيميايي 
ــنجش  ــراي س ــي ب ــای خاص ــا معياره ــن آزمايش ه ــدام از اي ــر ك ــرد. ه ــورت مي پذي ــا ص ــر روي نخ ه ب

دارنــد.

الف: روش فیزيكي

ــه  ــرد ك ــام می گي ــا انج ــي نخ ه ــاي فيزيك ــاس قابليت ه ــر اس ــنجش ب ــي س ــور كل ــن روش به ط در اي
معمــوالً بــراي ســنجش مقاومــت نخ هــا در برابــر نــور و كشــش انجــام می شــود. بــرای ســنجش مقاومــت 
ــر شــدت نورهــای  ــگ اليــاف را در براب ــا دســتگاه هاي مخصــوص، مقاومــت رن ــور گاهــی ب ــر ن ــخ در براب ن
مختلــف مي ســنجد. گاهــی نيــز بــراي انجــام آن مقــداري نــخ ) ابريشمي،پشــمي و يــا پنبــه اي ( را در مــدت 
مشــخصي، زيــر نــور آفتــاب قــرار می دهنــد و ســپس ميــزان مقاومــت اليــاف را بــه روش دســتي وكششــي 
انجــام می دهنــد تــا ميــزان مقاومــت آن مشــخص گــردد. همچنيــن ميــزان رنــگ پريدگــي آن در مقابــل 
ــور  ــاب ن ــوان از دســتگاه پرت ــور خورشــيد در زمــان مشــخص قابــل ســنجش اســت. در آزمايشــگاه مي ت ن
) مــادون قرمــز يــا مــاوراء بنفــش ( بــه جــاي نــور خورشــيد بــراي ســرعت بخشــيدن بــه ايــن آزمايــش 

ــا ميــزان مقاومــت نخ هــا را ســنجيد. اســتفاده كــرد ت

سنجش دستی مقاومت کششی نخ

شکل 1-9

                 3- روش آزمایشگاهی:
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نمای داخلی دستگاه پرتاب نورنمای خارجی دستگاه پرتاب نور

شکل 1-10

ــي  ــتگاه هاي كشش ــگاه دس ــت در آزمايش ــر از دس ــه غي ــش، ب ــر كش ــت در براب ــنجش مقاوم ــرای س ب
ــزان درجــه بنــدي وجــود دارد كــه مي تواننــد نخ هــا را از نظــر مقاومــت كششــي  ــا مي ــز ب مخصوصــي ني
مــورد ســنجش قــرار دهنــد. بــراي ايــن منظــور مقــداري نــخ ابريشــمي، پشــمي و يــا پنبــه اي را انتخــاب 
ــزان   ــش و مي ــف كش ــای مختل ــپس در درجه  ه ــرار می دهند.س ــي ق ــتگاه هاي كشش ــن دس ــرده و در اي ك
مقاومــت آن هــا را در برابــر پار گــي می ســنجند. اگــر نخــي از ميــزان نيــروي كششــي و مقاومــت زيــادي 

برخــوردار باشــد از نظــر كيفــي بســيار مطلــوب اســت.

ب: روش شیمیايي:

روش شــيميايي از روش هــاي ديگــر ســنجش كيفيــت مــواد اوليــه فــرش اســت كــه بــه دو صــورت ســنجش 
ــرد. ســوزاندن  ــواد حــال ) شــوينده ها و اســيدها ( انجــام مي پذي ــا م ــا شــعله )ســوزاندن( و ســنجش ب ب
ــمي،  ــخ) ابريش ــداري ن ــود. مق ــخص مي ش ــا مش ــس نخ ه ــوص جن ــد خل ــه در آن درص ــت ك ــي اس روش
پشــمي و يــا پنبــه اي و مصنوعــي ( را انتخــاب كــرده ودر مجــاورت شــعلة آتــش در شــرايط ايمــن قــرار 

ــد. ــت مي آي ــر به دس ــرح زي ــه ش ــه ب ــج حاصل ــا نتاي ــوزاندن نخ ه ــس از س ــوزانند .پ داده وآن را می س
 نــخ ابریشــمی: در صــورت خالــص بــودن نــخ ابريشــمي، بــا ســوزاندن آن خيلــی ســريع آتــش گرفتــه 
ــا پشــم در  ــاوت آن ب ــد پشــم ســوخته اســت. تف ــي مانن ــرم و بوي ــد خاكســتر ن و آن چــه به جــاي مي مان

شــكل ظاهــری اســت.) نــخ ابريشــمی لطيــف و بــراق اســت (.
ــا ســوزاندن آن ســريع آتــش گرفتــه و خاكســتر  ــخ پشــم ب ــودن ن ــخ پشــمی: در صــورت خالــص ب  ن
ســخت تر به جــاي مي مانــد و بــوي خــاص پشــم ســوخته دارد. و بــا دوركــردن شــعله، خامــوش می شــود.
ــه آرامــي ســوخته و اندكــی  ــا ســوزاندن آن ب ــخ پنبــه اي ب ــودن ن ــه ای: در صــورت خالــص ب ــخ پنب  ن
خاكســتر ســفيد بــه جــای می گــذارد و بــوي حاصلــه ماننــد كاغــذ ســوخته يــا چــوب اســت. در صــورت
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 خاموش كردن آتش، پنبه به آرامي از درون سوخته شده و سر نخ قرمز مي ماند.
 نــخ ویســکوز: نــوع ديگــري از نخ هــا كــه امــروزه به جــاي ابريشــم بــه كار مــي رود، نــخ ويســكوز اســت.
ايــن نــخ از اليــاف گياهــی تهيــه شــده و نوعــي نــخ فــرآوري شــده اســت. شــناخت ايــن نــخ نســبت بــه 
ابريشــم تنهــا از طريــق ســوزاندن اســت.اين نــخ ســبك تر و در حيــن ســوختن بــوي كاغــذ را مي دهــد.

ــردد و  ــوخته و ذوب مي گ ــرعت س ــه س ــعله ب ــاورت ش ــي در مج ــاي مصنوع ــي: نخ ه ــخ مصنوع  ن
خاكســتر حاصلــه به صــورت گلولــه جمــع شــده و يــا می چكــد. بــوي حاصــل از ســوختن ايــن نــخ شــبيه 

ــوی پاســتيك ســوخته  دارد. ــه ب ب

شکل 11-1 سوختن نخ ابریشمی

شکل12-1  سوختن نخ پشمی
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شک13-1 سوختن نخ پنیه ای

شکل14-1 سوختن نخ مصنوعی
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 روش ديگــر ســنجش شــيميايی، اســتفاده از شــوينده ها و اسيدهاســت. بــرای ايــن آزمايــش مقــداری نــخ 
ــا از  ــد. ت ــًا شستشــو می دهن ــواد شــوينده كام ــا م ــدا ب ــه ای ( را انتخــاب و ابت ) ابريشــمی، پشــمی و پنب
ميــزان ســامت نخ هــا از نظــر كيفيــت نــخ و رنگــرزي مطمئــن شــوند. هرگونــه فرآينــد در تغييــر كيفيــت 

ــه كيفيــت آن ترديــد كــرد. ــا نســبت ب ســامت و رنگــرزي نخ هــا باعــث مي شــود ت
بــرای اســتفاده از ســود ســوزآور در ســنجش كيفــي نخ هــا، می تــوان. مقــداري نــخ ) ابريشمي،پشــمي و يــا 

پنبــه اي ( را انتخــاب و بــه شــكل جداگانــه بــا درصــد مشــخصی از ايــن محلــول، نخ هــا را آزمايــش كــرد.
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مقدمه
مــواد اوليــه بــه كار رفتــه در توليــد فــرش، پيــش از ايــن در كتاب هــاي پايــه دهــم و يازدهــم شــرح داده 
شــده اســت. در ايــن كتــاب بــه تحليــل و چگونگــي ســنجش كيفيــت ايــن مــواد كــه در انــواع فــرش از 
قبيــل گليــم، جاجيــم، زيلــو و قالــي بــه كار رفتــه اســت، پرداختــه مي شــود. مــواد اوليــه در ايــن فرش هــا 
كــه بــه شــكل نــخ هســتند، بــر اســاس روش كاربــرد آن هــا در هــر نــوع دســت بافتــه بــه تفكيــك دســته 

ــده اند. ــدي ش بن

شکل15-1 فرایند تولید مواد اولیه فرش

  سنجش کیفیت مواد اولیه در تولید فرش

 واحد يادگیری 1
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 گليــم دســت بافتــه ای اســت كــه ســطحی صــاف دارد. نخ هايــي كــه در بافــت آن بــه كار مي رونــد شــامل 
تــار) چلــه( و پــود اســت.

شکل16-1 بخشی از یک گلیم

                1 - سنجش کیفی مواد اولیه گلیم

الف: سنجش کیفي تار ) چله ( در گلیم
نخ هــاي تــار ) چلــه ( در بافــت گليــم بيشــتر از جنــس هــاي پنبــه و پشــم اســت، ولــي گاهــي از نخ هــاي 

ابريشــمي نيــز در بافــت گليــم اســتفاده مي شــود. 
يكــی از مشــخصات فنــی نخ هــا واحــد اندازه گيــری آن هاســت كــه بــر اســاس جنــس نخ هــا ايــن واحدهــا 
ــای  ــری نخ ه ــد اندازه گي ــت. واح ــس1« اس ــه ای »تك ــای پنب ــری نخ ه ــد اندازه گي ــتند. واح ــاوت  هس متف
ــن واحــد  ــود. همچني ــری می ش ــری اندازه گي ــام ميكرومت ــه ن ــزاری ب ــا اب ــه ب ــرون2 اســت، ك پشــمی ميك

ــد. ــر3 می باش ــمی دني ــخ ابريش ــری ن اندازه گي
مشخصات فنی و چگونگی سنجش كيفيت انواع نخ های تار در گليم به شرح جدول زير است:

1- تكس)Ktex(: واحد اندازه گيری نخ پنبه ای است. وزن 1000 متر نخ پنبه ای به گرم را تكس می نامند.
2- يك ميكرون برابر با يك هزارم ميلی متر است. ) ميلی تر 1 = 1000 ميكرون. 

3- دنير: واحد اندازه گيری ضخامت ابريشم است و عبارت است از 9000 متر ليف ابريشم بر حسب گرم.
استاندارد وزن اين 9000 متر هميشه بين حداقل 60 گرم و حداكثر 160 گرم می باشد.

W , 9000=W=L÷D به معنی وزن است و L به معنی طول است.
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سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ چله 
پنبه ای

1. قطر الياف
  • )بين 7 تا 12( ميكرون

2. تاب:
  • پرتاب 
3. رنگ: 

  • خود رنگ
  • )گياهی-  شيميايي(

4. توليد: ماشينی
5. نمره نخ پنبه ای:

 )40-32-20-10-5( نمره  تكس نخ پنبه بين 5 تا 40 
است هرچه نمره تكس باالتر باشد نخ مرغوب تر ونازک تر 

است.
6. تعداد ال: )6-9-15-18-21-24( ...

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر(  

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب.

2. استحكام:
  • تجربی با كشش دست 

  • آزمايشگاهی.
3. سامت الياف: 

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

نخ چله 
پشمی

1. رنگ:
  • خود رنگ 

  • رنگرزی ) گياهی و شيميايی(
2. تاب: پرتاب ) 95 تا 110 تاب در يك متر (

3. طول الياف پشم: )3 تا 7 سانتی متر( قطر الياف پشم 
)بين 30 تا 40( ميكرون.

4.كيفيت:
  • پشم درجه 1)با قطر30 ميكرون(

  • پشم درجه 2 )با قطر 30 تا  35 ميكرون (
  • پشم درجه 3 )با قطر 35 تا 40 ميكرون(

اگر قطر الياف پشم كمتر از 30 ميكرون باشد برای بافت 
گليم مناسب نيست.

5.توليد:
  • ماشينی
  • دستی

1. رنگرزی: بانم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب.

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست.

  • آزمايشگاهی.
3. سامت الياف:

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب.

4. خلوص الياف:
  • خالص

  • داشتن ناخالصی
5. روش تشخيص عدم خلوص:

  • شناسايی به روش فيزيكی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی ) حال 

شيميايی(

نخ چله 
ابريشمی

1. رنگ: رنگرزی ) گياهی و شيميايی (
2. تاب: پرتاب ) حدود 300 تاب در يك متر (

3. در بازار چله ابريشمی معموال به )ال( شناخته می شود 
كه عبارتنداز : 

)24-27-30-33-36-39-42(  ...

1. استحكام:
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی
2. صاف و يكنواخت بودن و نداشتن پا ملخی.

3. خلوص الياف
  • خالص

  • ناخالصی
4. روش تشخيص ناخالصی:

  • شناسايی به روش فيزيكی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی )سود سوزآور(

5 سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

نخ چله 
غیر 

طبیعی

استفاده از آن غير استاندارد و نادرست است.
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ــتر  ــت بيش ــرای مرغوبي ــاخصه هايی ب ــانه ها و ش ــده اند از نش ــد ش ــی تولي ــاف طبيع ــا الي ــه ب ــی ك نخ هاي
ــده شــدن اســت ــاف طبيعــی پيــش از تابي ــودن الي ــاه نب ــن نشــانه ها، كوت برخــوردار هســتند. بارزتري

. بلند بودن الیاف طبیعی باعث بروز ویژگی های زیر در نخ های مرغوب می شود:
• صافي و یکنواختي نخ ها؛

• داشتن قطر مناسب براي نخ ) میکرون (؛
• نداشتن پا ملخي و پرز در نخ تابیده شده

•  پیــش از ورود بــه آزمایشــگاه پوشــیدن لبــاس کار الزامــي اســت. همچنیــن هنــگام ســوزاندن 
ــرار گرفتــه باشــند. ــر روي ســینک کارگاه ق نــخ بایــد دســت ها ب

ــتفاده  ــیمیایی ( اس ــای ش ــیمیایي ) حالل ه ــه روش ش ــمي ب ــاي پش ــش نخ ه ــگام آزمای • هن
از ماســک و دســتکش التکــس، الزامــي اســت. همچنیــن انجــام  ایــن آزمایــش بایــد در ســینک 

ــد. کارگاه باش

ــي شــکل ظاهــري آنهــا، جنــس هــر یــک را  ــا بررس ــرده و ب ــه ک ــوع نــخ چلــه را تهی 1 چنــد ن  
ــید. ــخیص داده و بنویس تش

2 یــک نــخ تــار ) چلــه ( پنبــه اي مناســب بــراي بافــت گلیــم را انتخــاب و اســتحکام، ســالمت   
الیــاف و کیفیــت رنگــرزی آن را ســنجش کنیــد. پاســخ را در فایــل word تایــپ کــرده بــه همــراه 

یــک تکــه از نــخ بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد.

ــتحکام،  ــرده و اس ــاب ک ــم را انتخ ــت گلی ــراي باف ــب ب ــمي مناس ــه ( پش ــار ) چل ــخ ت ــک ن 3 ی  
ســالمت نــخ و کیفیــت رنگــرزی آن را ســنجش کنیــد. پاســخ خــود را در فایــل word تایــپ کــرده 

و بــه همــراه یــک تکــه از آن بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد. 

نکته

ایمنی و 
بهداشت

فعالیت 
عملی
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 ب( سنجش کیفي پود در گلیم

ــد، به طــور معمــول از جنــس پشــم، پنبــه  ــه كار می رون ــه عنــوان پــود ب نخ هايــي كــه در بافــت گليــم و ب
ــای  ــت آن مشــابه نخ ه ــی و روش ســنجش كيفي ــن بســياری از مشــخصات فن و ابريشــم هســتند. بنابراي
چلــه در گليــم اســت. پــود در گليــم نســبت بــه  چلــة آن كم تاب تــر اســت. مشــخصات فنــی و چگونگــی 
ســنجش كيفيــت انــواع پــود در گليــم در جــدول زيــر صــورت مشــروح آمــده اســت. در قســمت هايی كــه 
مشــخصات فنــی نخ هــای پــود گليــم بــا نــخ چلــه تفــاوت دارد، بــا رنــگ قرمــز در جــدول مشــخص شــده 

اســت.
ماده سنجش کیفیتمشخصات فنينوع

نخ پود 
پنبه ای

1. قطر الياف برحسب ميكرون: 
  • درجه يك
  • درجه دو
  • درجه سه

2. تاب: 
  • پرتاب

  • کم تاب
  • معمولی 

3. رنگ: 
  • خود رنگ

  • رنگرزی)گياهی-  مصنوعی(
4.توليد: ماشينی

5. نمره نخ پنبه ای: 5
6. تعداد ال: 12 تا 6  ال

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر(

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا 
دستمال مرطوب

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست 

  • آزمايشگاهی
3. سامت الياف: 

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر 
نور:

  • تجربی
  • آزمايشگاهی

نخ پود                                        
پشمی

1. رنگ:
  • خود رنگ 

  • رنگرزی ) گياهی و شيميايی(
2. تاب: معمولی ) 80 تا 95 تاب در یک متر (

3. طول الياف پشم: )3 تا 7 سانتی متر( قطر الياف 
پشم )بين 30 تا 40( ميكرون

4. كيفيت:
  • ليف پشمی درجه 1)با قطر30 ميكرون(

  • ليف پشمی درجه 2 )با قطر 30 تا  35 ميكرون (
  • ليف پشمی درجه 3 )با قطر 35 تا 40 ميكرون(

اگر قطر نخ پشمی كمتر از 30 ميكرون باشد برای بافت 
گليم و قالی مناسب نيست.

5. توليد:
  • ماشينی
  • دستی

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا 
دستمال مرطوب

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی.
3. سامت الياف:

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. خلوص الياف:
  • خالص

  • داشتن ناخالصی
5. روش تشخيص عدم خلوص:

  • شناسايی به روش  شيميايی 
)سوزاندن(

  • شناسايی به روش شيميايی )حال 
شيميايی(
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نخ پود                    
ابريشمی

1. رنگ: رنگرزی ) گياهی و شيميايی (
2. تاب: پرتاب ) حدود 300 تاب در يك متر (

3. در بازار جله ابريشمی معموال به )ال( شناخته 
می شود كه عبارتنداز : 

)24-27-30-33-36-39-42(  ...

1. استحكام:
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی
2. صاف و يكنواخت بودن و نداشتن پا 

ملخی
3. خلوص الياف

  • خالص
  • ناخالصی

4. روش تشخيص ناخالصی:
  • شناسايی به روش شيميايی 

)سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی

 )سود سوزآور(
5. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر 

نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

نخ پود غیر 
طبیعی

استفاده از آن غير استاندارد و نادرست است.

1 از بیــن چنــد نــوع نــخ پنبــه اي موجــود در کارگاه، نــخ پنبــه اي مناســب بــراي  پــود گلیــم را   
انتخــاب و از نظــر کیفــي ســنجش نماییــد. ســپس نتیجــه را بــه تفضیــل در کالس ارایــه کنیــد.

ــراي پــود گلیــم انتخــاب کــرده  2 یــک نــخ پشــمي را ابتــدا از نظــر شــکل ظاهــري مناســب ب  
و ســپس  کیفیــت آن را بــه روش هــاي مختلــف ) فیزیکــي و شــیمیایي ( ســنجش کنیــد. نتایــج 

بدســت آمــده را در قالــب یــک جــدول تنظیــم و بــه هنــر آمــوز خــود ارایــه کنیــد.

جنــس نــخ هــاي بــه كار رفتــه در توليــد جاجيــم در بيشــتر مناطــق كشــور پشــمي اســت كــه بــراي تــار 
و پــود هــر دو اســتفاده مــي شــود. امــا امــروزه در برخــي نقــاط بــه جــاي پشــم از نــخ هــاي كامــوا نيــز 

اســتفاده مــي شــود كــه اصالــت الزمــه را نداشــته و ارزش افــزوده چندانــي نــدارد.
كليــه مشــخصات فنــی و ســنجش كيفيــت نــخ چلــه پشــمی در جاجيــم مشــابه جــدول نــخ پشــمی در 
گليــم اســت. همچنيــن مشــخصات فنــی و ســنجش كيفيــت نــخ پــود پشــمی در جاجيــم مشــابه بــا جدول 

نــخ پــود پشــمی در گليــم اســت كــه در صفحه هــای قبلــی آمــده اســت.

فعالیت 
عملی

                 2 - سنجش کیفی مواد اولیه جاجیم
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شکل17-1 جاجیم بافته شده

نمونه پشم رنگرزی شده با رنگ شیمیایینمونه پشم رنگرزی شده با رنگ گیاهی

شکل1-18

نمودار نوع تاب نخ
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ــي شــود. جنــس  ــود اســتفاده م ــه( و پ ــار ) چل ــرای ت ــه ب ــی اســت ك ــو نخ هاي ــت زيل ــه در باف ــواد اولي م
ــت. ــه ای اس ــر دو پنب ــو ه ــود در زيل ــار و پ ــای ت نخ ه

الف: سنجش کیفي تار ) چله( در زيلو

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ چله 
پنبه ای

1. قطر الياف) بين 7 تا 12 ( ميكرون=
• درجه يك
• درجه دو
• درجه سه

2. تاب: پرتاب
3. رنگ: 

• خود رنگ
• رنگرزی)گياهی-  مصنوعی(

4. توليد: ماشينی
5. نمره نخ پنبه ای: 5
6. تعداد ال: 12 تا 6 ال

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر( 

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب

2. استحكام: 
• تجربی با كشش دست

• آزمايشگاهی
3. سامت الياف: 

• به صورت چشمی
• آزمايشگاهی

• وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوپ

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
• تجربی

• آزمايشگاهی

شکل19-1 نمونۀ یک زیلوی بافته شده است.

                 3 - سنجش کیفی مواد اولیه زیلو
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ب: سنجش کیفي پود در زيلو:

1 10 تــار نــخ پشــمي رنــگ شــده بــه طــول 10 ســانت را از چنــد رنــگ ) ســورمه اي، قرمــز، کــرم   
و ســبز ( انتخــاب و هــر 10 نــخ از یــک رنــگ را بــا نــخ پنبــه اي از وســط ببندیــد.  قســمت میانــي 
ــا 30  ــه مــدت 10 ت ــده شــود. ســپس آن هــا را ب ــه عــرض 1 ســانت پیچی ــه اي ب ــا نــخ پنب نخ هــا ب

روز در آفتــاب قــرار دهیــد. 
2 یــک دســته نــخ ده تایــي دیگــر از هــر رنــگ آمــاده و آن هــا را جداگانــه بــا آب خالــي بشــویید   

ــک کنید. ــایه خش و در س
ــودر  ــا آب و پ ــه ب ــا را جداگان ــاده و آن ه ــگ آم ــر رن ــر از ه ــي دیگ ــخ ده تای ــته ن ــک دس 3 ی  

ــد. ــک کنی ــا را خش ــپس آنه ــد و س ــو دهی ــوینده، شستش ش
ــنجید.  ــي آن را بس ــت کشش ــت مقاوم ــا دس ــرده و ب ــاب ک ــگ انتخ ــر رن ــخ از ه ــار ن ــک ت 4 ی  

ــد. ــاهده کنی ــت مش ــا دق ــاف آن را ب ــن الی ــر ذره بی ــپس زی س
ــرده  ــت ک ــک ثب ــه تفکی ــي ب ــاال را در جدول ــاي ب ــده از آزمایش ه ــت آم ــه دس ــج ب 5 نتای  
ــود  ــوز خ ــه هنرآم ــود را ب ــه کار خ ــد. نتیج ــرار دهی ــک ق ــر ی ــار ه ــه را کن ــاي حاصل و نمونه ه

ــد. ــل دهی تحوی

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ پود پنبه ای

1. قطر الياف ) بين 7 تا 12 ( ميكرون
• درجه يك
• درجه دو
• درجه سه

2. تاب: 
• بدون تاب

3. رنگ: 
• خود رنگ

• رنگرزی)گياهی-  مصنوعی(
4. توليد: ماشينی

5. نمره نخ پنبه ای: 5
6. تعداد ال: 12-6 ال

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر(

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا 
دستمال مرطوب

2. استحكام: 
• تجربی با كشش دست

• آزمايشگاهی
3. سامت الياف: 

• به صورت چشمی
• آزمايشگاهی

• وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوپ

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در 
برابر نور:
• تجربی

• آزمايشگاهی

فعالیت 
عملی
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رنگرزی نامرغوب نخرنگرزی مرغوب نخ

شکل1-20

نمودار انواع سنجش کیفی در رنگرزی الیاف پنبه ای

فعالیت 
عملی

فعالیت 
ــتگاهی، عملی ــتي و دس ــه روش دس ــپس ب ــرده و س ــاب ک ــود را انتخ ــار و پ ــه اي ت ــخ پنب ــداري ن  مق

ــزان  ــم و می ــي تنظی ــه را در جدول ــد. نتیج ــش کنی ــش آزمای ــر کش ــا را در براب ــت آن ه مقاوم
ــتگاه  ــدي دس ــواع درجه بن ــاس ان ــر اس ــپس ب ــت و س ــروي دس ــا نی ــدا ب ــاف را از ابت ــت الی مقاوم

ــد. ــزارش دهی ــه را در کالس گ ــرده و نتیج ــت ک ــی ثب ــت کشش ــنجش مقاوم س

ــی  ــه اتفاق ــد چ ــرار دهی ــید ق ــور خورش ــر ن ــی در براب ــده را مدت ــگ نش ــه ای رن ــخ پنب ــر ن اگ
می افتــد؟

آزمایش کرده و نتیجه را در کالس نمایش دهید. ) زمان را ثبت کنید (.
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نــور آفتــاب بــرای ســامتی انســان ها مفيــد اســت بــه هميــن دليــل اســت كــه در ســاخت وســاز خانه هــا 
وجــود پنجره هــای نورگيــر اهميــت دارد. از طرفــی نــور آفتــاب از عواملــی اســت كــه برخــی از ميكروب هــا 

ــرد. ــن می ب را از بي
پرســش: بــرای جلوگيــری از آســيب رســيدن بــه اليــاف طبيعــی بــه كار رفتــه در انــواع فــرش و رنــگ 

آن هــا در برابــر نــور آفتــاب چــه بايــد كــرد؟

 
  مقداري نخ پنبه اي، تار و پود را به تفکیک در مراحل زیر مورد سنجش قرار دهید:

ــي 10، 15، 20، و 30  ــور خورشــید و در فاصلــۀ زمان ــر ن 1  ابتــدا مقــداري از آن را انتخــاب و در براب   
روزه قــرار دهیــد و ســپس در جدولــي تغییــرات رنــگ آن را بــا ارائــه نمونــه نشــان دهیــد. همیــن 
ــي کمتــر انجــام داده  ــوري آزمایشــگاهي در فواصــل زمان ــا دســتگاه پرتــو ن آزمایــش را مي تــوان ب

و تغییــرات را ثبــت کنیــد.
ــه  ــي بشــویید، ســپس نمون ــا آب معمول ــود و چلــه را ب ــه اي تــار و پ 2  مقــداري از نخ هــاي پنب   

پیــش از شستشــو و بعــد از شستشــو را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــد.
ــه  ــداري را نگ ــته و مق ــوینده شس ــواد ش ــا م ــده را ب ــگ ش ــه ای رن ــای پنی ــداري از نخ ه 3  مق   

ــد. ــه کنی ــر مقایس ــا یکدیگ ــا را ب ــپس آن ه ــد و س داری
ــه اي  ــاي پنب ــي نخ ه ــنجش کیف ــات س ــي از گزارش ــورت آلبوم ــه را به ص ــج حاصل ــت نتای در نهای

ــه بحــث بگذاریــد. ــه داده و نتایــج آن را در کالس ب ــه هنرآمــوز ارائ ب

فعالیت 
عملی

ــرز اســت. جنــس  ــود و پ ــه (، پ ــار ) چل ــی و مــوارد اوليــة شــامل نخ هــای ت ســاختار تشــكيل دهنــدة قال
ــه اي، پشــمي و ابريشــمي اســت.  ــا  پنب ــن نخ ه اي

الف: سنجش کیفي نخ تار ) چله ( در قالي:

ــوند، دارای  ــتفاده می ش ــی اس ــه ( در قال ــار ) چل ــرای ت ــف ب ــای مختل ــه از جنس ه ــی ك ــام نخ هاي تم
مشــخصات فنــی و ســنجش كيفيــت مشــابه نــخ تــار ) چلــه ( در گليــم دارنــد ، بــه جــدول مربوطــه در 

چنــد صفحــة قبــل مراجعــه شــود.

ب: سنجش کیفي نخ  پود در قالي:

ــی  ــی و چگونگ ــخصات فن ــت و مش ــم اس ــم و ابريش ــه، پش ــای پنب ــی از جنس ه ــود در قال ــای پ نخ ه
ــادآوری  ــرای ي ــود در گليــم اســت. ب ــخ پ ــن نخ هــا ماننــد جــدول ســنجش كيفــی ن ســنجش كيفيــت اي

ــه شــود. ــه آن جــدول مراجع بيشــتر ب
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ب : سنجش کیفی نخ پرز در قالی

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ پرز 
پشمی

1. رنگ:
• خود رنگ 

• رنگرزی ) گياهی و شيميايی(
2. تاب: معمولی ) 80 تا 95 تاب در یک متر (
3. طول الياف پشم: )2 تا 5 سانتی متر( قطر 

الياف پشم )بين 30 تا 40( ميكرون.
4. كيفيت:

• پشم درجه 1)با قطر30 ميكرون(
• پشم درجه 2 )با قطر 30 تا  35 ميكرون (
• پشم درجه 3 )با قطر 35 تا 40 ميكرون(

5. توليد:
• ماشينی
• دستی

6.پشم های خارجی که به تاپس معروف است 
دارای قطر کمتری است و طول الیاف آن بیشتر 

و نیز صاف تر است که از ان می توان نخ های 
نازک تر و با استحکام بیشتری تولید نمود، ولی 

این نوع نخ ها بدلیل نداشتن حالت ارتجاعی 
زیاد برای فرش های زیر پا مناسب نیست و تنها 

در بخش تابلو و پرده توصیه می شود

7. نخ های ریسیده شده با مخلوط پشم داخلی 
و خارجی )با درصدهای  مختلف(انجام می گیرد 

برای فرش های ریزبافت استفاده می گردد.

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب.

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی 
3. سامت الياف:

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. خلوص الياف:
  • خالص

  • داشتن ناخالصی
5. روش تشخيص عدم خلوص:

  • شناسايی به روش شيميايی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی )اسيد 

سولفوريك(
6. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:

  • تجربی
  • آزمايشگاهی

7. شناسایی الیاف خارجی)تاپس(:
  • نرم تر از پشم های داخلی است)با لمس 

کردن(
  • طول الیاف نخ های خارجی بیشتر از الیاف 

نخ های داخلی است.
  • سطح الیاف نخ های خارجی صاف تر از 

نخ های داخلی است

نخ پرز 
ابريشمی

1.رنگ: رنگرزی ) گياهی و شيميايی (

2.تاب: معمولی ) حدود 90تا120 تاب در يك 
متر (

3.در بازار چله ابريشمی معموال به )ال( شناخته 
می شود كه عبارتنداز : )30-33-36-39-42-

)24-27

1. استحكام:
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی
2. صاف و يكنواخت بودن و نداشتن پا ملخی.

3. خلوص الياف
  • خالص

  • ناخالصی
4. روش تشخيص ناخالصی:

  • شناسايی به روش شيميايی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی )سود سوزآور(

5. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

ــم های  ــاف پش ــه الی ــبت ب ــول بیشــتری نس ــر و ط ــر کمت ــی دارای قط ــم های خارج ــاف پش ــرا الی چ
داخلــی دارنــد؟

فکر کنید
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 تمرین سنجش کیفیت نخ ) پنبه، پشم و ابریشم(:

ــود و  ــار و پ ــتفاده در ت ــراي اس ــه اي ب ــمي و پنب ــمي، پش ــاي ابریش ــبي از نخ ه ــدار مناس 1 مق  
ــد. ــرز را انتخــاب کنی پ

آن ها را دسته بندي کرده و مورد سنجش کیفي قرار دهید.
2  ارائه جدول کامل سنجش کیفیت نخ هاي قالي

موارد آزمایش:
الف: خلوص جنسیت نخ

ب: استحکام نخ
پ: نوع تاب نخ

ت: کیفیت رنگرزي
ث: منطقه اي                     

ــه دســت آمــدۀ هــر  ــي، مشــاهده اي و آزمایشــگاهي ســنجیده و نتایــج ب ــه روش تجرب نخ هــا را ب
کــدام را بــه تفکیــک در جدولــي بــا ارائــه نمونــه ثبــت کــرده و در کالس مطــرح کنیــد.

فعالیت 
عملی
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 واحد يادگیری 2

مقدمه
توليــد فــرش همــواره وابســته بــه ابــزار و تجهيزاتــی اســت كــه بــا كيفيــت مناســب در اختيــار بافنــدگان 
ــن  ــد اي ــن در تولي ــيوه های نوي ــری ش ــای كار، به كارگي ــر فض ــی، تغيي ــرفت علم ــا پيش ــرد. ب ــرار می گي ق
ضــرورت پيــش می آيــد تــا تغييــرات حاصلــه  در اســتفاده از ابــزار و تجهيــزات فــرش را تحليــل كــرده و 
ــه كار گرفــت. همچنيــن به كارگيــری  ــواع آن ب ــه ان ــا توجــه ب ــن آن هــا را در فراينــد توليــد فــرش ب بهتري
ابــزار و تجهيــزات پيشــرفته ای كــه بتوانــد شــيوه های بهتــری را در توليــد باعــث گــردد، از اهميــت خاصــی 

برخــوردار اســت.
در ايــن واحــد يادگيــری ابتــدا بــه  معرفــی تعــدادی از ابــزار و تجهيــزات متــداول و موجــود در بــازار بــرای 
ــه در  ــدی ك ــای  جدي ــه و ســپس نموداره ــی ( پرداخت ــم و قال ــو، گلي ــم، زيل ــرش ) جاجي ــواع ف ــد ان تولي
ــواع فــرش در بســياری  ــی حاصــل شــده اســت، معرفــی می شــوند. از آن جايی كــه بافــت ان آن هــا تغييرات
ــزار و تجهيــزات بســيار  ــوام كوچ نشــين نيــز رواج دارد، اب از مناطــق كشــور و حتــی در ميــان عشــاير و اق
متفاوتــی نيــز در فرآينــد توليــد آن هــا بــه كار گرفتــه می شــود. در ايــن بخــش متداول تريــن آن هــا معرفــی 

می شــوند.

تحلیل تغییرات در ابزار و تجهیزات فرش
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شکل21-1  دار ثابت چوبی برای بافت قالی و گلیم

شکل22-1  دار چوبی و ثابت برای بافت زیلو
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شکل23-1 دستگاه چوبی بافت جاجیم

ابــزار و تجهيــزات مــورد نيــاز در توليــد گليــم و قالــی بــه طــور معمــول شــامل دار، قــاب، دفتيــن، ســيخ 
ــزات دارای  ــزار و تجهي ــن اب ــك از اي ــر ي ــود. ه ــی( می ش ــو )سركش ــی و قش ــيش(، قيچ ــی )ش ــود كش پ
مشــخصات فنــی ويــژه ای اســت كــه بايــد از جنــس وكيفيــت مناســبی ســاخته شــده باشــند تــا بافنــده 
دچــار مشــكل نگــردد. بــه هميــن منظــور بــرای ســنجش كيفيــت آن هــا مــواردی  را بايــد در نظــر گرفــت.

در جــدول زيــر ضمــن مشــخص نمــودن نــوع ابــزار و تجهيــزات، مشــخصات فنــی و ســنجش كيفــی هــر 
كــدام بــه اختصــار شــرح داده شــده اســت.

              1 - تحلیل تغییرات در ابزار و تجهیزات گلیم و قالی

ــد،  ــتجو کنی ــی را جس ــای محل ــت بافته ه ــواع دس ــدگان ان ــان بافن ــود در می ــی خ ــه زندگ در منطق
ــد.  ــس بگیری ــا عک ــد و از آن ه ــاهده کنی ــت مش ــه دق ــا را ب ــت آن ه ــتگاه های باف ــا و دس داره

ــد. ــرح دهی ــان ش ــان داده و برایش ــان نش ــر هنرجوی ــه دیگ ــا را در کالس ب عکس ه

پژوهش 
کنید
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  الف:  سنجش کیفی ابزار و تجهیزات موجود در تولید گلیم و قالی

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ابزار و تجهیزات

دار

1. جنس: فلزی )آهن(
2. ايستايی:
  • عمودی

  • افقی )عشايری(
3. اجزا, تشكيل دهنده: راست روها، سردار، 

زيردار، فندک، كوجی، نردبان، تخته

1. استحكام: در مقابل كشش 
چله

2. عدم حركت و ثبات چهارچوب 
دار

3. تناسب ارتفاع و عرض دار
4. تخته قالی دارای طول و عرض 

و ضخامت مناسب باشد.
5. فاصله بين نرده ها مناسب 

باشد. )تنظيم ارتفاع(

قالب

1. جنس: فلز فوالد
2. اجزا, تشكيل دهنده: دسته، تيغه، سر قاب

1. صيقلی بودن سر قاب و 
متناسب با رج شمار قالی

2. تيز بودن تيغه
3. تناسب دسته

دفتین

1. جنس: 
  • فلزی )فوالدی(با قابليت فنری

  • فلزی، چوبی
2. اجزاء تشكيل دهنده: دسته، پره ها

1. صيقلی بودن پره ها و دسته
2. مناسب بودن زاويه دسته

3. متناسب بودن پره ها با 
رج شمار

پودکشــی  ســیخ 
) شــیش (

1. جنس: فلز آهن با قابليت فنری   
2. معموالًعرض آن 1,5 سانتی متر و ضخامت آن 
1 ميلی متر و طول آن بين 40 تا 70 سانتی متر 
است. دارای يك قاب در سر شيش برای گرفتن 

نخ و يك سوراخ در انتها برای آويزان كردن.

صيقلی بودن كل قطعه

قیچی

1. جنس: فلز فوالد
2. اجزا, تشكيل دهنده: دسته، تيغه، پيچ و مهره

1. صيقلی بودن دسته 
2. تيز بودن تيغه

3. كيفيت مناسب ساختاری و 
تركيب اجزا تيغه ها و پيچ اتصال.

قشو ) سرکشی (

1. جنس:  فلزی )فوالدی( با قابليت فنری   
2. دارای دندانه های درشت جهت شانه و 

سركشی پرزها

1. صيقلی بودن دندانه ها
2. يكنواختی دندانه ها
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شکل25-1  سر دار متحرک زاویه دارشکل24-1  فندک دار

شکل27-1 سر دار متحرکشکل26-1  فندک دار لوالیی ) زاویه دار (

امــروزه عــاوه بــر دار ثابــت چــوب، دارهايــی از جنــس فلــز وجــود دارد كــه ســر دار يــا زيــر دار آن متحرک 
ــدام از  ــر ك ــت ه ــم اســتفاده می شــوند.  قابلي ــی و گلي ــت قال ــرای باف ــا ب ــن داره ــردان می باشــند اي و ياگ
ــوع دســت بافته، كار  ــه ن ــا توجــه ب ايــن دارهــا ويژگــی خاصــی را در فراينــد بافــت ايجــاد می كنــد كــه ب
ــان  ــوده و زم ــذار ب ــر گ ــده اث ــرعت كار بافن ــر س ــا ب ــن مكانيزم ه ــی از اي ــان تر می كند.برخ ــده را آس بافن
بافــت را كمتــر می كننــد. برخــی نيــز بــر صــاف و يكدســت بــودن بافتــه اثــر می گذارنــد، ماننــد دارهــای 
ــر روی دار كار  ــه ب ــدن بافت ــا چرخان ــی ب ــای پايين كشــی قال ــه ج ــت ب ــداری باف ــس از مق ــه پ ــردان ك گ

ــد. ــه می ياب ادام
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شــکل29-1 دار افقــی بــا قابلیــت جابه جایــی بــرای بافــت قالــی شکل28-1 سر دار متحرک و زیردار گردان
و گلیــم

نمونه دارهای متداول برای بافت قالی و گلیم

شکل32-1 سیخ پودکشیشکل31-1 قالبشکل30-1 دفتین

ابزارهــای متــداول در بافــت قالــی و گليــم، دفتيــن ) بــرای كوبيــدن رديف هــای بافــت، قــاب )بــرای گــره 
زدن(، ســيخ پودكشــی )بــرای عبــور دادن پــود نــازک و كلفــت در ميــان چله هــا(، قيچــی ) بــرای بريــدن 
ــن  ــه اي ــاز كــردن نخ هــا از يكديگــر( می باشــند. البت ــرای شــانه كــردن و ب ــه ســر پرزهــا( و قشــو )ب اضاف
ــد  ــر چن ــتند. در تصوي ــی هس ــای محل ــوع و نام ه ــكل های متن ــران دارای ش ــف اي ــق مختل ــزار در مناط اب

ــن ابزارهــا مشــاهده می شــوند.  ــه از اي نمون
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ــزار و  ــرده و اب ــتجو ک ــی جس ــود را به صــورت گروه ــی در منطقــه خ ــا گلیم باف ــی ی  چنــد کارگاه قال
تجهیــزات هــر کــدام را از نظــر کیفیــت، ســنجش و گــزارش آن را همــراه بــا تصاویــر در کالس ارائــه 

 . کنید

1  ابــزار و تجهیــزات کارگاه خــود را بررســی کــرده و گزارشــی از ویژگی هــای خــوب و یــا اشــکاالت   
آن را تهیــه کــرده و در کالس مطــرح کنید. 

فعالیت 
عملی

کار گروهی

شکل35-1 قشوشکل34-1 قیچی

ــد  ــود در تولی ــزات موج ــزار و تجهی ــه اب ــا نمون ــی را ب ــتگاه ترکیب ــای دس ــت و ویژگی ه 1  کیفی  
ــل  ــود تحوی ــوز خ ــر آم ــه هن ــم و ب ــی تنظی ــه را در جدول ــه و نتیج ــر مقایس ــا یکدیگ ــرش، ب ف

ــد. دهی
2  در مــورد هــاف نقشــه خوان تحقیــق کــرده) میدانــی- اینترنتــی( و گــزارش کاملــی از ســنجش   

ــرح کنید. ــت آن در کالس مط کیفی
3  ویژگی های کیفی استفاده از دار ارگونومی را تحقیق کرده و در کالس مطرح کنید.  

ــرده و در  ــی ک ــی را بررس ــی معمول ــه قیچ ــبت ب ــه دار نس ــی لب ــری قیچ ــت به کارگی 4   کیفی  
ــد. ــل دهی ــود تحوی ــوز خ ــه هنرآم ــی ب گزارش

 به نظر شما برای بافت فرش های بزرگ پارچه  چند هزار متر مربعی از چه داری استفاده می شود؟ در 
اینترنت جستجو کرده و ویژگی ها و مشخصه های آن را به شکل مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.

فعالیت 
عملی

پژوهش 
کنید
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نوع ابزار و تجهیزات 
جاجیم

سنجش کیفیتمشخصات فني

دستگاه

1- جنس:
  • چوبی
  • فلزی

2- ايستايی:
  • افقی

  • عمودی
3- اجزای تشكيل دهنده:

زيردار، سردار، سه پايه نگهدارنده، 
كوجی، راست روها

1- استحكام در مقابل كشش چله ها
2- ثابت و محكم بودن پايه های فرو رفته در 

زمين برای دستگاه چوبی
3- تناسب عرض و ارتفاع سه پايه نگهدارنده 

با عرض بافته
4- تناسب قطر كوجی با قطر نخ

5- صيقلی بودن اجزاء ) دستگاه چوبی و 
فلزی(

دفتین

جنس:
  • چوبی
  • فلزی

1- صيقلی بودن تيغه ها و دسته
2- مناسب بودن زاويه دسته با تيغه

ب: سنجش کیفي ابزار و تجهیزات موجود در تولید جاجیم و زيلو

ــزار  ــا و اب ــزای آن ه ــتگاه ها(، اج ــا دس ــو ب ــم وزيل ــد جاجي ــتگاه )تولي ــاب نصــب دس ــال گذشــته در كت س
بافــت جاجيــم و زيلــو، آشــنا شــده ايد. پــس از مــرور آن جــدول زيــر بــه طــور كلــی مشــخصات فنــی و 

ــد. ــان می ده ــا را نش ــت آن ه ــنجش كيفي س

شکل36-1 دستگاه چوبی جاجیم بافی )افقی(



پودمان1: کیفیت سنجی مواد اولیه، ابزار و تجهیزات    

35 34

سنجش کیفیمشخصات فنينوع ابزار و تجهیزات زیلو

1- جنس:دستگاه
  •چوبی

2- ايستايی:
  •عمود

3- اجزاء تشکیل دهنده:

- اتصال محكم اجزاء به يكديگر
- ثابت بودن پايه ها در زمين

- ارتفاع مناسب سه پايه نگهدارنده 
براي دارهاي افقي 

1- جنس:پنجه
•چوبی و فلزي

- دسته چوبي صيقلي 
- پره هاي فلزي صاف و موازي

1- جنس:کمانه
•چوبی

- كامًا صيقلي 

1- جنس:چوشلیت
•چوبی

- كامًا صيقلي 

1- جنس:پشت بند
• فلزي

2- با زنجير فوالدي و سوزن بزرگ

- محكم و مناسب بودن جوش 
ميله فلزي به زنجير 

شکل38-1 پنجه شکل37-1 دستگاه زیلو بافی

  ابــزار و تجهیــزات جاجیــم بافــی در منطقــه خــود را جســتجو کــرده و از آن هــا عکــس گرفتــه و 
ویژگــی آن هــا را بــه طــور دقیــق بنویســید، ســپس در کالس ارائــه کنیــد.

فعالیت 
عملی
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1  ابــزار و تجیهــزات زیلوبافــی را جســتجو کــرده) میدانــی- اینترنتــی( و محاســن و معایــب هــر   
یــک را بــه تفصیــل توضیــح دهیــد.

2  ابــزار و تجهیــزات جاجیــم و زیلــوی موجــود در کارگاه را فهرســت بــرداری کــرده و در جدولــی   
مشــخصات فنــی و کیفیــت هــر کــدام را بــه تفکیــک شــرح داده و در کالس مطــرح کنیــد.

ــرای بافــت جاجیــم و  ــزات جدیــدی ب ــزار و تجهی ــد، چنان چــه اب ــتجو کنی ــی جس در محــل زندگ
یــا زیلــو ســاخته شــده اســت، از آن عکــس بگیریــد. ســپس در یــک جــدول تفــاوت آن را بــا ابــزار 

قبلــی و ویژگی هــای خاصــش نوشــته و بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد

فعالیت 
عملی

پژوهش 
کنید

شکل40-1 پشت بند شکل39-1 کمانه

ــرای  ــی ب ــتگاه های مختلف ــا و دس ــد، داره ــاهده كردي ــل مش ــه قب ــر چندصفح ــه در تصاوي ــور ك همان ط
ــاص  ــری خ ــف و كارب ــدازه مختل ــاد  و ان ــا ابع ــدام از آن ه ــر ك ــود. ه ــتفاده می ش ــرش اس ــواع ف ــت ان باف
ــورد  ــی بيشــتر در م ــوژی و آگاه ــد تكنول ــد. رش ــه را دارا می باش ــر دو دســت بافت ــا حداكث ــك ي ــت ي باف
ــوند  ــد ش ــی تولي ــه دارهاي ــد از جمل ــی جدي ــه تجهيزات ــت ك ــده اس ــث ش ــت باع ــای باف ــواع مكانيزم ه ان
ــند.  ــته باش ــی را داش ــو و قال ــم، زيل ــم، جاجي ــای گلي ــد بافت ه ــد تولي ــری در فرآين ــت به كارگي ــه قابلي ك
همچنيــن ابزارهايــی توليــد شــوند كــه تــاش شــده اســت در ايــن ابزارهــا اصــول ارگونومــی تــا حــدودی 
رعايــت شــوند تــا هنــگام كار بــرای بافنــده خســتگی كمتــری را بــه همــراه داشــته باشــد. نمونه هايــی از 

ــود. ــر مشــاهده می ش ــر زي ــی در تصاوي ــتگاه تركيب ــا و دس ــن ابزاره اي

سنجش کیفي ابزار و تجهیزات پیشرفته در تولید گلیم و فرش
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سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ابزار تجهیزات

دستگاه ترکیبي

اتصال قطعات دستگاه: جوش فلز

طول دستگاه: 150 سانتي متر

عرض دستگاه: 50 سانتي متر

ارتفاع ثابت دستگاه: 210 سانتي متر

ارتفاع متغير دستگاه: 320 
سانتي متر

وزن دستگاه: 115 كيلو گرم

رنگ دستگاه: اپوكسي ضد ضربه و 
ضد خش

قابليت انواع شيوه هاي فارسي و تركي در قالي و 
همين طور بافت گليم، جاجيم و زيلو؛

قابليت  كه  شده  طراحي  طرفه  دو  بصورت  دستگاه 
بافت همزمان در دو طرف دستگاه را دارد و همچنين 
ثابت، متحرک و فندک  انواع دار  به  تبديل دستگاه 
دار قالي و تبديل شدن دستگاه به دار گليم و دستگاه 

جاجيم و زيلو؛

دستگاه  در  سردار  و  زيردار  ارتفاع  تنظيم  قابليت 
صورت  مهره  و  پيچ  از  استفاده  با  دستگاه  تنظيم   (

مي گيرد(؛

صورت  به  بافنده  چهارتا  تا  دو  براي  بافت  امكان 
ارتفاع  تنظيم  قابليت  بر روي يك دستگاه.  همزمان 

پايين؛ تير  و  باال  تير 

قابليت باز و بسته شدن چوشليت و تنظيم طول 
آن ها؛

قابليت تنظيم فاصله پشت بند تا بافنده و قرارگيري 
چوب هاي كمان؛

جهت  دستگاه  طرف  دو  در  نيمكت  داشتن  همراه 
نشستن بافنده اين نيمكت ها كاربرد صندوق و جعبه 
جهت نگهداري ابزارآالت بافت و همين طور نگهداري 

وسايل بافنده و لباس كار را دارد.

شکل41-1 دستگاه ترکیبی
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ــده  ــاخته ش ــت س ــه باف ــرفته تری در زمين ــای پيش ــتر ابزاره ــای بيش ــا پژوهش ه ــان  ب ــروزه متخصص ام
ــوند: ــاهده می ش ــر مش ــر زي ــا در تصاوي ــی از آن ه ــه نمونه هاي ــت ك اس

ــته و  ــی نوش ــت در جدول ــا دق ــد را ب ــاهده می کنی ــر مش ــه در تصوی ــدی ک ــزار جدی ــای اب ویژگی ه
ــد. ــه دهی در کالس ارای

فعالیت 
عملی

شکل44-1 قالب ارگونومیشکل43-1 دار ارگونومیشکل42-1 هاف نقشه خوان

شکل47-1 دستگاه دارکشیشکل46-1 دستگاه پرداخت جدیدشکل45-1 قیچی لبه دار

شکل49-1 دفتین ارگونومیشکل48-1 قشوی  ارگونومی
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عنوان پودمان
فصل  

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

)کیفیت( 
استانداردنتایج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کیفیت 
سنجی مواد
 اولیه ، ابزار
 و تجهیزات

 فرش

تحلیل مواد اولیه 
فرش

سنجش کیفیت 

انواع مواد اولیه 

فرش به روش های 

تجربی ، مشاهده ای

 و آزمایشگاهی 

وتحلیل تغییرات 

ابزار و تجهیزات 

فرش

باالتر 
از حد 
انتظار

 ، پشمی  نخ های  کیفیت  صحیح  -سنجش 
پنبه ای و ابریشمی فرش به روش تجربی، 

آزمایشگاهی و  ای  مشاهده 

-مقایسه نخ های خالص از جنس پشم ، پنبه 
و ابریشم از نخهای ناخالص و مصنوعی

-مقایسه و بررسی نخ های مرغوب و نامرغوب 
از جنس های مختلف 

-مقایســه و بررســی ویژگیهــای نخ هــای 
ــه ای ــا کارخان دســت ریس ب

-مقایسه و بررسی رنگ گیاهی و شیمیایی 
در نخ های مختلف 

شده  رنگ  نخ های  بررسی  و  مقایسه   -
مختلف جنس های  از  نامرغوب  و  مرغوب 

-مقایسه و بررسی کیفیت ابزار و تجهیزات 
موجود با ابزار ارگونومی و جدید

 

3

در حد 
انتظار

- سنجش صحیح کیفیت نخهای پشمی ، 
ابریشمی و پنبه ای به روش تجربی و 

مشاهده ای

-مقایسه کیفیت رنگرزی نخ های مختلف

- مقایسه نخ های دست ریس و کارخانه ای

- مقایسه و بررسی کیفیت ابزار و 
تجهیزات موجود 

2
تحلیل تغییرات در 

ابزار و تجهیزات 
فرش

پایین تر 
1 توانایی انجام یکی از شایستگی هاازانتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

             جدول ارزشیابی
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مقدمه

ــه كار بســيار اهميــت دارد، چــرا كــه باعــث  ــوط ب ــرداري از قوانيــن مرب امــروزه شــرايط اســتفاده و بهره ب
ضريــب اطمينــان در فراينــد توليــد بــوده و تمامــی عوامــل مربــوط بــا آن از جملــه نيــروي انســاني، محــل 
ــا شــرايط مطلوب تــري قــرار مي گيرنــد. بنابرايــن آگاهــی  كار، فراينــد توليــد، مــواد، مصالــح و محصــول ب

از ايــن قوانيــن توانســته رونــد مطلوبــي بــراي دســت اندركاران توليــد و عرضــه فــرش باشــد.

 بررسی قوانین مربوط به کار

 تحلیل قوانین ومقررات مؤثر در تولید فرش

ــد؟  ــا كن ــد چــه نقــش مهمــی را ايف ــررات می توان ــت مق ــون و رعاي ــه قان ــون انديشــيده ايد ك ــا كن ــا ت آي
بــه نظــر شــما دانســتن قوانيــن در فراينــد توليــد و عرضــه فــرش چــه كمکــی بــه چرخــه توليــد فــرش 

خواهــد داشــت؟

  واحد یادگیری 1
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فرآينــد توليــد فــرش بــه دو صــورت فــردي و كارگاهــي يــا مجتمــع انجــام می شــود. .بــرای آن قوانيــن و 
مقــررات مختلفــی وضــع شــده اســت. برخــی بــراي قانونــي شــدن فرآينــد توليــد، حمايــت از بافنــدگان و 
ايجــاد امنيــت شــغلي، وضــع شــده اســت.همچنين توليدكننــدگان در راســتاي انتقــال و ايمنــي محصــوالت 
توليــدي و مــواد اوليــه بايــد تابــع قوانيــن باشــند.همچنين  فرم هــاي مربــوط بــه مــوارد مختلــف و مراحــل 

قانونــي را دريافــت و تکميــل نماينــد.
ــي مطــرح شــده، آييــن نامــه اجرايــي  ــه تصويــب رســيده و فرآينــد حمايــت قانون ــاره آنچــه ب ــن ب  در اي
حمايــت از راه انــدازي و اداره مجتمــع هــاي قالــي بافــي در 9 مــاده قانونــي بــوده كــه در ســال 1383 بــه 
تصويــب رســيده اســت . از قوانيــن تصويــب شــده در مــاده 3، شــرايط الزم بــراي اخــذ مجــوز بــه عهــده 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام شــده اســت .
مــواد قانونــي در دو صــورت  متمركــز و غيــر متمركــز يعنــی مجــوز فردي بــراي بافنــدگان و يا صــدور مجوز 
تأســيس بــه شــکل كارگاهــي يــا مجتمــع بــا شــرايط شــخصي اعــام شــده اســت.همچنين بافندگانــی كــه 

در منــزل كار می كننــد، می تواننــد به صــورت انفــرادی اقــدام كــرده و كارت شناســايی دريافــت كننــد. 

دريافت مجوز توسط تولید کنندگان:

بــرای دريافــت مجــوز الزم اســت توليــد كننــدگان شــرايط زيــر را داشــته و مــدارک مــورد نيــاز را تهيــه 
كننــد.

الــف: شــرايط عمومــي شــامل: نبــود منــع قانونــي، پايــان خدمــت بــراي آقايــان، ســواد خوانــدن و نوشــتن 
ــکونت دائمي؛ و س

ب:شــرايط اختصاصــي شــامل: شــرايط عمومــي، طــرح توجيهــي اقتصــادي – فنــي، توانايــي مالــي، مــکان 
مناســب، اخــذ اســتعام از شــهرداري، محيــط زيســت، بهداشــت و .... ؛

 مــدارك الزم شــامل: تصويــر تمامــي صفحــات شناســنامه و كارت ملــي، تصويــر آگهــي ثبــت شــركت، 
ــك  ــدارک مل ــي، م ــي و ســوابق تجرب ــارت فن ــدارک مه ــان، م ــراي آقاي ــت ب ــان خدم ــر پاي عکــس، تصوي

ــي اجــراي طــرح. ــر تواناي كارگاه، طــرح توجيهــي اقتصــادي – فنــي، تعهــد كتبــي مبنــي ب
) همچنيــن بــراي دريافــت پروانــه توليــد كارگاه يــا مجتمع فرشــبافي برخوردار بــودن از شــرايط اختصاصي، 

جمــع آوري اطاعــات توســط كارشــناس تکميــل و پرســش نامه، جهــت صــدور پروانــه ضروری اســت(.

   1 -  شرايط مجوز تولید

چرا سکونت دائمی تولید کنندگان جزء شرايط عمومی دريافت مجوز است؟
فکر کنید
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شرایط اختصاصي براي افراد متقاضي دریافت پروانه تولید کارگاهي) بهره برداري(

1  داشــتن كارگاه فعــال ) ملکــي( در حــال توليــد يــا ارايــه خدمــات تکميلــي فــرش دســتباف كــه بــر   
اســاس مجــوز )دريافــت قبلــي از اتحاديــه صنفــي توليدكننــدگان و بافنــدگان فــرش دســتباف( احــداث 
ــدازي  ــه راه ان ــدام ب ــا صنعتــي اق ــا شــخصاَ در محل هــاي تجــاري ي ــرداري شــده باشــد ي ــاده بهره ب و آم

نمــوده باشــند؛
) منظــور از كارگاه مکانــي اســت ثابــت كــه در آن صاحــب كارگاه ) كارفرمــا ( بــا بــه كار گيــري تعــدادي 
نيــروي انســاني در ســطوح مهــارت مختلــف در توليــد يکــي از رشــته هاي مرتبــط بــا فــرش دســتباف » 

بافــت، رنگــرزي، ريســندگي، مرمــت، پرداخــت قالــي، قالي شــويي« فعاليــت دارد.(.

2  عدم به كارگيري افراد زير 15 سال) ماده 76 قانون كار (؛  
ــررات   ــون مق ــاده 11 قان ــد ج م ــي ) بن ــاي قانون ــد مجوزه ــه فاق ــاع بيگان ــري اتب ــه كار گي ــدم ب 3  ع  

ــه (؛ ــاع بيگان ــتغال اتب اش
4  اخذ و ارايه مجوز رعايت بهداشت محيط كار از اداره كار و امور اجتماعي؛  

5  ارايه ليست بيمه كارگران غير بافنده قالي؛  
6  اخذ فرم تأييد اتحاديه مربوطه؛  

شکل1-2 کارگاه تولید فرش

ــتباف  ــرش دس ــدگان ف ــدگان و بافن ــد کنن ــی تولی ــه صنف ــه اتحادي ــه ب ــا مراجع ــروه کاری ب در گ
ــیده  ــی را پرس ــد کارگاه ــه تولی ــت پروان ــرای درياف ــد ب ــی جدي ــرايط اختصاص ــود، ش ــۀ خ در منطق
ــد.  ــا را بیابی ــد و تفاوت ه ــه کنی ــاال مقايس ــده در ب ــوارد درج ش ــا م ــپس ب ــد. س ــت کنی و يادداش

ــد. ــه دهی ــه را در کالس ارائ نتیج

کار گروهی
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مدارك الزم براي اخذ پروانه تولید کارگاهي

1  تصوير كليه صفحات شناسنامه متقاضي ) براي افراد حقيقي (؛  
2  چهــار قطعــه عکــس 4×3 تمــام رخ ) بــراي خانم هــا عکــس بــا پوشــش اســامي الزامــي اســت ( بــراي   

شــركت ها عکــس از مديــر عامــل شــركت باشــد؛
3  تصوير پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم براي آقايان زير 35 سال سن؛  

4  تصويــر آگهــي ثبــت شــركت، اساســنامه و آخريــن مصوبــه هيــأت  مديــره كــه در آن صاحبــان امضــاء   
مجــاز بــه شــركت معيــن شــده باشــند.) بــراي شــركت ها (؛

5  مــدارک الزم دال بــر ســابقه فعاليــت توليــدي در رشــته مــورد نظــر، كروكــي محــل كارگاه ) تصويــر   
ســند مالکيــت (؛

6  ارايه يك قطعه عکس از نمونه توليدات.  

              2 - پرسش نامه پروانه

گرفتــن پرســش نامه جهــت تکميــل اطاعــات مــورد نيــاز در صــدور پروانــه تأســيس در راه انــدازي كارگاه 
/ مجتمــع اســت. ايــن پرســش نامه شــامل دو بخــش مهــم اطاعــات گــردآوري شــده توســط كارشــناس و 

تکميــل پرســش نامــه توســط متقاضــی خواهــد بــود.

اطالعات جمع آوري شده کارشناس :

كارشناســی از ســوی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت در محــل حاضــر شــده و اطاعاتــی پيرامــون آدرس 
دقيــق محــل فعاليــت و شــرايط كارگاهــی گــردآوری و ثبــت می كنــد.

پرسش نامه پروانه:

ــش هايی  ــه پرس ــتی ب ــه در آن بايس ــود ك ــه می ش ــدن گرفت ــت و مع ــه  از وزارت صنع ــش نام ــن پرس اي
ــش ها  ــای پرس ــه محوره ــخ داد. نمون ــردش پاس ــرمايه در گ ــاز كارگاه و س ــورد ني ــزات م ــون تجهي پيرام

ــد از: عبارتن
•تجهيزات و ادوات عمده توليد و لوازم جنبي تجهيزات اداري

•سرمايه در گردش
•مواد اوليه براي يك دوره توليد

•نيروي انساني مورد نياز طرح
• انرژی مورد نياز براي دوره توليد

•ميزان توليد طي سال.
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ــه و  ــود رفت ــه خ ــرش منطق ــد ف ــاي تولی ــف در کارگاه ه ــاي مختل ــیم گروه ه ــکل تقس ــه ش 1  ب
ــرح  ــزارش را در کالس مط ــد و گ ــق کنی ــن در آن تحقی ــري قوانی ــت به کارگی ــرات مثب ــورد اث در م

ــد. کنی
2 در مــورد مشــکالت پديــد آمــده بــه دلیــل رعايــت نکــردن قوانیــن در کارگاه هــاي تولیــد فــرش 

منطقــه خــود تحقیــق و آن را در کالس مطــرح کنیــد.
ــا داراي  ــك از آنه ــد کدام ي ــخص کنی ــه و مش ــود رفت ــه خ ــرش منطق ــد ف ــاي تولی 3 در کارگاه ه
مجــوز تولیــد هســتند. ســپس بررســي کنیــد کــه بــراي گرفتــن مجــوز تولیــد بــا چه مشــکالتي 

ــد. ــه بوده ان مواج
ــده،  ــع گردي ــوز توزي ــط هنرآم ــه توس ــی ک ــرح توجیه ــش نامه و ط ــه ای از پرس ــان نمون 4 هنرجوي

تکمیــل کننــد.

فعالیت 
عملی

بيمــه از مــواردي اســت كــه باعــث تضميــن و حمايــت نيــروي انســاني، محيــط كار، محصــول و مــواد اوليــه 
ــت آن  ــه رعاي ــزم ب ــط را مل ــن راســتا ايجــاد و ســازمان هاي مرتب ــي در اي ــت قوانين ــن عل ــه همي اســت. ب

كــرده اســت.
بــراي طــرح مصــوب مجلــس شــوراي اســامي، قانــون بيمه هــاي اجتماعــي قاليبافــان، بافنــدگان فــرش و 
شــاغان صنايــع دســتي شناســنامه دار) كــد دار، طــي چهــار مــاده و پنــج تبصــره در ســال 1388 تصويــب 
و در همــان ســال بــه تأييــد شــوراي نگهبــان رســيد. ايــن  قانــون كليــه صنايــع وابســته بــه توليــد فــرش و 
قالــي را در برگرفتــه و مــورد حمايــت قــرار مي دهــد. پيــرو آن كارگاه هــاي خانگــي نيــز مشــمول قانــون كار 
شــده و مي تواننــد از مزايــا و تســهيات آن برخــوردار شــده و بــر اســاس آن كارت مهــارت فنــي دريافــت 

نماينــد. ســازمان هاي مرتبــط نيــز بايــد نســبت بــه آمــوزش متقاضيــان مذكــور اقــدام كننــد.
ــون بيمه هــاي اجتماعــي قاليبافــان، بافنــدگان فــرش و شــاغان صنايــع  همچنيــن آيين نامــه اجرايــي قان
ــد رياســت جمهــوري رســيد  ــه تأيي ــاده در ســال 1388 ب ــز در 12 م دســتي شناســنامه دار )كــد دار ( ني
ــي–  ــون بيمه هــاي اجتماعــي ) درمان ــت قان ــون مشــموالن واجــد شــرايط از حماي ــاده قان ــر اســاس م و ب
ــع  بازنشســتگي (برخــوردار شــدند و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان ميــراث فرهنگــي، صناي
دســتي و گردشــگري مؤظــف شــدند تــا مشــموالن را بــه ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور معرفــي 

نماينــد.

ــی، بيمه هــاي اجتماعــي و ...برخــوردار شــدند.  ــه از بيمه هــای قانون ــا صــدور پروان بنابرايــن اخــذ مجــوز ي
ــرای توليــد و عرضــه  ــي ب ــا اطمينان ــکاري اســت ت ــرارداد پيمان همچنيــن توليــد فــرش نيازمنــد نوعــي ق

             3– شرايط و قوانین بیمه:
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پديــد آيــد. بــرای هميــن الزم اســت ايــن قــرار داد در بندهايــی بــه شــرح زيــر مشــخص گــردد.
• ثبت كامل مشخصات حقوقي طرفين قرارداد،

• تعيين موضوع قرارداد،
• تعيين مهلت قرارداد جهت بافت و تحويل فرش،

• تعيين مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت،
• تعيين مشخصات دقيق توليد يا توليدات،

• تعيين ميزان مواد اوليه مورد نياز به تفکيك،
• تعهدات ) بين بافنده و سفارش دهنده - بين بافنده و مدير كارگاه يا مجتمع (،

• تعيين شرايط محيطي – عوامل پيش بيني نشده – انصراف از كار،
• مشخص كردن حکميت و داوري،

• تعيين شرايط فسخ قرارداد.
ــي                 ــم متقاض ــع ( و ه ــي/ مجتم ــردي – كارگاه ــده ) ف ــد كنن ــم تولي ــا ه ــود ت ــث مي ش ــوارد باع ــن م اي

ــردد.  ــت گ ــن رعاي ــوق طرفي ــرده و حق ــه ك ــت كار توج ــر كلي ــده( ب ــفارش دهن ــدار – س ) خري

شکل2-2 تصویر دفترچه بیمه قالیبافان
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جدول شرایط و قوانین بیمه کارگاه ، بافندگان، کارکنان، مواد اولیه و محصول

کاربردمتغییرات ) تبصره ها (ماده قانوني

بیمه کارگاه 
قالیبافي

بيمــه كارگاه هــاي متمركــز بــه شــرط فراهــم آوردن 
ــا توجــه بــه ضوابــط محيطــي  شــرايط كاري مناســب و ب
و شــرايط شــركت هاي بيمه گــذار مبنــي بــر صحــت 
سيســتم هاي بــرق، امينــت، دوربيــن و ... بررســي شــده و 
توســط همــان شــركت ها بيمه هايــي چــون آتش ســوزي، 

ــرد. ــام مي گي ــوادث انج ــرقت و ح س

در  خســارت  تأميــن 
بــه  آســيب  صــورت 

كارگاه مجموعــه 

بیمه کارکنان و 
قالیبافان

  کارگاه هــاي متمرکــز: طبــق شــرايط اداره تحــت 
مي گيــرد قــرار  كار  بيمــه  پوشــش 

قالیبافان غیرمتمرکز: باتوجه به سن و مهارت
ــت در  ــرط عضوي ــه ش ــه اي ( و ب ــي و حرف ــي فن ) گواه

ــوند. ــي مي ش ــه قاليباف ــامل بيم ــرش ش ــه ف اتحادي

ــز: بازنشســتگي –  متمرک
از كار افتادگــي- دفترچــه 

– اســتعاجي

غيرمتمركــز: بازنشســتگي 
 - ازكارافتادگــي   –

چــه فتر د

بیمه مواد اولیه

بــا توجــه بــه نــوع انبــارداري و شــرايط نگهــداري 
مــواد اوليــه و ضوابــط شــركت هاي بيمه گــذار، بيمــه 

مي گيــرد. انجــام  ســرقت  و  آتش ســوزي 

در  خســارت  تأميــن 
صــورت آســيب بــه مــواد 

اوليــه

بیمه محصول 
تولید شده

بــا توجــه بــه نــوع انبــارداري و شــرايط نگهــداري محصول 
ــه  ــذار، بيم ــركت هاي بيمه-گ ــط ش ــده و ضواب ــد ش تولي

ــرد. ــام مي گي ــرقت انج ــوزي و س آتش س

در  خســارت  تأميــن 
بــه  آســيب  صــورت 
ــده ــده ش ــول تولي محص

 در کارگاه هــاي تولیــد فــرش منطقــه خــود تحقیــق کنیــد کــه داشــتن بیمــه بافنــدگان در مراکــز 
ــرح  ــه را در کالس مط ــدگان دارد و نتیج ــدگان و بافن ــراي تولیدکنن ــي ب ــه مزاياي ــرش چ ــد و ف تولی

کنیــد.

فعالیت 
عملی
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مقدمه

در فراينــد توليــد همــواره شــرايطي هماننــد حمــل و نقــل ) داخلــي – بين المللــي( و نگهــداري و انبــار نقش 
اساســي دارد. مراكــز توليــد فــرش دســتباف ) فــردي- كارگاهــي ( نيــز بــا ايــن دو عامــل ارتبــاط تنگاتنگــي 
دارد و آگاهــي از مقــررات گمركــي و حمــل و نقــل، شــيوه هاي انبــارداري و همچنيــن بيمه هــاي مرتبــط 
بــا آن جــزء اصولــي اســت كــه بايــد دانســته و مراحــل قانونــي آن انجــام پذيــرد تــا بــراي بافنــدگان و توليــد 

كننــدگان امنيــت قانونــي ايجــاد  شــود.

ــاد آن و در  ــا و ابع ــا، رنگ ه ــاف، نخ ه ــد در جهــت حفــظ ســالمت الی ــرش باي ــارداري ف ــرايط انب ش
مجمــوع آســیب نرســیدن بــه فــرش باشــد.

مقــررات گمركــي، بيمــه و حمــل و نقــل بــه شــرايط انبــارداري، مقــررات گمركــي و حمــل و نقــل و بيمــه 
بســتگي دارد.

به طوركلي انبارداري در فرش دو نوع است:

الف: انبارداري جهت جمع آوري و نگهداري فرش

ب: انبارداري جهت نمايش و فروش

                 1 - انبارداری

 بررسی مقررات گمرکی، بیمه و حمل و نقل

  واحد یادگیری 2

نکته
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عوامل آسیب رسان به فرش:
1 نور: اشعه ماوراء بنفش خورشيد سبب رنگ پريدگي فرش مي گردد.

2 رطوبت: رطوبت باال باعث رشد قارچها، آسيب به بافت فرش و پوسيدگی مي گردد.
ــردن  ــزان ك ــوع آوي ــا و ن ــن فرش ه ــم ريخت ــداري و روي ه ــوع نگه ــك نقطــه: ن 3 فشــار و كشــش در ي

آن هــا نبايــد باعــث پارگــي فــرش گــردد.
4 ميکــرو ارگانيســم ها: عواملــي شــيميايي و طبيعــي گاهــي منجــر بــه فعاليــت موجــودات ذره بينــي در 

فــرش مي گــردد، كــه باعــث پوســيدگی و از بيــن رفتــن فــرش می شــود. مثــل بيــد و كپــك.
5 آلودگي هاي جوي: گرد و غبار – دود – خاک.

شکل2-2 انبار فرش به شکل عدل بندی

روش مناسب نگهداري فرش:
1 وجود تهويه مناسب.

2 پهن كردن ) پارتي ( فرش بر روي سطح صاف مانند پالت.
3 فضا بايد عاري از آلودگي هاي جوي، ميکرو ارگانيسم ها و رطوبت باشد.

الف_ انبارداری جهت جمع آوری و نگهداری فرش:
فرش هــا را معمــوالً بــه شــکل عدل بنــدی شــده، رول شــده بــا دو نــوع روكــش )اولــی نايلونــی و روی آن 
گونــی(، در انبارهــا نگهــداری می كننــد. روی عدل هــا مشــخصات كامــل فرش هــا، آدرس و شــماره عــدل 
در برچســبی درج شــده اســت. در كتــاب »ارزيابــی و بازاريابــی فــرش« بــا ويژگــی عدل بنــدی و چگونگــی 

ــويد. ــنا می ش آن آش



پودمان 2: تحلیل قوانین و مقررات مؤثر در تولید فرش  

49 48

ب- انبارداری جهت نمایش و فروش:
ــت ) در  ــر روی تخ ــده ( ب ــاز ش ــن و ب ــی ) په ــکل پارت ــه ش ــروش ب ــش و ف ــرای نماي ــا ب ــار فرش ه انب
ــزرگ  ــده می شــوند. چنان چــه فضــا ب ــا فرش هــا و از جنــس چــوب ( چي ــف متناســب ب اندازه هــای مختل
ــن  ــت په ــدازه و قيم ــاد، ان ــه، ابع ــاس منطق ــر اس ــدد ب ــا متع ــر روی تخت ه ــا ب ــد فرش ه ــيع باش و وس
ــوند.  ــن می ش ــه په ــان و ... جداگان ــان، خراس ــان، كرم ــز، اصفه ــت تبري ــای باف ــًا فرش ه ــوند. مث می ش
همچنيــن فرش هــای بــا قيمــت پاييــن در يــك جــا، قيمــت متوســط در جــای ديگــر و قيمــت بــاال كــه 

ــوند. ــی می ش ــر پارت ــای ديگ ــتند در ج ــت هس ــمی و ريزباف ــوالً ابريش معم

شکل3-2 انبار فرش به شکل پارتی

ــرار  ــمت ق ــن قس ــه در پايين تري ــر روی تخت ــر ب ــای بزرگ ت ــوالً فرش ه ــد معم ــم باش ــا ك ــه فض چنان چ
می گيرنــد و بــه تدريــج فرش هــای كوچك تــر بــر اســاس انــدازه ) از 12 متــری، 9 متــری، 6 متــری، ذرع 
و نيــم و ... ( روی آن پهــن می شــوند. در ايــن نــوع پارتی هــا فرش هــای ابريشــمی رو قــرار می گيرنــد و يــا 
در جــای ديگــر آويــزان می شــوند. بــرای حمــل و نقــل پارتی هــا فرش هــا بــر روی پالــت قــرار می گيرنــد. 
نوعــی تخت هــای چوبــی بــا دو ســطح كــه ميــان ســطح بااليــی و پاييــن آن فاصلــه ای قــرار دارد و بــا ميــخ 
ــی را از روی  ــد پارت ــی می توان ــه راحت ــراک ب ــن صــورت ماشــين ليفت ــه يکديگــر متصــل شــده اند. در اي ب

پالــت بلنــد كــرده و جــا بــه جــا كنــد.

شکل4-2 ماشین لیفتراك برای  جا به جايی پارتی فرش
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الزم اســت تولیــد کننــدگان و صــادر کننــدگان هــر بــار از قوانیــن جديــد گمــرك کشــور و لیســت 
اظهــار نامــه ای را کــه احتمــال تغییــر دارنــد، آگاه باشــند.

کاربردمتغییرات ) تبصره ها(ماده قانوني

حمل و نقل داخلي                    

) هوایي – زمیني(

در هنــگام جابه جايــي داخلــي حضــور مالــك يــا 
نماينــده قانونــي وی همــراه فــرش الزامــي اســت. 
احــراز هويــت فرش هــا توســط فاكتــور فــروش انجــام 
ــور داشــتن بارنامــه و بيمــه  ــر فاكت ــرد. عــاوه ب مي گي
ــاً از  ــي حتم ــل زمين ــل و نق ــت و در حم ــي اس الزام
كاميون هــای مســقف اســتفاده شــود، زيــرا فــرش 

كاالي گران قيمتــي اســت.

محصــول  رســاندن 
توليــدي بــه بــازار هــدف 
) خريــدار – نمايشــگاه(

حمل و نقل 

بین المللي                 

) هوایي – زمیني 

دریایي (

حمــل و نقــل بين المللــي تابــع شــرايط گمركــي 
كشــور مبــدأ ) ايــران ( و كشــور مقصــد اســت. بيشــتر 
ــده  ــر عه ــي ب ــل بين الملل ــل و نق ــه حم ــات هزين اوق

ــت. ــدار اس خري
ــي  ــل بين الملل ــل و نق ــت حم ــرش جه ــته بندي ف بس
انــواع  از  بســيار مهــم اســت و عدل بنــدي يکــي 

اســت. بســته بندي 

 حضور در نمايشــگاههاي 
لمللي. بينا

 انتقــال بــه كشــور ديگــر 
كاي  تحويــل  جهــت 
يــا  و  شــده  فروختــه 

ســپاري امانــت 

                  2 - مقررات گمرکی و حمل و نقل 

 بــرای خــروج و صــادرات فــرش از كشــور ابتــدا توليــد كننــدگان در مبــدأ ليســت عدل بنــدی را تهيــه و 
كامــل می كننــد. ســپس در گمــرک رســمی كشــور فــرم ليســت اظهارنامــه را دريافــت و دوبــاره مشــخصات 
و ارزش ريالــی و ارزی هــر عــدل را در آن تکميــل می شــود. مرحلــه بعــدی كنتــرل ايــن ليســت توســط 
ــه  ــه پيمان نام ــود و در ادام ــد می ش ــه تأئي ــن كار اظهارنام ــام اي ــس از انج ــه پ ــرک اســت ك ــوران گم مأم
ــادر  ــرک ص ــوی گم ــه از س ــز نام ــپس واري ــود. س ــده داده می ش ــادر كنن ــه ص ــدور ب ــواز ص ــا ج ارزی ي
ــا پيمــان نامــه  ــر ب ــه وجــود مــی آورد كــه فــرد صــادر كننــده براب ــز نامــه ايــن امــکان را ب می شــود. واري
ارزی ) جمــع ارزش ارزی هــر عــدل ( كاالی مجــازی را بــه كشــور وارد نمايــد. ايــن امــر بــر رونــق اقتصــادی 

ــد. ــی كاال می افزاي ــارت بين الملل و تج

نکته
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                3 - قوانین بیمه فرش
سه نوع بیمه فرش وجود دارد:

الف -  بیمه فرش در محل كارگاه تولیدي و انبار:

ــا 0/002  ــا دريافــت 0/001 ت ــر شــدن زمــان توليــد ب ــه علــت طوالني ت معمــوالً شــركت هاي بيمه گــذار ب
ــادي در  ــر زي ــه ايجــاد امنيــت، تأثي ــا توجــه ب ــه بيمــه مي نماينــد كــه ب ــادرت ب ارزش كاالي توليــدي مب

قيمــت كاال نــدارد.

ب -  بیمه در محل نمایشگاه ها:

به صــورت موقــت ) بيــن 3 تــا 10 روز بــوده ( و معمــوالً 0/001 كل ارزش فــرش را بــه عنــوان حــق بيمــه 
پرداخــت مي نماينــد كــه بي تأثيــر در قيمــت بــوده ولــی ارزشــمند اســت. 

پ -  بیمه فرش در هنگام ترانسفر و جابه جایي بین المللي:

ــه  ــب ك ــن مطل ــه اي ــه ب ــا توج ــرد. ب ــر مي گي ــرش را در ب ــا 0/002  ارزش كل ف ــن 0/001  ت ــوالًَ بي معم
رعايــت قوانيــن حمــل و نقــل ضمانــت جبــران خســارت بــراي صاحــب كاالســت، در قيمــت تأثيــر چندانــي 

نداشــته و باعــث امنيــت خاطــر صاحــب كاال می شــود.
بــه غيــر از بيمــه حمــل و نقــل، اجبــاري بــودن هزينه هايــي همچــون عــوارض و ماليــات بــر ارزش افــزوده 

ســبب افزايــش هزينــه حمــل و نقــل شــده و در قيمــت نهايــي بي تأثيــر نيســت.

ــك  ــه كدامی ــد ك ــرده و مشــخص كنی ــي ك ــه را بررس ــرش منطق ــد ف ــز تولی ــا و مراك 1  كارگاه ه  
ــي  ــکل گزارش ــه ش ــه آن را ب ــد و نتیج ــت كرده ان ــارداري را رعای ــتاندارد انب ــیوه هاي اس ــا ش از آنه

ــد. ــرح كنی ــه و در كالس مط تهی

ــت  ــارداري رعای ــتانداردهاي انب ــول و اس ــه از اص ــه ك ــرش منطق ــد ف ــز تولی ــا و مراك 2 كارگاه ه  
ــورد آن  ــرح و در م ــه را در كالس مط ــي و نتیج ــب آن را بررس ــد و معای ــخص كنی ــد را، مش نکرده ان

ــد. ــث كنی بح

فعالیت 
عملی
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مقدمه
در فرآینــد تولیــد یکــی از  عوامــل تأثیرگــذار، عوامــل اقتصــادی اســت. بــرای همیــن الزم اســت شــناخت 
و آگاهــی کافــی در فرآینــد تولیــد فــرش، از عوامــل اقتصــادی داشــته و تــوان تحلیلــی آن را کســب کــرد. 
در ایــن مــورد بررســی و تحلیــل بــازار داخلــی و تحلیــل اقتصــادی در تولیــد فــرش از مهم تریــن عوامــل 
اقتصــادی به شــمار می آیــد. شــناخت انــواع بــازار و کیفیــت هــر کــدام توســط تولیــد کننــده مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد تــا بــازار هــدف در فرآینــد تولیــد مشــخص گــردد. همچنیــن آشــنا بــودن بــا تغییــرات طــرح 
ــازار، جــزء عوامــل مــورد توجــه در تحلیــل عوامــل  ــه فــرش در ب توجیهــی، قیمــت گــذاری و شــیوه ارای

اقتصــادی فــرش خواهــد بــود.

  واحد یادگیری 1

ــای  ــد. بازاره ــه می کنن ــود را عرض ــوالت خ ــدگان، محص ــد کنن ــه تولی ــت ک ــی اس ــوم جای ــه مفه ــازار ب ب
فــرش بــا قابلیت هــا و کیفیت هــای متنــوع، مــکان خاصــي بــراي عرضــه تولیــدات فــرش هســتند. آگاهــي 
ــرش  ــواع ف ــراي عرضــه ان ــي مناســب ب ــاي داخل ــا و شــناخت بازاره ــن بازاره ــدام از ای ــر ک ــات ه از امکان

ــد. ــایانی نمای ــرش کمــك ش ــد ف ــل اقتصــادي تولی ــه تحلی ــد ب مي توان

 تحلیل بازار داخلی در تولید فرش
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توضیحاتكیفیتمتغیراتبازار

• فضا نامناسب موقتبازار خانگي
• نور نامناسب 

• نگهداري نامناسب  
• دسترسي بسیار مشکل

هرفــرد تولیــد کننــده در منــزل 
شــخصي خــود فــرش را بــه فــروش 
نیــاز  مــورد  فضــاي  می رســاند. 
ــي  ــور طبیع ــا ن ــر ب ــل 24 مت حداق
بــدون  فــرش  نگهــداري  اســت. 
دسترســي  اســت.  بســته بندي 
بــدون  تولیــدات  اســت.  محلــي 
ــنامه  ــد شناس ــوده و فاق ــت ب ضمان

ــت. اس
• فضــا نــا مناســب در محیــط موقتبازار محلي

ن  و بیر
• نور نامناسب 

• نگهداري نامناسب 
• دسترسي بسیار مشکل

ــه  ــي هفتگــي و روزان بازارهــاي محل
معمــوالَ  کــه  هســتند  جایــي 
ضعیــف  بســیار  دســتبافته هاي 
بــه صــورت فــردي بــه فــروش 
ــدون  ــز ب ــا نی ــن فرش ه ــد ای مي رس
ــنامه  ــت و شناس ــته بندی، ضمان بس

هســتند.

معمــوالً تجــارت فــرش بــه شــکل ســنتي و رودرو انجــام مي گیــرد. فــرش کاالي ســرمایه گذاري و 
گران قیمــت اســت. بــه همیــن علــت بــرای حضــور آن بــه شــکل گســترده در انــواع بــازار شــناخته شــده 
بایســتی مناســبات تجــاري بــه خوبــی شــناخته شــود. بررســي امکانــات، متغیــرات و کیفیــات هــر کــدام از 

ــا فراهــم می ســازد.. ــرش در آن ه ــراي حضــور بیشــتر ف ــا شــرایط نوینــي را ب بازاره
در جــدول زیــر، انــواع بازارهــاي شــناخته شــده تجــاري، متغیــرات و کیفیــت هــر کــدام معرفــی و شــرحی 

بــرای هــر یــك ارائــه شــده اســت.

 1 - بازار فرش

 انواع بازار
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• فضا نا مناسبموقتبازار روستايي
• نور نامناسب

ــط  • نگهداري نامناســب )محی
بیروني(

• دسترسي و اطالع
ــه شــدت ســخت  • رســاني ب

و مشــکل

بازارهــاي  روســتاها  در  معمــوالً 
ــردد و در آن  ــکیل مي گ ــي تش موقت
افــراد فرش هــاي خــود را بــه فــروش 

نند. مي رسا
ــد  ــرایطي همانن ــتایي ش ــازار روس ب

ــي دارد. ــازار خانگ ب

• فضا مناسب دائميبازار شهري
•نور مناسب 

• نگهداري مناسب 
ــاني  ــي و اطالع رس • دسترس

بــه خوبــي انجــام مي گیــرد.

مغازه هــا و پاســاژهایي کــه درآن 
فــرش  تولیدکننده هــا  و  تجــار 

مي فروشــند.

• فضا مناسب موقتبازار منطقه ای
• نور مناسب 

• نگهداري مناسب 
• دسترســي و اطالع رســاني 

ــت. ــب اس مناس
) شرایط نمایشگاهي(

شــهرها  بعضــي  نمایشــگاه هاي 
فــرش  باعــث جــذب خریــداران 
مي گــردد.  مجــاور  اســتان هاي  از 
ــم –  ــتان ق ــگاه هاي اس ــل نمایش مث

اســتان اصفهــان .
بــازار منطقــه اي و بــازار شــهري 
هســتند. یکســان  شــرایط  دارای 

• فضا مناسب  موقتبازار ملي
• نور مناسب 

• نگهداري مناسب 
• دسترســي و اطالع رســاني 
ــرد. ــام مي گی ــي انج ــه خوب ب

تنهــا بــازار ملــي فــرش کشــور 
اســت. تهــران  فــرش  نمایشــگاه 
ــازار  ــد ب ــي همانن ــازار مل ــرایط ب ش
شــهري و بــر اســاس معیارهــاي 

ــت. ــي اس اصول
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                بازار خانگی

بــازار خانگــي بــه عرضــه مســتقیم محصــول هــر تولیــد کننــده در محــل ســکونت گفتــه مي شــود. بــازار 
ــن  ــردد. بنابرای ــرا مي گ ــت اج ــکل موق ــه ش ــطه ها و دالالن ب ــردن واس ــن ب ــن از بی ــرش ضم ــي ف خانگ
ــازد.  ــکل مي س ــي را مش ــوده و دسترس ــب ب ــداري آن نامناس ــیوه نگه ــور، ش ــا، ن ــد فض ــر مي رس به نظ
ــطه ها  ــذف واس ــردي و ح ــه بوم گ ــاي نهفت ــل ارزش ه ــه دلی ــازار ب ــن ب ــداوم ای ــورت ت ــال در ص ــا این ح ب

ــردد.  ــل گ ــوب تبدی ــت مطل ــه کیفی ــد ب مي توان

                بازار محلی
بــازار محلــي مــکان عرضــه مســتقیم محصــوالت تولیــد کننــدگان همــان جــا در محلــه یــا منطقــه اســت. 
ــازاري محــدود بــدون حضــور واســطه  ــازار محلــي نیــز ایــن قابلیــت را دارد کــه بافنــدگان بتواننــد در ب ب
ــداري آن  ــور، شــیوه نگه ــد به نظــر مي رســد فضــا، ن ــر چن ــد. ه و دالل محصــوالت خــود را عرضــه نماین
نامناســب بــوده و دسترســي را محــدود مي ســازد. ولــي در صــورت تــداوم ایــن بــازار بــا برنامه ریزي هــاي 
ــاد  ــب را ایج ــه مناس ــت عرض ــاني، قابلی ــرداري و اطالع رس ــرایط بهره ب ــط، ش ــا محی ــگ ب ــق و هماهن دقی

نمــود و آن را بــه موقعیتــي دائمــي تبدیــل کــرد.

نکته

شکل1-3 بازار محلی

ــردي و  ــکل ف ــه ش ــرش ب ــنامه ف ــه و شناس ــته بندي، ضمانت نام ــون بس ــواردي چ ــواره م هم
شــخصي انجــام گرفتــه اســت. امــروزه بــا توجــه بــا بازارهــای رقابتــی، ضــروری اســت بــر اســاس 

ــود. ــام ش ــخص  انج ــاي مش ــول و معیاره اص
ــرده شــده می توانــد دارای شــرايط بهتــر و مناســب تری باشــند. ايــن  هــر يــک از بازارهــای نــام ب

مســئله بــر میــزان فــروش تأثیــر مســتقیمی دارد. 
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               بازار شهری

بــازار شــهري بــه دلیــل ارزش اقتصــادي دائمــي کــه دارد همــواره بایــد بــا شــرایط فضــا، نــور، نگهــداري 
ــن منظــور و  ــه همی ــي ب ــل مکان های ــن دلی ــه همی ــراه باشــد. ب ــاني مناســب هم و دسترســي و اطالع رس
متناســب بــا نــوع تولیــدات پدیــد آمــده اســت. بــا ایــن حــال شــرایط مطلوب تــر می توانــد  بــا توجیهــات 
اقتصــادي - فرهنگــي، میــزان فــروش و عرضــه تولیــدات فــرش را تضمیــن کــرده و رونــد رو بــه رشــدی 

را بپیمایــد.

شکل2-3 بازار شهری

بــازار روســتایي مــکان عرضــه تولیــدات در بافــت روســتایي است.شــغل بیشــتر روســتاییان کشــاورزی اســت 
و نیمــی از ســال کــه در انتظــار محصــول هســتند بــه کار بافــت انــواع فــرش مشــغول می شــوند. بــه همیــن 
دلیــل تولیــدات فــرش روســتایي در بــازار روســتایي نیــز بــه شــکل موقتــي بــراي عرضــه فــرش هماننــد 
ــور و  ــا، ن ــا از فض ــن بازاره ــوالً ای ــود. معم ــزار مي ش ــي برگ ــطه و دالل و موقت ــدون واس ــي و ب ــازار خانگ ب
شــیوه نگهــداري مناســب برخــوردار نیســتند و شــیوه دسترســي و اطالع رســاني آنهــا نیــز مشــکل به نظــر 
ــی ایجــاد  ــد بازارهــاي مطلوب ــه بازارهــاي دائمــي مي توان ــل ب ــر شــرایط و تبدی مي رســد. در صــورت تغیی
ــا معیارهــاي ارزشــي خــاص خــود، را تبدیــل کــرده و  ــه موقعیتــي بوم گــردي ب ــازار را ب کنــد. کــه ایــن ب
فرهنــگ روســتایی را بــه زیبایــی بــه نمایــش در آورد. ســود حاصلــه مي توانــد بــه بافــت روســتا و اهالــي 

آن بازگشــته و در چرخــه تولیــد مؤثــر واقــع شــود.

                بازار روستايی
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شکل3-3 بازار منطقه ای

شکل4-3 بازار ملی

                بازار ملی

بــازار ملــي بیشــتر در قالــب بــازاري فراگیــر از تولیــدات ملــي و در بردارنــده تمامــي انــواع تولیــد فــردي، 
ــرایط  ــازار از ش ــن ب ــورداری ای ــن برخ ــت. بنابرای ــور اس ــف کش ــق مختل ــي در مناط ــي و مجتمع کارگاه
ــه دلیــل ارزش  ــود. فــرش ب ــوع تولیــد خواهــد ب ــا ن ــوب و اساســی، معــرف هویــت ملــي در رابطــه ب مطل
ــت آن،  ــأن و منزل ــاس ش ــر اس ــد ب ــوده و بای ــور ب ــي کش ــي و فرهنگ ــت مل ــود، هوی ــوي خ ــادي و معن م
ــي  ــه مکان ــز ب ــازارش نی ــد و عرضــه ب ــاي پشــتیبان پژوهشــي، آموزشــي و تولی ــا برخــورداري از جنبه ه ب

ــل گــردد. مناســب تبدی

                بازار منطقه ای
بــازار منطقــه اي طیــف گســترده تري از بــازار شــهري را دارد. بــازار منطقــه اي پوشــش دهنــده مخاطبیــن 
ــب  ــرایط مناس ــه ش ــه ب ــا توج ــرش ب ــه اي ف ــازار منطق ــت. ب ــوار اس ــق همج ــداران مناط ــتر و خری بیش
نمایشــگاهي فــرش مي توانــد باعــث جــذب خریــداران فــرش و یــا دوســتداران فــرش باشــد و معمــوالً در 
ــد  ــازار قابلیــت دائمــي شــدن را دارد و مي توان ــن ب ــع به صــورت موقــت برگــزار مي شــود. ای بســیاري مواق

بازارهــاي منطقــه اي متفاوتــي را پوشــش دهــد.
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نظرسنجي:

ــازار فــرش مؤثــر باشــد. بــرای نظــر ســنجی، پرســش نامه هایي بــرای   نظرســنجي مي توانــد بــر کیفیــت ب
ــه می شــود. در  ــداران تهی ــدگان و خری ــد کنن ــدگان ) فروشــندگان (، بازدی ــدگان، عرضــه کنن ــد کنن تولی
ــرایط  ــتریان و ش ــلیقه مش ــازار، س ــه ب ــوط ب ــه مرب ــی ک ــوارد مهم ــان در م ــر ایش ــش نامه ها نظ ــن پرس ای

ــد از: ــت، عبارتن ــده اس ــش نامه ها آم ــه در پرس ــی ک ــود. اطالعات ــه می ش ــت، گرفت ــد اس خری

• میزان اطالع رساني درباره زمان و مکان نمایشگاه؛
• دسترسی راحت محل برگزاري؛

• برخورد شایسته فروشنده ها؛
• فضا، تهویه و نور مناسب؛

• شرایط بهداشتي، پذیرایي و تغذیه بازدیدکنندگان؛
• تنوع طرح، رنگ و انواع دست بافته ها.

ســنجش کیفــي بازارهــاي داخلــي نیازمنــد بررســي، نظرســنجي و ایجــاد توانمندســازي در راســتاي آموزش 
ــت.  ــتر اس ــب بیش ــذب مخاط ــراي ج ــازي ب ــتر س ــب و بس ــه مناس ــواد اولی ــن م ــناخت و تأمی ــر، ش بهت
ــروش  ــي و ف ــي و بین الملل ــگاه هاي داخل ــتمر در نمایش ــور مس ــي، حض ــهیالت بانک ــود تس ــن وج همچنی

ــد. ــش می ده ــا را افزای ــن بازاره ــت ای ــالیانه بیشــتر، کیفی س

سنجش كیفیت بازار فرش:

 بخشــی از ســنجش کیفیــت بــازار فــرش بــا بررســي جنبه هــاي کمــي و آمــاري قابــل مشــاهده اســت،که 
: مل شا

• افزایش فروش سالیانه فرش و مثبت بودن تراز مالي و سود آوری؛
• عرضه طرح هاي جدید و نقشه هاي به روز؛

• نظرسنجي از سلیقه مشتري و برآورده شدن خواست مشتري؛
• تناسب قیمت ها با شرایط اقتصادي خریداران.

2 - تحلیل کیفیت بازارهای داخلی

در محــل زندگــی خــود جســتجو كنیــد و بررســی كنیــد چنــد نــوع از بازارهــای نامبــرده شــده در 
منطقــۀ شــما وجــود دارد؟ از آن هــا عکــس تهیــه كــرده و بــه همــراه شــرح ويژگی هــای هــر يــک 

بــه هنرآمــوز خــود تحويــل دهیــد.

فعالیت 
عملی
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توانمندسازي:

ــه  ــدگان و عرض ــد کنن ــه تولی ــتر ب ــر و بیش ــوزش بهت ــازد، آم ــد می س ــرش را توانمن ــازار ف ــه ب ــه ک آن چ
ــتر،  ــب بیش ــذب مخاط ــرای ج ــازی ب ــتر س ــد، بس ــرای تولی ــب ب ــه مناس ــواد اولی ــه م ــدگان، تهی کنن
ــه  ــت. البت ــر اس ــالیانه بهت ــروش س ــگاه ها و ف ــتمر در نمایش ــور مس ــی، حض ــهیالت بانک ــری از تس بهره گی
چنان چــه همــه آن هــا فراهــم باشــد، قابلیــت بازارهــا افزایــش یافتــه و رشــد می یابنــد. در ادامــه بــه شــرح 

ــود. ــه می ش ــك پرداخت ــر ی ه

1  آموزش:
• آموزش به بافندگان در باال بردن کیفیت بافت فرش هاي تولید شده؛

• آموزش به تولیدکنندگان در راستاي افزایش کیفي روند تولید؛
• آموزش به عرضه کنندگان فرش در بازار ) با نگاه مشتری مدار (.

2  فراهم آوردن مواد اولیۀ مناسب:
ــق  ــردد. در مناط ــر مي گ ــا ارزش ت ــول ب ــد محص ــه تولی ــر ب ــت، منج ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــري م به کارگی
ــه  ــردن ب ــد می شــود. توجــه ک ــی تولی ــت مختلف ــا درجــه کیفی ــون ب ــه گوناگ ــواد اولی ــف کشــور م مختل

ــد. ــرش می افزای ــی ف ــر ارزش کیف ــد ب ــرای تولی ــب تری ب ــاب مناس ــا و انتخ ــت آن ه کیفی

3 بسترسازي براي جذب مخاطب:
هرمخاطــب کــه در بــازار فــرش بــه عنــوان مشــتري شــناخته مي شــود ســلیقه ای متفــاوت دارد. بــه همیــن 
علــت وجــود تبلیغــات مناســب در برخــورد بــا بازارهــاي رقیــب و ایجــاد زیرســاخت هاي تجــاري اهمیــت 

بســیاری دارد.

4  تسهیالت بانکي
ــد  ــد تولی ــب باش ــت مناس ــم و بازپرداخ ــود ک ــا س ــت ب ــاي پرداخ ــر مبن ــه ب ــي ک ــهیالت بانک ــود تس وج

کننــدگان، بافنــدگان و عرضــه کننــدگان را در زمینــه فــرش، توانمند تــر می ســازد.
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5  حضور مستمر در نمايشگاه هاي داخلي و بین المللي
ــتر و  ــور بیش ــی حض ــی و بین الملل ــف داخل ــگاه های مختل ــی در نمایش ــاف ایران ــت ب ــرش دس ــه ف هرچ
ــاد  ــگاه ها، اعتم ــتمر در نمایش ــور مس ــرد. حض ــی می گی ــا پیش ــر رقب ــد، از دیگ ــته باش ــری داش پررنگ ت

ــد. ــازار می افزای ــق ب ــر رون ــرده و ب ــب ک ــز جل ــداران را نی خری

6  فروش سالیانه
ــت بســیاری  ــي از اهمی ــاي داخل ــرش ســالیانه در بازاره ــروش ف ــد و ف ــزان تولی ــق از می ــار دقی وجــود آم
برخــوردار اســت. زیــرا باعــث برنامه ریــزي بــرای ســال بعــد توســط تولیــد کننــدگان دقیق تــر انجــام شــود.

7  تبديل بازارها
تنــوع و امکانــات اجرایــي بازارهــاي فــروش فــرش هــر یــك داراي جنبه هــاي منحصــر بــه فــردي هســتند. 
کــه بــر اســاس ویژگی هــای خــود و برخــورداري از متغیــرات خــاص قابلیــت تبدیــل را دارنــد. بــه عبارتــي 
ــل  ــر تبدی ــاي بزرگ ت ــه بازاره ــق اقتصــادي و شــرایط موجــود ممکــن اســت ب ــر اســاس رون ــازار ب ــر ب ه

گــردد.

شــرایط و کیفیــت بازارهــاي داخلــي کــه تولیــدی متمرکــز دارنــد، بــا عوامــل و متغیرهــای گوناگونــی در 
انــواع بــازار فــرش روبــرو هســتند. ایــن عوامــل و متغیــرات بــا طــرح و نقشــه فــرش، ابعــاد و روش بافــت 
در هــر بــازار تعییــن مي شــوند. عوامــل دیگــري همچــون محیطــي، فرهنگــي، جغرافیایــي  و تاریخــي هــر 
ــازار فــرش تأثیرگــذار اســت. تمامــي ایــن عوامــل و متغیرهــا باعــث ایجــاد معیارهایــي  منطقــه نیــز در ب

بــراي کیفیــت بازارهــاي داخلــي شــده اســت.

 شرایط و کیفیت بازارهای داخلی
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كیفیتمتغیراتچگونگی تولید فرش

ــز –  ــر متمرك ــز – غی متمرك
ــي ــک باف ت

ابعــاد و انــدازه طرح و نقشــه، 
منطقــه، نیروي انســاني

جنــس، اســتاندارد انــدازه، اســتاندارد 
طــرح نقشــه، اســتاندارد منطقه و اســتعداد 

ــاني ــروي انس نی

متمرکز

غیر متمرکز

تك بافي

ــه در  ــه كار رفت ــادي ب ــل اقتص ــي عوام ــه بررس ــه و ب ــرش رفت ــد ف ــز تولی ــا و مراك ــه كارگاه ه 1  ب

ــد. ــرح كنی ــه را در كالس مط ــج حاصل ــد. نتاي ــرش بپردازي ف

ــک از  ــا از كدامی ــه آن ه ــد ك ــخص نمايی ــه و مش ــرش مراجع ــد ف ــز تولی ــا و مراك ــه كارگاه ه 2  ب

ــانند. ــروش رس ــه ف ــود را ب ــول خ ــا محص ــد ت ــتفاده مي كنن ــا اس بازاره

3  بازارهــاي فــرش را در منطقــه خــود شناســايي و میــزان كیفــی آنهــا را ســنجیده و در گزارشــي 

در كالس مطــرح كنیــد.

فعالیت 
ــپس عملی ــد. س ــرش آن را بیابی ــد ف ــی تولی ــد و چگونگ ــش كنی ــتجو و پژوه ــود جس ــه خ در منطق

متناســب بــا نــوع تولیــد فــرش، متغیــرات و كیفیــت آن را بــه تفضیــل در جــدول زيــر بنويســید.

فعالیت 
عملی
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  واحد یادگیری 2

مهم تریــن عامــل اقتصــادي در تولیــد فــرش، تحلیــل طــرح توجیهــي در تولیــد فــرش و نحــوه قیمت گــذاري 
در آن اســت. فــرش بــه دلیــل آن کــه کاالیــي ارزشــمند اســت، جــزء عوامــل مؤثــر در اقتصــاد نیــز هســت. 
ــت را  ــن کاالي گران قیم ــتي ارزش ای ــه درس ــد ب ــرش مي توان ــد ف ــادي در تولی ــي اقتص ــي تحلیل بررس

مشــخص کنــد.

تحلیل اقتصادی در تولید فرش

               طرح توجیهی تولید فرش
ــر  ــرش در ب ــر طــرح توجیهــي آن اســت. طــرح توجیهــي ف ــرش متکــي ب ــد ف ــل اقتصــادي در تولی تحلی
دارنــدة بندهــای ماننــد مشــخصات متقاضــي، مشــخصات تولیــدی شــامل ابعــاد، جنــس طــرح و رنــگ و 
ارزش ریالــي تولیــد، مــواد اولیــه ) شــامل مقــدار و قیمــت مــواد و انــواع آن هــا (، دســتمزد بافنــده، میــزان 

ســرمایه ) ســرمایه اولیــه و ســرمایه در گــردش(، کل فــروش و مقــدار ســود و زیــان اســت.

مقدمه
آیــا تاکنــون پیرامــون تولیــد فــرش از جنبــه  اقتصــادی فکــر کرده ایــد؟ آیــا تولیــد فــرش نیــاز بــه تحلیــل 
اقتصــادی دارد؟ طــرح توجیهــی تولیــد فــرش چیســت؟ ایــن طــرح دارای چــه اجزایــی اســت؟ آیــا هــر 
تولیــد کننــده ای در زمینــه فــرش بایــد طــرح توجیهــی داشــته باشــد؟ طــرح توجیهــی تولیــد فــرش چــه 

کاربــردی دارد؟
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طــرح توجیهــی اقتصــادی در تولیــد فــرش بــه مالحظــات و برآوردهــای اقتصــادی نیــاز دارد. در ایــن بــاره 
ــردش و  ــرمایه در گ ــتمزد، س ــه، دس ــواد اولی ــزات، م ــزار و تجهی ــای اب ــرآورد هزینه ه ــی از ب ــناخت کاف ش
ــر  ــی ه ــوان طــی مراحل ــل می ت ــن دلی ــه همی ــروش ضــروری اســت. ب ــه ف ــا مرحل ــی آن ت محاســبات کل
کــدام از هزینه هــا را بــرآورده کــرد تــا قیمــت تمــام شــده فــرش مــورد نظــر بــه دســت آیــد. مراحلــی کــه 

ــرآورده شــوند عبارتنــد از: ــه ترتیــب ب بایســتی هزینه هــا ب
الف: برآورد هزينه های دار، ابزار و تجهیزات،

ب: طرح برآورد اولیه،
پ: برآورد دستمزد بر اساس قراردادهای موجود،

ت: برآورد سرمايه در گردش،
ث: محاسبه نقطه سر بر سر،

ج: برآورد هزينه های ابزار و تجهیزات،

مهم تریــن هزینــه اولیــه در تولیدفــرش، هزینــه ابــزار و تجهیــزات، مناســب بــرای نــوع فرشــی اســت کــه 
قــرار اســت بافتــه شــود. چــون دار می توانــد بارهــا بــرای بافــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، بنابرایــن توجــه 
بــه کیفیــت و مرغوبیــت آن توصیــه شــده اســت. دیگــر ابــزار و تجهیــزات نیــز بــه فراخــور نــوع بافــت فــرش 

مــورد نظــر، بایــد از همیــن ویژگــی کیفیــت و مرغوبیــت بــا مشــخصات فنــی اســتاندارد برخــوردار باشــد.
جدول زیر نمونه ای از برآورد هزینه های ابزار و تجهیزات است.

دار و ابزار ) تجهیزات(
ــه  ــت كل )ب قیم

ــال( ــزار ري ه
ــد  ــر واح ــت ه  قیم

)به ريال(
تعداد مشــخصات فنــی و 

ــزار اب
نــام تجهیــزات )دار و 

ــزار( اب
رديف

جمع كل

                الف: طرح برآورد هزينه های ابزار و تجهیزات
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هزینــه مهــم دیگــر در تولیــد فــرش تأمیــن مــواد اولیــه فــرش اســت. تأمیــن مــواد اولیــه در تولیــد فــرش 
ــا توجــه بــه کیفیــت و مرغوبیــت آن در مناطــق مختلــف و نمونه هــای  ) جاجیــم، زیلــو، گلیــم و قالــی( ب
متفــاوت متغیــر اســت. بنابرایــن نــوع مــواد اولیــه مــورد نیــاز، مــکان تأمیــن آن هــا ، درجــه مرغوبیــت و 
میــزان مصــرف بســیار مهــم هســتند. در زیــر نمونــه ای از جــدول تأمیــن مــواد اولیــه و بــرآورد هزینه هــای 

آن آمــده اســت.

مواد اولیه
هزينــه     كل  
)هــزار ريال(

ــد   ــه واح هزين
ــال( )ري

مصرف ساالنه مــواد  درجــه 
 3 . . .2 . . .1

محل تأمین حــد  ا و
ال كا

مــواد  نــام 
لیــه و ا

رديف

جمع كل

قیمــت انــواع دار و ابــزار بافــت فــرش موجــود در منطقــۀ خــود را از طريــق اينترنــت و يــا مراجعــه 
بــه بــازار اســتخراج كنیــد. ســپس پاســخ مســئله زيــر را در جــدول بــاال تکمیــل كنیــد.

ــم ذرع و  ــری، دو گلی ــی 6 مت ــک قال ــر آن اســت كــه ي ــی در فک ــرش باف يــک سرپرســت كارگاه ف
ــده در كارگاه  ــش بافن ــد از ش ــان بخواه ــر همزم ــد. اگ ــد كن ــتی را تولی ــت پش ــک جف ــی و ي نیم
ــوع ابزارهــا،  ــاز دارد؟ ابعــاد دارهــا، ن ــزار بافــت نی ــه چنــد دار و چــه تعــداد اب خــود بهــره ببــرد ب

ــد.  ــت آوري ــع آن را بدس ــاال نوشــته و جم ــدول ب ــا را در ج ــت آن ه ــداد و قیم تع

فعالیت 
عملی

                ب: برآورد مواد اولیه فرش
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پاسخ را در جدولی مانند جدول باال تنظیم کنید.

در طــرح توجیهــی اقتصــادی تأمیــن نیــروی انســانی و دســتمزد یــا حقــوق فــرد تــا پایــان مرحلــه تولیــد 
فــرش از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. گاهــی تولیــد کننــده خــود بافنــده اســت و گاهــی بایــد نیــروی 
انســانی مــورد نیــاز اســتخدام شــود. بــرای ایــن کار یــك قــرارداد پیمانــکاری بــا مشــخص نمــودن شــیوه و 

نــوع پرداخــت دســتمزد و حقــوق بیــن طرفیــن بســته می شــود.
نمونه از جدول برآورد دستمزد ارائه شده است:

در يــک كارگاه قالیبافــی ســالیانه يــک تــن نــخ پشــمی مرغــوب، 700 كیلــو گــرم نــخ چلــۀ درجــه 
2، 300 كیلــو گــرم نــخ پــود درجــه 3، 500 كیلــو گــرم نــخ ابريشــمی مرغــوب اســتفاده می شــود. 
اگــر قیمــت میانگیــن انــواع نــخ بــه قــرار جــدول زيــر باشــد، جمــع كل هزينــه مــواد اولیــه ايــن 

كارگاه در هــر ســال چقــدر اســت؟

فعالیت 
عملی

                پ: برآورد دستمزد بر اساس قرار داد های موجود



پودمان 3:  تحلیل عوامل اقتصادی تولید فرش

69 68

برآورد دستمزد بر اساس قراردادهای منعقده
كل حقوق )هزار ريال( سالیانه )هزار ريال( حقوق ماهیانه تعداد تخصص جنسیت نیروی انسانی

زن مرد 

جمع كل

در رونــد تولیــد فــرش هزینه هــای پیــش بینــی نشــده ای وجــود دارد کــه بایــد ســرمایه در گــردش وجــود 
ــش  ــت از پی ــرمایه ثاب ــا س ــراه ب ــردان هم ــه، دســتمزدها، تنخــواه گ ــواد اولی ــود م ــا کمب ــد ت ــته باش داش
تعییــن شــده بــرآورد گــردد. ایــن هزینه هــای پیــش بینــی نشــده و تأمیــن اعتبــار آن می توانــد در رونــد 

تولیــد بســیار مؤثــر باشــد. 

ــانتی متر، 5  ــرض 70 س ــه ع ــم ب ــر جاجی ــال 20 مت ــر س ــی در ه ــرش باف ــک كارگاه ف ــت ي سرپرس
زيلــوی  6 متــری، 7 گلیــم ذرع و نیمــی و 5 گلیــم در ابعــاد پشــتی، 3 قالیچــه و 2 قالــی 12 متــری، 
ــتخراج  ــود اس ــوز خ ــک هنرآم ــا كم ــف را ب ــدگان مختل ــتمزد بافن ــه دس ــدو هزين ــد می كن تولی

كنیــد.
هزينه دستمزد نیروی انسانی اين كارگاه چقدر است؟

فعالیت 
عملی

                ت: برآورد سرمايه در گردش
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نمونه ای از جداول برآورد سرمایه در گردش و نحوه سرمایه گذاری ارائه شده است.

برآورد سرمايه در گردش

مبلغ ) هزار ريال( شرح عنوان

) نقشــه، تــار، چلــه، پود،پشــم و خامــه( برابــر بــا يــک 
فشرده دوره 

مواد اولیه

برابر با يک دوره تولید حقوق و دستمزد

15 روز هزينه ها ) آب، برق، سوخت و تعمیرات( تنخواه گردان

جمع كل

نحوه سرمايه گذاری: مبلغ ) هزار ريال(

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

جمع كل سرمايه گذاری

ــی هماننــد نمونه هــای ارائــه شــده تهیــه و ســرمايه گــذاری تولیــد انــواع فــرش ) جاجیــم،  جداول
زيلــو، گلیــم و قالــی( را بــا مراجعــه بــه تولیــد كننــدگان محلــی بــه صــورت جداگانــه بــرآورد و در 

كالس ارائــه كنیــد.

فعالیت 
عملی
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ــای  ــرآورد هزینه ه ــبات و ب ــد محاس ــع نیازمن ــی / مجتم ــکل کارگاه ــرش در ش ــد ف ــی تولی ــور کل ــه ط ب
بیشــتری نســبت بــه تولیــد فــرش تکــی اســت. بــه عبارتــی عــالوه بــر هزینه هایــی کــه بــه شــکل ثابــت و 
ــر  ــرق و ســوخت(، تعمی ــرژی ) آب، ب متغیــر در تأمیــن مــواد اولیــه، حقــوق و دســتمزد ها، هزینه هــای ان
ــی، بیمــه واســتهالک  ــروش، تســهیالت مال و نگهــداری، پیــش بینــی شــده اســت، هزینه هــای اداری و ف
نیزمطــرح اســت. بــه همیــن منظــور درنهایــی همــه هزینه هــا در تمامــی مراحــل بــه شــرح جــدول زیــر 

آمــده اســت:=

محاسبه نقطه سر به سر

هزينه كل هزينه متغیر هزينه ثابت شرح هزينه ها

درصد مقدار درصد مقدار

100  مواد اولیه

35 حقوق و دستمزد

80 ــرق و  ــرژی ) آب، ب ــه ان هزين
ــوخت( س

80 هزينه تعمیرات و نگهداری

85 ــده  ــی نش ــش بین ــه پی هزين
ــد تولی

100 هزينه ادرای و فروش

ــــــــــ هزينه تسهیالت مالی

ــــــــــ بیمه كارگاه

ــــــــــ هزينه استهالک

ــــــــــ جمع هزينه های تولید

                ث: محاسبه سر به سر بر اساس درصدگیری
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ــه ای  ــای هزین ــی جنبه ه ــده تمام ــه ش ــداول ارائ ــه ج ــه ب ــا توج ــر کارگاه ب ــالیانه ه ــد س ــای تولی هزینه ه
ــی  ــت خاص ــد از اهمی ــروع تولی ــش از ش ــا پی ــم آن ه ــه و تنظی ــن تهی ــرد. بنابرای ــر می گی ــد را در ب تولی
برخــوردار اســت. هــر کارگاه یــا مجتمــع تولیــد فــرش بــا مشــخص کــردن هزینه هــای تولیــد ســالیانه و در 
ــا میــزان فــروش، می توانــد طــرح  نهایــت مشــخص نمــودن قیمــت تمــام شــده محصــول و مقایســه آن ب

توجیهــی اقتصــادی منظــم و مشــخصی را ارائــه دهــد.
در جدول زیرنمونه ای از هزینه های تولید سالیانه ارائه شده است.

هزينه های تولید سالیانه

شرح

هزينه مواد اولیه و بسته بندی

هزينه حقوق و دستمزد

هزينه انرژی )آب، برق و سوخت(

هزينه تعمیرات و نگهداری

هزينه پیش بینی نشده تولید )5 درصد اقالم باال(

هزينه های اداری و فروش )يک درصد اقالم باال(

هزينه های تسهیالت مالی )6/8 درصد سرمايه ثابت(

هزينه های بیمه كارگاه

هزينه های استهالک

جمع كل

ــه مراكــز  ــا مراجعــه ب ــی ب ــه صــورت كار گروه ــه و ب ــه شــده را تهی ــه ای از همــه جــداول ارائ نمون
فــروش كارگاهــی / مجتمــع نــوع فــرش تولیــدی آن هــا را ثبــت كنیــد و بندهــای ديگــر جــداول 
ــد.  ــپ كنی ــل ورد تاي ــرده و در فاي ــبه ك ــز را محاس ــالیانه آن مرك ــرآورد س ــپس ب ــد. س ــر كنی را پ
نتايــج را بــه هنرآمــوز خــود تحويــل دهیــد. همچنیــن نتايــج ديگــر گروه هــا را در كالس بررســی 

نمايیــد.

فعالیت 
عملی
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عنوان 
پودمان
فصل  

تکالیف 
عملکردی

)شايستگی ها(
استاندارد 

عملکرد
)كیفیت( 

استانداردنتايج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل
عوامل 

اقتصادی 
تولید 
فرش

تحلیل 

بازار داخلی در 

تولید فرش

تحلیل انواع
 

بازارهای داخلی

 و تحلیل و تدوين

 طرح توجیهی در

 تولید فرش

باالتر 
از حد 
انتظار

-شناسايی انواع بازار فرش در منطقه زندگی خود

-بررسی قابلیت ها و نحوه برگزاری انواع بازار

-سنجش كیفی انواع بازار

-بررسی نظرسنجی در بازار داخلی فرش

مقايسه و بررسی كیفیت بازارهای داخلی

-بررسی عوامل توانمندساز در بازارهای داخلی فرش

-تحلیل شرايط كیفی بازارهای داخلی

-بررسی و تدوين طرح توجیهی تولید فرش

-شناسايی و بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاری 
فرش

-بررسی شرايط انواع بازارهای خانگی، روستايی و 
دائمی و قیمت گذاری فرش

3

در  حد 
انتظار

-بررسی قابلیت ها و نحوه برگزاری انواع بازار

-سنجش كیفی انواع بازار

-بررسی نظرسنجی در بازار داخلی فرش

مقايسه و بررسی كیفیت بازارهای داخلی

-بررسی عوامل توانمندساز در بازارهای داخلی فرش

-بررسی و تدوين طرح توجیهی تولید فرش

-شناسايی و بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاری 
فرش

- بررسی شرايط انواع بازارهای خانگی، روستايی و 
دائمی در قیمت گذاری فرش

2

تحلیل

 اقتصادی

 در تولید فرش

پايین تر 
1 توانايی انجام يکی از شايستگی هااز انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

             جدول ارزشیابی
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  واحد یادگیری 1

فــرش دســتباف ضمــن آن كــه كااليــي بــا ارزش اقتصــادي اســت، داراي ارزش معنــوي نيــز هســت. فــرش 
ســرمايه غنــي ميــراث فرهنگــي و هويــت ملــي مردمــان پاكدامــن و كهــن ايــران زميــن اســت كــه بــراي 
ــاي  ــن راهبرده ــل اي ــدات آن اســت. تحلي ــاي فرهنگــي مناســب در تولي ــد راهبرده پاسداشــت آن نيازمن
فرهنگــي مي توانــد در توليــد فــرش بســيار مؤثــر باشــد. توجــه بــه راهبردهــاي فرهنگــي و عوامــل مؤثــر 
ــا تأكيــد بــر فرهنــگ ملــي، هويــت و اصالــت و تــوان بالقــوه جهانــي شــدن  راهبــردي در توليــد فــرش ب

وظيفــه اي اســت كــه تمامــي مردمــان ايــن ســرزمين در آن ســهيم هســتند.

مقدمه
از آنجايي كــه فــرش، محصولــي فرهنگــي و اقتصــادي اســت، توجــه بــه عوامــل فرهنگــي مؤثــر در توليــد 
فــرش مي توانــد در اثبــات فرهنــگ ملــي، هويــت و جهانــي شــدن تأثيرگــذار باشــد. فــرش دســتباف يکــی 
ــه صراحــت  ــي طــي ســاليان متمــادي شــناخته شــده اســت. شــايد ب ــت ايران از نمادهــای برجســته هوي
ــا نمونه هــاي توليــد  بتــوان گفــت كــه منشــأ آن در ايــن ســرزمين بــوده و بــه قدمــت تاريــخ ) حداقــل ب
در دوران هخامنشــي ( حضــور داشــته و بــا طرح هــا و نقش هــا هويتــي را بــراي خــود پديــد آورده اســت.
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             1 - راهبردهای فرهنگی در تولید فرش
توليــدات فــرش در حالــت تــك بافــت، متمركــز و غيــر متمركــز باعــث شــده تــا بــا تنــوع امكانــات توليــد 
ــرش  ــد ف ــز در تولي ــدت ني ــاه م ــدي كوت ــاي زمان بن ــت برنامه ه ــن عل ــه همي ــيم. ب ــرو باش ــرش روب در ف
امكان پذيــر اســت. امــا توجــه بــه عوامــل راهبــردي در ايــن فرآينــد توليــد، مي توانــد همزمــان بــا حفــظ 
ــه مســائل فرهنگــي نيــز بپــردازد. عوامــل راهبــردي – فرهنگــي در توليــد فــرش  جنبه هــاي اقتصــادي ب
ــا توليــدات فرهنگــي داراي ويژگي هــاي  ــا توجــه بــه هدف هــاي متفــاوت فرهنگــي كشــور و هماهنــگ ب ب

خــاص اســت.
عوامــل مؤثــر در توليــد فــرش شــامل نيــروي انســاني، فضــا، مــواد اوليــه، ســرمايه، طــرح و توليــد، واســطه ها 

و ســازمان هاي مرتبــط مي شــود كــه بــه بهينــه ســازي و توليــد فرهنگــی مناســب كمــك مي كننــد.

              نیروی انسانی

  فــرش ميــراث ملــي بــوده و حفــظ و پاســداري از آن زمينــه ســاز ارزش هــاي هويتــي اســت، بنابرايــن وجــود 
ــودن از شايســتگی كار گروهــي ضــرورت  ــي، فعــال، متخصــص، متعهــد و برخــوردار ب ــروي كارآمــد مل ني
دارد. آن دســته از نيــروي انســاني كــه در زمينــه توليــد فــرش مشــغول بــه كار اســت، بــه دليــل گســتردگي 
جغرافيــا، قوميــت و جنســيت داراي ارزش و اهميــت ويــژه ای اســت. نيــروي انســاني كارآمــد و متعهــد بــه 
ارزش هــاي ملــي و فرهنگــي فــرش كســي اســت كــه بــا حفــظ و نگهــداري ارزش هــاي ملــي و فرهنگــي،  
ــدي  ــل هاي بع ــه نس ــال آن ب ــتاي انتق ــته و در راس ــاور داش ــز ب ــرش را ني ــوي ف ــادي و معن ــاي م ارزش ه
كوشــا باشــد. چنيــن نيرويــی هرگــز هــدف واالی خويــش را ناديــده نگرفتــه و همــواره در كار بــه دنبــال 

ــد. ــق آن می كوش تحق

              فضا
وجــود فضــاي مناســب بــرای توليــد فــرش ضــروری اســت. ايــن فضــا بايــد از قابليت هــاي مناســب و فنــي 
ــن برخــوردار از جايگاهــی  ــزات، تأسيســات و ... برخــوردار باشــد. همچني ــور، تجهي ــد ن ــد مانن ــراي تولي ب
ــده  ــد كنن ــراي تولي ــي ب ــگ مل ــا فرهن ــب ب ــت متناس ــده هوي ــن كنن ــده و تعيي ــأن بافن ــب و در ش مناس
باشــد. مــكان توليــد مناســب همــواره باعــث آرامــش خاطــر، رعايــت تندرســتي، شــأن و منزلــت بافنــدگان 
مي گــردد. ايــن افــراد كــه هدفشــان ضمــن توليــد محصــول، جايــگاه مناســب ارزش ملــي- فرهنگــي آن  

ــد. ــا ميــل و اشــتياق بيشــتری فعاليــت می كنن ــی ب اســت، در چنيــن فضاي

در فرآينــد توليــد فــرش عواملــی زمينه ســاز رويكــرد فرهنگــی در آن اســت. از جملــه ايــن عوامــل، مــواد 
اوليــه، ســرمايه و طــرح و توليــد اســت. گرچــه هــر يــك از اين هــا در اقتصــاد فــرش نيــز تأثيــر دارد امــا 

اثــرات فرهنگــی آن هــا نيــز نبايــد ناديــده گرفتــه شــود.
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              مواد اولیه

ــه  ــی مناســب اســت ك ــه داخل ــواد اولي ــري م ــه كار گي ــرش، ب ــد ف ــر در تولي ــم و مؤث ــل مه ــی از عوام يك
ــا محصــول ملــي و فرهنگــي هماهنگــی داشــته باشــد. انتخــاب مــواد اوليــه مناســب، بــوم آورد و توليــد  ب
ملــي باعــث مي شــود كــه ضمــن برخــورداري فــرش از هويــت و اصالــت، داراي ارزش افــزوده نيــز گــردد. 
ــا مــواد اوليــه در هــر موقعيــت جغرافيايــي از مهم تريــن توجهــات توليــد اســت.  ــوع فــرش ب هماهنگــي ن
همچنيــن رعايــت اصــول زيســت محيطــي در چرخــه توليــد فــرش و مصــرف مــواد اوليــه طبيعــی باعــث 
مي شــود تــا ذخايــر ملــي در چرخــه مناســب توليــد قــرار گيــرد. كــه ايــن مســئله ارزش افــزوده هويــت 

ملــي و فرهنگــي در ايــن محصــول را باعــث شــود.

              سرمایه

توجــه بــه ســرمايه بــراي توليــد مناســب فــرش در ابعــاد گســترده توليــد فــرش تك بــاف يــا توليــد انبــوه 
در مجتمع هــاي توليــد فــرش از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت. ســرمايه معمــوالً در دو جنبــه ســرمايه 
مــادي و معنــوي تعريــف می شــود. پيونــدي كــه ميــان اقتصــاد و فرهنــگ وجــود دارد باعــث می شــود كــه 
در فرآينــد توليــد بهينــة فــرش ايــن محصــول از حمايت هــای معنــوی برخــوردار گــردد. ايــن حمايــت بــا 
برخــورداري از ارزش هــاي هويتــي و در مقابــل تهاجــم فرهنگــي اســت و پيونــد آن بــا معيارهــاي اقتصــادي 

)در ســرمايه مــادي( قابليــت جهانــي شــدن فــرش ايرانــي را تضميــن مي نمايــد.

              طرح و تولید

بــا توجــه بــه ميــراث فرهنگــي، هويــت ملــي و فرهنگــي و پيونــد ســرمايه مــادي و معنــوي در حوزه هــاي 
ــراي طــرح و توليــد بهينــه فــرش فراهــم مي گــردد. طرح هــا در فــرش از  اقتصــادي و فرهنگــي، زمينــه ب
ــي  ــه مناطــق جغرافياي ــي برخــوردار اســت. فرهنگ هــاي تابعــه در طرح هــا نســبت ب ــت مل ــت و هوي اصال
ــه  ــا توج ــد ب ــرح و تولي ــي ط ــدف نهاي ــت. ه ــد اس ــد تولي ــاز فرآين ــود و زمينه س ــناخته مي ش ــت ش باف
ــه عوامــل ذكــر شــده تضمينــي در فرآينــد راهبــردي فرهنگــي و توليــد اشــتغال در راســتاي توليــدات  ب
ــا بــاال  فرهنگــي – اقتصــادي اســت. همچنيــن ايجــاد نوعــي صنعــت فرهنــگ ســازی در جهــان امــروز، ب

بــردن معرفــت شناســي در فــرش و ارزش هــاي آن خواهــد بــود.
كنتــرل كيفيــت در توليــد فــرش متناســب بــا كاركــرد آن، قابليــت بازتاب پذيــري و خدمــات پــس از توليــد، 
نوعــي همــكاري ميــان توليــد كننــده و مصــرف كننــده رابــه وجــود مــی آورد. بنابرايــن اگــر عــزم ملــي در 
حمايــت از توليــد بــه عنــوان مصــرف كننــدة خــاص باشــد، رشــد چرخــه توليــد را بــا آگاهــي و شــناخت 

كافــي تضميــن مي كنــد.
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              رسانه
بــراي معرفــي ، شــناخت و اطــاع رســاني بــه واســطة تبليغاتــی ماننــد رســانه هاي جمعــي نيــاز اســت. در 
واقــع دروازه هايــي بــراي ارتبــاط وجــود دارد و توليــد كننــدگان از طريــق ايــن دروازه هــا بــا مخاطبــان خــود 
مرتبــط مي شــوند. بنابرايــن ضمــن اهميــت داشــتن آن هــا امــكان آســيب پذيــري و نفــوذ ســودجويان نيــز 
وجــود دارد كــه ايــن چرخــه را بــه چالــش مي كشــانند. بــه عبارتــی بــا دخالــت خــود و در اختيــار گرفتــن 
دروازه هــا، باعــث شــدند تــا چرخــه توليــد دچــار مشــكل شــود. ايــن عوامــل تخريبــي مي تواننــد نيروهــاي 
داخلــي و خارجــي باشــند. امــا در صورتي كــه از آگاهــی برخــوردار باشــند و حمايــت مناســبی از چرخــه 

توليــد صــورت گيــرد، ايــن چرخــه دچــار ضعــف و نقصــان نخواهــد شــد.
ــده مســايل،  ــان كنن ــردم، بلكــه بي ــكار و انديشــه هاي م ــده اف ــا نشــان دهن ــه تنه ــرش ن ــي ف  به طــور كل
ــراي مردمــان  ــد راهگشــاي آينــده اي ديگــر ب ــان نيــز هســت. همچنيــن مي توان نيازهــا و خواســته هاي آن
ــت  ــه اس ــاز جامع ــت ني ــت و حقيق ــم« ، عدال ــي« ، » عل ــدان اخاق ــود » وج ــه وج ــن رابط ــردد. در اي گ
ــته  ــه در گذش ــه ك ــد. همان گون ــه باش ــان جامع ــل در مي ــن عوام ــور اي ــده حض ــد نماين ــرش مي توان و ف

ــد. ــرش مي ديدن ــه ف ــود را در آين ــربلندي خ ــر و س ــرزمين فخ ــن س ــان اي مردم

 

1 در گروه هــاي دانــش آمــوزي بــه مراكــز تولیــد فــرش ) فــردي- كارگاهــي / مجتمــع ( مراجعــه   
و راهبردهــاي فرهنگــي در تولیــد را بررســي و نتیجــه را در كالس مطــرح كنیــد.

2 در گروه هــاي دانــش آمــوزي بــه مراكــز تولیــد فــرش ) فــردي- كارگاهــي / مجتمــع ( مراجعــه و   
در مــورد نیــروي انســاني، فضــا، مــواد اولیــه، ســرمایه، طــرح و تولیــد و واســطه ها و ســازمان هاي 

مرتبــط بــا رویكــرد راهبــردي فرهنگــي تحقیــق كــرده و نتیجــه را در كالس مطــرح كنیــد.

فعالیت 
عملی

             2 - عوامل مؤثر در راهبردهای فرهنگی تولید فرش
عوامــل مؤثــر در راهبردهــاي فرهنگــي توليــد فــرش را مي تــوان در ســه موضــوع مــورد بررســي قــرار داد. 
ايــن ســه موضــوع توجــه بــه فرهنــگ ملــي و رعايــت آن در فرآينــد توليــد، رعايــت هويــت و اصالــت در 
توليــد و توجــه بــه جهانــي شــدن فراينــد توليــد و محصــول اســت. هــدف اول بــه مناســبات داخلــي توجــه 
ــه  ــوم ب ــوع س ــت و موض ــت اس ــت و اصال ــي در هوي ــي و فرهنگ ــاي مل ــظ ارزش ه ــوع دوم حف دارد، موض

ــي توجــه دارد. ــد در ســطح مناســبات جهان چشــم انداز تولي
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ــگ  ــك محصــول فرهنگــي، در ايجــاد شــكل گيری شناســنامه فرهن ــوان ي ــه عن ــرش ب ــد ف  طــرح و تولي
ملــي مؤثــر اســت. چــرا كــه فــرش بازتــاب جلوه هــاي زندگــي معنــوي و مــادي كســاني اســت كــه بــا آن 
زندگــي كــرده و آن را پديــد مي آورنــد. جلوه هايــي از رنــگ و نقــش، تــار و پــود كــه بادســتان زحمت كــش 
مردمانــي توليــد شــده اند كــه زندگانــي متفاوتــي داشــته اند. آن هــا چــه در اقــوام عشــاير باشــند بــا زندگــي 
ــن  ــي اســت. اي ــاوت فرهنگ ــاي متف ــاب جلوه ه ــان، بازت ــرش آن ــهرها، ف ــتاها و ش ــا در روس كوچ نشــيني ي
ــرد را  ــاي ف ــره و آرمان ه ــي روزم ــروز، زندگ ــوي دي ــادي و معن ــي م ــاي زندگ ــه جلوه ه ــن ارائ ــرش ضم ف
نيــز در آن متجلــي مي كننــد. توليــد كننــدگان بــا توجــه بــا ارزش هــاي فرهنــگ ملــي در بســتر تاريــخ 

) گذشــته، حــال و آينــده( مي تواننــد زمينه ســازی مناســب بــرای ايجــاد ارزش افــزوده بــر محصــول خــود 
ــظ و حراســت  ــي دانســته و از آن حف ــگ مل ــال فرهن ــراي انتق ــي ب ــن آن را حامل داشــته باشــند. همچني

نماينــد.

فرهنــگ ملــي در اصــل شــامل همــان ارزش هــاي مــادي و معنــوي هــر منطقــه از جغرافيــاي ايــران اســت 
ــه فرهنــگ ملــي تبديــل كــرده اســت. ســرزمين پهنــاور  ــه شــكل يكپارچــه وحــدت يافتــه آن را ب كــه ب
ــا  ــراه ب ــوع زيســت محيطــي هم ــف و تن ــي مختل ــاي جغرافياي ــل برخــورداري از موقعيت ه ــه دلي ــران ب اي
ــه  ــا در نظــر گرفتــن فرهنگ هــاي بومــي از جمل ــه ب ــي هــر منطق ــه عبارت ــف اســت. ب قوميت هــاي مختل
زبــان، مذهــب و آداب و رســوم توانســته اند در كنــار يكديگــر فرهنــگ ملــي را بســازند. بــه نظــر مي رســد 
ــرش  ــرش باشــد. ف ــف ف ــا قوميت هــاي مختل ــن مناطــق ب ــان و فرهنــگ مشــترك تمامــي اي در اينجــا زب
محصولــي اســت كــه بــه صراحــت مي تــوان عامــل مؤثــري در شــكل گيري فرهنــگ ملــي دانســت. البتــه 
امــروزه از مرزهــاي جغرافيايــي نيــز فراتــر رفتــه اســت. ايــن زبــان مشــترك نيازمنــد رعايــت و نگهــداری 

همــه جانبــه در فرآينــد توليــد اســت.

              فرهنگ ملی

              هویت و اصالت

وجــود ارزش هــاي فرهنــگ ملــي، زمانــي در فــرش بازتــاب درســت مي يابــد كــه بــه هويــت و اصالــت آن 
ــا داشــتن شناســنامه هماننــد موجــودي زنــده مي توانــد برخــوردار از هويــت و  توجــه شــود. هــر فــرش ب
اصالــت گــردد. اثــري حاصــل هنــر و تفكــر نيــروي انســاني كــه خــود بازتــاب فرهنــگ ملــي اســت. فــرش 
ــد خــود،  ــة تول ــا منطق ــي شــهر، روســتا ي ــه در آن ضمــن معرف ــد ك ــي همچــون انســان مي ياب موجوديت
هويــت ايرانــي مي يابــد و بايــد بــه ايــن هويــت و اصالــت باليــد. چراكــه ميــراث دار قدمــت تاريخــي اســت 
ــا  كــه در آن مردمــان بســياري عشــق ها، رنج هــا، دردهــا، خوشــبختي ها و تمامــي جلوه هــاي زندگــي را ب
آن گذرانده انــد و بــه خاطــره جمعــي تبديــل شــده اســت. هــر كســي از زندگــي بــر فــرش خاطــره اي دارد 
و ايــن خاطــره بــه نوعــي بــه يــاد ماندنــی شــده است.دانســتن ارزش هــاي هويتــي و اصالتــي در فــرش و 

كوشــش در حفــظ آن هــا بــه اعتبــار ارزش هــاي ملــي نيــز كمــك شــاياني انجــام می شــود.
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              جهانی شدن
بــا شــناخت فرهنــگ ملــي و ارزش هــاي هويتــي آن مي تــوان گامــي بزرگ تــر در راســتاي جهانــي شــدن 
برداشــت. هــرگاه بتــوان ايــن ارزش هــاي فرهنگــي، ملــي و هويتــي را بــه اشــتراك گذاشــت و در زندگــي 
خــود وارد نمــود و بــه وحدتــي ملــي دســت يافــت، آن گاه بــه صراحــت مي تــوان گفــت كــه چــرا ســفير 
ــرش  ــا در ف ــا و طرح ه ــوده اســت.نقش ها، طرح ه ــرش ب ــخ ف ــي دوران تاري ــران در تمام ــي اي ــم فرهنگ مه
ايرانــی هــر كــدام نمــاد فرهنگــی خــاص بــوده و گفته هــای بســياری از منطقــة خــود دارد. امــروزه بســياری 
ــف  ــای مختل ــوام و ملت ه ــع دســتی خــاص كشــورها، اق ــدات و صناي ــه تولي ــی ب از ســازمان های بين الملل
كــه از اصالــت و هويــت خــاص خــود برخــوردار هســتند، اهميــت داده و امتيــاز ويــژه ای بــرای آن هــا دارد.

1 در گروه هــای دانــش آمــوزی در مراكــز فــرش ) فــردی- كارگاهــی / مجتمــع ( مراجعــه كــرده و در    
راهبردهــای فرهنگــی و رعایــت در فرهنــگ ملــی و هویــت و اصالــت تحقیــق كــرده و طــی گزارشــی 

آن را در كالس مطــرح كنیــد.
2 بــا توجــه بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از طریــق مراكــز تولیــد ) فــردی- كارگاهــی / مجتمــع    
ــو در كالس  ــث و گفتگ ــه بح ــی ب ــای فرهنگ ــر در راهبرده ــل مؤث ــدن و عوام ــی ش ــورد جهان ( در م

ــد. بپردازی

فعالیت 
عملی

شكل 1-4  موزه فرش مكانی مناسب برای جهانی شدن
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              تهاجم فرهنگی

امــروزه بــا وجــود ابزارهــای رســانه ای بســيار قدرتمنــد تبليغــات ،پديــده ای ســاده به نظــر می آيــد. تهاجــم 
ــر  ــی به گونه هــای مســتقيم و غي ــای تبليغات ــه اســت. ابزاره ــه فرهنــگ بيگان فرهنگــی روش تســلط و ارائ
مســتقيم می توانــد پايه هــای فرهنگــی غنــی ملــی را نابــود و فرهنگ هــای ديگــری را جايگزيــن آن كننــد. 
ــا ارزش هــای معنــوی ومــادی كــه بيانگــر  ايــن ابزارهــا در فرآينــد توليــد فــرش و شــكل گيری كااليــی ب
هويــت فرهنگــی ايــران زميــن اســت، بــا تهاجــم فرهنگــی نوعــی وابســتگی بــه محصولــی بــدون هويــت را 
به وجــود آورده انــد. ايــن محصــول بــا مــواد و مصالــح مصنوعــی و شــيميايی شــكل می گيــرد كــه نــه تنهــا 
ارزش هــای فرهنگــی را از بيــن می بــرد، بلكــه ســامت انســان را نيــز دچــار مشــكل می ســازد. بــا تبليــغ 
ســبك زندگــی جديــد، فضــای جديــد و محصــوالت مصرفــی بــدون ارزش هــای ملــی فضــای ســلطه گری 
ــز  ــن داده و محصــوالت ديگــری را ني ــا ت ــه آن ه ــر مســتقيم ب ــز آرام آرام و غي ــردم ني فراهــم می شــود. م

بــدون هويــت ملــی و فرهنگــی در زندگــی خــود بــه  كار می گيرنــد.

بيگانگــی مفهومــی اســت كــه انســان را از وجــود خــود، جهــان و دنيــای پيرامــون، جــدا می ســازد. بيگانگــی 
ــی و  ــتای مل ــوی در راس ــای معن ــرگاه ارزش ه ــت. ه ــروز اس ــان ام ــی جه ــی هويت ــل ب ــن عوام از مهم تري
فرهنگــی بــا روش هــای تبليغاتــی و رســانه ای متحجــر بــه تغييــر شــيوه و ســبك زندگــی شــود، حاصــل آن 
نوعــی بيگانگــی خواهــد بــود. در آن صــورت نيــاز بــه توليــد فــرش دســت بــاف ديگــر معنــا نداشــته و خــود 

بــه خــود چرخــه توليــد آن متوقــف می شــود.

              بیگانگی

ــده ای  ــه راهبردهــای فرهنگــی آن در توليــد فــرش، عوامــل بازدارن ــان هــر برنامــه فرهنگــی و ارائ در جري
ــد  ــن عوامــل می توان ــی اســت. اي ــن آن هــا تهاجــم فرهنگــی، بيگانگــی و بی تفاوت وجــود دارد كــه مهم تري

ــود ســازد. ــی آن را ناب ــا به طــور كل ــد را دچــار ضعــف و ي ــوده و چرخــه تولي مشكل ســاز ب

 عوامل بازدارنده درراهبردهای فرهنگی تولید فرش



پودمان4: تحلیل راهبردهای فرهنگی مؤثر در تولید فرش  

81 80

              بی تفاوتی
عامــل ديگــر بازدارنــده در چرخــه توليــد فــرش بــی تفاوتــی اســت. بــی تفاوتــی در اصــل عاملــی اســت كــه 
پــس از مرحلــه بيگانگــی ايجــاد می شــود. سرنوشــت ميــراث فرهنگــی ناديــده گرفتــه شــده و كســانی كــه 
ــد. در  ــرار نمی گيرن ــه چرخــه فــرش می داننــد، ديگــر مــورد توجــه ق حيــات و زندگــی خــود را وابســته ب

ايــن صــورت مــرگ ايــن پديــده فرهنگــی حتمــی خواهــد بــود.
ــرای ايجــاد  ــد. ب ــه وجــود آي ــرش ب ــد ف ــان تولي ــردی در جري ــی راهب ــای مل ــس ضــرورت دارد برنامه ه پ
فرهنــگ ملــی، هويــت و اصالــت و شناســاندن ايــن ارزش هــا در گســتره ملــی و جهانــی، بايــد توجــه بــه 
عوامــل بازدارنــده بيرونــی و داخلــی داشــت. ســرزمين های غنــی و فرهنگــی همــواره در مواجهــه بــا عوامــل 
ــت و  ــی و دارای اصال ــع غن ــن جوام ــا اي ــان ب ــن برخوردش ــا اولي ــر قدرت ه ــد. اب ــرار می گيرن ــده ق بازدارن

ــود. هويــت ملــی برخوردهــای بازدارنــده فرهنگــی خواهــد ب

در گروه هــای دانــش آمــوزی در مــورد عوامــل بازدارنــده تولیــد فــرش بررســی و نتیجــه را در کالس 
ــو بپردازید. ــث و گفتگ ــه بح ب

فعالیت 
عملی

شکل 2-4  نمایش فرش دست باف در فضای مطلوب فرهنگی
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  واحد یادگیری 2

مقدمه
ــا را  ــراث گران به ــن مي ــون دل اي ــا خ ــن اســت. پيشــينيان ب ــران زمي ــي اي ــي و فرهنگ ــت مل ــرش هوي ف
ــا،  ــا در خانه ه ــخ و حضــور آن ه ــاي فاخــر و ارزشــمند در بســتر تاري ــد. وجــود فرش ه ــادگار نهاده ان ــه ي ب
موزه هــا و مراكــز متفــاوت نشــان ديگــري از ارزش فرهنگــي آن اســت. امــروزه بــه جهــت عرضــه مناســب 
ــه تكريــم مقــام مخاطــب، شــيوه هاي  ــا توجــه ب ــا راهبردهــاي فرهنگــي مناســب ب فــرش ضــرورت دارد ت

مناســب تبليغــات و فــروش صــورت پذيــرد.

 تحلیل راهبردهای فرهنگی  عرضه فرش

شكل 3-4 فرش ایرانی نمایانگر هویت و فرهنگ اصیل كشور
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               1 - راهبردهای فرهنگی در عرضه فرش

عرضــة فــرش هماننــد فرآينــد توليــد فــرش وابســته بــه عواملــي اســت كــه شــامل نيــروي انســاني كارآمــد، 
فضــاي مناســب، محصــول بــا كيفيــت، ســرمايه، واســطه ها و توجــه بــه مخاطــب اســت. در ايــن رابطــه بــا 
توجــه بــه جنبه هــاي فرهنگــي و هويــت ملــي و ارج نهــادن بــه ارزش هــاي معنــوي و مــادي فــرش، توجــه 
بــه عوامــل تأثيرگــذار اهميــت دارد. بــه هميــن منظــور) بيــان مشــخصات هــر كــدام از عوامــل مي توانــد 

در راهبردهــاي فرهنگــي در عرضــه فــرش مفيــد گــردد (.

              فضا

فضــای عرضــه فــرش بايــد متناســب بــا شــأن و منزلــت اهــداف فرهنگــي در خــور و شايســته نســبت بــه 
ــر قابليــت مناســب  ــرش عرضــه می شــود، عــاوه ب ــی كــه در آن ف ــن محصــول فرهنگــي باشــد. فضاي اي
بــرای بــه نمايــش گــذاردن تمامــی فــرش  ماننــد نــور مناســب، امــكان ديــدن فــرش از زوايــای مختلــف، 
راحتــی رفــت و آمــد، بايســتی فرهنــگ قــوم و ملــت توليــد كننــده را نيــز نشــان دهــد. ايــن مســئله بســيار 
ــه عبارتــي اگــر عرضــة فــرش در مكانــي  ــر مخاطــب می گــذارد. ب مهــم اســت زيــرا تأثيــر چشــم گيری ب
ــي لطمــات  ــل توجهــي هــم برخــوردار باشــد، ول ــد محصــول از ارزش كيفــي قاب نامناســب باشــد، هرچن
جبــران ناپذيــري در دراز مــدت خواهــد داشــت. پــس رعايــت فضــاي مناســب و در خــور رابطــه تنگاتنگــي 
ــه عنــوان ارزش مــادي و معنــوي در  ــا محصــول خواهــد داشــت و اگــر هــدف بيانگــر معرفــي فــرش ب ب
راســتاي فرهنگــي باشــد، در ايــن صــورت فضــاي مناســب همــراه بــا افــراد مناســب تضمينــي بــراي ايــن 

هــدف خواهــد بــود.

نيــروي انســاني كارآمــد، فعــال، متخصــص و متعهــد بــا قابليــت كار گروهــي ضــرورت و نيــاز فعاليــت در 
ــن عامــل و شايســتگي نيــروي انســاني در عرضــه فــرش، نحــوه برخــورد و  عرضــه فــرش اســت. مهم تري
نــوع ارتباطــات بــا مخاطــب، مخاطبيــن و خريــداران اســت. آراســتگي در رفتــار، پوشــش و گفتــار مي توانــد 
ــه ارزش هــاي شــهروندي و جامعــه  ــا توجــه ب در معرفــي و بيــان جنبــه ارزشــي فــرش اثرگــذار باشــد. ب
مدنــي، فــرش بــه عنــوان كااليــي معنــوي و مــادي در انتقــال ارزش هــاي فرهنگــي جامعــه اهميــت دارد. 
ــليقه در  ــاف س ــود اخت ــن وج ــردد. همچني ــي مي گ ــب فرهنگ ــث تخري ــا مناســب، باع ــار ن ــن رفت بنابراي
ميــان مخاطبيــن نبايــد باعــث گــردد تــا بــا موضع گيــري نامناســب بازخــورد منفــی ايجــاد شــود. توليــد 
ــد زمينه ســاز  ــوان اقتصــادي و رويكــرد فرهنگــي مي توان ــه ت ــا توجــه ب ــا كيفيــت محصــول ب مناســب و ب
فرهنگــي مشــترك، هم گرايــي و در نهايــت اعتبــار بخشــيدن بــه هويــت ملــي و كمــك بــه چرخــة توليــد 
ــروي  ــت ني ــد در تربي ــي و فرهنگي،می توان ــت مل ــاي هوي ــا معياره ــي ب ــاي آموزش ــردد. برنامه ه ــرش گ ف

انســاني كارآمــد بــا روابــط عمومــی بــاال و شايســتگی اجتماعــی بــودن، مؤثــر واقــع شــود.

              نیروی انسانی
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              محصول
ــاختار، شــكل  ــت در س ــگ و هوي ــد، فرهن ــش می آي ــی پي ــك محصــول فرهنگ ــه ســخن از ي ــی ك هنگام
ظاهــری، تــك تــك اجــزاء و مــواد اوليــه تشــكيل دهنــدة آن نيــز بايســتی مشــاهده شــود. از ايــن رو توليــد 
مناســب و بــا كيفيــت باعــث ضريــب اطمينــان در عرضــة فــرش خواهــد بــود. بــه دليــل آن كــه فــرش را 
بازتــاب ارزش هــاي قومــي، فرهنگــي، ملــي و هويتــي مي دانيــم، پــس بايــد فرشــي در كيفيــت عالــي توليــد 
ــا حامــل و بيانگــر تمامــي اهــداف فرهنگــي باشــد. از ايــن رو به كارگيــري مــواد اوليــه و نخ هــای توليــد  ت
ــی، خــود تضمينــي ديگــر در  ــی و بافــت مناســب توســط بافنــدة ايران داخلــی، طــرح اصيــل، نقــش ايران

بيــان ارزش هــاي مــادي و معنــوي فــرش خواهــد بــود.

             سرمایه

هــر عرضــه اي نيازمنــد برنامه ريــزي اقتصــادي اســت. از ايــن رو فــرش نيــز بــه دليــل ارزش افــزوده مــادي 
ــرمايه  ــود. س ــد ب ــوي خواه ــادي و معن ــي م ــا آن يعن ــان ب ــرمايه گذاري هاي همس ــد س ــوي، نيازمن و معن
مــادي بــا ارزش هــاي اقتصــادي همــراه اســت و ســرمايه معنــوي در راســتاي اهــداف فرهنگــي امكان پذيــر 
اســت كــه بــا حمايــت افــراد، دســت اندر كاران و نهادهــاي دولتــي و غيــر دولتــي همــراه بــوده و بــا عــزم 

ــود. ــن نم ــرمايه ها را تأمي ــن س ــوان اي ــي مي ت مل

             فروشندگان

فروشــندگان در اينجــا داراي دو عملكــرد و دو معنــي متفــاوت هســتند. يكــی فروشــندگان و واســطه هايي 
كــه جنبــه مثبــت داشــته و كمك رســان در عرضــة فــرش بــه مخاطــب هســتند. عــاوه بــر عوامــل انســاني  
بهره گيــري از شــيوه هاي مؤثــر ارتباطــي، كاربــرد مناســب رســانه هاي جمعــي در راســتاي اطــاع رســاني 
ــد  ــا دي ــه ب ــاني هســتند ك ــي آن كس ــه منف ــد. وج ــا می كن ــرش ايف ــه ف ــی در عرض ــش فراوان ــوده و نق ب
ــراد  ــرای احتــكار و قيمت گــذاري كاذب می باشــند. ايــن اف ــد و در تــاش ب ــدان مي نگرن منفعــت طلبــي ب
بــه هــر دليلــي در برنامه هــاي كوتــاه مــدت و بلنــد مــدت لطمــات زيــادي بــه فــرش مي زننــد. صدمــات 
ــه نفــع  ــازار را ب ــد مــی آورد كــه ب ــا پدي ــرای ديگــر رقب ــوده و فرصتــی را ب ــر ب فرهنگــی آن جبــران ناپذي

خــود بگرداننــد.

مخاطــب همــواره نقــش مشــتري را ايفــا نمي كنــد، بلكــه بــه عنــوان ناظــري اســت كــه اگــر تــوان اقتصــادي 
خريــد و فــروش را نداشــته باشــد، مي توانــد بــه عنــوان ميــراث معنــوي ســرزمين خــود بــدان افتخــار كنــد. 
بــه عبارتــي فــرش بــا كيفيــت و اصالــت مي توانــد ارزش چشــم نوازي، بالندگــي و هم گرايــي را در جامعــه 
مدنــي ايفــا كنــد. مكان هــاي عمومــي و خصوصــي بــا قابليــت مناســب و مي تواننــد همــواره حضــور فــرش 

را در بســتر زندگــي نشــان دهــد.

              مخاطب
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1  بــا ايجــاد گروه هــاي دانــش آمــوزي و مراجعــه بــه مراكــز عرضــه فــرش، راهبردهــاي فرهنگــي در   
عرضــه فــرش را مــورد تحليــل و تحقيــق قــرار داده و نتيجــه كار خــود را بــه شــكل گــزارش در كاس 

مطــرح كنيــد.
ــك  ــه كدام ي ــد ك ــرش، بررســي كني ــز عرضــه ف ــه مراك ــه ب ــوزي و مراجع ــش آم ــاي دان 2  در گروه ه  
از مراكــز عرضــه فــرش راهبردهــاي فرهنگــي در انتخــاب نيــروي انســاني، فضــا، محصــول و ... رعايــت 

شــده و نتايــج آن را در گــزارش در كاس ارائــه دهيــد.

               2 -عوامل مؤثر در راهبردهای فرهنگی عرضه فرش
ــوان در نظــر  ــر در راهبردهــاي فرهنگــي عرضــه فــرش مي ت ــه عنــوان عوامــل مؤث به طــور كلــي آن چــه ب
گرفــت بــه ســه حــوزة مخاطــب، تبليغــات و فــروش وابســته اســت. راهبردهــاي فرهنگــي در عرضــه فــرش 
وابســته بــه عوامــل متفــاوت اســت، عواملــي كــه چرخــه فــرش را بــي واســطه از توليــد كننــده بــه مخاطــب 
ــا  ــر ي ــا اث ــاط آن ب ــده ارتب ــد كنن ــدف اول تولي ــت. ه ــروش اس ــات و ف ــل تبليغ ــد دو عام ــك مي كن نزدي
محصــول كــه همــان فــرش اســت، می باشــد. اهــداف مناســب كوتــاه مــدت و بلنــد مــدت در توليــد تــك 
يــا انبــوه فــرش مي توانــد بــر اســاس معيارهــای فرهنگــی و ديگــر عوامــل توليــد، باشــد. هــدف دوم رابطــة 
ــق رســانه ها و  ــاز، آگاهــي رســاندن از طري ــوع ني ــه ن ــا مشــتري و مخاطــب اســت كــه وابســته ب ــرش ب ف

ــد. ــروش می باش ــب ف ــيوه هاي مناس ــري ش ــغ و به كارگي ــي تبلي نوع

              مخاطب یا مشتری

ــه  ــه جنب ــود، بلك ــد ب ــرش نخواه ــدار ف ــاً خري ــب الزام ــد، مخاط ــه ش ــن گفت ــش از اي ــه پي ــه ك همان گون
گســترده تري دارد و بــدون قيــد و شــرط بايــد بــر اســاس جاذبه هــاي فرهنــگ مــادي و معنــوي بــه فــرش 
بنگــرد. در ايــن رابطــه آگاهــي فرهنگــي كمــك شــاياني خواهــد كــرد. بــه عبارتــي نبايــد فــرد نســبت بــه 
فــرش بيگانــه باشــد. بــا آگاهــي و اطــاع رســاني مناســب فــرد مختــار خواهــد بــود كــه ابتــدا بــه آن بــه 
عنــوان يــك پديــده فرهنگــي بنگــرد. ســپس در صــورت نيــاز مي توانــد نســبت بــه خريــد آن اقــدام نمايــد. 
پــس بــاال بــردن ســواد و آگاهــي نســبت بــه جنبه هــای مختلــف فــرش از وظايــف كارگــزاران در عرصــه 
ــا  ــترده اي ب ــف گس ــي را در طي ــد، مخاطبان ــاي زمان من ــا برنامه ريزي ه ــد ب ــا مي توانن ــت. آن ه ــرش اس ف
توجــه بــه ماحظــات فرهنگــي داشــته باشــند. همچنيــن وظيفــه ديگرشــان ايجــاد بــاور در ارزش افــزوده 
مــادي و معنــوي نســبت بــه فــرش در ميــان مخاطبــان اســت. ارزش هــاي معنــوي حفــظ هويــت، افتخــار 
ــه نســل های بعــد انتقــال داده اســت.  ملــي و ارزش هــاي انســاني فــرش اســت كــه آن را بازتــاب داده و ب
ارزش مــادي نيــز از نظــر كار نيــروي انســاني، مــواد و مصالــح مناســب، ســرمايه گذاري و طــرح و توليــد، 
ــوي(  ــاي معن ــه ارزش ه ــر از )جمل ــاي ارزشــي ديگ ــا برخــورداري از جنبه ه ــه ب ــزوده اي اســت ك ارزش اف
ــه  ــن چرخ ــاركت وی در اي ــتري و مش ــا مش ــب ي ــراي مخاط ــي ب ــن ارزش ضريب ــردد. اي ــن مي گ تعيي

اقتصــادي خواهــد بــود.

فعالیت 
عملی
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              تبلیغات
ــبكه های  ــهری، ش ــات ش ــود دارد. تبليغ ــدات وج ــواع تولي ــه ان ــرای عرض ــی ب ــات گوناگون ــروزه تبليغ ام
اجتماعــی، اينترنــت و ... ميــان توليــد كننــده بــا مخاطــب و يــا ميــان محصــول بــه عنــوان اثــري زنــده و 
مخاطــب برقــرار مي كننــد. ايــن رابطــه حيــات جاودان هــاي را بــه ايــن چرخــه ميــان توليــد كننــده، اثــر و 
مخاطــب مي دهــد. تبليغــات در اينجــا بــه روشــي اتــاق مي شــود كــه عامــل محــرك و ضريــب اطمينانــي 
ــزار نامناســب تبليغاتــي لطمه هــاي بســيار  بــراي ايــن چرخــه باشــد. بنابرايــن روش غلــط تبليغــات يــا اب

جبــران ناپذيــري بــه پيكــرة فــرش دســتباف خواهــد زد.

              فروش

ــه  ــل شــود. ب ــردي فرهنگــي تبدي ــه راهب ــد ب ــي مي توان ــروش در اصــل مناســبتي اقتصــادي اســت، ول ف
ــاي  ــا جنبه ه ــراه ب ــد هم ــادي مي توان ــا ارزش اقتص ــي ب ــال كاالي ــر از انتق ــه غي ــرش ب ــه ف ــي عرض عبارت
فرهنگــي نيــز باشــد. ارزش افــزوده و ضريــب اطمينــان در خريــد نســبت بــه كااليــي كــه ضمــن تأميــن 
ــن  ــدار ارزش معنــوي دارد. اي ــراي خري ــوده و ب ــاز مــادي، نشــان دهنــده ارزش هــاي ملــي و هويتــي ب ني
ارزش گــذاري بــر مبنــاي » وجــدان اخاقــي «، » زيبايــي شناســي« و نوعــي رابطــه هنــر و جامعــه خواهــد 
ــه  ــا فــرش ب ــوده و رابطــه كنش هــاي متقابــل محصــول ي ــا شــناخت تاريخــي همــراه ب ــود. همچنيــن ب ب

عنــوان كااليــي داراي هويتــي بــا كاركردهــای اجتماعــي آن روشــن گــردد.

1  عوامــل مؤثــر در راهبردهــاي فرهنگــي عرضــه فــرش را بررســي كــرده و در مــورد آن گزارشــي تهيــه   
كــرده و در كاس بــه بحــث و گفتگــو بپردازيــد.

2  در گروه هــاي دانــش آمــوزي بــه مراكــز عرضــه فــرش مراجعــه و در مــورد عوامــل مؤثــر) مخاطــب،   
تبليغــات و فــروش ( در راهبردهــاي فرهنگــي عرضــه فــرش تحقيــق كنيــد و گــزارش آن را بــه هنرآمــوز 

خــود تحويــل دهيــد.
ــرش دســتباف  ــز عرضــه ف ــرش در مراك ــا مشــتريان ف ــدي مخاطــب ي ــزان رضايت من ــورد مي 3      در م  

ــد. ــق و نتيجــه را در كاس مطــرح كني تحقي

فعالیت 
عملی
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در گروه هــای دانش آمــوزی، در مــورد عوامــل بازدارنــده عرضــه فــرش بررســی و تحقيــق كــرده و نتيجــه 
را دركاس بــه بحــث و گفتگــو بگذاريــد.

عرضــه فــرش كــه بــا ارائــه محصولــی بــا ارزش معنــوی و مــادی همــراه اســت نيــز بــا عوامــل بازدارنــده ای 
می توانــد روبــرو گــردد. مهم تريــن عوامــل بازدارنــده عرضــه فــرش تهاجــم فرهنگــی و تبليغــات اســت. 

 عوامل بازدارنده در راهبردهای فرهنگی عرضه فرش

              تبلیغات

تبليغــات و نقــش رســانه ها به گونــه ای اســت كــه بــا تبليــغ نادرســت و يــا هدفمنــد در راســتای تخريــب 
ــی برنامه هــای  ــن اهــرم اصل ــری ايجــاد گــردد. بنابراي محصــول، باعــث می شــود كــه لطمــات جبران ناپذي
ــات  ــن تبليغ ــود. اي ــه ش ــه كار گرفت ــی ب ــم فرهنگ ــتای تهاج ــد در راس ــت و می توان ــی اس ــم فرهنگ تهاج
ضدفرهنگــی ســبب می شــود كــه مخاطبــان نســبت بــه ارزش هــای معنــوی كامــًا ترديــد كننــد و ديگــر 

ــه عنــوان رقيــب، فعال تــر شــوند. كشــورهای توليــد كننــده ) محصــول مشــابه ( ب

              تهاجم فرهنگی

ــده  ــد عامــل بازدارن ــرد می توان ــرار می گي ــرش ق ــد ف ــا تولي ــه ب ــه تهاجــم فرهنگــی در مقابل ــه ك همان گون
در مقابــل عرضــه فــرش نيــز باشــد. تغييــر ســليقه و ســبك زندگــی ممكــن اســت باعــث شــود تــا مخاطــب 
و مشــتری در مقابــل عرضــه فــرش بــی تفــاوت بــوده و بــدان ارزش ننهنــد. ايــن نكتــه وجــود دارد كــه بــا 
تغييــر هويــت، رفتــار، ســايق و شــيوه زندگــی مخاطــب يــا مشــتری، عرضــه فــرش هــر چقــدر هــم كــه 

قــوی باشــد و برنامه هــای راهبــردی فرهنگــی ايجــاد شــود، نتوانــد بــر آن چيــره گــردد.

فعالیت 
عملی
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عنوان 
پودمان
فصل  

تكالیف 
عملكردی

)شایستگی ها(
استاندارد 

عملكرد
)كیفیت( 

استانداردنتایج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل 
راهبردهای 

فرهنگی 
موثر در 

تولید فرش

تحلیل 

راهبردهای 

فرهنگی در 

تولید فرش

تحلیل 

راهبردهای 

فرهنگی 

در تولید و 

عرضه 
فرش

 و عوامل 

بازدارنده 
آن

باالتر 
از حد 
انتظار

 -بررسی عامل نیروی انسانی در راهبردهای فرهنگی 
تولید فرش

-بررسی مواد اولیه و طرح و تولید در راهبردهای 
فرهنگی تولید فرش

-بررسی كیفیت فضا در راهبردهای فرهنگی تولید 
فرش

-بررسی فرهنگ ملی، هویت و اصالت و جهانی شدن 
در راهبردهای فرهنگی تولید

-بررسی تهاجم فرهنگی، بیگانگی و بی تفاوتی 
در راهبردهای فرهنگی فرش

-بررسی عوامل نیروی انسانی ، فضا و محصول در 
راهبردهای فرهنگی عرضه فرش

-بررسی و مقایسه عوامل مؤثر )مخاطب، تبلیغات و 
فروش( در راهبردهای فرهنگی عرضه فرش

-شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده راهبردهای 
فرهنگی ) تهاجم فرهنگی و تبلیغات در عرضه فرش

3

در حد 
انتظار

-بررسی مواد اولیه و طرح و تولید در راهبردهای 
فرهنگی تولید فرش

-بررسی كیفیت فضا در راهبردهای فرهنگی تولید 
فرش

-بررسی فرهنگ ملی ، هویت و اصالت و جهانی شدن 
در راهبردهای فرهنگی تولید

-بررسی تهاجم فرهنگی، بیگانگی و بی تفاوتی در 
راهبردهای فرهنگی فرش

بررسی عوامل نیروی انسانی، فضا و محصول در 
راهبردهای فرهنگی عرضه فرش

-بررسی عوامل موثر ) مخاطب ، تبلیغات و فروش ( در 
راهبردهای فرهنگی عرضه فرش

-شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده راهبردهای 
فرهنگی ) تهاجم فرهنگی و تبلیغات در عرضه فرش

2

تحلیل 

راهبردهای

 فرهنگی در

 عرضه فرش
پایین تر 
1 توانایی انجام یكی از شایستگی هااز انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

             جدول ارزشیابی
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درس ا: تاریخ فرشهای ایران

درس 2: رنگ ها، نقش ها، طرح ها

درس 3: ابزار و مواد

درس 4: گلیم

 واحد یادگیری 1

The History of Persian Carpet

 توانایی درک مطلب در زمینه کیفیت و شناسنامه فرش  

Colour, Pattern, Design

Tools and Materials

  Kilim
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General  Aims
 This chapter is designed to introduce the history of Iran’s carpet-
weaving and help students learn a number of technical and 
general word used in handmade carpets texts, and promote their 
comprehension in these texts. 

 

After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter.

2  Talk about the golden age of Persian carpet growth.

3  Talk about the oldest rug.

4  Talk about the quality and color of the Persian carpet.

5  Talk about the Iranian nomads.

6  Do Exercises 1-1 Vocabulary Exercises (A, B, C, D )

7  Do Exercises 1.2 Answer the Questions. (A, B, C)

 Behavioral Objectives

The History of Persian Carpet

  chapter 1
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A: Words Definitions and Exemplifications

  craft                    n.

an activity involving skill in making things by hand/ handicraft

The museum contains exhibits of old rural crafts.

 ethnic               adj

 relating to a prticular race, nation or tribe and their customs and traditions
 / race-related

 Ethnic have tended to live together in the same area.

motif                    n

a single or repeated design or pattern, decoration, figure, shape / design

Flowers are also found as a decorative motif on silk textiles.

nomadic            adj

 a member of a group of people who move from place to place instead of  
living in one place all the time/ travelling                            

Tribes have a nomadic lifestyle, they are always moving to different places.

oriental             adj

 relating to or from the eastern part of the world 
a beatiful oriental carprt.

 Vocabulary Help
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pattern                 n

a repeated form, shape, colour or design especially that is  used to  decorate 
something/sample, model                      

 The rug is decorated with a geometric pattern.

B: Find the meaning of the words from Dictionary

motif

craft

ethnic
oriental
pattern

nomadic

An Introduction To The History of Persian Carpet Weaving

  Persian rug has a long history. Persian Rugs are known as one of the oldest 
oriental rugs. Carpet is a part of Iranian’s culture and life.There is not enough 
information about the exact date of the carpet weaving.

  Pazyryk Carpet is the oldest rug. It was found in Turkestan in 1947. It is at 
St. Petersburg’s Hermitage Museum. During the Safavid period, many arts 
and crafts, especially carpet weaving,developed. 

  part one: Reading
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  The Golden Age of Persian carpet weaving happened during the Safavid 
kingdom, when Shah Tahmasp (1587-1524) built factories for carpet production. 
Before this time, carpet weaving was a rural skill, with simple patterns. 

  Persian rugs are very famous for their beauty and quality. Persian carpets 
have very different designs and colors. The quality of rugs vary in different 
areas. Each region, has its own unique design, color, technique.

  The Iranian nomads weave beautiful carpets to cover floors and other parts of 
their tents. They also were making something to decorate their tents. 

  Nomads provided their own supplies from natural materials around the place 
where they live. They use the hair and wool of the goat and sheep for the warp, 
weft and pile.
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  They made different colours from plants or mineral resources. The name of 
the carpet is taken from the area where it is woven and their ethnic group.
For example, Lori - Kurdish - Baluchi - Turkmen - Armenian, Kermani, 
Esfahani and Tabriz.

  Nomadic carpets, village (rural )carpets and workshop(urban)carpets are the 
types of weaving.
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Reading Comperhension

Exercises 1.1

A : Match the words in column A with their definition in column B

BA
the eastern partpattern

sample, modelrural

town, cityethnic

designcraft

race-relatedurban

B:  Fill the blanks with the given words.

oriental   history   nomadic   plants or mineral   ethnic group
 

Example: Nomadic carpets, village (rural )carpets are the types of weaving.

1  Nomads made different colors from ……………. resources.

2  Persian rugs have a long ……………  .

3  The name of the carpet is taken from the areas where it is woven and their 
………………. .

4  Persian Rugs are known as one of the oldest…………… rugs.

  part two: Vocabulary Exercise
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C: Read the passage and fill the blanks with  the correct words.

1  Persian rugs are known as one of the oldest ……. rugs.

2  Nomads use the hair and wool of the goat and sheep for the …….... .

3  The Iranians nomads …………..  beautiful carpets to cover floors.

4  Nomads provided their own supplies from ………….. around the place 
where they live.

D: Circle the caret anser (sentence whit the same meaning).

1  Persian rugs are very famous for their beauty, and quality.

a) Iranian carpet is very famous for it’s price.
b) Persian rugs are very famous only for it’s beauty.
c) Many people know the Persian carpet for it’s beauty and quality.

2  Nomads provided their own supplies from natural materials around the 
place where they live.

a) Nomads provided supplies from natural materials around the other place.
b) Nomads provided supplies from natural materials from near erea where 
their live.

3  Each region, has it’s own unique design, color, technique.

a) All region, have the same design, colour, technique.
b) The design, color and technique of each region is the same.
c) The design, color and technique of each region is different.
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  part three: Answer the questions

A: Read the passage and answer the questions

Exercises 1.2

1  Is there  enough information about the exact date of the carpet weaving?

2  Is the name of the carpet taken from the area where it is woven and their 
ethnic group?

3  Did nomads provide their own supplies from natural materials around the 
place where they live?

4  Does each region have it׳s own unique design, color, technique?

5  When did the Golden Age of Persian carpet weaving happen?

6  How was the carpet weaving before Shah Tahmasp kingdom?

7  Where do nomads provid their own supplies from?  

8  Is there any information about the exact date of the carpet weaving?

B: True and  False

1  The quality of rugs are the same in different areas.

 
2  Before Safavid kingdom, carpet weaving was a rural skill, with simple 
patterns.  

3  Persian Rugs are known as one of the newest oriental rugs.
          1     2     3         

T

F
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C: Yes or No

                                                                                              

           
             The name of the carpet is taken from the

               area where it is woven.

        They use the hair and wool of the goat                      
and sheep for the warp, weft and pile.

      Persian carpets have very similar 
designs and colors.
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General Aims
This chapter is designed to introduce the features of Iran’s carpet-
weaving and help students learn a number of technical and 
general word used in handmade carpets texts, and promote their 
comprehension in these texts.

1

2

3

4

5

6

7

8

  chapter 2

Colour, Pattern, Design

 Behavioral Objectives
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A: Words Definitions and Exemplifications

ancestors:         n.

the member of your family  who lived a long time ago

They are visiting the village where their ancestors lived.

dyed:                 v.  
               
add a colour to or change the colour of something / to colour, pigment
 
Wool and silk are the materials that dye very easy

minerals:         n.

chemical substance which is formed naturally in the ground/ not organic

We use mineral substance to dye raw materials. 

motif:               n.   
                  
a single or repeated design, colour or pattern/ pattern, figure, shape

The wallpaper has a flower motif.

quality              n.

how good or bad something is/ standard, classification, condition
 
The quality of the water is good.

 Vocabulary Help
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traditional             adj. 

 a way of thinking,or doing something that has been used by the people in 
a particular group, family, society, etc. for a long time / folk, custom

He loves traditional songs. 

B: Find the meaning of the words from Dictionary

ancestors

dye
minerals

motifs

quality

traditional
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The cochineal is an animal sours 
to make red colour.

Ochre is  mineral sours to make 
red or yellow colour.

 woad is vegetable sources to 
produce blue colour.

G E T 
R E A D Y
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“Persian carpet is a work of art”

  Carpet is one of the most well-known and important symbols of Iranian 
culture that represent beauty and quality. Iranian carpets are more 
colourful. They have different types of patterns and motifs. Feature of 
carpets are not the same because the type of yarn, colour and pattern are 
different.

Colour: 
  One of the important factors in carpet weaving is dying. Dyeing is done in 
both natural and chemical methods. Natural dyes get from plants, animals 
and minerals .
The usage of natural colours, especially plant colours has a long history 
in Iran.

  The traditional dyes are made from various vegetable sources for 
example, the madder plant will provide red and orange and indigo and 
woad is used to produce blue color for weaving. Daphne is used to 
produce yellow color.

  The usage of insects, such as cochineal are more common. Purple was 
mad from a mollusk. Ochre is a example of mineral sours to make usually 
red or yellow

Pattern: 
  Patterns (motifs) of carpet are made of numbers of curved or broken lines. 
There are tow types of patterns: Curved Patterns and broken patterns.

  part one: Reading
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  Curved lines are used to draw curved Patterns such as Islimi and Khatayi 
Patterns. These motifs should be drawn on the design plates.

 
  Broken Patterns combine of horizontal, vertical and diagonal lines that 
make geometric shapes. These motifs are simple. They can be weaved  
without drawing. Nomads are more likely to use these Patterns.
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  In addition, there are roles of the combination of these two types. The 
combinations of these Patterns like herbal, animal and human make carpet 
designs. Other examples are Floral motifs, S- motifs and crab motifs.

Design: 
  The form of the arrangement of patterns (motifs) in the carpet is called 
carpet design. Iranian carpet designs represent the culture of different 
regions and ethnic groups. Nomads weave motifs and patterns without 
painting. They simply use their imaginations and all they have learned 
from their ancestors. 

  The most famous Iranian carpet designs are Lachak Toranj, Prayer Niche, 
Vase, Framed, Tree, Shah Abbas, Arabesque, Portrait, European Flower, 
Mixed Fish, four Seasons, Scattering, Turkmen and Hunting Field.
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 Exercises 2.1

A: Match the words in column A with their definition column B

BA
 pattern, shapedye

not organictraditional

condition mineral

who lived a long time ago motif

folk, customquality

colour ancestor

B: Fill in the blanks with the correct forms of the words given 
below  

material    ancestors     ethnic     dyes      mineral       curved      patterns

Exampel : Wool is the most common material used in making rugs.

1  ………….  (motifs) of carpet are made of some numbers of …….. or 
broken lines.  

2   Nomads create motifs that they have learned from their….. .

Reading Comperhension

  part two: Vocabulary Exercise
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3  Iranian carpet designs represent the cultures of different ……… groups.

4  Ochre is a example of ……. sours to make usually red or yellow.

5  The traditional……are made from various vegetable sources.

C: Read the passage and fill the blanks with  the correct words

1  Carpet is one of the most well-known and important…….. of our culture.

2  The …………dyes are made from various vegetable sources.

3 ……… is done in both natural and chemical methods.

4  The madder plant will provide …………… and indigo is used to produce 
……….. for weaving.

5  The form of the arrangement of motifs in the carpet is called carpet ……   

6  Broken patterns combine of horizontal, vertical and diagonal lines that 
make …….shapes.

D: Circle the correct answers (sentence with the same meaning)

1  Feature of carpets are not the same because the type of yarn, colour and 
the patterns  that they use are different.

a) Feature of carpets are not the same because the type of yarn, colour and 
the patterns that they use are not different.

b) They use are different kind of yarn, colour and the patterns so feature of 
carpets are not the same.

c) Feature of carpets are same because the type of yarn, colour and patterns 
that they use are sam
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2  Nomads weave motifs and patterns without painting.

a) Nomads first  paint some motifs and patterns to weave carpet.
b) Nomads don’t paint motifs and patterns to weave carpet.
c) Nomads had painted some motifs and patterns before weave carpet.

3  Dyeing the row material is done in both natural and chemical methods.

a) Natural and chemical are the row material dye.
b) Chemical and natural are not methods to dye the row material.
c) Natural and chemical methods are used to dye the row material. 

Exercises 2.2

A: Read the passage and Answer the Questions.

1  Why Iranian carpet is important  symbols of our culture?

2  How many methods we use to dye the materials?

3  Are the feature of Iranian carpets the same? (why)

4  What are the most famous Iranian carpet designs?

5  How many types of patterns do we have?

6  How do nomads weave motifs and patterns?

  part three: Answer the questions
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B: True and False

1  Iranian carpet designs don’t represent the cultures of different regions 
and ethnic groups.   

2  Patterns (motifs) of carpet are made of some numbers of curved or 
broken lines.
 
3  Broken patterns combine of horizontal, vertical and diagonal lines that 
make Islimi shapes.   

4  Dye of vegetable sources, such as cochineal are more common.

       1     2     3    4      
T

F
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Iranian carpets do not have
 different types of patterns 

 and motifs.

       Indigo is used to produce blue 
colour for weaving.

     Ochre is a example of animal source 
to make usually red or yellow.

      Curved lines are used to drow 
curved Patterns.

C: Yes or No
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  chapter 3

General Aims:
  This chapter is designed to introduce  tools , hand tools and 
materials of carpet-weaving and help students learn a number of 
technical and general word used in handmade carpets texts, and 
promote their comprehension in these texts. 

After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter.

2  Name the carpet weaving tools.

3  Talk about using any tools.

4  Talk about the name of raw materials in carpet weaving.

5  Describe each material’s features.

6  Describe the two common techniques for dyeing.

7  Do Exercises 3.1 Vocabulary Exercises. (A,B,C,D)

8  Do Exercises 3.2 Answer the Questions. (A,B,C,D)

Behavioral Objectives

Tools and Materials
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A: Words Definitions and Exemplifications

beam                  n.

 wood or metal cylinder in a loom where the warp is wound / column

The loom doesn’t move because the horizontal beam holds it in place.

hammer(ing)     v:

 to beat / to hit in a very forceful way

The typist was hammering the keys by fingers.

grapnel              n.

 Something curved use to hold another thing / hook

loom                  n.

 a frame or machine for weaving cloth or carpet

Textiles were traditionally produced on large looms.

pile                    n. 

a soft surface made by the ends of many short threads on a carpet / threads

The rug has a thick pile.

  Vocabulary Help
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spinning            v.

 to make cotton, wool, etc into thread by twisting it /twist fibre into yarn

Traditional crafts included spinning, weaving, and dyeing cotton for clothes.

twine                v.

 to made strong yarn of more length string twisted together / twisted together

Weaver twines the different colorful threads together.

warp                 n.

the threads on a loom over and under which other threads (the weft) are  
passed to make cloth  

The warps run vertically around the loom.  

weft                   n.

the threads that run from side to side on a loom or in a woven fabric

The pile is formed by knots round the warp threads, and held in place by the 
weft.

B: Find the meaning of the words from Dictionary

beam
grapnel
hammering
loom
pile
warp
spinning
weft
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loom is wooden or metallic 
in the shape of square or 
rectangular.

Spindle is used when we are 
spinning wool by hand.

silk is material that is gathered 
from the silkworm.

G E T 
R E A D Y
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‟The Introductions of Tools and Materialsˮ

  We need  different tools such as Comb, scissors, knife, loom, hook to 
produce a handmade carpet. Therefore quality and type of tools are very 
important.

   The most important tool in carpet weaving is the loom. Loom is a wooden 
or metallic frame in the shape of square or rectangular. Each loom has two 
horizontal beams. The upper beam is called “Sardar” (upper beam) and 
the other in lower part called “Zirdar” (lower beam). There are two type of 
loom; Horizontal loom and Vertical loom.

  Horizontal loom consists of two beams which holds the warps while the 
carpet is being made. Nomads mainly use horizontal looms . They are easily 
rolled up and put up at campground.  

  Vertical loom has four beams on the sides. These kind of looms are used in 
villages and at workshops.

  Comb is an instrument to hammer carpet. It has teeth similar to comb with 

  part one: Reading
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wooden or metallic handle. Weaver uses comb to tie the knots and the weft 
after every row has been weaved. The size of comb is different. There are 
various kind of thick and thin. It depends on the kind of carpet that weaver 
weaves.

  Scissors aer used for cutting the pile on the carpet after one or more rows 
have been tied.

  A knife with a grapnel on bottom, is used for carpet weaving. It has a 
handle, blade and hook. The handle is used to hold warps. Hook is used 
to pass horizontally weft through back and forth warps then, slowly pull it 
toward the edge of the loom. we cut piles by blade of knife. 
 

  Spindle is used when we are spinning wool by hand. When we are rotating 
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the wool, It is twined into yarn. The spinning is done in different ways 
depending on the usage of warp, weft or pile. The nomadic women still use 
a traditional spindle to spin the yarn. 

Raw Materials 

  The high quality of raw materials is very important factor. Silk, cotton,  wool 
and animal hair are animal or plant fibres.

  Wool is the most important material in the carpet making process. The 
quality of wool changes with the animal age and life conditions. It also 
depends on the area and the time of shearing wool. The best wools are those 
that shear in the spring.

  silk is another kind of materials that is gathered from the silkworm material. 
Silk is used for warp, weft and pile. Some carpets have the warp of silk and 
pile of wool. This fiber is very shiny. It affects the cost and value of rugs.
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  Cotton  fibre is the most famous vegetable fibre. It is used in the textile 
industry. Cotton is stronger than wool. Warps and wefts are mainly made of 
cotton, but it can not be used for piles of carpet. 

 

Exercises 3.1

A: Match the words in column A with their definition in column B

BA
a wooden frameloom
to beatpile
 columngrapnel
 twist fiber into yarnhammering

threadstwine
twisted togetherpillar
hookspin
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B: Fill in the blanks with the correct forms of the words given 
below  

       beam     pile      looms      hammering       warp and weft               

1  The .......... and .......... are the basic parts of all textiles.

2  The typist’s fingers were ........... the keys.

3  It looks like fine Persian carpets with a velvety .......... .
.
4  The tribes weave their traditional colorful clothing on homemade ....... . 

5  The kitchen has a tiled floor because of roof .......... .

C: Read the passage and fill the blanks with the correct words

1  There are two type of ……….. horizontal and vertical.

2  Warps and wefts  are mainly made of …………..  .

3  …………  fibre is the most famous vegetable fibre.

4  Some carpets have the warp of ……….. and pile of wool .

5  The quality of ………… changes with the animal age and the life 
conditions.

6  Weaver uses …………. to tie the knots and the weft after every row has 
been tied.

Reading Comperhension

  part two: Vocabulary Exercise
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  part three: Answer the questions

D: Circle the correct answers (sentence with the same meaning)

1  When we are rotating the wool, it is twined into yarn.

a) When we are rotating the yarn, it is twined into wool.
b) When we are rotating the wool, it is pile of carpet.
c) The wool twisted together When we are rotating it into yarn.

2  Each loom has two horizontal beams. The upper beam is called “Sardar” 
and the other in lower part called “Zirdar” 

a) loom has two Vertical beams. The upper Vertical beam is called “Sardar” 
and the other in lower part called “Zirdar” .

b) Each loom has two horizontal beams. “Zirdar” is the upper beam ,”Sardar” 
is the other in lower part “ .

c) Each loom has two horizontal beams. “Sardar” is the upper beam , “Zirdar” 
is the other in lower part “ .

3  Hook is used to pass horizontally wefts through back and forth warps.

a) Hook is used to pass horizontally warps through back and forth Wefts. 
b) Hook is used to weave horizontally wefts through back and forth warps.
c) Wefts pass horizontally through back and forth warps by hook.

Exercises 3.2

A: Read the passage and answer the questions

1  How many types of looms do we know?

2  Does the quality of wool change?

3  Which tool is used when the wool twined into yarn?
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4  Why comb is used in carpet weaving?

5  Can cotton be used for piles of carpet? 

B: True and False

1  Cotton is a animal fiber. 
 
2  Hook is used to pass horizontally weft through back and forth warps.

3  Nomads mainly use Vertical loom.   

4  Scissors are used for cutting the pile on the carpet. 

5  Silk is used for warp, weft and pile.                                    

C: Divided the words in to two groups.( add some new words in 
these groups)

  comb    scissors    knife   loom   hook   silk   cotton   wool

Group2Group1
materialTool

woolknife

       1     2     3    4    5
T

F
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D:Yes or No

        cotton can be used for piles of carpet.

  Comb is an instrument to hammer 
carpet.

    When  we are rotating the wool by 
spindl, wool is twined into yarn.
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General Aims 
  This chapter is designed to introduce the features of kilim 
and help students learn a number of technical and general 
word used in handmade carpets texts, and promote their 
comprehension in these texts. 

  After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter.

2  Explain killim weaving.

3  Undrestand the diffreance between Killim and carpet.

4  Name two common methods in Killim weaving.
 
5  Name the types of Killim.

6  Do Exercises 4.1 vocabulary Exercises. (A,B,C,D)

7  Do Exercises 4.2Answer the Questions. (A,B,C)

  chapter 4

Behavioral Objectives

  Kilim
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A: Words Definitions and Exemplifications

geometric         adj.

using straight or curved lines in design/  consisting of points, lines, and 
angles  
       
The old rug, decorated with geometric animals, on the ground.

interlock            v.

Interconnect, join, fit together

The loom’s upper beam is then pulled down, to interlock the threads together.

interweave         v.

to twist or weave (threads, fibers, etc.) together / connect     

A mat of interwoven warp and weft yarns.

knot                   n.

a part where one or more  rope, cloth etc. have been tied or twisted together 
/ tie

He tied the rope to the tree, knotted it.

  Vocabulary Help
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loop                   v.

a shape like a circle made by a line curving back towards itself / make a 
circle with  wire, rope, etc / twist

Tie knots at the vertices and stretch the thread into a simple loop.

slit                     n.

a long, narrow cut or opening / opening, gap

I Work carefully to avoid slitting the net whit a knife.

thread               n.
along, thin strand of cotton, nylon, or other fibres used in sewing or weaving 
/ yarn

The cotton would be cleaned and then spun into yarn or thread.

B: Find the meaning of the words from Dictionary

interlock
interwoven
knot
slit
thread
geometric

loop
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The slit refers to the gap between 
two blocks of colour. 

Dove-tailling ( warp-sharing ) as shared 
warp that weft from two different colours.

The weft is looped round the warp.

G E T 
R E A D Y
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“Kilim is a kind of rug without any pile or knots”

  kilim is a flat weave rug that warp yarns are interwoven with weft yarns. 
Kilim is a kind of rug without any pile or knots. The weft is looped round 
the warp until a new colour is needed.

  The weft commonly is made of wool. The warp can be either cotton or 
wool. Their colour and design comes from the weft which is tightly inter 
weaved with the warp. This kind of weaving is called weft-faced .

  Kilim is a pileless textile produced by one of several flatweaving techniques. 
Kilims are generally woven with the slitweave technique. This is the most 
common weaving technique used to create geometric patterns. 

  The slit refers to the gap between two blocks of color. It is created by 
returning the weft around the last warp in a color area. Weavers work on 
one color block before moving onto the next. 

  part one: Reading
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  Weaver packs the weft tightly cover the warp to avoid weakening the rug 
with vertical slits. Designs are made by interweaving the variously coloured 
wefts and warps.

  Dove-tailing( warp-sharing ) known as shared warp that wefts from two 
different colours, returning (in opposite directions) around the same warp. 
To continue this technique the border / line forms between them. 

 
 Today people use kilims to cover floors, table ،chair, wall decoration and 
tent curtains to create an oriental atmosphere in their home. 
Shahseven, Lor, Bakhtiari, Qashqai, Kamseh, Afshar tribes, Kerman, Vara
min . are the unknown Iranian killims.
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 Exercises4.1

A: Match the words in column A with their definition in column B

BA
connectslit

yarnloop

fit togetherinterweave

tieknot

twistthread

gapinterlock

B: Fill in the blanks with the correct forms of the words given 
below  

Dove-tailing (warp-sharing)                geometric             
 interwoven looped           pileless         pack            flat weave 

Example: kilim is a flat weave rug.

1  Weavers ………… the weft tightly cover the warp to avoid weakening 
the rug with vertical slits.

2  The weft is…………. round and knotted until a new colour is needed.

3  …………………. known as shared warp.

Reading Comperhension

  part two: Vocabulary Exercise
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4  Slit weave technique is the most common weaving technique used to 
create ………. patterns. 

5  Kilim is a ……. textile.

6  Designs are made by ………… the variously coloured wefts and warps.

C: Read the passage and fill the blanks with  the correct words

1  kilim is a ……… rug that warp yarns are ……… with weft yarns.

2  Their colour and design comes from the …….. which is tightly inter 
weaved with the warp.

3  Kilim is a kind of rug without any ….. or ……... .

4  Today  people use kilims to create an.. …….. atmosphere in their home.

D: Circle the correct answers (sentence with the same meaning)

1  kilim is a flat weave rug that warp yarns are interwoven with weft yarns.

a) kilim is a flat weave rug that weft yarns are interwoven with warp yarns.
b) kilim is a knotted rug that warp yarns are interwoven  with weft yarns.
c) kilim is a kind of  flat weave rug because it’s warp yarns are interwoven 
with weft  yarns. 

2  Dove-tailing (warp-sharing)known as shared warp that wefts from two 
different colours, returning around the same warp.

a) When two different color warp, returning around the same wefts is known 
as Dove-tailing ( warp-sharing) .

b) Dove-tailing known as single warp that wefts from two different colours, 
returning around the same warp.
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c) When two different color wefts, returning around the same warp is known 
as Dove-tailing( warp-sharing) .

3  weft-faced is a kind of weaving  that it’s colour and design comes from 
the from the weft .

a) when  the colour and design comes from the warp, it is called weft-faced.
b) weft-faced is a kind of weaving that it’s colour and design does not come 
from the from the weft.
c) when  the colour and design comes from the weft, it is called weft-faced.

Exercises 4.1

A: Read the passage and answer the questions

1  What is the difference between carpet and kilim?

2  Explain how shared warp technique is  used in weaving kilim?
 
3  Does colour and design come from the warps?

4  What dose slit refer to?

5  Are designs made by interweaving the variously colored wefts and warps?
 

B: True and  False

1  Kilim is a kind of rug with many piles or knots. 

2  The warp of killim can be either cotton or wool.   

3  To continue Dove-tailing technique  the border forms between them.    
       

  part three: Answer the questions
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    The weft commonly is made of 
cotton. 

      The warp is looped round the weft 
until a new colour is needed.

     Kilims are generally woven with 
the slitweave technique. 

 Dove-tailing known as shared warp that            
wefts from two different colors, 
returning around the same warp.

      
C: Yes or No

     1     2     3         
T

F
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درس  5: جاجیم

درس 6: فرش

درس 7: زیلو

درس 8: عرضه و تقاضا

 واحد یادگیری 2

 Jajim

توانایی درک مطلب ویژگی های فرهنگی و عرضه فرش

 Rug

 Zilu

 Supply & Demand 
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General Aims 
  This chapter is designed to introduce the features of Jajim and 
help students learn a number of technical and general word used in 
handmade carpets texts, and promote their comprehension in these 
texts. 

 
After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter.

2  Explain Jajim weaving.

3  Tajk about  the different types of Jajims.

4  Explain color and design of Jajim.

5  Name the types of Jajim.

6  Do Exercises 5.1 Vocabulary Exercises.(A,B,C,D)

7  Do Exercises 5.2 Answer the Questions.(A,B,C)

  chapter 5

 Jajim

Behavioral Objectives
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A:  Words Definitions and Exemplifications

antique            adj.

having a high value because of age and quality/old-fashioned

The house is full of valuable antiques stufs.

handicrafts       n.

an object made by skillful use of your hands / craft, handywork

The exhibition was about all kind of traditional handicrafts .

strip                    n.

a long flat narrow piece / band

Jajim is mead of some red silk strips.

sewn                   v.

 to use a needle and thread  to join two pieces of cloth together / fasten

She sews her own dresses by hand.

traditionally            adv.

a way of thinking, behaving, that has been used by the people in a group  
society, etc. for a long time / ordinarily.

Traditionally, everything is carried in baskets on the head or shoulders.

  Vocabulary Help
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tribe                 n.

agroup of people of the same belief, coustom, language and so on / ethnic 
group, people

The people of the tribes typically live in black tent.

B: Find the meaning of the words from Dictionary

antique

handicrafts 
strip
sewn
t radi t ional ly 

tribe
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Koji is in the middle of the warps.   

 Jalim is woven on horizontal loom.
                                                                                             
                       

Jajims are called warp-faced.  

              

G E T 
R E A D Y
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“Jajim is the most important antique tribal textiles”
 
  Weaving Jajim is one of the common handicrafts in Iran. Rural and tribal 
families weaves jajim. Jajims are about 25 Cm or 30 cm width and  5 M to 
10 M and sometimes further in length. They are made in a long strip and 
then cut into several equal parts. Most often they find from two to eight parts 
that are sewn together side by side. Jalim, like kilim, is woven on horizontal 
loom usually placed  on the floor. 

  In fact the color and design of Jajim is dependent on color of wraps. The 
colors and designs of warps are chosen from the beginning of the process of 
wrapping. The color of warps cannot be changed.Therefore this limits the 
designs of Jajim.

  After warps were prepared on loom,the wefts are pulled through warps and 
tightened with a comb. Each time when the wefts passes through the warps, 
the warps are replaced by the Koji. Therefore, always half the warps are on 
the top layer of wefts and half the warps are on the back of wefts. The wefts 
hidden under the warps so that the wefts are not seem very much. These 
features are called warp-faced.  

  part one: Reading

Reading Comperhension
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  Tools are very important to weave different types of Jajims. In different 
regions, people named thier Jajim according to the number of Koji that they 
use; For example, one Koji, two Koji and three Koji. The materials that 
they use usually are wool, cotton, silk. The materials dye naturally with 
vegetable-based.

  The design and patterns of jajim are in a linear fashion. Motifs could be 
stripped, square, checkered, toothed and parallel lines. 

  Traditionally, Jajims are used as bed covers, a blanket on seats or bedspreads. 
The West Azerbaijan, Hamedan, Zanjan, Kermanshah and Turkame are 
important areas to weave Jajim in Iran. .
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Exercises 5.1 

 A: Match the words in column A with their definition in column B

B  A     
ordinarilyantique

ethnic grouphandicrafts

old-fashionedstrip

bandsewn

handiworktraditionally

fastentribe

  

B: Fill in the blanks with the correct forms of the words given 
below 
 

handicrafts      koji     antique       warp-faced        strip       tribal

1  Jajims are ……….. that is made in a long ……… and then cut into several 
equal parts. 

2  The name of Jajim is according to the number of ……….. that they use. 

3  Weaving Jajim is one of the common………… in Iran. 

4  Rural and ………. families weave jajim. 

5  Jajim is the most important antique …… textiles.

  part two: Vocabulary Exercise
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C: Read the passage and fill the blanks with the correct words

1  Most often they find from two to eight parts that are ………together side 
by side.

2  The colour and design of Jajim is depended on the color of …………. .

3  Jalim, like kilim, is woven on ……………. usually placed on the floor.  

4  In different regions, people named thier Jajim according to the number 
of…… that they use.

5  The wefts hidden under the warps so that the ……. are not seem very 
much.

D: Circle the correct answers (sentence with the same meaning)

1  The colours and designs of warps are chosen from the beginning of the 
process of wrapping.

a) The colours and designs of warps are chosen at the end of the wrapping.
b) After warps are prepared on loom the colour and design of Jajim is chosen.
c) In the process of wrapping the colours and designs of Jajim are chosen 
by warps.

2  when the warps are replaced by the Koji, always half the warps are on the 
top layer of wefts and half the warps are on the back of wefts. 

a) The warps are replaced by the Koji then always half the wefts are on the 
top layer of warps and half the wefts are on the back of warps.
b) when the warps are replaced by the Koji, always the warps are on the top 
layer of wefts .

c) Koji replaced the warps, so always half the warps are on the top layer of 
wefts and half the warps are on the back of wefts.

3  After warps were prepared on loom,the wefts are pulled through warps 
and tightened with a comb. 
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a) After warps were prepared on loom,the warps are tightened with a comb. 
b) After wefts were prepared on loom,the warps are pulled through wefts 
and tightened with a comb.

c) First of all warps were prepared on loom and then wefts are pulled through 
warps and bitten by a comb.

Exercises  2-5 

A: Read the passage and answer the questions

1  How width and length Jajims are?

2  Are tools important to weave Jajims?why?

3  Why the design of Jajim is limited?

4  Why jajims are called warp-faced?

5  What are the names of jajims’ motifs? 

B: True and  False

1  Jalim is woven on vertical loom usually placed on the floor. 
                                   
2  The wefts are pulled through warps and tightened with a comb.
                         
3  They are made in a long strip and then cut into different parts.
                 
4  The colors of wafts are chosen from the beginning of the process of 
wrapping.

       1     2     3    4      
T

F

  part three: Answer the questions
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C: Yes or No

 Each time the wef pulled through the 
warps, the warps are replaced by the

 the comb.

      In fact the colour and design of 
Jajm is dependent on colour of wraps. 

     The design and patterns of jajim are 
in a linear fashion

  After warps were prepared on loom               
The color of warps can be changed
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General  Aims 
  This chapter is designed to introduce the rug and help students 
learn a number of technical and general word used in handmade 
carpets texts, and promote their comprehension in these texts. 

After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter.
 
2  Define the variety of rug and stages.

3  Talk about the knots and pile.

4  Explain a bout the weaving of rug.

5  Name the types of rug.

6  Talk about decorate and protect the rug.

7  Do Exercises 6.1 Vocabulary Exercises. (A, B, C, D )

8  Do Exercises 6.2 Answer the Questions. (A, B, C)

  chapter 6

 Rug

Behavioral Objectives
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A: Words Definitions and Exemplifications

binding           adj. 

material sewn  along the edge of a piece of cloth for  strength or decoration  
/ tie

She weaved the blue binding strips together at the edge of rug.

braid                 n.

a narrow band of material formed by twisting threads together, use to 
decorate the edges of clothes /to weave together

A carpet is decorated with red braid.

fibre                  n.

a thin thread that form natural materials such as wood / thread, yarn

 Nylon is a man-made fibre.

carpet           n.     v.

a heavy fabric, commonly of wool, cotton or nylon, for covering floors
/ covering
We bought a new carpet for the bedroom.     

We decided to carpet the bedroom.

craft                 n.

 to make some think using a special skill especially with hands / skill

I love traditional rural crafts.

  Vocabulary Help



پودمان 5: معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش    

147 146

rug                    n.

 a piece of thick heavy fabric that usually has a nap or pile and is used as a 
floor covering often woven of wool

The rug we bought for the living-room has a beautiful red and gold pattern.

pile                   n.

the soft surface of short threads on a carpet or some types of cloth

They had weaved a thick red pile carpet.

looping             Adj.

 band, circle, ring, round twist bend, curve
 
Tie knots at the vertices and stretch the thread into a simple loop.

weaver               n.

a person whose job is weaver carpet or cloth

Weavers receive low wages in the rural areas.
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B: Find the meaning of the words from Dictionary

braid

binding

looping

fibre

pile

rug

craft

weaver
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The long warp ends may be knotted or 
braided.

the sides are strengthened with woolen 
binding.

                                                                                    

 

Weft: The horizontal yarn passed 
through the rug.

Warp: The vertical yarn attached to the 
upper and bottom beam.

 

G E T 
R E A D Y
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“The weaving of rug is an old and unique work of art”

  Rug is one of the original arts and cultural heritage of Iran. The variety of 
rug is represented by the patterns, colours, size, the method of weaving and  
fibre. The complete weaving process has several stages. Each stage needs 
special skills. The steps of rug weaving are wrapping, weaving, knotting 
and finishing.

  The rug weaving begins with the preparation of the wool, cotton or silk 
fibres. They must be twisted or ‘spun’ into longer lengths of yarn. Rugs are 
prepared on loom .The rug is made of the warps and the wefts. The warps run 
vertically on the loom, while the wefts run horizontally. The wefts replaced 
over and under each warp.

 
   The knots are made by looping short colored yarn around the pairs of 
warps in horizontal rows. The end of the knot yarns are cut to produce the 
pile and create the design. pile is the “face” of the rug. The row of knots are 
followed by one or several wefts which pass through the warps. The weaver 
then beat the weft and warp to compact the rug.
 
  These knots may be either symmetrical (Turkish) or asymmetrical (Persian 
knots). The sides and ends of the rug are given a special finish to bind, 
decorate and protect the rug. After the weaving process, the sides are 
strengthened with woolen binding or sometimes made as part of the wefts.
When the rug is removed from the loom the long warp ends may be knotted 
or braided to protect them.

  part one: Reading
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  Persian carpets are produced in nomadic, rural and urban styles. Persian 
rugs varies based on the city, region or village where they are woven.
For example: carpets of Tabriz, Harris, Afshar, Kashan, Tehran and Chahar 
Mahal and Bakhtiari provinces.
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 Exercises 6.1

 A: Match the words in column A with their definition in column B

  B        A     
skillbinding

tielooping

to weave togethercarpet

a heavy fabric of wool / coveringcraft

band, circlebraid
threadfibre

B: Fill in the blanks with the correct forms of the words given 
below  

braided          looping        pile        rug       wrapping           spun

1  The steps of rug weaving are ……………., weaving, knotting and 
finishing.

2  fibre, must be twisted or …………… into longer lengths of yarn.

3  The ……….. is made of the warps and the wefts. 

4  The knots are made by……………… short colored yarn around the pairs 
of warps.

5  The ends of the knot yarns are cut to produce the ………. .

6  The long warp ends may be knotted or ……….. to protect them.

Reading Comperhension

  part two: Vocabulary Exercise
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C: Read the passage and fill the blanks with the correct words

1  The end of the ……. yarns are cut to produce the pile and create the 
……… . 

2  Persian carpets are produced in ……., rural and ……….. styles.

3  The row of knots are followed by one or several ……… which pass 
through the warps .

4  The wefts replaced over and under each ……... .

5  The complete weaving process has several………. .

6  The variety of rug is represented by the patterns, ……… colours, size.

D: Circle the correct answers (sentence with the same meaning)

1  The sides and ends of the rug are given a special finish to bind, decorate 
and protect the rug .

a) The rug is protected, and bound are decorated by given a special finish at 
the sides and ends of the rug.
b) The rug protect and bind by given special sides and ends.
c) The rug finish by a special bind and decorate.

2  The row of knots are followed by one or several wefts which pass through 
the warps.
 
a) The row of knots are followed by one or several warps which pass through 
the wefts. 
b) One or several wefts which pass through the warps over the row of knots. 
c) The row of knots are followed by one or several wefts which are knoted 
the warps.

3  Persian rugs varies based on the city, region or village where they were 
woven.

a) Persian rugs do not different based on the city, region or village where 
they are woven.
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b) Persian rugs are different based on the city, region or village where they 
are woven.
c) Persian rugs are similar based on the city, region or village where they 
are woven.

A: Read the passage and answer the questions

1    How dose the warps and the wefts run on the loom?

2    What are the steps of rug weaving ?

3    How knotts are produced?

4    Why weaver braid the knots at the ends of the rug?

5    Is persian rugs varies based on the place they are woven?
 

B: True and False

1  Persian rugs based on the city, region or village where they are woven 
are the same.                                                                

2  The weaver then beat the weft and warp  to bind the rug. 
    
3  The rug is made of the warps and the wefts.                 
    

  part three: Answer the questions

     1     2     3         
T

F
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 Persian carpets are produced in 
nomadic, rural and urban styles.

    After the weaving process, the sides are 
strengthened with braiding.

    
The wefts run vertically on the loom,

 while the warps run horizontally.

 
The rug weaving begins with the

 preparation of the wool, cotton or silk
 fibres.     

C: Yes or No
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General  Aims 
  This chapter is designed to introduce the Zilu and help students 
learn a number of technical and general word used in handmade 
carpets texts, and promote their comprehension in these texts. 

After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter. 

2  Explain zilu weaving.

3  Understand the importance of colour in Zilu weaving.

4  Explain zilu weaving machine or device.
 
5  Do Exercises 7.1 Vocabulary Exercises. (A,B,C,D

6  Do Exercises 7.Answer the Questions.(A, B, C)

  chapter 7

 Zilu

Behavioral Objectives
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A: Words Definitions and Exemplifications

double side            adj.

Using or able to be used on both sides / having two sides 

He bought a double sided coat.

immortality         n.

the state of living for ever or being remembered for ever / endless life

They believe in the immortality of the soul.

resistance           n.

do not accept new ideas or changes / don’t change

Vitamins can build up your resistance to colds and flu.  

steady                adj. 

 not likely to change / fixed

We drove all day at a steady speed.

strand                n.

thread, rope

  Vocabulary Help
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variety               n.

state of having different forms or types / difference

This store sells a variety of Zilu.

B: Find the meaning of the words from Dictionary

immortality

double side 
resistance

steady
stranded

variety
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A Shelit is a bunch of multi-stranded 
spun threads.

Zilu is  double sided.

    
  The loom’s  parts are called:

1  Tir

2  Osun

 

G E T 
R E A D Y
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“Zilu Weaving is one of the most valuable arts of Iranian”

  Zilu is one of the oldest types of handmade carpets in Iran. Zilu weaving  
industry  have a long history in Iran. It has been woven in Meybod (55 km 
to Yazd) from many years ago. Zilu is a type of flat woven rug that was 
produced without knotted pile. Zilu is a kind of light hand –woven rug and 
floor covering that is more suitable for hot and dry area. 

Zilu weaving is a hard work. Zilu is very similar to Hasir. Wefts and warps 
are woven with cotton thread. Before the Zilu is done, the raw material of 
cotton thread is dyed with the traditional methods. These plant-based colors 
are steady and have a lot of resistance to washing and sunlight. 

  Unlike many rugs, Zilu does not have a variety of colours. Zilu is divided 
into three types based on colour and it’s functions. It weaves with two 
colors. Zilu with white and blue color are used in mosques and holy places.   
The red and blue ones are used inside houses, green and red ones have the 
best quality. Zilu Naftal is the finest with  green and orang colours . Zilu 
is  double sided, it means, with the opposite colours on each side. 

  part one: Reading
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  The zilu weaving machine or device is the same as that in weaving carpets. 
The loom’s parts are called: 

7  Kali

8  Shelit

5  Posh-band
 
6  Kamuneh

3  Teng
 
4  Shemsheh

1  Tir
 
2  Osun

 
  A Shelit is a bunch of multi-stranded spun threads. According to the pattern, 
it is divided into smaller bunches. Shelit includes seven up to twelve other 
types,  are called “Maj”, that affect the ground pattern. 
 
  Zilo has many motifs. The patterns  in zilu  are made by wefts. Zilu mainly 
has geometric patterns. These designs are: Floret, Four roses, cypress 
,… ect. The familiar motife is the cypress tree, a sympol of endless life 
(immortality) in ancient Iranian culture.

Exercises 7.1 

A: Match the words in column A with their definition in column B.

BA
endless lifedouble side 

yarn resistance

fixedstranded

having two sidesvariety
don’t changesteady

differenceimmortality

                                                      

Reading Comperhension

  part two: Vocabulary Exercise
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B: Fill in the blanks with the correct forms of the words given 
below. 
 

steady         resistance          double side       of flat woven           immortality

1  Zilu is  …………………it means, with the opposite colours on each side.

2  These plant-based colors are …………. . have a lot of ……….. to washing 
and sunlight.

3  The familiar motife is the cypress tree, a symbol of endless life 
(……………)in ancient Iranian culture.

4  The plant-based colors have a lot of………… to washing and sunlight.

5  Zilu is a type of ……… rug that was produced without knotted pile.

C: Read the passage and fill the blanks with the correct words.

1  Zilu is a type of ………. rug that was produced without knotted pile.

2  Zilu is one of the oldest types of ……. carpets in Iran. 

3  The patterns  in zilu  are made by ……… .

4  A Shelit is a bunch of ………….. spun threads.

5  Shelit includes includes seven  up to twelve other types,  are called “…… 
which affect the ground pattern.

D: Circle the correct answers (sentence with the same meaning)

1  Zilu is divided into three types based on colour and it’s functions.

a) Zilu is not divided into three types based on colour and it’s functions.
b) Zilu is divided into three types according to the pattern.
c) colours and  functions divide Zilu into three types.
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2   These plant-based colours are steady and have a lot of resistance to 
washing and sunlight. 

a) These plant-based colours are steady and don’t have resistance to washing 
and sunlight. 
b) These plant-based colours are fixed and don’t change to washing and 
sunlight.
c) These plant-based colours are steady and change to washing and sunlight.

Exercises 7.2

A: Read the passage and answer the questions.

1  What kind of rug Zilu is?

2  How many colors use in Zilu weaving?

3  Is Shelit divided into bunches?(Why)

4  How do patterns mead in Zilu?

5  How does Zilu divided?
 

B: True and  False

1  According to the pattern, A Shelit is divided into smaller bunches.   
       
2  Wefts and warps are woven with cotton thread.    
                                                        
3  Zilu mainly has flower patterns.         
                                                                             
4  Zilu does have a variety of colours.                                                                                      

 

       1     2     3     4      
T

F

  part three: Answer the questions
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C:  Divided the words in to two groups.( add some new words in 
these groups).

Teng     Floret     Black wheel     Four roses     Key Shemsheh      Cocoon     
Kali      chainsaws      Osun

Group BGroup A
MotifsTools

CocoonKali

                                                             

D:Yes or No

 The red and blue ones are 
used inside holy places.

     The patterns in zilu are made by warps.

Zilu is weaved with two colours. 
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General  Aims 
  This chapter is designed to introduce the Factors that affect the 
supply and demand and help students learn a number of technical 
and general word used in handmade carpets texts, and promote their 
comprehension in these texts. 

After carefully reading this chapter, you are expected to:

1  Define the meaning of the words presented at the beginning of this chapter.

2  Talk about Factors that affect the supply and demand of the carpet.

3  Talk about Quality of carpets affect.

4  Talk about Creativity, advertising affect.

5  Do Exercises 8 -1 Vocabulary Exercises. (A, B, C)

6  Do Exercises 8-2 Answer the Questions. (A, B, C)

  chapter 8

 Supply & Demand 

Behavioral Objectives



166

A: Words Definitions and Exemplifications

affect                 v.

make a difference to / influence, change

science and technology affect our live .

supply               n.

an amount of something that is availableto be used / provide

The company supply the healthy food.

demand             n.
 the ability and need or desire to buy goods and services / request, want

There is a huge demand for job and home.

evaluated          v.

to judge how good, useful, or successful something is / put a price on, 
estimate

Our teacher is evaluating our math skills.

defects               n.

something that causes weakness or failure / weak point

All the cars are tested for defects before they leave the factory.

  Vocabulary Help
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marketing         n.

 the activity of deciding how to advertise a product, etc. / business methods

The reason their cars soldso well was that they had a good marketing 
strategy.

exhibitions        n.

a public showing of works of art, held in an art gallery or museum or at a 
trade fair show

 Have you seen the International carpet exhibition yet?

competition         n.

 when people  or organization is trying to win  or be more successful than 
someone else / contes

There are a lot of competition between computer companies.

B: Find the meaning of the words from Dictionary.

affect
competition
demand
evaluated
exhibitions
marketing
supply
defects
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  part one: Reading

“Iran is one of the oldest producers of hand-woven carpets ”

  Iranian handmade carpets are the best in their quality, variety, color and 
design in world markets. At present, many beautiful Persian carpets are kept 
in well-known museums around the world.

  Factors that affect the supply and demand of the carpet:

Quality 

  Quality of all kinds of handicrafts, especially carpets are very important. 
Quality of carpets needs to be evaluated in many parts. These evaluations 
include examining the location of carpet texture, color, design, type of 
materials, row number, dyeing of raw materials, defects, dimensions, 
customer tastes and market price. All these  factors affect the price of carpet.
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  Creativity (New idea)

 By using of traditional and modern methods can get new ideas and improve 
production process.

Communication and advertising

  Advertising resources such as brochures and catalogs provide better 
information about carpet. So interesting advertising encourages people to 
buy carpets.

Marketing

  Marketing means searching for the most suitable part of the market. Market 
is the place where better and more successful presence can meet the needs 
of that sector of the market. In the market one can use the most complete 
information from available resources at the same time.

  Competition and proper supply 

  Competition and proper supply are two important parts in evaluation. In 
competition the knowledge of the producer must always be up to date. They  
should be aware of the need of the community and provide the needs of the 
community with high quality. Producers will be able to show their products 
at the some international hand-woven carpets exhibitions.

  Now a day technology is growing vary fast. Using transportation technology, 
electronic – business for example setting up an active website will improve 
business.
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Exercises 8.1

A: Match the words in column A with their definition in column B.

 B A     
providedemand

contestexhibition

wantevaluated

showmarketing

estimatecompetition

business methodssupply

weak pointdefects

B: Fill in the blanks with  the correct forms of the words given 
below.
  

demand      evaluated      supplyexhibition         competition         marketing     

1  Quality of carpets needs to be …………… in many parts.

2  In …………… the knowledge of the producer must always be up to date.

3  ………………..  means searching for the most suitable part of the market.

4  Producers will be able to show their products at the some international 
hand-woven carpets ………….. .  

5    Quality of carpets affect the……….. and …………… of the carpet.

Reading Comperhension

  part two: Vocabulary Exercise
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C: Read the passage and fill the blanks with  the correct words.

1   Competition  and  …………….  are two important parts in evaluation.

2  …………… resources such as brochures and catalogs provide better information 
about carpet.

3  ………….. is the place where better and more successful presence can meet the 
needs of that sector of the market.

4  Producer  should  be …………… of the need of the ………………. and  provide  
the needs of the community with high quality .

5  Using transportation technology…………………….. for example  setting up an 
active website will improve  business.

6  Iranian handmade carpets are the best in their ………….., variety, colour and design 
in world markets.

Exercises 8.1 

A: Read the passage and answer the questions.

1  What do the evaluations include? 

2  Why the quality of carpets should be evaluated?
   
3  How we can encourages people to buy carpets?

4  What are important to know a bout marketing ?

5  Is it important to show our in public and why?

6  Will technology improve  business?

7  What dose marketing  mean?

  part three: Answer the questions
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Using traditional and modern 
methods can get new ideas and 
improve production process.

Competition  and  proper supply  
are two important parts in evaluation. 

In the market one can use the most 
simpel information from unavailable

 resources at the same time.

 
All factors of the evaluations  do not 

affect the price ofcarpet. 
     

B: True and  False

1  Quality of carpets do not need to be evaluated in many parts.  
                           
2  Interesting advertising encourages people to buy carpets.  
                                       
3  One can use complete information from available resources at the same 
time.
           
4  Advertising resources such as brochures and catalogs provide better 
information about carpet.   

D:Yes or No

       1     2     3     4      
T

F
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عنوان 
پودمان
فصل  

تكالیف عملكردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملكرد
نتایج)کیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

معرفی 
و عرضه
 اطالعات

 فنی فرش

توانایی درک مطلب 

در زمینه کیفیت و 

شناسنامه فرش

خواندن ودرک مطلب

 زبان انگلیسی در معرفی

 کیفیت و شناسنامه 

فرش، ویژگیهای فرهنگی

 و عرضه فرش دستباف 
ایران

باالتر 
از حد 
انتظار

 خواندن صحیح، درک 
مطل ، نوشتن پاسخهای 
صحیح تمرین ها و بیان 
جمالت جدید با کلمات 

آموخته شده
3

در حد 
انتظار

خواندن صحیح، درک 
مطلب و نوشتن پاسخ های 

صحیح تمرین ها
2

توانایی درک مطلب 

ویژگی های فرهنگی و

عرضه فرش

پایین تر 
از 

انتظار

 خواندن ضعیف و درک 
ناقص مطالب و عدم 

پاسخگویی صحیح به 
تمرین ها

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

             جدول ارزشیابی
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  در ایــن کتــاب از نظــرات و همــكاری ارزشــمند اســاتید حرفــه ای و دســت اندرکاران 
حــوزه فــرش دســتباف اســتفاده شــده اســت. ضمــن تشــكر از ایــن عزیــزان در ادامه 

ــود : ــی می ش ــان معرف ــامی ایش اس

     رحیم فروهر، مخترع و متخصص حرفه ای در تولید فرش دستباف 

    فتحعلی قشقایی فر، متخصص حرفه ای در رنگرزی و تولید فرش دستباف

    محمــد رضــا عابــد ، مدیــر عامــل شــرکت ســهامی فــرش ایــران، متخصــص در حــوزه مدیریــت 
ــازار فرش ب

    عبدالحســین قاســم نــژاد، متخصــص در زمینــه مــواد اولیــه، دار و ابــزار فــرش )مرکــز ملــی 
فــرش ایــران(

ــی  ــز مل ــرش ) مرک ــرزی ف ــه و رنگ ــواد اولی ــه م ــادر خــدم الحســینی، متخصــص در زمین     ن
ــران ( ــرش ای ف

    یاسر حنیفی، متخصص در قوانین بیمه و صدور مجوز ها )مرکز ملی فرش ایران(

ــرش  ــی ف ــگاه ها و بازاریاب ــزاری نمایش ــور برگ ــص در ام ــس زاده، متخص ــن رئی ــید حس     س
ــران( ــرش ای ــی ف ــز مل )مرک

    فرزانــه ملــکان، کارشــناس متخصــص در حــوزه الیــاف شناســی فــرش )انجمــن علمــی فــرش 
ایران(.
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