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چکیده
به  نزولی  روند  اخیر  سال های  طی  ایران  دستباف  فرش  صادرات 

صادرات  یک دهم  از  کمتر  به  اخیر  سال  در  رقم  این  و  گرفته  خود 

بازار جهانی  از وضعیت  رسیده است. شناخت درست  دهه پیش 

فرش و تعیین صحیح اهداف صادراتی و انتخاب درست کشورهای 

مناسب  انتخاب  در  ایرانی  فرش  صادرکنندگان  به  می تواند  هدف 

کند.  کمک شایانی  ایران  بازار  پس گیری سهم  بازارهای هدف و باز

در این راستا هدف از این مطالعه در ابتدا شناخت ساختار جهانی 

کشورهای هدف صادراتی فرش  بازار فرش و در وهله بعدی تعیین 

از قبیل متوسط  از شاخص ها  ایران است. این مطالعه مجموعه ای 

رشد  میزان  هدف،  کشورهای  به  ایران  فرش  ساله  پنج  صادرات 

، میزان  GDP، میزان درآمد سرانه کشورها، میزان واردات کل آن کشور

تعرفه  نرخ  و  دستباف  فرش  واردات  میزان  مستقیم،  سرمایه گذاری 

تصمیم گیری  روش  با  و  گرفته  نظر  در  را  مختلف  کشورهای  گمرکی 

پرداخته  ایران  برای  هدف  کشور   36 یابی  ارز به  تاپسیس  و  شانون 

چین،  آمریکا،  کشورهای  داد  نشان  تحقیق  یافته های  نتایج  است. 

لبنان  و  ژاپن  انگلستان،  تایلند،  امارات،  کستان،  پا یل،  برز آلمان، 

یافته ها  این  هستند.  مطرح  کشور  صادراتی  مقاصد  برترین  به عنوان 

می تواند به فعالین و صادرکنندگان فرش دستباف ایران جهت بهبود 

صادرات محصوالت خود در بعد شرکتی و افزایش ارزآوری، افزایش 

اشتغال و بهبود تراز تجاری در بخش ملی کمک شایانی کند.
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1. مقدمه: طرح مسأله
فرش دست باف ایران به عنوان یک عنصر هنری و فرهنگی، 

یخ، فرهنگ و اقتصاد  در طول تمدن پرفرازونشیب خود با تار

سال های  طی  در  ی  که  به  طور است.  خورده  پیوند  ایران 

سهم  که  صادراتی  اقالم  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  متمادی، 

رتبه  داشت،  کشور  ملی  ناخالص  تولید  در  را  قابل توجهی 

از  درصد  هفت  حدود  و  غیرنفتی  صادرات  در  ی  ارزآور اول 

اشتغال کل کشور را به خود اختصاص می داد ]1[ ]2[. باوجود 

آن  که صادرات فرش دستباف طی سال های منتهی به اواخر 

را  غیرنفتی  صادرات  ارزش  یک چهارم  از  بیش  پیش،  دهه 

شامل می شد، و باوجود ارزبری و هزینه ایجاد اشتغال پایین، 

اخیر  سال های  طی  مهم  محصول  این  صادرات  متأسفانه 

رفتن سهم  از دست  به  که منجر  نزولی داشته  به شدت سیر 

گزارش  های تجارت  ایران شده است ]3[. طبق  بازار جهانی 

سال های  برای  ایران  اخیر  سال  دو  صادرات  آمار  جهانی، 

که صادرات فرش دستباف  کی از آن است  2018 تا 2019 حا

ایران با کاهش بسیار چشمگیر تنها به حدود 77 میلیون دالر 

می دهد  نشان  گوار  نا اتفاق  این  علل  بررسی  است.  رسیده 

ازجمله  بین الملل  رقبایی جدید در سطح  یک طرف ظهور  از

کستان و ترکیه که با استفاده از روش های  هند، چین، نپال، پا

یابی به دنبال فرصت هایی برای دستیابی به اهداف  نوین بازار

خود بودند، منجر به تشدید فضای رقابتی در سطح جهانی 

به طور مداوم  رقبا  این  ایران شد.  بازار  رفتن سهم  از دست  و 

به دنبال حراست از موقعیت و حفظ بقای خود در بازارهای 

به عنوان  خدمات  و  محصوالت  صادرات  هستند.  مقصد 

شناخته  بین المللی  بازارهای  به  ورود  شکل  عمومی ترین 

می شود که نیازمند مجموعه ای از منابع مالی، انسانی و دیگر 

از   .]4[ است  مالی  یسک های  ر و  ی  سرمایه گذار مؤلفه های 

یکردهای سنتی  تی از قبیل استفاده از رو طرف دیگر مشکال

شیوه های  با  انطباق  عدم  و  سنتی  تبلیغات   ]5[ یابی  بازار

تبلیغاتی بازارهای مقصد ]6[، عدم ارتقا کیفیت و عدم توجه 

به سالیق و نیازهای مصرف کنندگان خارجی ]1[ ]7[ باعث 

کاالی  ارزشمندترین  کاهشی صادرات  روند  و  تشدید اوضاع 

غیرنفتی ایران شده است.

کشور با مشکالت  کنار این موارد، در سال های اخیر  در 

بنابراین  است،  بوده  مواجه  نفت  فروش  و  تحریم  از  ناشی 

ی  ارزآور و  صادراتی  باقابلیت  غیرنفتی  محصوالت  به  توجه 

کنونی  شرایط  در  کشور  مبرم  نیاز  دستباف  فرش  مانند  باال 

اختیار  در  و  کافی  انسانی  منابع  وجود  دلیل  به  است. 

محصول  این  صادرات  کافی،  دانش  و  تخصص  داشتن 

منجر   ، کشور موردنیاز  ارز  از  بخشی  تأمین  بر  عالوه  می  تواند 

کاهش  جهانی،  بازارهای  به  دستیابی  صادرات،  توسعه  به 

ی و افزایش اشتغال  شود ]8[. از منظری دیگر برخی از  بیکار

کشورهای هدف فرش دستباف ایران مانند آلمان و امارات 

گذشته به عنوان محلی برای صادرات مجدد  طی سال های 

یادی از واردات  فرش های دستباف مطرح شده اند که بخش ز

می کنند.  صادر  دیگر  کشورهای  به  مجددا  را  خود  فرش 

متخصصان امر استدالل می کنند یکی از بهترین شیوه های 

شناسایی  بین الملل  سطح  در  ایران  فرش  جایگاه  ارتقای 

تجارت  توسعه  هدف  با  صنعت  این  هدف  بازارهای 

توانمندی ها  از  فراتر  که  چرا است.  آن  صادرات  و  خارجی 

نقش  کاالها،  صدور  و  تولید  در  کشور  هر  پتانسیل های  و 

بازارهای صادراتی و بازارهای هدف نیز حائز اهمیت فراوانی 

کسب وکار  پویای  دنیای  در  می کنند  بیان  محققان  است. 

فعلی، به دلیل وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های 

مهم اجتماعی و اقتصادی بین کشورها و گروه های مختلف 

مصرف کننده، بهره مندی از یک روش نوین برای شناسایی و 

الزامات  مهم ترین  از  خارجی،  هدف  بازارهای  اولویت بندی 

به  دستیابی   .]9[ می آید  به حساب  صادراتی  هدف  به  نیل 

این مهم هدف از انجام این مطالعه است.

طی سال های گذشته مطالعاتی که در خصوص صادرات 

بازارهای جهانی انجام  شده است،  به  ایرانی  فرش دستباف 

شرکای  با  دوجانبه  ی های  همکار مدل  ارائه  ی  رو بیشتر 

خارجی جهت صادرات فرش ]10[، عوامل مؤثر بر رفتار خرید 
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 ،]1[ ایرانی  فرش  از  پا  ارو اتحادیه  کشورهای  مصرف کنندگان 

به کارگیری تجارت  راه کارهای   ،]4[ ]11[ الگوی صادراتی  ارائه 

کالن  عوامل  بررسی   ،]8[ فرش  صادرات  در  الکترونیک 

در  بنابراین،  بوده اند.  متمرکز   ]3[ فرش  صادرات  بر  اثرگذار 

و  نفت  فروش  در  را  عدیده ای  مشکالت   ، کشور که  موقعیتی 

کاهش  جهت  در  و  می شود  متحمل  الزم  درآمدهای  تأمین 

تا  دارد  ضرورت  نفتی،  درآمدهای  به  کشور  دائمی  وابستگی 

دستباف  فرش  جهانی  وضعیت  از  درست  شناخت  ضمن 

برای رفع موانع صادراتی فرش دستباف،  راه حل هایی  ارائه  و 

سالیق  و  توانمندی ها  به  توجه  با  درستی  هدف  بازارهای 

این  راستا  این  در  کنیم.  پیدا  ایرانی  فرش  مصرف کنندگان 

که  تغییراتی  به  توجه  با  بتواند  تا  است  آن  پی  در  مطالعه 

است،  افتاده  اتفاق  جهانی  سطح  در  اخیر  سال های  طی 

فرش  برای  صادراتی  هدف  کشورهای  صحیح  شناسایی  با 

ایران گامی کوچک در جهت تغییر روند نزولی صادرات فرش 

پاسخ  دنبال  به  خالصه  به طور  مطالعه  این  بردارد.  دستباف 

به دو سؤال مهم است. اول اینکه ساختار بازار جهانی فرش 

در طی پنج سال گذشته به چه شکل بوده است؟ دوم اینکه 

جایگاه ایران در این بازار چه تغییراتی داشته و کدام کشورها 

کشورهای هدف صادراتی فرش دستباف ایران  باید به عنوان 

انتخاب شوند؟

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

ساختار بازار

رقابت  و  انحصار  انتزاعی  شکل  دو  به  را  ی  بازار هر  ساختار 

ورود  آزادی  درجه  بنگاه ها،  تعدد  نظیر  ویژگی هایی  با  کامل 

میزان  و  کاال  همگنی  درجه  کامل،  اطالعات  وجود  خروج،  و 

عامل  ویژگی ها  این  کرد.  تقسیم  می توان  اقتصادی  سود 

ساختار   .]12[ می شوند  محسوب  یکدیگر  از  بازارها  تفکیک 

که  بازار درواقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است 

رقابت  و  ی  قیمت گذار ماهیت  می توان  آن ها  شناسایی  با 

و  جنبه ها  برجسته ترین  از   .]13[ کرد  تعیین  را  بازار  در  آن 

خصوصیات سازمانی بازار می توان به تمرکز فروشندگان، تمرکز 

کاال اشاره نمود. درجه  خریداران، شرایط ورود و درجه تفاوت 

تمرکز فروشندگان در بازار توسط تعداد فروشندگان و چگونگی 

یع اندازه آن ها تعیین می شود. تمرکز خریداران نیز یکی از  توز

که نقش مؤثری در ماهیت  خصوصیات سازمانی بازار است 

اشاره  خریداران  تمرکز  می کند.  ایفا  بازار  در  رقابت  میزان  و 

هرچه  دارد.  مختلف  خریداران  بین  بازار  محصول  یع  توز به 

از  کمی  تعداد  توسط  تولیدشده  محصول  از  بیشتری  درصد 

ی شود، درجه تمرکز خریداران بیشتر خواهد  خریداران خریدار

بود و تولیدکنندگان قادر به تعیین و تثبیت قیمت به دلخواه 

کاال )همگن و غیرهمگن( نیز  خود نخواهند بود ]12[. تفاوت 

کیفیت  در  تفاوت  بازار است.  ی  از متغیرهای ساختار یکی 

تفاوت  یا  و  بسته بندی  و  طراحی  در  تفاوت  رقیب،  کاالهای 

، هزینه های سنگین تحقیقات و تبلیغات  در شهرت و اعتبار

خریداران  می شود  باعث  تولید،  جدید  روش های  ابداع  و 

بعضی از آن ها را ترجیح دهند. شرایط ورود بیانگر سختی و یا 

سهولت ورود به یک بازار است و هرچه ورود به بازار سخت تر 

ی و تبانی و  باشد، بنگاه های موجود در آن بازار قادر به همکار

در پیش گرفتن رفتار غیررقابتی می باشند ]13[. گفتنی است 

دو عامل در ساختار بازار از اهمیت اساسی برخوردار است: 

بنگاه ها  آن  )مقیاس(  اندازه  دیگری  و  بنگاه ها  تعداد  یکی 

کمتر باشد، احتمال عملکرد  است. هراندازه تعداد بنگاه ها 

ی بازار بیشتر است. به عالوه، وقتی یک بنگاه بزرگ  انحصار

بازار حضور دارند، احتمال  کوچک در یک  و چندین بنگاه 

ی بودن آن بازار بسیار بیشتر از حالتی است که تنها  انحصار

آن  در  ی  مساو کم وبیش  اندازه های  با  منتهی  بنگاه،  چند 

حضور دارند ]13[.

شاخص های اندازه گیری ساختار بازار

در اقتصاد کاربردی، شاخص های متعددی برای اندازه گیری 

به  می توان  میان  آن  از  که  دارد  وجود  بازار  ساختار  نوع 
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قیمتی،  تبعیض  بنگاه ها،  تعداد  معکوس  شاخص های 

، شاخص هرفیندال،  ، نرخ های سود، نسبت تمرکز شاخص لرنر

کی، شاخص آنتروپی،  حاشیه قیمت ـ هزینه، شاخص هانا ـ 

بنگاه ها  اندازه  یتم  الگور و  یانس  وار تغییرات  جینی،  ضریب 

اشاره کرد ]14[.

ساده ترین  شاخص،  این  بنگاه ها:  تعداد  معکوس  ـ  الف 

شاخص تمرکز است. یکی از نقاط ضعف این شاخص، 

دادن اهمیت برابر به همه بنگاه ها است ]15[. 

نشان دهنده   ، تمرکز نسبت   :)CRi( تمرکز  نسبت های  ـ  ب 

کل  به  بنگاه ها  بزرگ ترین  از  تا   i فروش(  )یا  تولید  اندازه 

 ، اندازه تولید )یا فروش( بازار است. به عبارت مشخص تر

نسبت تمرکز یک بنگاهی را با CR1 نشان می دهد و مبین 

، چه سهمی  که بزرگ ترین بنگاه موجود در بازار آن است 

( را تشکیل می دهد و نسبت  از اندازه تولید )یا فروش بازار

تمرکز n بنگاهی را با CRn نشان می دهد و بیانگر نسبت 

مجموع اندازه n تا از بزرگ ترین بنگاه های موجود در بازار 

در  که  ازآنجا است.  بازار  فروش(  )یا  تولید  اندازه  کل  به 

یع  توز یادی  ز بنگاه های  بین  در  بازار  اندازه  رقابتی،  بازار 

 ،)CR1( بنگاهی  یک  تمرکز  نسبت  درنتیجه  و  می شود 

حتی  و   )CR8( هشت بنگاهی   ،)CR4( چهاربنگاهی 

شانزده بنگاهی )CR16( ارقام کوچکی خواهد بود، در یک 

کل اندازه بازار را تشکیل  کامل، یک بنگاه،  بازار انحصار 

می دهد و نسبت تمرکز یک بنگاهی نزدیک به یک است 

، نوع ساختار بازار )رقابت  ]14[. با شاخص نسبت تمرکز

ی( تاحدودی مشخص می شود؛ ولی اطالعات  و انحصار

جامعی از وضعیت بنگاه های دیگر بازار ارائه نمی دهد. 

رفع  برای   )HI( هرفیندال  شاخص  هرفیندال:  شاخص  ـ  ج 

معکوس  و  تمرکز  نسبت  شاخص های  نقایص  برخی 

کرد.  پیشنهاد   )1959( هرفیندال  را  بنگاه ها  تعداد 

بین  بازار  اندازه  یع  توز چگونگی  هرفیندال،  شاخص 

نسبت  از  بهتر  را  بازار  ساختار  نوع  و  موجود  بنگاه های 

HI، به تمامی نقاط  تمرکز مشخص می سازد. با شاخص 

موجود  اطالعات  از  و  می شود  توجه  تمرکز  منحنی  ی  رو
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همه  اطالعات  از   ، تمرکز شاخص  برخالف  شاخص، 

می شود.  استفاده  تمرکز  درجه  محاسبه  برای  بنگاه ها 

شاخص هرفیندال )HI( با فرمول زیر محاسبه می شود:
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 اساسی اهمیت از بازار ساختار در عامل دو است (. گفتنی6831)حسینی و هومن،  باشند یم غیررقابتی رفتار پیش گرفتن
 احتمال باشد، ها کمتر بنگاه تعداد هراندازه. است ها بنگاه آن( مقیاس) اندازه دیگری و ها بنگاه یکی تعداد: است برخوردار
 احتمال دارند، حضور بازار یک در کوچک بنگاه و چندین بزرگ بنگاه یک وقتی بعالوه،. است بیشتر بازار انحصاری عملکرد

 آن حضور در مساوی شیوب کم یها اندازه با منتهی بنگاه، چند تنها که است حالتی از بسیار بیشتر بازار آن بودن انحصاری
 .(6838دارند )حسینی و پرمه، 

 
 ساختاربازاریریگاندازهیهاشاخص

 یها توان به شاخص یان میه از آن مکوجود دارد  نوع ساختار بازار یریگ اندازه یبرا یمتعدد یها ، شاخصیاربردکدر اقتصاد 
نه، یمت ـ هزیة قیندال، حاشیز، شاخص هرفکتمر سود، نسبت یها ، شاخص لرنر، نرخیمتیض قی، تبعها بنگاهوس تعداد کمع

لر، یم ورد )مدّال، دابسون کاشاره  ها بنگاهاندازة  تمیالگور وانس یرات واریی، تغینیب جی، ضری، شاخص آنتروپکیشاخص هانا ـ 
6991). 

ت ین شاخص، دادن اهمیاز نقاط ضعف ا یکیز است. کن شاخص تمریتر ن شاخص، سادهیا:هابنگاهوستعدادکالفـمع
 (6991، کالرکاست. ) ها بنگاه همهبرابر به 

ل اندازة کبه  ها بنگاه ترین بزرگاز  تا iا فروش( ید )یاندازة تول دهنده نشانز، کتمرنسبت :(CRi)زکتمریهابـنسبت
ه کن آن است یدهد و مب ینشان م CR1را با  یبنگاه یکز ک، نسبت تمرتر مشخصا فروش( بازار است. به عبارت ید )یتول

را با  یبنگاه nز کدهد و نسبت تمر یل مکیا فروش بازار( را تشید )یاز اندازة تول یبنگاه موجود در بازار، چه سهم ترین بزرگ
CRn انگر نسبت مجموع اندازة یدهد و ب ینشان مn ا فروش( ید )یل اندازة تولکموجود در بازار به  یها بنگاه ترین بزرگاز  تا

 یبنگاه کیز کجه نسبت تمرید و درنتوش یمع یتوز یادیز یها بنگاه نیدر ب، اندازة بازار یدر بازار رقابت ازآنجاکهبازار است. 
(CR1)ی، چهاربنگاه (CR4) ،یبنگاه هشت (CR8و حت )یبنگاه 61 ی (CR16)  بازار  یکخواهد بود، در  یکوچکارقام
است )مداّل، دابسون و  یکبه  یکنزد یبنگاه یک زکدهد و نسبت تمر یل مکیل اندازة بازار را تشک بنگاه، یکامل، کانحصار 

اطالعات جامعی ولی  ؛شود میانحصاری( تاحدودی مشخص  رقابت وبازار )نوع ساختار  نسبت تمرکز،با شاخص  (.6991لر، یم
 . دهد ارائه نمیهای دیگر بازار  از وضعیت بنگاه

ندالیجـشاخصهرف
( 6919ندال )یرا هرف ها بنگاهتعداد وسکمعو  زکنسبت تمر یها ص شاخصینقا یرفع برخ یبرا (HI)ندال یهرفشاخص 

ز کهتر از نسبت تمرباختار بازار را سموجود و نوع  یها ن بنگاهیاندازة بازار بع یتوز یندال، چگونگیاخص هرفش .ردکشنهاد یپ
 ین منحنیشود و از اطالعات موجود در سراسر ا یز توجه مکتمر یمنحن ینقاط رو یتمام به، HIبا شاخص  .سازد یمشخص م
ز استفاده کمحاسبة درجة تمر یبرا ها بنگاه همهز، از اطالعات کن شاخص، برخالف شاخص تمریشود، درواقع، در ا یاستفاده م

 :شود یمر محاسبه یزفرمول با  (HI)ندال یشاخص هرف .شود یم
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( x) ها بنگاهدر شاخص فوق، تعداد  .ل اندازة بازار استکاز  ها بنگاهسهم  Sموجود در بازار و  یها تعداد بنگاه nفرمول،  نیدر ا
در سان یک ینسب یها بنگاه با اندازه یشمار یاگر تعداد ب .ردیگ ی( در محاسبه مدنظر قرار مxi) ها آن ینسب یها و اندازة سهم

نابرابر در  ینسب یها بنگاه و با اندازه یمکو اگر تعداد  صفر خواهد بود به یکو نزد کوچکار یندال بسیبازار باشند، شاخص هرف
( با مطالعات بیشتر روی 6919آدلمن ) .(6919ندال، یخواهد بود )هرف یکبه  یکن شاخص نزدیا بازار وجود داشته باشند،

، به شاخص هرفیندال دست یافت. اگر تعداد تمرکز های منحنی او با جمع شیب تعمیم دهد.شاخص هرفیندال توانست آن را 
باشد، شیب منحنی تمرکز در این صنعت  aiبنگاه از این صنعت  ni فروشو تعداد  Aها در یک صنعت  بنگاه فروشکل 

 شود: محاسبه میصورت زیر  به

  )2(
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در این فرمول، n تعداد بنگاه های موجود در بازار و S سهم 

بنگاه ها از کل اندازه بازار است. در شاخص فوق، تعداد بنگاه ها 

)x( و اندازه سهم های نسبی آن ها )xi( در محاسبه مدنظر قرار 

ی بنگاه با اندازه های نسبی یکسان  گر تعداد بی شمار می گیرد. ا

به  نزدیک  و  کوچک  بازار باشند، شاخص هرفیندال بسیار  در 

کمی بنگاه و با اندازه های نسبی  گر تعداد  صفر خواهد بود و ا

به  نزدیک  شاخص  این  باشند،  داشته  وجود  بازار  در  نابرابر 

ی  رو بیشتر  مطالعات  با   ،)1969( آدلمن   .]16[ بود  خواهد  یک 

جمع  با  او  دهد.  تعمیم  را  آن  توانست  هرفیندال  شاخص 

، به شاخص هرفیندال دست یافت.  شیب های منحنی تمرکز

کل فروش بنگاه ها در یک صنعت A و تعداد فروش  گر تعداد  ا

ai باشد، شیب منحنی تمرکز در این  از این صنعت  ni بنگاه 

صنعت به صورت زیر محاسبه می شود:
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا

(8                                                          ) 
 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت

 
(9) 

 د:یآ یدست م ر بهیرابطة زن آن، یانگیم یگذاریسر فوق و جاک کیکبا تف

(11)                                                             
 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
 

 ها بنگاهات آن از نظر تعداد و اندازة یف ساختار بازارها و خصوصیط (:1)جدول 
 شرح

 زکتمر یها نسبت
(CRiدرصد ) 

 ندالیشاخص هرف
(HI) بازار یاصل یژگیو 

 CR10 0HI املکرقابت 
در از بازار را  یه سهمکب، بدون آنیبنگاه رق 51ش از یب

 .داشته باشند اختیار

A
ai
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N 1
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را  بنگاه  هر  ی  بازار سهم  برابر  وزنی  با  شیب ها  مجموع 

می توان به صورت زیر نوشت:
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 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
 

 ها بنگاهات آن از نظر تعداد و اندازة یف ساختار بازارها و خصوصیط (:1)جدول 
 شرح

 زکتمر یها نسبت
(CRiدرصد ) 

 ندالیشاخص هرف
(HI) بازار یاصل یژگیو 

 CR10 0HI املکرقابت 
در از بازار را  یه سهمکب، بدون آنیبنگاه رق 51ش از یب
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به صورت زیر خواهد بود:
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا

(8                                                          ) 
 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت

 
(9) 

 د:یآ یدست م ر بهیرابطة زن آن، یانگیم یگذاریسر فوق و جاک کیکبا تف

(11)                                                             
 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
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 ندالیشاخص هرف
(HI) بازار یاصل یژگیو 
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در از بازار را  یه سهمکب، بدون آنیبنگاه رق 51ش از یب
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا

(8                                                          ) 
 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت
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 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
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شاخص  از  استفاده  با  می توان  را  هرفیندال  تمرکز  شاخص 

اندازه  میانگین  نوشت.  نیز  تغییرات  ضریب  به نام  نابرابری 

بنگاه ها در صنعت برابر است با: 
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا

(8                                                          ) 
 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت

 
(9) 

 د:یآ یدست م ر بهیرابطة زن آن، یانگیم یگذاریسر فوق و جاک کیکبا تف

(11)                                                             
 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
 

 ها بنگاهات آن از نظر تعداد و اندازة یف ساختار بازارها و خصوصیط (:1)جدول 
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 زکتمر یها نسبت
(CRiدرصد ) 

 ندالیشاخص هرف
(HI) بازار یاصل یژگیو 

 CR10 0HI املکرقابت 
در از بازار را  یه سهمکب، بدون آنیبنگاه رق 51ش از یب
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یانس اندازه بنگاه ها برابر خواهد بود با: بنابراین،  وار
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا
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 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت
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 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
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در از بازار را  یه سهمکب، بدون آنیبنگاه رق 51ش از یب
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و درنتیجه می توان مربع ضریب تغییرات را به صورت زیر 

نوشت:
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا
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 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت
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 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
 

 ها بنگاهات آن از نظر تعداد و اندازة یف ساختار بازارها و خصوصیط (:1)جدول 
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ی میانگین آن، رابطه زیر  با تفکیک کسر فوق و جایگذار

به دست می آید:
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نام  هب یتوان با استفاده از شاخص نابرابر یندال را میز هرفکشاخص تمر .( استSiهر بنگاه ) یسهم بازار ن رابطه،یدر ا
  در صنعت برابر است با: ها بنگاهن اندازة یانگیم .ز نوشتیرات نییب تغیضر

     
(7) 

 برابر خواهد بود با: ها بنگاهانس اندازة یوار  ن،یبنابرا

(8                                                          ) 
 وشت:ر نیصورت ز رات را بهییب تغیتوان مربع ضر یجه میو درنت
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 د:یآ یدست م ر بهیرابطة زن آن، یانگیم یگذاریسر فوق و جاک کیکبا تف

(11)                                                             
 یتوق .دارد ی( بستگN) بازاردر  ها بنگاه( و هم به تعداد Cبازار ) در ها بنگاه عیدر توز یندال، هم به نابرابریپس شاخص هرف

ن بازار انحصار یه مبکخواهد شد  یکندال برابر یشاخص هرف باشد، N=1رات( صفر و ییب تغیا ضریرات )ییب تغیمربع ضر
دهندة بازار  ه نشانکن شاخص صفر خواهد شد ی، ااندازه همو  کوچکبنگاه  یادیدرمقابل، در صورت وجود تعداد ز .امل استک

 7در  کامل تا رقابت کامل انحصارتوان از  یم ندالیو هرف زکوجه به مقدار شاخص تمررا با ت یواقع یبازارها .امل استکرقابت 
( باشد، بازار 1از  1/1) 1111این شاخص در آن کمتر از  کهشاخص هرفیندال، بازاری مطابق  .(1جدول رد )ک کیکدسته تف

 آید. حساب می آن بازار غیررقابتی به( باشد، 1از  18/1) 1811بازاری بیش از  HIشود؛ و اگر شاخص  رقابتی محسوب می
 

 ها بنگاهات آن از نظر تعداد و اندازة یف ساختار بازارها و خصوصیط (:1)جدول 
 شرح

 زکتمر یها نسبت
(CRiدرصد ) 

 ندالیشاخص هرف
(HI) بازار یاصل یژگیو 

 CR10 0HI املکرقابت 
در از بازار را  یه سهمکب، بدون آنیبنگاه رق 51ش از یب

 .داشته باشند اختیار

A
ai







Ni

i
ia

N 1

222 1 

  )10(

یع بنگاه ها در  توز نابرابری در  به  پس شاخص هرفیندال، هم 

بازار )C( و هم به تعداد بنگاه ها در بازار )N( بستگی دارد. وقتی 

باشد،   N=1 و  صفر  تغییرات(  ضریب  )یا  تغییرات  ضریب  مربع 

انحصار  بازار  مبین  که  شد  خواهد  یک  برابر  هرفیندال  شاخص 

یادی بنگاه کوچک  کامل است. درمقابل، در صورت وجود تعداد ز

بازار  نشان دهنده  که  شد  خواهد  صفر  شاخص  این  هم اندازه،  و 

را با توجه به مقدار شاخص  کامل است. بازارهای واقعی  رقابت 

در  کامل  رقابت  تا  کامل  انحصار  از  می توان  هرفیندال  و  تمرکز 

کرد )جدول 1(. مطابق شاخص هرفیندال،  هفت دسته تفکیک 

کمتر از 1000 )0/1 از 1( باشد، بازار  که این شاخص در آن  ی  بازار

ی بیش از 1800  گر شاخص HI بازار رقابتی محسوب می شود؛ و ا

)0/18 از 1( باشد، آن بازار غیررقابتی به حساب می آید. 

جدول 1- طیف ساختار بازارها و خصوصیات آن از نظر تعداد و اندازه بنگاه ها

شرح
نسبت های تمرکز

)CRi( درصد
شاخص هرفیندال

)HI(
ویژگی اصلی بازار

بیش از 50 بنگاه رقیب، بدون آنکه سهمی از بازار را در اختیار داشته باشند.CR1→0HI→0رقابت کامل

یاد؛ هیچ کدام بیش از 10 درصد بازار را در انحصار ندارند. CR1 < 1015 <  )1/H1( ≤ 30رقابت انحصاری تعداد بنگاه های رقیب مؤثر ز

4 بنگاه، حداکثر 40 درصد بازار را در انحصار دارند.CR4 < 4010 <  )1/H1( ≤ 15انحصار چندجانبه باز

4 بنگاه، دست کم 40 درصد و حداکثر 60 درصد بازار را در انحصار دارند.CR4 ≤ 606 <  )1/H1( ≤ 10 ≥ 40انحصار چندجانبه

4 بنگاه، دست کم 60 درصد بازار را در انحصار دارند.CR4 > 603 <  )1/H1( ≤ 6انحصار چندجانبه بسته

یک بنگاه به تنهایی بیش از 50 درصد بازار را در انحصار خود دارد.CR1≥ 501 <  )1/H1( ≤ 3بنگاه مسلط

یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد.CR1→100HI→1انحصار کامل

.189-195 :1995 ، منبع: شیفرد، 1990؛ مّدال، دابسون و میلر
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ساختار بازار واردات جهانی فرش دستباف

-2015 سال های  در  دستباف  فرش  جهانی  واردات  ارزش 

که به طور  2019 جمعًا حدود 4/595 میلیارد دالر بوده است 

این  برای  جهانی  تقاضای  دالر  میلیون   919 ساالنه  متوسط 

در  دالر  میلیون   994 از  آن  جهانی  تقاضای  دارد.  وجود  کاال 

رشد  روند  با   2019 سال  در  دالر  میلیون   802 به   2015 سال 

آمار  این  که  زمانی  است.  گذاشته  کاهش  به  رو  درصد   -4

را با رشد ساالنه ارزش صادراتی جهان برای سال های 2018 

در  هستیم.   -13 رشد  روند  شاهد  می کنیم،  مقایسه   2019 تا 

بازار تجارت جهانی فرش دستباف به صورت میانگین بیش 

کشور طی سال  که از آن میان 61  کشور حضور دارند  از 153 

کشور طی سال 2017  کشور طی سال 2018 و 65  2019 و 73 

و 72 کشور طی سال 2016 و 75 کشور طی سال 2015 بیش از 

0.5 میلیون دالر واردات داشته اند. اما به طور میانگین هرسال 

حدود 2 کشور طی کل دوره پنج ساله بیش از 50 میلیون دالر 

آمریکا،  کشورهای  که  داشته اند  دستباف  فرش  برای  تقاضا 

کاال  این  واردکننده  بزرگ  کشور  چهار  ژاپن  انگلیس،  آلمان، 

فرش  کشورها  این  که  می شوند  محسوب  جهانی  بازار  در 

وارد  مجدد  صادرات  یا  داخلی  مصرف  باهدف  عمدتًا  را 

آمریکا  گفتنی است طی این دوره پنج ساله سهم  می کنند. 

درصد   43.61 حدودًا  دستباف  فرش  جهانی  تقاضای  از 

که رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این  بوده است 

کشور به همراه آلمان بزرگ ترین واردکنندگان فرش دستباف 

را  جهانی  تقاضای  کل  درصد   50 از  بیش  جمعًا  که  هستند 

تشکیل می دهند. در سال 2019 بیش از 336 میلیون دالر )با 

 312 که  است  داشته  فرش  واردات  تن(   16879 وزنی  ارزش 

میلیون دالر آن صرف مصرف داخلی و بقیه آن مجددًا توسط 

کشور به دیگر نقاط جهان صادر شده است. آلمان نیز  این 

وارد  دستباف  فرش  دالر  میلیون   70 حدود  سال  همین  طی 

که 46 میلیون دالر )با ارزش وزنی 3079 تن( آن  کرده است 

کرده است.  کشورهای دیگر صادر  را مصرف و بقیه آن را به 

کشورهای آسیایی ژاپن با 37 میلیون دالر )معادل  در میان 

722 تن( و با دراختیار داشتن 4/5 درصد از سهم جهانی، 

به  را   2019 سال  در  دستباف  فرش  واردات  میزان  باالترین 

هیچ کدام  آن که  جالب  نکته  است.  داده  اختصاص  خود 

کشور برتر واردکننده  کشورهای حوزه خلیج فارس جزو ده  از 

فرش به حساب نمی آیند. در این میان امارات متحده عربی 

خود  همسایگان  سایر  از  بیشتر  دالر  میلیون   21 حدود  با 

نیز باهدف صادرات  کثر آن  ا که  واردات فرش داشته است 

به  مربوط  اطالعات  است.  شده  انجام  دیگر  کشورهای  به 

واردات جهانی فرش دستباف برای دوره پنج ساله در جدول 

)2( آورده شده است.

ساختار صادرات جهانی فرش دستباف

با مقایسه آمار صادرکنندگان و واردکنندگان فرش دستباف 

اصلی  کشورهای  که  برد  پی  نکته  این  به  می توان  جهان  در 

تجارت  در  عمده  صادرکنندگان  به عنوان  غالبًا  تولیدکننده 

از  کشورهایی  میان،  این  در  و  می آیند  به شمار  جهانی 

مجدد  صادرات  به  اقدام  نیز  امارات  و  آلمان  آمریکا،  قبیل 

جهانی  صادرات  ارزش  می  کنند.  خود  وارداتی  فرش  های 

هفت  از  بیش  به   2015-2019 سال های  در  دستباف  فرش 

رسیده   ) دالر میلیارد   1/408 ساالنه  )متوسط  دالر  میلیارد 

جهانی  صادرات  میزان   2019 سال  در  بااین وجود  است. 

این  طی  رسید.  دالر  میلیارد  یک  از  کمتر  به  دستباف  فرش 

که  کل جهان با رشد 8- روبرو شده است  سال ها صادرات 

رشد  با  مصر   ،-11 با  ترکیه   ،-24 رشد  با  چین  میان  این  در 

در  بوده اند.  نزولی  روند  شاهد  درصد   -9 رشد  با  هند  و   -10

همین دوره ایتالیا با رشد 14 درصدی، خود را جزو کشورهای 

نتایج  بامالحظه  است.  کرده  مطرح  مجدد  صادرکنندگان 

به دست آمده دوره پنج ساله مشخص می شود که هند چهار 

سال بزرگ ترین کشور عرضه کننده بوده است و ایران فقط در 

را  اول  رتبه  توانسته  با صادرات 424 میلیون دالر  سال 2017 

آورد و مصر در رتبه های بعدی جای می گیرد. این  به دست 

جهانی  صادرات  درصد   50 از  بیش  درمجموع  کشور  سه 
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دو  صادرات  آمار  بررسی  داشتند.  اختیار  در  را  کاال  این 

کاهش  با  ایران  صادرات  که  است  آن  از  کی  حا اخیر  سال 

 7/9( دالر  میلیون   77 حدود  به  تنها   -46 چشمگیر  بسیار 

درصد از بازار جهانی( رسیده است. البته در همین دو سال 

است.  شده  مواجه   -17 رشد  روند  با  جهانی  صادرات  کل 

ایران  جای  نپال  و  مصر  هند،  همچون  ی  نوظهور کشورهای 

و  سال ها  همین  طی  هند  گرفته اند.  جهانی  بازارهای  در  را 

روبرو  با رشد منفی  کشورهای صادرکننده  کثر  ا آن که  باوجود 

بودند، رشد 2 درصدی )31/7 درصد از بازار جهان( را تجربه 

با  و  کاهش صادرات  بیشترین  با  ایران  از  بعد  اما مصر  کرد. 

به  رو  روند  رسید.  درصد   18/2 سهم  به  درصدی   -35 تنزل 

کاهش چین طی دوره پنج ساله، در دو سال گذشته نیز ادامه 

را  جهانی  بازارهای  از  درصد   3/8 تنها   -22 رشد  با  و  یافته 

کشورهای  کثر  کاهش صادرات ا پوشش داده است. باوجود 

مطرح تولیدکننده فرش دستباف در جهان، ترکیه با رشد 13 

کرده اند.  روند مثبتی ثبت  با رشد 21 درصد  ایتالیا  و  درصد 

در  دستباف  فرش  جهانی  صادرات  به  مربوط  اطالعات 

جدول )3( نشان داده شده است.

جدول 2- ساختار واردات جهانی فرش دستباف

واردات جهانی فرش دستباف

نسبت 
سهم

میزان واردات 
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان واردات
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان واردات
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان واردات

 ) )میلیون دالر
کشور

نسبت 
سهم

میزان واردات 
) )میلیون دالر

کشور رتبه

2015 2016 2017 2018 2019

41.54 413 آمریکا 46.87 450 آمریکا 43.48 387 آمریکا 44.34 419 آمریکا 41.86 336 آمریکا 1

11.31 112 آلمان 10.14 97 آلمان 9.68 86 آلمان 7.45 70 آلمان 8.43 67 آلمان 2

4.52 45 انگلیس 4.51 43 انگلیس 4.34 38 انگلیس 4.60 43 انگلیس 6.54 52 انگلیس 3

4.21 41 ژاپن 3.48 33 ژاپن 3.72 33 ژاپن 3.99 37 ژاپن 4.71 37 ژاپن 4

3.03 301 ترکیه 2.89 27 کانادا 2.98 26 کانادا 2.74 26 کانادا 3.40 27 کانادا 5

2.91 28 سوئیس 2.61 25 ایتالیا 2.82 25 ایتالیا 2.74 25 سوئیس 3.20 25 ایتالیا 6

2.66 26 کانادا 2.38 22 سوئیس 2.70 24 سوئیس 2.71 25 ایتالیا 2.97 23 سوئیس 7

2.51 25 ایتالیا 2.31 22 فرانسه 2.52 22 فرانسه 2.35 22 امارات 2.10 16 فرانسه 8

2.17 21 فرانسه 2.10 20 امارات 2.41 21 استرالیا 2.18 20 فرانسه 1.95 15 استرالیا 9

1.49 14 سوئد 1.97 18 استرالیا 2.21 19 امارات 2.14 20 استرالیا 1.92 15 اتریش 10

76.40 760 جمع ده کشور 79.32 762 جمع ده کشور 76.89 684 جمع ده کشور 75.30 712 جمع ده کشور 77.11 619 جمع ده کشور

23.60 234 سایر 20.68 198 سایر 23.11 205 سایر 24.69 233 سایر 22.88 183 سایر

100 994 جمع کل 100 960 جمع کل 100 890 جمع کل 100 946 جمع کل 100 802 جمع کل

comtrade.org منبع: محاسبه شده توسط محققان بر اساس داده های
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جدول 3- ساختار صادرات جهانی فرش دستباف

صادرات جهانی فرش دستباف

نسبت 
سهم

میزان صادرات
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان صادرات
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان صادرات
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان صادرات
) )میلیون دالر

کشور
نسبت 

سهم
میزان صادرات
) )میلیون دالر

کشور رتبه

2015 2016 2017 2018 2019

25.95 449 هند 26.05 416 هند 26.73 424 ایران 24.75 313 هند 36.46 312 هند 1

17.80 308 مصر 22.54 360 ایران 24.25 385 هند 22.38 283 مصر 21.40 183 مصر 2

16.79 290 ایران 18.17 290 مصر 18.87 299 مصر 18.82 238 ایران 7.20 61 پاکستان 3

6.96 120 چین 5.23 83 پاکستان 4.38 69 پاکستان 5.22 66 پاکستان 5.63 48 ترکیه 4

5.77 99 پاکستان 4.90 78 چین 4.23 67 نپال 3.88 49 چین 4.46 38 چین 5

5.21 90 افغانستان 4.61 73 نپال 3.74 59 چین 3.76 47 آلمان 4.42 37 آلمان 6

4.45 77 ترکیه 3.26 52 آلمان 2.96 47 آلمان 3.32 42 ترکیه 4.01 34 ایتالیا 7

3.677 63 نپال 3.19 50 ترکیه 2.85 45 ترکیه 3.17 40 امارات 2.80 24 آمریکا 8

3.20 55 آلمان 2.44 38 افغانستان 2.76 43 امارات 2.17 27 آمریکا 2.26 19 امارات 9

1.27 22 آمریکا 1.39 22 آمریکا 1.48 23 آمریکا 1.76 22 افغانستان 1.85 15 انگلیس 10

91.11 1577 جمع ده کشور 91.82 1466 جمع ده کشور 92.28 1465 جمع ده کشور 89.27 1131 جمع ده کشور 90.52 776 جمع ده کشور

8.89 153 سایر 8.18 130 سایر 7.72 122 سایر 10.73 135 سایر 9.48 81 سایر

100 1730 جمع کل 100 1597 جمع کل 100 1587 جمع کل 100 1266 جمع کل 100 857 جمع کل

comtrade.org منبع: محاسبه شده توسط محققان پژوهش بر اساس داده های

ساختار صادرات فرش دستباف ایران

سال های  طی  ایران  دستباف  فرش  صادرات  روند  بررسی 

فرش  می دهد.  نشان  را  محصول  این  نزولی  روند  گذشته 

در  به خصوص  متمادی  سال های  برای  ایران  دستباف 

الی   1 به  نزدیک  )با  شمسی  هشتاد  و  هفتاد  دهه  سال های 

ایران  غیرنفتی  محصول  ارزآورترین  به عنوان   ) دالر میلیارد   2

روند  شاهد  اخیر  سال های  طی  اما   .]12[ می شد  محسوب 

کاهش صادرات فرش دستباف ایران هستیم. همان طور که در 

 1390 سال های  حوالی  در  است  شده  داده  نشان   )4( جدول 

نزولی  روند  مختلفی  دالیل  به  ایران  صادرات  میزان   ،1394 تا 

مجددًا   1396 و   1395 سال های  طی  است.  گرفته  خود  به 

و  دیگر  بار  اما  هستیم،  فرش  صادرات  در  بهبود  کمی  شاهد 

این بار با شدت چشمگیری شاهد نزول ارزش صادرات فرش 

دستباف ایران به کمتر از 80 میلیون دالر هستیم. در موقعیتی 

با مسائل و  ایران به خاطر مشکالت تحریم  که صادرات نفت 

ی مواجه شده است، صادرات فرش ایران به مانند  موانع بسیار

ایران  اقتصاد  به  شایانی  کمک  می توانست  پیشین  دهه های 
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اقتصادی  مشکالت  نه تنها  صادرات،  کاهش  این  اما  باشد، 

ازجمله  اجتماعی  مسائل  شاهد  بلکه  کرد،  خواهد  بیشتر  را 

ی، افزایش جرائم اجتماعی و مواردی از این قبیل  افزایش بیکار

سال  پنج  برای  ایران  فرش  صادرات  وضعیت  بود.  خواهیم 

اخیر در مقایسه با وضعیت کلی بازار فرش دستباف جهان در 

نمودار  این  در  توجه  جالب  نکته  است.  شده  ارائه   )1( نمودار 

کل  کاهش صادرات ایران،  که در پنج سال اخیر با  این است 

برای  البته  که  است  بوده  همراه  نزول  با  نیز  فرش  جهانی  بازار 

دهه  های قبلی شاهد چنین روند هم  سویی نبودیم. 
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 ساختار صادرات فرش دستباف ایران
دستباف ایران فرش  .دهد یمنشان  رااین محصول گذشته روند نزولی  یها سالبررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی 

 عنوان بهمیلیارد دالر(  2الی  1)با نزدیک به دهه هفتاد و هشتاد شمسی  یها سالدر  خصوص بهمتمادی  یها سالبرای 
اخیر شاهد روند کاهش صادرات  یها سالاما طی  .(1131حسینی و پرمه، ) شد یمارزآورترین محصول غیرنفتی ایران محسوب 

میزان ، 1134تا  1131 های  شده است در حوالی سالنشان داده  4که در جدول  ورط همان .فرش دستباف ایران هستیم
شاهد کمی بهبود در  مجدداً 1131و  1131 یها سالطی  .به دالیل مختلفی روند نزولی به خود گرفته استصادرات ایران 

 31به کمتر از دستباف ایران رش صادرات فرش هستیم اما بار دیگر و این بار با شدت چشمگیری شاهد نزول ارزش صادرات ف
در موقعیتی که صادرات نفت ایران به خاطر مشکالت تحریم با مسائل و موانع بسیاری مواجه شده است،  .هستیممیلیون دالر 

 تنها نهکمک شایانی به اقتصاد ایران باشد، اما این کاهش صادرات،  توانست یمپیشین  یها دهه مانند بهصادرات فرش ایران 
ت اقتصادی را بیشتر خواهد کرد، بلکه شاهد مسائل اجتماعی ازجمله افزایش بیکاری، افزایش جرائم اجتماعی و مواردی مشکال

سال اخیر در مقایسه با وضعیت کلی بازار فرش دستباف جهان  1وضعیت صادرات فرش ایران برای  .از این قبیل خواهیم بود
کاهش صادرات ایران، کل بازار  سال اخیر با 1جه در این نمودار این است که در ( ارائه شده است. نکته جالب تو1در نمودار )

 سویی نبودیم.   های قبلی شاهد چنین روند هم  جهانی فرش نیز با نزول همراه بوده است که البته برای دهه
 

 
 

 مختلف یها سالایران بر اساس جهان و آمار صادرات فرش دستباف مقایسه (: 1) نمودار
 

 ار هدفباز
 صورت کنندگان مصرف یباال انتخاب قدرت و انبوه سطح در و یط رقابتیشرا در یخارج یبازارها در االهاک عرضه هک امروزه

 درک عدم .است برخوردار ییباال تیاهم از ها آن کنندگان مصرف یها قهیسل و یخارج یمصرف یبازارها شناخت ،ردیگ یم
 در .است نندگان گرفتهکصادر از را یادیز یها فرصت همواره ،مناسبهدف  یارهاباز صیتشخ عدم و شورک یک یها لیپتانس

 دهد شیافزا را محصول یک یارزآور و یسودآور تواند یم ها  ی آنها تیمز شناسایی و محصوالتهدف  بازار یبررس جهینت
 ازجمله، است توجه درخور و تیاهم حائز یادیز لیدال به هدف یبازارها ییشناسا .(1131فر و فقهی فرهمندی، )خرسندی 

 اشاره داشت: ریز مورد چند به توان یم ها آن ترین مهم
 کنندگان مصرف یها قهیسلحات و یترج ،ازهاید متناسب با نیتول ،ح راهبرد توسعهیصح یاجرااز عوامل مؤثر در  یکی .1

ت راهبرد توسعه صادرات یدر موفق دتوان یم یخارج کنندگان مصرف یتوجه به عوامل مؤثر بر تقاضا رو ازاین .است یخارج
ق یازها و عالیمناسب و مطابق با ن یاالهاکارائه و منجر به  دیفا نمایا یمؤثرمحصول نقش  کننده عرضهشور کهر 

 .کند یمدا یپ یا و مناسبیل پوکز شین یخارج کنندگان مصرف
 از زین یدیتول یها تیفعالنه یزم در یحت و دهش زکمتمر یابیبازار یها تالشه ک دهد یم را انکام نیا هدف بازار ییشناسا .2

 و منابع از نهیبه استفاده و دور ساخته تخصص به یابیدست از را ما هک متعدد یها رشتهدر  ردنک عمل و ینگر ندهکپرا
 .مینک زیپره ،دهد یم ر قراریتأث تحت را اناتکام

0

500000000

1E+09

1.5E+09

2E+09

2015 2016 2017 2018 2019

 صادرات ایران صادرات جهانی

نمودار 1- مقایسه آمار صادرات فرش دستباف جهان و ایران بر 
اساس سال های مختلف

بازار هدف

امروزه که عرضه کاالها در بازارهای خارجی در شرایط رقابتی 

مصرف کنندگان  باالی  انتخاب  قدرت  و  انبوه  سطح  در  و 

و  خارجی  مصرفی  بازارهای  شناخت  می گیرد،  صورت 

سلیقه های مصرف کنندگان آن ها از اهمیت باالیی برخوردار 

عدم تشخیص  و  کشور  یک  پتانسیل های  درک  عدم  است. 

از  را  یادی  ز فرصت های  همواره  مناسب،  هدف  بازارهای 

هدف  بازار  بررسی  نتیجه  در  است.  گرفته  صادرکنندگان 

ی  محصوالت و شناسایی مزیت های آن  ها می تواند سودآور

شناسایی   .]17[ دهد  افزایش  را  محصول  یک  ی  ارزآور و 

یادی حائز اهمیت و درخور توجه  بازارهای هدف به دالیل ز

است، ازجمله مهم ترین آن ها می توان به چند مورد زیر اشاره 

داشت:

یکی از عوامل مؤثر در اجرای صحیح راهبرد توسعه، تولید 

متناسب با نیازها، ترجیحات و سلیقه های مصرف کنندگان 

تقاضای  بر  مؤثر  عوامل  به  توجه  ازاین رو  است.  خارجی 

مصرف کنندگان خارجی می تواند در موفقیت راهبرد توسعه 

ایفا  مؤثری  نقش  محصول  عرضه کننده  کشور  هر  صادرات 

و  نیازها  با  و مطابق  کاالهای مناسب  ارائه  به  و منجر  نماید 

مناسبی  و  پویا  شکل  نیز  خارجی  مصرف کنندگان  عالیق 

پیدا می کند.

شناسایی بازار هدف این امکان را می دهد که تالش های 

یابی متمرکز شده و حتی در زمینه فعالیت های تولیدی  بازار

کنده نگری و عمل کردن در رشته های متعدد که ما را  نیز از پرا

از دستیابی به تخصص دور ساخته و استفاده بهینه از منابع 

و امکانات را تحت تأثیر قرار می دهد، پرهیز کنیم.

بین المللی  بازارهای  شناسایی  از  پس  شرکت ها 

بر  را  آنها  به  ورود  قابلیت  و  غربال  را  آن ها  باید  محتمل، 

رشد   ، بازار ازجمله  اندازه  مختلفی  شاخص های  اساس 

، توانایی جذب خریداران، موقعیت  بالقوه، دسترسی به بازار

و  هزینه  سازمانی،  منابع  و  اهداف  با  بازار  تناسب  رقابتی، 

آن ها  بالقوه  توان  نشان دهنده  همگی  که  محصول  تناسب 

مجموعه ای  مطالعه  این  در   .]18[ نمایند  رتبه بندی  است، 

یابی  ارز مورد  هدف  بازارهای  تعیین  برای  شاخص ها  از 

فرش،  برای  کشورها  گمرکی  تعرفه  نرخ  شامل  که  گرفت  قرار 

داخلی،  ناخالص  تولید  شاخص  رشد  میزان  جمعیت، 

 ، کشور آن  کل  واردات  میزان  کشورها،  سرانه  درآمد  میزان 

دستباف  فرش  واردات  میزان  مستقیم،  ی  سرمایه گذار میزان 

سال  پنج  طی  کشور  آن  به  ایران  فرش  صادرات  میانگین  و 

)1392-1395( می شوند. داده های مربوط به این شاخص ها 

برای سال 2019 در جدول )4( برای 10 کشور مقصد صادراتی 

این  در  کشورها  سایر  متوسط  است.  شده  آورده  ایران  فرش 

کشور   26 اطالعات  میانگین  شامل  جداول،  بقیه  و  جدول 

بعدی است.
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کشور هدف )2019( ]19[ جدول 4- اطالعات شاخص های تعیین 

کشور
نرخ تعرفه 

گمرکی
درآمد سرانه

میزان رشد تولید 
ناخالص داخلی

جمعیت 
) )هزار نفر

واردات کل 
) )میلیون دالر

سرمایه گذاری 
واردات فرش دستباف

) )هزار دالر
متوسط صادرات 5 ساله 

) ایران به آن کشور )هزار دالر

0.69623802/84330241261225181433603846347آمریکا

11.495306/591427648213513904392965240چین

4.1391780/791272027489857.583782223189ژاپن

2.07480581/4831241285257066770155388آلمان

2.07417940/3567396673644865253417938انگلستان

2.07413761/66723067237293164223661فرانسه

2.07341700/96062750024275257409992ایتالیا

33.689281/12094691886122320913829برزیل

5.21460801/833707547039624273453741کانادا

0111792/314573442481333246071087روسیه

4.26338147.25272741611779569046226متوسط سایر کشورها

ب: پیشینه تحقیق

مدل  پژوهشی  در   ،)1399( نصرآبادی  مزروعی  و  شوندی 

دستباف  فرش  صنعت  برای  ی-رقابت  همکار محرک های 

یا صنعت  که در هنر  یافته ها نشان داد  ارائه دادند.  را  ایران 

رقابت  ی-  همکار شبکه  به  پیوستن  برای  دست باف  فرش 

ی،  استانداردساز خالقیت،  شامل  اصلی  محرک  ده 

و  سود  منحصربه فرد،  منابع  تسلط،  و  نفوذ  صرفه جویی، 

و  اعتبار  و  شهرت  ارتباط،  ی  برقرار ی،  بازارساز منفعت، 

مقابله با مشکالت وجود دارد. 

تصمیم  بر  مؤثر  عوامل   ،)1397( همکاران  و  سیاوشی 

کشورهای عضو  خرید واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در 

سفارش پذیری  شامل  که  کردند  شناسایی  را  پا  ارو اتحادیه 

علیه  رسانه ای  منفی  ی  فضاساز عرضه،  کیفیت  تولید،  در 

ی  تجار شریک  داشتن  فرش،  بودن  منحصربه فرد  ایران، 

بین المللی،  معتبر  گواهینامه های  ارائه  ایران،  در  مطمئن 

وضعیت اقتصادی در کشور مقصد می  شد. 

بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به   ،)1391( سیاوشی  و  فرجی 

کالن  یکرد محیط  توسعه صادرات فرش دستباف ایران با رو

پرداختند. نتایج یافته ها نشان داد که هفت شاخص مهم از 

یع درآمد، سبک زندگی در بازار هدف، سیاست های  قبیل توز

، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه  ای،  پولی و مالی و نرخ ارز در کشور

فشارهای بین المللی و کاربرد تجارت الکترونیک جزو عوامل 

اثرگذار بر صادرات فرش محسوب می شوند. 

توسعه  موانع  بررسی  در   ،)1388( همکاران  و  جعفرنژاد 

صادرات ایران به ارائه راه کارهایی جهت به کارگیری تجارت 

یافته های  نتایج  پرداختند.  زمینه  این  در  الکترونیک 

ایران  فرش  صادرات  زمینه  در  موجود  مشکالت  تحقیق 

به  مربوط  موانع  و  مشکالت  دادند:  نشان  شکل  این  به  را 

زیرساخت های  به  مربوط  مشکالت  اطالعاتی،  زیرساختار 

زیرساختار  موانع  و  مشکالت  امنیتی،  و  حقوقی  قانونی، 

به  مربوط  مشکالت  ی،  رفتار و  فرهنگی  آموزشی،  انسانی، 
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زیرساختارهای گمرکی، بازرگانی و مالیاتی، مشکل اینترنت، 

ی،  سخت افزار و  فنی  زیرساختارهای  به  مربوط  مشکالت 

ی.  مشکالت مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزار

ایران  فرش  نسبی  مزیت   ،)1387( همکاران  و  کسار  خا

کردند.  شناسایی  را  ایران  دستباف  فرش  هدف  بازارهای  و 

ترتیب  به  داد  نشان  هدف  بازارهای  اولویت بندی  نتایج 

کشورهای آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای 

صادرات فرش دستباف ایران هستند. همچنین در مطالعه 

ایران  فرش  هدف  بازارهای  شناسایی  برای  که  دیگری 

جهانی  بازار  ساختار   ،)1383( پرمه  و  حسینی  شد،  انجام 

روش  با  را  ایران  صادراتی  هدف  بازارهای  و  دستباف  فرش 

که ویژگی های  کشور  کرده و در پایان 33  کسونومی بررسی  تا

بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان 

شناسایی  ایران  صادراتی  دستباف  فرش  هدف  بازارهای 

کثرا  ا این مطالعات  شدند. داده های مورد استفاده شده در 

مربوط به سال های قبل از 2005 است که باتوجه به تغییرات 

داده  رخ  سیاسی  مسائل  و  تجارت  دنیای  در  که  گسترده ای 

هدف  کشورهای  انتخاب  و  بازارها  یابی  ارز به  نیاز  است، 

کشور با شاخص های  مناسب، متناسب با وضعیت جدید 

جامع  تر است. 

مطالعه ای  در   ،)1383( خدادادحسینی  و  شم آبادی 

ایران  دستباف  فرش  صادراتی  یابی  بازار الگوی  بررسی  به 

پرداختند. در این مطالعه بر اساس نظر و دیدگاه متخصصان 

صادرات و فروش فرش دستباف ایران، مدل مفهومی پژوهش 

ی در  طراحی و ارائه شد. با توجه به یافته ها، تفاوت معنی دار

روابط و تأثیرات عوامل تشکیل دهنده الگو شاهد هستیم.

3.روش تحقیق 
سؤاالت  بررسی  برای  کمی  یکرد  رو یک  از  پژوهش  این 

نوع  از  مطالعه  این  هم چنین  کرد.  استفاده  مطرح شده 

توسط  که  ثانویه  داده های  از  و  بوده  پیمایشی  و  کاربردی 

سازمان های  یا  گمرک  مانند  داخلی  رسمی  سازمان های 

ارائه  را  بین الملل  تجارت  گزارش  هرساله  که  جهانی  معتبر 

می دهند، بهره برده است. به این منظور برای تعیین ساختار 

بازار جهانی فرش دستباف، داده های موردنظر برای ده کشور 

سال  پنج  برای  دستباف  فرش  واردکننده  و  صادرکننده  برتر 

اخیر از 2015 تا 2019 به صورت مجزا بررسی شد. با استفاده 

میزان  یعنی  قبلی  در بخش های  دو شاخص معرفی شده  از 

مورد  فرش  بازار  جهانی  ساختار  هرفیندال  شاخص  و  تمرکز 

گرفته و سپس بر اساس شیوه تصمیم گیری کمی  بررسی قرار 

توسط  ارائه شده  فرایند  بر  تاپسیس مبتنی  و  آنتروپی شانون 

کشورهای  تعیین  به  اقدام   ،)1396( رجب زاده  و  آذر  عادل 

 36 موردنظر  اطالعات  درمجموع  شد.  صادراتی  هدف 

برترین  که جزو  تا 2018  زمانی 2014  بازه  برای  کشور مختلف 

برای  بودند،  ایران در دهه های پیش  مقاصد صادراتی فرش 

کشورها  این  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  داده ها  تجزیه وتحلیل 

از منظر هشت شاخص مهم یعنی نرخ تعرفه گمرکی کشورها 

ناخالص  تولید  شاخص  رشد  میزان  جمعیت،  فرش،  برای 

آن  کل  واردات  میزان  کشورها،  سرانه  درآمد  میزان  داخلی، 

فرش  واردات  میزان  مستقیم،  ی  سرمایه گذار میزان   ، کشور

طی  کشور  آن  به  ایران  فرش  صادرات  میانگین  و  دستباف 

پنج سال )1392-1395( مقایسه شدند.

4. یافته ها
1. تعیین ساختار بازار جهانی فرش دستباف برای دوره زمانی 

2015 تا 2019

الف. نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال واردات جهانی فرش 

که در بخش های پیشین اشاره شد  دستباف: همان طور 

آن  کمک  به  که  است  خصوصیاتی  از  یکی  بازار  تمرکز 

ی و درجه رقابت یا انحصار در بازار  ماهیت قیمت گذار

 )6( جداول  به  توجه  با  اساس  این  بر  کنیم.  مشخص  را 

و )7( میزان تمرکز بازار واردات و صادرات جهانی فرش 

مشخص می شود.
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جدول 5- تغییرات ساختار واردات بازار جهانی فرش

سال
ارزش

) )میلیارد دالر

شاخص هرفیندالنسبت های تمرکز و تغییرات آن
ساختار بازار

CR1CR2CR4CR10چهار شریک بزرگ تجاریHIHI عکس

انحصار چندجانبه بسته19/475آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن20159940/410/520/610/76

انحصار چندجانبه بسته23/804/2آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن20169600/460/570/650/79

انحصار چندجانبه بسته20/744/8آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن20178900/430/530/610/76

انحصار چندجانبه بسته21/134/7آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن20189460/440/510/600/75

انحصار چندجانبه بسته19/495آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن20198020/410/500/610/77

انحصار چندجانبه بسته20/924/9آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن4590/430/5260/6160/76کل دوره

جدول 6- تغییرات صادرات جهانی فرش دستباف

سال
ارزش

) )میلیارد دالر

شاخص هرفیندالنسبت های تمرکز و تغییرات آن
ساختار بازار

CR1CR2CR4CR10چهار شریک بزرگ تجاریHIHI عکس

، ایران، چین20151730/250/430/670/91 انحصار چندجانبه14/316/9هند، مصر

کستان20161590/260/480/720/91 ، پا انحصار چندجانبه16/236/1هند، ایران، مصر

کستان20171580/260/500/740/92 ، پا انحصار چندجانبه بسته17.415/7ایران، هند، مصر

کستان20181260/240/470/710/89 ، ایران، پا انحصار چندجانبه15/636/3هند، مصر

کستان4590/2540/490/6980/902کل دوره ، ایران، پا انحصار چندجانبه13/957/1هند، مصر

2. تعیین کشورهای هدف

کار رفته بر اساس آنتروپی  الف. تعیین وزن شاخص های به 

شانون: در این بخش به تعیین اهمیت هرکدام از هشت 

هدف  کشورهای  تعیین  جهت  رفته  به کار  شاخص 

پرداخته  شانون  آنتروپی  روش  به  ایران  فرش  صادراتی 

به  مربوط  داده های  جدول  ابتدا  راستا  این  در  می شود. 

ساعتی  نرم  طریق  از   )8( جدول  کشورها  شاخص های 

تبدیل به ماتریس بی مقیاس خطی می شود. جدول )7( 

موردنظر  خطی  شده  بی مقیاس  ماتریس  نشان دهنده 

است.
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جدول 7- ماتریس بی مقیاس خطی آنتروپی شانون

کشور
نرخ تعرفه 

گمرکی
درآمد سرانه

میزان رشد 
GDP

) سرمایه گذاری کلواردات کلجمعیت )هزار نفر
واردات فرش 

دستباف
متوسط صادرات 

5 ساله ایران 

0.00360/05110/03140/10140/19030/27840/44300.1395آمریکا

0.05880/00780/07290/43850/15550/15370/01230.0158چین

0.02110/03210/00870/03910/05450/01090/04990.0698ژاپن

0.01070/03930/01550/02550/09360/02840/08930.1667آلمان

0.01070/03420/01490/02070/04910/07130/06930.0540انگلستان

0.01070/03390/01770/02060/04900/04120/02170.0110فرانسه

0.01070/02800/01000/01860/03650/02680/03390.0301ایتالیا

0.17330/00730/01220/06430/01370/06770/00280.0115برزیل

0.02690/03770/02020/01140/03430/04380/03610.0113کانادا

0.00/00910/02540/04480/01810/01470/00610.0033روسیه

0.02870.02760.02960.008270.01170.01010.00900.015متوسط سایر کشورها

بخش  در  ارائه شده  روابط  طبق  و  فرایند  ادامه  در 

درجه  شاخص،  هر  آنتروپی  بخش  این  در  روش شناسی، 

ی  آمار نتایج  می گردد.  محاسبه  شاخص ها  وزن  و  انحراف 

بر این اساس،  این داده ها در جدول )8( آورده شده است. 

میزان  جمعیت،  میزان  ترتیب  به  را  موردنظر  وزن  باالترین 

کسب  کشورها  گمرکی  تعرفه  نرخ  و  دستباف  فرش  واردات 

متوسط  شاخص های  ترتیب  به  مؤلفه ها،  بعدازاین  کرد. 

میزان  کل،  واردات   ، کشور آن  به  ایران  ساله  پنج  صادرات 

، درآمد سرانه و میزان  ی های مستقیم در آن کشور سرمایه گذار

از  کردند.  کسب  را  وزن  بیشترین  ملی  ناخالص  تولید  رشد 

این وزن ها در مرحله بعد جهت تحلیل فرایند تاپسیس بهره 

گرفته خواهد شد.

جدول 8- آنتروپی، درجه انحراف و وزن شاخص ها

(میزان رشد GDPدرآمد سرانهنرخ تعرفه گمرکی واردات فرش دستبافسرمایه گذاری کلواردات کلجمعیت )هزار نفر
متوسط صادرات 5 

ساله ایران 

0/76760/92940/96210/63670/80810/90000/65240/7769Ej

0/23240/07060/03790/36330/19190/10/34760/2231dj

0/14830/04510/02420/23190/12250/06380/22180/1424Wj

اول  مرحله  تاپسیس:  روش  اساس  بر  کشورها  انتخاب  ب. 

ی داده ها است. اما نکته  در روش تاپسیس نیز نرمال ساز

روش  با  که  است  داده ها  ی  نرمال ساز روش  نوع  در  مهم 

روش  در  است.  متفاوت  شانون  آنتروپی  ی  نرمال ساز

آنتروپی شانون از نرم ساعتی استفاده می شد درحالی که 

ی  نرمال ساز به منظور  اقلیدسی  نرم  از  تاپسیس  روش  در 

داده ها در جدول  ی  بهنجارساز نتایج  استفاده می شود. 

)9( آورده شده است.
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جدول 9- نرمال سازی داده ها با روش نرم اقلیدسی

کشور
نرخ تعرفه 

گمرکی
درآمد سرانه

میزان رشد 
GDP

) متوسط صادرات 5 ساله ایران واردات فرش دستبافسرمایه گذاری کلواردات کلجمعیت )هزار نفر

0.0130/25310/16560/21700/64710/72930/94730.4655آمریکا

0.21520/03870/38420/93810/52910/40270/02620.052چین

0.07740/15900/04610/08360/18540/02850/10660.2329ژاپن

0.03910/19500/08160/05460/31850/07440/19080.5563آلمان

0.03910/16960/07870/04430/16690/18680/14810.1802انگلستان

0.03910/16790/09330/04420/16660/10800/04630.0368فرانسه

0.03910/13860/05250/03980/12410/07030/07260.1004ایتالیا

0.63420/03620/06410/13760/04670/17730/00590.0385برزیل

0.09830/18700/10670/02440/11660/11480/07710.0376کانادا

00/04540/13410/09580/06160/03860/01300.0109روسیه

در ادامه فرایند می بایست جدول بهنجار شده داده های 

کشور مدنظر بر اساس هشت شاخص مربوطه  مربوط به 36 

را بر وزن شاخص ها که به روش آنتروپی شانون به دست آمده 

زیر نشان داده شده  نتایج در جدول  این  کنیم.  بود، ضرب 

انتهای جدول )10( مقادیر ایده آل مثبت و منفی  است. در 

هر شاخص آورده شده است.

جدول 10- حاصل ضرب وزن شاخص ها در ماتریس بهنجار

(میزان رشد GDPدرآمد سرانهنرخ تعرفه گمرکیکشور متوسط صادرات واردات فرش دستبافسرمایه گذاری کلواردات کلجمعیت )هزار نفر

0/14830/04510/02420/23190/12250/06380/22180/1424وزن

0.00190.01140.00400.05030.07930.04650.21010.0663آمریکا

0.03190.00170.00930.21750.06480.02570.00580.0075چین

0.01150.00720.00110.01940.02270.00180.02370.0332ژاپن

0.00580.00880.00200.01270.03900.00470.04230.0792آلمان

0.00580.00760.00190.01030.02040.01190.03290.0257انگلستان

0.00580.00760.00230.01020.02040.00690.01030.0052فرانسه

0.00580.00620.00130.00920.01520.00450.01610.0143ایتالیا

0.09410.00160.00150.03190.00570.01130.00130.0055برزیل

0.01460.00840.00260.00560.01430.00730.01710.0054کانادا

0.00.00200.00320.02220.00750.00250.00290.0016روسیه

0.094070.01560.009280.217530.079270.046530.210140.07923ایده آل مثبت 

0.016110.000040.00027-0.00.000240.001110.000.00039ایده آل منفی 
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ایده آل  حد  از  درایه ها  فاصله  میزان  بعدی  مرحله  در 

مثبت )+di( و منفی )-di( محاسبه شده و در ادامه شاخص 

کشورها  رتبه بندی  و  به دست آمده   )Ci( گزینه ها  رتبه بندی 

هرچقدر  شد  اشاره  قباًل  که  همان طور  می گیرد.  انجام 

آن  برتری  از  نشان  باشد  نزدیک تر  یک  عدد  به   Ci شاخص 

گزینه می دهد. درنهایت بر اساس نتایج داده ها، رتبه کشورها 

هدف  اول  کشور   36 و  مشخص  هرکدام  امتیاز  همراه  به 

جهانی  سطح  در  دستباف  فرش  بازار  برای  ایران  صادراتی 

مشخص گردید.

گزینه ها جدول 11- نتایج فاصله درایه ها از ایده آل مثبت و منفی و رتبه بندی 

امتیاز نهایینام کشوررتبه بندی کشورها)di+()di-()Ci(کشورها

0.563ایاالت 0.19140/29600.56391آمریکا

0.506چین0.22710.23320.50662چین

0.261آلمان0.29710.05490.15603ژاپن

0.255برزیل 0.28520.10110.26164آلمان

0.194پاکستان0.29970.05570.15685انگلستان

0.181امارات0.31830.03540.10016فرانسه

0.176تایلند0.31470.03540.10117ایتالیا

0.156انگلستان0.30060.10330.25588برزیل

0.156ژاپن0.31580.03700.10509کانادا

0.125لبنان0.32130.03010.085710روسیه

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
اینکه  اول  بود.  مهم  سؤال  دو  به  پاسخ  مطالعه  این  از  هدف 

ساختار جهانی فرش دستباف و جایگاه ایران در بازار جهانی 

برای  هدف  کشورهای  بهترین  اینکه  دوم  و  است؟  چگونه 

طی  که  تغییراتی  به  توجه  با  ایران  دستباف  فرش  صادرات 

سال های اخیر رخ  داده است کدام   هستند؟ که در این راستا 

برای  کشورها  گمرکی  تعرفه  نرخ  ازجمله  مهم  شاخص  هشت 

فرش، جمعیت، میزان رشد شاخص تولید ناخالص داخلی، 

 ، کشور آن  کل  واردات  میزان  کشورها،  سرانه  درآمد  میزان 

ی مستقیم، میزان واردات فرش دستباف و  میزان سرمایه گذار

میانگین صادرات فرش ایران به آن کشور طی پنج سال بررسی 

شد. در رابطه با ساختار جهانی فرش دستباف این مطالعه به 

نتایجی دست یافت که در ادامه موردبحث قرار می گیرد.

بررسی ساختار جهانی فرش دستباف از دو منظر عرضه 

و تقاضا قابل  بررسی است. در بعد عرضه، صادرات جهانی 

کستان با نسبت های تمرکز 1،  ، ایران و پا کشورهای هند، مصر

ی به ترتیب باالترین سهم صادرات جهانی را  کشور 2، 4 و 10 

طی سال های 2015-2019 به دست آورده اند. درحالی که طبق 

مطالعه حسینی و پرمه )1383(، ایران در سال های نیمه دوم 

دهه 1990 به عنوان رتبه اول بازار نزدیک 48 درصد بازار را در 

اختیار داشت. طی این سال ها جایگاه هند به جز سال 2017 

نسبت  شاخص  بررسی  و  است  بوده  نخست  رتبه  همواره 

سال  در  هند  که  می دهد  نشان  نیز  کشور  این  برای  تمرکز 

بررسی  است.  داشته  اختیار  در  را  بازار  از  درصد   36  ،2019

بازار  نیز نشان می دهد ساختار صادراتی  شاخص هرفیندال 

فرش جهان در حالت انحصار چندجانبه قرار دارد. با نگاهی 
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در  دستباف  فرش  جهانی  صادرات  ساختار  وضعیت  به 

انحصار  که  بودیم  آن  شاهد   2000 سال  به  منتهی  سال  پانزده 

ی  انحصار قدرت  از  و  شده  متحول  بازار  این  چندجانبه 

طی  مجددا  بااین  حال،  بود.  شده  کاسته  آن  صادرکنندگان 

در  چندجانبه  انحصار  تشکیل  شاهد   2019-2015 سال های 

این بازار هستیم. نکته مهم در این میان به ترکیب کشورهایی 

پانزده  برمی  گردد. طی  درآورده  اند،  انحصار خود  به  را  بازار  که 

کشور  چهار  اختیار  در  جهان  فرش  بازار  شده،  اشاره  سال 

که  ایران، چین، هند و ترکیه قرار داشت؛ این درحالی است 

عرصه  به  پا  جدیدی  کشورهای   ،2019-2015 سال های  طی 

مصر  ایران،  هند،  کشور  چهار  و  گذاشته  اند  فرش  صادرات 

کرده  اند.  کستان عمده فرش  های جهان را تولید و صادر  و پا

طی این پنج سال به طور متوسط شش کشور حدود 80 درصد 

سهم  و  داشتند  اختیار  در  را  جهان  فرش  صادراتی  بازار  از 

متوسط 126 کشور دیگر بسیار ناچیز بوده  است. 

فرش  جهانی  واردات  تقاضای  روند  ساختار  بررسی 

همانند  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  پنج  در  دستباف 

انحصار  روند  از  همواره  ساختار  این   ،1990 دهه  دوم  نیمه 

اخیر  سال  پنج  طی  است.  کرده  تبعیت  بسته  چندجانبه 

چهار کشور آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن به عنوان مهم ترین 

واردکنندگان فرش دستباف در جهان معرفی شدند. آمریکا 

به تنهایی به طور متوسط طی این پنج سال بیش از 42 درصد 

بازار )419 میلیون دالر در 2018( را در اختیار گرفته است. دو 

آمریکا به طور مشترک همواره طی این سال ها  و  آلمان  کشور 

بیش از 50 درصد بازار را در اختیار داشته  اند. در سال 2019 

دالر  میلیون   52 انگلستان   ، دالر میلیون   67 حدود  آلمان 

این  مهم  نکته  داشته اند.  واردات  دالر  میلیون   37 ژاپن  و 

است که آلمان طی همین سال 37 میلیون دالر از فرش های 

کرده است.  کشورهای دیگر صادر  وارداتی خود را مجددًا به 

کثر واردات  کشور ا در مورد ژاپن قضیه متفاوت است و این 

خود را در داخل مصرف می کند.

یافت  راه  صادرکنندگان  اول  رتبه  به   2017 سال  در  ایران 

اما در سال های 2015 و 2018 در رتبه سوم و در سال 2016 در 

رتبه دوم قرار داشت. نکته حائز اهمیت در مورد جایگاه ایران 

به سال 2019 برمی گردد که این کشور با کاهش بسیار شدیدی 

دالر  میلیون   238 از  و  است  شده  مواجه  فرش  صادرات  در 

که باتوجه به ادامه  صادرات به 79 میلیون دالر رسیده است 

نیز  بدتر  آمار در سال 2020  این  و وجود تحریم  ها  روند  همین 

خواهد شد. بازار فرش جهان طی دهه های گذشته در اختیار 

فرش  اصلی  تأمین کننده  به عنوان  ایران  و  داشت  قرار  ایران 

است  شده  باعث  اخیر  سال های  روند  اما  می شد  محسوب 

ایران از این بازار سودده به حاشیه رانده شود. در خصوص علل 

کاهش صادرات فرش ایران دالیلی خارجی و داخلی متفاوتی 

ی  رو چندانی  کنترل  ما  که  خارجی  علل  است.  شده  مطرح 

یم ازجمله: تغییر سلیقه مصرف کنندگان خارجی،  آن ها ندار

از دست رفتن بخش بزرگی از بازارهای هدف به دلیل اعمال 

تحریم های گسترده جهانی علیه کشورمان، مشکالت متعدد 

از  انتقال پول ناشی  در مراودات مالی- بانکی و عدم امکان 

کشورهای  به  کاال  ارسال  در  مشکالت   ، کشور به  فرش  فروش 

که  نپال  کستان،  پا رقبای قدرتمند نظیر هند،  ورود  و  هدف، 

علل  غیره.  و  می کنند  استفاده  یابی  بازار نوین  شیوه های  از 

ی اعمال شده از سمت بانک  داخلی مانند تعهد بازگشت ارز

یالی مواد اولیه، افت کیفیت، عوارض  مرکزی، افزایش قیمت ر

تعرفه  مرجوعی،  ایرانی  تولید  دستباف  فرش های  واردات 

صادرات،  یسک  ر و  هزینه  رفتن  باال  ابریشم،  واردات  باالی 

و  گمرک  دستباف  فرش  حمل  و  پذیرش  به  اولولیت  عدم 

نمایشگاه  های  در  حضور  جهت  هواپیمایی  شرکت های 

به جای  بیشتر  تولید  و  کمیت  به  صرف  توجه  بین  المللی، 

ی دولتی و شبه دولتی در  ، وجود سازمان های مواز تولید بهتر

تجارت و تولید فرش، نداشتن قدرت سفارش پذیری، قوانین 

، عدم شناخت سلیقه مشتریان، عدم  غیرکارشناسی و متغیر

شناخت نسبت به عملکرد رقبا، عدم حمایت سازمان  های 

بیمه  گر از بافندگان جدید و غیره.
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بعد از مشخص شدن ساختار بازار جهانی فرش ضرورت 

اقدام  هدف  کشورهای  صحیح  انتخاب  به  نسبت  تا  دارد 

برخی  که  کردند  استدالل   ،)1383( پرمه  و  حسینی  شود. 

خود  امارات،  و  آلمان  مانند  ایران  فرش  صادراتی  مقاصد  از 

شده اند.  تبدیل  آن  مجدد  صادرات  برای  مرکزی  به عنوان 

البته این موضوع به  خودی  خود نکته منفی محسوب نمی  شود 

و درصورتی  که صادرکنندگان ما بتوانند چنین بازارهایی را به 

فرصتی  به  عنوان  می  تواند  بگیرند،  اختیار  در  گسترده  شکل 

یکرد  رو اساس  بر  شود.  تبدیل  کشورمان  عملکرد  بهبود  برای 

آنتروپی شانون وزن و اهمیت هشت شاخص به کاررفته برای 

جمعیت  شاخص  شد.  مشخص  هدف  کشورهای  تعیین 

باالترین امتیاز را با وزن 0/231، شاخص میزان واردات فرش 

دستباف با وزن 0/221، تعرفه گمرکی با وزن 0.148، شاخص 

وزن  با  هدف  کشور  به  ایران  ساله  پنج  صادرات  متوسط 

ی با  0.142، میزان واردات کل با وزن 0/122، میزان سرمایه گذار

0/0638، میزان درآمد سرانه با 0/045 درصد و درنهایت میزان 

رشد تولید ناخالص داخلی با 0/024 درصد بیشترین اهمیت 

کشورهای  انتخاب  جهت  وزن ها  این  آوردند.  به دست  را 

از میان  گرفته شد و درنهایت  کار  هدف با روش تاپسیس به 

نیم میلیون دالر  از  ایران در سال 1396 بیش  که  ی  کشور  36

به آن ها صادرات فرش دستباف داشت، اولویت ها مشخص 

به دلیل سهم  آمریکا  باوجود تحریم ها،  این اساس  بر  شدند. 

بسیار باالیی که در واردات فرش دستباف، تعرفه گمرکی کم، 

کشور  این  به  ایران  ساله  پنج  صادرات  متوسط  و  جمعیت 

با امتیاز 0/50 رتبه دوم  کرد. چین  کسب  را  داشت، رتبه اول 

برزیل،  ترتیب  به  آن  از  بعد  و  سوم  رتبه  آلمان  کرد.  کسب  را 

رتبه های  لبنان  و  ژاپن  انگلیس،  تایلند،  امارات،  کستان،  پا

یافته  های  تطبیقی  بررسی  آوردند.  به دست  را  دهم  تا  چهارم 

مشابه  شاخص  های  از  که  قبلی  مطالعات  با  مطالعه  این 

نشان  بودند  کرده  استفاده  هدف  کشورهای  یابی  ارز جهت 

هدف  کشور  ده  ترکیب   2005-2000 سال های  طی  می  دهد 

یافته  های  اول  کشور  ده  با  تفاوت  هایی  ایران  دستباف  فرش 

ژاپن،  امارات،  آمریکا،  شامل  به  ترتیب  و  دارد  مطالعه  این 

اتریش  و  ایتالیا  سوئیس،  انگلیس،  فرانسه،  کانادا،  آلمان، 

ساله  پنج  بازه  دو  برای  کشورها  این  مقایسه  بنابراین  می  شد. 

نشان  را  تفاوت  هایی  آن  ها  جایگاه  و  کشورها  ترکیب  در 

می  دهد. براین  اساس، پنج کشور کانادا، فرانسه، لبنان، ایتالیا 

و به جای آن  ها  کشور اول خارج شده  از لیست ده  اتریش  و 

جایگزین  لبنان  و  تایلند  کستان،  پا برزیل،  چین،  کشور  پنج 

کشورهای جدید چین  کشور بین  شده  اند. احتماال مهم ترین 

که با جهشی بزرگ به جایگاه دوم رسیده و در صورت  باشد 

مقصد  مهم ترین  به عنوان  می تواند  ایران  تحریم های  تداوم 

دست  از  به  توجه  با  شود.  مطرح  ایران  فرش های  صادراتی 

دادن جایگاه ارزشمند قبلی توسط ایران در بازارهای جهانی، 

کشور طی سال های  بهبود وضعیت  به منظور  پیشنهادهایی 

آتی ارائه می گردد.

با توجه به اینکه مسائل سیاسی همواره تأثیر به سزایی بر 

وضعیت صادرات فرش ایران داشته است و باتوجه به اینکه 

کرد،  کسب  کان رتبه اول بازار هدف فرش ایران را  کما آمریکا 

علیه  جهانی  تحریم  های  درصورتی  که  می  شود  پیشنهاد  لذا 

باز  پس  گیری  به  نسبت  ایران  بالفاصله  گردد،  رفع  کشورمان 

سهم خود در بازار آمریکا اقدام کند. در غیر این صورت و با 

به دلیل داشتن جمعیت  کشور چین  حفظ وضعیت فعلی 

ثروتمند،  قشر  نفر  میلیون   250 به  نزدیک  بودن  دارا  یاد،  ز

ی تولید فرش دستباف و روابط سیاسی  کاهش تمرکز چین رو

هدف  بازار  مهم ترین  به عنوان  می  تواند  کشورمان  با  مناسب 

فرش  های ایران عمل کند.

امارات  و  آلمان  ازجمله  کشورها  برخی  سنتی  به طور 

عمل  جهان  در  دستباف  فرش  یع  توز و  انبار  مرکز  به عنوان 

بازارهای  آلمان نقش تغذیه فرش سایر  برای نمونه  می  کنند. 

مرور  با   ، کشور دو  این  بر  عالوه  دارد.  برعهده  را  پا  ارو قاره 

کشورهای هدف برتر به نظر  یافته  های این پژوهش و لیست 

و  لبنان  کستان،  پا ازجمله  جدیدی  کشورهای  که  می رسد 

مخصوصا قطر به دالیل متعدد از جمله نزدیکی جغرافیایی 
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گمرکی معقول  تعرفه  نرخ  و  روابط سیاسی مناسب  ایران،  به 

به  ایران  فرش  صادرات  میانجی  نقش  به عنوان  می  توانند 

کشورهای دیگر عمل کنند. 

یکی از مهم ترین شاخص های به کار رفته در این پژوهش، 

با  که  بود  دستباف  فرش  برای  کشورها  گمرکی  تعرفه  نرخ 

را  باالیی  هزینه های  ایران  فرش های  باالی  قیمت  به  توجه 

پیشنهاد  بنابراین  می کند.  ایرانی  صادرکنندگان  متوجه 

می شود کشورهایی که نرخ تعرفه گمرکی صفر یا بسیار پایین 

ایسلند،  سوئیس،  روسیه،   ، سنگاپور استرالیا،  -مانند  دارند 

و  قزاقستان   ، نروژ گرجستان،  ارمنستان،  لیبی،  بالروس، 

قرقیزستان- مورد توجه قرار گیرند. 

ابعاد  از  ایران  دستباف  فرش  هدف  بازارهای  که  حال 

مختلف مشخص گردید، می توان از سازوکارهایی نظیر "اعمال 

دوجانبه"،  موافقت نامه های  قالب  در  ترجیحی  تعرفه های 

"ارتقای  تخصصی"،  نمایشگاه های  ی  برگزار و  مؤثر  "تبلیغات 

کردن ذوق و سلیقه  کیفیت" و "لحاظ  استانداردها"، "ارتقای 

مصر ف کننده درکشورهای مختلف" به توسعه صادرات فرش 

ایران به کشورهای هدف نهایت تالش را به عمل آورد.

کشورهای  از  ایران  عقب افتادگی  اصلی  دالیل  از  یکی 

از  پیشرو  کشورهای  استفاده  و  یابی  بازار مباحث   ، پیشرو

در  زیر  اقدام  اساس  این  بر  است.  یابی  بازار نوین  روش های 

این راستا پیشنهاد می شود: استفاده از دانش و تجربه موفق 

بین المللی،  و  صادراتی  یابی  بازار حوزه  در  کشورها  دیگر 

ظاهری  ابعاد  تلفیق  سفارش پذیری،  و  تولید  کردن  نظام مند 

یخ فرش دستباف در  و مادی فرش با فلسفه جهان بینی و تار

یابان متخصص  یابی صادراتی آن، تربیت و پرورش بازار بازار

فرهنگ  عملی  اشاعه  به منظور  الزم  تجربه  دارای  و  علمی 

گرفتن خواست  یابی صادراتی فرش دستباف و در نظر  بازار

کاالهای  و  دنیا  سالیق  ی  که  به طور مشتری،  ترجیحات  و 

کان  کما اما  شده اند؛  گسترده  ای  تغییرات  دچار  جانشین 

تولیدکنندگان فرش در ایران با سبک و سیاق سنتی اقدام به 

طراحی و تولید فرش می کنند. 
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