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بسیاری از محققان توسعه بر این اعتقادند که صنعتی شدن موجب ایجاد اشتغال پویا، کااهش  

اساتااد  از مناابم مح ای و رونا      ای و  های منطقاه  های روستایی، کاهش نابرابری مهاجرت
. در این راستا صانع  فارش   شود رفا  روستایی و گسترش صادرات می کشاورزی، افزایش

ویاژ  در ناوا ی    ترین صنع  از میان صنایم دستی روستایی کشاور باه   مهم عنوان بهدستباف 
ربر یم کاا بافی ازجم ه صانا  مرکزی ایران در تحقی   اضر مد نظر قرار گرفته اس ، زیرا قالی

رود و براساا    باه شامار مای   « خاانیی ا روساتایی   » و همچنین  رفۀ خاانیی و عمادتا   
انادکاران تولیاد قاالی در روساتاها      توان گا  که بخش اعظم دس  موجود، می های بررسی

 کنند.   زندگی می
بستر جغرافیایی این تحقی ، بخش ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل اس  و با توجه باه  

این پژوهش با رویكرد پیمایشای و باا اساتااد  از تنظایم و تكمیال        موضوع تحقی ، ماهی 
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خاانوار   ۱99۱با توجه باه وجاود    روستائیان منطقۀ ابوزیدآباد انجام شد  وپرسشنامه در بین 
های  اصل  . یافته  اس نار تعیین گردید 022موجود در روستاهای مورد مطالعه  جم نمونه 

هاای روساتایی    بافی در توسعۀ اقتصادی خاانواد   دهد که صنع  قالی یاز این تحقی  نشان م
 عناوان  بهبافی  تأثیر مثبتی داشته اس . با وجود این در وضم فع ی، مردم نا یه به صنع  قالی

 عناوان  باه بافی در برابر سایر مشاغل  که صنع  قالی درصورتی ؛کنند یک شغل ثاب  نیا  نمی
آید و باعا  افازایش درآماد     دار به  ساب می ای زنان خانهویژ  بر یک شغل بسیار خوب به

و درنهایا    روساتائیان د که این امر موجب بهبود سطح زنادگی  وش میخانوارهای روستایی 
 کند. به شهر ج وگیری می روستائیاناز مهاجرت  و دوش میتوسعۀ روستا 

 بافی، ابوزیدآباد، توسعۀ روستایی، اقتصاد روستایی، صنایم دستی. قالی ها: کلیدواژه

 

 طرح مسئله. ۱
تدرين شدا ر رفداه اجتمداعي در  در       ين نمود و عمدده تر مهمسطح اشتغال و درآمد 

مستقیم بدین بققدات    ( و کارشناسان بر رابطۀ15صجامعه است )بیکاری و مهاجرت، 
(، 04فقدر در ايدران، ص  ايجداد  دارند )بررسي بر دي عوامد     تأکیددرآمدی و اشتغال 

ين وسدیهه بدرای توعيدع درآمدد اسدت      تر مهمشغ  در جوامع روستايي  تأمینبنابراين 
اينکه بخش کشاورعی به دلی  پدايین   ويژه به(، 51ی توسعه، ص ا )بحران در استراتژی

ي مشدک  بیکداری يدا    به تنهدايي راه لد  نهداي    وری عمین و نیروی کار و... بهرهبودن 
 چندجانقه مشارکتي توسعۀ روستايي، در صنعت ، مشارکترو اعايناشتغالي نیست.  کم

اع بريد  ايجداد    توسدعۀ روسدتايي  است و در اين گذر، ارتقاط بین صدنعتي شددن و   
 نقش صنايع روستايي در توعيع بهیندۀ ). گردد ی شغهي و درآمدی تصريح مي ا فرصت

 ( 591درآمد، ص
اع عمده اقالم صادراتي غیر نفتي کشدور بدوده کده اشدتغال وسدیعي       فرش دستقاف

مستقیم تحت هیون نفر را به بور مستقیم و غیرايجاد کرده و ارتزاق لدود يک تا دو می
در شرايط تولید کارفرمدايي  فرش دستقاف  ۀ ارعش افزودۀ)مقايس. د د ميپوشش قرار 

 يمهمد  بخش بافي، ه صنعت قاليويژ ي بهدست عيبنابراين صنا (18صفرمايي،  و  ويش
 نظر، نيا اع منتشرشده، ارقام براساس است. داده ا تصاص به  ود را کشور اشتغال اع
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)بررسي وضعیت اشدتغال عندان    .داراست را يجهان سوم ۀرتق و  ند نیچ اع پس رانيا
  (05ص استان ماعندران در بخش صنايع دستي،

 مانندد  ي دارج  یرققدا  ظهور ،يمه ی نر ا به يکاف توجه فقدان ر،یا   ای د ه در

 یباعار دا  اع نداقر  ابدال   لدوعه،  نيد ا در يعمدوم  و يدولت مراکز تعدد  ند، و نیچ
 یگدذار  هيسدرما  نقدود  ،ي دارج  جهدانگردان  لضور عدم ت،یفیک آمدن نيیپا ،يجهان

 را بافي قالي صنعت ويژه به رانيا يدست عيصنا  ا، مشوق و نیقوان کمقود و يمناسب بانک
توسدعۀ  )نقدش صدنعت فدرش دسدتقاف در     . اسدت  سا ته مواجه یجد  ای با چالش
 (22صاستان يزد،  اقتصادی

ضمن  ،آن است که به واسطۀ قدمت و سابقۀ صنعت فرش يکي اع محدود صنايعي
به کار گرفتن جمعیت کثیری به  صوص در روستا ا مشاغ  جنقي فراواندي را ايجداد   

 ابعاد ( در01عوام  تولید در صنعت فرش دستقاف، ص وری بهره)تحهی  . نموده است

 یا هیلاشد  يندوال  در ويدژه  به د یدامدار و یکشاورع اع بعد بافي قاليصنعت  ،يدا ه
محسوب  نانیروستانش درآمد منقع نتري مهم دران )نايین، کاشان، کرمان( يا یمرکز ريکو
 بدر الف ( اشتغال بده ايدن لرفده    5، صتوسعۀ روستاييدر  بافي قالي)نقش . شود يم

تواند با  ميگذاری در مقیاس وسیع نیاع ندارد و   ای صنعتي به سرمايه بسیاری اع رشته
منداب  و تدا    در روستا ا و نیز در رشد و توسعۀ  ای فصهي کاری  ا و کم رفع بیکاری

 )تقیدین پیامدد ای  . واقدع شدود   مدثرر به شدهر ا   روستائیانلدی در کا ش مهاجرت 
  نتدري  مهدم رو  اعايدن  (551ص ، مي...ی عمراني در پرتو مشارکت مرد ا فضايي فعالیت

  بده   کمک ارع و   ی، تحص ييعا در اشتغال  توان يرا م  دستقافت  فرش  یاقتصاد  ی ا جنقه
به  مین دلی ، بايدد لمايدت و الیدای صدنايع دسدتي و      .  روستا دانست بهقود اقتصاد

آمدعا به ی شغهي عياد و در ا با توانايي ايجاد فرصت بافي ليقاصنعت  ويژه بهروستايي 
کندي فقدر روسدتايي و ممانعدت اع پیامدد ای نداگوار        صورت را کداری بدرای ريشده   

. ای قدرار گیدرد   توسدعۀ روسدتايي و منطقده   گدذاران   روستاشهری مورد توجه سیاسدت 
 (11ص ،توسعۀ روستاييی  دمات بهزيستي در رفاه و  ا )ارعيابي عمهکرد مجتمع

تدرين بخدش    ين و فعدال تدر  مهدم ی دور،  دا  در اين نالیه، بخش صنعت اع گذشته
رود و بیشترين ارعش افزوده اقتصادی نیز مربدوط بده ايدن بخدش      اقتصاد به شمار مي
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( بددين عهدت کده شدرايط و     24)نگا ي به تاريخ در شان فدرش کاشدان، ص  . است
امکانات کشاورعی اع نظر کمیدت  موقعیت جغرافیايي اين نالیه با توجه به محدوديت 

و کیفیت عمین عراعي، کمقود آب و شوری آن و وعش باد ای شدديد باعدا اع بدین    
نسدقت   بدافي  قاليو اع برف ديگر، درآمد لاص  اع صنعت  گردد ميرفتن محصوالت 

به ديگر منابع اقتصادی اين نالیه بیشتر است و مردم ايدن سدامان قسدمتي اع مخدار      
 کنند. مي تأمینهت  ود را اع اين ج

اين صدنعت مفیدد و بددون تقعدات      سیاست لمايت و توسعۀ، با پیگیری رو اعاين
توان اع بري  ايجاد تنو  شدغهي، رفدع بیکداری پنهدان کشداورعان،       ميمحیطي،  عيست

ای سدطح فر ند    نفتدي و ارتقد  ايجاد اشتغال و درآمد پايدار، گسدترش صدادرات غیر  
 پايدار روستايي را رقم عد. ۀرد ای توسعين را قتر مهميکي اع  روستائیان

 توسدعۀ اقتصدادی  در  بدافي  قدالي ن اسدت  آيدا   يد ا يال اساسد بر  مین اسداس سدث  
ال اين فرض قاب  بدر   ثبوده است؟ در مقاب  اين س مثررابوعيدآباد  ۀروستا ای نالی
داری معندا  آباد رابطدۀ ابوعيد توسعۀ اقتصادی روستا ای نالیۀو  بافي قالياست که بین 

کندد نشدان د دد صدنعت      مذکور اين تحقی  تالش مدي  وجود دارد. با توجه به فرضیۀ
 نوار دای روسدتايي و در نهايدت توسدعۀ    چه نقشي در عنددگي اقتصدادی  ا   بافي قالي

 ابوعيدآباد داشته است. ۀروستا ای نالی

 مبانی نظری . ۲
منداب    يماندگ در جهان، عقب یر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوریا  ۀدر چند سد

درآمد ینان نسقت به شهرنش روستائیانآنجاکه عموماً یان شده است. اعشتر عیب ييروستا
رتدر و  یفق ييندد، اقشدار روسدتا   ی بر وردارزیناچ اجتماعيند و اع  دمات ی دارکمتر
شوند که در مواردی منجر به مهاجرت آنان به سمت شهر ا  يرتر محسوب ميپذ بیآس
 یبدرا  یاقتصاد ۀيي روستا ا، نقود صرفایجغراف يز پراکندگین امر نيشود. عهت ا يز مین

(، یور بودن بهره )کم ینقودن کار کشاورع يو تخصص یا ، لرفهي دمات اجتماع ۀئارا
والن بوده یح مسئت صحيريمد ت( و عدمی)در مقاب  رشد جمع يت منابع ارضيمحدود

ت ید فیسدطح و ک  ی، ارتقدا ييد مناب  روسدتا يرفع فقر شد ی، براین سقباست. به  م
مد « ييروستا ۀتوسع»آنان، نگرش  یور ش بهرهيجاد اشتغال و افزاي، اروستائیان يعندگ
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 (22غربي دشت کوير، ص ۀصنايع دستي روستايي در لاشی). نظر قرار گرفت
کرد دا و  ي دا، رو  تيد ط و اولويجهان، متناسب بدا شدرا   مختهفکشور ا و مناب  

تدوان بددون    ياندد. قطعداً نمد    ش گرفتهیرا در پ يمتفاوت ييروستا ۀتوسع ی ا یاستراتژ
يدي در  عا نده و بدا تمرکدز ص درف بدر اشدتغال      ین عميدر ا يات جهانیدرنظرگرفتن تجرب

دسدت آورد  ه ب ي  چندانی( توفتوسعۀ روستايي یگرفتن استراتژروستا ا )بدون درنظر
مسدتعد ر    ييدر فضدا  ينيو کارآفر عايي اشتغالز باشد(. چون یدار و ماندگار ني)که پا

)بررسدي و   .دار داشتيپا يتیتوان انتظار موفق يد د و بدون وجود آن فضا عمالً نم يم
 آن، ا ت صنايع دستي در روستا ای لاشیۀ غربي دشدت کدوير توسدعه و الیدای    شن
  (1ص

 یدت اسدت،  ز ا مئلدا  توسعۀ روستايي فراينددر  یکشاورع ۀبنابراين، اگرچه توسع
 صدوص  ه اع کشدور ا )بد   یاری مراه شود. در بسد  يصنعت ی ا تیفعال ۀد با توسعيبا
ن یت عمد ید د )ظرفيجاد نمايور ا و بهره يتواند اشتغال کاف ي ا( صرفاً عراعت نم ييایآس
ز پردا ت تدا  ین يرعراعیجاد اشتغال سودآور غيد به ايبا ين سقببد ،ز محدود است(ین

بده شدهر    روستائیانافته و مهاجرت یش نينان افزاینان و روستانشیتفاوت درآمد شهرنش
 ييروسدتا  ۀتوسدع  و مشداغ   تندو   ،يرعراعیت غیفعال گسترش نیب عيرا ،ابديکا ش 

-Position, Problems and Prospects of Rural Non). اسدت  مثقدت برقدرار   ارتقداط 

Farm Sector, p. 214) 
 گدر يد با  مراه که است باور نيا بر ،ييروستا ۀتوسع فرايند  یتحه در گ ا ي. ت .ام
 ۀتوسدع  ۀبرنامد   ر ۀمثلف نتري مهم ۀمثاب به صنعت ديبا ،ياجتماع و یاقتصاد ی ا بخش

 کوچدک  ابعداد  در چه ،شدن يصنعت یالگو و تیما  شود. رفتهيپذ ييروستا ۀکپارچي

 مندابع  و هید اول  دام  مدواد  تدابع  اس،یبزرگ مق عيصنا در چه و يدست عيصنا اي اسیمق
 ضدمن  شددن  يصدنعت  که کند يم حيتصر گ ا . است یا منطقه و يمحه ابعاد در يانسان

 یاقتصاد رشد يسنت موانع شکستن موجب ،ي ما نگ جاديا و ديجد ی ا مهارت جاديا
 Industrialization in relation to integrated rural) اسدت  ييروسدتا  منداب   در

development with reference to Bangladesh, p. 51) ی دا  بدر   ۀارائد  اغهب که 
 تنها او، به باور است. شده رو روبه شکست با کشور ا نيا ييروستا مناب  یبرا توسعه
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  يبر اع و است يشغه ی ا جاد فرصتيا ييروستا مناب  یکاریب و فقر مشک  ل  راه
 ا دداف  اشتغال، جاديا با توان مي، ييروستا مناب  صنعت در استقرار یبرا یزير برنامه

 (Rural Industrialization, p. 219) .کرد محق  را ييروستا ۀتوسع

 التيا ييروستا مناب  و  ا شهرک در صنعت استقرار اررات يبررس با راجرع ديويد

 مدورد  اجتماعدات  یبدرا  را يعیوسد  منافع ييروستا شدن يصنعت که د د مي نشان يواآ

 درآمدد  شيافدزا   انوار دا،  يکپارچگي شيافزا سقب که یبه بور داشته، بر در مطالعه

 Industrialization; income benefits) .اسدت  شدده  درآمدد ا  ع متعادليتوع و سرانه

and the rural community, p. 25) شددن  يصدنعت  یالگو يبررس با زین آبرا ام .يج 

 در مهدم  اریبس ينقش يي،روستا مناب  در صنعت استقرار که است معتقد  ند ييروستا

 يمحهد  مندابع  اع اسدتفاده  با ييروستا شدن يصنعت. است داشته درآمد و اشتغال جاديا
 منداب   نیبد  وندد یپ جداد يا یبرا يپه و بوده عيصنا تمرکز عدم یالگو میتحک ساع نهیعم

 را ييروسدتا  و یشدهر  ينوال در يا تالف عندگ واقع، در و است ييروستا و یشهر

 Rural industries and rural industrialization in developing). د دد  مدي  کدا ش 

economy, p. 624) .کشور در ييروستا ۀتوسع ی ا استیس يبررس در ینش تي. جي 

 یدرآمدد ا  شيافدزا  ،ييروسدتا  و یشدهر  تعادل مناب  ،ييگرا تخصر ظهور ،وانيتا
 منداب   در اسدتقرار صدنعت   آردار  اع را یرکشداورع یغ اشتغال بيضر شيافزا و يمحه

 Decentralized Industrialization and Rural Non-Farm) .داندد  مدي  ييروسدتا 

Employment in Taiwan Shin, p. 195) 

 تي ددا  و ييروسدتا  عيصدنا  یو باعسداع  يد  سامان شده، با توجه به مطالب گفته
  دای  توان با ي ما نگ در عيصنا یایال و تيلما به منظور روستا ا به یگذار يهسرما

 رود مدي شدمار   روسدتا ا بده   بدرای توسدعۀ   العم اقددامات  اعجمهده  طیمح يشنا ت بوم
(Handbook of Sustainable Development, p. 63و تجرب )موفقي در کشدور ايي   ۀ

بدرداری اع   ت. صدنايع محهدي و روسدتايي بدا بهدره     نظیر  ند، چین، کره و... داشته اسد 
جويي و متناسب با شرايط و  ای با  دف صرفه امکانات و منابع محدود محهي و منطقه

بهترين گزينه جهت  عنوان بهامکانات جغرافیايي و جمعیتي مناب  روستايي و پیراموني 
گیدری و ا میدت آن در    بررسي صنعت گدالب )است. روستا ا مطر   ۀنجات و توسع
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 ( 92ص، بخش قمصر کاشان
( اسید مق  درد )کوچدک   وکار دای   کسدب يي در ع روستايشتر صنایاين اساس، ب بر

د دد. صدنعت فدرش     مدي   یتشدک  يع دسدت يرند که بخش اعظم آن را صنایگ يشک  م
 يدي عا و امکانات اشدتغال  ييشتر در جوامع روستایت بیو مققول ي  سادگیدله دستقاف ب

گداه و نقدش   يجا). د دد  مدي انجدام   روستائیانت یبه بهقود وضع یشتریشتر، کمک بیب
 ( 9ص، توسعۀ روستاييدر  ييع روستايصنا

 روش تحقیق . ۳
و بدا اسدتفاده اع    يشد يمایکدرد پ ين پژو ش با رويا   ،یت موضو  تحقیبا توجه به ما 

انجام شده است. در اين  ابوعيدآباد منظومۀ روستائیانن ی  پرسشنامه در بیم و تکمیتنظ
با توجه بده وجدود    آماری انتخاب شد. معرف جامعۀ عنوان بهابوعيدآباد  منظومۀتحقی  
)روش  فرمدول کدوکران   وجود در روستا ای مورد مطالعه، با استفاده اع انوار م 5895

گیری  نفر تعیین گرديد. روش نمونه 244( لجم نمونه 24ص ،تحقی  در عهوم انساني
اسداس سدهم    دا بر  بندی شده است کده تعدداد نمونده    گیری بققه در اين تحقی ، نمونه

اند. روايدي   قرار گرفتهجمعیتي در روستا توعيع و به صورت تصادفي مورد پرسشگری 
يیدد قدرار گرفدت و    نظران مورد تأ روش دلفي و با نظر وا ي اع صالب پرسشنامه به

  بررسدي شدده اسدت کده مقددار      پايايي پرسشنامه با استفاده اع روش آلفدای کرونقدا  
پدس اع  انسدجام دروندي پرسشدنامه اسدت.      نددۀ د  بدوده و نشدان   82/4شدده   محاسقه
 مورد تجزيه و تحهی  قرار گرفت.  ا داده ،آوری ابالعات جمع

 ۱۳92: اطالعات آماری منطقۀ مورد مطالعه در سال ۱جدول 

 نام روستا رديف
تعداد 
  انوار

تعداد 
 جمعیت )نفر(

لجم 
 نمونه

 رديف
نام 
 روستا

تعداد 
  انوار

تعداد 
جمعیت 
 )نفر(

لجم 
 نمونه

 52 001 545 فخره 1 58 5094 041 کاغذی 5

 51 220 525 آباد  عهي 2 54 222 21 يزدالن 2

 01 5109 010 محمدآباد 8 52 110 505 آباد  قاسم 5

 58 252 528 ريجن 1 05 5212 004 آباد لسین 0
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 شناخت منطقۀ مورد مطالعه. ۴
د ستان سفید دشت، دارای دو بخش مرکزی و کويرات و سه  شهرستان آران و بیدگ 

)ابوعيدآباد( بدا مسدالت ششصدد     ست. بخش کويراتو ياعده روستا کوير و کويرات
عرض جغرافیايي و  مچندین   ۀدقیق 11درجه و 55دقیقه تا  14درجه و  55 کتار بین 

ايدن  بول جغرافیايي قرار گرفته اسدت.   دقیقۀ 12درجه و  15دقیقه تا  04و درجه  15
سدمنان، اع غدرب بده بخدش مرکدزی آران و        نمک و استان ۀبخش اع شمال به درياچ

شود. ارتفدا  متوسدط آن اع    ميبیدگ ، اع جنوب به نطنز و اع شرق به اردستان محدود 
روسدتا   1و دارای ( 200ص، دگ ید شهرسدتان آران و ب  یایجغرافمتر ) 952سطح دريا 

. ريجن و کاغذی اسدت آباد، محمدآباد، يزدالن،  آباد، قاسم آباد، فخره، عهي لسینشام  
اسدداس دآباد برجمعیددت بخددش ابوعيدد( 9ص ،)فر ندد  بیددذوی، ابوعيدددآباد کاشددان

نفر و جمعیت روسدتا ای آن   55182بالغ بر  5511سرشماری عمومي کشور در سال 
بده   5594 دانوار بدوده اسدت و در سرشدماری سدال       5895معادل نفر  8122بالغ بر 
 (5594،کشور یآمار ۀ)سالنام .نفر افزايش يافته است 50455

 : موقعی  جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه۱نقشۀ 
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 : موقعی  جغرافیایی روستاهای بخش ابوزیدآباد0نقشۀ 

 
 های تحقیق یافته. ۱ـ۴

د پرسش، شدام   مور ۀنفری نمون 244د د مجموعه  نشان مي (2جدول )بور که   مان
 18شوند و عنان  درصد اع ک  نمونه را شام  مي55که مردان  عن است 580مرد و  22

ين نقش بدر  تر مهم بافي قاليد د در  اند. اين نشان مي گیری را در بر گرفته درصد نمونه
اشدتغال دارندد و    بدافي  قدالي ولي در کنار آنان اقهیتي اع مردان نیز بده   ،عنان است ۀعهد
بیانگر آن اسدت کده اع میدزان کد       شود.  مچنین، اين جدول محسوب مي ا  آن شغ 

% و کسداني کده دارای   19  دا  % و تعداد ابتدايي55سواد ا  تعداد بي  ي،افراد مورد بررس
شدند. بدا   ميدرصد را شام   1/55 ا  درصد و تعداد ديپهم 1/52مدرک سیک  بودند و 

اند و  هسواد ماند شويم که میزان عيادی  نوع بي نگا ي کوتاه به اين درصد ا متوجه مي
ن يد نشدان اع ا  يسدت. اع برفد  توسعۀ روستااين يکي اع موانع بزرگ در جهت رشد و 

 شود.  يمحسوب نم بافي قاليبافان جهت شغ   يقال یبرا يمانع یسواد يدارد که ب
درصدد   1/82نفدر معدادل    501به  مین ترتیب، اع تعداد ک  افراد مورد پدژو ش،  

د دد   باشند. اين فراواني نشان مدي  مجرد مي درصد 1/28نفر معادل  11متأ   و تعداد 
بدافي   بافي اشتغال دارند و بعد اع تأ  ، میزان اشتغال بده قدالي   افراد مجرد کمتر به قالي

تواند  رسد اع دالي  عمدۀ افزايش اشتغال در متأ الن مي کند. به نظر مي افزايش پیدا مي
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 وا ندد در تدأمین    شدان مدي   ای  انواده باشد که عندان در  انده  مسران   تأمین  زينه
 ا با توجه به مخار  عياد کمک کنند و درآمد  انواده را افزايش د ند.  مچنین   زينه

درصدد کدارگر،    52درصد کارمند،  5دربارۀ وضعیت اشتغال اع ک  افراد مورد بررسي 
اند. با توجه بده اينکده اکثريدت     دار( بوده درصد بیکار ) انه 52درصد شغ  آعاد و  01
بافي ندارند و اين ندو  فعالیدت در    ندگان عن  ستند، چون شغ  ديگری غیر اع قاليباف

بدافي   کنند در لالي که قالي دار يا بیکار معرفي مي گیرد، لذا  ود را  انه منزل انجام مي
 روسدتائیان بافي در بیرون اع منزل باعا ايجاد درآمدد    ای قالي در منزل  مانند کارگاه

 شده است.
ن فراواني و درصد درآمدد  يشتریتوان گفت که ب توجه به جدول عير مي  مچنین با

درصد بیشتر اع يدک   20. استدرصد  59 زار تومان با  844تا  045نین منطقه باساکن
 دزار   044درصدد کمتدر اع    55 دزار تومدان و    999 تا 845درصد  20میهیون تومان، 

گويان در درصد اع ک  پاسدخ  01توان گفت که  تومان درآمد دارند. به  مین ترتیب مي
فدردی متوسدط و    درصد اع پاسخگويان دارای توسدعۀ  2/04فردی باال و  سطح توسعۀ

 پايین قرار دارند.  رصد اع ک  پاسخگويان در سطح توسعۀد 52

 های توصیای : داد 0جدول 

 درصد فراواني اعتقار

ت
سی

جن
 

 55 22 مذکر

 18 580 مثنا

ت
یال

ص
تح

 

 55 22 بیسواد

 19 551 ابتدايي

 1/52 55 سیک 

 1/55 28 ديپهم و باالتر

ت
ضعی

و
 

  
تأ

 

 1/28 11 مجرد

 1/82 501 متأ  

ال
شتغ

ت ا
ضعی

و
 

 5 2 کارمند

 52 52 کارگر

 01 94 آعاد

 52 82 دار( بیکار ) انه
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 های توصیای : داد 0جدول ادامۀ 

مد
درآ

 

 55 22 044کمتر اع 

 59 81 844د045

 20 01 999د845

 20 01 يک میهیونبیشتر اع 

و 
ي 

ماع
جت
ۀ ا
بقق

ی
صاد

اقت
 

 52 20 پايین

 2/04 14 متوسط

 01 92 باال 

 تجزیه و تحلیل اطالعات. ۲ـ۴
 دای   ران در مدورد تعدداد کارگداه   يشده اع مرکز آمار ا ی استخرا  ا نکه آماریينظر به ا

زان آن را کمتدر  ید با تعداد واقعي آن در  ر روستا ا تالف فالشي داشدته و م  بافي قالي
يک کارگاه تهقي شده که برلسب نیاع  عنوان بهرا  ر  انوار روستايي يع  د د، ينشان م

 کده مرکدز آمدار   یشود، در لال و توان نیروی کار در فصهي اع سال فعال و يا تعطی  مي
تعدداد   يزان واقعد ید بدرآورد م  ید. لذا بدرا ينما مين یگارگاه سرشمار عنوان بهرا  ا  آن
انجدام شدد.    یرید گ دآباد نمونده يابوع منظومۀ یبافته شده در سال در روستا ا  ای يقال
اندد. در   دارای دار قالي بوده ا  آن درصد 1/12 انوار مورد سوال  244ن اساس اع يبرا

درصدد   2دار قدالي و  دارای يدک   دا   آن درصد 1/14 يعني ا  اين میان بخش عمدۀ آن
 دارای دو دار قالي بوده اند. 

 شد  گیری انجام : تعداد دار قالی موجود در نمونه۳جدول 

 درصد فراواني تعداد دار قالي در  ر  انواده

 1/14 545 يک

 2 0 دو

 1/08 91 بدون دار قالي

 544 541 جمع

نسقت  انوار ای دارای دار قالي در روستا ای مختهف تفاوت دارد، به   عالوه بر آن،
 12آباد تعداد  انوار دای دارای دار قدالي بده لددود      بوری که در روستايي چون قاسم
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 يابد. درصد کا ش مي51به  که تعدادی ديگر اع روستا ا اين نر  رسد، درلالي درصد مي
بافدد. ايدن موضدو  بدا      ای دار قالي، در سال يک قالي ميبه شک  معمول  ر  انوار دار

 دا تفداوت    تعداد بافنده )عنان  انوار( و  مچنین نسقت اشتغال عندان بده سداير فعالیدت    
 دا يدک قدالي در سدال      درصدد اع  دانوار   1/94شده  گیری انجام کند. براساس نمونه مي
به بور متوسط برای  ر  انوار شود که  قالي بافته مي 520 ا  بافند و در مجمو  نمونه مي

( تعداد قالي بافته شده در  در  دانوار را نشدان    8قالي  وا د بود. جدول ) 22/4معادل 
   د د. مي

 ۱۳9۳شد  در خانوارهای نمونه در سال  : تعداد دار قالی و قالی بافته4جدول 

لجم  انوار  نام روستا
 نمونه

شده در  بافتهتعداد قالي  دارای دار قالي فاقد دار قالي
 درصد تعداد درصد تعداد سال

 51 51 50 22 25 58 کاغذی

 1 14 1 14 1 54 يزدالن

 51 12 55 51 5 52 آباد  قاسم

 21 19 20 05 58 05 آباد لسین

 54 14 1 14 1 52 فخره

 52 01 1 11 54 51 آباد  عهي

 28 10 20 02 25 01 آباد محمد

 52 15 9 08 1 58 ريجن

 520 15 541 08 91 244 جمع

تواند بر میزان سودد ي آن برای  انوار  مياع نکات قاب  توجه در صنايع دستي که 
شده بافت  بافت آن است. بر مقنای بررسي انجام ، شیوۀای داشته باشد نقش تعیین کننده

ای يا به اصطال  محهي دستمزدی )اربابي( محدود بوده و تنهدا   قالي به صورت واسطه
درصدد   28نمايند و  مياقدام به بافت قالي به صورت دستمزدی  ادرصد اع  انوار  55

نمايندد.   مي ود  براساس سرمايۀاقدام به بافت قالي به صورت شخصي و  ااع  انوار 
(. 1جددول  )آيدد   مياين نو  بافت بهترين شیوه برای اقتصاد  انوار روستايي به شمار 

بده  ريدد مدواد اولیده      ود اقددام   ده با سرمايۀ، بافنشخصي شايان ذکر است در شیوۀ
 ر شدیوۀ ع بافت نیز اقدام به فروش آن به صورت دلخواه  وا د نمدود. د نموده و پس ا
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تمامي مواد را صدالب   ،دستمزد دريافت کرده عنوان بهدستمزدی بافنده تنها لقوقي را 
ند. در اين شیوه بده  ک قالي در ا تیار وی قرار داده و در موعد مقرر قالي را دريافت مي

سودی عايد وی نشده  عمالً ،کند دلی  اينکه بافنده به تدريج لقوق  ود را دريافت مي
 گردد. ميکار  لي اع آن صالبقا و ارعش افزودۀ

 ۱۳9۳: شیوۀ باف  قالی در خانوارهای نمونه در روستاهای نا یه در سال 5جدول  

 جمع دستمزدی شخصي نام روستا

 درصد تعداد درصد تعداد

 50 4 - 544 50 کاغذی

 1 4 - 544 1 يزدالن

 55 59 1 25 1 آباد  قاسم

 20 19 50 05 54 آباد لسین

 1 25 1 58 5 فخره

 1 4 - 544 1 آباد  عهي

 20 21 2 81 51 آباد محمد

 9 01 0 11 1 ريجن

 541 55 50 28 85 جمع

ر قالي دارد. میزان درآمد  انوار اع  کننده در  ، انداعۀ قالي نقش تعییناع سوی ديگر
قدالي   520شدود. اع کد  تعدداد     ميشده انوا  مختهف قالي بافته  براساس بررسي انجام

درصد قالي نه متری،  5درصد قالي شش متری،  25درصد آن را قالیچه،  80 ،شده افتهب
 ( 9)جدول . د د ميدرصد قالي دواعده متری تشکی   1/4

 ۱۳9۳شد  درخانوارهای نمونه در سال  های بافته قالی: اندازۀ 6جدول 

 درصد تعداد شر 

 80 92 قالیچه

 25 28 شش متری

 5 0 نه متری

 1/4 5 دواعده متری

 544 520 جمع
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 دای    ای نمونه در تناسب عير قدرار داده شدد تدا میدزان قدالي      در اينجا، نتايج داده
   در ک   انوار ای يک روستا به دست آيد هشد بافته

 
nروستا = لجم  انوار نمونۀ 
Nتعداد ک   انوار روستا = 
cروستا ۀنمون یدر  انوار ا ي= تعداد دار قال 
  Cروستا  یدر  انوار ا ي= تعداد ک  دار قال 

شود که اع اين  ميتخته قالي در سال تولید  5420روستا  1بنابراين در مجمو  
شخصي است. وضعیت تعداد  تختۀ 291تختۀ آن به صورت دستمزدی و  529 تعداد
   ای تولیدی در  ر روستا به شر  عير  وا د بود. قالي

 ۱۳9۳: شیوۀ باف  قالی در کل خانوارهای روستایی در سال 9جدول 

 نام روستا
لجم  انوار 
 روستا ای نمونه

 جمع دستمزدی شخصي

 510 4 510 041 کاغذی

 52 4 52 21 يزدالن

آباد قاسم  505 84 00 550 

آباد لسین  004 548 514 218 

 15 52 59 545 فخره

آباد عهي  525 85 4 85 

آباد محمد  010 595 20 218 

 11 59 09 528 ريجن

 5420 529 291 5929 جمع

تخته قالیچه،  825 ،شدهقالي تولید 5420اع مجمو   (8) ی جدول ا داده براساس
 .استتخته دواعده متری  1تخته قالي نه متری،  55تخته قالي شش متری،  220
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 ۱۳9۳: نوع قالی تولیدی در روستاهای نمونه در سال 8جدول 

 جمع  دواعده متری نه متری شش متری قالیچه شر 

 510 4 4 21 529 کاغذی

 52 4 4 2 22 يزدالن

آباد  قاسم  19 01 54 4 550 

آباد لسین  242 02 55 4 218 

 15 4 4 58 50 فخره

آباد  عهي  25 1 4 4 85 

آباد محمد  515 24 1 1 218 

 11 4 4 25 28 ريجن

 ی یتح  یها افتهی
زان درآمدد اع  ید ان و مير درآمدد پاسدخگو  ید بدین متغ  يزان  مقسدتگ ید ( م9در جدول )

د دد، بدین    عير نشان مدي بور که جدول  ه شده است.  مانئدر  ر روستا ارا بافي قالي
در  در روسدتا  مقسدتگي مثقتدي وجدود دارد       بدافي  قاليدرآمد افراد و میزان درآمد اع 

معناداری بین درآمد افراد و میزان درآمدد اع   ۀتوان نتیجه گرفت که رابط مي( و 518/4)
 (=428/4sig). در  ر روستا وجود دارد بافي قالي

 بافی در هر روستا و میزان درآمد از قالی : همبستیی بین درآمد پاسخیویان9جدول 

 معناداری ضريب  آعمون  مقستگي

518/4 پیرسون  428/4  

ان يپاسدخگو  اجتماعي و اقتصادی بققۀر یبین متغ يزان  مقستگی( م54در جدول )
بور که در ايدن جددول    ه شده است.  مانئدر  ر روستا ارا بافي قاليزان درآمد اع یو م

در  ر  بافي قاليافراد و میزان درآمد اع  اجتماعي و اقتصادی بین بققۀکنید،  ميه ماللظ
اداری معن توان نتیجه گرفت که رابطۀ مي( و 512/4روستا  مقستگي مثقتي وجود دارد )

در  در روسدتا وجدود     بدافي  قاليافراد و میزان درآمد اع  اجتماعي و اقتصادی بین بققۀ
 (=454/4sig). دارد

 بافی در هر روستا ین طبقۀ اجتماعی و اقتصادی پاسخیویان و میزان درآمد از قالی: همبستیی ب۱2جدول 

 معناداری ضريب  آعمون  مقستگي

512/4 پیرسون  454/4  
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توسدعۀ اقتصدادی روسدتا ای    و  بدافي  قدالي بین » ۀتوان گفت که فرضی مينهايت در
 شود. مي يید تأ «معناداری وجود دارد نالیۀ ابوعيدآباد رابطۀ

در  بدافي  قدالي توانیم بگويیم که اشتغال بده کدار    ميی اين تحقی   ا توجه به يافتهبا 
و بداال رفدتن سدطح     عايدي  اشدتغال ساع افزايش درآمدد،   عمینه تواند ابوعيدآباد مي نالیۀ

باشد.  مچنین با توجه  روستائیاناقتصادی و اجتماعي برای ساکنان منطقه و باال ر 
 عندوان  بده تدوان   مانند ديگر صنايع ابزار و  اصي نیاع نیست، مدي  بافي قاليبه اينکه در 

 ين صنعت در روستا ا لائز ا میت باشد. تر مهم

 گیری نتیجه
ين صنعت اع میان صنايع دستي روسدتايي کشدور   تر مهم عنوان بهصنعت فرش دستقاف 

را برای  ای نقش تعیین کننده ،در نوالي مرکزی ايران در اقتصاد روستايي نالیه ويژه به
با توجده   . است  توسعۀ روستاييمهم   یاع ابزار ا  يکي  انوار ای روستايي ايفا کرده و

گدذاری را   تدرين سدرمايه   مهدم  ،به ابزار و مکان  اصي نیاع نیست بافي قاليبه اينکه در 
کده ايدن ابدزار نیدز در ا تیدار       د د. درصدورتي  مي ريد دار قالي و مواد اولیه تشکی  

پرداعد. اما  ميرا فرا م سا ته و به فعالیت  ا  آن  انواده با بافت دستمزدی قالي ،نقاشد
بده صدورت شخصدي نسدقت بده بافدت        بدافي  قدالي با توجه به اينکه میزان سودی که 

ا بافدت  متماي  به بافت شخصي آن  ستند ت  ا دستمزدی دارد، بديهي است که  انواده
به صورت افزايش بافت قدالي   بافي قالير در گذاری  انوا دستمزدی. لذا تجهي سرمايه
 به صورت شخصي است. 

بده تولیدد،    پايین بودن نسقت سدرمايه  ش اي صنعت فرش به دلی  ويژگيبنابراين، 
وابستگي نداچیز   ،آوری عيادعايي باال، ارع اشتغال ،گذاری  نگفت عدم التیا  به سرمايه

تواندد تدا لددود عيدادی      مدي د نده بده درآمدد مهدي و... قددر مسدهم       و قدرت شتاب
 ر د دغییرا در جهت مثقت ت ابوعيدآباد ۀروستا ای نالی توسعۀ اقتصادی ای  شا ر

توسدعۀ  و  بدافي  قدالي توان به اين نتیجه دست يافدت کده بدین صدنعت      مينهايت و در
 معناداری وجود دارد.   رابطۀ ابوعيدآباد در نالیۀ  ای روستايي  انواده اقتصادی

بدافي   با وجود اين، اکثر  انوار ای روستايي در نالیدۀ ابوعيددآباد بده صدنعت قدالي     
بدافي بده شددت اع     کنند. به اين دلی  که صنعت قدالي  يک درآمد مکم  نگاه مي عنوان به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نامه کاشانپژوهش  
(۱۳م )پیاپی شمارۀ پنج  
۱۳9۳ ستانپاییز و زم  

67   

 

پارامتر ای باعار و عوام  بیروني و لتي جهاني تأریرپذير است و به  مین سقب صنعت 
نالیۀ ابوعيدآباد به دلی  نوسانات بداعار اع روند  چندداني      ای ا یر در بافي در سال قالي

پذيری کم که آن نیدز بده    به دلی  قدرت ريسک روستائیانبر وردار نقوده است. بنابراين 
کنندد.   يک شغ  رابت نگاه نمي عنوان بهبافي  عهت سطح پايین سواد است، به صنعت قالي

يدک   عندوان  بده د در برابر ساير مشداغ   بافي در نالیه ابوعيدآبا که صنعت قالي درصورتي
توان گفت که  رو مي آيد. اعاين دار به لساب مي ويژه برای عنان  انه شغ  بسیار  وب به

عايي شده که اين امر موجب بهقود سطح  بافي موجب افزايش درآمد و اشتغال صنعت قالي
اع مهداجرت  و درنهايت توسعۀ روسدتا ای نالیدۀ ابوعيددآباد شدده و      روستائیانعندگي 

 کند. به شهر ای ابراف )کاشان و آران و بیدگ ( جهوگیری مي روستائیان

 
 منابع

 سدجاس،  یروسدتا ا   ييروسدتا  ۀتوسدع  و رفداه  در يسدت يبهز  دمات ی ا مجتمع عمهکرد يابيارعد 

 ارشد، يکارشناس ۀنام انيپا ،يبا ر ان یمهد و ينالید عیجمش ،)شهرستان  دابنده( گرماب و کرسف

 .5515 ،مدرس تیترب دانشگاه

، نگداه ندو  ، محمد محقوب الح ، ترجمۀ سدهراب سداعي، ما نامده    «ی توسعه ا بحران در استراتژی»د 
 .5584، 2شمارۀ 

مجموعه مقداالت گرد مدايي بررسدي    لسن فطرس، محمدبر ي عوام  ايجاد فقر در ايران،  بررسيد 
 .5581جه، دهه فقر و فقرعدايي، ساعمان برنامه و بومسئ

، پرويدز کردواندي و امیرلسدین    «گیری و ا میت آن در بخش قمصدر کاشدان   بررسي صنعت گالب»د 
   .5515 ، بهار08 ، شمارۀ ای جغرافیايي پژو شغفار، 

 یۀ غربي دشت کوير توسعه و الیدا بافي( در روستا ای لاشی قاليبررسي و شنا ت صنايع دستي )»د 
، ی جغرافیدايي  دا  پدژو ش ، ييهویلداج  یمسعود مهدو، «آن؛ مورد  روستای ايوانکي در استان سمنان

 .5514، اسفند 05 شمارۀ

 شدا ر  شهرسدتان   ۀ)منطقد ي دسدت  عيصدنا  بخدش  در ماعندداران  استان عنان اشتغال تیوضع يبررس»د 

 .5515، 5 ۀشمار ،0 ، سالماعندران اجتماعي دانشگاه و يانسان عهوم ۀپژو شنام، يرستم ي، مصطف(«یسار

 .5582، 55ۀ ، شماررشد آموعش جغرافیافابمه،  بني، لسین بیکاری و مهاجرتد 

 دای روسدتايي    ی عمراني در پرتو مشارکت مردمي مورد سکونتگاه ا پیامد ای فضايي فعالیتتقیین د 
 .5510 رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دارابي،، لسن نالیۀ کاشان

، اجتمداعي جوامدع   توسعۀ اقتصادیعوام  تولید در صنعت فرش دستقاف در روند  وری بهرهتحهی  د 
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دانشدگاه تربیدت    ،نامده کارشناسدي ارشدد    ضیائي، پايدان روستايي؛ مورد قالي  ريس آذربايجان، المد 
 .5515مدرس، 

سدال   ،جهاده ينشر ،انيون فر اديافسانه و  ما ،«ييۀ روستادر توسع ييع روستايگاه و نقش صنايجا»د 
 .5512ور يمرداد و شهر ،211 شمارۀ ،25
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 .5512، 2، شمارۀ 54سال ، روستا و توسعهشاه اردبیهي، فصهنامه  شايان، لکمت

 .5581 تهران، سمت،نیا،  لافظ رضامحمد، روش تحقی  در عهوم انسانيد 

 .5594نتايج تفصیهي استان اصفهان، ،راني، مرکز آمار اکشور یۀ آمارسالنامد 

 يمجتقد و  ييهویلاج یمسعود مهدو ،ريدشت کو يه غربی( در لاشيباف ي)قال ييروستا يع دستيصناد 
 .5510بهار  ،ييایجغراف ی ا پژو ش ،معصوم یريقد

 .5582ور، انتشارات بنیاد نیشاب، عقاس مزرعتي، فر ن  بیذوی، ابوعيدآباد کاشاند 
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 .5511، 1و  0 ۀ، شمارگهجاملسین  اقاني، فصهنامه  و
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