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و  تجارت بازار  یریشکل گبررسی تاثیراستفاده از بارکد الکترونیکی فرش)فرش کد( در 

 الکترونیک فرش دستباف

 مهرداد باغبانی7،  سید علی مجابی2، مهناز دیباج0

  دهیچک

در جهت شناسنامه دار شدن فرش دستباف  یو فرش کد ایران یکیارائه کاتالوگ، بارکد الکترون یپژوهش امکان سنج نیهدف ا

 انیشو یصادرکنندگان، رفوگران، مرمت کاران، پرداخت کاران، قال دکنندگان،یتول هیکل قیتحق نیا یباشد. جامعه آمار یم یایران

نفر بصورت  43پژوهش  نیباشد. در ا ی( م ی) انتخاب یتصادف ریغ یریبر اساس روش نمونه گ یریو بافندگان بود. روش نمونه گ

 فرش نیانجام تدو یپرسشنامه امکان سنج یبرا ینفر بصورت انتخاب 71خبرگان صنعت فرش،  اتیپرسشنامه نظر یبرا یانتخاب

فرش به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت  نهیاطلاعات در زم یپرسشنامه صنعت فناور یبرا ینفر بصورت انتخاب 07و  یرانیکد ا

خبرگان صنعت فرش  اتیکرونباخ استفاده شد. در مورد پرسشنامه نظر یاز آلفا یریتبار ابزار اندازه گو اع ییایسنجش پا

اطلاعات  یو در مورد پرسشنامه صنعت فناور 922/3یرانیفرش کد ا نیانجام تدو یو در مورد پرسشنامه امکان سنج 920/3برابر

 هیاز متخصصان ته یو مساعدت تعداد یو با همکار ییت محتواپرسشنامه حاضر به صور ییباشد. روا یم 670/3فرش نهیدر زم

شد.  ادهستفا انسیوار لیو تحل یو مربع کا ونیرگرس لیپژوهش از تحل نیا یداده ها لیو تحل هیاست. در تجز دهیگرد میو تنظ

 نیوجود دارد. و همین یرانیو فرش کد ا یکیکاتالوگ الکترون نیب یمعنادار یحاصل از پژوهش نشان داد که همبستگ جینتا

 ید طراحک وآریپژوهش ک نیدارد. در ا ریتاث کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیبازار و ا یریبر شکل گ یرانیفرش کد ا

 در سر تا سر جهان دارند یرانیدر شناخته شدن فرش ا ییبسزا ریتاث ملشده نشان داد که هردو عا

 فرش، اصفهان. وآر،یکد ک ،یکیکاتالوگ الکترون ،یرانیفرش کد ا کلیدی: واژگان

 

 

                                                   
 . گروه مهندسی صنایع ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 7

  ستادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آبادا . 2

 علم و هنر، یزد، ایران، واحد یزد، دانشگاه فرشگروه . دانش آموخته  0
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 مقدمه

ان تاجران و صادرکنندگ ، انیفرش و عرضه محصولات خانواده فرش و اوج گرفتن انتظارات مشتر یجهان یامان در بازارها یرقابت ب

تک  انیم گریرش دستباف، دعرضه وادار نموده است. رقابت در کسب و کار ف یها رهیو تمرکز بر زنج شتریب یگذار هیرا به سرما

، فروش آن و خدمات پس از  نیتام های رهیزنج انیبلکه م ستیفرش دستباف ن یتجار  یکنندگان و شرکت ها دیتک تول

 .(72: 7066و همکاران،  یافتد.)فرج یفروش آن اتفاق م

در  اینقاط دن یکه  بر همگان پرواض  است، عدم وجود فروشندگان با تجربه در اقص ییاز نقصان ها یکیدر صنعت فروش فرش 

راستا  نیباشد. در ا یم یرانیفرش دستبافت ا یرقابت یها تیو ارائه نمودن مز یرانیفرش دستبافت ا شتریهرچه ب یجهت معرف

 : دیرا فراهم نما ریتواند خدمات ز یم یرانیپرداخت. فرش کد ا یرانیفرش کدا یتوان به معرف یم

ننده و صادر ک دیتول نیزبان مشترک ب جادیعلاوه بر ا ،یوکد گذار یاستاندارد طبقه بند کیتواند به عنوان  یم یرانیفرش کد ا-

تعامل  یبه عنوان زبان مشترک برا از،یفروش فرش دستباف باشد در صورت ن تیریو مد رهیدر زنج  یینها انیکننده  با مشتر

ها در  یاتلاف وقت ها و دوباره کار یبرخ جهی. در نتدیفراهم نما زیرا ن یکپارچگیو  یدست کی نهیرفته شود و زمبه کار گ زین

 ( 76: 7073 ،یها منجر شود.) اژدر نهیو کاهش هز ییکارا شیرا کاهش دهد که به افزا  یمدار یفروش و مشتر یندهایفرآ

شده مختلف به صورت  یشده و اختراعات کد ده یدر فرش دستباف، اختراعات طبقه بند یرانیفرش کد ا یساز ادهیبا پ -

را  فروش زانیدهد و م یم دکنندگانیو تول داریو خر یبه اطلاعات لازم را به مشتر یشوند که دسترس یم ینگهدار کپارچهی

 کند.  یفراهم م

به عنوان   یرانیفرش کد ا ستمیداده ها است و س یزماندهو سا یبه اطلاعات، طبقه بند عیدسترس سر گریاز عوامل مهم د -

 .دینما یامکان را فراهم م نیا تیریاطلاعات مد یها ستمیس یساخت برا ریز کی

د به بارک نیا قیطر ازباشد.  یم یرانیفرش دستباف ا یمنحصر به فرد در جهت معرف یبارکد ؛یرانیفرش کد ابه طور کلی، 

. دش متخصص فروشنده بدون( ها )مارکت ینمود و وارد مراکز بزرگ تجار یریجلوگ یتوان از فروش محصولات تقلب یم یراحت

 :فرش دستباف کمک نمود دیدر تول رگذاریبه دو قشر تاث توانی م زین قیطر نیاز ا نهمینی
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 فروشندگان : -

ص؛ متخص ریفروشنده غ قیفرش دستباف از طر یها صهیخص هیمشخص نمودن کل ،یرانیبازار فروش فرش دستباف ا توسعه

 ینترنتیا تیوب سا قیارائه مشخصات کالا  از طر

 ) مصرف کنندگان (:  دارانیخر -

ننده و (، صادرکیایمیو ش یعیکننده، ارتباط با رنگرزها)طب دیفرش دستباف ، ارتباط با تول یمشخصه ها یبدست آوردن تمام

 خدمات پس از فروش افتیدر

ترک زبان مش کیبخش ها را حداقل ساخته و  نیتواند فاصله ب یم یو کدگذار ینظام استاندارد طبقه بند کی تیوضع نیدر ا

 .دینما جادیا

 نام برد ؛ عبارتست از :  یرانیاز دست دادن بازار فرش دستباف ا لیتوان به دلا یکه م یموارد از

  یرانیبه نام فرش ا گرید یکشورها یتقلب یفرش ها دیتول  -

 یرانیا تیفیک یب یبه علت وجود فرش ها یرانیفرش دستباف ا تیفیبه ک نانیعدم اطم  -

  یرانیبه نام فرش دستباف ا یتقلب یارزان  فرش ها متیق  -

 ( یکیبه حالت  مدرن ) فروش الکترون یاز حالت سنت  یجهان یبازارها  کردیرو رییتغ -

  یرانیدستباف ا یفرش ها یبرا یعدم دادن تعهد مکتوب به صورت گارانت -

 نگشته است .  داریلازم پد یساخت ها ریهنوز ز رانیاست  در بازار فرش دستباف ا  یامر در حال نیا

 نیباشد و همین یو تاجران و ... م شگاههایکنندگان، فروشندگان، نما دیتول نیکارآمد ب یساز کپارچهیپژوهش ،  نیاز ا هدف

تباف دس یمشخصات فرشها یو طبقه بند  ییو شناسا یرانیفرش کد ا قیاز طر یرانیبا شناسنامه دار شدن فرش دستباف ا

  یرانیا

 د کردبرابر خواه نیدهد و سرعت انتقال اطلاعات لازمه در ارتباط با فرش دستباف را چند ی( را سهولت میکی) کاتالوگ الکترون

 (  72-77: 7066 ،یمانی) ا 

و  یرانیکمک کرده  و با توسعه فرش کد ا یگذار استیاز مشکلات در امر نظارت و س یتواند به رفع برخ یپژوهش م نیا جهینت

اعات فعال که اطل یو بازرگان یدیتول یو حقوق یقیحق یها تیاز شخص یاریفرش دستباف بس یآن بر رو افتیشدن در یالزام

د خواهن یرانیخود به مرکز فرش کد ا یرسم یداده اند ملزم به معرف یقرار نم ییدارا ووزارت اقتصاد  اریخود را در اخت یاقتصاد

کننده گان کمک خواهد نمود  دیاز تول کیهر  اتیاخذ مال ستمیصادرات و س زانیبه توسعه و م  یرانیرو فرش کد ا نیبود و از ا
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که  ییبه محدود و مانع شدن فرشها یرانیا یفرشها یاکد بر وآریو داشتن ک یرانیا یامر شناسنامه دار شدن فرشها نیو همین

 .شود¬یمنجر م زیشوند، ن یبه بازار عرضه م تیفیک یو ب یرانیبا مارک ا یبصورت تقلب

ار و باز یزیتواند در امر برنامه ر یم یرانیا یفرشها یکد برا وآریو داشتن ک یرانیا یامر شناسنامه دار شدن فرشها نیهمین 

 انیک شاکم رانیفرش ا یمرکز مل قیاز طر قیسلا یینقاط جهان  و شناسا یدر اقص رانیا یدیتول  یفرش ها هیکل ینیب شیپ

 . دیبنما یتوجه

 فرضیات این پژوهش عبارتند از:

 وجود دارد.    یمیرابطه مستق یرانیبا فرش کد ا یکیارائه کاتالوگ الکترون نیب .7

 شود. یم سریم یرانیفرش کد ا قیتقلب از طر نیبازار شفاف، روان و کارآمد با کمتر یریشکل گ.2

 شود. یم ریامکان پذ یرانیفرش کد ا قیدر فرش از طر کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیا.0

 روش تحقیق 

 دگان،دکننیتول هیکل پژوهش نیا یآمارجامعه . است یشیمایپ یفیآن توص تیو از لحاظ ماه یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیا

نه بر اساس روش نمو یریو بافندگان می باشد. روش نمونه گ انیشو یصادرکنندگان، رفوگران، مرمت کاران، پرداخت کاران، قال

خبرگان صنعت فرش،  اتیپرسشنامه نظر یبرا ینفر بصورت انتخاب 43پژوهش  نیباشد. در ا ی( م ی) انتخاب یتصادف ریغ یریگ

پرسشنامه  یبرا ینفر بصورت انتخاب 07و  یرانیفرش کد ا نیانجام تدو یپرسشنامه امکان سنج یبرا ینفر بصورت انتخاب 71

 یفااز آل یریو اعتبار ابزار اندازه گ ییایفرش به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش پا نهیاطلاعات در زم یصنعت فناور

 یو در مورد پرسشنامه امکان سنج 920/3خبرگان صنعت فرش برابر اتیپرسشنامه نظر موردشده است. در کرونباخ استفاده 

 نیباشد و چون ا یم 670/3فرش نهیاطلاعات در زم یو در مورد پرسشنامه صنعت فناور 922/3یرانیفرش کد ا نیانجام تدو

مه ها به اعتبار پرسشنا تیباشد و قابل یا بکار گرفته شده مپرسشنامه ه یبالا ییایاز پا یباشد حاک یبزرگتر م 9/3از  ریمقاد

 میو تنظ هیاز متخصصان ته یو مساعدت تعداد یو با همکار ییپرسشنامه حاضر به صورت محتوا ییاست. روا دهیرس دییتا

 .استفاده شده است انسیوار لیو تحل یو مربع کا ونیرگرس لیپژوهش از تحل نیا یداده ها لیو تحل هیتجزدر است.  دهیگرد

 یافته ها

                                                                               وجود دارد. یمیرابطه مستق یرانیبا فرش کد ا یکیارائه کاتالوگ الکترون نیب -7فرضیه 

 H3=رابطه  معناداری وجود ندارد

رابطه معنا داری وجود دارد   = H8 
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 آزمون کای اسکور (7جدول )

 سط  معناداری درجه ازادی ارزش 

Pearson Chi-Square 71,333 72 3,347 

Likelihood Ratio 70,022 72 3,040 

Linear-by-Linear 

Association 

2,262 7 3,707 

N of Valid Cases 1   

 

 وجود داری معنی همبستگی یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین( نشان می دهد که 7از جدول ) آمده بدست نتایج

Si)3,347( آمده بدست داری معنی سط  که چرا دارد، g= ( کمتر از آلفای تحقیق )کلی نتیجه پس باشد، می 

 .دارد وجود یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین داری معنی رابطه درصد 77 درسط  که است این

سامرز  یسنجش شدت رابطه و جهت رابطه از آزمون دبنابراین برای دهد  یرو نشان م یاسکور فقط سط  معنادار یآزمون کا

 می شود.استفاده  یو کندال تا ب

 

 سامرز ید(آزمون 2جدول )

 Value 

Asymp. Std. 

aError 

Approx. 

bT 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Somers' d Symmetric 21199 21111 21191 212199 

katalog Dependent 21111 21191 21191 212199 

barcode 

Dependent 
21122 21101 21191 212199 

 

Si)3,30( آمده بدست داری معنی سط  در جدول فوق g=  (کمتر از آلفای تحقیق )کلی نتیجه پس باشد، می 

 .دارد وجود یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین داری معنی رابطه درصد 77 درسط  که است این

0.05 

0.05 
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 یکندال تا ب (آزمون0جدول )

 Value 

Asymp. Std. 

aError bApprox. T 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b 
21199 21112 21191 212199 

N of Valid Cases 2    

 

Si)3,30( آمده بدست داری معنی سط  در جدول فوق g=  (کمتر از آلفای تحقیق )فرضیهاین  بنابراین باشد، می 

 .دارد وجود یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین داری معنی رابطه که مفهوم این به گیرد می قرار تأیید مورد پژوهش

                                                                        .شود یم سریم یرانیفرش کد ا قیتقلب از طر نیبازار شفاف، روان و کارآمد با کمتر یریشکل گ-2فرضیه 

 H3=رابطه  معناداری وجود ندارد

 H8 =رابطه معنا داری وجود دارد

 مقدار که صورتی در و نتیجه گرفته می شود صفر فرضیه، باشد 3,31 از بزرگتر داری معنی سط  اگر زیر جدول نتایج به باتوجه

 نتیجه گرفته می شود. یک فرضیه باشد کوچکتر 3,31 از داری معنی سط 

 بازار یریشکل گو  فرش کد ایرانیبین  همبستگی ضریب (4جدول )

 شکل گیری بازار فرش کد ایرانی 

 3600 7 همبستگی پیرسون فرش کد ایرانی

 3,346  سط  معناداری

 43 1 تعداد

 7 3,600 همبستگی پیرسون شکل گیری بازار

  3,346 سط  معناداری

 43 1 تعداد

 

 ( نشان می دهد که4از جدول )  آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون برای

Si) آمده بدست داری معنی سط  که چرا دارد، وجود داری معنی بازار همبستگی یریفرش کد ایرانی و شکل گ بین g=3,346) 

0.05 
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فرش کد بین  داری معنی رابطه درصد 77 درسط  که است این کلی نتیجه پس باشد، می( کمتر از آلفای تحقیق )

 یا افزایش توأمان دو هر یعنی بودهو مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین همبستگی نوع. دارد بازار وجود یریایرانی و شکل گ

 می قرار تأیید مورد پژوهش فرضیه بنابراین دارد. قرار قوینسبتاً  سط  در متغیر دو بین همبستگی شدت یابند، می کاهش

 یعنی. بود خواهد)فرش کد ایرانی(  وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعثشکل گیری بازار   در تغییرات که مفهوم این به گیرد،

 .کند می سیر مببت طرف به فرش کد ایرانی میزان اندازه همان هب باشد، بیشترشکل گیری بازار   میزان چه هر

  ه است.گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش تأثیر، میزان( 1در جدول )

 بازار یریشکل گفرش کد ایرانی و  رابطه کفایت شاخص( 1جدول )

 ضریب همبستگی تعدیل شده ضریب تعیین ضریب تعیین انحراف معیار خطا

.30173 3,000 3,947 3,600 

 

 دهد می نشان مقدار این و آمده دسته ب 3,000است. ضریب تعیین  3,600همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر  

 از مدل شد، عنوان که هایی شاخص به توجه با شود. میشکل گیری بازار  به مربوطفرش کد ایرانی  تغییرات درصد 00 که

 محاسبه شده است:  Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون  است. برخوردار لازم کفایت

 بازار یریرابطه فرش کد ایرانی و شکل گمعنی دار بودن  F( آزمون 0جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سط  

 معناداری

 بازار یریشکل گ

 3,307 7 3,307 رگرسیون

6,794 3,346 
 3,334 0 3,370 باقی مانده مقدار

  4 3,312 جمع کل

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  3,346با توجه به جدول فوق سط  معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر  

 دارد.  3,77سط  

 

0.05 
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 بازار یریفرش کد ایرانی و شکل گارتباط بین  t( نتیجه آزمون 9جدول )

 مدل t ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد معنادار سط 

 B خطای استاندارد Bet a 

 

 مقدار ثابت 74,479  3,701 7,740 3,337

 بازار یریشکل گ 2,700 3,600 3,363 3,206 3,346

 

شکل  واحد یک تغییر . به ازایستا آمده فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله شده وارد متغیر

 tفرش کد ایرانی ایجاد می شود که این مسئله با فرض ثابت بودن سایر متغیرها می باشد. آزمون  واحد/. 600 بازار ، یریگ

 برابر متغیر این برای مقدار این که است شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط

 .است ثرؤبازار م یریشکل گ درفرش کد ایرانی  نتیجه در و ودهب 3,346

 شود. یم ریفرش کد ایرانی امکان پذ قیدر فرش از طر کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیا -0فرضیه 

 H3=رابطه  معناداری وجود ندارد

 H8 =رابطه معنا داری وجود دارد

 مقدار که صورتی در و نتیجه گرفته می شود صفر فرضیه، باشد 3,31 از بزرگتر داری معنی سط  اگر زیر جدول نتایج به باتوجه

 نتیجه گرفته می شود. یک فرضیه باشد کوچکتر 3,31 از داری معنی سط 
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 بین فناوری و فرش کد ایرانی همبستگی ضریب( 6جدول )

 

فرش کد 

 فناوری ایرانی

 3,970 7 همبستگی پیرسون فرش کد ایرانی

 3,379  سط  معناداری

 07 1 تعداد

 (کیتجارت الکترونفناوری)

 7 3,970 همبستگی پیرسون

  3,379 سط  معناداری

 07 1 تعداد

 

 داری معنی همبستگی و فرش کد ایرانی (کیتجارت الکترونی)فناور بین ( نشان می دهد که6نتایج به دست آمده از جدول )

Si)3,379( آمده بدست داری معنی سط  که چرا دارد، وجود g= ( کمتر از آلفای تحقیق )نتیجه پس باشد، می 

 نوع. دارد وجود و فرش کد ایرانی  (کیتجارت الکترونی)فناوربین  داری معنی رابطه درصد 77 درسط  که است این کلی

 دو بین همبستگی شدت یابند، می کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بودهو مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین همبستگی

 در تغییرات که مفهوم این به گیرد، می قرار تأیید مورد پژوهش فرضیهاین  بنابراین دارد. قرار قوینسبتاً  سط  در متغیر

تجارت ی)فناور میزان چه هر یعنی. بود خواهد( فرش کد ایرانی) وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعث  (کیتجارت الکترونی)فناور

 .کند می سیر مببت طرف به فرش کد ایرانی میزان اندازه همان به باشد، بیشتر  (کیالکترون

  ه است.گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش تأثیر، میزان( 7در جدول )

 و فرش کد ایرانی یفناور رابطه کفایت شاخص( 7جدول )

 همبستگی ضریب تعدیل شده ضریب تعیین ضریب تعیین انحراف معیار خطا

3,9704 3,172 3,004 .3,970 

 

 دهد می نشان مقدار این و آمده دسته ب .172است. ضریب تعیین  3,970همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر  

 شد، عنوان که هایی شاخص به توجه با شود. می (کیتجارت الکترون) یفناور به مربوطفرش کد ایرانی  تغییرات درصد 17 که

 است. برخوردار لازم کفایت از مدل

0.05 
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 محاسبه شده است: Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 

 و فرش کد ایرانی یفناورمعنی دار بودن  Fآزمون  (73جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سط  

 معناداری

تجارت فناوری)

 (کیالکترون

 3,300 7 3,300 رگرسیون

 3,330 0 3,377 باقی مانده مقدار 3,379 1,776

  4 3,312 جمع کل

 

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  3,379با توجه به جدول فوق سط  معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر 

 دارد.  3,77سط  

 و فرش کد ایرانی یفناورارتباط بین  t( نتیجه آزمون 77جدول )

 مدل t ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد سط  معنادار

 B خطای استاندارد Bet a 

 
 مقدار ثابت 23,341  3,707 2,026 3,333

 (کیتجارت الکترونفناوری) -2,263 3,970 3,309 -3,712 3,379

 

فرش کد ایرانی ایجاد می  واحد 3,970 ، فناوری واحد یک به ازای تغییر ( نشان داده شده است،73همان طور که در جدول )

 برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tشود که این مسئله با فرض ثابت بودن سایر متغیرها می باشد.آزمون 

 در  (کیالکترون تجارتفناوری) نتیجه در و ودهب 3,379 برابر متغیر این برای مقدار این که است شده داده نشان مستقل متغیر

 .است ثرؤمفرش کد ایرانی 
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 کد طراحی شده برای فرش کد ایرانی QRنمونه 

 

 گیری بحث و نتیجه

افته یوجود دارد.  یمیرابطه مستق یرانیبا فرش کد ا یکیارائه کاتالوگ الکترون نیبداد که ( نشان 0) تا( 7ول )اجد یها افتهی

 فرش کد قیتقلب از طر نیبازار شفاف، روان و کارآمد با کمتر یریشکل گ( نیز حاکی از این است که 9( تا )4های جداول )

در فرش  کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیا( نشان داد که 73( تا )6همینین نتایج جداول ) شود. یم سریم یرانیا

 شود. یم ریامکان پذ یرانیفرش کد ا قیاز طر

 دکمتریحال منشأ کسب درآمد ارزی است، شا نیدارد و درع یاست که ارزش افزوده فراوان یفرش دستباف از جمله محصولات

در  نیدارد.ا یمل دیدر مجموعه تول ییبسزا تیکالا اهم نیرو ا نیشود، از ا دیتول یارزش افزوده کلان نیدر کشور با چن ییکالا

ها نشان می دهد که  بررسی ه اقتصاد کشور است.ارزی متو نهیهز نیکمتر ازین مورد هیمواد اول نیاست که برای تأم یحال

بازاریابی فرش دستباف در ایران به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز جنبه سنتی دارد و پس از تولید فرش برای یافتن 

ف ایران انجام می شود کماکان سنتی است و مناسب تبلیغات و بازاریابی که در مورد فرش دستبا. مشتریان اقدام می شود

بازارهای جهانی نیست و این در حالی است که فرش دستباف ایران به دلیل آنکه از دیرباز مورد معامله قرار می گرفت نیازمند 

حفوظ داشتن اتی،متبلیغاتی است که بتواند جایگاه رفیع آن را حفو کند و تحقق این امر مستلزم هماهنگی درکلیه ابعاد تبلیغ

 می ادلهمب نوین های شیوه از استفاده و رقبا رفتار کنترل و خریدار هاینیازها و حساسیت های مشتریان،توجه به تغییرات گروه

روند صادرات فرش دستباف ایران در چند دهه اخیر نوسانات شدیدی داشته است.بدیهی است برای داشتن مزیت نسبی . دباش

بازاریابی موثری داشته باشد. فرش دستباف از جمله محصولاتی است که ارزش افزوده فراوانی دارد و از  در صادرات فرش باید

طرفی موجب اشتغال افراد زیادی از جمعیت کشور را فراهم ساخته است.می توان گفت که فرش جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی 

 .از بعد اشتغال،ارزش افزوده و صادرات دارد 
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 می گردد: ه به موضوع و یافته های پژوهش، پیشنهاداتباتوج     

 تبلیغات مناسبی در زمینه تجارت الکترونیکی و فرش کد ایرانی انجام گیرد. -7

 از مراکز دولتی وابسته به فرش برای ثبت و توسعه شناسنامه دار شدن فرش کمک گرفته شود. -2

 همینین پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی: 

فرشهای هند و ایران، که چرا فرشهای هند نسبت به فرشهای ایرانی فروش بیشتری دارند اما بررسی مقایسه ای  -7

 فرشهای ایرانی را اکبر خود ایرانی ها میخرندو

 انجام این پژوهش در شهرهای دیگر ایران که در صنعت فرش فعالیت بسزایی دارند.  -2

 شود.مزایا و استفاده از کد فرش در اروپا و کشورهای عربی بررسی  -0

تحقیق بیشتر در مواردی که جلوگیری از تقلب در کیفیت فرش دستباف و صادرات آن بررسی شود. مانند قسمتهایی  -4

از فرش دستباف را مانند متن حاشیه که برخی از تاجران و فروشندگان آنها را با رنگ مو و رنگهای دیگر تغییر داده و 

 کنند که ثبات ندارند.رنگ می

 منابع

 : ایران کد از مفهوم تا کاربرد، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 7073اختیارزاده، محمد،  ،بهنام .اژدری

: نقش طرح های جدید در توسعه و گسترش فرش دستباف، نشریه 7067مهدی نژاد، محمدجواد ، حسنعلی .پورمند، الهه. ایمانی

 20 _77گلجام، 

 ران،یدر صادرات فرش دستباف ا ریدرگ یسازمان ها کیسط  بلوغ الکترون یری:  اندازه گ7066احمد،  .یلطف ،یمرتض .یفرج

 03 _77گلجام،  هینشر

 

 

 

 

 

 

 

 


