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فهرست



شرایط در حال تغییر دنیاي 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 تغییرات پایه هاي قبلي 
براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي 
جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، 
آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و 
درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیليـ  حرفه اي 

شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي ارزیابی شیوۀ بافت فرش  

2 شایستگی هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه  

3 شایستگی هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4 شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف 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 دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه 
درسي رشته اي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي 

درسي هر رشته است. 
این درس، ششمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته صنایع دستی ـ فرش 
در پایه12 تألیف شده است. کسب شایستگی هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي 
شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این 

کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي ارزیابی و بازاریابی فرش شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند 
واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده  است. شما هنرجویان 
عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز 
محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر 
پودمان حداقل12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس ارزشیابي اول، فرصت جبران و 
ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از 
از پودمان ها  دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد  بود و اگر در یکي 

سخني با هنرجویان عزیز



نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان هاي  
قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس 

داراي ضریب8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي 
و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي 
باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام  انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي 
آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر 
گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.oerp.ir مي توانید از عناوین 

آن مطلع شوید.
حرفه اي،  اخالق  منابع،  مدیریت  جمله  از  غیرفني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري 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 نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در 

انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در 

خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کار ها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت 
برومند  تربیت مؤثري شایسته جوانان  اقتصادي و  سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و 

میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 



در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
ایران و نیاز هاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته صنایع دستیـ  فرش طراحي و بر اساس 
آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي 
سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک 
یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این 
کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست 
براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان 
حداقل12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر 
پودمان و ارزشیابي مستمر براي هر یک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي 
مدیریت  جمله  از  غیر فني  و  فني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یافته  ساخت  یادگیري  فعالیت هاي 
منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده 
شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، 
نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، 
ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای 
در  رایج  مشکالت  شایستگی،  بر  مبتنی  ارزشیابی  شیوه  کتاب،  تدریس  روش های  بسته یادگیری، 
یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی، آموزش ایمنی 
و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این 
درس مراجعه کنید.الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 
پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست 
به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس استاندارد 
از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب8 

در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان »  انبار داری فرش« دارای دو واحد یادگیری است در اولین واحد یادگیری به 
آموزش »  انبار داری مواد اولیه فرش« و در دومین واحد یادگیری به »   انبار داری فرش« پرداخته مي شود.

پودمان دوم: عنوان »  ارزیابی مقدماتی فرش« دارد، که در آن به چگونگی »  ارزیابی شیوه بافت« 

سخني با هنرآموزان عزیز



)در انواع گره ها( مانند تخت ، نیم لول و لول ، روش های پودگذاری ، سربندی و شیرازه پیچی پرداخته می شود.
ابتدا در یک واحد یادگیری  این پودمان  پودمان سوم: داراي عنوان »  اظهارنامه نویسی« است. در 
روش »  تهیه شناسنامه فرش« آموزش داده شده و در واحد یادگیری بعدی به مراحل »  تهیه لیست 

عدل بندی« پرداخته شده است.
پودمان چهارم: »  عدل بندی« نام دارد. این پودمان دارای سه واحد یادگیری است. »  تهیه لوازم بسته بندی«، 
اولین واحد یادگیری و به ترتیب »  بسته بندی فرش« و »  عدل بندی فرش« واحد های یادگیری بعدی هستند .
با مراحل عملی  ابتدا  دارای عنوان »  بازاریابی فرش« مي باشد که در آن هنرجویان  پودمان پنجم: 

چگونگی معرفی فرش آشنا شده و سپس انواع روش های تبلیغ فرش را می آموزند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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پودمان اّول
انبارداری فرش



22

واحد یادگیری 1

انبار مواد اولیۀ فرش 

مقدمه

مواد اولیۀ فرش از زمان خرید یا تولید، تا زمان فروش یا شروع بافت، در محلی حفاظت و نگهداری می شود. 
این محل ممکن است فضایی در کارگاه های کوچک بافت یا در فروشگاه های فروش مواد اولیۀ فرش باشد؛ یا 
محلی مستقل در شرکت های تولید کننده مواد اولیه و در کارگاه های متمرکز و غیر متمرکز بافت. آیا می دانید 

هدف از تشکیل و ایجاد انبا ر های مواد اولیۀ فرش چیست؟

استاندارد عملکرد

توانایی دریافت مواد اولیۀ فرش به همراه مدارک خرید و حفظ آنها، با توجه به آیین نامۀ ایمنی انبارهای کاال 
براساس اصول جابه جایی دستی، طبقه بندی و چیدن اجناس

شکل1ـ1ـ انبار مواد اولیۀ فرش 
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به این تصاویر با دقت نگاه کنید.

ـ1ـ انبارمواد اولیه قبل از فراوری شکل2

شکل4ـ1ـ انبار مواد اولیه )تولید فرش با مدیریت متمرکز(

شکل3ـ1ـ انبار مواد اولیه بعد از فراوری

شکل5  ـ1ـ انبارمواد اولیه )فروشگاه فروش مواد اولیۀ فرش(

انبارداری مواد اولیۀ فرش

اگرچه مفهوم انبار مواد اولیۀ فرش  بدیهی به نظر می رسد، اما کارکرد های آن در کارگاه های کوچک بافت و 
فروشگاه های فروش مواد اولیۀ فرش  با انبار در شرکت ها و کارگاه های تولید کنندۀ مواد اولیه و کارگاه های بافت 

فرش به صورت متمرکز و غیرمتمرکز، متفاوت است. 

به نظر شما محیط  هر یک از تصاویر باال چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 
آیا می دانید بنا بر چه دالیلی ممکن است مواد اولیۀ فرش بالفاصله بعد از خرید یا تولید مصرف نشود و 

ناگزیر باید مدتی آنها را نگهداری کرد؟ 

بحث  و 
گفت   و گو
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فضای انبار مواد اولیۀ فرش 

در مواجهه با فروشگاه های فروش مواد اولیه و کارگاه های کوچک 
انبار قسمت و فضایی است که مواد اولیۀ فرش  برای مدت  بافت، 
زمان کوتاهی در آن محل نگهداری می شود. اما آنچه از انبار مواد 
کارگاه های  و  اولیه  مواد  تولید کنندۀ  شرکت های  در  فرش،  اولیۀ 
متمرکز بافت مد نظر قرار می گیرد عبارت است از محل و فضایی 
مستقل که در آن یک یا چند قلم کاال براساس یک سیستم منظم 

و طبقه بندی شده برای مدت زمان طوالنی تر نگهداری می شود.

برای این واحد یادگیری، مفهوم انبار در فروشگاه های مواد اولیه و در کارگاه های کوچک در فصل اول کتاب 
درسی تان آمده است. به منظور آگاهی بیشتر با انبارداری در شرکت ها، می توانید به کتاب همراه هنرجو 

مراجعه کنید و از هنرآموز خود کمک بگیرید.

توجه

شکل 6ـ1ـ فضای انبار مواد اولیۀ فرش
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 انبار 
به ساده ترین بیان، انبار فضا و مکانی است که در آن عمل نگهداری کاال بر اساس یک سیستم طبقه بندی 
واحد  یک  محصوالت  نیم ساخته،  کاال هاي  اولیه،  مواد  نگهداري  براي  صنعت  در  می پذیرد.  صورت  صحیح 
تولیدي، قطعات یدکي دستگاه ها و ماشین آالت و اجناس اسقاطي، و در تجارت به منظور نگهداري اقالم و 

انبار استفاده مي شود.  از  براي فروش،  کاال هاي خریداري شده 

شکل 7ـ1ـ انبار مواد اولیۀ فرش )تار، پود، خامه(

1 فیلم از انبار مواد اولیه.
2 فیلم از انبار محصول.

 تقسیم بندی و نام گذاری انبار ها به روش های متعدد و متفاوتی صورت می گیرد. در کتاب همراه هنرجو 
نمودار تقسیم بندی انواع انبارها آمده است. 

فیلم 
آموزشی

در کتاب دانش فنی پایه با انواع مواد اولیۀ فرش آشنا شده اید. به نظر شما انبار مواد اولیۀ فرش  را جزء 
انبار ها می توان قرار داد؟ انواع تقسیم بندی  از  کدام یک 

بحث  و 
گفت   و گو

 انبارداری 
انبارداری عبارت است از دریافت جنس یا کاال و نگهداری آنها با توجه به اصول انبارداری. این فرایند باعث 
به  نیاز قسمت ها  مورد  اجناس  و رساندن  آنها  دادن )صدور(  تحویل  )ورود( کاالها،  تحویل گرفتن  می شود 

خریداران، با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز صورت گیرد. 
جابه جایی نیز فعالیتی است که از زمان ورود کاال به انبار و قرار گرفتن در جای مناسب تا زمان خروج کاال از 

انبار انجام می شود.
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 مراحل انبارداری 
انبار  نوع  به  اینکه اصول آن بسته  انبارداری، ضمن  انبارداری شد، می توان گفت  از  تعریفی که  به  با توجه 

می گردد: انجام  مرحله  سه  در  است،  متفاوت 
1 دریافت یا تحویل گرفتن کاال؛

2 نگهداری و حفاظت اجناس و کاال در انبار )انبارکردن(؛
3 تحویل دادن اجناس و کاال به خارج از انبار.

 انبارداران 
وظایف  که  هستند  کسانی  کلیۀ  انبارداران  از  منظور 
اجرایی انبار را برعهده دارند. همچنین مسئولیت دریافت، 
انبار و  از موجودی کاال های  نگهداری، حفظ و حراست 
نیز فراهم آوردن اسناد و مدارک و ثبت و ضبط و ارائۀ 
اطالعات مورد نیاز مدیران را برعهده دارند. وظایف اصلی 

از: انبارداران عبارت است 
اجناس و کاال های خریداری شده،  الف( تحویل گرفتن 

طبق اسناد و مدارک؛

شکل 8  ـ1ـ انبارداران
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ب( صدور فرم های مختلف، به منظور کنترل ورود و خروج کاال از قبیل فرم درخواست خرید، قبض انبار و 
رسید انبار، برگشت از مصرف، توزیع برگ سفارش و حواله و ...؛

پ( ثبت مشخصات کاالی وارده و صادره در دفاتر و کارت های انبار؛

شکل 9ـ1ـ چند نمونه از اسناد انبار مواد اولیه فرش



88

شکل 11ـ1ـ حفاظت و حراست )پلمپ روزانه و...(

شکل 10ـ1ـ طبقه بندی و کدگذاری

ت( نگهداری، طبقه بندی و کدگذاری کاال در انبار؛
ج( تعیین زمان و مقدار سفارش؛

چ( حفظ و حراست از اجناس و کنترل آنها و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه.
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انبارها از نظر سیستم ثبت اطالعات نیز متفاوت اند. در قالب یک گروه سه نفره راجع به سیستم های 
ثبت اطالعات در انبارها و همچنین اهمیت انبارداری مواد اولیه تحقیق کنید و نتایج آن را به صورت 

مکتوب در کالس به اشتراک بگذارید.

پژوهش و  
بررسی

شکل 12ـ1ـ مراحلی از انبارداری مواد اولیۀ فرش

 انبارداری مواد اولیۀ فرش 
1ـ دریافت مواد اولیه و کاغذ )فاکتور( خرید: به این تصاویر با دقت نگاه کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.
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اغلب موارد شامل  اولیۀ مورد استفاده در فرش بافی محدود هستند و در  همان طور که آگاهی دارید، مواد 
نخ های پنبه ای، پشمی و ابریشمی با کاربرد هایی چون تار و پود و پرز است. هنگام تحویل اقالم خریداری شده 
باید آنها را به لحاظ کمی و کیفی با کاغذ خرید تطبیق داد. برای این کار به مهارت در تشخیص کیفیت مواد 

اولیه و به تجهیزاتی چون ترازو برای وزن کردن و به لوازم دفتری برای بایگانی اسناد نیاز است.

فرض کنید مقادیری مواد اولیۀ فرش بافی به شرح صورت حساب زیر خریداری شده و اکنون اقالم آن به 
دست شما رسیده است. 

در مورد اینکه چطور باید اقالم دریافتی را با صورت حساب آن تطبیق داد، در کالس بحث و گفت و گو کنید.

گفت و گوی  
کالسی

خریدهای نخ خامه بسته ای
حذفقیمتتعداد کالفجنسعنوانرنگ

رنگ شماره67 
پالت نخ فله ای پشم

115،910 ریالپشم خارجی4 ال

رنگ شماره256
پالت نخ فله ای پشم

400،200 ریالابریشم

رنگ شماره 253
پالت نخ فله ای پشم

108،990 ریالپشم ایرانی3 ال گوله شده

رنگ شماره 246
پالت نخ پنبه ای پشم

115،910 ریالپشم ایرانی4 ال گوله شده

741،010 ریالجمع:
133،382 ریالتخفیف)18%( : 
607،628 ریالقیمت نهایی:

شکل 13ـ1ـ ترازوی دیجیتالی، نخ پالستیکی، قفسه، برچسب و...

افراد در تصاویر صفحۀ قبل به چه فعالیتی مشغول اند؟ 
بحث  و 
گفت   و گو
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خریدهای ملزومات بافت

حذفمبلغ نهاییقیمت نهاییتخفیفقیمتتعدادنام کاالردیف

40،000ریال400،000ریال100گرم چله ابریشمی36 ال رج شمار160
)10%(

360،000360،000

یک توپک200گرمی از رنگ شماره1، چله 2
پنبه ای12 ال نمره20 مخصوص رج شمار46 

تا50 

9،700 ریال48،500 ریال
)20%(

38،80038،800

100 گرم چله پنبه ای9 الی نمره20، 3
مخصوص رج شمار50 تا55

4،740 ریال23،700 ریال
)20%(

18،96018،960

یک توپک200 گرمی القاج پنبه ای27 ال 4
نمره10 مخصوص رج شمار 32، 33، 34 از 

رنگ شماره1

8،160 ریال40،800 ریال
)20%(

22،64022،640

100 گرم القاج پنبه ای27 ال نمره10 5
مخصوص رج شمار33 ،34، 35

3،840 ریال19،200 ریال
)20%(

15،36015،360

جمع مبلغ فاکتور: 1/073/388 ریال
اعتبار: 0 ریال کسری اعتبار: 1/073/388 ریال

شکل14ـ1ـ صورت حساب خرید  
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اصول ایمنی بلند کردن بار
1 به طور صحیحي در جلوي بار بایستید.

2 پاها را به اندازۀ عرض شانه ها از یکدیگر فاصله دهید.
3 زانو هایتان را خم و عضالت شکمي خود را منقبض نمایید.

4 از هر دو دست استفاده کنید. بار را محکم چنگ بزنید و هر قدر امکان دارد آن را به خود نزدیک تر نمایید.
5 بار را با پا بلند کنید نه با کمر.

6 از آنجایي که عضالت پا از عضالت کمر نیرومند ترند، بار را با پا بلند نمایید.
7 انحناي طبیعي را در ستون فقرات خود حفظ نمایید. کمر خود را خم نکنید. براي چرخیدن، پاها را حول 

محور کفش ها یتان حرکت دهید نه اینکه کمر خود را بپیچانید.
8 هنگام پایین آوردن بار لحظۀ بسیار مهمي است. باید مراقب بود به صورت صحیح انجام پذیرد.

9 زانو هایتان را خم کنید و بار را در جلو خود نگه دارید. بهتر است بار را روي یک میز بگذارید، در غیر این 
صورت بدون خم کردن کمر و فقط با خم کردن زانو ها و پا ها بار را روي زمین قرار دهید.

در بازار انواع نخ های ترکیبی مانند پنبه/پلی استر، نخ اکریلیک، ابریشم مصنوعی و کاموا عرضه می شود که بیشتر 
در صنعت نساجی به کار می رود. به دلیل قیمت ارزان تر این نخ ها گاهی متأسفانه از آنها در فرش  استفاده شده 
است و می شود. در گروه های کالسی خود، در مورد اینکه چرا نباید از این الیاف در بافت فرش های دستباف 

استفاده کرد تحقیق و بررسی کنید و راه های تشخیص آنها را به صورت گزارش ارائه دهید.

پژوهش 
گروهی

شکل15ـ1ـ روش درست بلندکردن بار

حمل دستی بار 
حمل دستی بار انتقال و جابه جایی بار توسط دست و دیگر بخش های بدن است که همراه باال بردن، پایین 
آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد فوق می باشد. بار متعارف نیز باری است 
که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، فردی که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد، 
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بتواند آن را به راحتی بلند یا حمل نماید. در فعالیت های حمل و جابه جایی بار در شرایط بهینه که به صورت 
یک نفره انجام می گیرد حداکثر بار مجاز به تفکیک گروه سنی و جنسیت، در آیین نامه حفاظتی حمل دستی 

بار آمده است که به طور کلی حداکثر وزن مجاز برای آن تا 23 کیلوگرم مناسب است.

بارهایی  انفرادی در مواردی ممنوع است. به نظر شما این موارد شامل چه  بار به صورت   حمل دستی 
به همراه هنرآموز خود بحث و گفت  و گو کنید. باره  این  می شوند. در 

بحث  و 
گفت   و گو

 2ـ تعیین محل نگهداری با توجه به خصوصیات مواد اولیۀ فرش
خصوصیات فیزیکی مواد اولیۀ فرش، یکی از عواملی است که در تعیین محل قرار دادن آنها در انبار تأثیر دارد. 
این خصوصیات شامل وزن )اقالم سنگین و سبک( و نوع بسته بندی مانند کالف، دوک، بقچه، کیسه، کارتن، 

عدل، جعبه، قوطی و یا به صورت فله است که ابعاد و شکل ظاهری آنها را تشکیل می دهد. 
خصوصیات کیفی مواد اولیۀ فرش )فاسدشدنی، سریع االشتعال بودن و ...( نیز در تعیین محل قرار دادن کاال 
تأثیر بسزایی دارد. از این رو، پس از تعیین محل قرار دادن کاال در انبار، نسبت به تعیین قفسه، طبقه و ردیف 

برای استقرار کاال اقدام می شود.

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.
تمرین 
کالسی
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خصوصیات مشترک و متفاوت هر کدام از مواد اولیه در تصاویر باال را در کادر زیر بنویسید.

شکل16ـ1ـ خصوصیات فیزیکی مواد اولیۀ فرش
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 3ـچیدن و انبار کردن
مهم ترین نکاتی که در چیدن کاال در انبار باید به آنها توجه کنید عبارت اند از:

شکل 17ـ1ـ چیدن براساس میزان تقاضا

میزان تقاضا: اقالمی را که به طور روزمره دریافت و واگذار می شوند، باید نزدیک به در انبار چید تا هنگام داد و 
ستد آنها وقت و کار کمتری صرف شود. آن دسته از اقالمی را که کم مصرف اند، می توان در قسمت های انتهایی 

انبار قرار داد.
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شکل 18ـ1ـ وجه تشابه

وجه تشابه: اقالمی که وجه اشتراک دارند، باید در کنار هم قرار گیرند. برای مثال نخ های تار پنبه ای در یک 
قسمت و نخ های تار ابریشمی در قسمت دیگر و نزدیک هم انبار شوند.
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اندازه و حجم کاال: باید به اندازه و حجم فیزیکی اقالم 
توجه کرد. بنابراین اجناس سبک وزن و کوچک در نقاط 
دورتر و در ارتفاع بیشتر قرار گیرند و کاال های سنگین 
و بزرگ، که حمل و نقل آنها مشکل است، در قسمت 

پایین و نزدیک در انبار نگهداری شوند.

شکل 19ـ1ـ اندازه و حجم کاال

شکل 20ـ1ـ مشخصات  کیفی

مشخصات کیفی اجناس: مشخصات شیمیایی و نوع 
کاال و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر از نکاتی است که 

باید به طور خاص به آنها توجه کرد.

انبارداری مواد کیسه ای بدون جعبه
1 مواد کیسه ای باید از سمت دهانه بسته، به طرف تیرک یا دیوار انبار شوند.

2 کیسه ها باید به طور دقیق و تمیز روی هم انباشته شوند.
3 از برآمدگی و پیش آمدگی کیسه ها روی همدیگر به سمت بیرون اجتناب شود، زیرا ممکن است آسیب 

ببینند و پاره شوند و محتویات داخل آنها به بیرون ریخته شود.
4 احتیاطات یاد شده در هنگام روی هم گذاشتن کیسه ها روی حفاظ های چوبی )پالت ها( رعایت شود و 

موارد فوق به کار گرفته شود.

شکل 21ـ1ـ انبار مواد اولیه به صورت کیسه ای
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شکل 22ـ1ـ اثرات ناشی از انبارداری نامناسب

4ـ کنترل شرایط محیطی محل نگهداری 
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 عوامل آسیب رسان در جریان نگهداری مواد اولیه فرش بافی
مهم ترین عوامل آسیب رسان مواد اولیۀ فرش بافی قبل از مرحله بافت، در مرحلۀ نگهداری از آنها در جدول 

زیر آمده است.

تصاویر صفحۀ قبل چه مفهومی را در ذهن شما تداعی می کند؟
آیا می توانید از بزرگان دین احادیثی در مورد دقت در نگهداری مواد با هدف جلوگیری از اسراف، گردآوری کنید؟

در تصاویر صفحۀ قبل چه نگرانی های زیست محیطی دیده می شود؟ 

بحث  و 
گفت   و گو

جریان  در  آسیب رسانی  عوامل 
نگهداری مواد اولیه

تابش مستقیم نورجابه جایی نادرست

کاهش یا افزایش بیش از حد دما

کاهش یا افزایش بیش از حد رطوبت

آلودگی های جّوی

میکرو ارگانیسم ها مانند قارچ وکپک

حشرات و حیوانات موذی

روش های نامناسب نگهداری و اثرات 
تغییرات شیمیایی در ساختار نخ ها 

ناشی از تماس با محیط

رنگینه ها  و  نخ ها  سریع تر  فرسودگي  موجب  بنابراین  می دهد،  افزایش  را  شیمیایي  واکنش هاي  باال  دماي 
مي شود. به همین دلیل مواد اولیۀ فرش نباید در نزدیک اشیای گرمازا و در تماس مستقیم با منابع آنها )از 
قبیل بخاري، شوفاژ و نور پنجره ها( نگهداري شوند. دماي پایین برای مواد اولیۀ فرش مناسب تر است، زیرا 

باعث مي شود فعالیت حشرات کمتر گردد و آسیب کمتري به آنها برسد. 
رطوبت زیاد باعث رشد قارچ ها می شود و در مقابل، کاهش بیش از حد رطوبت موجب شکنندگي الیاف طبیعي 
مي گردد. بنابراین باید از نوسانات شدید رطوبت در انبار جلوگیری کرد. در صورت باال بردن میزان رطوبت مي توان 
از سیلیکاژل استفاده کرد. کف پوش های مناسب نیز موجب تبدیل میزان رطوبت انبار می گردد. همچنین با رعایت 
اصول بهداشتي و پیشگیري های الزم، باید از ورود هواي آلوده به انبار جلوگیري کرد. سیستم هاي تهویه و تصفیۀ 

هوا مهم ترین وسایل مورد استفاده در این زمینه است.

شکل23ـ1ـ نمودار عوامل آسیب رسان مواد اولیه فرش در جریان نگهداری

همان طور که در نمودار باال مشاهده می کنید، مهم ترین عوامل آسیب رسان مواد اولیۀ فرش قبل از مرحلۀ بافت 
در جریان انبار داری مواد اولیه، به نگهداری و حفاظت آنها در انبار مربوط می شود که بیشترین آنها مربوط به 

بیدخوردگی و تداخل رنگ است. 

پژوهش و  
بررسی

دربارۀ بسته بندی، که مناسب ترین روش برای حفاظت و جلوگیری از تداخل رنگ نخ های مورد استفاده در فرش بافی 
است و همچنین سهولت آن در جابه جایی، تحقیق کنید و با تهیۀ نمونه های مناسبی از مواد اولیۀ بسته بندی شده، 

در مورد آنها بحث و تبادل نظر کنید.  
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شکل 24ـ 1ـ فرایند بسته بندی مواد اولیه فرش

در جلسۀ بعد، به صورت گروهی از یک انبار مواد اولیۀ فرش و در صورت دسترسی نداشتن به آن، از یک 
انبار مرتبط با صنایع نساجی بازدید داشته باشید و در مورد زمان و نحوۀ انبارگردانی آن گزارش تهیه کنید 

و از فرم های مورد استفاده عکس بگیرید. 

بازدید
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ارزشیابی شایستگی انبارداری مواد اولیه فرش

شرح کار:  انجام انبارداری مواد اولیۀ فرش در سه مرحله: دریافت یا تحویل گرفتن، نگهداری و حفاظت )انبار کردن( 
و تحویل دادن

استاندارد عملکرد: توانایی دریافت مواد اولیۀ فرش به همراه مدارک خرید و حفظ آنها با توجه به آیین نامۀ ایمنی 
انبارهای کاال براساس اصول جابه جایی دستی، طبقه بندی و چیدن اجناس

شاخص ها: تحویل گرفتن )ورود( مواد اولیۀ فرش و تحویل دادن )خروج( آنها و رساندن اقالم مورد نیاز قسمت ها یا 
خریداران با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
مکان: کارگاه )انبار مواد اولیۀ فرش( 

زمان: چهار ساعت
ابزار و تجهیزات: رطوبت سنج ـ دماسنج ـ ترازوی دیجیتالی ـ رایانه و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ 
ماژیک ـ برچسب ـ مهر ـ میز ـ صندلی ـ قفسه فلزی یا چوبی ـ انواع مواد اولیۀ فرش ـ چهارپایه کوتاه و بلند ـ قیچی 

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین انواع انبارهای مواد اولیۀ فرش1

2دریافت )ورود( مواد اولیۀ فرش2

2جابه جایی و چیدن مواد اولیۀ فرش3

2نگهداری و حفاظت مواد اولیۀ فرش4

بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: و  زیست محیطی  توجهات 

بهداشت کار و ایمنی ـ مستندسازی
2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مقدمه 

بسیار  ماهیت  به  توجه  با  داشته اند.  بشر  زندگي  در  مهمي  نقش  بافته شده  فرش های  انواع  تاریخ،  در طول 
حساس و آسیب پذیر فرش ها در برابر شرایط محیطي، جزء آن دسته از کاالهایی قرار دارند که به حفاظت و 
نگهداري دقیق تري نیاز دارند. فرش کاالي با ارزشی است که در صورت نگهداري خوب مي تواند سالم، قابل 

استفاده، شکوهمند و زیبا باقي بماند. 
همچنین با توجه به اینکه تولید انواع فرش مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد است، انبارداری صحیح آن از 
اهمیت باالیی برخوردار است. آیا تا کنون در مورد انبارداری فرش مطالعه داشته اید؟ آیا می دانید ویژگی های 

شغل انبارداری فرش چیست و دالیل اهمیت بسیار باالی آن کدام اند؟ 

واحد یادگیری دوم

انبارداری فرش

شکل 25ـ1ـ انبار فرش فروشگاه فرش

استاندارد عملکرد

نگهداری فرش بر اساس استاندارد با توجه به تعداد آن در انبار مناسب
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کارکرد انبارهای فرش

در کتاب همراه هنرجو با انواع تقسیم بندی انبارها آشنا شده اید. فرش بر اساس نوع و نام کاال در قسمت 
کاالهای ساخته شده )محصول( قرار می گیرد. نگهداری فرش را با در نظر گرفتن نوع مالکیت آن می توان 

تفکیک کرد: زیر  به صورت 
1 نگهداری فرش در انبارهای کوچک و چند منظوره به صورت خانگی در تعداد کم؛

2 نگهداری فرش در مخازن موزه ها و مجموعه داران شخصی؛ 
3 نگهداری فرش در انبار های فروشندگان، تجار و صادرکنندگان؛ 

هدف از نگهداری فرش در هر کدام از موارد باال هرچند اندکی با هم فرق دارد، اّما رعایت اصول حفاظت از 
این بافته ها و الزامات انبارداری آنها دارای اشتراکات مهمی است. 

 فضای انبار فرش 

انواع انبار فرش

موقتدایم

نگهداری در انبار 
فروشگاه

مخزن مجموعه داران 
شخصی

نگهداری در انبار 
گمرک

نگهداری در انبار مخزن موزه ها
خانگی

شکل 26ـ1ـ نمودار تقسیم بندی انواع انبارهای فرش

شکل 27ـ1ـ پالن کلی از انبار فرش
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فضای انبار فرش باید به طور کلی مطابق با آیین نامه های ایمنی انبار کاال و به طور خاص منسوجات باشد.

 الزامات ساختمانی انبار فرش
نکتۀ مهم برای آماده سازی انبار فرش این  است که مکان آن متناسب با ماهیت فرش باشد. برخی از الزامات 

ساختمانی فوق عبارت اند از:
1 داشتن وسعت الزم؛

2 داشتن نور و هوای کافی )مجهز به سیستم تهویۀ مطبوع(؛
3 در دسترس بودن؛

4 برخوردار بودن از مصالح ساختمانی مناسب، سقف بلند، و پنجره های کافی؛
5 دسترسی داشتن به وسایل نقلیه؛

6 داشتن مسیر مناسب برای عبور ماشین های آتش نشانی.
یکي از بخش هاي مهم در انبار هاي فرش تجهیز آنها به کف مناسب و مقاوم در برابر شرایط کاري و محیطي 
است. مناسب نبودن کف انبار اختالل در چرخش کار و آسیب دیدگی به فرش ها و تجهیزات در حال کار و 

ایجاد هزینه هاي تعمیر و نگهداري فرش ها را در پی دارد.

 ابزار و تجهیزات انبار فرش 
رطوبت سنجـ  دماسنجـ  کپسول آتش نشانیـ  سیستم روشناییـ  باسکولـ   پنل های چوبیـ  قیچیـ  چاقوـ  سیستم 

تهویۀ هوای مطبوعـ  رایانه و لوازم جانبیـ  چاپگرـ  بارکد خوانـ  میزـ  صندلیـ  قفسهـ  لیفتراکـ  جاروبرقی 

 مواد مصرفی انبار فرش 
نرم افزار های تخصصی انبارداری ـ کاغذ ـ خودکار ـ  سربرگ های چاپی ـ ُمهرـ انواع نخ و پوشن )کاور( ـ انواع مواد 
بید ُکش و حشره ُکش ها به صورت بخار یا مایعـ  انواع پارچه های پنبه ای و کتانیـ  انواع طنابـ  کیسه های نایلونی
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شکل28ـ1ـ تجهیزات و مواد مصرفی انبار فرش

 کنترل تجهیزات و مواد مصرفی انبار فرش 
برای جلوگیری از وارد شدن آسیب و لطمه به فرش ها در حین نگهداری و انبارداری، الزم است تجهیزات 
انبار فرش دائماً کنترل و بازرسی شود. انباردار باید در صورت بروز مشکل، آن را به موقع به مدیر خود گزارش 
کند. دستگاه های تهویه و تصفیۀ هوا مهم ترین وسایل مورد استفاده در انبار های فرش اند. تعویض یا تعمیرآنها 
در صورت خرابی بر عهدۀ تکنسین هاست. کنترل سیستم برق انبار، بررسی تاریخ مصرف مواد مصرفی و... از 

وظایف دیگر انبار دار فرش است.
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 روش تخت 
این روش برای نگهداری از فرش ها در انبار بهترین گزینه است. در این روش فشارهای وارده بر فرش ها به حداقل 
ممکن می رسد. معموالً با توجه به محدودیت فضای انبار از این روش بیشتر در نگهداری فرش هایی با ابعاد کوچک 

یا فرش های خاص یا بسیار آسیب دیده و شکننده استفاده می شود. 
در روش تخت، فرش ها، بر اساس دسته بندی های از قبل مشخص شده مانند منطقۀ جغرافیایی، نوع مواد اولیه و بافت 
و غیره بر روی تخته های چوبی، که از زمین به اندازه کافی فاصله دارد، پهن می شود. بر روی هر فرش، برای مثال 

نفتالین می ریزند و فرش دیگری روی آن پهن می کنند. 

روش انبار کردن فرش

رول تا شده تخت

شکل29ـ1ـ روش های انبار کردن فرش

شکل30ـ1ـ روش تخت

 روش های انبار کردن فرش 
نحوۀ قرار دادن فرش ها در انبار برای نگهداری به صورت 

تخت، تا کردن، یا رول است. 

 روش تا کردن 
با  را پهن می کنند. آن گاه  تا کردن، فرش  در روش 
روی  را  آنها  فرش  به طرف درون  تا کردن گوشه ها 
هم می چینند. از این روش برای انبار موقت، حمل و 
نقل و نگهداری در انبار گمرک )به صورت عدل بندی 

شده( بیشتر استفاده می شود.
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شکل32ـ1ـ روش رول کردن

شکل31ـ1ـ روش تا کردن

 روش رول کردن
در این روش، فرش ها لوله شده می شوند، سپس آنها را روی تخته می چینند. از این روش بیشتر به دلیل 
از مهم ترین  بودن فرش اطمینان کامل داشت.  از خشک  باید  این کار  از  استفاده می شود. قبل  کمبود جا 
ویژگی های این روش، عالوه بر نگهداری امن فرش، فضاگیری کمتر آنها، با توجه به محدودیت های فضای 

انبار است. افزایش تدریجی موجودی  انبار و امکان 
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 حفاظت و نگهداری فرش در انبار
در واحد یادگیری قبل، در قسمت عوامل آسیب رسان مواد اولیۀ فرش آموخته اید که نوسانات دما و رطوبت به 
تسریع فرسودگي نخ ها و رنگینه ها، کپک زدن، ایجاد بوی بد و بی رنگ شدن فرش منجر می شود. از این رو برای 
انبار کردن فرش، باید از فضا هایي با سقف شیرواني و یا انواع زیرزمین که فاقد تدابیر ایمنی است، صرف نظر کرد. 
سطحی که فرش بر روی آن گسترده می شود باید صاف، خشک و عاری از گرد و خاک باشد و در فواصل زمانی 
معین، مثاًل هر ماه یک بار، فرش ها مورد بارزسی قرار گیرند. برخی از انواع نور ها نیز برای فرش مضرند. مثاًل 
الیاف ابریشم به دلیل پروتئینی بودن در برابر اشعۀ فرابنفش تخریب می  شود. دمای انبار فرش بهتر است در 

زمستان بین15/5 تا 20 و در تابستان بین20 تا 22 درجۀ سانتي گراد باشد. 
دي اکسید گوگرد، ذرات آهن، ذرات گوگرد و انواع سولفورها می توانند از جمله آلودگي هاي هواي اطراف انبار 
باشند که در نابودی تدریجي فرش تأثیر بسیار مخربی دارند. زیان بارترین آلودگي موجود در هوا براي فرش 
سولفورها هستند، زیرا با بخار آب تشکیل اسید سولفوریک مي دهند و باعث سستي و بي دوامي الیاف فرش 

مي شوند.

برای جلوگیری از بید خوردگی فرش می توان از نگزالت یا مواد گیاهی )مانند تنباکو( بهره برد. باید دقت 
شود از این مواد در حد متعارف استفاده شود. 

   ایمنی



ل: انبارداری فرش پودمان او ّ

2 92 9

ارزشیابی شایستگی انبارداری فرش

شرح کار: کنترل وضعیت و تجهیزات انبار فرش و انبار کردن فرش با یکی از روش های تخت، تا شده یا رولی

استاندارد عملکرد: نگهداری فرش براساس استاندارد با توجه به تعداد آن در انبار مناسب

شاخص ها: انبار کردن فرش با بهترین روش با توجه به نوع فرش و انبار و نگهداری و حفاظت از آن به صورت درست

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
شرایط: مکان:کارگاه )انبار فرش(

زمان: 3 ساعت
ابزار و تجهیزات: انواع پارچه های پنبه ای و کتانی، پانل، رطوبت سنج، دماسنج، قیچی، چاقو، کاغذ، خودکار، ُمهر، 

سربرگ های چاپی، میز، صندلی، قفسه، انواع نخ و کاور، انواع مواد بیدکش و جاروبرقی.

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تعیین کارکردهای انواع انبار فرش1

1تعیین الزامات ساختمانی انبار فرش2

2کنترل تجهیزات و مواد مصرفی در انبار فرش3

2انبار کردن فرش4

2حفاظت و نگهداری فرش5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

بهداشت کار و ایمنی ـ مستندسازی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 1

ارزیابی شیوۀ بافت فرش

مقدمه

در کتاب دانش فنی پایه آمده است: »  روش های بافت در انواع فرش با یکدیگر تفاوت دارند و به عنوان مثال 
سه نوع روش بافت تخت، نیم لول و لول برای بافت قالی وجود دارد«. برای ارزیابی شیوۀ بافت در هر کدام از 

سه حالت گفته شده الزم است موارد زیر بررسی شود.
1 نوع گره؛

2 شیوۀ پود گذاری؛
3 نوع زنجیره و گلیم ابتدا و انتهای فرش؛

4 نوع شیرازه ها.
آیا می دانید شیوۀ بافت فرش برای چه منظوری ارزیابی می شود؟ به نظر شما شیوه های مختلف بافت فرش 

بیانگر چه مطالب مهمی هستند؟

شکل 1ـ2ـ ارزیابی مقدماتی فرش

استاندارد عملکرد

ارزیابی بافت فرش با بررسی سازوکار )مکانیزم( بافت، تعیین نوع گره، شیوۀ پودگذاری، شیرازه پیچی و سربندی
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ابزار و تجهیزات ارزیابی شیوۀ بافت فرش 

برای ارزیابی شیوۀ بافت فرش جهت ثبت خواسته های مورد نظر، به تکه هایی از فرش های کهنه، متر، کاغذ، 
خودکار و در صورت نیاز برای برش و بررسی بیشتر به ابزارهایی مانند قالب، قیچی و درفش احتیاج خواهد بود.

دوربین عکاسیپوستر انواع گره ها و روش های پوددهیرایانهکاغذ و خودکارمتر یا خط کشدست بافته های کهنه

شکل2ـ2ـ ابزار و تجهیزات ارزیابی فرش

وضعیت تارها در شیوه های بافت 

در بافت گونه های مختلف قالی یکی از بارزترین تفاوت ها، زاویۀ قرار گرفتن تارها نسبت به هم است.
شیوۀ بافت تخت: در بافت تخت، زاویۀ قرار گرفتن تارها در سطح مقطع بافت180 درجه است. تارها در این 

روش در سردار به هم چسبیده نیستند و فاصلۀ بین آنها به اندازۀ یک قطر تار یا کمی بیشتر است. 

شکل3ـ2ـ وضعیت قرارگیری تارها در شیوۀ تخت

170 180-
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 تعیین نوع گره 
همان طور که می دانید، روش های مختلفی برای گره زدن وجود دارد. تاکنون رایج ترین آنها را فرا گرفته و 
شناخته اید. باید گفت گره های مختلف دیگری نیز وجود دارد که با توجه به پراکندگی مناطق قالی بافی در 
ایران کم و بیش از آنها استفاده می شود. از آن جایی که تعیین نوع گره در ارزیابی شیوۀ بافت و ارزیابی کلی 

فرش بسیار تأثیر گذار است، ضرورت دارد نوع گره به درستی تشخیص داده شود. 

گره بر روی دو تار

گروه بر روی یک تار

U ـ یوU ـ یو کج انواع گره های به اصطالح هنری بر روی یک تار

شکل6ـ2ـ نمودار گره بر روی یک تار

شکل7ـ2ـ نمودار گره بر روی دو تار

گروه بر روی دو تار

گروه نا متقارن گروه متقارن

راستراست

چپچپ

شیوۀ بافت نیم لول: در بافت نیم لول، زاویۀ قرارگرفتن 
تارها در سطح مقطع بافت بین120 تا170 درجه است. 
تار ها در این روش در سردار به هم چسبیده نیستند و 

فاصلۀ بین آنها کمتر از اندازۀ یک قطر تار است. 

شکل4ـ2ـ وضعیت قرارگیری تارها در شیوۀ نیم لول

170 

120 

شکل5  ـ2ـ وضعیت قرارگیری تارها در شیوۀ نیم لول

120

20

120

شیوۀ بافت لول: در بافت لول، زاویۀ قرار گرفتن تار ها 
در سطح مقطع بافت بین80 تا 120 درجه است. تارها 
در این روش در سردار به هم چسبیده اند و فاصله ای 

بین آنها وجود ندارد. 

 دسته بندی انواع گره ها 
گره بر روی یک تار
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گره بر روی بیش از 2 تار

شکل8ـ2ـ نمودار گره بر روی بیش از دو تار

گره بر روی بیش از دو تار

بیش از چهار تارسه تار چهار تار

شش تاری قائن،اردکان و ...سه تاری کرمان، راور و.... جفتی پیوسته

جفتی ناپیوسته

برای تعیین نوع گره، تکه فرش کهنه ای را که در اختیار دارید، صاف روی زمین پهن کنید. سپس، دو 
ردیف پرز را از هم دور سازید و به انتهای گره توجه کنید. همچنین می توانید با تا کردن از پشت فرش 
در جهت پودها، پایه و بن گره را مشاهده و بررسی کنید. در صورت امکان، یک پرز از فرش بیرون بکشید 
و از روی حالت پیچش گره و تعداد تاری که هر گره روی آن زده شده است نوع گره را تعیین کنید و با 

دقت در نمودار زیر، از نمای باال آن را ترسیم کنید. 

تجربه و 
عمل

تخت 

نیم لول 
تار زیر 

تار رو  

لول 
تار زیر 
تار رو 

 شیوه های پود دهی 
 شیوۀ تخت : برای بافت تخت در اغلب موارد از یک نوع پود رو استفاده می شود. به همین سبب به آن تک پود 
هم می گویند. این پود از باالی ضربدری چله عبور می کند و به شکل آزاد یا کشیده کوبیده می شود. کشیده 
بودن یا سفت بودن پود بافت کرباس را به وجود می آورد. آزاد بودن پود موجب می شود فشار چله ها، پود را 
به شکل موج دار درآورد و این پود موج دار به شکل کامل  قوس تارهایی را که زیر و رو می شوند می پوشاند. 

به همین دلیل در پشت قالی تنها پودها و قوس های گره را می توان دید.
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این ویژگی موجب می شود، قالی های تخت باف با قالی های لول 
باف بسیار شبیه هم شوند. تنها تفاوت این دو قالی در آن است 
که در پشت قالی »  تخت پود شل« هر دو قوس گره و در پشت 
قالی لول یکی از قوس ها نمایان است. بافت فرش های تخت پود 
شل در قالی های روستاییـ  عشایری منطقۀ بختیاری سابقه دارد.

کارشناسان برای شناخت این قالی ها به بافت پشت قالی توجه 
می کنند. در بافت پشت این قالی ها همواره قوس گره ها دوتایی 
است و قوس تک دیده نمی شود. در بافت تخت پود شل حرکت 

پودها موج دار و حرکت تارها مستقیم است.

شکل9ـ2ـ تخت )شل(

شکل10ـ2ـ نیم لول

رو  و  زیر  پود  نوع  دو  از  نیم لول  بافت  برای  نیم لول:  شیوۀ 
استفاده می شود. پود زیر ضخامتی همانند پود رو دارد و این از 
تفاوت هایی است که برای بافت نیم لول و لول می توان به آن 
اشاره کرد. پود زیر از فضای زیر ضربدری چله عبور می کند به 
از  تارهای زیر و رو پود را در میان می گیرند. پس  شکلی که 
باالی ضربدری  از  پود زیر، پود رو عبور داده می شود. پود رو 
عبور می کند و به شکل نرم روی پود ضخیم کوبیده می شود. 
به همین دلیل است که پود رو مسیری مارپیچ و زیگزاگ مانند 

می کند.  ایجاد 
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شیوۀ لول: برای بافت لول از دو نوع پود زیر و رو استفاده می شود. پود زیر ضخامتی تا دو برابر قطر تارها دارد 
و از فضای زیر ضربدری چله عبور می کند، به شکلی که تارهای زیر و رو پود ضخیم را در میان می گیرند. پس 
از پود زیر پود رو عبور داده می شود. پود رو از باالی ضربدری چله عبور می کند و به شکل نرم روی پود ضخیم 

کوبیده می شود. به همین دلیل است که پود رو مسیری مارپیچ و زیگزاگ مانند ایجاد می کند. 

شکل11ـ2ـ لول 

تکه فرش کهنه ای را که در اختیار دارید، از پشت در جهت پودها به میزان الزم تا کنید و با بررسی آن 
اطالعاتی درخصوص تعداد، رنگ و قطر پود ها به دست آورید. 

تجربه و 
عمل

خواب فرش: پرز فرش، به دلیل شکل گره و شیوه های اجرای بافت، پس از اتمام کار بافت به یک سمت 
برروی سطح فرش می توان احساس کرد که دست در یک جهت آسان تر  با کشیدن دست  متمایل است. 
حرکت می کند که همان جهت خواب فرش است. خواب اصلی هم راستای چله هاست )پایین و باالی فرش( 
که با آن می توان ابتدا و انتهای فرش را تشخیص داد. خواب فرعی نیز هم جهت با پودهاست که نشان دهندۀ 

راست یا چپ بودن خواب فرعی فرش است. 

فقط فرش های نیم لول و لول، دارای خواب فرعی هستند. در فرش های تخت باف و فرش هایی که با گره
U بافته شده باشند خواب فرعی وجود ندارد و صرفاً به مرور زمان و پا خوردن فرش، پرزها به یک جهت 

تمایل پیدا می کنند. 

نکته

تناسب بین نخ های چله، پود و پرز در رج شمارهای مختلف متفاوت است. مثاًل برای رج شمار65 باید پود 
زیر12 ال و پود رو42 ال باشد. جدول صفحۀ بعد را با دقت مطالعه و سپس پژوهش کنید در منطقۀ شما 
تناسب نخ ها در رج شمارهای مختلف چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با جدول صفحۀ بعد دارد. نتایج 

به دست آمده از تحقیق خود را در نرم افزار ورد )Word( تایپ و در کالس ارائه کنید.

پژوهش و  
بررسی
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انواع نخ فله ای پشم و مشخصات فنی بافت های مرتبط با هریک از آنها

نخ پشم مرینوس4 ال )نمرۀ20( ـ وزن تقریبی100 گرم

یک کالف از این ابریشم برای بافت چند خانه از نقشه کافی است؟

پود نازکالقاجچلهتعداد خانۀ نقشهرجنوع بافت

12500 گره4 سانتی 46برای فرش
چله پنبه ای12 و16500گره3 سانتی

الی نمرۀ20

نخ خیاطیپنبۀ26 ال نمرۀ20

3 رج پود از پشم مرینوس4 ال74600 خانۀ نقشه47برای گلیم کرباس

پشم مرینوس51500 خانۀ نقشه48برای گلیم پیچ
4 ال

نخ خیاطی

نخ پشم داخلی3 ال )نمرۀ9( ـ وزن تقریبی100 گرم

یک کالف از این پشم برای بافت چند خانه از نقشه کافی است؟

پود نازکالقاجچلهتعداد خانۀ نقشهرجنوع بافت

7350 گره4 سانتی32برای فرش
چله پنبه ای18 

الی نمرۀ 20

پنبه3 ال نمرۀ20پنبه ای27 ال نمرۀ10

4 رج پود از پشم داخلی3 ال23500 خانۀ نقشه33برای گلیم کرباس

پنبه3 ال نمرۀ20پشم داخلی3 ال22600 خانۀ نقشه34برای گلیم پیچ

نخ پشم داخلی4 ال )نمرۀ5( ـ وزن تقریبی100 گرم

یک کالف از این پشم برای بافت چند خانه از نقشه کافی است؟

پود نازکالقاجچلهتعداد خانۀ نقشهرجنوع بافت

چله پنبه ای15 1870 گره 5/5 سانتی20برای فرش
الی نمرۀ10

پنبه ای22 ال 
نمرۀ6

پنبه3 ال نمرۀ10

3 رج پود از پشم داخلی4 ال7100 خانۀ نقشه21برای گلیم کرباس

پنبه3 ال نمرۀ10پشم داخلی4 ال7000 خانۀ نقشه22برای گلیم پیچ
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نخ پشم داخلی8 ال )نمرۀ5( ـ وزن تقریبی100 گرم

یک کالف از این پشم برای بافت چند خانه از نقشه کافی است؟

پود نازکالقاجچلهتعداد خانۀ نقشهرجنوع بافت

810 گره6/5 سانتی10برای فرش
چله پنبه ای 

33الی نمرۀ10

پنبه3 ال نمرۀ10پنبه38 ال نمرۀ6

4 رج پود از پشم داخلی8 ال1400خانۀ نقشه11برای گلیم کرباس

پنبه3 ال نمرۀ10پشم داخلی8 ال1600خانۀ نقشه12برای گلیم پیچ

شکل12ـ2ـ جدول تناسب نخ های فرش

 ارزیابی سربندی فرش )زنجیرۀ ابتدا و انتهای فرش( 
معموالً در مرحلۀ آماده سازی چله بر روی دار، به منظور تنظیم تارها برای بافت گلیم ابتدای فرش، از زنجیره 

استفاده می شود. این کار در پایان بافت نیز تکرار می شود.
عالوه بر امکان اجرای زنجیرۀ ابتدا و انتهای فرش با دست یا قالب بر روی دار، می توان آن را، بعد از پایین آوردن 
فرش از دار نیز، اجرا کرد. زنجیرۀ قایقی یکی از متداول ترین زنجیره هایی است که از آن به وفور استفاده می شود. 

شکل13ـ2ـ زنجیرۀ قایقی

 شکل14ـ2ـ دو گرۀ نخودی



4 04 0

 نکات مهم در ارزیابی زنجیرۀ فرش 
از آن جایی که اجرای زنجیره قبل از بافت، معموالً استحکام الزم را ندارد، در برخی مناطق قالی بافی از آن 
صرف نظر می شود و بعد از اتمام بافت و در مرحلۀ تکمیل از زنجیره ای محکم و با دوام با نام »  دو گره« استفاده 

می شود. از این رو می توان زمان اجرای زنجیره را از روی نوع و استحکام آن تشخیص داد.

 ارزیابی سربندی فرش )گلیم ابتدا و انتهای فرش( 
در ابتدای فرش، به منظور ایجاد تنظیمات اولیه برای شروع بافت  در هنگام چله کشی یا چله ریزی و حفاظت 

از فرش و زیبایِی آن، از گلیم بافی استفاده می شود. این کار در پایان بافت نیز تکرار می شود.
گلیم سربندی فرش به صورت لول بافت، نیم لول بافت و تخت بافت اجرا می شود. 

شکل16ـ2 ـ گلیم سوفشکل15ـ2 ـ گلیم کرباس

 نکات مهم در ارزیابی گلیم ابتدا و انتهای فرش 
 عبور صحیح پود از ال به الی تارها به صورت یک در میان؛

 یکنواختی و کشش پود در سراسر بافت سربندی؛
 متناسب بودن پود با تار و رج شمار فرش.
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 ارزیابی شیرازه های طرفین فرش 
همان طور که می دانید، شیرازه های فرش به صورت متصل یا منفصل پیچیده می شوند. 

شکل 17ـ2ـ شیرازۀ فرش

شکل 19ـ2ـ شیرازۀ حصیری )با نخ خامه(

شکل 18ـ2ـ شیرازۀ حصیری )با پود ضخیم(

بنابراین در هنگام ارزیابی شیرازه های فرش الزم است متصل یا منفصل بودن آنها را به درستی تشخیص دهید. 
سپس نوع آن را تعیین کنید.
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شکل 20ـ2ـ شیرازۀ ساده

شکل 22ـ2ـ شیرازۀ متخاصمشکل 21ـ2ـ شیرازۀ متقاطع

 نکات مهم در ارزیابی شیرازه های فرش 
 تشخیص متصل یا منفصل بودن آن؛

 اجرای صحیح و درست آن )صاف و یک دست بودن شیرازه(؛ 
 تناسب پهنای شیرازه با فرش )داشتن نخ تراز مناسب(؛

 هم خوانی رنگ شیرازه با رنگ پرز فرش؛ 
 داشتن ضخامت مناسب با پرز فرش. 
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ارزشیابی شایستگی ارزیابی شیوۀ بافت 

شرح کار: ارزیابی شیوۀ بافت فرش و ثبت اطالعات به دست آمده

پودگذاری،  شیوۀ  گره،  نوع  تعیین  و  بافت  )مکانیزم(  سازوکار  بررسی  با  فرش  بافت  ارزیابی  عملکرد:  استاندارد 
سربندی و  شیرازه پیچی 

شاخص ها: تشخیص درست سازوکار بافت فرش، نوع گره، نوع پودگذاری، نوع و زمان اجرای گلیم ابتدا و انتهای 
فرش و نوع و زمان اجرای شیرازه های طرفین فرش و کیفیت اجرای آنها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه 

زمان: 2 ساعت
ابزار و تجهیزات: تکه هایی از فرش های کهنه ـ متر ـ کاغذ ـ خودکار ـ قالب ـ قیچی ـ درفش ـ ذره بین

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف

2تعیین سازوکار )مکانیزم( بافت فرش1

2تعیین نوع گره2

2تعیین شیوه پودگذاری3

1ارزیابی زنجیرۀ ابتدا و انتهای فرش4

2ارزیابی گلیم ابتدا و انتهای فرش5

2ارزیابی شیرازه های طرفین فرش6

ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  شایستگی های غیرفنی، 
محیطی و نگرش:

2مسئولیت پذیريـ  مستندسازی 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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اظهارنامه نویسی
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پودمان سوم
اظهارنامه نویسی
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واحد یادگیری 1

تهیۀ شناسنامۀ فرش

مقدمه 

در کتاب »دانش فنی پایه« در مورد شناسنامۀ فرش آمده است که هر خریدار باید از تمام ویژگی های کاالیی 
که خریداری می کند آگاهی داشته باشد. مشخصات و ویژگی های تمام فرش های تولیدی نیز همچون سایر 
تولیدات باید با نام شناسنامه، به صورت برگه یا دفترچه، تهیه و با چسباندن درگوشه و پشت فرش یا به صورت 

جدا تحویل خریدار گردد.
تاکنون برنامه های سازمان یافتۀ متعددی برای همه گیر کردن تولید فرش به همراه شناسنامه به صورت یکسان 
صورت گرفته است. آیا می دانید شناسنامۀ فرش دارای چه مزایایی است؟ آیا می دانید برای ترویج تولید و 

عرضۀ فرش به همراه شناسنامۀ آن چه موانعی وجود دارد؟
اکنون تصویر زیر چه چیزی را در ذهن شما تداعی می کند؟

شکل1ـ3ـ هویت در فرش 

استاندارد عملکرد

تهیۀ شناسنامۀ فرش با درج ویژگی های فنی و هنری، با توجه به کارکرد آن



پودمان سوم: ارزیابی مقدماتی فرش

4 74 7

شناسنامه

است که حاوی  غیر رسمی  یا  بر می آید، شناسنامه سندی رسمی  مفهوم کلمۀ شناسنامه  از  همان طور که 
اطالعات دقیقی از شخص، کاال یا خدمات است. شناسنامه در مواجهه با هر کدام از این موارد مشخصات 
ظاهری و درونی خاص خود را دارد. شناسنامه ها گاهی به صورت یک دفترچه یا برگه و گاهی در قالب برچسب 

یا یک متن یا کد الکترونیکی با امضا و تأییدیۀ دیجیتالی معتبر تهیه می گردد.

 هدف از تهیۀ شناسنامۀ فرش 
در مورد فرش دستباف، حفظ هویت ایرانی و زمینه سازی الزم برای جلوگیری از جعل آن توسط کشورهای رقیب 
و  همچنین اطمینان خاطر دادن به مشتریان در هنگام خرید از اهداف اصلی است. چرا که حق مشتری است که 
بداند هزینه ای که برای خرید کاال پرداخت می نماید برای چه کاالیی و با چه مشخصاتی است. خصوصاً در مورد 
فرش، که عالوه بر مصرفی بودن، کاالیی هنری و سرمایه ای نیز محسوب می گردد. بسته به اینکه شناسنامۀ فرش 
با چه هدفی تهیه گردد می توان محتویات آن را مشخص کرد. از این رو معیارهای فرهنگی و ارزشی، اقتصادی 
و اجتماعی )مصرفی( برای شناسنامۀ فرش ایرانی همگی مدنظر هستند. فرایند تهیۀ شناسنامه برای افراد یا 

استانداردهای برندسازی الگوهای مناسبی برای تعیین ویژگی های مندرج در شناسنامۀ فرش هستند. 

شکل2ـ3ـ ثبت شناسنامه به نام یکی از شهرهای قالی بافی ایران در سال 1397
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 اهمیت شناسنامه برای فرش ایرانی 
همان طور که می دانید، فرش از جمله کاالهایی است که به دلیل تنوع در طرح و نقشه، مواد اولیه، تکنیک 
بافت و استفاده از هنر دست، وضعیت بسیار گسترده ای دارد. این گستردگی و تنوع زیاد، ضمن اینکه باعث 
جذب مشتری و جلب نظر شهروندان می گردد، اما از طرف دیگر همواره یکی از دغدغه های شهروندان این 

است که آیا فرش مورد نظر آنان دقیقاً همان چیزی است که فروشنده اظهار می کند؟
در مورد فرش ایران صدور و ارائۀ شناسنامۀ فرش به چند دلیل حائز اهمیت است. بخشی از فرش هایی که با 
نام فرش ایران در بازارهای جهانی به فروش می رسد نشانی از ایران ندارد و تنها با سوء استفاده از برند فرش 
ایران به فروش می رسد. شناسنامۀ فرش دستباف می تواند به نگرانی های شهروندان بازارهای داخلی فرش نیز 

خاتمه دهد و اعتمادشان را نسبت به فرش خریداری شده بیفزاید. 
بسته به اینکه شناسنامۀ فرش با چه هدفی تهیه گردد می توان محتویات آن را مشخص کرد. از این رو همۀ 
معیارهای فرهنگی، ارزشی، اقتصادی و اجتماعی )مصرفی( برای شناسنامۀ فرش ایرانی مد نظر است. فرایند تهیۀ 
شناسنامه برای افراد یا استانداردهای برند سازی الگوهای مناسبی برای تعیین ویژگی های مندرج در شناسنامۀ 

فرش است. 

شکل3ـ3ـ ثبت تبریز به عنوان شهر جهانی فرش

 موارد استفاده از شناسنامۀ فرش 
موارد استفاده از شناسنامۀ فرش می تواند متنوع باشد، از جمله:

1 برای بایگانی در شرکت یا کارگاه؛
2 جهت ارائه به مشتری به عنوان پیوست فاکتور فروش؛

3 برای تهیۀ فهرست عدل بندی یا پرکردن اظهارنامۀ مالیاتی؛
4 برای فرش های موزه ای جهت اطالع رسانی به بازدید کنندگان؛

5 برای ارزیابی و تحقیقات بازاریابی
. ... 6
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شکل4ـ3ـ ضمانت در شناسنامۀ فرش

در مورد تفاوت های شناسنامۀ آثار هنری و صنایع دستی با کاالهای مصرفی دیگر در اینترنت جست و جو 
کنید و نتایج آن را در کالس به اشتراک بگذارید.

پژوهش و  
بررسی

 شاخصه های فنی مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش 
در بازار سنتی فرش، معموالً روش تجربی اعمال می شود. در این روش به دلیل نبودن اطالعات طبقه بندی 
شده، ویژگی های فنی و تکنیکی به طور کامل به مشتری انتقال داده نمی شود. آنچه در بعضی از مراکز مرتبط 
با موضوع فرش متداول است، صورتی از مشخصات فنی است که بنا بر اقتضای کار، عناوین و مشخصات در 

فرم های مخصوص ثبت می شود. 
شاخصه هایی که می تواند برای تهیۀ شناسنامۀ فرش مؤثر باشند عبارت اند از:

1 جنس مواد اولیۀ به کار رفته در بافت فرش )جنس تار و پود و پرز(؛
2 نوع طرح و محل بافت؛

3 نوع گره، سازوکار بافت و رج شمار؛
4 ویژگی های پرداخت فرش )طول پرز، نوع قیچی کاری و ...(؛

5 آرم به کار رفته در فرش؛
6 نوع شیرازه ها و سربندی؛

7 تعداد و نوع رنگ های به کار رفته در فرش؛
8 تاریخ های الزم )قدمت، شروع و پایان تولید(؛

9 مجموع هزینه ها به صورت علی الحساب یا مقطوع؛
. ...  10

می باشـد.



5050

 تهیۀ شناسنامۀ فرش 
برای تهیۀ شناسنامۀ فرش الزم است موارد زیادی گردآوری شود. در طراحی فرم زیر سعی شده است تمام 
این موارد در نظر گرفته شود. بسته به اینکه شناسنامۀ فرش به چه منظوری تهیه می گردد می توان مواردی 

از آن  را حذف یا بنا بر ضرورت اضافه کرد.

مالک فرش )بافنده، فروشنده، صادرکننده(:
تاریخ شروع و پایان بافت )قدمت بافت(:

نام کشور )استان/ شهر/ روستا(:
تعداد بافنده: 

 زن  مرد 

آرم شرکت یا کارگاهپروندۀ کلی برای تهیۀ شناسنامۀ فرش

)cm( سایر  7 سانتی متر 6/75 سانتی متر      مقیاس رجشمار:6/5 سانتی متر                 رجشمار:     ابعاد

سازوکار بافت: 
1ـ لول  2ـ نیم لول    3ـ تخت  4ـ کرباسی 

نوع گره متقارن: 
1ـ راست  2ـ چپ    3ـ یو 

نامتقارن: 
1ـ راست  2ـ چپ  3ـ جفتی 

خواب فرعی:
1- راست  2- چپ 

وضعیت دار: 
1ـ افقی  2- عمودی 

نوع دار:
1ـ فندک دار  2ـ گردان  3ـ سردار متحرک 

4ـ  زیردارمتحرک 
جنس دار:

1ـ چوبی  2ـ فلزی 
تعداد کوجی:

1ـ یک  2ـ دو  3ـ بدون کوجی 
ابزار مورد استفاده:

نوع، تهیه و نصب چله: چله کشی: 
1ـ یک رویه  2ـ ترکی  3ـ همدانی 

چله دوانی: 
1ـ فارسی  2ـ تلفیقی 

 Sـ یک ال گرد با تاب: 1ـA نوع چله
 Z 2ـ

Bـ سه ال گرد: 
1ـ تاب اولیه  2ـ تاب ثانویه 

جنس چله:
1ـ پشم  2ـ پنبه  3ـ ابریشم 

تفکیک و سیه بندی چله:  1ـ بلی  2ـ خیر  
توضیح؛

نوع پود گذاری: A ـ تک پود: 
نازک  )تخت( ضخیم  )کرباسی(

Bـ دوپود: 
ضخیم و نازک  هر دو ضخیم  هر دو نازک 

Cـ سه پود 
Dـ چند چین یک پود 

 جنس پود: 1ـ ضخیم2ـ نازک 
آیا پودها رنگ شده اند؟
 نازک: بلی  خیر  
ضخیم: بلی  خیر  
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زمان و نوع زنجیره: 
Aـ قبل از بافت1ـ قایقی2ـ متداخل 

Bـ بعد از بافت 
Cـ زنجیره ندارد

نوع شیرازه
Aـ متصل1ـ ساده  2ـ موازی  3ـ متخاصم  4ـ حصیری 

 5ـ سایر 
Bـ منفصل  گلیم بافی: 

Aـ فارسی  1ـ یک ال  2ـ چندال  )تعداد: (
Bـ آذری  1ـ ساده  2ـ صوف باف 

جنس پرز: 
1ـ ابریشم  2ـ کرک  3ـ پشم 

تعداد الی پرز: 
تعداد و رنگ های به کار رفته در بافت: 

رنگ خاص و مشخص کننده: 
نوع رنگرزی: 

1ـ طبیعی  2ـ شیمیایی 
نام طرح و طراح: 

پرداخت و تکمیل:

مبنای پرداخت دستمزد:
مدت زمان بافت:

قیمت تمام شده )فروش( :

شکل و جهت گره:
چله زیر 
چله رو 

 

عکس از پشت و روی فرش

شکل5  ـ3ـ پروندۀ کلی برای تهیۀ شناسنامۀ فرش
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اگر درج اطالعات مربوط به تجهیزات بافت در شناسنامه الزم نباشد، می توان اطالعات مربوطه را حذف کرد. 
را  دیگر  مشارکت کنندگان  و  صادر کننده  مرمت کار،  پرداخت کار،  سفارش دهنده،  بافنده،  رنگرز،  طراح،  نام 
می توان به صورت موردی )مثاًل برای فرش های کلکسیونی و آنتیک( در شناسنامه گنجاند. درج اسامی افراد 

در فرش های تجاری و سری بافی شده لزومی ندارد و صرفاً آوردن نام برند و آرم آن کفایت می کند. 

  ابعاد فرش به سانتی متر )تعداد گره و تعداد رج(

  تعداد گره عرضی و طولی

  نام طرح و طراح )نوع نقشه(

  تعداد رنگ )تعداد رنگ پشم و ابریشم(

  جنس پرز )تمام پشم، پشم و ابریشم، ابریشم(

  جنس و رنگ چله

  جنس و رنگ پود

  نوع چله کشی

  نوع دار

  نوع گره )ترکی، فارسی(

  تاریخ شروع و پایان بافت و نوع تکمیل )قدمت(

  نام بافنده )مالک فرش(

  توضیحات تکمیلی )قیمت یا هزینه های تولید(

شکل6  ـ3ـ جدول شناسنامۀ فرش

فرض کنید برای تهیۀ یک کادوی ارزشمند به والدین خود، در اوقات فراغت خود در تابستان قصد دارید 
یک فرش کوچک در ابعاد پادری )60 در90 سانتی متر( و یا یک تابلو فرش کوچک ببافید. با توجه به 
محتویات ارائه شده در پروندۀ کلی برای تهیۀ شناسنامۀ فرش، به یک فروشگاه عرضه کنندۀ مواد اولیۀ 
انتخاب طرح  از  و پس  بازدید کنید  نقشه  و  نخ  فروش  از یک سایت  یا  کنید  مراجعه  فرش دستبافت 
مورد نظر یک شناسنامۀ فنی از مواد اولیۀ مصرفی و شیوۀ بافت به همراه تصویر طرح در نرم افزار اکسل 

به شرح زیر تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.
نمونه های موجود در  برای  یا  برای فرش های دستباف منزل خود  با هدف تمرین،  همچنین می توانید 

کنید. تهیه  شناسنامه  می کنید،  زندگی  که  منطقه ای 

تجربه و 
عمل
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 نکات ضروری برای تهیه و نصب شناسنامه 
1 دقت زیاد در پرکردن مندرجات شناسنامه )کاماًل واقعی باشد(؛

2 رعایت استانداردهای جنس شناسنامه )مقاومت الزم در مقابل سایش، رطوبت و ...(؛ 
3 رعایت نکات ایمنی در هنگام منگنه کردن یا چسباندن شناسنامه در پشت فرش )پیشگیری از آسیب 

دیدن فرش و نصاب شناسنامه(؛
4 تهیۀ نسخۀ دوم شناسنامه و بایگانی آن.
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ارزشیابی شایستگی تهیه شناسنامۀ فرش 

شرح کار: تهیۀ شناسنامۀ فرش با توجه به هدف از تهیۀ آن و اتصال نسخۀ همراه پشت فرش

استاندارد عملکرد: تهیۀ شناسنامۀ فرش با درج ویژگی های فنی و هنری با توجه به کارکرد آن

شاخص ها: انتخاب مناسب ترین شاخصه های فنی و هنری مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش با توجه به نوع فرش و 
آن. استفادۀ  زمینۀ 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه

زمان: 3 ساعت
ابزار و تجهیزات: رایانه و لوازم جانبی ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکارـ میزـ صندلی ـ ماژیک ـ برچسب

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف

2تعیین هدف برای تهیۀ شناسنامۀ فرش1

1تعیین موارد استفاده از شناسنامۀ فرش2

2تهیۀ شناسنامۀ فرش3

2نصب شناسنامۀ پشت فرش4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

مسئولیت پذیريـ  درستکاری
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مقدمه

از آنجایی که فرش کاالیی ارزشمند و در عین حال حساس و آسیب پذیر است، برای جابه جایی و حمل آنها جهت 
صادرات، باید به صورت عدل بسته بندی شوند و با توجه به محتوای متفاوت عدل ها ارائۀ فهرست عدل بندی به 
گمرک الزامی است. آیا تاکنون نام عدل فرش را شنیده اید و می دانید فهرست عدل بندی چه اجزائی دارد؟ آیا 

می دانید اگر چندین تخته فرش را بسته بندی کنند چگونه فهرست و مشخصات آنها را تهیه می کنند؟ 
اینها موضوعاتی هستند که در این واحد از یادگیری، با آنها آشنا می شوید.

واحد یادگیری 2

تهیۀ لیست )فهرست( عدل بندی

شکل7ـ3ـ عدل های فرش قبل از ارسال

استاندارد عملکرد

تهیه و تکمیل فهرست عدل بندی با توجه به اصول آن برای فرش
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جدول زیر را با دقت مطالعه کنید.

صورت عدل بندی و اظهار فرش صادراتی

شماره
عدل

شماره 
فرش

نوع
فرش

رنگ
متن

رنگ
حاشیه

طرح و 
نقشه

محل
بافت

ارزشمساحتعرضطولپشمکرکابریشم
 متر مربع

ارزش 
کل

213691475074تبریزترنجکرمسبزکناره167360

19045865043بلوچسراسرالکیالکیخرک67361

274114297150446بختیارترنجکرمسرمهپرده67362

28810329760178همدانسراسرالکیکرمکناره67363

186851586095همدانسراسرالکیکرمقالیچه67364

160971556093اصفهانسراسرالکیکرمقالیچه67365

16811018560111همدانسراسرالکیکرمقالیچه67366

180791426085همدانسراسرالکیکرمقالیچه67367

189871646098همدانسراسرالکیکرمقالیچه67368

1687913360178شیرازسراسرالکیکرمقالیچه67369

16513422460313همدانسراسرالکیکرمقالیچه67370

1321131496089شیرازسراسرالکیکرمقالیچه67371

23015635960215همدانسراسرالکیکرمقالیچه67372

19016731760190همدانسراسرالکیکرمقالیچه67373

134871175059بلوچسراسرالکیکرمقالیچه67374

15 تخته                                                 29.45 
2267

617397244950رنگیسراسرکرمکرمقالی66943

378290109650رنگیسراسرکرمکرمقالی66944

شکل8ـ3ـ صورت عدل بندی

به نظر شما برای تهیۀ فهرست عدل بندی برای فرش، آگاهی از چه مواردی ضروری است؟ در کالس در 
این مورد بحث و گفت و گو کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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لیست )فهرست( عدل بندی 

فرش همانند سایر کاالها برای جابه جایی و حمل و نقل باید به نحو مطلوب بسته بندی شود تا از صدمات 
براساس  بماند. فهرست عدل بندی شامل اطالعات فرش های موجود در داخل عدل است و  و آفات مصون 
ضوابط و ارزشیابی گمرک جمهوری اسالمی ایران تهیه می شود. فهرست عدل بندی معموالً توسط فروشنده 

یا فرستندۀ کاال تهیه می گردد.

صورت عدل بندی و اظهار فرش صادراتی

شماره
عدل

شماره
فرش

نوع 
فرش

رنگ 
متن

رنگ 
حاشیه

طرح و 
نقشه

محل 
بافت

ارزشمساحتعرضطولپشمکرکابریشم
متر مربع

ارزش 
کل

شکل9ـ3ـ جدول صورت عدل بندی

 اهمیت و ضرورت لیست )فهرست( عدل بندی 
فهرست عدل بندی یکی از اسنادی است که فروشنده باید برای خریدار و گمرک تهیه و تنظیم نماید. 

 اجزای )فهرست( عدل بندی 
در  همچنین  و  فرش ها  تفکیک  و  شناسایی  در  اجزا  این  است.  فرش  اصلی  مشخصات  شامل  فهرست  این 
سنجش های آماری کّمی و کیفی نقش اساسی دارند. در متن فهرست عدل بندی فرش معموالً دربارۀ شمارۀ 
عدل، شمارۀ فرش، نوع فرش، رنگ متن، رنگ حاشیه، طرح و نقشه، محل بافت، جنس فرش، طول،عرض، 

مساحت، ارزش مترمربع، ارزش کل و ارزش ارزی اطالعات الزم درج می شود.
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اجزای لیست )فهرست( عدل بندی

شماره 
عدل

شماره 
فرش

نوع 
فرش

رنگ 
متن

رنگ 
حاشیه

طرح و 
نقشه

محل 
بافت

مواد 
مصرفی

ارزش مساحتعرضطول
متر مربع

ارزش 
کل

شکل10ـ3ـ اجزای فهرست عدل بندی

با استفاده از نرم افزار ُورد یا اکسل نمونه ای از یک فهرست عدل بندی فرش طراحی کنید و با استفاده از 
اطالعات زیر آن  را کامل کنید و به هنر آموز خود تحویل دهید.

1 دو تخته فرش شش متری کاشان، طرح لچک ترنج با رنگ متن آبی و حاشیۀ کرم از جنس پشم به 
قیمت هر متر مربع20.000.000 ریال؛ 

2 سه تخته فرش ذرع و نیم تمام ابریشم قم، طرح سراسری با رنگ کرم به قیمت هر متر مربع80.000.000 ریال ؛ 
3 یک تخته فرش دوازده متری نایین، طرح لچک ترنج با رنگ متن کرم و حاشیۀ الکی از جنس پشم 

به قیمت هر متر مربع17.000.000 ریال؛
4 سه تخته فرش سه متری تهران، طرح مدرن با رنگ قهوه ای از جنس کرک به قیمت هر متر مربع30.000.000 

ریال؛
5 دو تخته فرش شش متری خراسان، طرح باغی با رنگ متن سبز و حاشیۀ آبی از جنس پشم به قیمت 

هر متر مربع15.000.000 ریال.

تجربه و 
عمل

 تکمیل فهرست عدل بندی 
جهت تهیۀ فهرست عدل بندی باید به این نکته توجه داشت که نگارش اولیۀ اطالعات فرش ها همزمان با عملیات 
براساس تشخیص تهیه کنندۀ فهرست  انجام می شود. همچنین روند و ترتیب عدل بندی فرش ها  عدل بندی 

عدل بندی صورت می گیرد. از این رو هماهنگی بین عدل بند و نگارندۀ فهرست عدل بندی بسیار مهم است.

نحوۀ تعامل عدل بند و نویسندۀ فهرست و مراحل کار
فیلم 
آموزشی

 مراحل و روند نگارش فهرست عدل بندی 
1 ابتدا مشخصات فرش بر روی برچسب فرش نوشته می شود. حداقل اطالعات الزم برای برچسب فرش، کد 

یا شمارۀ فرش و ابعاد )طول و عرض( فرش است. 
2 اطالعات اجزای فهرست عدل بندی، که پیش تر گفته شده است، به ترتیب از راست به چپ، کامل می شود 

و در فهرست به دقت ثبت می گردد.
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3 ابعاد اولیه توسط عدل بند با متر اندازه گیری می شود 
و به نگارندۀ فهرست اعالم می گردد. سپس محاسبات 
محاسبات  و  فرش  گمرکی  ارزش  تعیین  و  مساحت 

ارزش کل هر فرش انجام می شود.
4 تعداد فرش های عدل و همچنین مساحت و ارزش 
ارزی کل فرش محاسبه و در انتهای فهرست هر عدل، 

نگارش می شود.

شکل11ـ3ـ نگارش فهرست عدل بندی

شماره
عدل

شماره 
فرش

نوع
فرش

رنگ
متن

رنگ
حاشیه

طرح و 
نقشه

محل
بافت

ارزشمساحتعرضطولپشمکرکابریشم
 متر مربع

ارزش 
کل

213691475074تبریزترنجکرمسبزکناره167360

19045865043بلوچسراسرالکیالکیخرک67361

274114297150446بختیارترنجکرمسرمهپرده67362

28810329760178همدانسراسرالکیکرمکناره67363

186851586095همدانسراسرالکیکرمقالیچه67364

160971556093همدانسراسرالکیکرمقالیچه67365

16811018560111همدانسراسرالکیکرمقالیچه67366

180791426085همدانسراسرالکیکرمقالیچه67367

189871646098همدانسراسرالکیکرمقالیچه67368

1687913360178شیرازسراسرالکیکرمقالیچه67369

16513422460313همدانسراسرالکیکرمقالیچه67370

1321131496089شیرازسراسرالکیکرمقالیچه67371

23015635960215همدانسراسرالکیکرمقالیچه67372

19016731760190همدانسراسرالکیکرمقالیچه67373

134871175059بلوچسراسرالکیکرمقالیچه67374

2267 15 تخته                                                      29.45 

شکل12ـ3ـ نگارش فهرست عدل بندی
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 خالصه نویسی صورت عدل بندی 
پس از تکمیل فهرست ریز عدل بندی، خالصۀ صورت هر عدل در فهرستی جداگانه تهیه می شود. اطالعاتی 

که در متن فهرست خالصۀ صورت عدل بندی درج می شود به شرح جدول زیر است:

الزم است یادآوری شود هرگونه اشتباه در محاسبات یا مغایرت داشتن مشخصات فرش با اطالعات درج 
شده در فهرست عدل بندی، در گمرک منجر به جریمه می شود.

نکته

به نظر شما آیا می توان فهرست عدل بندی را در یک مرحله تهیه کرد؟ در صورت تهیۀ فهرست عدل بندی 
در یک مرحله، چه مزایا و معایبی خواهد داشت؟

بحث  و 
گفت   و گو

 شمارۀ عدل)نگله(
 تعداد فرش های هر عدل

 مساحت کل هر عدل
 ارزش کل ارزی هر عدل

 وزن خالص و ناخالص هر عدل 

در انتهای خالصۀ صورت عدل بندی، فهرست خالصه و جمع نهایی می آید: 
 نوع و تعداد عدل ها و بسته ها؛ 

 عالمت اختصاری عدل ها؛
 جمع کل تعداد فرش ها )از حاصل جمع تعداد » فرش های هر عدل « محاسبه می گردد(؛

 جمع کل مساحت فرش ها )از حاصل جمع» مساحت های هر عدل« محاسبه می گردد(؛
 جمع کل ارزش ارزی فرش ها )از حاصل جمع » ارزش دالری هر عدل« محاسبه می گردد(؛
 وزن خالص و ناخالص کل عدل ها در شکل جدول وزن )به صورت خط چین درست شود(. 

شکل13ـ3ـ جدول اجزای خالصه نویسی عدل بندی

اجزای خالصۀ صورت عدل بندی

شمارۀ عدل
)نگله(

تعداد فرش های 
هر  عدل

وزن هر عدلارزش ارزی هر عدلمساحت کل هر عدل
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خالصۀ صورت عدل بندی

ارزش کل دالریمساحتتعداد فرششمارۀ عدل

1639.171959

2546.152308

3552.342617

4542.962148

5439.581979

تعدادکل عدل ها: 35 عدل فرش دستباف
تعداد کل فرش ها: 126 تخته 

جمع کل مساحت: 3700/28 متر مربع
جمع کل ارزش دالری: 95734 دالر

A.Z  :عالمت اختصاری بسته ها
شکل14ـ3ـ جدول خالصۀ صورت عدل بندی 

در صورتی که در عدل ها گلیم یا جاجیم وجود داشته باشد، در جمع و خالصه سازی نهایی الزم است تعداد، 
مساحت و ارزش ارزی آنها مجزا فهرست شود.

توجه

 خالصۀ فهرست عدل بندی به زبان خارجی 
یکی از اسنادی که ممکن است خریدار به آن نیاز داشته باشد، خالصۀ صورت عدل بندی به زبان انگلیسی است. 
فهرست عدل بندی به زبان انگلیسی )Packing List( معموالً توسط فروشنده یا فرستنده تهیه می گردد. در 

کشورهای مقصد، خریدار و گیرندۀ کاال ملزم هستند آن را به گمرک کشور مقصد ارائه دهند.
اطالعاتی که در متن فهرست صورت عدل بندی به زبان انگلیسی درج می شود: 

)Bale Number( شمارۀ عدل 
)Carpet Id( شمارۀ فرش 

)Type( نام و نوع فرش 
)length(طول 
)width(عرض 

در قالب یک گروه سه نفره راجع به مزایا و معایب فهرست عدل بندی به صورت رایانه ای و تفاوت های آن 
با فهرست دستی تحقیق کنید و نتایج آن را به صورت فایل ُورد در کالس به اشتراک بگذارید.

پژوهش و  
بررسی
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 packing list

SizeProvinceNo

213×69Persion Handmade Rug67360

190×45Persion Handmade Rug67361

274×114Persion Handmade Rug67362

288×103Persion Handmade Rug67363

186×85Persion Handmade Rug67364

160×97Persion Handmade Rug67365

168×110Persion Handmade Rug67366

180×79Persion Handmade Rug67367

189×87Persion Handmade Rug67368

168×79Persion Handmade Rug67369

165×139Persion Handmade Rug67370

132×113Persion Handmade Rug67371

230×156Persion Handmade Rug67372

190×167Persion Handmade Rug67373

134×87Persion Handmade Rug67374

Bale No: 1
Bale No:2

SizeProvinceNo

617×397Persion Handmade Rug66943

378×290Persion Handmade Rug66944

Packing List شکل15ـ3ـ

بسته به تقاضا و قوانین گمرکی کشورهای مختلف، ممکن است اطالعات دیگری نیز در صورت عدل بندی به 
زبان انگلیسی مورد نیاز باشد. برای نمونه در برخی از کشورها وزن عدل ها به  طور مجزا مورد نیاز است.

به نظر شما اگر فهرست عدل بندی به زبان خارجی توسط فرستنده تهیه نشود چه مشکالتی ممکن است 
رخ دهد؟

بحث  و 
گفت   و گو
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ارزشیابی شایستگی تهیۀ لیست عدل بندی

شرح کار: نگارش و تهیۀ لیست عدل بندی و خالصه نویسی آن بعد از کدگذاری و اندازه گیری دقیق فرش ها

استاندارد عملکرد: تهیه و تکمیل لیست عدل بندی با توجه به اصول آن برای فرش

شاخص ها: تهیۀ لیست عدل بندی مطابق با آخرین قوانین گمرکی و انتقال اطالعات در رایانه به صورت درست

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه

زمان: 4 ساعت
ابزار و تجهیزات: رایانه و لوازم جانبی ـ چاپگرـ کاغذـ خودکارـ لیست خام عدل بندی ـ میزـ صندلی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف

2تهیۀ لیست عدل بندی1

2تکمیل لیست عدل بندی2

2خالصه نویسی لیست عدل بندی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

2مسئولیت پذیريـ  مستندسازی 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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عدل بندی
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پودمان چهارم
عدل بندی
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واحد یادگیری 1

تهیة لوازم بسته بندی 

مقدمه

در گذشته های دور تا به امروز انواع فرش های دستبافت یکی از مهم ترین تولیدات و صنایع دستی بوده و 
به عنوان سرمایه و کاالی اساسی، نقش مهمی در تجارت داشته است و در طول تاریخ توسط بازرگانان به 
سرزمین و کشورهای دیگری انتقال داده است. شاید بتوان گفت که از بین تمامی کاالهای ارزشمند، فرش 
دست باف بیشترین جابه جایی و دست به دست شدن را دارد. زمانی همراه با کاروان شتر و امروزه با کامیون، 

کشتی و هواپیما در حال جابه جایی است.
با توسعه و سامان یافتن تجارت و امور بازرگانی، موضوع بسته بندی کاالها نیز اهمیت یافته است. به طوری 
که برای بسته بندی هر کاال و محصولی روش و اصول مشخص و استانداردی تعریف شده و اجرا می گردد. در 

این درس با قواعد و اصول بسته بندی و عدل بندی فرش آشنا شده و روش انجام آن را فرا خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد

فهرست بندي و انتخاب و آماده سازی مواد و تجهیزات مناسب بسته بندی فرش
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تهیه لوازم بسته بندي:
فهرست تجهیزات و مواد موردنیاز:

ماژيكمتر نواريطناب

ابزار پانچ نوارخودکارابزار نوارکش نامحدود کش

کیسه پالستیكي مشكي بزرگنوار نايلونيکاتر

نخ نايلونيگوني پالستیكي بزرگبست فلزی مخصوص نوار نايلوني

جاروی سنتیسوزن جوال دوزترازوي باسكولي
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مقدمه

مدت زمانی است که بسته بندي به عنوان یکی از امور مهم و جدایی ناپذیر از واحدهای تولیدی در صنعت 
مطرح شده است و گستردگي فراواني در همه ابعاد زندگي انسان پیدا کرده است، به طوري که دائماً در اطراف 
لوازم خانگي و کاالهاي  تا کاالهاي مصرفي و  از موادغذایي و دارویي گرفته  را مشاهده مي کنیم؛  خود آن 

صنعتي و کشاورزی همه با بسته بندي مرتبط هستند.
به نظر شما مهم ترین وظیفه بسته بندي کدام است؟ محافظت از محصول براي نگهداري؟ معرفی محصول؟ 

انبارکردن؟ انتقال و توزیع؟ ذخیره سازی، فروش و یا ایجاد ارتباط با مخاطب؟
باتوجه به این تعریف که بسته بندي شامل علم، هنر و فن آوري محافظت از محصول براي نگهداري، انبارش، 
انتقال و توزیع، ذخیره، فروش و استفاده از آن است، باید بدانیم که اهمیت هر یک از این موارد بستگی به 

نوع محصول و شرایطی است که محصول را بسته بندي می کنند. 

مراحل بسته بندي:

وظیفه اصلي بسته بندي محافظت از محصول است.

طراحی
)طراحی بسته و طراحی مراحل بسته بندی(

تولید بسته

اجرای بسته بندی

به نظر شما بسته بندي عالوه بر محافظت از کاال، چه وظایف دیگری دارد؟ 
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت وگو نمایید و نتیجه گیری خود را در کالس مطرح کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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تعریف بسته بندي

بسته بندي عبارت است از محافظي که سالمت کاالي محتوي خود را پس از تولید تا مرحله ي مصرف حفظ نماید. 
از طرفي بسته بندي عالوه بر این حفاظت، وظیفۀ دیگري نیز بر عهده دارد و آن شناسایي کاال به خریدار است. 
بسته بندي مانند پل ارتباطي میان خریدار و کاالست که به واسطه ظاهر خود، به کاال و محصول شخصیت مي دهد.

ویژگی بسته بندی

بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد. ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی، خاصیت حفاظتی 
و جذابیت را نیز دارا باشد.

اهداف بسته بندی

هدف از بسته بندی کردن این است که هم نگهداری کاال را آسان تر کند و هم به طور کلی کاال را از خطر 
عوامل آسیب رسان درونی و بیرونی حفظ نماید. به طور مثال بسته بندی مانع از فساد شیر و لبنیات می شود 

و از ورود آلودگی ها به این محصوالت جلوگیری می کند.
بسته بندی با برچسب های استاندارد، این امکان را به ما می دهد تا متوجه شویم که چه نوع محصولی داخل 

بسته قرار دارد و شرایط حفظ و نگهداری آن چگونه است.

نمونه هايی از برچسب های استاندارد که روی بسته بندي ها نصب می گردند:

شكل 1ـ نشانه های استاندارد که هرکدام دارای معنا و مفهوم خاصی هستند.

به نظر شما عالئم استاندارد باال، چه معنا و مفهومی دارند و به مخاطب چه نکاتی را تذکر می دهند.
بحث  و 
گفت   و گو

1 در گروه های دو نفره نمونه های مختلف عالئم و برچسب های استاندارد که روی بسته بندي محصوالت 
مختلف مشاهده می کنید، جمع آوری کرده و در کالس ارائه دهید.

از هم کالسی های خود بخواهید که درمورد هریک از آنها توضیح دهند.
2 تحقیق کنید که نصب چه نوع برچسب استانداردی روی بسته بندي محصوالت صنایع دستی فرش، 

ضرورت دارد؟ تحقیق خود را در کالس ارائه نمایید.

تمرين 
کالسی
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عوامل مؤثر بر بسته بندي

1ـ محافظت و نگهداري در برابر: 
 آسیب هاي مکانیکي مانند ضربه و فشار ناشی از حمل و نقل و انبار کردن

 آسیب هاي شیمیایي مانند اکسیداسیون، فاسدشدن، اثر متقابل بسته و محصول
 آسیب هاي محیطي مانند میکروارگانیسم ها، حشرات، حیوانات آلوده

2ـ مشخصات و اطالعات کاال
 نام کاال

 نام سازنده و آدرس کارخانه
 وزن کاال، تاریخ تولید و...

3ـ جلب مشتری و جاذبه هاي بازار
 رنگ بندی و زیبایی ظاهری آن

 شعارهای تبلیغاتی و ارائه تصاویر زیبا 
 استفاده از مواد درجه یک و مرغوب در بسته بندي

 تبلیغ برای به صرفه بودن و...
4ـ راحتي مصرف کننده

 حمل و نقل آسان
 جاگیری کمتر

 باز و بسته کردن آسان
 درج اطالعات و روش استفاده از محصول

این عوامل باتوجه به نوع محصول متغیر می باشد. مثاًل برای مایعات نسبت به جامدات نوع بسته بندي متفاوت 
می شود و شرایط طراحی و جنس بسته بندي تغییر خواهد کرد. پس برای کاالهایی که از نوع فرش هستند 

باید به گونه دیگری برنامه ریزی و عمل کرد.

عوامل مؤثر بر بسته بندی

محافظت و نگهداری در برابر 
آسیب

 جلب مشتری و جاذبه های مشخصات و اطالعات کاال 
بازار 

 راحتی مصرف کننده

عوامل مؤثر بر بسته بندي فرش های دست باف کدام اند؟ و برای بسته بندي یک فرش دست باف، چه روش 
یا روش هایی برای بسته بندي این کاال باید به کار گرفته شود؟

در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت وگو نمایید و نتیجه گیری خود را در کالس مطرح کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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 لوازم بسته بندي فرش:
ابزار و تجهیزات خاص خود است. از آنجایی که بسته بندي دارای روش ها و مدل های  هر فعالیتی نیازمند 
مختلفی است تجهیزات و مواد بسیار متنوعی را می توان برای بسته بندي درنظر گرفت. اما برای بسته بندي 

فرش، این مواد و تجهیزات به اقالم خاصی محدود می شوند.
همیشه انتخاب ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی برای بسته بندي را می توان باتوجه به نوع و روش بسته بندي 
منزل خریدار حمل شود،  تا  فروشگاه  از  است  قرار  تخته فرش که  بسته بندي یک  برای  مثاًل  نمود.  تعیین 
تجهیزات محدودی از قبیل مقداری نایلون و طناب کفایت می کند. چرا که در این نوع بسته بندي، ابتدا فرش 
را لوله کرده و با طناب نازکی آن را مهار  می کنند. سپس برای محافظت فرش در برابر آب و باران و آلودگی ها، 

آن را درون الیه ای از نایلون پیچیده و سر و ته آن را با طناب می بندند.
اما اگر قرار باشد که یک تخته فرش برای ارسال به خارج از کشور بسته بندي شود، نوع بسته بندي و مواد 
مورداستفاده برای این کار حتماً متفاوت خواهد بود. پس قبل از تصمیم برای تهیه مواد و لوازم بسته بندي 
فرش، باید از مقصد و روش حمل و نگهداری آن مطلع شد. حمل و نقل با کامیون در مسیر خشکی کاماًل 
با شرایط حمل و نقل توسط کشتی در مسیر دریایی متفاوت بوده و تأثیر بسیار زیادی در روش بسته بندي 

خواهد داشت.

* تجهیزات و مواد موردنیاز در بسته بندي فرش:
ابعاد فرش  اندازه گیری  برای  ابزار  این  متر نواری:   
کاربرد دارد و قبل از بسته بندي ابعاد فرش را تعیین 

و یادداشت می کنند.
آن  از  استفاده  سهولت  نواری،  متر  از  استفاده  علت 
نسبت به خط کش و ابزارهای دیگر اندازه گیری است.

به نظر شما حمل و نقل دریایی چه تأثیراتی می تواند در بسته بندي فرش داشته باشد؟ 
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت وگو نمایید و نتیجه گیری خود را در کالس مطرح کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

شكل 2ـ متر نواری

 تحقیق کنید که چند نوع متر نواری وجود دارد. 
 دو نوع متر نواری ) فلزی و پارچه ای( را با یکدیگر مقایسه کنید. تحقیق کنید که کدام متر در کارگاه های 

فرش بافی و کارگاه های بسته بندي رایج تر است.
 مناسب ترین متراژ برای متر مورداستفاده در کارگاه های بسته بندي فرش چقدر است؟ 2 متری، 5  متری، 

10 متری، 15 متری و یا بیشتر؟

تمرين 
کالسی
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 خودکار و دفترچه يادداشت: پس از مشخص شدن ابعاد فرش، 
اندازه ها را باید یادداشت کرد تا پس از بسته بندي، اطالعات را در 

شناسنامه و فرم های مخصوص ارسال ثبت نمایند.

 طناب: یکی از بارزترین وسیله بسته بندي طناب و نخ می باشد. 
به  بستگی  بسته بندي،  برای  طناب  یا  نخ  ضخامت  و  جنس  البته 

ابعاد، وزن و جنس کاال دارد. 
برای فرش های دست باف، بهتر است از نخ و طناب کنفی یا پنبه ای استفاده 

شود. طناب پالستیکی و نایلونی می تواند به الیاف فرش آسیب برساند.
چنانچه طناب یا نخ تماس مستقیم با فرش داشته باشد، ضرورت 
دارد که از طناب های کنفی و یا پنبه ای استفاده شود. اما بر روی 

الیه های بیرونی می توان از نوارهای نایلونی نیز استفاده کرد.

در حین استفاده از مترهای فلزی، مراقب باشید! زیرا امکان دارد در زمان جمع شدن متر، باعث بریدگی 
انگشتان دست شوند.

ايمنی

شكل 3ـ دفترچه يادداشت

 تحقیق کنید که در بسته بندي فرش های ماشینی از چه نوع نخ، طناب یا نوار استفاده می شود؟ نمونه 
آن را تهیه و در کالس ارائه دهید.

 در ادامه تحقیق کنید که آیا برای بسته بندي فرش های دست باف هم می شود از نوع نخ، طناب یا نوار 
مورداستفاده در بسته بندي فرش های ماشینی نیز استفاده کرد؟ دالیل خود را در کالس مطرح کنید و 

نظر هم کالسی های خود را نیز جویا شوید.

تمرين 
کالسی

شكل 4ـ طناب

نوع  این  وایت بورد هستند؛  برخی مخصوص  دارد.  مختلف  انواع  ماژیک  می دانید،  که  همان طور  ماژيك:   
ماژیک به راحتی شسته می شود و اثر ناپایداری دارد. و برخی دیگر تنها با حالل های شیمیایی مانند الکل و 

استون و یا تینر پاک می شوند.
برای انتخاب ماژیک باید به موارد استفاده آن توجه کرد. اگر قرار باشد که روی صفحات پالستیکی و نایلونی 
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استفاده شوند و اثر ماژیک ثابت باشد، باید ماژیکی انتخاب شود که 
در برابر تماس با سطوح دیگر و رطوبت مقاوم باشد. معموالً کاربرد 
روی  کاال  شماره  و  اطالعات  نوشتن  فرش،  بسته بندي  در  ماژیک 

سطح بسته بندي فرش است.

 چند نوع ماژیک را مورد بررسی قرار داده و تأثیر آب، الکل، استون و حالل های دیگر را روی آنها آزمایش کنید.
 تحقیق کنید که چگونه باید تشخیص داد که کدام ماژیک مخصوص تخته سفید )وایت بورد( و کدام 
مخصوص طراحی و نقاشی است و کدام یک مخصوص نوشتن روی بسته بندي ها است؟ و آیا این ماژیک ها 

دارای عالمت اختصاری خاصی هستند؟

تمرين 
کالسی

و  بریدن  برای  دیگر،  مشابه  وسیله  هر  یا  کاتر  قیچی:  و  کاتر   
قطع کردن طناب، الیه های پوششی و مواردی از این قبیل استفاده  
می شوند. پس با درنظر گرفتن نوع کاری که قرار است انجام گیرد، 

کاتر یا ابزار مشابه را انتخاب کنید. 

شكل 6 ـ نوشتن مشخصات روی بسته بندي

شكل 5 ـ ماژيك 

شكل 7ـ قیچی و کاتر

در حین استفاده از این وسیله باید کاماًل مراقب بود و اصول ایمنی در استفاده از آن را رعایت کرد. ايمنی

 کیسه نايلونی و يا نايلكس شفاف و رنگی: یکی از اقالمی که در 
بسته بندي فرش نقش عمده ای دارد، کیسه های پالستیکی هستند. 
پالستیک ضمن سبک بودن در برابر آب، رطوبت و بسیاری از مواد 

شیمیایی و عوامل آلودگی، مقاوم بوده و عایق  می باشد.
در حال حاضر به خاطر استفاده فراوان از کیسه پالستیکی در کارگاه های 
کارگاه های  و  ماشینی  فرش  کارخانه های  و  دست باف  فرش  تولید 
قالیشویی، شرکت های تولیدکننده مواد پلیمری کیسه هایی مخصوص 

فرش به صورت رول تولید می کنند. 
شكل 8ـ کیسه پالستیكی شفاف
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شكل 9ـ بسته بندي فرش در کارگاه قالیشويی با استفاده از کیسه نايلونی شفاف

شكل 11ـ کشیدن کیسه پالستیكی تیره روی فرش شكل 10ـ کیسه پالستیكی تیره
بسته بندی شده

میكرون يا میكرومتر: مقیاس بسیارکوچکی است که برای اندازه گیری های میکروسکوپی کاربرد دارد، و 
اندازه یک میکرون برابر است با یک هزارم میلی متر. پس 1000 میکرون برابر است با 1 میلی متر. میکرون 

را با حرف یونانی مو μm نشان می دهند.

 تحقیق کنید که چه تفاوتی بین نایلون و نایلکس وجود دارد و چگونه می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد؟
 باتوجه به اینکه فرش ها دارای ابعاد متفاوتی هستند، عرض رول های نایلون و یا نایلکس مورداستفاده در 

بسته بندي فرش چند سانتی متر می باشد؟

تمرين 
کالسی

عرض رول های نایلون و نایلکس در کیفیت های درجه 1 و درجه 2 بین 6 سانتی متر و 1000 سانتی متر بوده و 
ضخامت آن بین 30 میکرون تا 1000 میکرون می باشد. برای بسته بندي فرش اگر ضخامت نایلون یا نایلکس بین 

200 تا 250 میکرون باشد بهتر است.
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پایه  وجود  نایلونی،  کیسه های  با  آنها  روکش کردن  و  فرش  بسته بندي  برای  نايلون:  رول  نگه دارنده  پايه 
باال  و  است  زیادی  وزن  دارای  نایلون  رول های  از  کدام  هر  که  چرا  است.  ضروری  نایلون  رول  نگه دارنده 

نگه داشتن و بازکردن آنها در حین بسته بندي، کار مشکلی خواهد بود.

شكل 13ـ پايه نگه دارنده رول )تك رول(شكل 12ـ پايه نگه دارنده رول

 َخَرک يا چهارپايه: زمانی که می خواهند روی فرش لوله شده را کیسه بکشند، باید یک سر فرش باال نگه 
داشته شود. این وسیله فلزی یا چوبی که به صورت چهارپایه می باشد را زیر فرش قرار می دهند. 

شكل 14ـ خرک )چهارپايه(
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وجود چنین وسیله ای در کارگاه بسته بندي الزم و ضروری است.
 گونی: یکی دیگر از رایج ترین اقالم بسته بندي، گونی های کنفی، نخی و پالستیکی است. گونی معموالً برای 
بسته بندي کاالهایی مانند غالت استفاده عمده ای دارد، اما گاهی از این محصول برای روکش کردن نهایی 

بسته بندي نیز استفاده می شود.
گونی، نوعی بافته ُزمخت است که برای ساختن کیسه های بادوام و محکم برای حمل محصوالت کشاورزی 
مانند سیب زمینی و برنج و مانند آن به کار می رود. در گذشته گونی فقط از الیاف کنف و کتان بافته می شد. 
امروزه همان مواد رایج است اما به صورت روزافزونی گونی بافته شده از الیاف مصنوعی جای گونی بافته شده از 

الیاف طبیعی را گرفته است. 
اغلب به کیسه ای که از جنس گونی درست می شود نیز » گونی« گفته می شود.

شكل 17ـ گونی پالستیكیشكل 16ـ گونی پالستیكی

شكل 15ـ استفاده از خرک و پايه رول برای باال نگه داشتن فرش و روکش کردن آن
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جاروی سنتی:
گیاهان  نازک  ساقه های  با  که  است  جاروهایی  همان  سنتی  جاروی  از  منظور 
ساخته شده اند. علت استفاده از جاروی سنتی در کارگاه های تولید، شست و شو، 
مرمت و بازرگانی فرش این است که الیاف جارو در پرز و پود فرش فرو رفته و 
خواب پود را باز می کند. این جارو می تواند تمام گردوغباری که در بین پود فرش 

نفوذ کرده است را بیرون آورده و تمیز کند.

دسته بندی گونی ها

شیلیف يا کاهی لمینت

دوخته شده    دوخته شده

نخینخی پالستیكیپالستیكی

رول رول

کنفیکنفی

گونی ها نسبت به کیسه های نایلونی و نایلکس مقاوم تر هستند، اما نمی توانند از نفوذ رطوبت و مایعات جلوگیری 
کنند. به همین علت برای محافظت از الیه های بسته بندي، از گونی به عنوان الیه مقاوم در برابر عوامل مکانیکی 

استفاده می شود.
گونی ها باتوجه به ضخامت الیاف و مواد به کار رفته در آن طبقه بندی می شوند و بر مبنای وزن به فروش می رسند.

انواع گونی: 
 گونی لمینت: این نوع گونی ها متشکل از 2 الیه می باشد که الیه داخلی بافت گونی و الیه خارجی از جنس 
پلی اتیلن است. گونی لمینت نسبت به گونی های معمولی از ظاهر و کیفیت چاپ بهتری برخوردارند. این نوع 

از گونی ها برخالف گونی های معمولی در برابر رطوبت و باران بسیار مقاوم است.

 رول شیلیف يا کاهی: این گونی ها در رول های عریض در رنگ های سفید و نارنجی تولید می شوند. گونی های 
کاهی یا شیلیف در اندازه و ابعاد 160×110 یا 170×140 سانتی متر و همچنین در اندازه های بزرگتر تا عرض 

2 متر نیز تولید می شوند.
گونی ها با تراکم 36 تا 50 در مقیاس 10 سانتی متر بافته می شوند. هرچه تراکم بافت بیشتر باشد، گونی 

مقاوم خواهد بود.

شكل 18ـ جاروی سنتی
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به طور معمول گونی و کیسه گونی به صورت وزنی به فروش می رسند. قیمت هرکیلو گونی بستگی به تراکم 
بافت و ساختار آن که دو الیه باشد یا ساده محاسبه و ارائه می شوند.

روش انتخاب کیسه گونی برای بسته بندي فرش: گونی های دوخته شده به صورت کیسه در ابعاد گوناگون و 
در بسته بندي های 25، 50 و 100 تایی در بازار ارائه می شوند. چون کیسه گونی ها اغلب برای بسته بندي 
محصوالتی مانند غالت و مواد معدنی درنظر گرفته شده اند، از این بابت محاسبه اندازه و ابعاد کیسه گونی ها 
بر حسب مقدار وزنی است که در آنها جای می گیرند. مثاًل کیسه گونی های 10 کیلویی و یا50 کیلویی. به 
همین دلیل برای بسته بندي اقالمی مانند فرش باید ابعاد فرش تا شده را درنظر گرفت و به نسبت آن، کیسه 

گونی موردنیاز را تهیه نمود.

تحقیق کنید در بازار منطقه و محل سکونت شما، گونی های پالستیکی با چه ابعاد و مشخصاتی ارائه 
می شوند؟ هر بسته آن دارای چند گونی است؟ قیمت آن چگونه محاسبه می گردد؟

تحقیق 
کنید

 نخ پالستیكی و سوزن بزرگ )جوال دوز(: نخ و سوزن وسیله ای هستند برای دوختن سرکیسه و گونی هایی 
که در بسته بندي به کار رفته اند. برای دوختن گونی های پالستیکی بهتر است که از نخ پالستیکی هم استفاده 

شود تا در حین دوختن پاره نشود و از مقاومت خوبی برخوردار باشد.
سوزن مورد استفاده در این قبیل بسته بندي، سوزن های بزرگی هستند که طول آنها حداقل 10 الی 12 سانتی متر 

است. سوراخ این سوزن ها در حد و اندازه ای است که می توان نخ های ضخیم را از آن عبور داد.
این نوع سوزن به »جوال دوز« معروف است.

 به نظر شما برای بسته بندي فرش، تراکم گونی کمتر باشد بهتر است یا بیشتر؟ توضیح دهید؟
سؤال

شكل 19ـ  گونی شیلیف يا کاهی
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شكل 21ـ سوزن جوال دوزشكل 20ـ نخ پالستیكی

نمایش فیلم روش استفاده از ابزارهای نوارکشی
فیلم 
آموزشی

ابزار و تجهیزات نوارکشی:
معموالً آخرین اقدامی که برای مهار بسته بندي های حجیم و سنگین انجام می شود، نوارکشی است. این نوارها 
در دو نوع فلزی و پالستیکی در بازار موجود می باشد. نوارهای فلزی برای بسته بندي های خیلی سنگین و 
سخت استفاده می شود. اما برای بسته بندي فرش، استفاده از نوارهای پالستیکی رایج و مرسوم است و به 

هیچ عنوان از نوارهای فلزی استفاده نمی کنند.
ابزارهای نوارکشی شامل نوار پالستیکی، آچار نوارکش، بست فلزی و آچار پانچ که مخصوص بست زنی است می باشند. 

شكل 22ـ نوار کشی روی بسته با نوار پالستیكی
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 رطوبت گیر و ضدحشرات: برای پیشگیری از رشد 
قارچ و کپک و همچنین مقابله با حشرات و جانوران 
موذی، استفاده از موادی مانند سیلیکاژل و قرص های 

نفتالین در برخی بسته بندي ها ضرورت دارد.
رطوبت  که  هستند  بلورشکلی  دانه های  سیلیکاژل 
را جذب می کنند و محیط  موجود در بسته بندي ها 
خشکی  می دارند.  نگه  خشک  را  بسته بندي  داخل 
رشد  امکان  کپک  و  قارچ  که  می شود  باعث  محیط 
بسته های  در  را  سیلیکاژل  باشند.  نداشته  فعالیت  و 
می کنند. بسته بندي  کاغذی  یا  و  پارچه ای  کوچک 
محصوالتی  حاوی  که  بسته بندي هایی  در  اغلب 
آنها آسیب واردکند،  به  هستند که رطوبت می تواند 

کرد. مشاهده  را  سیلیکاژل  بسته های  می توان 

شكل 26ـ آچار پانچ )بست زنی(شكل 25ـ بست  فلزی مخصوص نوارکشی

درخصوص علت عدم استفاده از نوارهای فلزی در بسته بندي فرش، با یکدیگر گفت وگو کنید و نظرات خود 
را در کالس با دیگران به اشتراک بگذارید.

بحث  و 
گفت   و گو

و  نارنجی  آبی،  رنگ های  در  سیلیكاژل  دانه های  27ـ  شكل 
بی رنگ 

شكل 24ـ آچار نوارکشیشكل 23ـ نوار پالستیكی مخصوص بسته بندي
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 شكل 28ـ کیسه های کاغذی حاوی سیلیكاژل

برای مقابله با جانوران و حشرات موذی مانند موش و سوسک نیز از ماده ای مانند نفتالین استفاده می کنند. 
نفتالین به شکل قرص و گوی های کوچک ارائه می شوند.

به نظر شما وجود رطوبت در بسته بندي فرش، عالوه بر رشد قارچ و کپک چه خسارت دیگری را می تواند 
به فرش وارد کند؟ در این خصوص با یکدیگر گفت وگو کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

شكل 29 و 30ـ قرص های نفتالین

چند نمونه از موارد مصرف خانگی نفتالین را بیان کنید؟
سؤال
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شكل 31 و 32ـ ترازوی باسكولی مكانیكی و باسكول ديجیتالی

کاربرد ترازو در بسته بندي، مربوط به مرحله بعد از بسته بندي و تهیه شناسنامه و فاکتورنویسی می شود.
بسته هایی که برای صادرات آماده  می شوند، باید وزن بسته مشخص شده و روی بسته نوشته شود.

برای استفاده از باسکول باید به نکات زیر توجه نمایید:
 سالم بودن باسکول؛ که می توان با چند وزنه استاندارد عملکرد باسکول را آزمایش کرد.

 تراز بودن محل قرارگیری باسکول؛ که با استفاده از تراز بنایی می توان از تراز بودن سطح باسکول اطمینان 
حاصل نمود. اگر تراز بنایی در اختیار نباشد، با قرار دادن یک لیوان آب روی سینی باسکول می توان وضعیت 

تراز باسکول را مشاهده کرد.
 کالیبره بودن باسکول؛ که این موضوع در باسکول های مکانیکی با سالمت آن و تراز بودن جایگاه آن ارتباط 
مستقیم دارد و در باسکول های دیجیتالی موضوع کالیبره کردن، عالوه بر سالمت دستگاه و تراز بودن جایگاه آن، به 
تنظیمات نرم افزاری آن نیز بستگی دارد. برای کالیبره کردن باسکول ها باید به دفترچه راهنمای آنها مراجعه کرد.

 نمایش فیلم روش استفاده از باسکول مکانیکی و باسکول دیجیتالی
فیلم 
آموزشی

با کمک دوستان و راهنمایی معلم خود و همچنین مراجعه به دفترچه راهنمای باسکول، روش استفاده از 
باسکول را تمرین کنید.

تمرين 
کالسی

 ترازوی باسكولی:
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ارزشیابی شايستگی تهیه لوازم بسته بندی

شرح کار: دسته بندی و چیدمان مواد و تجهیزات براساس ترتیب کاربرد و استفاده از آنها

استاندارد عملكرد: فهرست بندی، انتخاب و آماده سازی مواد و تجهیزات مناسب بسته بندی فرش

شاخص ها: جدول مشخصات مواد و تجهیزات بسته بندی )کتاب راهنمای هنرآموز(

شرايط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
 مكان: کارگاه عدل بندی

زمان: 30 دقیقه
ابزار و تجهیزات: مواد و ابزار بسته بندی فرش ـ فرم ارزشیابی

معیار شايستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

تهیه فهرست مواد و تجهیزات بسته بندی فرش براساس 1
2روش های بسته بندی و عدل بندی

دسته بندی و چیدمان مواد و تجهیزات بسته بندی براساس 2
2مراحل کاربرد آنها

تنظیم و کالیبره کردن باسکول و تعیین نوع و مقدار مواد 3
2مصرفی

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات 
زيست محیطی و نگرش:

تفکر منطقی ـ مدیریت مواد و تجهیزات
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مقدمه

در بحث » بسته بندي « دالیل و توجیهات زیادی در انتخاب نوع بسته بندي و روش اجرای آن وجود دارند که 
عمده ترین آنها عبارت اند از: محافظت فیزیکی و مراقبت از محصول، سهولت در حمل و نقل، نظم در چیدمان، 

سرعت در انبارکردن، بازاریابی و جلب مشتری.

به نظر شما » بسته بندي« چگونه می تواند از یک محصول مراقبت کرده و هم زمان نیز موجب جلب مشتری شود.
بحث  و 
گفت   و گو

استاندارد عملکرد

و  تازدن  کردن،  رول  به روش های  فرش  بسته بندی 
ابعاد فرش ها و  نوع  به  توجه  با  تخت 

بسته بندي فرش به سه روش انجام می شود. 

روش های بسته بندی فرش 

تخت تازدن رول کردن

1 رول کردن: برای بسته بندي تک فرش ها و باریکه های طوالنی
2  تا زدن: برای فرش های خیلی بزرگ

3 تخت: برای تابلو فرش های کوچک دارای قاب

شكل 34ـ رول کردن فرش برای بسته بنديشكل 33ـ تا زدن فرش برای بسته بندي

واحد یادگیری 2

بسته بندی فرش 
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مراحل بسته بندي فرش:
 گستردن فرش و بررسی آن

 جاروکشی و تمیزکردن فرش
 رول کردن و یا تازدن فرش
 طناب کشی و بستن فرش

 روکش کردن
 کالف کشی

گستردن فرش و بررسی آن:
در این مرحله فرش را روی سطحی صاف و کاماًل تمیز می گسترانند. سپس باید به طور کامل و دقیق فرش را 

بررسی کرده تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. این بررسی شامل پشت فرش نیز می شود.
چنانچه ایراد و مشکلی در ظاهر و ساختار فرش باشد، آن را یادداشت و ثبت می کنند.

به چه علت قبل از بسته بندي، فرش را مورد بررسی قرار داده و درصورت وجود مشکالت آن را یادداشت 
می کنند؟

بحث  و 
گفت   و گو

شكل 35ـ گستراندن فرش روی سطح صاف و تمیز

 جاروکشی و تمیز کردن فرش: 
با دقت  را  از جاروی دستی، سطح فرش  استفاده  با 
اینکه  عالوه بر  دستی  جاروی  می کنند.  جارو  تمام 
سطح فرش را تمیز  می کند، باعث باز شدن پُرزهای 
فرش شده و به اصطالح خواب فرش از بین می رود. 
در چنین حالتی گرد و غباری که در پرزهای فرش 

بیرون کشیده می شود.  است،  نفوذ کرده 

شكل 36ـ جارو کردن فرش قبل از بسته بندي
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مراحل رول کردن فرش:
به نظر می رسد،  آسانی  کار  لول کرن فرش  هر چند 
اما نیازمند دقت و مهارت است. فرش لول شده باید 
صورت  یکنواختی  نیروی  و  فشار  با  و  منظم  کاماًل 
حلزونی  صورت  به  فرش  این صورت  غیر  در  پذیرد. 

لول خواهد شد.

ـ  فرش های بسته بندي شده برای حمل و نقل در داخل شهر شكل 37

عمده ترین  تازدن  و  لول کردن  فرش:  رول کردن 
روش های بسته بندي فرش محسوب می شوند. اینکه 
برای بسته بندي فرش باید آن را لول کرد و یا تا زده 
فرش  تعداد  یا  و  فرش  ابعاد  مانند  عواملی  به  شود 
و... بستگی  در یک بسته بندي و روش حمل و نقل 
یک  عرض  با  فرش  تخته  یک  مثال  به عنوان  دارد. 
برای  شستشو  کارگاه  از  است  قرار  که  متر  سه  الی 
صاحب فرش فرستاده شود، آن را به صورت لوله شده 

بسته بندي می کنند.

گستراندن فرش را 
روی سطح صاف

برگرداندن چله 
روی پرز فرش

رول کردن فرش 
به اندازه سه الی 

چهار دور

بررسی وضعیت قسمت 
لول شده فرش

رول کردن فرش 
تا نیمه طول آن

بررسی مجدد 
وضعیت

بستن نوار يا 
طناب به دور 

فرش
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علت کج شدن فرش در حین رول کردن چیست؟ راه پیشگیری از چنین حالتی چیست؟ در این خصوص 
با یکدیگر گفت وگو کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

* به غیر از قالیچه های کوچک، برای رول کردن فرش به همیاری دو نفر نیاز است.
* در ازای هر یک متر عرض فرش، یک نفر به گروه رول کننده اضافه می شود.

* هماهنگی بین افراد گروه باعث دقت و یکنواختی در رول کردن فرش خواهد شد.
* فرش رول شده باید کاماًل متراکم باشد. و طرفین فرش نباید بیرون زدگی داشته باشد.

توجه

شكل 38ـ حالت صحیح فرش لول شده

گلیم بافتگلیم بافت

چنانچه فرش درست و صحیح رول شده باشد، باید یک استوانه کامل و دقیق به وجود آورده باشد. در چنین 
حالتی قسمت گلیم بافت آن کاماًل موازی با طرفین استوانه به دست آمده خواهد بود.

اما چنانچه روش رول کردن فرش غلط باشد، فرش به حالت حلزونی پیچیده می شود و یک سر فرش دچار 
بیرون زدگی شده و سر دیگر آن فرو رفته خواهد شد.

 شكل 39ـ حلزونی شدن فرش به دلیل عدم دقت در رول کردن آن
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پنبه ای صورت  یا  و  کنفی  توسط طناب  رول شده  فرش  مهارکردن  و  بستن  و بستن فرش:  کالف کشی 
می گیرد. چنانچه فرش لول شده باشد، از سه نقطه فرش را می بندند. ابتدا، وسط و سپس طرفین فرش را باید 

با فشار و نیروی مناسب مهار نمود. برای این کار می توان از نوار و ابزار نوارکشی نیز استفاده کرد.

شكل 41ـ روکش کردن فرش با کیسه پالستیكی

شكل 40ـ روش بستن فرش لول شده با استفاده از طناب

روکش کردن فرش با کیسه نايلونی: ابتدا سر فرش را روی خرک یا چهارپایه قرار داده، سپس باتوجه به 
قطر فرش کیسه نایلونی را انتخاب و فرش را درون آن می کنند. 

بستن روکش های پالستیکی بسیار آسان و سریع انجام می شود. کافی است که سر و ته کیسه ای که روی فرش 
کشیده شده است را با نخ مناسب ببندند. برای این کار کیسه را از هر طرف 20 الی 30 سانتی متر بزرگ تر از فرش 

در نظر می گیرند. سپس دهانه کیسه را جمع کرده و با یک قطعه نخ یا طناب دور آن پیچیده و گره می زنند.
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 به صورت انفرادی قالیچه ای را لول کنید.
 در گروه دو نفره چند فرش با عرض حداقل 2 متر را لول کرده و روی آن را کیسه نایلونی بکشید.

تمرين 
کالسی

ته  و  سر  که  است  کافی  می شود.  انجام  سریع  و  آسان  بسیار  کار  این  پالستیكی:  روکش های  بستن   
کیسه ای که روی فرش کشیده شده است را با نخ مناسب ببندند. برای این کار، کیسه را از هر طرف 20 الی 
30 سانتی متر بزرگ تر از فرش در نظر می گیرند. سپس دهانه کیسه را جمع کرده و با یک قطعه نخ یا طناب 

دور آن پیچیده و گره می زنند.
برای بستن روکش فرش لول شده از نوار چسب نیز استفاده می کنند. نوار چسب های مخصوص بسته بندی در 
این زمینه مورد مناسبی هستند. پس از آنکه سر و ته روکش بسته شد، از دو الی سه نقطه روی روکش نوار 

چسب پیچیده می شود. این کار باعث می گردد که روکش جابه جا نشود و استقامت آن بیشتر گردد.

شكل 43ـ پايه نگهدارنده کیسه های نايلونی رول شكل 42ـ خرک و روش قرارگیری آن در زير فرش

شكل 44ـ روش بستن روکش روی فرش با نوار چسب
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شكل 45ـ يك عدد فرش بزرگ تا خورده

 شكل 46ـ تای عرضی اول

تا زدن فرش: چنانچه ابعاد فرش، بزرگ باشد و لول شده آن، حمل و نقل را مشکل ساز کند و یا الزم باشد که 
چند فرش در یک بسته بندي قرار گیرند، در چنین شرایطی بهتر است که فرش را به صورت تا زدن بسته بندي نمایند.

نکته مهمی که در تا زدن فرش مورد نظر قرار می گیرد، ابعاد فرش بعد از تا شدن است. فرش پس از تا شدن 
باید به ابعاد استانداردی تبدیل گردد. در جهان امروز ابعاد و اندازه هایی هستند که مورد قبول همگان است و 
در تمامی جوامع این اندازه ها برای موارد مختلف به کار برده می شوند. به عنوان مثال ابعاد »100 در 70 « ،  
»70 در 50 « و » 30 در 40 « سانتی متر اندازه های استانداردی هستند. اما ابعاد »120 در 35 « و یا »85 

در 47 « سانتی متر اندازه های معمولی و استانداردی نخواهند بود.

مراحل تا زدن فرش:
ابتدا طول و عرض فرش اندازه گیری می شود تا مشخص گردد با چند تای عرضی و چند تای طولی می توان به 
ابعاد استانداردی دست یافت. برای فرش 9 متری که ابعاد آن 2/5 در 3/5 متر است، روش زیر انجام می شود:

1ـ تای عرضی اول 
برای اینکه فرش پس از تا شدن به ابعادی نزدیک به 100 در 50 سانتی متر تبدیل شود، باید عرض فرش را 

به 5 قسمت مساوی تقسیم کرد، یعنی به پنج قسمت 50 سانتی متری تقسیم می شود. 
حاال یک قسمت 50 سانتی متری از لبه فرش برگردانده و تا زده می شود. اکنون عرض فرش 2 متر شده است 

و با یک تای دیگر عرض آن 1 متر خواهد شد.



پودمان چهارم : عدل بندی

9 191

2ـ تای عرضی دوم ) تای يك دوم عرضی(
لبه  و  کرده  مشخص  را  فرش  عرضی  میانه«  »نقطه 
برگردانده  میانه«  »  نقطه  از  و  گرفته  را  فرش  دیگر 
می شود. این حرکت باعث می گردد که عرض فرش به 
یک اندازه استاندارد 100 سانتی متری تبدیل گردد.

 شكل 47ـ تای عرضی دوم

 با استفاده از یک برگ کاغذ A4 مطابق با تصویر زیر کاغذ را تا بزنید.
 در گروه های دو نفره یک فرش 9 متری را از طرف عرض تا بزنید.

تمرين 
کالسی
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 گذاشتن پا روی نقطه تای فرش شكل 49ـ تای يك چهارم اولـ 

شكل 48ـ ماکت تا زدن عرضی  فرش 9 متری

روش های دیگر تا زدن فرش
 شكل 56  ـ تا زدن فرش )روش اول(
شكل 57  ـ تا زدن فرش )روش دوم(

زیاد  فرش  پهنای  دوم،  عرضی  تای  از  پس  چنانچه 
باشد، یک تای دیگر زده خواهد شد. در غیر این صورت 

نیازی به تای عرضی سوم نیست.
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شكل 50  ـ تای دوم که طول فرش را به يك دوم کاهش می دهد

5  ـ تای طولی معكوس: از این به بعد تای فرش برعکس تاهای طولی اول است. یعنی از طرف دیگر فرش تا 
زده می شود. برای این کار ابتدا یک تا به اندازه یک ششم طول فرش می زنند.

شكل 51 ـ تای طولی يك هشتم معكوس

3ـ تای طولی اول ) تای يك چهارم طولی اول(: 
طول فرش نیز باید به ابعاد استاندارد کوچک تری تبدیل گردد. گفته شد که طول فرش 3/5 متر است. اگر این اندازه 
به شش قسمت تقسیم شود، اندازه ای حدود 58 سانتی متر به دست می آید. این عدد نزدیک به 60 سانتی متر است. 
یعنی پس از تا زدن فرش ابعادی برابر با 100 در 60 سانتی متر به دست خواهد آمد. این ابعاد برای بسته بندی چنین 

فرشی کاماًل مناسب و استاندارد خواهد بود.
پس طول فرش به شش قسمت تقسیم می شود. خط تا را مشخص کرده و پای خود را روی محل تای فرش 

قرار داده و فرش را از همان محل تا می زنند.
4ـ تای طولی دوم:

در این مرحله باید تای طولی اول را مجدداً به دو بخش مساوی تقسیم کرده و آن را از روی خط میانه اش، 
دو ال کرده و تا زد. 
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6ـ تكرار تای معكوس: تای طولی یک ششم را تکرار کرده به طوری که لبه تاخورده به تای نیمه اول فرش 
برسد.

7ـ تای آخر: با این تا، هر دو بخش تا خورده طولی فرش روی یکدیگر قرار می گیرند و فرش به حداقل ممکن 
مساحت خواهد رسید.

شكل 52ـ تكرار تای يك هشتم

شكل 53ـ تا زدن آخر

شكل 54ـ فرش تا شده کامل
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 تا زدن طولی فرش باید به روشی انجام شود که چله های فرش به سمت داخل تا زده شوند و چله ها بیرون 
قرار نگیرند.

نكته

 در ادامه تمرین قبل با استفاده از همان برگ کاغذ A4 که آن را در جهت عرضی تا زده بودید، مطابق 
با تصویر زیر کاغذ را تا بزنید.

 در گروه های دو نفره ادامه تا زدن فرش 9 متری را از طرف طول تا بزنید.

شكل 55ـ ماکت تا زدن طولی فرش 9متری

تمرين 
کالسی
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ج  

د

شكل 56ـ تا زدن فرش )روش اول(

روش های دیگر تا زدن فرش

الف

ب

الف
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با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه های دو نفره چند تخته فرش را تا زده و آنها را ببندید.
تمرين 
کالسی

8ـ بستن و نوار کشی فرش: معموالً فرش تا خورده 
که  است  بهتر  کار  این  برای  می بندند.  طناب  با  را 
استفاده شود. طناب های  کنفی  نخ های  یا  طناب  از 
نایلونی ممکن است باعث ساییدگی تار و پود فرش 

شود. 

شكل 58ـ اصول نوارکشی و بستن فرش تا شده

شكل 57ـ تا زدن فرش )روش دوم(

بسته بندي فرش به روش تخت: اگر فرش به صورت تابلو دارای قاب و چهارچوب باشد و یا فرش بسیار 
قدیمی باشد و لول کردن و یا تا زدن آن باعث آسیب به تار و پود آن شود؛ در چنین شرایطی این فرش ها 

باید به صورت کاماًل تخت بسته بندي شوند. 

ب

ج  

د
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با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه های دو نفره چند تخته فرش را مطابق با الگوهای ارائه شده، تا 
بزنید و آنها را ببندید.

تمرين 
کالسی

9ـ روکش کردن فرش: فرش بسته شده را با کیسه 
نایلونی و سپس با گونی پالستیکی روکش می کنند.

برای بسته بندی این گونه آثار باید شرایط مختلفی را در نظر داشت. مثاًل چنانچه قرار باشد که تابلو فرشی از 
طریق پست ارسال گردد، بهتر است که بسته بندی آن نیز توسط عوامل اداره پست صورت بگیرد. و یا اگر قرار 

است که آن را برای هدیه به کسی تحویل دهند، باید آن را به صورت کادو بسته بندی کرد.

شكل 59ـ روکش کردن فرش تاشده با کیسه نايلونی و گونی 
پالستیكی

* برای بستن و مهار کردن فرش دستباف، هرگز از طناب پالستیکی استفاده نکنید. چون موجب سایش 
الیاف فرش خواهد شد. بهتر است در چنین شرایطی از الیاف کنفی یا پنبه ای استفاده شود.

نكته

شكل 60ـ نمونه ای از تابلو فرش
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ارزشیابی شايستگی بسته بندی:

شرح کار: فرش ها را براساس ابعاد در سه گروه برای بسته بندی به روش رول کردن، تا زدن و روش تخت دسته بندی 
کرده و سپس هر گروه را با روش مورد نظر بسته بندی و آماده حمل و نقل کند.

استاندارد عملكرد: بسته بندی فرش با روش های رول و تا زدن ـ روکش کردن با مصالح مناسب ـ نوارکشی ـ بسته 
فرش

شاخص ها: دسته بندی صحیح فرش از نظر ابعاد ـ تشخیص احتمال پوسیدگی در فرش های قدیمی ـ انتخاب درست 
روش بسته بندی فرش ـ رول کردن فرش بدون بیرون زدگی طرفین ـ تا زدن فرش به ابعاد استاندارد بدون بیرون ماندن 

چله های فرش

شرايط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
 مكان: کارگاه عدل بندی

زمان: 30 دقیقه
ابزار و تجهیزات: جاروی سنتی ـ قالی در ابعاد مختلف ـ متر نواری ـ طناب ـ کیسه پالستیکی ـ گونی پالستیکی ـ 

نفتالین ـ سیلیکاژل ـ تجهیزات نوارکشی ـ فرم ارزشیابی

معیار شايستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

نوع 1 تعیین  و  کیفیت  و  ابعاد  براساس  فرش ها  دسته بندی 
2بسته بندی آنها

بیرون زدگی 2 بدون  و  مناسب  فشردن  با  فرش  کردن  رول 
2طرفین و بستن آن با طناب یا نوار کشی

ابعاد مناسب و بدون بیرون زدگی چله های 3 تا زدن فرش به 
2آن و نوارکشی آن

2روکش کردن بسته فرش ـ نوار کشی نهایی بسته فرش4

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات زيست محیطی 
و نگرش:

تفکر منطقی ـ مدیریت مواد و تجهیزات
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مقدمه
آیا می دانید عدل بندی چه معنا و مفهومی دارد؟ 

عدل بندی روشی است برای بسته بندي آن دسته از محصوالتی که به لحاظ ماهیت شبیه هستند اما از نظر 
اندازه، حجم، وزن، کیفیت و مواردی از این قبیل با یکدیگر تفاوت دارند. در هر بستۀ این نوع محصوالت انواع 
مختلفی از آن محصول وجود دارد. لذا سعی و تالش می شود که برای بسته بندي آنها عدالت درنظر گرفته 
شود. بنابراین ممکن است در هر یک از این بسته ها تعداد یکسانی از آن محصول وجود نداشته باشد، اما تمام 

بسته ها دارای وزن و ارزش نسبتاً یکسانی باشند. 
به همین علت برای بسته بندي قالی، گلیم و دیگر فرش های دست باف که دارای تنوع اندازه، نقش و طرح و 
کیفیت هستند، » عدل بندی « می شوند. یعنی در هر یک از بسته بندي های فرش، انواع مختلفی از فرش 
وجود دارد که هم از نظر ابعاد و هم از نظر کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما متصدی و ناظر عدل بندی تالش 
می کند که هریک از این بسته ها، هم از نظر ابعاد بسته بندي و وزن با هم برابر باشند و هم از نظر ارزش مالی 

با هم برابر باشند. از این رو به بسته فرش نیز »عدل بندی« گویند. 

بیشترین کاربرد عدل بندی فرش در امور بازرگانی و صادرات اتفاق می افتد. یعنی زمانی که قیمت و ارزش 
مالی محصول با مقدار وزن آن ارتباط داشته باشد و ارزیاب گمرک بتواند به راحتی با شمارش تعداد بسته های 

فرش، مقدار وزن و میزان ارزش مالی آنها را تخمین و محاسبه نماید.
با این توضیح متوجه می شویم که برای حمل و نقل های داخلی که موضوع گمرک و ارزیابی در آن مطرح 
نیست، نیاز چندانی به عدل بندی نخواهد بود. برای حمل و نقل های داخلی، فرش را » بسته بندي « می کنند.

مراحل عدل بندی:
 گستردن فرش و بررسی آن                            روکش کردن 

 جاروکشی و تمیز کردن هر فرش                     کالف کشی
 ثبت مشخصات هر فرش                                   وزن کشی

 تا زدن فرش                                              شماره گذاری و یادداشت مشخصات روی هر بسته
 طناب کشی و بستن فرش

باتوجه به توضیح فوق » بسته بندي« و » عدل بندی « چه تشابهات و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در این 
خصوص با یکدیگر گفت وگو کنید. 

بحث  و 
گفت   و گو

استاندارد عملکرد

استفاده از روش تا زدن فرش ها و چیدمان آنها روی یکدیگر و تهیه یک بسته به ابعاد استاندارد )60 در 80 
یا 100 و ارتفاع 60 سانتی متر( با وزن حدود 80 کیلوگرم، روکش کردن بسته فرش با مصالح استاندارد، 

نوارکشی دور بسته و الصاق اطالعات به آن.

واحد یادگیری 3

عدل بندی فرش 
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عدل بندی و بسته بندي در بیشتر مراحل مشابه یکدیگر هستند. اما در عدل بندی به دلیل مسئولیت بیشتر 
اشخاص در برابر قانون صادرات، باید دقت عمل بیشتری داشته باشند و برای تکمیل فرم ها و پرسش نامه های 

دولتی، باید اصولی را رعایت کنند.
یکی از مواردی که فرد عدل بند باید در حین بسته بندي فرش درنظر داشته باشد ثبت مشخصات تمامی فرش ها 

خواهد بود. 
اندازه گیری و ثبت مشخصات فرش:

اندازه گیری های فرش

اندازه گیری اجزاء فرش اندازه گیری ابعاد فرش

شكل 61ـ اندازه گیری ابعاد فرش

اندازه گیری ابعاد فرش شامل طول، عرض و قطر فرش می شود. و اندازه گیری اجزاء فرش که شامل پهنای 
حاشیه در چهار طرف فرش و همچنین تعیین مرکز طرح فرش )مثاًل مرکز ترنج فرش( و فاصله نقطه مرکز 

تا حاشیه های باال و پایین و فاصله نقطه مرکز تا کناره های فرش خواهد بود.

تصوير 63ـ اندازه گیری های عرضی فرششكل 62ـ اندازه گیری های طولی فرش
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الف(اندازه گیری ابعاد فرش: 
اندازه گیری ابعاد فرش که شامل اندازه طول، عرض و قطرهای فرش می شود 
را به دقت اندازه گیری کرده و آن اندازه ها را به طور کاماًل دقیق ثبت می کنند. 

اندازه گیری عرض

اندازه گیری طول

اندازه گیری قطر

شكل 64ـ اندازه گیری قطر های فرش

شكل 65ـ اندازه گیری پهنای حاشیه در 
نقاط مختلف از يك فرش

1ـ اندازه گیری عرض فرش: برای تعیین عرض فرش، سه بخش 
را باید اندازه گیری کرد. خط عرض باال و خط عرض پایین و خط 
تقارن عرضی در وسط فرش هرکدام جداگانه اندازه گیری می شود. 
چنانچه ایرادی در ابتدا، انتها و وسط فرش وجود داشته باشد و این 
سه قسمت با هم برابر نباشند، به عنوان ایراد و اشکال ثبت می گردد. 

در غیر این صورت فقط اندازه عرض فرش یادداشت می شود.

به  نیز  فرش  طول  اندازه گیری  برای  فرش:  طول  اندازه گیری  2ـ 
موازات حاشیه فرش، در سه بخش اندازه گیری خواهد شد. یعنی 
طول فرش در سمت راست و طول فرش در سمت چپ و همچنین 
خط تقارن وسط فرش نیز اندازه گیری می شود. در این اندازه گیری 

اگر فرش دچار تغییر اندازه باشد معلوم می شود.

3ـ اندازه گیری قطر فرش: نقاط دیگری که باید مورد اندازه گیری 
راست  سمت  گوشه  از  یعنی  می باشد.  فرش  قطرهای  گیرد،  قرار 
هم  بار  یک  می شود؛  اندازه گیری  پایین  چپ  سمت  گوشه  تا  باال 
مشخص   کار  این  با  شد.  خواهد  اندازه گیری  مخالف  گوشه های 
می شود که زوایای چهارگانه فرش دارای اندازه یکسانی هستند یا 
خیر. یعنی اگر فرش از حالت مستطیل خارج شده باشد و به شکل 

ذوزنقه در آمده باشد، قطرهای فرش باهم برابر نخواهند بود. 
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اندازه گیری برای تعیین پهنای حاشیه و مشخص کردن وضعیت مرکز  ب( اندازه گیری اجزاء فرش: این 
واقعی فرش نسبت به وضعیت مرکز طرح فرش می باشد. اگر پهنای حاشیه در اطراف فرش یکسان باشد، در 
نتیجه متن فرش نیز به درستی رعایت شده است. گاهی اوقات در بافت یک تخته فرش چند بافنده با یکدیگر 
همکاری می کنند. لذا ممکن است هر بافنده با فشار دست متفاوتی نسبت به دیگران کار کند که این موضوع 

باعث اعوجاج در نقش خواهد شد. اندازه حاشیه ها می تواند وجود چنین ایرادی را نشان دهد. 

شكل 66ـ اندازه گیری پهنای حاشیه

را  و عرضی فرش  ابعاد طولی  بافنده های فرش  اوقات هم  گاهی 
رعایت می کنند، اما بنا به دالیل مختلف در اجرای طرح و نقشه 
فرش دچار مشکل می شوند. به همین دلیل نمی توانند مرکز طرح 
و نقشه را با مرکز فرش منطبق نمایند. چنین حالتی برای فرش 

امتیاز منفی می باشد و از ایرادات بافت به شمار می رود.

شكل 67ـ  اندازه گیری مرکز طرح و فرش
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با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه های دو نفره یک تخته فرش انتخاب کرده و مطابق توضیحات 
درس، آن را جارو زده و سپس ابعاد و اجزاء آن را به دقت اندازه گیری و یادداشت کنید.

تمرين 
کالسی

در عدل بندی فرش، چندین فرش را باید در یک بسته بندی قرار داد. از این رو باید اصول و قواعدی در نظر 
گرفت. این اصول عبارت اند از:

 کیفیت هر بسته با هم برابر باشند.
همان گونه که گفته شد، عدل بندی فرش در زمانی صورت می گیرد که موضوع صادرات فرش در میان باشد. 
به این جهت قیمت و ارزش مالی تمامی بسته ها باید نسبتاً برابر باشند. به همین علت در یک عدل بندی، از 

فرش هایی با کیفیت متفاوت استفاده می کنند.
 وزن بسته ها با هم برابر باشند.

یکی دیگر از نکاتی که در عدل بندی مد نظر است، وزن هر بسته می باشد. عدل بندی فرش تقریباً 60 الی 70 
کیلوگرم در نظر گرفته می شوند. البته این مقدار وزن معیار ثابتی ندارد. وزن بسته بندی ها بستگی به قوانین 

کشور وارد کننده دارد. در برخی کشورها معیار عدل بندی را حدود 100 کیلوگرم تعریف می کنند.
 ابعاد بسته ها با هم برابر باشند.

قباًل نیز اشاره شد که عدل بندی تابع قوانین کشور وارد کننده صورت می گیرد. به طور معمول عدل بندی فرش 
در ایران در ابعاد 100 در 60 در 80 سانتی متر انجام می شود. یعنی طول هر بسته 100 سانتی متر، عرض 

آن 60 سانتی متر و ارتفاع آن هم 80 سانتی متر در نظر می گیرند.
البته الزم به ذکر است که این ابعاد به صورت تقریبی است و امکان دارد این اندازه ها اندکی کم و زیاد شوند. 
ولی در هر سری عدل بندی دقت می شود که اندازه و ابعاد بسته ها نزدیک به هم باشند و تفاوت چندانی بین 

آنها دیده نشود.
 مصالح به کار رفته در بسته ها مشابه باشند.

در هر سری عدل بندی استفاده از مواد و مصالح مشابه ضروری است. مثاًل همه بسته ها باید در گونی یک رنگ 
و مشابه بسته بندی شده باشند. و برای دوخت آنان از یک نوع نخ استفاده شده باشد.

علت استفاده از مواد و مصالح یک رنگ و مشابه در عدل بندی چه امتیازاتی دارد؟
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفتگو کنید و دالیل خود را در کالس درس بیان کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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نكات عدل بندی:
این  این است که  بر  قرار  قرار می گیرد. و چون  ابعاد مختلف  و  با کیفیت  بسته فرش هایی  در یک  معموالً 
بسته ها مسافت طوالنی را از طریق راه های زمینی و دریایی تا کشور مقصد طی کنند، در زمان بسته بندی، 
دارای  که  فرش هایی  علت  همین  به  می گیرند.  نظر  در  نفیس  فرش های  از  مراقبت  برای  پیش بینی هایی 
استقامت بیشتری هستند و یا ارزش کمتری نسبت به دیگر فرش ها دارند، آنها را در زیر و روی دیگر فرش ها 

قرار می دهند. و فرش های نفیس تر و قالیچه های ظریف تر را بین این فرش ها می گذارند.

 شكل 68ـ چیدمان فرش ها برای عدل بندی

برای جلوگیری از تأثیر رطوبت بر رنگ الیاف به کار رفته در فرش ها، استفاده از مواد رطوبت گیر در بسته بندی 
فرش ضروری است. سیلیکاژل که به شکل قطعات کریستالی می باشد را به صورت بسته بندی های کوچکی در 
بسته بندی فرش قرار می دهند. این ماده جاذب رطوبت می باشد و رطوبت موجود در بسته بندی ها را جذب 

کرده و مانع از درهم دویدن رنگ الیاف فرش خواهد شد.
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برای پیشگیری از حمله جوندگان کوچک، سوسک و حشرات موذی به فرش های بسته بندی شده، از موادی 
قرار  فرش ها  بین  است،  کوچکی  گوی های  یا  قرص  شکل  به  که  نفتالین  می شود.  استفاده  نفتالین  مانند 

می دهند. بوی ناشی از نفتالین باعث فرار جوندگانی مانند موش و حشرات خواهد شد.

 شكل 69ـ بسته های کوچك سیلیكاژل

 شكل 70ـ قرص های نفتالین

طناب پیچ کردن فرش ها باعث اطمینان خاطر صادر کننده فرش می شود. موضوع بستن فرش ها بسیار مهم 
و حائز اهمیت می باشد. هرچه بسته بندی محکم تر باشد امکان ورود حشرات و جوندگان به بسته بندی کمتر 
می شود و دیگر اینکه حجم هر بسته کمتر خواهد شد و تعداد فرش بیشتری را می توان در هر بسته قرار داد. 
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شكل های 71 و 72ـ  طناب پیچ کردن فرش ها

به نظر شما چه راه های دیگری می تواند جایگزین طناب پیچ کردن فرش ها شود؟ 
بحث  و 
گفت   و گو

دقت در روکش کردن بسته با کیسه نایلونی که باعث 
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به بسته فرش می شود، 
از دیگر نکات مهم در عدل بندی فرش است. در این 
مرحله باید نهایت دقت را داشت، زیرا قرار است که 
تا مقصد را طی کنند. پس  این بسته ها راه طوالنی 
احتمال بارش باران و مواردی از این قبیل را باید در 
نظر داشت تا آسیبی به این کاالی با ارزش وارد نشود.

شكل 73ـ آماده سازی بسته برای روکش کردن با کیسه نايلونی
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پارگی کیسه  برابر آسیب هایی مانند  ایجاد مقاومت در  کشیدن گونی پالستیکی روی هر بسته که موجب 
البته باید توجه نمود که  نایلونی خواهد شد، از دیگر مواردی است که در عدل بندی مورد توجه می باشد. 
گونی های مورد استفاده از جنس مرغوب و دارای اندازۀ مناسبی باشند. ضمناً تمامی گونی ها باید دارای رنگ 

یکسانی نیز باشند تا در حین حمل و نقل شناسایی آنها راحت تر باشد. 

 شكل 75ـ بسته روکش شده با کیسه نايلونیشكل 74ـ کشیدن کیسه نايلونی روی بسته فرش

شكل 76 و 77 ـ روش کشیدن گونی روی بسته های فرش

دقت در دوختن دهانه گونی ها از دیگر نکاتی است که در عدل بندی مورد توجه می باشد. برای این کار از نخ 
پالستیکی مناسب و سوزن ضخیم )جوال دوز( استفاده می شود. 
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مراحل دوخت دهانه گونی روکش:
1 تا زدن لبه های اضافی دهانه گونی

 شكل 78ـ نخ پالستیكی و سوزن جوال دوز

 شكل 79ـ تازدن لبه های دهانه گونی
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 شكل 80ـ جمع کردن گوشه های دهانه و دوختن آنها

ـ دوختن دهانه گونی و جمع کردن اضافه آن در گوشه دهانه  شكل 81

شكل 84ـ آماده سازی ابزار نوارکشی شكل 83ـ پیچیدن نوار پالستیكی دور بسته

 شكل 82ـ گونی دوخته شده

2 جمع کردن گوشه های طرفین دهانه و دوختن آنها

3 دوختن دهانه گونی با استفاده از نخ و سوزن مناسب

مراحل نوارکشی بسته:
1 بسته را به صورت افقی قرار داده و نوار پالستیکی 

را از زیر آن گذرانده و دور آن می پیچانند.
2 ابزار نوارکش را آماده کرده تا به کمک آن بسته بندی 

را نوارکشی کنند.
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3 وقتی نوار به اندازه کافی کشیده شد، بست فلزی را روی نوار قرار می دهند.

 شكل 85ـ کشیدن نوار به کمك ابزار نوارکش

شكل 88ـ حمل عدل فرش برای وزن کشی

 شكل 87ـ پرس بست فلزی با استفاده از ابزار پرس

 شكل 86ـ قرار دادن بست فلزی روی نوار پالستیكی

شكل 89ـ باسكول مناسب وزن کشی عدل های فرش

4 با استفاده از ابزار مخصوص، بست را پرس کرده و ابزار نوارکشی را از نوار پالستیکی جدا می کنند.

با استفاده از  به طور معمول روی هر عدل فرش دو نوار پالستیکی کشیده می شود. پس از آن عدل فرش 
باسکول وزن کشی خواهد شد.
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شكل 91ـ نصب شناسه به بستهشكل 90ـ ياداشت شماره روی بسته

5 شماره زنی روی بسته ها و نصب شناسه روی هر بسته

به نظر شما علت شماره زنی بسته ها چیست؟ و شناسه بسته های فرش )عدل بندی( می تواند حاوی چه 
اطالعاتی باشد و چه کاربردی دارد؟ 

به نظر شما در عدل بندی فرش، تابلو فرش هایی که دارای ابعاد کوچکی هستند چگونه بسته بندی می شوند؟

بحث  و 
گفت   و گو

در گروه های دو نفره و با راهنمایی معلم خود چند فرش را با قواعد عدل بندی، بسته بندی کنید. 
تمرين 
کالسی
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ارزشیابی شايستگی عدل بندی: 

شرح کار: دسته بندی فرش ها بر اساس ابعاد و کیفیت بافت، تا زدن فرش ها  و چیدمان آنها روی یکدیگر، بستن 
اولیه، کشیدن کیسه و گونی پالستیکی روی آن، دوختن دهانه گونی و نوار کشی نهایی

استاندارد عملكرد: تا زدن فرش ها و چیدمان آنها روی یکدیگر و تهیه یک بسته به ابعاد استاندارد )60 در 80 یا 
100 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر( با وزن حدود 80 کیلوگرم، روکش کردن با مصالح مناسب، نوارکشی بسته 

فرش و نوشتن اطالعات

شاخص ها: تا زدن صحیح فرش، چیدمان چند فرش روی یکدیگر، تهیه یک بسته با ابعاد و وزن استاندارد، کشیدن 
کیسه و گونی روی بسته، نوارکشی دقیق

شرايط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
مكان: کارگاه عدل بندی

زمان: 30 دقیقه
ابزار و تجهیزات: مواد و ابزار بسته بندی فرش ـ نمونه های مختلف فرش ـ ابزار نوارکشی ـ متر ـ کاغذ و خودکار ـ 

ماژیک ـ کیسه و گونی پالستیکی ـ طناب ـ نفتالین و سیلیکاژل ـ نخ و سوزن ـ فرم ارزشیابی

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کاررديف

2عدل بندی چند فرش تاخورده با ابعاد و وزن استاندارد1

1بستن صحیح بسته و روکش کردن آن با مصالح استاندارد2

2نوارکشی دقیق بسته الصاق اطالعات به آن3

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی 
و نگرش:

تفکر منطقی ـ مدیریت مواد و تجهیزات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 1

معرفی و تبلیغ فرش

مقدمه

با توجه به اهمیت معرفی فرش و تنوع باالی ابزارهای تبلیغاتی، شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش و اولویت 
بندی برای استفاده از این ابزارها در بازار داخلی الزم به نظر می رسد. در این پودمان با بررسی نتایج تحقیقات صورت 

گرفته، ابزارهای مؤثر برای معرفی فرش به مشتریان به ترتیب اولویت در بازار داخلی ارائه می شود.
به نظر شما چگونه باید فرش دست بافت را تبلیغ کرد؟ آیا می دانید ابزارهای تبلیغاتی فرش، شامل چه مواردی است؟ 

استاندارد عملکرد

معرفی و تبلیغ فرش دست بافت از دیدگاه بازاریابی در بازار داخلی

ـ    5  ـ تبلیغ فرش شکل 1
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آمیختۀ بازاریابی

که  است  توانمند  ابزاری  )4P( می شناسند،  پی  بازاریابی چهار  نام  با  را  آن  بسیاری  که  بازاریابی  مدل  این 
می تواند به شما در تعریف راهبرد های تبلیغ و معرفی فرش کمک کند. بازاریابان از این تعریف برای تعیین 

پاسخ های مناسب به بخش های مورد نظرشان در بازار استفاده می کنند.

)4p( ـ  5  ـ جدول آمیختۀ بازاریابی شکل 2

)Promotion( و ترفیع )Place( توزیع ،)Price( قیمت ،)Product( محصول 

Product Customer needs and wants

Price Cost to the customer

Place Convenince

Promotion Communication

4Cs4Ps

 محصول
از نظر تاریخی این تصور وجود داشته است که محصول خوب خودش فروش می رود. در دنیای پر رقابت امروز 
که بازارها شاهد رقابت شدیدی بین تولید کنندگان و فروشندگان مختلف است، محصول بد چندان مفهومی 
ندارد. به عالوه قوانین حمایت از مشتریان، تولید کنندگان محصوالت بی کیفیت را بیش از پیش با مشکالت 
مواجه می سازد. در اینجا عامل “محصول” بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین محصول و ویژگی هایش با نیازها 
وخواسته های مشتری است. به هر صورت، منظور از “محصول” در آمیختۀ بازاریابی، آن بخش از ویژگی های 

فیزیکی و کارکردی محصول است که می توان برخی از آنها را این گونه برشمرد:
برند، کارکرد، مدل، کیفیت، ایمنی، بسته بندی، پشتیبانی، گارانتی و لوازم جانبی.

 قیمت
در اینجا می توان پیرامون راهبرد های قیمت گذاری محصول صحبت کرد. عمر رقابت بر سر قیمت، به اندازۀ 
عمر بشر است و نقش این آمیختۀ بازاریابی را نمی توان به هیچ وجه انکار کرد. برخی از نمونه های تصمیم گیری 

پیرامون آمیختۀ قیمت در بازار یابی به این شرح است:
راهبرد قیمت گذاری، پیشنهاد قیمت خرده فروشی، قیمت عمده فروشی و انعطاف پذیری قیمت.

 توزیع 
همان طور که از نامش پیداست، توزیع محصول به مشتری در نقاط مختلف است. سیستم های توزیع می تواند 

در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن، شرکت و سازمان عاملی کلیدی باشد.
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 ترفیع 
ممکن است درک مفهوم ترفیع، در نگاه اول مشکل باشد. ترفیع در بین آمیخته های بازاریابی چهارمین اقدامی 

است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می گیرد. برخی از اقدامات آمیختۀ ترفیع به این شرح است:
تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش حضوری، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم.

پخش فیلم )تشریح آمیختۀ بازاریابی(
فیلم 

آموزشی

 آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی 
همان طور که اشاره شد، یکی از چهار آمیختۀ بازاریابی، آمیختۀ ترفیعی )تشویقی ـ ترویجی( است که عناصر 

آن به شرح نمودار زیر است:

ـ  5 ـ نمودار عناصر آمیختۀ ترفیعی و تشویقی  شکل3

عناصر آمیختۀ ترفیع 

بازاریابی مستقیم روابط عمومی فروش حضوریپیشبرد فروش تبلیغات

 اجزای عناصر آمیختۀ ترفیعی: "کاتلر" در سال 1385 اجزای عناصر آمیختۀ ترفیعی را در کتاب خود به 
شرح جدول زیر آورده است.

بازاریایی مستقیمفروش حضوری)شخصی(روابط عمومیپیشبرد فروشتبلیغ ها و آگهی ها

شفاهی  و  کتبی  آگهی های 
بسته بندی
کاتالوگ ها 

نامه های پستی
فیلم و نوار، مجله های تخصصی

بروشور و کتابچه
پوستر ها و نقشه ها

راهنما ها
تابلو های خیابانی و بین راهی

نصب آگهی روی اتوبوس ها و 
در ورزشگاه ها

اعالن ها و اعالمیه ها
عالئم نقاشی

کلمه ها و نشانه ها
نمایش پرچم ها

مسابقات و سرگرمی ها
قرعه کشی

جوایز و هدایا
نمونه رایگان

نمایشگاه ها و نمایش ها
کوپن های خرید

تخفیف های تشویقی
اعتبارات با بهرۀ کم
برنامه های تفریحی

تخفیف تجاری
مالقات ها

سررسید، نامه و تقویم
مواد آموزشی

وسایل تبلیغاتی
گردش های دسته جمعی

میهمانی
جراید و رسانه ها

سخنرانی ها
سمینار ها

گزارش های سالیانۀ شرکت
انجام امور خیریه و اجتماعی

انتشارات
روابط عمومی

نمایش حضوری محصول
مالقات های فروش

مذاکرات تجاری
بازاریابی تلویزیونی

برنامۀ ترغیبی
حضور در نمایشگاه

کاتالوگ
محصوالت پستی

بازاریابی تلفنی
خرید الکترونیکی

خرید از طریق تلویزیون
دورنگار

پست الکترونیکی
پست صوتی

ـ  5  ـ جدول ترکیب عناصر آمیختۀ ترفیعی و تشویقی  شکل4
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تبلیغات؛ عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمت از طریق حامل های مختلف در مقابل 
دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی و یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.

پیشبرد فروش؛ مجموعه ای از ابزارهای متحرک، متنوع و مختلف اند و اغلب کوتاه مدت تشکیل می شوند که 
برای تحریک مصرف کنندگان یا بخش تجاری به خرید سریع تر کاال یا خدمات به کار گرفته می شوند.

فروش حضوری؛ معرفی شفاهی است به صورت مذاکرۀ حضوری با یک یا چند خریدار احتمالی به قصد فروش. 
در این مورد باید در مورد اهداف فروش شخصی تصمیم گیری شود.

روابط عمومی؛ شامل برنامه های متنوعی است که برای پیشبرد یا حمایت از تصویر ذهنی شرکت یا تک تک 
محصوالت تولیدی آن طراحی می شوند.

بازاریابی مستقیم؛ یک سیستم بازاریابی متقابل است که با استفاده از یک یا چند رسانۀ تبلیغاتی اسباب یک 
واکنش قابل اندازه گیری یا معامله ای را در هر مرحله فراهم می سازد.

 ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای فرش: خوشبختانه در سال های گذشته در مورد اینکه کدام یک 
از ابزارهای ترفیعی و تبلیغی برای فرش در بازار داخلی مناسب تر است تحقیقات متعددی صورت گرفته است. 
اما جالب است بدانید با گذشت زمان و پررنگ تر شدن برخی از این ابزارها، نتایج تحقیقات نیز تا حدی تغییر 

کرده است و می توان گفت طی چند دهۀ گذشته برخی از این اولویت ها جا به جا شده اند.
با توجه به این نکته و تعداد زیاد ابزارهای تبلیغی مطرح شده در جدول باال، در ادامه به چند ابزاری که کماکان 
در اولویت اثربخشی تبلیغ، در بازار داخلی فرش ایران قرار دارند پرداخته خواهد شد. با این توضیح که به 
جای تلویزیون، با وجود در اولویت بودن، به دلیل باال بودن هزینه های آن، به تبلیغات اینترنتی اشاره می شود. 
قبل از شروع مطلب، بهتر است مزیت های رقابتی فرش دست بافت ایران مرور گردد و معنی تبلیغات مطلوب 

)ایده آل( دانسته شود.

 مزیت های رقابتی فرش دست بافت ایران 
فرش دست بافت ایران به جهت منحصر به فرد بودن آن از جنبه های مختلف به ویژه از جنبه های هنری، در 
بازارهای جهانی شهرت باالیی دارد. از طرف دیگر سالمت فرش دست بافت، به دلیل به کار رفتن مواد طبیعی 

در آن، در محیط منزل به سالمت بیشتر اعضای خانواده کمک می کند. 
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به نظر شما چه موارد دیگری را می توان به مزیت های رقابتی فرش اضافه کرد؟ در این مورد در کالس بحث 
و گفت و گو کنید و نتایج آن را به صورت مکتوب به هنرآموز خود تحویل دهید.

بحث  و 
گفت   و گو

پخش فیلم )مصاحبه با خبرگان و استادان دربارۀ مزیت های رقابتی فرش دست بافت ایران(
فیلم 

آموزشی

ـ  5  ـ پاویون ایران در نمایشگاه فرش دموتکس آلمان 2015 شکل 5  

چند مورد از مزیت های رقابتی فرش دست بافت ایران
1 شرایط حاکم بر عوامل تولید؛

2 شرایط تقاضا؛
3 صنایع وابسته و پشتیبان؛

4 راهبرد، ساختار و رقابت پذیری شرکت ها و کارگاه ها؛
5 مزیت های رقابتی فرش دست بافت ایران از منظر سرمایۀ فکری؛

. ... 6
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 تبلیغات مطلوب )ایده آل( 
به  امکان دسترسی  باالترین  از  است که  تبلیغاتی  تبلیغات مطلوب  " سپستراپ" در سال1991،  بر گفتۀ  بنا 
مشتریان بالقوه، همراه با امکان پذیری باال برای گرفتن بازخورد و البته هزینۀ پایین برخوردار باشد. به این 
ترتیب کدام "رسانه" است که تبلیغ کنندۀ فرش را به تبلیغات مطلوب می رساند؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا 

باید حوزه های تبلیغات را مشخص کرد. 

ـ  5  ـ جدول حوزه های تبلیغات شکل7

تبلیغات
موجودیتی از مفاهیم

ارتباط

فرایند ایجاد یک عقیده و نظر واحد بین فرستنده و گیرنده

بازاریابی

رساندن ارزش به مشتری

ترویج ایده، کاال یا خدمات؛ تبلیغات فقط برای محصوالت لمس شدنی نیست، بلکه برای خدمات و حتی 
ایده و عقاید نیز می توان تبلیغ نمود.

آنها پولی  انجام گردد و برای  از اطالع رسانی هایی که  این قید، آن دسته  با اضافه کردن  پرداخت وجه؛ 
می شوند. خارج  تبلیغات  از شمول  نشود  پرداخت 

فرد یا سازمان؛ وقتی که منبع ایده معلوم نیست، دریافت کنندۀ آگهی قادر نخواهد بود ارزش آن را ارزیابی 
کند.

توجه

 مؤثرترین ابزارهای تبلیغی انتخاب شده برای فرش در بازار داخلی 
اکنون با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده و مزیت های رقابتی فرش، به سه ابزار تبلیغات شفاهی، نمایش 

حضوری و تبلیغات اینترنتی پرداخته می شود. 

شکل8 ـ5  ـ نمودار مؤثرترین ابزارهای تبلیغی فرش در بازار داخلی

مؤثرترین ابزارهای تبلیغی فرش در بازار داخلی

تبلیغات اینترنتی نمایش حضوری تبلیغات شفاهی
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 تبلیغات شفاهی فرش )دهان به دهان( 
تبلیغات دهان به دهان یکی از مؤثرترین و کم هزینه ترین 
روش های جذب مشتریان جدید است و بهترین روش 
به  اضافی  و  فوق العاده  خدمات  ارائۀ  آن،  ایجاد  برای 

مشتری است.

دربارۀ مقایسۀ شاخص های دیگر، )غیر از شاخص های گفته شده(، در کالس گفت و گو کنید و نتایج آن را 
به صورت مکتوب برای خود حفظ کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

ـ  5 ـ تبلیغات شفاهی شکل9

ـ  5 ـ بازاریابی دهان به دهان شکل10

 بازاریابی دهان به دهان 
درصد باالیی از مصرف کننده ها، پیشنهادهای دوستان 
یا خانواده شان را بیشتر از هر نوع دیگری از تبلیغات 
بازاریابی دهان  امروزه قدرت جادویی  باور می کنند. 
به دهان، بیش از پیش خود را به رخ کشیده است. از 
یک رستوران سادۀ محلی در شمال کشور تا سریالی 
مانند شهرزاد و شبکه های اجتماعی نام آشنایی چون 
جادوی  تحت تأثیر  نوعی  به  همه   ... و  دیوار  اسنپ، 

قدرتمند بازاریابی دهان به دهان بوده اند.

بازاریابی دهان به دهان )یا WOMM مخفف Word Of Mouth Marketing( به طور کلی یعنی تأثیرگذاری 
فعال و برانگیختن طبیعی گفت و گوها حول یک برند، سازمان، محصول یا رویداد است.

به زبان ساده، بازاریاب دهان به دهان به دنبال ایجاد موضوعی قابل بحث و سپس مشتاق کردن مردم برای 
صحبت در مورد آن است. مردم به مرجع داشتن عالقه دارند و به صحبت های دوستانشان در مسائل مربوط به 
خرید یک محصول به راحتی اعتماد می کنند. در حقیقت در بازاریابی دهان به دهان، محصول شما باید به قدری 
قدرتمند باشد که مشتریان دلیلی برای تعریف و صحبت دربارۀ آن محصول را داشته  باشند. زمانی که مشتری از 

محصول یا خدماتی رضایت داشته باشد، سعی می کند آن را به دوستان و آشنایان خود نیز معرفی کند.
بزرگ ترین سرمایه در بازاریابی دهان به دهان، پایگاه مشتریان فعلی است. چنانچه کسب و کار خود را در 
زمینۀ فرش دست بافت آغاز کرده اید، می توانید از تکنیک های خلق تبلیغات دهان به دهان مربوط به تولیدات 
خود، در بین جمع خانواده یا دوستان بهره گیری کنید و با تمرکز بر مزیت های رقابتی فرش، به مرور شاهد 

نتایج آن باشید.
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شکل11ـ5 ـ روش های تبلیغات دهان به دهان

 تکنیک های خلق دهان به دهان 
1 مشتری های درجۀ یک خود را شناسایی کنید و مورد توجه قرار دهید.

2 محصول منحصر به فردی را با یک هستۀ رقابتی معرفی کنید. در مورد فرش بر روی کیفیت مواد اولیه و 
بافت و همچنین طرح متفاوت یا اصیل تمرکز کنید. 

3 از شبکه های اجتماعی، به عنوان یک کانال مرجع استفاده کنید.
4 تجربۀ قابل اشتراک و جذابی در محصول یا خدماتتان داشته باشید. مشتری را به طور مدام از طریق عکس 

در جریان روند بافت قرار دهید.
5 هر چیزی که حس اعتماد میان شما و مشتریانتان را بیشتر می کند، تقویت کنید. در صورت کمبود مالی مشتری، 

به او تخفیف بدهید یا با او به صورت اقساطی قرارداد ببندید یا مقداری از سود خود را در ابتدا کم کنید.
6 محصوالتتان را در اختیار افراد تأثیرگذار قرار بدهید و شما نیز محصوالت آنها را معرفی کنید.

نشان دهندۀ تکنیک های خلق دهان به دهان پاورپوینت

ـ  5ـ  خلق تبلیغات دهان به دهان با انتشار نمونۀ کارهای کالسی در شبکه های اجتماعی با هدف معرفی توانایی های فردی شکل12
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 نمایش حضوری فرش 
در کتاب "دانش فنی پایه" آمده است عرضۀ مناسب فرش در قالب نمایشگاه از پیش شرط های اصلی در معرفی 
و تبلیغ فرش محسوب می شود. شما می توانید فهرست نمایشگاه هایی را که طی سال در شهرهای کشور برگزار 
می شود، به راحتی از پایگاه های اطالع رسانی مرتبط در اختیار داشته باشید. اگر تعداد فرش باالیی دارید و از 
منابع مالی مورد نیاز هم برخوردار هستید، می توانید به برپایی یک غرفۀ مستقل فکر کنید یا به صورت مشارکتی 

با دیگران آن را برپا کنید.
در صورت نداشتن محصول بافته شده و آماده می توانید به کمک هنرآموز خود به برپایی میزهای کارآفرینی 
جهت سفارش گیری در این نمایشگاه ها یا در مراکز فرهنگی شهر اقدام کنید. برای این منظور الزم است در مورد 

غرفۀ نمایشگاهی فرش، بایدها و نباید های آن مطالبی بیاموزید.

اکنون که با سطوح مختلف تبلیغات دهان به دهان آشنا شدید، آیا می توانید با توجه به شرایط فعلی خود 
در این خصوص برنامه ای تدوین کنید؟ شما فرایند تولید فرش را فرا گرفته اید و می توانید به راحتی فرش 
ببافید. همچنین می توانید مقدمات تولید آن را در حجم و ابعاد کم توسط بافندگان دیگر راه اندازی کنید. 
برای شروع سعی کنید در بین خانواده و دوستان خود، با استفاده از تکنیک های خلق دهان به دهان، با 

هدف معرفی و تبلیغ فرش، برای بافت فرش کوچک و کم هزینه ای سفارش بگیرید.
طریق شبکه های  از  و  کنید  تهیه  از چند طرح  کاتالوگی  می آموزید،  ادامه  در  که  مطالبی  به  توجه  با 
اجتماعی به معرفی توانایی خود بپردازید. برای جلب نظر دیگران می توانید با خبردادن از هزینه های کمتر 

فرشتان و دادن حق انتخاب به مشتری بازاریابی کنید.
اگر چنانچه فرشی در اختیار دارید، فرایند تبلیغ دهان به دهان را در مورد آن پیاده کنید. در نتیجه 
بعد از گذشت مدت کوتاهی افراد قابل توجهی خواهند دانست شما فرشی در اختیار دارید که با قیمت 
مناسبی حاضر به فروش آن هستید. از موانعی که در این راه به آن برخورد می کنید فهرست تهیه کنید و 
برای پیدا کردن راه کارهای آن به کمک هنرآموز خود و همکالسی ها در کالس بحث و گفت و گو کنید.

تجربه و 
عمل

ـ  5  ـ یک غرفه در نمایشگاه فرش تهران شکل13
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 غرفۀ نمایشگاهی فرش
من چه می فروشم؟ فرش

 مساحت غرفه 
پنج متر مربع یا پنجاه مترمربع؟ در ابتدا، با توجه به اینکه از شرکت در نمایشگاه چه هدفی دارید، الزم است 
به مکانی موقت  آنها  یا فروش  نمایش فرش ها  برای  تعیین کنید  انتخاب کنید.  را  نیاز خود  مساحت مورد 

دارید. احتیاج 

ـ  5  ـ تعیین مکان و مساحت غرفه شکل14

ـ  5  ـ چیدمان غرفه شکل15

سپس در صورت لزوم باید دربارۀ رنگ دیوارها، فرم و شکل سقف تصمیم گیری کنید. برای سرعت بخشیدن تبلیغات 
در طراحی غرفه می توانید از فرم ها، رنگ ها و نقوش طرح های فرش و حتی از خود فرش ها استفاده کنید.
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 موارد مهم در طراحی غرفه 
 طراحی غرفه به نحوی باشد که مشتریان را به سمت خود بکشاند.

 فضا شلوغ و بی نظم نباشد. ولی در عین حال حداکثر تعداد و اندازه های فرش نمایش داده شود.
 فضای محیط طوری باشدکه مشتری آزادانه وبدون دخالت فروشنده مشاهده وتصمیم گیری کند.

 نورپردازی فضا جذاب وچشمگیر باشد.
 نورپردازی به نحوی باشدکه نمایشگاه درشب و روز دید زیبایی داشته باشد.

 سیستم کامل امنیتی، سیستم حفاظتی، دوربین مداربسته، تجهیزات صوتی و اعالم حریق برقرار باشد.
 نحوۀ نمایش فرش ونورپردازی به شکلی باشد که محاسن و مزایای فرش دست بافت به نحو مطلوبی قابل 

نمایش باشد.
 امکان تفکیک نمایشی فرش ها وجود داشته باشد.

 به مشتریان جهت تبلیغ و جلب نظر آنها نمونه )اشانتیون( و پوسترهای تبلیغاتی داده شود.

 بررسی نحوۀ به نمایش گذاشتن فرش با تأکید بر نور پردازی 

الف

ت

ب

پ
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حچ

جث

ـ  5  ـ انواع روش های به نمایش گذاشتن فرش با توجه به نورپردازی فضا شکل 16
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 تبلیغات اینترنتی 
از  یکی  که   ،)Online advertising( آنالین  تبلیغات  یا   )Internet advertising( اینترنتی  تبلیغات  با 
روش های تبلیغات است، آگهی دهنده پیام تبلیغاتی خود را به کاربران منتقل می کند. گسترش دسترسی 
انواع لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشی های موبایل  به میدان آمدن  اینترنت نسبت به گذشته،  افزایش سرعت  و 
هوشمند و گسترش جامعۀ نرم افزاری باعث شده است تا مردم توجه ویژه ای به دنیای دیجیتال پیدا کنند.

از دیگر سو اینترنت محدودیت زمانی و مکانی را از بین برده و به همین جهت بسیار اهمیت یافته است. 
همچنین به دلیل ارزان بودن نسبی آن، شرکت ها، فروشگاه ها و افراد ترجیح می دهند از آن بیش از پیش 

کنند. استفاده 

روشن کردن 
یکنواخت فرش

تنوع در تاریکی و 
روشنی فرش

نمایش مطلوب فرش 
ومحاسن آن

روش های  انواع  با  سازگاری 
نمایش  فرش

×××گزینه 1
×گزینه 2

×گزینه 3
×گزینه 4
××گزینه 5
×گزینه 6

×گزینه 7

××گزینه 8

ـ  5 شکل17

پخش فیلم نمایشگاه های فرش
فیلم 

آموزشی

در پایان سال تحصیلی، پس از بافتن کارهای آموزشی و با در نظر گرفتن تمام نکاتی که در مورد برپایی 
غرفۀ نمایشگاهی فرش فراگرفته اید، به کمک هنرآموز خود، به صورت گروهی کالس را به یک غرفۀ 
نمایشگاهی تبدیل کنید و از مسئولین مدرسه و والدین خود با طراحی یک دعوت نامۀ شکیل برای بازدید 

دعوت به عمل آورید و عکس العمل آنها را در مورد نمایشگاه خود بررسی کنید. 

تجربه و 
عمل

ـ  5  ـ مراحل توسعۀ اینترنت شکل18

مرحله نوآوری
1974ـ1961

مرحله نهادنه سازی
1995ـ1975

مرحله تجاری سازی
1995 تاکنون
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ـ  5  ـ روش های تبلیغات اینترنتی شکل19

ـ  5 ـ انواع تبلیغات اینترنتی  شکل 20

روش های تبلیغات اینترنتی: روش های متنوعی برای بازاریابی و تبلیغات اینترنتی وجود دارد که هر کدام از 
آنها مزایا و معایبی دارند.

انواع تبلیغات اینترنتی: تبلیغات ایمیلی، تبلیغات بَِنری، تبلیغات متنی، تبلیغات کاتالوگی، تبلیغات از طریق 
در  تبلیغات  گوگل،  مانند  موتورهای جست وجو  در  تبلیغات  موتورهای جست وجو،  برای  سایت  بهینه سازی 
تبلیغات  اجتماعی،  شبکه های  در  تبلیغات  فروش،  در  همکاری  آنالین،  نیازمندی های  و  آگهی  سایت های 
ویدئویی، ابزارها و نرم افزارهای کاربردی رایگان برای تبلیغات، انتشار گزارش در وبالگ ها )مطالب سفارشی( ، 

تبلیغات موبایلی و ...
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 مدل های کسب و کار تبلیغات اینترنتی 
مدل کسب و کار به یک ایدۀ تجاری و برنامۀ راهبردی با هدف به دست آوردن پول برای یک کسب و کار اشاره 
دارد. تبلیغ اینترنتی مؤثر باید چنان مدل کسب و کاری داشته باشد که موجب موفقیت آن گردد. از جمله 

مدل های کسب و کار تبلیغات اینترنتی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ـ  5 ـ جدول مدل های کسب وکار تبلیغات اینترنتی شکل21

برای شروع کار، به یک موتور جستجو مراجعه کنید. با کمک هنرآموز خود و جست وجو در سایت های 
آموزشی، برای خود یک ایمیل یا جیمل بسازید و از طریق آن، دعوت نامه ای را که برای نمایشگاه فرش 
به آدرس  و کاردانش  فنی و حرفه ای  تألیف کتاب های درسی  برای دفتر  آماده کرده اید،  کالسی خود 

کنید.  ارسال   tvoccd@roshd.ir

تجربه و 
عمل

1ـ مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا: براساس این مدل از کسب و کار، ناشران اینترنتی الزم است با ارائه یک 
محتوای ارزشمند و مهم برای مخاطبین، ترافیک سایت خود را افزایش دهند. تالش اصلی مدیران سایت ها در 

این مدل باید معطوف به فراهم آوردن مطالب جذاب برای افزایش ترافیک سایت شود.
برای  را  متنوعی  اینترنتی خدمات  ناشران  روش  این  در  اینترنتی:  متنوع  ارائۀ خدمات  بر  مبتنی  مدل  2ـ 
مخاطبین فراهم می آورند که از آن جمله می توان به فراهم آوردن امکان استفاده از پست الکترونیک، اتاق های 
گفت وگو و پیغام رسان ها اشاره کرد. در این روش میزان موفقیت سایت به کیفیت خدمات ارائه شده بستگی 
دارد، چرا که تعداد استفاده کنندگان از این خدمات با میزان کسب درآمد تبلیغاتی این شرکت ها رابطه مستقیم 

دارند. 
3ـ مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جست وجوی سایت های مختلف: سایت های مبتنی بر این مدل با 
فراهم آوردن امکان جست وجو در میان سایت های گوناگون و طبقه بندی آن سایت ها براساس محتوا، خدماتی را 

به کسانی که در جست وجوی موضوع یا مطلب خاصی  باشند ارائه می نمایند. 
4ـ مدل مبتنی بر ارائۀ خدمات تبلیغاتی: شرکت های این گروه به کسانی که مایل اند در اینترنت تبلیغ نمایند، 
خدماتی را ارائه می دهند. این خدمات شامل طراحی تبلیغ و کمک به یافتن مکان مناسب جهت نمایش تبلیغ 
است. بسیاری از این شرکت ها حتی خدمات ردگیری تبلیغات و نیز اندازه گیری های مربوط به اثر بخشی آن 

تبلیغات را نیز انجام می دهند.

مدل کسب و کار مبتنی 
بر محتوا

مدل مبتنی بر ارائه 
خدمات متنوع اینترنتی

مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان 
جست وجوی سایت های مختلف

مدل مبتنی بر ارائه 
خدمات تبلیغاتی

مدل های کسب و کار تبلیغات اینترنتی
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 پیش نیاز حضور در شبکۀ اجتماعی 
ساخت صفحه در اینستاگرام، رسانه ها و شبکه های اجتماعی هزینۀ زیاد ندارد. پیش نیاز اصلی در ابتدا داشتن یک 
سرویس اینترنت عادی و یک دستگاه رایانه و تلفن همراه است. در اینجا فرض بر این است که شما هم اکنون 

صاحب کسب و کاری هستید و قصد دارید در صفحۀ اجتماعی تبلیغات، به کسب و کارتان برسید.

نشان دهندۀ مدل های کسب و کار و مزیت های تبلیغات اینترنتی پاورپوینت

ـ  5 ـ ارتباطات در شبکه اجتماعی شکل 22

1ـ انتخاب نام کاربری و نام و عنوان صفحۀ اجتماعی: انتخاب نام کاربری و صفحۀ شما باید به نوع فعالیت تان 
آنکه  به دلیل  نام ها  برخی  است.  بهتر  استفاده کنید  و کوتاه تر  متداول  نام های  از  باشد. هرقدر  داشته  ارتباط 
جست وجوکنندگان بیشتری به دنبال دارند، خودشان به تنهایی ارزشمندند. انتخاب نام بسیار اهمیت دارد، 

چراکه برند شما خواهد بود.
قدر  هر  اجتماعی  شبکۀ  در  فعالیتتان  موضوع  کنید:  مشخص  را  اجتماعی تان  شبکه  فعالیت  موضوع  2ـ  
تخصصی تر باشد مسلماً افرادی که جذب صفحۀ شما می شوند نیز هدفمندتر خواهند بود. به طور مثال اگر قصد 
دارید صفحه  ای در مورد فرش ایجاد کنید، باید محتوای آن در همین حوزه منتشر شود. توجه داشته باشید  هر 
نوع تغییر محتوا و تغییر پست ها برای موضوعات متفرقه موجب ریزش مخاطب می شود و آن پست ها تأثیرگذاری 

نخواهند داشت.
3ـ تولید محتوای الکترونیک، تنها راه موفقیت صفحات اجتماعی: مخاطبان، تشنۀ محتوای تازه در فضای 
مجازی هستند. در کانال ها و صفحات پر مخاطب، طبق آمار ها وقتی محتوای اختصاصی منتشر می شود، نمایش 
آن بیست تا سی درصد بیشتر از سایر پست ها است و البته )سی تا پنجاه درصد( تأثیرگذاری بیشتری هم روی 

مخاطبان می گذارد.
4ـ تبلیغات اینترنتی شبکۀ اجتماعی به طور مداوم: تبلیغ در هر نوع از شبکۀ اجتماعی با تبلیغ نوع دیگر آن 
متفاوت است. تبلیغ یک صفحۀ اجتماعی در خارج از محیط همان شبکه اشتباهی است که برخی از صاحبان 
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صفحات در شبکه های اجتماعی مرتکب می شوند. تداوم تبلیغات اینترنتی شبکۀ اجتماعی نیز بسیار اهمیت دارد. 
درست است که ساخت یک شبکۀ اجتماعی هزینه ای ندارد ولی اصول و قوانین معرفی صفحۀ شما و نوع واکنش 

مخاطبان نسبت به تبلیغات نیز متفاوت است.

 بهتر است در کدام شبکه های اجتماعی فعالیت کسب و کار انجام شود؟ 
امروزه انواع شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی برای مقاصد مختلف ارتباطی، طراحی و در اختیار عموم کاربران 
قرار گرفته است. الزم است کاربران با آگاهی از کیفیت، انواع امکانات و قابلیت های هر شبکه اقدام به عضویت در آن 
نمایند. همچنین مطالعه و پذیرش اساسنامه آنها برای عضویت، ضروری است. برخی از شبکه ها به انتشار اولیه تصاویر 
و فیلم ها می پردازند. برخی دیگر موتور جست وجوهای قوی و سریعی دارند و تعدادی نیز با مشاغل شناخته می شوند. 
برای مشتری نیز بسیار مهم است که تبلیغات کاالیی را که مشاهده می کند در کدام شبکه اجتماعی است. نوع شبکه 

بر اطمینان خاطر و تصمیم گیری او تأثیر مستقیم دارد.

ـ  5 ـ  پیام رسان ها شکل23

 تبلیغات در پیام رسان ها 
پیام رسان ها یک شبکۀ اجتماعی ساده و در عین حال عمومی هستند که به دلیل ابزار راحت بودن و سرعت 
اندازه ای ساده و در دسترس عموم  به  ارتباط کاربران در پیام رسان ها  اند. شیوۀ  خوب داشتن فراگیر شده 
قرارگرفته است که، افراد با هر سطح دانشی می توانند در این پیام رسان ها به فعالیت های مورد عالقه خود 
بپردازند. در حالی که برای موفق بودن در این پیام رسان ها اصولی را باید رعایت کرد. به طور مثال اگر تنها به 
دنبال کپی کردن محتوا در کانال یا گروه خود از دیگران باشید مخاطب خیلی زود این نکته را کشف، و   شما را 
ترک می کند و شما مدام به افزایش اعضای خود به شیوه های تبادل با دیگران و تبلیغ در کانال ها و گروه های 

دیگر مجبور خواهید شد. 
کانال یا گروه؟: اغلب شما در گروه ها یا کانال های دلخواهتان در پیام رسان های متنوعی که وجود دارد عضو 
هستید. بسیاری از افراد این روزها از پیام رسان ها برای تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات خود استفاده 
می کنند. جذب کاربر، حفظ کاربران، افزایش تعداد عضو، کم بودن نرخ تبدیل، برای فروش محصوالت در این 

شبکه ها بسیار مهم اند. 
اولین سؤال در نحوۀ تبلیغات در پیام رسان ها و استفاده از آن، جهت فروش محصوالت یک کسب و کار این 

است که کانال ساخته شود یا گروه؟
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این موضوع که بهتر است کانال ایجاد کرد یا گروه، دقیقاً به اهداف آن بستگی دارد. اگر هدف صرفاً برای فروش 
محصوالت باشد، کانال گزینۀ مناسب تری است. چرا که مدیریت یک گروه و مدیریت پیام های کاربران می تواند 
سختی ها و مشکالت فراوانی ایجاد کند. حتی تنش های میان کاربران می تواند باعث نابودی برندینگ باشد. بهتر 
است نشانی کانال یا گروه ترجیحاً کوتاه و واژه های متداول و مرتبط با فرش باشد. »نشانی« از این جهت اهمیت دارد 

که در بخش جست وجو برای کاربران قابل نمایش است. 

ـ  5 ـ نمونه کانال شما در یک پیام رسان داخلی ویژه فرش شکل24

ـ  5 ـ نمونه گروه شما در یک پیام رسان داخلی ویژه فرش شامل گروه کاربران، واحدهای پشتیبان، آدرس کانال ها و ... شکل25
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بعد از ساخت کانال یا گروه، مهم ترین نکته محتوای آن است. محتوا باید به گونه ای باشد که مخاطب را برای 
دیدن مطلب و تبلیغ ترغیب کند. 

شاید کاربران به راحتی عضو یک کانال یا گروه شوند، اما به همان راحتی هم کانال را ترک می کنند. بنابراین 
همان گونه که افزایش عضو مهم است، باید حفظ اعضا و راضی نگه داشتن آنها هم مهم باشد.

در کانال، ارتباط یک طرفه است. اما در هرحال باید پاسخگوی سؤاالت بود. بنابراین الزم است یک »یوزر« برای 
پاسخگویی در توضیحات پروفایل وجود داشته باشد.

یا  کانال ها  چه  دست بافت  فرش  مورد  در  کنید  جست و جو  ابتدا  برگزینید.  را  پیام رسان  دو  یا  یک 
گروه های مرتبطی فعال هستند. پس از عضو شدن در آنها به دقت محتوای آنها را مورد بررسی قرار 

به هنرآموز خود تحویل دهید. و  تهیه کنید  آنها گزارش  نقاط قوت و ضعف  از  و  دهید 

پژوهش و  
بررسی

پس از رأی گیری در کالس، یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب کنید و با کمک هم و هنرآموز خود در یک 
پیام رسان، یک گروه یا کانال با نام درس بازاریابی و ارزیابی فرش بسازید و در آن با استفاده از متن و 

تصویر و آموخته های خود تولید محتوا کنید. 
آموزشی  کیفیت  بردن  باال  برای  برد؟  فراتر  مدرسه  از حد  را  گروه  اعضای  می توان  شما چطور  به نظر 
قابلیت های  از  می توان  آیا  هنرجویان  و  هنرآموزان  مؤلفین،  برنامه ریزی،  اعضای شورای  بین  ارتباط  و 
پیام رسان ها بهره  گرفت؟ برای مثال می توانید به تشکیل یک کانال کشوری در یکی از پیام رسان ها برای 

ارسال فیلم های آموزشی کوتاه مربوط به فرش فکر کنید. 

فعالیت 
گروهی
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ارزشیابی شایستگی معرفی و تبلیغ فرش 

شرح کار: تبلیغ و معرفی فرش یک یا چند تخته فرش به روش تبلیغ دهان به دهان، نمایش حضوری و تبلیغات 
اینترنتی

استاندارد عملکرد: معرفی و تبلیغ فرش از دیدگاه بازاریابی در بازار داخلی

شاخص ها: معرفی و تبلیغ فرش با کمترین هزینه و باالترین بازخورد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
شرایط:مکان: کارگاه

زمان: 8 ساعت
ابزار و تجهیزات: رایانه ـ اینترنت پرسرعت ـ دوربین عکاسی ـ تجهیزات الزم برای برپایی غرفۀ نمایشگاهی فرش

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف

1تعیین جایگاه معرفی فرش درآمیختۀ بازاریابی1

2تعیین اجزای آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی2

2شناسایی ابزارهای ترفیعی مناسب برای فرش3

2تبلیغات شفاهی فرش )دهان به دهان(4

2نمایش حضوری فرش5

2تبلیغات اینترنتی فرش6

ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  شایستگی های غیرفنی، 
محیطی و نگرش:

نگرش های مثبت ـ ارائۀ مذاکرۀ مؤثر و تعیین موضوعات اساسی
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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