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 چکیده 

عنوان یک هنر سرزمینی دارای ابعاد خاصی از هویت مکانی است که در هر دوره بنا به  به   باف دست قالی  

از    ی ک ی قم    .است   شده یده د   یگر ای خاص بر منطقه د اقتصادی، تأثیر منطقه   و اجتماعی  ،  تاریخی  تحوالت 

  ران ی رتبه سوم صادرات قالی ا   ز ی بعد از اصفهان و تبر   است و   باف دست قالی    د ی مطرح در امر تول   های حوزه 

ی  ها ن ا است است. نتایج تحقیقات میدانی اولیه نشان داد رونق صادرات فرش قم سبب شده تا در    را دارا 

ی تمام ابریشم قم بنمایند. استان همدان به جهت بعد مسافت و سابقه  ها فرش جوار آن مبادرت به تولید  هم 

و وج  قالی  تولید  موردتو در  بافت،  انسانی جهت  نیروی  گرفت.  ج ود  قرار  قم  استان  تولیدکنندگان  این  ه 

مؤلفه  که  بود  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  همدان  استان  در  قم  قالی  تولید  روند  بررسی  با  های  پژوهش 

چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ برای    رواج تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان بر  تأثیرگذار  

جامعه    ، شد در میان جامعه هدف توزیع    صورت پرسشنامه پاسخ به این پرسش فرضیاتی مطرح شد و به 

دارند  تولید  همدان  استان  در  که  قم  استان  تولیدکنندگان  پژوهش  این  همدان ،  آماری  استان  و    بافندگان 

کوکران    که   است   قالی   خبرگان  فرمول  به  توجه  شد. نمونه    ۳۸۶با  پژوهش    های وتحلیل یه تجز   محاسبه 

 آمده نشان دست صورت گرفت، نتایج به   SPSS21افزار  صورت توصیفی، همبستگی و فریدمن توسط نرم به 

تأثیرگذار  مؤلفه   دهد ی م  همدان بر  های  استان  در  قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید  ترتیب    رواج    مزد دست به 

است. تأثیر تولید قالی تمام ابریشم قم در    قشه گذاری، طرح و ن ، سرمایه پذیری سفارش بافندگان، نوع بافت،  

 همدان در حد متوسط ارزیابی شد.   باف درشت نقشه، رنگ و اصالت تولید قالی    طرح و استان همدان بر  

 

 تولید قالی، قالی تمام ابریشم قم، قالی همدان   : های کلیدی واژه 

 
به هنر دانشگاه  هنرهای کاریردی قم در استان همدان در دانشکده  یقال  دیبا عنوان روند تول  کارشناسی ارشدنامه مقطع  انیمقاله مستخرج از پا  نیا -۱

 است. الدین بصام دکتر سید جالل و مشاورهدکتر زهرا احمدی  ییراهنما
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 مقدمه 

ی از زمان، حفظ این میراث  ا برهه و وظیفه ما در هر    شود ی م هنر صنعت قالی بخشی از هویت ایران محسوب  

. قالی  دانند ی م صنعت است و آن را نوعی هنر صناعی    و   هنر ایرانی ترکیبی از    باف دست ملی است. قالی  

ی اجتماعی ایران  ها بوم یک هنر سرزمینی دارای ابعاد خاصی از هویت مکانی در زمین    عنوان به   باف دست 

که ایران در    است ی بافت و به طبع آن تنوع طرح و نقش و بافت سبب شده  ها حوزه است تنوع و گستردگی  

اصالت قالی  امروزه  چه  آن از مزیت نسبی برخوردار باشد.    باف دست مقایسه با رقبای جهانی آن در تولید قالی  

ی جغرافیای  ها حوزه و    ها سبک هر منطقه را با توجه به هویت مکانی آن دچار چالش کرده است، آمیختگی  

وجود    ده ی دو عق طورکلی  است. به   بافی قالی هویت مکانی و سبک هر منطقه در    نظر گرفتن بافت، بدون در  

بافت باعث از بین رفتن اصالت قالی    دارد، گروهی معتقدند که تولید قالی در مناطقی غیر از مناطق اصلی 

و نباید این کار صورت پذیرد، اما گروهی دیگر عقیده دارند که با توجه به مناسبات    شود ی م هردو منطقه  

اقتصادی جدید، تولید قالی در هر نقطه از مناطق جغرافیای ایران که دارای مزیت رقابتی بیشتر باشد، باید  

های  که با توجه به ویژگی   کنند ی م مثابه پیوستاری یکپارچه تصور  ان را به قالی ایر   صورت پذیرد. این گروه 

  بافی قالی قالی ایران جای دارد و نقاط مشترک    حوزه خاص هر منطقه در طرح و نقشه و بافت، همچنان در  

و    د یی تأ   ندارد.   ها اصالت که تغییر منطقه جغرافیای بافت تأثیر چندان در از بین رفتن   قدری وسیع است ایران به 

این   از  ما    ها ه ی نظر یا رد هر یک  بیان  ست ی ن موضوع بحث  به  این پژوهش ما سعی داریم  یی  ها مؤلفه ، در 

 . دهد ی م قرار    ر ی تأث حت ی غیر از منطقه اصلی بافت را ت ا منطقه بپردازیم که تولید در  

برند مناطق مختلف جغرافیایی در میان ده حوزه مطرح جغرافیایی جایگاه چهارم را به    بندی قم در رتبه 

( و بعد از اصفهان و تبریز رتبه سوم صادرات قالی ایران را دارا  ۱۳۹۳خود اختصاص داده )میرزاامینی،  

)زنگنه،   یک  (.  ۱۳۹۳است  از  کمتر  زمانی  در  قم  استان  را  موفقیت  دست   سده این  است.    به  آورده 

خود به دست آورد تنوع در    ی برا   ی مطلوب   گاه ی آن جا   موجب به قم که توانسته  قالی  شاخص    های ویژگی 

و   ک   آمیزی رنگ طرح  که  منطقه    ن ی ا   ی ها قالی بافت    ت ی ف ی و  افضل هست  محمدی  در  ۱۳۹۲)   نفیسه   )

به   "قم  باف دست رنگ قالی   بررسی نقش ارتباطات در تحول و تطور طرح، نقش، "پژوهشی تحت عنوان 

  که ،  کرده ه اشار   دکنندگان ی تول توسط    ها در انتخاب نقشه خارجی   بودن سالیق بازارهای داخلی و   رگذار ی تأث 

از اوایل  در تولیدات این منطقه دارد.    پذیری سفارش این موضوع نشان از اهمیت خواست بازار هدف و  

و باال رفتن تقاضا، با کمبود نیروی بافنده    ها سفارش تولیدکنندگان استان با رشد عمده   خورشیدی   ۶۰دهه  

 به جهت پاسخگویی به نیاز بازار مبادرت به تولید در   رو ن ی ازا د و  شدن مواجه مزد بافندگان  و باال رفتن دست 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/463067
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 برخوردار بودند، کردند.   بافی قالی هم چون همدان که از سابقه    ی ی ها ن ا است 

   این استان دارای سه نوع منطقه بافت .  استان همدان درگذشته مرکز تجارت قالی در غرب کشور بوده است 

اول   مالیر    بافی قالی است.  به حومه  مربوط  دوم  نوع  است.  مالیر  و  همدان  به  مربوط  که  است  شهری 

)جوزان(، مهربان )قهرود( و فامنین است که به ترتیب در ارتباط و وابسته به حوزه قالی اراک، ساروق،  

با    ، باف ی ذهن که  بافی قم است. منطقه سوم در حوزه روستایی و عشایری قرار دارد  بیجار و تا حدی ابریشم 

همچنین   و  غرب  شمال  و  شمال  اعظم  قسمت  که  هستند  ضخیم  تویسرکان،    بافی قالی بافت  نهاوند، 

 . ( ۱۸۶:  ۱۳۷۵)صوراصرافیل،    رد ی گ ی کبوترآهنگ و رزن را در برم 

در استان همدان را مورد مطالعه    باف دست فرایند تولید فرش    ۱۳۹۴احمدی در پژوهش خود در سال  

بافی( در  از روش شماره   متأثر ی ) تابلوباف توسعه بافت قالی تمام ابریشم قم و    . او در نتایج خود به قرارداد 

هایی کامالا متفاوت با  جمله مناطق روستایی و عشایری که خود دارای شیوه   از مناطق مختلف استان همدان  

 ، اشاره نموده است. بافت قالی کامالا شهری استان قم هستند 

 روش تحقیق 

پژوهش   نظر    نظر   از این  از  مقطعی،  زمان  نظر  از  همبستگی،  و  توصیفی  مسیر  نظر  از  کاربردی،  هدف 

 ی، از نظر ژرفایی چون مقطعی است تا حدودی شبیه پهنانگر است. ا انه کتابخ میدانی و    ها داده ی  آور جمع 

  سه ی مقا   در این پژوهش سعی بر این شده تا با نگاهی کلی به روند تولید قالی قم در استان همدان، ضمن 

در استان همدان به شیوه توصیفی و    شده بافته ی سبک قم  ها قالی ی کیفی قالی تمام ابریشم قم با  ها ی ژگ ی و 

های تأثیرگذار بر رواج تولید قالی قم در همدان، به بررسی مزایا و معایب رواج بافت قالی  مؤلفه شناسایی  

  . ۱ یی مطرح شد که به این شرح است: ها ه ی فرض تمام ابریشم قم در استان همدان بپردازیم که به این منظور 

قالی همدان    رواج  بافت  نوع  بهبود  باعث  قم  ابریشم  تمام  تمام    رواج   . ۲.  شود ی م تولید قالی  قالی  تولید 

تولید قالی تمام ابریشم قم    رواج   . ۳.  شود ی م ابریشم قم باعث بهبود نوع طرح و نقشه قالی استان همدان  

بهبود    رواج   . ۴. شود ی م بافندگان استان همدان    مزد دست  باعث افزایش  ابریشم قم باعث  تولید قالی تمام 

همدان  ر ی پذ سفارش نحوه   استان  بافندگان  افزایش    رواج   . ۵. شود ی م ی  باعث  قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید 

 . شود ی م تمام ابریشم    ی تولیدکنندگان استان همدان بر تولید قالی گذار ه ی سرما 

% در  ۵نمونه با خطای    ۳۸۶دف از نوع جامعه باز هست طبق جدول مورگان تعداد  که جامعه ه یی جا آن از 

استان همدان    قالی تمام ابریشم قم در   ها شامل تولیدکنندگان استان قم و بافندگان نمونه   نظر گرفته شد. 

ای تصادفی است و حجم نمونه شامل دو گروه برحسب نوع شغل است که برحسب  صورت خوشه به 
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میدانی   صورت به  ها پرسشنامه که   رد ی گ ی را دربر م  و کارشناس  تولیدکننده  ۱۸۶بافنده و  ۲۰۰  میزان جمعیت 

 شد.   قرار داده   دهندگان پاسخ و اینترنتی در اختیار  

 شده است؛ بنابراین خواهیم داشت: برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝒅𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
                                                                                               

 که در آن: 

=N   حجم جامعه آماری 

=n   حجم نمونه 

=Z    است.   ۱٫۹۶درصد برابر    ۹۵مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 

=p   در نظر گرفت.   ۰/ ۵آن را    توان ی ته. اگر در اختیار نباشد م احتمال تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابس 

=q   احتمال عدم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 

=d   ی ر ی گ دقت موردنظر برای نمونه 

حداکثر مقدار ممکن خود را   nباشد،   ۰/ ۵مساوی  pشده است؛ زیرا اگر  در نظر گرفته   ۰/ ۵برابر با  pمقدار 

 (. ۵۲:۱۳۹۱قیومی،   و   شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد )مؤمنی . این امر سبب می کند ی پیدا م 

 ت. نفر اس   ۳۸۶پژوهش حجم نمونه به دلیل جامعه آماری نامشخص )باز(، بر اساس فرمول کوکران برابر    ن ی در ا 

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز روش  

بودند خالصه، کدبندی    شده ی آور هایی که جمع ای بود که طی آن داده ها فرایند چندمرحله وتحلیل داده تجزیه 

ها فراهم آید. برای آزمون  منظور آزمون فرضیه ها به تا امکان تحلیل ارتباط بین این داده   شد و درنهایت پردازش  

است و در عدم وجود رابطه    -۱تا    ۱استفاده شد. این ضریب بین    ها از ضریب همبستگی و رگرسیون فرضیه 

است  صفر  برابر  متغیر،  دو  مؤلفه   .بین  میان  ارتباط  سنجش  که  برای  همدان  در  قم  قالی  تولید  رواج  های 

کند  رسد. فرض صفر این آزمون فرض می به نظر می   ای هستند، آزمون اسپیرمن مناسب متغیرهایی از نوع رتبه 

ید  أی فرض را ت   ین ا   taile  sig-2)  (توان بر اساس مقدار محاسبات می   انجام وجود ندارد و پس از    که همبستگی 

 شود. باشد، فرض صفر رد شده و همبستگی بین دو متغیر پذیرفته می   ۰/ ۵کمتر از    sigیا رد نمود. اگر مقدار  

در این پژوهش به مزایا و معایب تأثیر رواج تولید قالی قم در همدان پرداخته خواهد شد  که  این با توجه به  

این آزمون  های مورد بررسی از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد، برای میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفه 

  افزار نرم داده از    ل ی وتحل ه ی تجز برای    کند. وضعیت یک متغیر را در چندین حالت وابسته به هم ارزیابی می 

21SPSS    شده است استفاده . 
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 تعریف متغیرهای پژوهش 

 . م ی پرداز ی م   تعریف مفهومی متغیرها   ابتدا به ،  شده های گردآوری وتحلیل داده تجزیه ، پیش از  با توجه به هدف تحقیق 

  ی ها ی ژگ ی ، و شوند ی از ابریشم و در استان قم بافته م   ها که پرز و چله آن   یی ها قالی تمام ابریشم قم: قالی 

  متر مربع(، تنوع رنگی باال، سانتی   ۶٫۵گره در    ۷۰شمار اکثراا باالی  ها، ریزباف بودن )رج اصلی این قالی 

 ایران است.   بافی قالی استفاده از نقوش متنوع با الهام از طرح و نقش سایر مناطق  

بافت، با تنوع رنگی محدود و استفاده از نقوش خاص منطقه  عمدتاا روستایی، درشت   ی ها قالی قالی همدان:  

 ابعاد قالی در استان همدان کناره است.   ن ی تر است. متداول   ، بافت 

 . ند ی گو ی م   شمار رج شود  بافته می   ۱که در یک گره ذرعی   ی ا : به تعداد گره شمار رج 

در مناطق مختلف    مزد دست ، نحوه محاسبه  کند ی م   افت ی بافنده: پولی که بافنده به ازای بافت قالی در   مزد دست 

، در برخی مناطق برحسب متراژ بافت  شود ی م   شده محاسبه متفاوت است، در برخی مناطق برحسب تعداد گره بافته 

 استان قم مشخص شده است.   مزد دست بافنده عمدتاا توسط شورای تعیین    مزد دست ، در این پژوهش  شمار رج و  

 . گویند ی م ،  کند ی پذیری: به میزان سفارشی که هر منطقه بافت در طول یک سال کاری دریافت م سفارش 

سرما سرمایه  میزان  شامل  قالی    ی گذار ه ی گذاری:  صنعت  در  تولیدی  سال  یک  در  که  خارجی  و  داخلی 

 بررسی است.   در منطقه جغرافیایی مورد   باف دست 

 ها افته بحث و ی 

 های تک متغیره تحلیل   -

.  کنیم می   ی بررس   میانگین   و   یار مع   انحراف   کشیدگی،   چولگی،   های؛ شاخص را با استفاده از    متغیرها   ویژگی 

 . است   ۱جدول شماره    به شرح   نتایج 
 

 ی تحقیق رها ی متغ ی توصیفی  ها آماره   -۱جدول  

 
؛ که  شودی متر محاسبه مسانتی  ۱۱۲باف و در مناطق ترکی است تر مسانتی  ۱۰۴ بافدر مناطق فارسی  ذرع. است ذرزعی یک شانزدهم ذرع گره - 1

 است. متر  سانتی   ۷باف متر و مناطق ترکی سانتی  ۶٫۵باف ی در مناطق فارسی ذرعگره 

 کشیدگی  چولگی  عیار م انحراف   میانگین  آماره   متغیر 
 ۰۰۷٫۰ ۰۰۶٫۰ ۷۲۹٫۰ ۰۸۲٫۳ نوع بافت 

 -۴۹۱٫۰ -۲۸۴٫۰ ۷۳٫۰ ۳۶۳٫۳ طرح و نقشه 
 ۲۷۱٫۰ ۲۲۵٫۰ ۸۹۴٫۰ ۵۶۷٫۳ بافندگان   مزد دست 

 -۴۱۵٫۰ -۲۴۶٫۰ ۰۰۳٫۱ ۳۲۹٫۳ پذیری سفارش 
 -۰۶٫۰ -۶۴۶٫۰ ۷۵۵٫۰ ۴۲۱٫۳ گذاری سرمایه 
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که مشاهده    طور همان اند.  آورده شده   یق تحق   یرهای متغ   یدگی و کش   ی چولگ   یار، انحراف مع   یانگین، م   یر در جدول باال مقاد 

بر سمت باالتر از    ها دهنده تمرکز پاسخ که نشان   هستند چپ    ی چولگ   یا   ی منف   ی چولگ   ی دارا   یرها متغ اکثر  ،  شود ی م 

 . باالتر از سطح متوسط دارند   یازی امت   ی سنجش همگ   یاس با مق   قایسه در م   یز ن   یرها متغ   ین ا   های یانگین متوسط است. م 

 های دومتغیره تحلیل 

تحل  از  روابط    و   متغیره   تک   ی ها ل ی پس  تحلیل  به  اکنون  پژوهش،  متغیرهای  متغیرها    دوی دوبه توصیف 

  هست،   ارزشی   چند   ی ا رتبه   حاضر   پژوهش   متغیرهای   همه   سنجش   مقیاس که  این   به   توجه   با .  م ی پرداز ی م 

   . شود ی استفاده م   اسپیرمن   ی ا رتبه   همبستگی   ضریب   از   ، ها آن   دوی دوبه   روابط   تحلیل   برای 
 

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست همبستگی نوع بافت قالی با طرح و نقشه،    -۲جدول  

 

بافت  نوع  باال  جدول  به  توجه  نقشه،    با  و  طرح  متغیرهای  و    پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست با 

به شود ی م تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن در سطح    گذاری سرمایه  با  عبارت ؛  می ۹۵دیگر  اطمینان  در  %  گفت  توان 

همراه است. این همبستگی مثبت و با توجه به مقادیر آن   متغیر،   چهار   با هر   جامعه مورد بررسی نوع بافت 

و   نقشه  و  طرح  متغیرهای  باال   مزد دست در  به  متوسط  حد  می   در  متغیرهای    شود؛ ارزیابی  در  و 

 شود. گذاری در حد متوسط به پائین ارزیابی می و سرمایه   پذیری سفارش 
 

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست همبستگی طرح و نقشه با    -  ۳جدول  

 

  گذاری پذیری و سرمایه سفارش مزد بافندگان،  با متغیرهای دست   طرح و نقشه   ۳با توجه به جدول شماره  
 بررسی  توان گفت در جامعه مورد % اطمینان می ۹۵دیگر با  عبارت ؛ به شود ی م تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن در سطح  

 همراه است. این همبستگی مثبت و با توجه به مقادیر آن در تمام متغیرها   سه متغیر،   با هر   طرح و نقشه 

 شود. ارزیابی می   در حد متوسط به باال   مزد دست 

 گذاری سرمایه  پذیری سفارش  مزد دست  طرح و نقشه  

لی 
 قا

ت
 باف

وع
ن

 

 ۰٫۴۲۲ ۰٫۴۱۲ ۰٫۷۸ ۰٫۶۰۵ ضریب همبستگی 
 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ( sig) داری  سطح معنی 

 ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲ تعداد مشاهدات 

 گذاری سرمایه  پذیری سفارش  مزد دست  

شه 
 نق

ح و
طر

 

 ۰٫۵۲۷ ۰٫۵۳۷ ۰٫۷۵۷ ضریب همبستگی 
 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ( sigداری ) سطح معنی 

 ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲ تعداد مشاهدات 



 ۱9            قم در استان همدان شم یتمام ابر یقال  دیروند تول یبررس  

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست همبستگی    -۴جدول  

 

 

 

 
 

تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن در سطح    گذاری و سرمایه   پذیری سفارش با متغیرهای    بافندگان   مزد دست همچنین مشخص شد  

همراه    متغیر،   بافندگان با هردو   مزد دست بررسی   توان گفت در جامعه مورد % اطمینان می ۹۵دیگر با  عبارت ؛ به شود ی م 

 شود. ارزیابی می   در حد متوسط به باال   مزد دست است. این همبستگی مثبت و با توجه به مقادیر آن در تمام متغیرها  
 

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش همبستگی    –۵جدول  

 

% اطمینان  ۹۵دیگر با  عبارت ؛ به شود ی م تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن گذاری در سطح  با متغیر سرمایه   پذیری سفارش 

این همبستگی    گذاری، با متغیر سرمایه   پذیری سفارش توان گفت در جامعه موردبررسی  می  همراه است. 

 شود. ارزیابی می   مثبت و با توجه به مقادیر آن در حد متوسط به باال 

 فرضیات   آزمون 
 نتیجه آزمون فرضیات   -۶جدول شماره  

 نتیجه  فرضیه 

 عدم رد  شود. رواج تولید قالی قم باعث بهبود نوع بافت قالی همدان می 
 عدم رد  شود. رواج تولید قالی قم باعث بهبود نوع طرح و نقشه قالی استان همدان می 

 عدم رد  مزد بافندگان استان همدان شود. رواج تولید قالی قم باعث افزایش دست 
 عدم رد  شود. پذیری استان همدان می رواج تولید قالی قم باعث بهبود نحوه سفارش 

 عدم رد  شود. گذاری تولیدکنندگان استان همدان می رواج تولید قالی قم باعث افزایش سرمایه 

 گذاری سرمایه  پذیری سفارش  
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ان 
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 ۰٫۵۶ ۰٫۵۷۸ ضریب همبستگی 

 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ( sigداری ) سطح معنی 

 ۱۵۲ ۱۵۲ تعداد مشاهدات 

 گذاری سرمایه  

ش 
فار

س
ری 

ذی
پ

 

 ۵۱۶ ضریب همبستگی 

 ۰.۰۰۰ ( sigداری ) سطح معنی 

 ۱۵۲ تعداد مشاهدات 
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به  نتایج  به  این دست با توجه  با توجه به  از ضرایب همبستگی و  آزمون  آمده  دار بوده و  ها معنی که همه 

 گیرد. تمامی فرضیات مورد تائید قرار می   ، کند همبستگی را تائید می 

 تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم در استان همدان   های ی مؤلفه بند رتبه 

0H  : بین میانگین رتبه ابریشم قم در  های مؤلفه تفاوت معناداری  تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام  های 

 استان همدان وجود ندارد. 

  1H ی تمام ابریشم قم در  های تأثیرگذار بر رواج تولید قال های مؤلفه : تفاوت معناداری بین میانگین رتبه

 استان همدان وجود دارد. 

 آزمون فریدمن 

 

 ی تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان ها مؤلفه ی  بند ت ی اولو و    ها رتبه میانگین    -۷جدول شماره  

 رتبه  میانگین  مؤلفه 

 ۲ ۶٫۳۸ نوع بافت 

 ۵ ۵٫۷۸ طرح و نقشه 

 ۱ ۶٫۹۵ بافندگان   مزد دست 

 ۳ ۶٫۳۴ پذیری سفارش 

 ۴ ۶٫۰۱ گذاری سرمایه 
 

های تٌاثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم  نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن مربوط به مؤلفه   -۸جدول شماره  

 قم در استان همدان 

 سطح معناداری  درجه آزادی  آماره آزمون  تعداد نمونه 

۱۵۲ ۱۱۸٫۹۱۲ ۱۰ ۱ ./ 

 

وتحلیل واریانس فریدمن  ، سطح معناداری مربوط به آزمون تجزیه شود که در جدول مشاهده می   طور همان 

را رد کرد و نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین    0Hتوان فرض  می   % ۹۹/. است؛ بنابراین با اطمینان  ۱

تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان وجود دارد. در آزمون    های میانگین مؤلفه 

  مزد دست ترتیب است: این ای بهتر است که به دارای رتبه ،  فریدمن متغیری که دارای بیشترین میانگین باشد 

  گذاری، طرح و نقشه. ، سرمایه پذیری سفارش بافندگان، نوع بافت،  



 ۲۱            قم در استان همدان شم یتمام ابر یقال  دیروند تول یبررس  

 توصیفی   ی ها ل ی حل ت   از   حاصل   های یافته 

 در استان همدان به شرح جدول زیر است:   شده بافته ی سبک قم  ها قالی های کیفی قالی تمام ابریشم قم با  مقایسه ویژگی 
 

 همدان   ی سبک قم بافته شده در استان ها قالی ی کیفی قالی تمام ابریشم قم با  ها ی ژگ ی و مقایسه    -۹  جدول 

 

که تفاوتی میان    شد در استان همدان مشخص    های کیفی قالی قم با قالی قم تولیدشده در مقایسه ویژگی 

یدکننده از استان قم تهیه  تول و تمامی مواد اولیه توسط  نقشه و ... وجود ندارد  ی، کش مواد مصرفی، نوع چله 

وجود دارد    یدشده در استان همدان تول ی  ها قالی به لحاظ فنی در    که   ی تفاوت   . رد ی گ ی م و در اختیار بافنده قرار  

باعث    قالی مرسوم است که این موضوع از گره نامتقارن برای تولید  استفاده  در استان قم  .  نوع بافت است 

نقوش  دیده شدن  قالی    تر َلخت و    ظریف  سبب  چه  آن شود،  می شدن  به  شد  مشاهده  همدان  استان  در 

  همین موضوع   رسد ه نظر می که ب هست  از گره متقارن  ی بافندگی استفاده  ها سنت و    شده داده ی  ها آموزش 

 . کند ی م رنگ  در استان قم کم   شده بافته ی  ها قالی در استان همدان را در مقایسه با  شده  بافته   ی ها قالی ظرافت  

دهند،  نشان داد که اکثراا بافندگان استان همدان را زنان تشکیل می   ها پرسشنامه های آماری حاصل از  یافته 

بافندگان    .هست   ماه   در   تومان   میلیون یک   از   کمتر   بافندگان   مزد دست   ، میزان هستند متأهل    همچنین اکثر 

   سفارش   به   بستگی   و   نیست   دائم   شغل   یک   عنوان به   شود می   بافته   ابریشم   تمام   قالی   که   مناطقی   در   بافندگی 

ی   . بافد می   گره   هزار   پنج   از   کمتر   روز   در   بافنده   هر   .تولید دارد    به جهت سهولت بررسی در   ها افته سایر 

  آمده است.   ۱۰جدول شماره  

 شده در همدان قم بافته  قالی  کیفی  های ویژگی  قم  قالی  کیفی  های ویژگی  
 ترکی  فارسی  ی کش چله 

 و نیم، ذرع و چارک   ذرع قالی، قالیچه،   و نیم، ذرع و چارک   ذرع قالی، قالیچه،   ابعاد 

 ابریشم  ابریشم  نوع خامه 
 دو پوده  دو پوده  ی روش پودگذار 

 شیمیایی  شیمیایی  روش رنگرزی 
 رج   ۶۰باالی   رج   ۶۰باالی   شمار رج 

 متقارن  نامتقارن  نوع گره 
 منفصل  منفصل   -صل ت م  نوع شیرازه 
 کامپیوتری   -دستی  کامپیوتری   -دستی  نوع نقشه 
 رنگ   ۲۱باالی   رنگ   ۲۱باالی   تعداد رنگ 

 بعد از بافت  بعد از بافت  نوع پرداخت 
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 دست آمده ه مقایسه معایب و مزایای تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان طبق نتایج ب   -۱۰  جدول 

 
 .استگرفتهمد نظر قرار  ، در بررسی موارد نتایج مصاحبه و مشاهداتهادادهبه علت توزیع غیر نرمال  .1-

 1توضیحات  معایب  مزیت  ها افته ی  شماره 

۱ 

بافت    یدکننده تول  بر  شیوه  دو  به 
م  ن کند ی نظارت  یا  کار  ا :  بر  فنی  ظر 

م  تول   کند ی نظارت  به    یدکننده یا 
 . کند ی ها سرکشی م کارگاه 

 *  
کیفیت   شدن  یکدست    ی ها قالی باعث 

 شود. تولیدی می 

۲ 
از کارفرما گرفته   را  پشتیبان: سفارش 

 دهد. ها ارائه می و به بافنده 
 *  

)تقلب،   تولید  ریسک  کاهش  باعث 
 شود. بدعهدی و...( می 

۳ 
نحوه تولید قالی قم در استان همدان  

به  صورت  عمدتٌا  کارفرمایی  صورت 
 . گیرد ی م 

   *  

که تولید فرش تمام ابریشم قم    به دلیل این 
  دارد لذا در شرایط تولید   زیادی   نیاز به سرمایه 

پائین    یی فرما ش ی خو  برای  است  ممکن 
 آوردن هزینه از کیفیت کار کاسته شود. 

۴ 

بافنده  تعیین دست  تمام    ی ها قالی مزد 
عمدتٌا   همدان  استان  در  قم  ابریشم 

دست  شورای  قم  توسط  استان  مزد 
 شود. می   م نجا ا 

   *  
بهتر   برای  انگیزه  افزایش  م  نجا ا باعث 

 شود. دادن کار می 

۵ 
به   گرایش  در  بافنده  مزد  تأثیر  میزان 

متوسط رو  تولید قالی تمام ابریشم قم  
 شود. ارزیابی می به باال  

   *  
قیمت   کاهش  سبب  موضوع  این 

تولیدکنندگان    شده تمام  تمایل  افزایش  و 
 . شود می   برای تولید 

۶ 
در   فرش  تولید  کیفیت  تأثیر  میزان 
گرایش به تولید قالی تمام ابریشم قم در  

 شود. ارزیابی می   سط رو به پایین متو حد  
    * 

دهد که تولیدات همدان کیفیت  نشان می 
 . کند ی بازار را برآورده نم   یاز موردن 

۷ 
هزینه  تأثیر  در  میزان  باالسری  های 

گرایش به تولید قالی تمام ابریشم قم در  
 شود. ارزیابی می   رو به پائین   حد متوسط 

    * 

باعث افزایش    های باالسری کاهش هزینه 
ز می   ی ور بهره  و  توجیه    یادشدن شود  آن 

اقتصادی تولید در استان همدان را از بین  
 . برد ی م 

۸ 

هزینه  تمام تأثیر  گرایش  های  در  شده 
به تولید قالی تمام ابریشم قم در استان  

متوسط  حد  در  پائین    همدان  به  رو 
 شود. ارزیابی می 

  * 

به   از دالیل جذب تولیدکنندگان قم   یکی 
تولید،   جهت  دیگر  کاهش  مناطق 

افزایش آن    شده است؛ که تمام   ی ها نه ی هز 
جذب   در    ی گذار ه ی سرما   کمتر سبب 
 . شود استان همدان می 

۹ 
در   قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید  تأثیر 
استان   نقشه  بر طرح و  استان همدان 

 *  
  ی پذیری باال برای تولید قال وجود سفارش   ا ب 

و   طرح  بر  آن  تأثیر  همدان،  استان  در  قم 
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پائین  همدان در سطح متوسط   رو به 
 است. 

ن  زیاد  همدان  باعث    است نقشه  این  و 
  اصالت طرح   ، شود عالوه بر رونق تولید می 
 . شود همدان نیز حفظ    نقش   و 

۱۰ 
تأثیر تولید قالی تمام ابریشم قم در استان  
همدان بر رنگ فرش استان همدان در  

 است. رو به پائین    متوسط سطح  
 *  

تولید  قم، ها قالی   رونق  برای    ی  تهدیدی 
رفتن   بین  رنگ از    همدان ی  قال   اصالت 

 . است 

۱۱ 
میزان تهیه مواد اولیه قالی تمام ابریشم  
قم از استان همدان در حد خیلی کم  

 است. 
    * 

موضوع   می این  زنجیره    شود باعث  تمام 
ارزش تولید قالی در استان همدان از تولید  
و   نشوند  منتفع  قم  ابریشم  تمام  قالی 

کننده از بین  رفته بعضی از مشاغل تأمین رفته 
به  باعث  این    یستم اکوس   یختگی ر هم برود، 

رفتن  تولید   دست  از  و  ی  ها ت ی مز قالی 
 شود. در استان می تولید  

۱۲ 

تمام ابریشم قم در  میزان تأثیر تولید قالی  
اصالت   رفتن  بین  از  در  همدان  استان 

رو به   تولید قالی همدان در حد متوسط 
 شود. ارزیابی می   پائین 

    * 
قالی  تأثیر متوسط بر از بین رفتن اصالت  

و این باید به کم    نیست همدان مطلوب  
 یا خیلی کم کاهش یابد. 

۱۳ 

ابریشم قم   تأثیر تولید قالی تمام  میزان 
رفتن   بین  از  در  همدان  استان  در 
حد   در  همدان  قالی  رنگرزی  اصالت 

 شود. ارزیابی می   رو به پائین   متوسط 

    * 
اصالت   رفتن  بین  از  بر  متوسط  تأثیر 

مطلوب  رنگرزی   این  نیست  همدان  و 
 باید به کم یا خیلی کم کاهش یابد. 

۱۴ 

لی تمام ابریشم قم در  میزان تأثیر تولید قا 
اصالت   رفتن  بین  از  در  همدان  استان 

حد  ها قالی  در  همدان  باف  درشت  ی 
 شود. متوسط ارزیابی می 

  * 
با توجه به تمایل برای تولید و بافت قالی  
رفتن   به اضمحالل  احتمال  ابریشم  تمام 

 بافت وجود دارد. ی درشت ها قالی 

۱۵ 
مزایای تولید قالی تمام ابریشم قم در  

حد  در  همدان  به    استان  رو  متوسط 
 شود. ارزیابی می   پائین 

  * 

این  به  توجه  حضور    با  دلیل  که 
نبود نیروی  تولیدکنندگان در استان همدان  

بوده   نیروی  ی درصورت  ، است بافنده  که 
جوابگوی   قم  استان  در    ها سفارش بافنده 

کاهش   سبب  تولید  مزایای  کمبود  باشند، 
و   تولید  برای  تولیدکننده  تمایل 

 . شود ی م ی در این منطقه  گذار ه ی سرما 

۱۶ 

قالی تمام    شده های تمام تفاوت هزینه 
محل   با  همدان  استان  در  قم  ابریشم 

متوسط  حد  در  بافت  به    اصلی  رو 
 شود. ارزیابی می   پائین 

  * 
هزینه  میزان  که  تمام هرچقدر  شده  های 

تولیدکنندگان برای ورود به   یابد  کاهش 
 . شوند ی بازار همدان بیشتر تشویق م 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه 

به  نتایج  بر  از مصاحبه دست بنا  استان    گذاری ها، عمده سرمایه آمده  در  قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید  برای  تولید 

گیرد، اما تولیدکنندگان و تجار همدان نیز در این زمینه  همدان، توسط تولیدکنندگان و تجار استان قم صورت می 

گیرد،  هایش اوج می هایی است که در دوران رضاشاه فعالیت استان قم یکی از کانون   اند. هایی نموده گذاری سرمایه 

یدکنندگان این استان در دوره معاصر با درک نیاز بازار به تولید قالی تجارِی مبتنی بر سلیقه خریداران جدید،  تول 

تولید   به  ابریشم می ها قالی شروع  تمام  نفیس  به  ی  نسبت  بغضی  بدون هیچ حب و  تولیدکنندگان  این  کنند، 

سازند. به دلیل  کرده و به بازار روانه می   ی مناطق مختلف، هر طرحی را که بازار فروش داشته را تولید ها طرح 

از جمله    ها آن باال تولید قالی تمام ابریشم قم به دیگر است   پذیری سفارش توفیق تولیدکنندگان قم در این شیوه و  

جریانی این چنین    قطع به یقین مثبت و یا منفی ارزیابی کرد،   طور به   توان ی نم که این امر را  کند،  همدان سرایت می 

ی مثبت و منفی را همراه داشته باشد. ما در این پژوهش تنها به بیان  امدها ی پ از زمان  برهه در هر   تواند ی م مسلمٌا 

ثربخشی  ی تاثیرگذار بر این جریان در برهه زمانی مشخصی پرداختیم، که به ترتیِب میزان ا ها مؤلفه مختصری از 

۱۷ 
میزان تمایل تولیدکنندگان قالی استان  
همدان به تولید فرش تمام ابریشم قم  

 شود. در حد زیاد ارزیابی می 
 *  

ورود سرما  بخش    های یه باعث  به  بومی 
 شود. تولید فرش در استان همدان می 

۱۸ 
بافندگان  تمایل  استان    میزان  قالی 

همدان به تولید فرش تمام ابریشم قم  
 شود. در حد زیاد ارزیابی می 

 *  

استان   بافندگان  درآمد  افزایش  باعث 
شود و در خالل تولید قالی قم  همدان می 

ی  ها قالی   فرما یش صورت خو توانند به می 
 درشت باف همدان را نیز تولید کنند. 

۱۹ 
پذیری  تأثیر تولید قالی قم بر سفارش 

ارزیابی   زیاد  حد  در  همدان  استان 
 شود. می 

   *  
شود تولیدکنندگان دیگر مناطق  باعث می 

بازار    بافی قالی  به  ورود  برای  نیز  ایران 
 همدان تشویق شوند. 

۲۰ 
تأثیر تولید فرش قم بر ماندگار شدن  
در   همدان  استان  در  فرش  صنعت 

 شود. سطح متوسط ارزیابی می 
 *  

به لحاظ اقتصادی هرگاه سرمایه انبوهی  
حوزه   هر  باعث    بافی قالی وارد  شود 

شود که عملکرد تولیدکنندگان نسبت  می 
 به قبل بهبود یابد. 

۲۱ 

تمام   فرش  که  مناطقی  در  بافندگی 
می  بافته  به ابریشم  یک  شود  عنوان 

به   بستگی  و  نیست  دائم  شغل 
 شود. سفارش تولید می 

    * 
نتوانند  می باعث   تولیدکنندگان  شود 

صحیحی برای تولیدات انبوه    یزی ر برنامه 
 داشته باشند. 
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، که در هر زمان بسته  شود ی م   گذاری، طرح و نقشه ، سرمایه پذیری سفارش بافندگان، نوع بافت،    مزد دست شامل:  

 به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه قابل تغییر است. 

 به شرح زیر است:   شود های ارائه می بر مبنای یافته که در این پژوهش    اتی پیشنهاد 

شود این  بافنده توسط شورای مزد استان قم، پیشنهاد می   مزد دست با توجه به کارا بودن سیستم نحوه پرداخت    -

 . ابد ی   ایران نیز گسترش   بافی قالی عنوان روش برگزیده در دیگر مناطق  ی متولی به ها آن رویه توسط سازم 

ای  ی و قالی دارای هویت منطقه با توجه به نتایج پژوهش و لزوم جداسازی دو مقوله تولید قالی تجار   -

های  ی متولی جهت جداسازی این دو مقوله در قالی استان همدان و حمایت ها آن شود که سازم پیشنهاد می 

 الزم از هرکدام، باعث رشد و رونق هرچه بیشتر قالی در استان همدان شوند. 

ضمن حفظ    ی دارند، ی استان همدان که قابلیت تولید باال   بافی قالی به علت سفارش پذیر بودن مناطق    -

شود که با ترغیب تولیدکنندگان مناطق دیگر که در محل باف خود  پیشنهاد می ی بافت هر منطقه،  ها اصالت 

 . مزیت تولید کمی دارند، تولید خود را به این منطقه انتقال دهند 
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