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 بررسی و تحلیل موانع صادرات فرش دستباف با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی 

 )مطالعه موردی شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی ( 

 
 1مصطفي شيرمهنجي

 2مهدی خزاعي عرب 

 3محمداميری

 

 چكیده 

ایط اقليمي در توليد صنایع دستي از مزیت نسبي برخوردار است و فرش دستباف به عنوان كشور ایران به لحاظ شر

محصول صادراتي نقش مهمي در توسعه اقتصاد بدون نفت و ارز آوری دارد . هدف از انجام این تحقيق بررسي و 

 تحليل موانع صادرات فرش دستباف درشهر بيرجند و استان خراسان جنوبي  مي باشد .

كاربردی است كه به این منظور پرسشنامه ای تهيه و بين كارشناسان ، بافندگان  –ستفاده در این تحقيق توصيفي روش ا

نفر مي باشد كه به 130، خریداران بومي و غير بومي و مسئوالن امر صادرات فرش توزیع گردید . نمونه مورد بررسي 

متغير 4نامه جهت آناليز وارد تحقيق شدند.در این مقاله پرسش  119روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شدند . تعداد

 مستقل)ویژگي محصول ،قيمت ، تبليغات، كانال های توزیع( و یک متغير وابسته)صادرات( تعریف شد. 

و با روش های آمار توصيفي و رگرسيون چند متغيره به  spssدر تجزیه و تحليل داده های پژوهش به كمک نرم افزار 

امه محقق . پرسشنغيرهای مستقل پرداخته و رابطه مساعد یا نامساعد بودن آنها با صادرات مشخص شد رتبه بندی مت

 بدست آمد.  %76سوال بود و ضریب آلفای كرونباخ  40ساخته شامل

از جمله نتایج تحقيق مي توان به شناسایي موانعي چون كانال های توزیع نامناسب، كمبود تبليغات برون مرزی ، 

 كيفيت و استاندارد و نوسانات قيمت اشاره كرد كه همه رابطه معنا داری با صادرات فرش دست باف دارند . نداشتن 

 : فرش، دستباف ، صادرات ، محصول ، قيمت ، تبليغات ، كانال های توزیع كلید واژگان

 

 مقدمه 

جمعيت كشور و از همه  افزایشمدت هاست كه كاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و نوسانات شدید آن ،

مهمتر پایان پذیر بودن منابع نفتي ، سياستگذاران و برنامه ریزان كشور را بر این باور رسانده است كه توسعه صادرات 

 ( 1383ضرورتي اجتناب ناپذیر است. )عزیزی،غير نفتي و رهایي از اقتصاد تک محصولي ،

                                                 
راسان خكارشناس ارشد مدیریت بازرگاني ، )مدرس دانشگاه علمي و كار بردی بهزیستي و ناظر طرح های اشتغال كميته امداد امام خميني )ره( استان -1

 جنوبي(

 و آموزش كشاورزی ، معاونت اشتغال و خودكفایي كميته امداد امام خميني )ره( استان خراسان جنوبيكارشناس ارشد ترویج -2

 مور طرح های اشتغال و خودكفایي كميته امداد امام خميني )ره( استان خراسان جنوبياریاست كارشناس ارشد ترویج و آموزش كشاورزی ،-3
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در سال های اخير جایگاه ویژه ای را كسب نماید و ایران به  در ميان اقالم صادراتي غير نقتي صنعت فرش توانسته

 عنوان بزرگترین كشور صادركننده فرش دست باف در بازارهای جهاني شناخته مي شود . 

ذوق و خالقيت هنری هر جامعه ای از سنن زندگي ، سوابق تاریخي و محيط زیست آحاد آن قوم ریشه و الهام مي 

تعداد در یک و یا چند رشته خاص بگونه ای متبلور مي شود كه رقابت جوامع دیگر با آن گيرد و غالبا این ذوق و اس

  .ملت ها و اقوام در آن رشته ها بدالیل متعدد تا حدودی دشوار و شاید عبث مي گردد

ه آن از جمله هنرهائي كه در این سرزمين درمرور زمان به ذروه كمال و استادی رسيده و ذوق هنرمند ایراني در پهن

فرصت تجلي وافر یافته، هنر قالي بافي است و دليل این شکوفائي و مواد اوليه مناسب برای توليد فرش از قبيل پشم 

 (1389)نصيری ،  های مرغوب و انواع گياهان رنگدار دانست.

 ود احساسعالقه و پيوند عاطفي مردم ایران به این ميراث هنری خویش و نيازی كه بداشتن آن در مسکن و ماوای خ

مي كنند زاید الوصف است و شاید به جرات بتوان گفت كمتر خانه شهری در ایران است كه مفروش به تخته فرشي 

 .نباشد و در هيچ گوشه ای از جهان خرید و فروش فرش به آن مقياسي كه در ایران معمول است رایج باشد

كشورهای اروپای شرقي چون روماني و آلباني با در سالهای اخيركشورهای پاكستان ، هندوستان ،چين و برخي از 

تقليد از نقشه ها و طرحهای ایران به منابع بزرگي از صادرات فرش دست یافتند ب برخي كشورهای دیگر از مرحله 

توليد خارج و به بازار تبدیل شده اند و در مقياسي وسيع برای آینده تجارت فرش ایران خطر ساز شدند ولي این 

است كه قالي ایران به لحاظ بافت استادانه ، طرح ها و رنگ های دلپسند همچنان در صدر باقي مانده ،  حقيقتي مسلم

روشن تر آنکه گویا قالي نفيس ایران بر تارک زیباترین و گرانبهاترین فرش گيتي درخششي دائمي دارد و این قولي 

 (1387)انصاری ، .است كه جملگي برآنند

طقه بيرجند و محدودیت آب و خاک برای كشاورزی، هنر صنعت قالي بافي از دیرباز یکي از با توجه به فقر طبيعي من

اركان اصلي معيشت روستایيان بوده و به عنوان تأمين كننده قسمتي از درآمد خانوارهای روستایي اهميت سازنده ای 

الي بافي منطقه و توسعه این صنعت در حيات نظام اجتماعي آنها داشته است. از طرفي این امر باعث افزایش مراكز ق

طي سال های گذشته براساس آخرین تقسيمات كشوری،  .خانگي در مقاطع خاصي از دوره های تاریخي شده است

محدوده مرزی بسياری از مراكز معروف قالي بافي منطقه بيرجند كه زماني زیرمجموعه بخش های این شهرستان بوده 

ضروری است تا در معرفي این مراكز از مرزبندی قراردادی منطبق با آخرین تقسيمات اند، تغيير كرده است. بنابراین 

يان ، خوسف سربيشه و درم كشوری پيروی كرد. در حال حاضر مراكز بافت منطقه بيرجند، در شهرستان های بيرجند

 .واقع شده اند

 مشکل داشته و با اینکه از نظر ميزاناما منطقه خراسان جنوبي هميشه با مساله صادرات و بازاریابي فرش دستباف 

توليد سهم بسزایي را در كشور دارد اما نقش خود در بازار را نتوانسته به خوبي ایفا كند و سواالت اساسي كه در این 

 قسمت مطرح مي باشد :

 عوامل تاثيرگذار بر بازار فرش دست باف چيست ؟ -

 كدامند؟ ایران دستباف فرش بازاریابي ر آميختهد هركدام با مرتبط شاخصه های و اساسي مؤلفه های -
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بر اساس موارد مطرحه در باال تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر بازار فرش دست باف بر اساس الگوی 

آميخته بازار مي پردازد تا با شناسایي عوامل موثر زمينه را برای برنامه ریزی های بعدی و جلوگيری از مشکالت آتي 

 ورد.فراهم آ

 

 مباني نظری و ادبیات موضوع 

 .دارد ارز كسب برای را و زیادی بالقوه ظرفيت غيرنفتي كاالهای بخش در كه است صنایعي جمله از فرش هنرصنعت

 اشتغالهای ایجاد در مهم عاملي مي تواند است كرده خود مشغول به را زیادی افراد صنعت این اینکه به توجه با طرفي از

 به رسيدن تا توليد مراحل ترین ابتدایي از ایران فرش صنعت چرخه واقع در .جامعه باشد افراد رایب فصلي و دائمي

 طور به عظيم روستایيان قشر از باالیي درصد .دهد مي جای خود در را شغلي فرصت 30 حدود كننده دست مصرف

 رقابت قدرت از .كنند مي معاش امرار یقاین طر از گاهي نيز شهری بافندگان و مشغولند فرش توليد به فصلي یا و دائم

 اندركاران، دست اكثر اما است شده كاسته متعددی دالیل به دهه گذشته دو طي اگرچه ایران دستباف فرش صنعت

یک  اجرای و تدوین صورت در ایراني ارزشمند و كهن صنعت این ميدارند اذعان حوزه مسئوالن این و نظران صاحب

 (1389و همکاران ، قمصری قزاآني )جهان بازیابد. فرش بازار در را خود شایسته جایگاه تواند مي مشخص و مدون راهبرد

ن جنوبي، با مصوبه مجلس است. استان خراسا شده واقعبيرجنداستان خراسان جنوبي در شرق ایران به مركزیت شهر 

 .ایجاد شد 1382شورای اسالمي و پس از تقسيم استان خراسان به سه استان، در سال 

است. بر اساس سرشماری  یراناكيلومتر مربع است كه از این نظر سومين استان بزرگ  151193مساحت این استان 

باشد و از این نظر بيست وهشتمين استان كشور است)استانداری مي نفر732192، جمعيت آن برابر با 1390سال 

 (.92خراسان جنوبي ، 

استان خراسان جنوبي از استان های محروم كشور است كه  با توجه به فقر طبيعي منطقه بيرجند و محدودیت آب و 

ورزی، خشکسالي های پياپي و نبود صنایع بزرگ ، قالي بافي از دیرباز یکي از اركان اصلي اشتغال و خاک برای كشا

معيشت مردم بویژه در روستاها بوده است . بر این اساس  در دهه های اخير  بر روی فرصت های بومي و منطقه ای 

 تفاده از صنایع دستي در این استان گسترشاین استان سرمایه گذاری ویژه ای گشته است و زمينه های اشتغال با اس

 یافته است از صنایع دستي كه از قدیم االیام در این استان فعال بوده است مي توان به قالي بافي اشاره نمود . 

 .در حال حاضر مراكز بافت منطقه بيرجند، در شهرستان های بيرجند، خوسف،سربيشه و درميان واقع شده اند

 في شهرستان بيرجندالف( مراكز قالي با

شهرستان بيرجند به مركزیت شهر بيرجند، از شمال به شهرستان قاینات، از شرق به شهرستان درميان و سربيشه، از 

جنوب به شهرستان نهبندان و استان كرمان و از غرب به شهرستان سرایان و طبس محدود است. در حال حاضر این 

 :ین مراكز قالي بافي این بخش ها به شرح زیر مي باشندشهرستان یک بخش: مركزی مي باشد كه مهمتر

خراشاد و »(، 173: 1381)ژوله،« سرچاه تازیان»(، 150: 1385)هاشمي زاده، « نوفرست»بخش مركزی: روستاهای 

 (29: 1383)پورشافعي، « چاج

 مراكز قالي بافي شهرستان خوسف
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مهمترین مراكز قالي بافي این شهرستان به شرح زیر  كيلومتری شهر بيرجند قرار گرفته است 35شهرستان خوسف در 

 مي باشد 

« خور»(، 29: 1383)پورشافعي، « دهنورد و سيوجان»( و روستاهای 27: 1383)صوراسرافيل، « دهستان خوسف» 

 (29: 1383)پورشافعي،  «قلعه زری»(، 150: 1385)هاشمي زاده، 

 مراكز قالي بافي شهرستان سربيشه

ه مركزیت شهر سربيشه در جنوب شهرستان درميان، شرق شهرستان بيرجند و شمال شهرستان شهرستان سربيشه ب

نهبندان واقع است. در حال حاضر این شهرستان دارای دو بخش: مركزی و مود است، كه مهمترین مراكز قالي بافي 

 :در این بخش ها به شرح زیر مي باشد

 (150: 1385)هاشمي زاده، « وتجشک و الن»بخش مركزی: شهر سربيشه و روستاهای 

: 1385)هاشمي زاده، « اسفراز»(، 1388)كاميابي، « ابراهيم آباد، حاجي آباد، چنشت»بخش مود: شهر مود و روستاهای 

 (150 :1385)هاشمي زاده، « كالته سليمان»( و 150

 مراكز قالي بافي شهرستان درميان

تان بيرجند، جنوب شهرستان قائن و شمال شهرستان سربيشه شهرستان درميان به مركزیت شهر اسدیه، در شرق شهرس

واقع است. در حال حاضر این شهرستان دارای سه بخش: مركزی، قهستان و گزیک است كه مهمترین مراكز قالي بافي 

 :در این بخش ها به شرح زیر مي باشد

 (34: 1383)صوراسرافيل، « هندواالن»( و 173: 1381)ژوله،« مسک»بخش مركزی: روستاهای 

)صوراسرافيل، « گسک»(، 173: 1381)ژوله،« درخش، كوشکک، فورخاص، دره عباس»بخش قهستان: روستاهای 

)صميمي، « گزیک»( بخش گزیک: روستای 5)سازمان بازرگاني خراسان جنوبي، بي تا: « خسرو آباد»( و 33: 1383

1388) 

 اقتصادی كاالیي به فرهنگي، و هنری داشتن ارزش بر عالوه اخير سده های استان خراسان جنوبي در دستباف فرش

 خصوص به ایراني دستباف فرش برای كشورهای آسيایي در اخير رقيباني دهه دو در حال این با .است گردیده مبدل

 داده قرار جدی تهدید مورد و خراسان جنوبي را ایران فرش جهاني بازارهای شده اند كه پيدا خراسان جنوبي ، فرش

 (1389و همکاران ، قمصری زاآنيق )اند .

در بررسي صادرات و بازار فرش دستباف در خراسان جنوبي و كشور ایران باید به این نکته توجه كرد كه نواسانات 

بازار فرش دست باف در دهه های اخير بسيار زیاد بوده است و از عوامل سياسي گرفته تا تحریم های اقتصادی همه 

 داشته اند .بر روی بازار فرش تاثير 

در زمينه بازاریابي صادراتي و بين المللي قالي دست باف ایران ،جایگاه هدایتگر بازاریابي صادراتي و ارتقای كيفيت و 

انطباق آن با نيازهای و ترجيحات مشتریان و خریداران امری است كه از آن غفلت شده است . متاسفانه چنين به نظر 

از فرش دست باف ایران معيارها ، نگاه كالن و فرایندی برای توليد با مزیت  مي رسد كه در توليد حجم عمده ای

رقابتي مبتني بر اصول بازاریابي بين الملل مورد توجه كافي توليد كنندگان نمي باشد و علي رغم اینکه در سنوات 

دگان صورت ه یابي به بافناخيرسليقه یابي در سطح بازارهای بين المللي صورت مي گيرد اما فرایند انتقال این سليق
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نمي گيرد و توليد بر اساس نقشه موجود محلي صورت مي گيرد و عموماً پس از توليد ، در گرداب مشکالت عدیده 

ای از عوامل داخلي قرار مي گيرند و در سطح رقابت بين المللي نيز اقدام به صادرات و رقابت با رقبایي مي شود كه 

و صادركنندگان ایراني با تکيه بر آخرین دستاوردهای علمي و فناوری قرار دارند و ضمن  در نقطه مقابل توليد كنندگان

 بهره گيری از برجستگي های هنری فرش ایران ، توليدات خود را با موفقيت بيشتری به فروش مي رسانند 

 پردازیم  خراسان جنوبي ميبر این اساس در تحقيق حاضر با استفاده از مدل آميخته بازار به بررسي بازار فرش استان 

 بازاریابي، "ميکنند تعریف چنين را خود، بازاریابي تعریف در حوزه این اندیشمندان ازمشهورترین آرمسترانگ و كاتلر

 محصوالت مبادله و ایجاد توليد، طریق از هها مي توانند گرو و افراد آن، توسط كه است مدیریتي و فرایندی اجتماعي

 ( Kotler and Armstrong, 1989: 5برآورده سازند) را خود خواسته های و نيازها ،دیگران با وارزش ها

و  صحيح  استفاده .است بازاریابي آميخته بازاریابي، در حوزة اولویت گذاری و برنامه ریزی در مهم ابزارهای از یکي

 صنعت مربوط در تجار و مدیران كار آنکه نخست دارد؛ مهم اساسي و فایده دو بازاریابي، آميخته از مناسب بهره گيری

 رقبا سایر مقایسه با در را آن رقابتي قوت های ثانياًٌ و مي سازد را معين آنها اولویت های و مي دهد جهت خوبي به را

 (Low and Tan, 1995مي سازد) معين

 معرفي و توصيف در هاروارد، مدرسه بازرگاني استاد ، 1بوردن نيل توسط بار اولين برای واژه ، این بازاریابي آميخته

 (Leverich, 1998:196شد) برده بکار مي دهند، شکل را بازاریابي ه برنام كه مهم مؤلفه های عوامل و از فهرستي

 آميخته وی نگاه در .كرد یين تب را ههای آن مؤلف و داد توسعه و بسط را مفهوم این كه بود كساني  از نيز كارتي مک 

 هدف بازار در رضایت ایجاد جهت آنها در از مي تواند كننده توليد كه است كنترلي قابل يرهایمجموعه متغ بازاریابي

 (Mccarthy and Perreault, 1988: 5 بگيرد.) بهره خود،

 توزیع، مکان محصول، :از عبارتند كه نموده است خالصه های پای بعد 4 در را متنوع و متعدد این متغيرهای كارتي مک

 اضافه عامل 4این به را دیگری موارد حوزة بازاریابي، محققان و اندیشمندان وی از بعد البته .قيمت و نهایتاً تبليغ و ترفيع

در  .مي گردند محسوب بازاریابي مهم و كليدی هستند عناصر معروف 4p به كه گانه 4 عوامل این هم باز اما نمودند ،

 . فرش دست باف مي پردازیم آميخته بازار عوامل اجمالي بررسي و معرفي به ادامه

آميخته بازاریابي فرش دستباف دارای شاخص های و مولفه هایي است كه در جدول زیر به تفکيک مشخص شده  

 است 

  

                                                 
1-  Neil Borden 
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 آميخته بازار فرش دستباف و مولفه های آن -1جدول 

 توزیع ترفيع قيمت محصول عوامل آميخته

 كيفيت مواد اوليه و بافت- شاخص

 و رنگ بندینوع طرح ، نقش -

 توجه به سليقه بازار-

 نام تجاری شناخته شده )برند(-

 وجود شناسنامه فرش -

 خدمات پس از فروش -

 بسته بندی مطلوب-

 اندازه و ابعاد مناسب-

 فهرست قيمت-

 تخفيف های مختلف-

 مساعدت های ویژه -

 دوره پرداخت-

 مبادالت اسنادی-

 

برگزاری نمایشگاه های داخلي و -

 خارجي

 بط عمومي قویروا-

 تبليغات رسانه ای-

 فروش مستقيم-

 بهره گيری از اینترنت-

 استفاده از نشریات و گزارش ها -

 گارانتي-

 ارائه تسهيالت بانکي به خریداران-

نوع كانال توزیع)عمده -

 فروشي یا خرده فروش (

 گستردگي شبکه توزیع-

 موجودی كافي-

 سرعت و كيفيت ترابری-

 هامدیریت انواع واسطه -

 كانال های توزیع الکتریکي-

 ایجاد چرخ ارزش -

 

 محصول:   -1

 مواد اوليه:

از گذشته تا به امروز جنس تار و پود قالي های این منطقه، پنبه بوده و جنس پرز آن پشم مي باشد و معموال از رنگ 

شيميایي گرفته است. در های طبيعي و گياهي برای رنگرزی استفاده مي شده است كه اكنو جای آن ها را رنگ های 

مواردی نيز استفاده از ابریشم به عنوان پرز در برخي از قسمت های نقش قالي به ویژه در قالي های متأخر مشاهده 

 البته در سنوات اخير در فرش های هنری و نفيس با رجشمار باال از نخ و چله ابریشم استفاده مي گردد ..مي شود

 ابعاد:

ير درخش در عرضه قالي هایي در ابعاد قاليچه و ذرع و نيم شهرت داشته اند اما امروزه بيشتر در گذشته روستاهایي نظ

توليدات منطقه به قالي هایي در ابعاد بزرگ اختصاص دارد. از طرفي بسياری از نمونه های باقي مانده از قالي های 

 .های امروزی بيشتر است قدیمي دارای فرمي كشيده هستند به طوری كه طول آنها نسبت به طول قالي

 :با توجه به بررسي های صورت گرفته مي توان به ابعاد رایج زیر در توليد قالي های منطقه اشاره كرد

 50/3، 50/2 × 3، 50/2 × 50/2    ،2 × 3، 2 × 50/2، 2×  2، 70/1×  40/2، 50/1×  2ابعاد رایج قالي های منطقه: -

× 50/2 ،3 × 3 ،4 × 3 ،5 × 50/3 ،6× 4 

 1×  50/1، 80×  20/1، 70×  40/1ابعاد رایج قاليچه های منطقه: -

)سازمان بازرگاني خراسان   «80×  6و 80 × 5، 80×  50/3، 80×  3، 80×  50/2، 80×  2ابعاد كناره های منطقه:   -

 (4جنوبي، بي تا: 

 

 تکنيک بافت:

ه لول بافت و گره فارسي )گره فارسي جفتي( استفاده بررسي ها نشان مي دهد كه در بافت قالي های این منطقه از شيو

مي شود. به عالوه پودكشي از نوع دو پود )پود ضخيم و نازک( است كه در اغلب موارد پود نازک هر چند رج یکبار 
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مي باشد كه با توجه به حوزه بافت آن متغير است. به  45تا  30كشيده مي شود. رجشمار قالي های این منطقه نيز بين 

 .شهرت دارد 35عنوان مثال روستای درخش در توليد قالي هایي با رجشمار باالی 

 طرح و نقش:

 .طرح های رایج در قالي بيرجند در هفت گروه زیر طبقه بندی شده اند

 طرح ریزه ماهي -1

 ریزه ماهي سراسری)ساده(1-1

 لچک ترنج ریزه ماهي1-2٫

 پنج متن1-3

 طرح های بته سراسری -2

 ات بته ایطرح محرم -3

 طرح های لچک ترنج4٫

 طرح ربعي سعدی4-1٫

 طرح كله اسبي4-2٫

 طرح خشتي -5

 طرح های افشان: طرح های جنگلي، گل و بوته )هفت رنگ( -6

 (1383) صور اسرافيل ،  .… طرح های متفرقه مانند طرح خاتم، گل فرنگ، جوشقان و -7

ي نيست. مطابق تحقيقاتي كه به عمل آمده، نقوش قالي به طور كلي قالي در بيرجند از حيث تنوع طرح چندان غن

كرماني، طرح بخشي از قالي های قدیم بيرجند را به خود اختصاص داده بودند كه البته بافتن نمونه های آن بسيار 

دشوار است اما به عقيده همگان اصيل ترین طرح منطقه بيرجند را مي توان طرح لچک ترنج سعدی دانست كه بسياری 

در ميان فرش، دارای متن سرخ با  ربعي سعدی را بر آن نهاده اند. طرح اصيل آن عالوه بر یک ترنج دایره ای  نام

گل  64كله یا  64گل و 32كله یا  32گل،  16كله یا  16گلهای شاه عباسي است. ترنج های این طرح درسه نوع 

گل برآن نهاده  32كله یا ربيعي ،  32گل وربيعي ، 16 كله یا ربيعي ، 16مي شوند، كه عده ای نيزنامهای ربيعي  بافته 

اند . اما این طرح بيشترین شهرت ونام خود را از زماني یافت كه ترنج ميانه آن ، به واسطه زیبایي وافر، برروی متن 

رنج با ت 5متن یا  5قالي های با نقشه ماهي درهم انتقال یافت. عده ای معتقدند كه نقشهای ماهي درهم ابتدا بشکل 

نقش ریزماهي، بافته مي شد وسپس به شکل امروزی آن دگرگون شد. برخي نيز معتقدند اولين با ر سعدی كه از 

هـ ش بود نسبت به انتقال این ترنج به روی قالي  14طراحان مشهور وبه نام منطقه بيرجند درسال های اوليه صده 

 به ارمغان آورد رح، شهرت وآوازه جهاني برای فرش بيرجند های نقش ماهي اقدام نمود وبا احيا وتجدید حيات این ط

 رنگ:

نتایج حاصل از بررسي های ميداني صورت گرفته و آناليز رنگي نمونه های مطالعاتي نشان مي دهد كه از كذشته تا به 

رزان و نقش گنوع شيد رنگي در قالي منطقه بيرجند مورد استفاده قرارگرفته است و در گذشته توسط خود رن 28امروز 

 (1388كشان بيرجندی تهيه مي گردیده است . )كاميابي مسک ، 
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 نام تجاری: 

نام تجاری خاصي برای فرش های خراسان جنوبي وجود نداشته و فقط به واسطه ميزان توليد فرش در روستاهای مود 

مي  را با نام تجاری مودو درخش فرش های این ناحيه معروف هستند و خيلي از صادركنندگان فرش دستباف بيرجند 

 شناسند .

 شناسنامه فرش :

در زمينه شناسنامه فرش نيز فعاليت چشمگيری صورت نگرفته و فقط در گذشته بعضي از قاليبافان نام خود را در 

 انتهای فرش مي بافتند ولي در حال حاضر نياز با اقدام موثری و مدیریتي در این زمينه محسوس مي باشد.

 بازار:توجه به سليقه 

در حال حاضر بسياری از دالالن از خرید فرش هایي كه به اصطالح طرح غلط دارند و یا اصالت نقشه فرش را از بين 

برده اند و یا از رنگ های نامرغوب در توليد آنها استفاده شده است خود داری مي كنند و دليل اصلي آن را عدم خرید 

در واقع به نوعي بافندگان را با سليقه مشتریان پيوند مي دهند و فرش هایي این فرش ها در بازار صادراتي مي دانند و 

 را كه با سليقه بازار وفق دارند مي خرند 

 بسته بندی 

در زمينه بسته بندی فرش و صدور شناسنامه اطالعات فرش متاسفانه فعاليت چنداني صورت نگرفته كه از دالیل آن 

رد كه فرش را به صورت خام از بافنده خریداری نموده و به سرعت راهي مي توان وجود دالالن سودجو را نام ب

 بازارهای تهران و دیگر شهر های بزرگ مي كنند . 

 

 قیمت  -2

 آميخته بازاریابي در عنصر تنها قيمت، .مي پردازند خدمات كاال یا دریافت ازای در مشتریان كه است ارزشي قيمت،

 :است حائز اهميت نکته دو قيمت مورد در .هستند هزینه ای سایر عناصر، كه ليحا در مي كند، ایجاد درآمد كه است

 ثانيا و گروهبندی مي گردند جایگزین و مشابه محصوالت قيمت و مقایسه شده همواره قيمت عامل اینکه نخست

 1383دیگران،  و )روستا .دارد مستقيم ارتباط محصول آن مزایای و از خصوصيات مشتریان برداشت و ادراک با قيمت،

 سایر با مقایسه آن در پذیری رقابت به بایستي آن، بازاریابي در دستباف قيمت گذاری فرش در رو این ( از 248: 

 توجه فرش، و ویژگي های خصوصيات با شده وضع قيمت تناسب از هدف ادراک بازار نيز و مشابه فرشي منسوجات

 مانند : ابعاد ، نوع رنگ ، طرح و نقشه و .... تعيين مي شود .قيمت فرش بر اساس مولفه هایي  .شود مبذول خاص

در خراسان جنوبي معموال پس از خرید فرش توسط دالالن با قيمت های پایين و پرداخت پول آن به صورت اقساطي 

 به بافنده ، فرش به صورت خام راهي بازار مي شود و بدون اینکه ليست قيمت خاصي برای آن در نظر گرفته شود

معموال قيمت خرید از بافنده بعالوه مقداری سود به عنوان قيمت فرش به بازارهای بزرگ در نظر گرفته مي شود و از 

 سيستم قيمت گذاری خاصي پيروی نمي كند 
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قيمت فرش های استان خراسان جنوبي به لحاظ نوسانات سریع بازار دارای ثبات خاصي نيستند اما به طور متوسط 

متر در  12ميليون تومان،   6تا 4.5متر در بازه و 9ميليون تومان ،  4تا2.5در بازه 1394متر درسال  6قيمت یک فرش 

 مي باشداما این قيمت ها به صورت تقریبي هستند و بنا به كيفيت طرح و رنگ و ... تغيير مي كنند .  11تا  8بازه 

 

 تبلیغات و ترفیع -3

دوردس ترین نقاط نيزبا آن آشنا و در  در حتي مردم جهان، تمام امروزه كه است موضوعاتي از یکي تبليغات و تبليغ

 .است اجتماعي هدفي بردارنده در و بوده اجتماعي یک پدیده تبليغ واقع ارتباطند و از آن تاثير مي پذیرند .در

 مؤثر جامعه، اجزای از یکي عنوان به تبليغ پدیده .مي كند تبليغ فراهم پدیده وجودآمدن به برای را زمينه جامعه، شرایط

 صورت به جهان است كه مي تواند در نياز توليد پدیده این جدید كاركرد.دارد نياز كردن بالفعل و ایجاد در اساسي نقش

 تمام در كه درآمده بشر از زندگي ناپذیر جدایي جزئي شکل به امروزه اجتماعي استفاده گردد . این پدیده منفي و مثبت

 ( 1378بختياری، خان موسي( مي خورد چشم آن به آثار خاكي كره نقاط

تبليغات ، برگزاری نمایشگاه   از ای مجموعه شامل كه بازاریابي ، است آميخته چهار از تبليغي یکي و ترفيعي آميخته

ر د قدرتمند ابزار این به بایستي فرش صنعت های داخلي و خارجي ،استفاده از نشریات و .... مي گردد  از این رو در 

مصرف  نظر و سليقه از آگاهي متنوع، واسطه های جدید، مدیریت بازارهای به ورود و دستيابي رساني، اطالع جهت

 .گردد مبذول ویژه مشتریان، توجه با مدت دراز روابطي تحکيم و ایجاد و كنندگان

 برای معرفي فرش در زمينه تبليغات فرش در حال حاضر فقط توليد كنندگان در نمایشگاه های داخلي و خارجي

خراسان جنوبي حضور پيدا مي كنند و عالوه بر این نيز سازمان های متولي و دانشگاه ها نيز با برگزاری همایش های 

 مختلف در موضوع فرش دستباف زمينه شناسایي فرش را به عموم جامعه ایجاد مي نمایند 

به معرفي قيمت ،نوع طرح ها و نقشه های خود عالوه براین شركت های فروشنده فرش با ایجاد سایت های مختلف 

 پرداخته اند اما متاسفانه خراسان جنوبي در این زمينه هنوز توفيق آنچناني بدست نياورده است .

 

 توزیع -4

مورد  زمان بترین مناس و مکان بهترین در را محصول مشتری بتواند كه است این كننده تعيين بازاریابي راهبرد در مکان

 بازار دسترس در را محصول اقداماتي كه مجموعه به آميخته از بعد این .( 1387نماید)روستا و همکاران ،  یافتدر نياز،

 توزیع موردكانال های در مدیران بازاریابي تصميم بيانگر آميخته، از عامل این .گرددي م مي دهد، اطالق قرار هدف

 كاال یک تا مي كند كمک كه یا شخصي تشکيالت ازمانس از است عبارت توزیع، كانال .شده است ساخته محصوالت

 ( 274:  1377فرهنگي، و محبعلي ( .برسد نهایي كنندة ف مصر دست به سوی توليدكننده از خدمت یا

 شدن كانال های تخصصي محصول، این صادرات گسترش به ویژه دستباف فرش توسعة برای مهم ضرورتهای از یکي

 فروشندگان توليدكنندگان و از متشکل جامع شبکه ای ایجاد و علمي واسطه ها دیریتم مستلزم عمل این .است توزیع

 خود آگاهي مبنای بر باشند و داشته اطالع بازار خوشه های و نيازها از به طور تخصصي فروشندگان كه نحوی به است؛

 .نمایند توزیع مناسب، زمان در و تهيه متنوع از توليدكنندگان را مشتریان نياز بازار، ساختار از
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 سرمایه گذاری مشترک صورت به كشور از خارج در نمایشگاه های دائمي برگزاری تخصصي، كانال های این جمله از

 پيمان های كشور، ایجاد سراسر در فرش توزیع جهت گسترده با كانال های متعبر تعاوني های ایجاد خارجي، شركای با

 است هدف كشور در فعاليت جهت هدف، كشورهایاز  حرفه ای بازاریابان استخدام و تجاری

در خراسان جنوبي معموال بافنده پس از اتمام كار قالي آن را به دالل بومي منطقه مي فروشد دالل امور مربوط به 

حمل و نقل آن را به مركز استان انجام داده و از آنجا آن را در اختيار صادركنندگان و عمده فروشان شهرهای بزرگ 

 هران و مشهد قرار مي دهد كه در نمودار زیر سير این مراحل به طور كامل شرح داده شده است .مانند ت

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كانال های توزیع فرش دستباف از توليد تا صادرات – 1نمودار 

 

 

 

 پیشینه تحقیق 

 ادرات فرش دستباف مي توان به تحقيقات :از تحقيقات صورت گرفته در زمينه بازاریابي و ص

 تقاضای تخمين كشش های هدف با ایران كه دستباف فرش صادرات بر مؤثر عوامل تخمين و ( به بررسي1384) محمدی و آرمن

است پرداخته  گرفته داده ها صورت ناایستایي حالت های گرفتن نظر در و زماني روش های سری از استفاده با فرش صادرات

ه به دوستان و هدی

 خویشان

خریداران محلي و 

 بومي

خرده فروشان 

 مشهد و تهران

 

بافندگان 

فرش 

 دستباف

عمده فروشان 

 مشهد و تهران

عمده فروشان 

 داخلي و خارجي

دالالن وواسطه 

 ها

صادرات 

 قانوني

 مصرف كنندگان

 داخلي

كانال های 

 توزیع خارجي

مصرف كننده 

 خارجي
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 برابر ترتيب به مدت بلند درآمدی و قيمتي كشش های كه مي دهد نشان 1350-80دورة زماني برای تخمين از حاصل نتایج اند

 هستند  2و 5/0با

 صادراتي قيمت فرش افزایش نيازمند آن توسعةصادرات و است ولوكس كشش كم كاالیي ایران صادراتي فرش دیگر، عبارت به

 .است صادراتي های درسبدفرش و گرانبهاتر تر لوكس های فرش افزایش همچنين و

 فرش داخلي آميخته بازاریابي مؤلفه های رتبه بندی و طراحي "( در تحقيقي تحت عنوان1389سازیان ) چيت سازیان و چيت

 اصالت و توزیع ترفيع، قيمت، محصول، كليدی عنصر از طریق پنج دستباف فرش بازاریابي آميخته به بررسي  "ایران دستباف

 خبرگان، نظر به بررسي شاخص ها و عوامل این از كدام هر اهميت و ميزان معناداری بررسي برای پرداخته اند ،  تاریخي و هنری

 .شد پرداخته پرسشنامه از استفاده با

 كلي سپس عوامل و شاخص ها از هركدام رتبه بندی راستای در عالمت و آزمون از شاخص ها از هركدام اهميت تعيين برای

 و هنری اصالت عبارتند: از ترتيب به آميخته عوامل اهميت كه مي دهد حاصل نشان نتایج .گردید استفاده فریدمن آزمون از

 .توزیع نهایت، در قيمت و محصول، تبليغ، و ترفيع تاریخي،

 در ایران دستباف فرشبرای  مناسب تبليغي و ابزارهای ترفيعي شناسایي "( در مقاله ای تحت عنوان 1388ماراالني ) فرجي و

 رسيده نتيجه به این ها پرسشنامه تکميل و واقعي هایي نمونه از دریافت اطالعات اساس بر و ای كتابخانه روش با " داخلي بازار

 بازار، نتيجه در و مي كند تقاضا ایجاد مؤثر، تبليغات همچنين و جدید های طرح به واسطه مخاطبان در نياز تحریک كه است

 خالقيت از استفاده و جدید های طرح كنند، بنابراین بازار وارد را جدیدتری ح طر تا دهد مي به هنرمندان طرح یدجد سفارش

 .شد خواهد دستباف، مصرف فرش توسعه و كنندگان مصرف استقبال باعث طرح فرش در

 

 روش تحقیق 

 ده ای از كارشناسان ، مدیرانكاربردی است . به این منظور پرسش نامه ای به كمک ع –تحقيق حاضر توصيفي 

بازرگاني ، صادركنندگان و افراد مسئول در امر صادرات و فراوری فرش دستباف و كمک اساتيد دانشگاه به صورت 

استاندارد تهيه شده و سواالت تحقيق در قالب دو مجموعه كلي از متغيرها شامل متغيروابسته ) صادرات ( و متغير 

قيمت ، كانال های توزیع ، تبليغ ( تدوین و در نهایت ساختار كلي پرسشنامه فراهم  مستقل ) ویژگي های محصول ،

 طرح ریزی شده است .  5پرسش است كه بر مبنای طيف ليکرت  43شد كه در مجموع شامل 

روش گردآوری اطالعات به صورت كتابخانه ای و ميداني بوده است و روش نمونه گيری تحقيق حاضر به صورت 

باشد به این صورت كه از ميان كارشناسان ، بافندگان ، خریداران بومي و غير بومي و مسئوالن امر صادرات  تصادفي مي

عدد دارای  80نفر انتخاب و پرسشنامه ميان آنها توزیع گردید كه در نهایت  85خراسان جنوبي نمونه ای به حجم 

 ارزش آناليز شناخته شد . 

 نيز بررسي و تایيد گردید  769/0ایيد اساتيد دانشگاه و آلفای كرونباخ روایي و پایایي پرسشنامه های با ت

با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون صورت گرفت و سطح  spssتجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 معني داری هر یک از متغير های بررسي گردید .

 یافته ها 

 مونه ای استفاده گردید و نتایج در جدول زیر شرح داده شد تک نtبرای تایيد فضيه های از آزمون 
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 بین صادرات و متغیرهای وابسته tآزمون  – 1جدول 

 
 Tآماره 

Df درجه(

 آزادی(

سطح معني 

 داری دو طرفه
 تفاوت میانگین

 98.714 0.000 75 161.376 ویژگي محصول 

 125.285 0.000 75 173.592 قیمت

 95.403 0.000 75 215.166 تبلیغات 

 101.588 0.000 75 177.092 كانال های توزیع

( جهت بررسي داشتن رابطه معناداری بين هر یک از متغير های مستقل با ميزان صادرات فرش 1بر اساس جدول )

دستباف از آزمون تي یک نمونه ای استفاده شد . از این جهت كه سطح معناداری دوطرفه هر یک از عوامل كمتر از 

ي باشد بنابراین نشان دهنده تفاوت معنادار هر یک از متغيرهای مستقل با ميزان صادرات فرش دستباف مي م 05/0

 باشد . 

 همبستگي میزان صادرات با ویژگي محصول ، قیمت ، توزیع و تبلیغ-2جدول 
 

 

 705/0 ل به ترتيبمقدار ضریب همبستگي پيرسون و سطح معناداری دوطرفه متغيرویژگي محصو 2با توجه به جدول

مي باشد كه مي توان فرض صفر را رد و فرض مقابل آن یعني وجود رابطه معنادار بين ویژگي محصول  000/0و 

فرش دستباف و ميزان صادرات را پذیرفت و هم چنين مقدار ضریب همبستگي پيرسون و سطح معناداری دوطرفه 

را رد و فرض مقابل آن یعني وجود رابطه معنادار بين  مي باشد كه مي توان فرض صفر 000/0و534/0متغير قيمت 

قيمت فرش دستباف و ميزان صادرات را پذیرفت . متغير كانال های توزیع نيز به همين ترتيب مقدار ضریب همبستگي 

مي باشد كه با توجه به مقدار سطح معناداری ضریب همبستگي  000/0و 805/0پيرسون و سطح معناداری دوطرفه آن 

مي باشد مي توان فرض صفر رد و فرض مقابل آن یعني وجود رابطه معنادار بين كانال های  05/0ن كه كمتر از پيرسو

توزیع فرش دستباف و ميزان صادرات پذیرفته مي شود و در مورد متغير تبليغات نيز به همين ترتيب مقدار ضریب 

 دامنه تعداد متغير
كمترین 

 امتياز
 ازبيشترین امتي

ضریب 

 همبستگي
 سطح معني داری دو طرفه

 0.000 0.705 75 15 60 80 گي محصولویژ

 0.000 0.534 20 4 16 80 قيمت

 0.000 0.805 55 11 44 80 كانال های توزیع

 0.000 0.852 60 12 48 80 تبليغات پيشبردی

 0.000 1 215 43 172 80 صادرات
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اشد كه با توجه به مقدار سطح معناداری و مي ب 000/0و 852/0همبستگي پيرسون و سطح معناداری دو طرفه آن 

مي باشد مي توان گفت فرض صفر رد و فرض مقابل آن یعني وجود  05/0ضریب همبستگي پيرسون كه كمتر از 

 رابطه معنادار بين تبليغات و ميزان صادرات پذیرفته مي شود.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

مت ،  تبليغات و كانال های توزیع در بحث صادرات فرش این پژوهش به منظور بررسي ویژگي های محصول ،قي

 دستباف در بازار های جهاني صورت گرفت . وجود رابطه معنادار بين هر یک از متغيرها و ميزان صادرات تایيد گردید 

 در مورد ویژگي های محصول باید گفت كه خود شامل دو بخش كيفيت و كميت مي باشد . 

دليل كه باعث جذب مشتریان داخلي و خارجي و تثبيت جایگاه نسبت به رقبا در بازارها كيفيت فرش دستباف به این 

 مي شود و محصول را به یک برند جهاني تبدیل مي كند دارای اهميت است . 

از این جهت كه بسته بندی به منظور سالم نگه داشتن ، تسهيل درحمل و نقل و انبارداری و جذب مشتری انجام مي 

 مهم مي باشد . شود بسيار 

 موارد مطرح شده در مورد كيفيت و بسته بندی اهميت هر چه بيشتر توجه به ویژگي محصول را آشکار مي سازد.  

قيمت گذاری فرش دستباف از عوامل حساس در عمليات موفق آميز بازاریابي مي باشد . زیرا قيمت تنها عنصر در 

 و سود اوری حاصل مي كند .  آميخته بازاریابي است كه ایجاد در آمد مي كند

به عالوه رقابت بر سر قيمت تمام شده فرش دستباف بر اساس هزینه تمام شده بدون توجه به تغييرات بازارهای 

جهاني و دیگر عناصر بازاریابي از جمله اشتباهاتي است كه یک صادر كننده ممکن است مرتکب شود . همه موارد 

 ( 1382درات فرش دستباف را نشان مي دهد .)دادخواه و همکاران ،باال اهميت قيمت گذاری در بحث صا

دربحث كانال های توزیع باید گفت حجيم بودن و هزینه های انبارداری ، گمركي و استانداردسازی از طرف دیگر 

سبب شده كه امکان فروش مستقيم فرش دستباف از توليد كنندگان به مصرف كنندگان به ویژه مصرف كنندگان 

ي كم باشد . لذا نياز به یک شبکه توزیع فرش دستباف كه مسئوليت رساندن محصول به بازارهای خارجي را خارج

 داشته باشد كامالً حياتي مي باشد .

تبليغات فرش دستباف از ان جهت كه محصول فرش دستباف ایران را به تمام جهان معرفي مي كند و آن را از 

سبب تبعات دیگری مانند افزایش توليد ملي ، ایجاد اشتغال و حمایت از كار ،  محصوالت مشابه رقبا متمایز مي سازد

 افزایش در آمد ارزی و سرمایه گذاری داخلي را به همراه دارد .

 با توجه به نتایج بدست امده از پژوهش حاضر راهکار های زیر پيشنهاد مي گردد : 

زارهای جهاني باید به كانال های توزیع نگاه ویژه كرد و در بحث كانال های توزیع :برای موفقيت یک محصول در با

ليد تا تومحصول را در مکان مناسب و زمان مناسب به دست مصرف كننده نهایي رساند و كاال به نحو صحيح از مبدا 

مصرف هدایت شود، در مورد محصول فرش دستباف نيز باید به صورت یکپارچه عمل كرد و جایگزین سيستم كانال 

 ع سنتي شد و در ضمن  برای صادركنندگان امکانات گمرگي و ترابری آسانتر فراهم گردد.توزی
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در شبکه های توزیع نبود توجه به انتخاب اعضای كانال های توزیع فرش دستباف ، كمبود رقابت و عدم تعامل درست 

است كه تحریم شدن ایران و همکاری بين اعضا سبب كاهش بهره وری صادراتي گردیده است . البته الزم به ذكر 

توسط اتحادیه اروپا نيز باعث كاهش نقاط فروش و توزیع فرش دستباف در جهان و استفاده اجباری از واسطه ها و 

 دالالن بين المللي برای فروش خارجي شده است. 

ت بين المللي از اتبليغدر بحث تبليغات : با توجه به ناشناخته بودن فرش دستباف بيرجند در بسياری از كشور ها ،

روزنامه ها و ...مي تـواند در معرفي، شناسـاندن و ایجاد جایگاه مناسب فرش دستباف نقش  جراید،طریق ماهواره ها،

 اساسي ایفا كند و وفاداری مصرف كنندگان خارجي به فرش دستباف را بيشتر كند

ف در بازارهای خارجي وانجام تبليغات به صورت ایجاد راهکارهای خالقانه و نوآورانه در زمينه تبليغات فرش دستبا

تخصصي و كارشناسانه جهت مقابله با حربه های تبليغاتي بيگانگان بر عليه محصول فرش دستباف ایران نيز بسيار 

مهم مي باشد و الزم است شركت های صادركننده تيمي از كارشناسان مدیریت بازرگاني به منظور معرفي فرش 

 اني در مورد آن به بازارهای هدف ایجاد نمایند . دستباف و اطالع رس

در بحث ویژگي های محصول : جایگزین كردن روش های سنتي و طرح و نقش های بومي با روش های علمي و 

اصولي مطابق استانداردهای تعيين شده و منطبق بر سليقه بازار كه حاصل كار ،محصولي است مطابق با نياز های 

ي و كسب اعتبار برای محصول فرش دستباف ایران در عرصه جهاني از مهمترین اقدامات  بازارهای هدف صادرات

 جهت افزایش كيفيت محصول فرش دستباف مي باشد .

صرفه جویي در بحث قيمت گذاری : بافندگان و صادركنندگان در صورتيکه قادر به استفاده از حداكثر ظرفيت توليد ،

و تاثير یادگيری تجربه مي باشند بهتر است از استراتژی رهبری قيمت تمام شده در مقياس پيشرفت های تکنولوژیکي 

 استفاده نمایند؛ در نتيجه با تحليل رقبا و ارائه قيمت همانند رقبا مي تواند از سود باالتری برخوردار گردد . 

د و ن المللي در مراحل توليارائه تسهيالت ارزان قيمت برای ایجاد و توسعه بافندگي منطبق با استــاندارد های بي

پرداخت فرش دستباف و كاهش هزینه ها و همچنين اعمال تخفيفات به خریداران خارجي با توجه به درجه اهميت 

 و ميزان خرید محصول نيز باید در بحث قيمتگذاری مورد توجه قرار گيرد .

رهای جهاني و ميزان توليد داخلي ، بهره داشتن نوآوری و ابتکار عمل در تعيين قيمت محصول بر اساس نوسانات بازا

گيری از سيستم شناخته شده بورس كاال در قيمت گذاری فرش دستباف نيز باید به طور ویژه مورد استفاده قرار گيرد 

 . 

 محصول فرش دستباف مي پردازیم  SWOTدر زیر به بررسي نمودار 
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 تهدید فرش دستباف –فرصت  - 2نمودار

 منابع 

(. بررسي و تخمين عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ایران ، فصلنامه اقتصاد 1384آرمن عزیز ؛ محمدی ، مهدی )-

  6، پياپي  3مقداری ، سال دوم ، شماره 

یان نامه كارشناسي ارشد ، مركز (. مشکالت مدیریتي و توليد فرش دستباف ایران ، پا1387انصاری نيا ، حميد )-

 آموزش مدیریت دولتي خراسان

 .، سال هفتم، دوره چهارم56ماهنامه قالي ایران، شماره ”. سيمای فرش بيرجند )فرش مود((. “1383پورشافعي، ایمان )-

ليفرشدستبافایران، ( . طراحيورتبه بندیمؤلفه هایآميخته بازاریابيداخ1389چيتسازیان ، اميرحسين ؛ چيتسازیان عليرضا )-

 17پژوهشي انجمنعلمي فرشایران ، شماره _فصلنامه علمي

 قدرت

 اول فرش دستباف در دنيا .داشتن رتبه -

باال بودن كيفيت فرش دستباف توليدی در ایران نسبت    -

 به سایر كشور ها .

 كاربرد فرش دستباف در مصارف خانگي و ...-

 توانایي ایجاد اشتغال .-

ــرایط محيطي و اقليمي مردم         - با شـ مل  كا ماهنگي  ه

 خراسان جنوبي .

 

 ضعف  

ــب و نوآوران- ــته بندی مناسـ ه برای فرش  عدم وجود بسـ

 دستباف.

صادركنندگان و         - سط  سایي بازارهای جدید تو شنا عدم 

 نبود سيستم های اطالعاتي بازاریابي .

 عدم وجود عوامل توزیع فرش دستباف در دنيا .-
ستباف و خواص آن به    - ساني كافي درمورد فرش د عدم اطالع ر

 دنيا.

كاهش كيفيت محصول به دليل روش های توليد نادرست و بي   -

 يفيت ك

ضـــعف حضـــور تعاوني ها در فرایند توليد تا مصـــرف فرش -

 دستباف.

 نوسانات شدید قيمتي و نوسانات شدید صادراتي .-

 تهدید

عدم دسترسي به خریداران خرد فرش دستباف در  -

 سطح دنيا .

 تحریم های اقتصادی-

ارتباط ضعيف بين توليد كنندگان و بازارهای خارجي  -

. 

 يدكنندگان .ضعف بنيه مالي تول-

عدم تمایل نسل جوان و تحصيل كرده به فعاليت در -

 توليد فرش.

كاهش انگيزه بافندگان به دليل نوسانات شدید قيمت  -

 فرصت

 پيدا كردن بازارهای جدید فرش دستباف. -

 اقتصادی ایران با كشور ها  –داشتن روابط سياسي --

ــور  ایج- ــتباف در كش ــادراتي فرش دس اد پایانه های ص

 های مختلف .

 تشکيل و حضور در نمایشگاه های بين المللي-

 حمایت سازمان های حمایتي از فرش دستباف  -
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سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری خراسان جنوبي،  ،راهنمای اماكن تاریخي و گردشگری شهرستان بيرجند-

 .امور فرهنگي و ارتباطات

یابي . چاپ دوازدهم . تهران . انتشارات وزارت فرهنگ و ( .مدیریت بازار1387روستا،ا حمد ؛ داور، ونوس ؛ابراهيمي، علي)-

 ارشاد اسالمي.

 .(. پژوهشي در فرش ایران. تهران: انتشارات یساولي1381ژوله، تورج )-

 (. ارتباط های شخصي1388آبان  26(. بيرجند: مصاحبه )1388صميمي، محمد علي )-

 .خراسان(. تهران: انتشارات احياء كتاب(. بر كویرهای سبز جنوب )فرش 1383صور اسرافيل، شيرین )-

، تهران : سازمان صنعت معدن و مطالعه ساختار بازار جهاني و تعيين بازارهای هدف زعفران ایران( 1383عزیزی ، مریم )-

 تجارت

داخلي  ارباز در ایران برای فرشدستباف مناسب وتبليغي زارهای ترفيعياب ( . شناسایي1388فرجي ، مرتضي ؛ماراالني، مریم  )-

  13، مجله فرش ایران ، شماره 

 ماتریس قالب در دستباف فرش برصادرات مؤثر (. عوامل1389قزاآنيقمصری،ایمان ؛ قدرتي، حسن؛ رضایي، حسين)-

 21جدید،شماره ویکم،دوره بيست لسا اصفهان ، تعاون، استان در فرش تعاونيهای موردی مطالعه (swot)سوات

نگاهي به تاریخچه فرش دستباف خراسان جنوبي و عملکرد واحد فرش. وزارت )بي تا ( .سازمان بازرگاني خراسان جنوبي-

 بازرگاني،

 (. ارتباط های شخصي1388آبان  26(. بيرجند: مصاحبه )1388كاميابي مسک، محمد حسن )-

 انتشارات اميركبير مؤسسه :تهران .دوم چاپ .)مدیریتبازاریابي( . مدیریتبازار (1377اكبرفرهنگي) محبعلي،داودوعلي-

  1928( تبليغات و نياز افریني، روزنامه همشهری ، شماره 1381موسي خان بختياری ، حسن )-

 ( فرش ایران، تهران : پرنگ1389نصيری، محمد جواد )-

 .ناخته كویر. تهران: انتشارات ني نگار(. سربيشه گوهر ناش1385هاشمي زاده، سيد عبدالحسين )-
-Kotler, philp & Gary Armstrong. (1989). Principles of Marketing (Fourthedt). prentice- Hall Int 

-Leverich, Fiona. (1998). The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Markenting . Edited by Barbara 

R.Levis and Dale Littler. Blackwell. 

-Low, Suipheng & Tan, Martin CS. (1995). "A convergence of western marketing mix concepts  and 

oriental strategic thinking". Marketing Intelligence & planning: Vol.13, 2. 

- Mccarthy, E.Jerome & Wiliam D.Perreault (1988). Essentials of Marketing. Fourth Edt. Donnelley& 

Sons Company. 
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