
  

  

  

  

  

  آن در استان يزدة هاي توسع  صنايع دستي و استراتژيوضعيت بررسي

  

  اله زياري كرامت

  
  

  مقدمه

. است شده توجه  حتي پيشرفته  توسعه ودرحال كشورهاي درصنايع دستي به  ، سالهاي اخيرطي
 به  نداشتنبودن، وابستگي علت ويژگي خاص كاربر  بهدستيهاي   فرآوردهبر اين اساس،

 مستقيم با صنعت ةي، رابطيزا ، زودبازده بودن، اشتغالباال ةي خارجي، ارزش افزودتكنولوژ
اي را در  هاي رقابتي از طرف كشورهاي پيشرفته جايگاه ويژه  جنبهفقدانتوريسم و جهانگردي و 

خصوص صنعت  هجهت ساختار صنايع دستي و ب در كشور ما ايران، به. نمايد  ميايفااقتصاد ملي 
  .تواند داشته باشد اي مي موقعيت ويژه  دستي جايگاه وايع صن،فرش
 نداشتن فعاليتهاي كشاورزي، از مناسب ونداشتن موقعيت طبيعي جهت   يزد، بهاستان  
 صنايع دستي كشور در و ه است دستي فعال بودصنايعهاي متعددي از  رشته هاي دور در گذشته

داشتن مردماني  خاص فرهنگي و  موقعيتجهت اين استان به. ه استاي داشت سهم عمده
 همواره از بعد صنايع دستي حائز ، كهن وخالقيتهاي هنرييفرهنگمتعلق به  كوش و سخت

  وجديدتكنولوژيهاي  داري و جهت رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمايه  بهاما .اي است اهميت ويژه
 يكي از خوده  ك،طور كلي مدرنيزاسيون، اين رشته واحدهاي توليدي متوسط و بزرگ مقياس و به
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. از بين رفتن است  اضمحالل وةاست، در آستان  بودهزا در استان  درون  پايدار وةهاي توسع لفهؤم
 وي آنها، تنگناها يزا ويژگيهاي صنايع دستي، ميزان اشتغال ، شناخت انواع ومقالهاين   مهم درةلئمس

 ةتوسع برايارهاي بهينه همچنين راهك  صنايع دستي استان يزد وة، ميزان ارزش افزودمشكالت
 وبررسي انواع صنايع دستي استان  شناخت و  مقاله مبتني برهدف .صنعت است اين رشته از

  . آن استةتوسع  تقويت وچگونگي
  

  متدلوژي

 -توصيفيو روش بررسي آن   آماري تحقيق، استان يزدةاي، جامع توسعه - تحقيق كاربردينوع
  . استتحليلي
 ايران و همچنين آمار آماري مركز هاي منابع و داده طريق متون و از مورد نياز اطالعات  
، با موجودگيري خانوارهاي  واحد نمونه. است شده  استان يزد انجام ةگيري تصادفي در پهن نمونه

  .ت سطح نواحي يا شهرستانهاي استان يزد اسدر ١ر خانوا٦١٤٤اي معادل  حجم نمونه
  

   و تعريف صنايع دستيماهيت

 نظر ماهيت يكي از انواع فعاليتهاي اقتصادي است كه به توليد كاالهاي ازروستايي  تي و دسصنايع
همچنين  آميختگي شديد اين فعاليت به سنتها، عادات و بينش سازنده و. شود ميمنجر جديدي 

  .است ه  محيط جغرافيايي در اين صنعت، ويژگي خاصي به آن دادةالعاد فوق تأثير
نشده   وضعتاكنون تعريفي  ونداردثابتي  صنايع دستي مفهوم واحد و لغوي اصطالح نظر از  

  .د همه كارشناسان و سازمانهاي مسئول در كشورهاي مختلف باشقبولكه مورد است  
گيري از  كه بهره شود  دستي به بخشي از هنر و صنعت گفته ميصنايعترين تعريف  تازه در  

دست و افزارهاي سنتي دستي در مراحل مختلف  كار اساسي به كمك انجام و بومي ةمواد اولي
 ين محصوالت به شكلي ذوق هنري و اشود كه هر واحد از ميمنجر  محصوالتي ساختتوليد به 

 صنايع دستي انعكاسي از تاريخ و تمدن ،درواقع. گذارد  آن را به نمايش ميسازندهخالقيت فكري 
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 مذهبيمعتقدات  رسوم و عادات وملتي است كه ويژگي مرتبطي با حاالت روحي،   هرةگذشت
   ٢.دارد
  : صنايع دستي عبارتند ازويژگي ترين مهم

  ؛ دست در توليد آناساسي نقش -١
  ؛متخصص خارجي نبود -٢
  ؛ بودن مواد آن در محلفراهم -٣
  ؛داردن زياد نياز ةست و سرماينيپيچيده  -٤
  ؛ جايگزيني با محصوالت ماشينيقدرت -٥
  وجود آورد؛ ن آن را بهتوا  با تكنيك باال مي-٦
  ؛فرهنگي تمدن ملت و بار  از تاريخ وبازتابي -٧
  ؛آنتوليدات   انسان درةانديش اي از خالقيت و آئينه -٨
  ؛ ارزش افزودهبودن باال -٩

  ٣.شاگردي و  طبق روش استاد، تجربيات و آموزش به ديگرانانتقالامكان  -١٠
  

   صنايع دستي استان يزدبندي طبقه

  :دشي ي استان يزد شناساةشرح زير در پهن ه ميداني، حدود چهل صنعت دستي برسيهايبر بنا بر
 -٩؛  قناويز-٨ ؛ جيم-٧ ؛ سرريزه-٦ ؛ دستمال-٥ ؛ چادرشب-٤ ؛ گليم-٣ ؛ قاليچه-٢ ؛قالي -١

 -١٦ ؛ روتختي-١٥ ؛ روميزي-١٤ ؛ رولحافي-١٣ ؛ پرده-١٢ ؛ ترمه-١١ ؛ شمد-١٠ ؛احرامي
 -٢٣ ؛ خورجين-٢٢ ؛ كيسه حمام-٢١ ؛ لنگ-٢٠ ؛ بقچه-١٩ ؛ كرباس-١٨ ؛ روفرشي-١٧؛زيلو
 -٣٠ ؛ كاشي-٢٩؛  حصير-٢٨ ؛ سراميك-٢٧ ؛ سفال-٢٦؛  پتو-٢٥ ؛ دنداني-٢٤ ؛سفره
 -٣٧ ؛مخمل -٣٦ ؛ چرم-٣٥ ؛ گيوه-٣٤ ؛ كفپوش-٣٣ ؛ پادري-٣٢ ؛سازي  نقره-٣١؛ تراشي سنگ

 داس،قپان،  قندچين، چاقو، كارد،: سنتي شاملآهنگري  -٣٩ ؛ايكات ي ياي دارا-٣٨ ؛انواع زري
   ... .تاوه و
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  بافي قالي

و است   اي داشته  شهر يزد جايگاه ويژهة صنعت نساجي دستي در استان يزد خاصتاكنونباز دير از
 در كهقالي از جمله صنايع دستي معتبر ايران است . رسد  اسالمي ميةهمان اوايل دور بهقدمت آن 
 ميالدي بر اثر ورود منسوجات انگليسي به يزد، صنعت ١٩ اواخر قرن در .ري داردبسيايزد اعتبار 

تدريج با پيدايش تقاضاي خاص در  ه ببافي قالي انحطاط نهاد و به موازات آن به رونساجي دستي 
 ماشيني صنايع ةتوسع همزمان با ايجاد و. به توسعه نهاد  جهاني نفسي تازه گرفت و روبازارهاي

 آغاز شمسي ١٣١٠تدريج از سال  ه كه ب،بافندگي سيس كارخانجات ريسندگي وأو تاستان  در
 بافي قالي صنعت ليكن استقبال از .را متحمل شد ديگري ةد، صنايع نساجي دستي استان ضربش

 يك استانجمعيت   نفرچهارده از هر ١٣٥٥سال  كه در طوري هنهاد، ب بيش از گذشته رو به ازدياد
 نفر يك نفر ٤٦هر ي به ازا اين نسبت در سطح كشور. كرد مي دستباف كار صنعت فرش درنفر 
  .است  بوده

 جنبي خاص براي زنان و جذب طبقات ي به لحاظ ايجاد فرصتهابافي قالي ،ترتيب بدين  
 ٣٤كند و   اقتصاد جامعه جاي وسيعي براي خويش باز مية وروستايي در مجموعشهريدرآمد  كم

ميزان استقبال از اين  دهد و  به خود اختصاص مي١٣٦٢سال  ان را در سهم اشتغال استازدرصد 
بعضي از خانوارهاي روستايي انجام   كه دراي گيري رسد كه براساس نمونه  بدان حد ميصنعت

  .به اين حرفه اشتغال دارند  درصد از خانوارها٨٥ تا ٥/٦٥نزديك به  شد
 از وشود   زنان محسوب ميةجي، ويژ برخالف ساير صنايع نسابافي قالي صنعت ،طرفي از  

 استان روستايياي وسيع دارد نقش اين صنعت در اقتصاد   كه پايگاه آن در روستاها دامنهآنجا
جاي  ه اقتصادي و روستاييان بتوان برسالهاي اخير، اثرات نامطلوبي  ركود  ودارداهميت خاصي 

تنگناهاي اين  فع مشكالت و رةزمين درريزي صحيح   برنامه،حال حاضر  و دره استگذاشت
   ٤.است ضروري  ديگرزمان صنعت اصيل بيش از هر

هاي   و قاليچهقالي. بافت است  شامل رنگرزي و طراحي وبافي قاليانجام   وكار مراحل  
 ، در نوع خود ممتاز است كه در گذشتهرنگاما از لحاظ .  است»طرح كاشي«استان بيشتر شامل 
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از   بيشترامروزهولي  است،  شده  روناس تهيه مية انار، ريشگردو،  آن از گياهان طبيعِيرنگهاي
  .شود رنگهاي مصنوعي استفاده مي

هاي خاصي استفاده  اين ارتباط از نقشه كه در مبتني است ها  قاليها بر انواع گلطراحي اصوالً  
  .شود مي

يزد بسيار  كه قاليهاي نقش هراتي استهراتي   از طرحهاي كاشي وهاي يزد عمدتاًقالي  
و در وسط قالي نقش لچك و پشمك دارد  الجوردي الكي و ةقاليهاي يزد زمين. معروف است
 نقش متعلق به زمان صفويه است كه از پشت جلد ايننظرياتي گواه بر آن است كه . ترنجي است

صورت مدور يا  به دارد و وسط قالي قرار  لچك ترنج درنقش معموالً. است  قابها اقتباس شده
گاهي نيز  واست   شوند پوشانيده  ناميده مي»سرترنج« كه هايي كالله ترنج را دو سر. يضي استب

 ست كه درالچك شامل يك چهارم همان ترنجي . گيرد  ميقرارتمام اطراف ترنج  ها در اين كالله
پنج   اين فرشها عموماًةحاشي. شود  گل و بوته ديده مينقشمتن قاليها  در. وسط قرار دارد

 هفت با ٤×٣ و ٥/٢×٥/٣ حاشيه و قاليهاي پنج با ٢×٣ كه قاليها استاي   حاشيههفت اي و  شيهحا
طرحهاي در گذشته . شود  ميتزئين باريك ة حاشيشش يا چهار بين ةحاشيه كه شامل حاشي

، سردارجنگلي، گل ماهي، كرماني، بندي، شكارگاه و جوشقان جنگلينام امير هديگري در استان ب
 اما در. شود  ترسيم ميشطرنجيبعد از تعيين طرح قالي اين طرح روي كاغذ  ٥.است  هداشترواج 

  . موجود استبافي قاليمركز   درقالينام كاغذ قالي يا كاغذ شطرنجي   اين كاغذها به،حال حاضر
طرح  اهميت قالي در. ابريشم است پنبه و،  كرك،در قالي شامل پشمشده  مصرف ةاولي مواد  

 آمدهوجود  پشم به شود و در اكثر قاليها از  خواب فرش مربوط ميةلئمسبه ن طرح  كه اياستآن 
 ة پشم سفيد درجشاملانواع پشمها .  استضخيم قطرلحاظ  از  ريز وپشم قالي معموالً. است 

 كه چهار رنگ است مخلوط، پشم شكري، پشم الوان، پشم سياه، پشم ناشوي  دوة، پشم درجيك
مواد مورد مصرف در فرش   درصد٧٥ حدود كهاي دارد   فيروزه و كرم الكي، الجوردي،اصلِي

مربع متر هر واست ابريشم  كرك و  درصد توليد قالي دستباف از٢٥ و مباف استان يزد پشدست
 دو  ابريشمي حدودقالي هر وكيلو نخ پنبه احتياج دو  پشم و ةخام كيلودو قالي پشمي حدود 
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 گرم ابريشم نياز دارد و دويست حدودابريشم  رمربع قالي كرك وهر مت. كيلوگرم ابريشم نياز دارد
  .است  خواب قالي تشكيل شده  ياپرزيك قالي از تار و پود، ي اجزا. كرك است بقيه از
  پودهاست و گر  گرفته  عبارت است از نخهايي كه در طول موازي يكديگر قرارقالي تار  

قالي عبارتست از نخهايي كه  پود .پنبه است شم يا پجنس اين نخها معموالً .شود  ميزدهروي آن 
  وشود قالي عبور داده مي  دارازطور افقي  گذشته و به  موازي يكديگر از بين نخهاي تارصورت هب

پشم   عالي نخ پودجنس از در قاليهاي .است) پوپيله(نازك  و پود) پتون(نوع پود ضخيم  شامل دو
  .ايست ي جنس نخ پنبهمعمول  متوسط وةقاليهاي از درج و در

 نقش را گو هم هست كه معموالً هستند كه يكي از آنها نقشهدو يا سه نفر   معموالًها بافنده  
، ٢×٣ هاي قاليهاي بافت استان در اندازه. ها زن هستند اكثر بافنده. خواند  اشعار ميصورت به
 رنگ شده روي نخهاي باهايي است كه  اساس قالي در گره  پايه ومعموالً. است ٤×٣ و ٥/٢×٥/٣

استحكام قالي   باشد مرغوبيت وزيادترها در سطح قالي  قدر تعداد اين گره  كه هرزنند ميتار قالي 
 دستهاي بافنده و  از هزاران گره كوچك بااستطور كلي كار قالي عبارت  هپس ب. استزيادتر 

ن آ تغييري در تاكنون گذشته از، پاكي و چوب پهنا كه برپاكيترين ابزار كار مانند گلوزار،  ساده
ندرت قاليهاي  هبافت با قالب ب ، دردارندقاليهاي دستباف ريزترين نقوش را . است  حاصل نشده
  ومرغوبيت قالي به نقشه، رنگ. دارند ساله ٦٠٠ي عمر بهترين قاليها .توان يافت ريزبافت مي
  .استريزبافي آن 

  بافي ترمه

اين شهرستان   در ايران بوده و سابقاًة ترممنسوجاتن مركز توليد تري  مهم، يزد از ديربازشهرستان
نيم قرن گذشته و  است، اما اين صنعت در  داشته وجودبافي   دستگاه ترمههفتصد تا  پانصدحدود

به ضعف نهاد و تعداد زيادي از بافندگان ترمه تغيير   روماشينيزمان ورود منسوجات  ويژه از به
  .نقش دادند

توان شامل شال چارقدي، شال بندي، شال راه راه، شال محرمات، شال  مي ها را هترم انواع  
 شال معموالً. دانست شال يزدي  و، شال كشميري، شال رضايي، شال اميري، شال كرمانياتابكي

 ة يزدي شامل ترمهاي اين ميان انواع ترمه كه در شود اطالق مي هاي بافت يزد  به ترمهزيزدي ني
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 شش رنگ راه راه، شال شش يزدييزدي، شال   راه راه شلوارة سفيد، ترمةا زمينيزدي شالباف ب
   ٦.استقرمز  و رنگ راه راه، شال راه راه سفيد

 آميزي يكنواخت و رنگ بودن، رنگ هفت اصيل دستباف به عواملي چون ةترم مرغوبيت  
نازك   و و كرك خالص ظريفشصتپودي از مرسريزه نمره  و  و تارسنتيثابت و نقشهاي 

   ٧. خالص بستگي داردضريجريس ابريشم طبيعي و 
 ،جهت همين  به. خميده شده باشدحملاثر  معني درخت سروي است كه نوك آن بر  بهترمه  

  .اند كرده انتخابشكل سروهاي نوك خميده  نقشهاي روي اين پارچه را به
آن  است كه در د سنتي دستباف استان يزمنسوجاتعنوان مامي هندي و يكي از   بهترمه  

ترمه از . استيزد   توليد آن منحصر به شهركه خورد نحو بارزي به چشم مي ذوق هنري به
  وگيرد انحصار زرتشتيان يزد قرار مي  به ايران درورود بدو در كشمير بوده كه ةمحصوالت عمد

مراسم   مخصوص مجالس جشن وپوش كه نوعي تناست  شده  ، استفاده ميدوخت شلوارها در
 شال براي محصول كه راه راه است و به محرمات شهرت دارد ايننوعي از . است  عروسي بوده

ه  هنري داشتة كه جنب،اين محصول  ساير مردم يزد بابعداً. است  گرفتهكمر مورد استفاده قرار 
  .شد آن فراهم رشد ةزمين و  آشنا،است
كرك همراه با رنگهاي  نخ، پشم و از ابريشم طبيعي تابيده و پود آن از ابريشم، ترمه تار  
  .است  شده  انگشت دست بافته ميكه با متنوع
ها از لحاظ   كيفيت ترمهبعداً. باختران است اروميه و و  در شهرهاي تبريز، مشهدترمه بازار  
 مارك رضايي با نقشهاي كشميري، گلزاري، ةنام ترم هنقشه و طراحي بهبود يافت و ب  وبافت

 طبيعي، ابريشم نخ، مرسريزه، ،ترمه رفته در كار مصالح به و مواد. كرد واج پيدااي ر  حلقه ورضايي
  .ضريج است ابريشم مصنوعي و پشم، كرك،
باف و  كه يكي از آنها ترمهكنند  مي  نفر كاردوبافي، با هر دستگاه   با دستگاه ترمهكار نظر از  

  ونشيند ميقسمت فوقاني دستگاه  كه در محلي مجاور شود كش ناميده مي ديگري كارگر گوشواره
   ٨.دهد ميدستگاه ژاكارد را انجام  دست كار با
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 دستگاههايبه كمك . هستندسال  ١٣ تا ١٠كش افراد خردسال بين   كارگران گوشوارهاغلب  
 ١٠٠وزانه حدود رد ردستگاه ژاكا با  مرغوب وة ترممتر سانتي ٢٥  تا٢٠ بين روزانه ،ساده

. سياه است  سبز، نارنجي و،روشنز  عنابي، قرمةترم رنگهاي مصرفي در .تبافتوان  مي متر سانتي
محرمات   درهم، بوته بادامي، راه راه، اميري، و،طرحهاي ترمه بوته جقه، بوته خرقه، شاخ گوزني

را رنگرزي  سپس آن  را تهيه ومورد نياز ترمه ابتدا نخ ةپارچبراي توليد  ). همان،توحيدي(است 
پيچي در پود انجام  آنگاه عمل ماسوره. زنند  را آهار ميتار از خشك شدن نخ،  و پسنمايند مي
 ةبعد از اتمام مرحل. گيرد كشي صورت مي پيچي عمل چله ماسوره ةشود و پس از مرحل مي

 توليدمهم و مشكل  مراحل  از تخصصي وعمل طراحي كامالً. شود مي طراحيكشي اقدام به  چله
  .گيرد  بافت پارچه انجام مي،طراحيل پس از تكميل عم. استترمه 
طور تقريبي   بهرود كار مي ه بمتر سانتي  نودعرض بافت يك متر پارچه با ميزان موادي كه در  
  .است  گرم نخ پود سيصد تادويستگرم نخ تار و صد شامل 
حال  ن خيلي ساده ولي درعينآ ةهاي اولي دستگاه. بافند  ميطرح ١٣٠ را امروزه در ترمه  

اين دستـگاه . نيز چنين است هنوز آمده و  آن برنمية كه همه كس از عهدداشتهيدگي خاصي پيچ
 تبديل ماشينيبه   وشود استفاده نمياين دستگاه ديگر از گرچه  امروزه .كند مي كار نفر  دوباساده 

 ٩.دارداي  هاي دستي آن اهميت ويژه بافته و ه استه است ولي از متروك شدن آن ديري نپاييدشد
   ١٠.شود  مياستفاده  از ترمه انواع لباسهاي زيباةتهي نيز در  بقچه، روميزي، و، پردهدر

  بافي زري

 بررسيها، زمان پيدايش اين هنر را  مطابق١١.است  بافي در دوران قديم بوده  از مناطق زرييكي يزد
ي زري براي زينت ها از پارچه معموالً.  نسبت دادساسانيان هخامنشيان و سپس ةتوان به دور مي

بافي ايران يزد،   زريةعمدمراكز . است  شده  استفاده ميجهان نقاطديگر  دادن كاخهاي سلطنتي و
شهرهاي  در يزد و شهر در  وسنتيهاي  بافي تنها در كارگاه امروز زري .ابيانه و كاشان است

  .شود در سطحي محدود توليد مي تهران و اصفهان و
براي بافت   از ابريشم ساده وه، براي بافت زمينكه، ابريشم است بافي زريدر  اوليه مواد  

براي رنگرزي نخهاي ابريشمي در  .شود  استفاده مينقرهنقوش از نخ ابريشمي با روپوش طال يا 
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اي   رنگهاي طبيعي اهميت ويژهازشده، كه همين استفاده   مياستفاده از رنگهاي طبيعي گذشته كالً
  .ستا  داده به اين صنعت مي

 ژاكاردهاي  دستگاه با  ومتر سانتي  سيبافي روزانه حدود هاي سنتي زري دستگاه  ازاستفاده با  
  .توان داشت  توليد ميمتر سانتي صدروزانه حدود 

 داردخالقيت خاصي  بافي ويژگيها و سنتي مورد استفاده در زري  اصيل ونقشهاي و طرحها  
  . است  يدهاي بخش نقش ويژه  واهميت  به اين منسوجكه

  بافي مخمل

 وجود آمده چين به ايران و ، نخستين بار درميالديبافي درقرن چهاردهم   يك نظريه، مخملبرنا ب
 ونيز، فلــورانس، جنوا و لوكار به پيشرفت جمله ازساير نقاط جهان  است و طي يك قرن در 

  . دانستبافي   را محل كمال مخملايتالياتوان   مي،بنابراين. رسد مي
. است   در مصر باستان رواج داشتهميالد قبل از ٢٦٠زني از   به طريق روش حلقهمخمل  
ديگر جغرافيدانان  مسعودي و. است  دست آمده ه بليون شهر ةهايي از بافتهاي قبطي در موز قطعه

ي پاريس تزئين هنرهاي ةدر موز .اند كرده رواج مخمل مصر را تاييد ،نويسان سفرنامه  ومسلمان
 ذكر  پانزده و شانزدهقرون  را درآنها قدمتشود كه  هايي از مخمل ايران نگهداري مي نمونه

 اين هنر امروزسفانه أاست كه مت  بافي بوده  يزد يكي از مراكز مهم مخمل،طور كلي ه ب١٢.نمايد مي
  .است منسوخ شده

  بافي پرده

 ،حاضرحال   اما در،ه استشتاي در شهرستان يزد وجود دا هاي پرده  گذشته بافت پارچهةده دو تا
 مرد صنعتندارد، اكثر بافندگان اين  بافي فعال در سطح شهرستان وجود گونه كارگاه پرده هيچ
  كارة يك رويةتهيبراي . است   وردي بودهچهار اين صنعت ةاستفاد دستگاه بافندگي مورد. اند بوده

 بقچه نخ نهو  ٣٢ ةنمروز تابيده  بقچه نخ ويسكپنج  متر عموما٢٥/١ً متر و عرض دويست لطو به
     ابعاد  رويه درسهباف   پردهيك ةتوليد ساالن. شد پود مصرف مي  تار وبراي پنج ةاي نمر پنبه
   ١٣.است   بودهمربع متر٢٠٠×٢٥/١
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  بافي چادرشب

 در متر سانتي ٢٠٠×٢٠٠ابعاد اين محصول .  استكشاورز شغل جنبي مردان و زنان چادرشب
زرد و مشكي  سبز،  رنگهايي مركب از قرمز، نيلي،،چادرشب .شود ميه تهيه طرحهاي چارخان

 نوعي صنعت خانگي است چادرشب ،درواقع . داردمصرفرختخواب پيچي  در آميخته شده و
 بافي چهار  چادرشبهاي دستگاه. شود بخش زارچ تهيه مي اردكان و و شهرستانهاي يزد كه در

   .ر است مت٣  تا٥/٢وردي است كه عرض آنها 
  بافيشمد

 شمد از ةدر تهي. شود جهت روانداز در فصول گرم سال استفاده مي است كه به پارچه نوعي شمد
 كه در شود استفاده مي عنوان تار  در ال بهبيست ةاي نمر نخ پنبه  جهت پود و ازمصنوعيابريشم 

   ١٤.است متر سانتي ٢٢٠×١٥٠ ابعاد شمد معموالً. بافند آن را ميفاز  هاي تك  دستگاهحاضرحال 
  بافي دستمال

 عشايري،شامل دستمال  سه نوع آنها. شود  يزد در نقشهاي مختلفي بافته مياستان در دستمال
  .بافت دستمال بسيار ساده است. شود استان توليد مي ابريشمي و مرسريزه در

   ابريشميدستمال

اين محصول تنها در . شود ينقش در طرفين با ذوق هنري خاصي بافته م دو  دردستمال نوع اين
  . شود هاي سنتي تهيه مي دستگاه با  يزد مرسوم است وشهرستان
   مرسريزهدستمال

  .صورت كارگاهي توسط مردان متداول است  بهدستمال نوع اين
  بافي پرده

پرده در رنگهاي متفاوت توليد . كنند توليد ميآن را  مردان صرفاً  محصول در شهرستان يزد واين
   .شود مي



 

  

  هنر ايران 332

   يا ايكاتدارايي

معني بستن يا گره زدن  ايكات به. شود  ناميده مي»دارايي« مااليايي منجيكات است و ة از واژايكات
پود از روي الگويي است كه از پيش آماده   بستن تار و، اين شيوهمنظوربنابراين ؛ يا پيچاندن است

 بنابراين آن را داراي زادگاه د وان كرده ابداع يك قوم را ايكات ، يك نظريهبراساس. است  شده
مالي،  هاي آن در جزاير مختلف اندونزي نظيرنقشظرافت  تنوع، پيچيدگي و. دانند ميخاص 

ترين  ي اما قديم،است   اندونزي زادگاه اين هنر بودهة منطقبنابراين. است  سوماترا، برنئو يافت شده
 در. رسد  ميالدي مي١١٠٠ود سال  است كه تاريخ بافت آن به حدمصري ايكات ، موجودةنمون

   .شود  بافته مييزد درحال حاضر اين صنعت 
  بافي سجاده

سجاده شامل نخ  مواد مصرفي در. شود  بافته ميكارگاههاتعدادي از  در  در شهرستان يزد وسجاده
سجاده در طرحها و . است رنگي مشكي، نخ كروليك رنگي نخ، )تار( ، نخ سفيد)پود( سفيد

   .شود لف تهيه ميرنگهاي مخت
  بافي روتختي

  اين صنعت درةعمد مركز توليد .شود  توليد ميمتر سانتي ٢٠٠×٢٤٠ابعاد  در  دست وبا روتختي
   .شهرستان يزد است

  قناويز  واحرامي

 ١٢٥×٨٠ابعاد اين محصول . رسد اي كه بيشتر به مصرف حجاج مي  پنبهپود و تار با پارچه نوعي
 آستري مصرفست از نخ ابريشم مصنوعي كه به  ااي وعي منسوج پارچهقناويز ن.  استمتر سانتي

 متر سانتي هفتاد تا صد عدد احرامي به ابعاد چهارتواند روزانه  يك نفر بافنده مي. رسد لباس مي
   .بافد  قناويز ميشش تا پنجيك بافنده روزانه . ببافد
   حمامةكيس -لنگ -بقچه

  .شود  توليد بقچه از نخ ابريشمي استفاده ميبراي ويشمي اي يا ابر نخ پنبه  لنگ ازة تهيبراي
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  خورجين

نقش  طرح و  آن با زيلو فقط درةتفاوت عمد  وشود  دارهاي عمودي انجام ميبا خورجين بافت
  . كارخانه استپنج ةاي نمر پنبه مصرفي آن نخ ةاولي مواد. استآن 

  سفره

صورت خانگي با  دار به زنان خانه عمدتاً  وده ةمراي ن كارخانهاي  نخ پنبه استان يزد از  در راسفره
مناطق  توزيع فضايي سفره در .كند  خود بافنده رنگرزي ميتهيه و بيست ةشان با واي  دستگاه چاله

  . استمتر سانتي ٩٠×٩٠ها  ابعاد سفره.  استاستانروستايي 
  دنداني

ساده   بافت دنداني پرزحمت اماةطريق.  داردشهرت زرتشتيان يزد نيز ةگل خورد جام  يادنداني
  .است

  روفرشي

مشكي راه راه  و به رنگهاي سفيد و متر سانتي ٩٥عرض  اي سنتي با دستگاه چاله  باروفرشي
  .بخش زارچ است  در عموماًمحصولتوزيع فضايي اين . شود خانگي بافته مي

  بافي كرباس

 متر سانتي پنجاهاي به ابعاد   چالهةساد  ابتدايي ودستگاههاي با نوعي از منسوجات است كه كرباس
  .شود  بخش خرانق توليد ميواردكان   متر درشصتعرض و طول 

  بافي پالس

  .است  حال حاضر منسوخ شده در  وبودهكم معمول  يزد به مقدار شهر  اين منسوج درةبافت
  بافي ارمك

قبل از  شته وگذ در. است   رواج داشتهيزداستان  خانگي در صورت دستباف و ه محصول باين
  .است   يزد معمول بودهشهرستان در بافت ارمك ،ماشينهاي نساجي  كارخانجات وةتوسع
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  بافي جيم

  لباسي است كه موادةجيم نوعي پارچ. دهند ميصورت خانگي انجام  به  زنان ورابافي  جيم
  . است   بودهمعمول يزدخضرآباد   در ده وبيستمصرفي آن نخ نمره 

  بافي شال

  .است  داشتهصورت كارگاهي رواج  يزد به شهر ي درباف شال
  پتوبافي

  .كنند ميخرانق توليد   اشكذر وبخشهاي درصورت خانگي   زنان به را يزد پتواستان در
   لحافةروي

رنگرزي . شود مي توليد ١٥٠ ة نمرمصنوعيبا نخ ابريشم كه  لحاف محصولي دستباف است ةروي
  .شود  ميانجاميزد  شهر  سنتي درةطريق نخ مورد مصرف آن به

  زيلوبافي

 از. شود نقشهاي رنگين تهيه مي اي با  پنبهنخ ازشود  مي شطرنجي ياد آن به زيلوج و  كه اززيلو
قدمت هنر . اردكان رونق دارد ميبد و  يزد دراستانسطح   اين محصول در،نظر توزيع فضايي

  وپنج ةاي نمر يلوبافي سرنخ پنبهمصرف ز  موردةاولي مواد. رسد  سال پيش مينهصدزيلوبافي به 
به ميبد نسبت  رسد، اسالم مي كه به پيش از،  قدمت زيلو رابررسيها،بر بنا . ايست  كارخانهده

  .اند كرده  سياحان خارجي از زيلوي ميبدي ياداز عضيب دهند و مي
 نقش مربوط به حد  به حاشيه،مربوط نقش :دارد زيلو سه نقش وجود هر كلي در طور به  

  .گويند  مي»نقش كار« متن كه به آن ةزميننقش  گويند و  مي»بندوگل«متن كه به آن  فاصل حاشيه و
  گيوه

  .رود به فراموشي مي  پيش روازروز بيش   كه هر استبافي از جمله صنايع دستي گيوه
  سراميك و سفال

 ال حاضر باح تاكنون متداول است كه در هاي دور گذشته  ميبد ازشهرستان درسراميك  سفال و
سراميك  هاي سفال و  دستي كارگاههاي فعال به توليد انواع فرآوردهصنايعهمكاري سازمان 



 

  

335    آن در استان يزدةهاي توسع  صنايع دستي و استراتژيوضعيت بررسي

 ١٣٥٦صورت كارگاهي به سال  سراميك به  شروع مجتمعهاي سفال وتاريخ. ورزند مبادرت مي
  .گيرد دربرمي گري سنتي را كوزه كارگاه سفال، سراميك و ٢٧  تعدادكه رسد مي

 قاب، قدح، ليوان، فنجان، نعلبكي، بشقاب،توان   كارگاههاي ميبد را مي محصوالتانواع  
 بدون دسته و و دار هاي دسته  گلدان تاريخي، كوزه، قليان، گلدان، قوريةقلك، زيرسيگاري، كوز

  .كردذكر ... 
 بازتاب محيط زندگي است كه اين  عموماًشود  كه در روي سفالهاي ميبد ترسيم مينقوشي  

  .داردخالقيت هنري خاصي  گردد و  نقاشي ميسياه و زردرنگهاي آبي، سبز،  بانقوش بيشتر 
  فلزكاري

  . و چاقوسازي استسنتي دستي فلزكاري شامل قلمزني، آهنگري صنايع
  سنتي آهنگري

 قندچين،  كارد، چاقو، قيچي،:قبيل  جامعه ازمورد نياز كاالهاي ةكنند مينأ صنعت از ديرباز تاين
مهريز،  در  تنها،حال حاضر است ولي در  غيره بوده ، تاوه وبافي قاليوسايل  ،قپان، داس، اره
صورت   توليد اين كاالها بهةشيو. خورد  به چشم ميبهاباد و خضرآبادسخويد،  ندوشن، عقدا،
 يكنواخت بوده و ساخت اين محصوالت از ديرباز. است تقاضاي بازار بامتناسب  سنتي اوليه و

آالت  استفاده از ماشين اين صنعت كارگربر بوده و. خورد  به چشم نميآن درنوآوري  خالقيت و
  .خورد  چشم ميبهدر آن كمتر 
  حصيربافي

  ني وگندم، ةمناطقي كه برگ درخت خرما، ساق در  ودارداي طوالني   سابقهايران در حصيربافي
 مصنوعات واعان. شود  ميهسبدبافي بافت قبيل حصيربافي و  مصنوعاتي ازشود ميتركه يافت 

 خرما تهيه درختكاله حصيري است كه از برگهاي  حصيري استان يزد شامل بادبزن، جارو و
  .گردد مي

 تهيه  آن رادار  زنهاي خانهعمدتاً مباركه متداول است و  بافق، بهاباد وشهر در حصيربافي  
اين هنر از  در. شود هاي ني استفاده مي  ساقهو بيشتر از برگ درختـان نخل وحشي كهكنند  مي

 ساخت .شود سوزن استفاده مي انواع كارد، سوهان، درفش، قيچي و  همچون داس،وسايلي و ابزار
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 اين كارگاه ةساالنمحصول  و شود  انجام مي١٣٦٤كارگاهي از سال  بافق در  حصيري درمبلمان
  . دست مبل استسيصد
  پوش كف  وپادري

 خرما درخت ةالياف مويي ساق  كه ازاستي صنعت دست پوش نوع ديگري از هنر و كف  وپادري
كارگاههايي   در١٣٧٥سال  در استان مختص شهرستان بافق است و اين محصول در. شود ميتهيه 

  .شود  انجام ميگر استكارگاه يك كار هر كه در)  كارگاه٢٧(
  سازي كاشي

 كاشي در.  دارد سالههفتصداي  كه سابقه نحوي  بهدارداستان يزد قدمتي طوالني  سازي در كاشي
 .انجامد لعابدار مي كه به ساخت انواع كاشيهاي منقوش وشود   ميساختهسازي  كارگاههاي كاشي

 مشكي و ي مختلف در رنگهاي الجوردي، سفيد، زرد، قرمز،تزئين اشكال وتوليدات در خطوط 
يص هنري  از خصاسازي معموالً هنر كاشي. گيرد  برجسته انجام ميمواقعبعضي  در اي و فيروزه
  .ندكرد  ميتزئينانواع كاشيها  با اي كه مساجد را  يعني دوره؛گيرد  سرچشمه مياسالميصنايع 
  سازي چرم

 انواعهاي آن شامل  وردهافر شهرستان يزد متداول بوده و خصوص در هب استان يزد و  درسازي چرم
  .استبند   گردنوقرآن  كمربند، انواع كيف، جاسيگاري، جلد

  نمدبافي

 است،  شده  يزد محسوب ميةصادرات عمد يكي از  ودارد اهميت خاصي يزد در افينمدب
   ١٥.گرديد صادريزدي به شهر استرآباد  سي سال پيش نمد كه تا طوري هب

  موتابي

موي بز است كه خريداران   آن ازةمواد اولي. شود بفروئيه انجام مي  دركارگاههايي در موتابي
   ١٦.دهند مي مردان انجام رااين حرفه . ستان فارس هستندا  عشاير عموماًموييطنابهاي 
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  دستي صنايع از ناشي اشتغال

 ٥/٢٣(  هزار نفر در صنايع مختلف دستي خانگي به فعاليت اشتغال دارند١٣٠ حدود يزد استان در
 ٢٣. شود استان يزد توليد مي  درصد صنعت فرش كشور در٢/٥).  درصد زن٥/٧٦ مرد، درصد
وقت در صنعت فرش مشغول  صورت نيمه  درصد به٧٧صورت تمام وقت و  به افراد درصد
  . ندا فعاليت
 و دهد  درصد ارزش توليدات را ارزش افزوده تشكيل مي٦٧ انجام شده بررسيهاي مطابق  

  .است   ميليارد تومان بوده٤/٥ معادل ١٣٧٣سال   فرش درتوليداتارزش 
  

  دستي صنايع تنگناهاي و مشكالت

  :توان برشمرد  زير مية مقولسهدر  را شكالت صنايع دستي استان يزدترين م مهم
  ؛اي  منطقهمشكالت -الف
  ؛ مشكالت ملي-ب
  ي؛ مشكالت بازار خارج-ج

  اي منطقه مشكالت -الف

 استانچون .  استان يزد استموقعيت طبيعيعلت   آن بهة و گراني هزينخام وكمبود مواد اوليه  -١
جز  هب. شود مي  ناگزيرقيمت باال از مناطق ديگر كردن پشم با  به وارداست  دامداري فقيرةدر زمين

 را با  دوة مواد درجدالالناز طرفي . خرند دالل مياز  مواد را ةتعداد معدودي از بافندگان بقي
  .فروشند كنندگان مي قيمت باال به مصرف

 زمان بسيار وليد در واحدكه ميزان ت طوري هگير بودن، ب وقت  ودستگاهها قديمي و سنتي بودن -٢
  .كم است

و شود  وجود اشتباهات مكرر كه موجب افت كيفيت مي  وبافندگانندادن به آموزش صحيح  -٣
  .گذارد  ميتأثير قاليقيمت  نتيجه در ارزش و در
موقت  طور هكار بشود  ميكنندگان كه اين امر موجب  مصالح به تهيه  واوليهرسيدن مواد  دير -٤

  .تعطيل شود
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خود  هاين امر خودب. كنندگان  در رسانيدن كاالهاي توليدي به مصرفها واسطه دالالن و  وجود-٥
 كمتر از دالالن و بسيار شود  توليدكننده ميعايد سودي كه بر اين اساس،. برد را باال ميقيمت كاال 

  .ا استه واسطه
 گران در اوليه و  موادكنند، گذاري مي  دستي سرمايهصنايع امر در كه ،سودجو برخي افراد -٦

توليدكننده  از كم را  بسيارودس  كاالهاي توليدي با،نتيجه در. دهند  ميقرارتوليدكنندگان  اختيار
  .گيرند تحويل مي

  .خصوص فرش هصنايع دستي ب  دركالسيك پايين بودن دانش -٧
 اطمينان ،دكننده تولي، بنابراين.ابعاد مختلف  براي توليدات قالي درمعيني مشخص نبودن قيمت -٨

  .فروشد را ارزان مي گاهي قالي خود  فروش محصول خود به قيمت عادالنه ندارد وبهچنداني 
تجربي  فروش مواد اوليه، صالحيت تخصصي و توزيع و كار  دريهاي  وجود واسطه كالً-٩

 موادشود  ميمشكالتي هستند كه موجب   موارد ازيبسيار درفقدان روشهاي اخالقي  ونداشتن 
  .دباشنامرغوب  وگران  ،اوليه
 بافندگان مثالً. راه اين صنعت است سر مشكالت اساسي مهم بر  ازيكي نوسان قيمتها كه -١٠

علت نوسانهاي بازار درموقع فروش محصول ممكن  گران بخرند، اما به  اوليه راموادممكن است 
خريداران  ايست كه دالالن و  بهانهمصالح و مواد ازپايين آمدن اندكي . نمايدها افت قيمتاست 

مشكالت  وضعيت بازار يكي از بافندگان ازنداشتن  اطمينان ،بنابراين. قيمتها را كاهش بدهند
  .اساسي است

غيراصولي از   ناشيانه وةبافت قالي و استفاد نها در آاستفاده از  ومصنوعي وجود رنگهاي -١١
  .دنماي ارزش مي حدودي بي تا  قالي راشيمياييرنگهاي 

مشخص از اين  طور گونه حمايتي به  هيچ دولت اين است كهبافان  خورجينة مشكل عمد-١٢
هاي كارخانجات نساجي  كه همان زائده،  كار راة ناچار است مواد اوليصنعتگر وكند  صنعت نمي

 به سال سال كارخانجات ةاين درحالي است كه قيمت مواد اولي  تهيه كند و مستقيماًخودش ،است
  .است  قيمت خورجين تغيير نكرده رود و ميباال 



 

  

339    آن در استان يزدةهاي توسع  صنايع دستي و استراتژيوضعيت بررسي

بين رفتن  حمايتها باعث از نبود مصالح و  باالي مواد وة هزين،جمله از مشكالت موجود -١٣
  .غيره است بافي، سبدبافي و  لنگازجملهصنايع متعدد ديگر 

  سطح سواد بافندگان موجب پايين بودن اطالعات فني صنعتگرانبودنسوادي و پايين   بي-١٤
  .است انجاميده بودن توليد  فرسا بازده كم و طاقتبه  خود ةنوب   امر بهايناست كه   دستي شده

  بازارهاي جديداست شده جديد موجب  جهت خلق آثار به ابتكار و ابداع ة ضعف قو-١٥
  .وجود نيايد به

 دهش ها واسطه خران و سلفغيبت موجب  كنندگان به بازارتوليدمستقيم نداشتن  دسترسي -١٦
  .است 

  .هاي فني است  صنعتگران نبود آموزشاساسي يكي از مشكالت -١٧
هنگام توليد، نوع كاالهاي  زمانهاي مختلف در  و رواني انسان درفيزيكيعلت ويژگيهاي   به-١٨

  .داردبرخي موارد دقت كمي  در  ويستنتوليدي يكدست 
  .شود  طور موقت مي هكار بمواردي موجب تعطيلي   الزم درمصالح ورسيدن مواد   دير-١٩
 گران در نمايند مواد اوليه را گذاري مي امر صنايع دستي سرمايه  دركه برخي افراد سودجو -٢٠

كم از توليدكننده تحويل  بسيار سود با كاالهاي توليدي را دهند و  قرار ميكنندهاختيار توليد
  .دنگير مي
  .شود  موجب بروز امراض گوناگوني ميفضاهاي بافت كه  وكارگاهها غيراستاندارد بودن -٢١
 .ن مشكالت موجودكردحل ن بافان و ارگانهاي مسئول از فرش  ونهادهانكردن  حمايت -٢٢

خران جايگاه  سلف  دالالن و،علت عدم استطاعت مالي  نبود سرمايه است كه بهبافندگانمشكل 
  .شود رد مياين ارتباط به توليدكنندگان لطمه وا در  محكم مي نمايند وراخود 

طي زمان توانايي  چون اكثر بافندگان در از آينده از نظر شغلي،نداشتن  اطمينان بيمه نبودن و -٢٣
  .ندارندانجام كار را 

  .نبود مركزي كه ماهيانه از آنها حمايت مالي نمايد مقرري ماهيانه و  نبود دستمزد و-٢٤
كم  ودن طرحها، تعداد خريداران راكلي يكنواخت ب طور هبو  متنوع هاينقش  كمبود طرح و-٢٥
  .گذارد  ميتأثير قاليقيمت  بر كند و مي
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ديگري  گونه كاركرد  همههستاقي كه دار قالي ت چون اغلب در اتوليد،مكان براي  جا و  نبود-٢٦
  .آيد عمل مي بهنيز 
ز ا پود را و اي كه تار هاي خريد، چون بافنده ه كاري بنگاالعمل براي حق% ٣ اختصاص -٢٧

  محصول را به آنها،اتمام است پس از كند مجبور  خريداري مينسيهصورت  بنگاههاي بزرگ به
  .بفروشد

  .كنند  براي بافندگاني كه روزمزدي كار ميبافندگان پايين بودن دستمزد -٢٨
اوليه كه  محل خريد مواد  توليدكننده نسبت به محل فروش وروستاهايبودن مسافت   دور-٢٩

  .نمايد كاران را بازتر مي مقاطعه  والالنداين امر دست 
نبودن ضوابط  ن وسوي مسئوال مفيد از  جدي واي عنوان حرفه  بهبافي قالي نپذيرفتن -٣٠

  .كارگاهها  دردرستهاي  برنامه صحيح  نكردناجرا و نظارتي -حمايتي
  . قاليهاي ابريشمية در زمينابريشمبودن قيمت   باال-٣١
  . محصوالت بافته شدهفروشجهت  به نبود مركزي -٣٢
  .روحي  بيماريهاي جسمي وبروز وبودن  فرسا  طاقت-٣٣
 ة قيمت تمام شدشود تا مياين امر موجب . ندارند كيفيت مطلوبي استان واحدهاي رنگرزي -٣٤

  .كند  به كيفيت محصول لطمه وارد مي،طرف ديگر از وافزايش يابد قالي 
 سرمايه، نبود آمد، روي آوردن به صنايع ماشيني، كمبودكمبود در  ازناشيمشكالت  ل وئ مسا-٣٥

  .از بين برود صنايع دستي  است  شدهكه موجبنكردن ، حمايت جامعريزي  برنامه
داخل با   درآنها ةتوليدات گسترد واردات صنايع ماشيني و  دستي وصنايع ركود مهم ةلئ مس-٣٦

  .افت كند صنايع دستي است  شده كيفيت باالتر كه موجب
 انحطاط و اضمحالل بهبخش خصوصي كه   از طرف دولت ومشخصهاي   نبود برنامه-٣٧

  .است انجاميده ركود بازار  صنايع دستي و
  .دست توليدكنندگان هرسانيدن ب و مناسب آنها تكثير نكردن ونقشه،   طرح وةلئ مس-٣٨
 بافي، چادرشب و كوچك ازجمله قالي، دستمال  براي صنايع دستيرنگرزيكارگاههاي   نبود-٣٩

  .غيره
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كمردرد، (چشم، ناراحتي استخواني   كم شدن نور:قبيل  ازبافندگان خودمشكالت مربوط به  -٤٠
 روحي و ، حساسيت نسبت به مواد شيميايي قالي، ناراحتي عصبي و)زايمانمشكالت  و پادرد

  .ناراحتي ريوي
  مالي مشكالت -ب

 سياست ملي و  درقالي جايگاه مشخصي براي نبود  وفرش به نسبتسياست دولت   درابهام -١
  ؛ريزيهاي اصولي برنامه

  ؛غيره كشور، مانند فرش ماشيني، موكت و  درماشينيرواج فرش   وواردات -٢
  ؛هاي غلط بين افراد رواج نقشه تكثير و  وخارجي پشمهاي ةروي  بيورود -٣
لطمات زيادي به  خود ة خارج كشور كه اين امر به نوببه حجم صادرات فرش كاهش -٤

  ؛كند توليدكنندگان وارد مي
  ؛دانشگاهها خصوص فرش در هصنايع ب امور  درخالقيت وهاي علمي   دورهنبود -٥
  .كارگران خصوص كارمندان و ه وسيعي از مردم جامعه باقشار قيمت خريد واقعي تقليل -٦
  خارجي بازار مشكالت -ج

  ؛هاي اخير دهه درفرش جهاني هاي بازار  دررقباي جديدآمدن وجود   به قوي ورقباي وجود -١
كنترل كيفيت آن موجب تنزل بازارهاي   صادراتي استان وفرش ة قيمت تمام شدافزايش -٢

  ؛است  دهشصادراتي فرش دستباف استان 
  ؛خريدار كشورهاي اقتصادي ركود -٣
ت ارزش فرش اف ريختگي بازار اروپا و مه   فرش موجب بهةغيرمسئوالن ورويه   بيصادرات -٤

غيرمسئوالنه خاتمه داده شود  رويه و كه تصميم گرفته شد به صادرات بي زماني از ؛است  ايران شده
  ؛ شدند دچارمشكل محدوديت وبه  فرش ة در آن برقرار شود تجار عمداساسينظم  و
  ؛فرش متولي درست براي نبود -٥
  ؛نامرغوبهاي   از نقشهاستفاده -٦
گياهي استفاده  مواد از درصد رنگرزي فرشهاپنج ايران  در. شيمياييهاي رنگ  استفاده ازمشكل -٧

مرور زمان شفافيت خود را    است رنگهاي كرومي ثبات دارند اما بهنوع دورنگ شيميايي . شود مي
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مناسب  دهند و از دست مي اما رنگهاي جوهري بعد از مدتي رنگ خود را. دهند از دست مي
  .رود كار  نبايد در رنگرزي فرش به و هستندتابلوبافيكارهاي 

  افزايش قيمت تمام از سوي ديگر، و سو يك باف استان يزد ازدست ارزش جهاني فرش كاهش -٨
  . قاليةشد

  . از طرف كشورهاي مختلف جهاننو و طرحهاي متعدد ةارائ -٩
  .خصوص فرش ايران ه اساسي براي صنايع دستي بتبليغاتنبود  -١٠
  

  استان در دستي صنايع ةتوسع هاي استراتژي

  :توان برشمرد شرح زير مي  بهرا استان ة استراتژيهاي توسعترين مهم
  ؛ها به صنايع دستي  زير بخش صنايع دستي از طريق اعطاي نهادهدر بنيانهاي اشتغال تقويت -١
  ؛صنايع دستي  اعمال سياستهاي تشويقي درطريقگذاري از   سرمايهتشويق -٢
  ؛گذاري در مناطق روستايي بخش صنايع دستي رمايهس ة تنظيم شدهدايت -٣
  ؛ بخش صنايع دستيمورد نياز ةاولي  موادةارائ  توليد وةزمين  الزم درتمهيدات و سياستها اعمال -٤
معنوي در  حمايتهاي مادي و  بانكي وةتسهيالت ويژ  ازاستفاده باگذاري   به سرمايهتشويق -٥

  ؛بخش صنايع دستي
  ؛ صنايع دستية صادرات در زمينپاگيردست و  سياستهاي اصالح -٦
  ؛ضمانتيهاي حمايتي و سياست -٧
  ؛ صنايع دستية زميندر سياستهاي مالياتي لغو -٨
  ؛توليد بهسازي فرايند سياست -٩

  ؛ صنايع دستيةزميناصالح سياستهاي گمركي در  -١٠
  ؛ارتقاء سياست بهبود و -١١
  . تشكيالتيةتدوين نظام بهين -١٢
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  ذاريگ سياست

 گسترش، بهبود و ، توسعه واحياء صنايع دستي است كه سياست ةتوسع  ويرونق بي اساسي ةلمسئ
  .تواند راهگشا باشد  كيفيت و توليد مييارتقا

  
  ها پروژه

  : نمودارائهتوان  هاي زير را مي  صنايع دستي پروژهةتوسع  احياء وبراي
  ؛مراكز دهستانها و مراكز بخشها شهرها و استان، مركز دريا تقويت شركتهاي تعاوني  ايجاد -١
  ؛ استاننواحي درهاي كارگاهي   ايجاد مجتمع-٢
  ؛ شركتهاي تعاونيطريقخريد توليدات صنايع دستي از  -٣
  ؛سراميك وسفال  صنايع دستي و صادرات فرش و -٤
  ؛سراميك  فرش وةزمينتكنيكهاي نو در  استفاده از -٥
  ؛ در اين زمينهفنيرس ايجاد مدا فني و  آموزش صحيح و-٦
  ؛هاي صنايع دستي  تحت مجتمعروستاييهاي  به زير پوشش بردن منظومه -٧
  ي؛دستايجاد مركز تحقيقات در صنايع  -٨
  . ابريشمكرمتربيت   درختان توت وةتوسع كاشت و -٩
  

  آموزش ةنحو

  ؛)فني راكزم يكساله در تا ماهه و شش  تا سهتادو  مدت( براي تربيت نيروي انساني آموزش -١
 ة كيفيت نقشرنگ، مصرفي، نوع بافت، كيفيت ةاولي مواد( كيفيت يآموزش براي ارتقا -٢

  ؛)طراحيها
  ؛هنري و مطلوب از ابزار با حفظ رسالت سنتي ةاستفاد و جهت سرعت كار به آموزش -٣
  ؛ استانةگسترش صنايع دستي در پهن  آموزش توسعه و-٤
كافي، جاي مناسب،  محل بافت، نور رعايت چشم تا نظورم بهمحيط كار   آموزش بهداشت در-٥

  .نور، تهويه و غيره
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  )پروگرام (يياجرا هاي امهنبر

  ؛ كشاورزيجهادهاي كمك و تسهيالت بانكي اختصاص -١
  ؛زند فرش لطمه مي  صنايع دستي وبه محصوالتي كه ممنوعيت -٢
  ؛ مختلفنمايشگاههايايجاد   مناسب وتبليغات -٣
  ؛پاگير مقررات گمركي دست و لغو  وحمايتيات خاص  مقررتدوين -٤
  ؛فني  طريق مراكزاز ي كامپيوترالگوسازيهاي -٥
  

  گيري نتيجه

انجام   بومي وةاولي گيري از مواد  كه با بهرهشود صنعت اطالق مي و  دستي به بخشي از هنرصنايع
 انعكاسي از تاريخ ،اين صنعت .شود  دستي انجام ميسنتيكار اساسي به كمك دست و افزارهاي 

ي ي استان يزد حدود چهل نوع صنعت دستي شناساسطح در. شود و تمدن هر ملتي محسوب مي
مشكالت بازاريابي بسياري از  اي و كارخانه  مدرن وصنعتجهت رسوخ  سفانه بهأمت. است شده 

ن اهم مشكالت صنايع دستي استا. استشرف منسوخ شدن   استان يزد منسوخ يا دردستيصنايع 
خصوص مشكالت ملي درخصوص  هب  وخارجياي و بازارهاي  يزد را در سطح ملي و منطقه

استراتژي .  كردجستجو برخورد با توريسم و گردشگران خارجي بايد ة نحوو سياستگذاري نبود
 اي و سياستهاي حمايتي و  در آموزش صحيح، رفع مشكالت سرمايه، راصنعت اين ةتوسع

  . توان برشمرد ات مناسب ميغتبلي  توريسم وةارتقاء و توسع و بهبودتشويقي و سياست 
  

  ها نوشت پي
  .است   آمدهدست هب  t   pq   = n فرمولطريق حجم نمونه از تعيين. ۱
  .۱۳۷۵زايي در صنايع دستي استان يزد،  ، طرح اشتغال...زياري، كرامت ا. ۲
  .۱۴ -۱۶، ص ۱۳۷۱ياوري، حسين، صنايع دستي و امكانات بالقوة آن، . ۳
  .۱۳۶۹زاده، اكبر،   خوانين. ۴
  .۴۳ -۴۵تا، ص  توحيدي، محمد، صنايع دستي، بي. ۵
  .ياوري، حسين، همان. ۶
  .توحيدي، محمد، همان. ۷
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  .همان. ۸
  .۱۳۶۵، سيماي اقتصادي استان يزد، ...پور، حبيب ا علي. ۹

  .ياوري، همان. ۱۰
  .۱۰توحيدي، ص . ۱۱
  .۷۱ياوري، ص . ۱۲
  .۵ توحيدي، ص. ۱۳
  .۱۷، ص ۱۳۴۵نورماه، فروهر، گزارش وضع دستبافان يزد، . ۱۴
  .۱۶، ص ۱۳۵۴افشار، . ۱۵
  .۲۳، ص ۱۳۶۴اسالمي، جالل، شناسايي ميبد و مشكالت آن، . ۱۶
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