
1 
 

 

 فرش دستباف

  رقبا و بازارهایشانایران، 

 7102در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده:کاملیا نیکو

 0932مهر 

  



2 
 

 مقدمه:

کشور  551کشور،  511از  1715ارائه شده از تعرفه  8و آمار 5(8152سپتامبر  7)  51/7/5937این گزارش در تاریخ      

کشور  511البته الزم به یادآوریست دو کشور ایران و افغانستان جزو ارائه کرده اند   8157 آمار این تعرفه را در سال 

ارقام صادراتی قابل توجهی را دارا کشورهای تولید و صادرکننده فرش دستباف محسوب می شوند،  و از آنجا که نبوده

برگرفته از گمرک ج. ا. میلیون دالر  182.288.125به میزان  1715در تعرفه  رو آمار صادرات کشور ایران از این، هستند

به شرح زیر اضافه شد تا  1715تعرفه در  کشور 551توسط نگارنده به مجموع صادرات اعالم شده برای  5932در سال ا 

دالر  528.811به میزان  5932بدست آید. ضمن آنکه کشور ایران در سال  8157کشور در سال  555میزان صادرات 

،میزان  8157( میزان صادرات و واردات جهانی در سال 5بنابراین جدول )وده است. را ثبت نم 1715برای تعرفه واردات 

 را نشان می دهد.صادرات و واردات ایران 

  (واحد سنجش: دالر)  7110سال  برای 1011کشور،  صادرات و واردات ایران و مجموع آنها در تعرفه  111صادرات و واردات جهانی  -1جدول

  1011صادرات در تعرفه  شرح

 دالر -ارزش 

  1011در تعرفه  واردات

 دالر -ارزش 

 283.279.132 5.137.33.192 کشور  551

 528.811 182.288.1259 ایران 

 283.291.732 5.181.285.157 مجموع 

  unstats.un.orgمحاسبات نگارنده، گمرک ج. ا. ا و ماخذ: 

 )واحد سنجش: درصد( برای تعرفه 7110تجارت جهانی در سال سهم کشورها از صادرات و  -7جدول

 سهم از تجارت جهانی سهم از صادرات جهانی کشور 

 52.5 87.3 ایران

 52.9 81.8 هند

 8.3 1.1 پاکستان

 8.2 1.1 نپال 

 8.1 9.3 ترکیه 

 5.3 8.3 چین 

 11.1 98.8 سایر کشورها
  unstats.un.orgمحاسبات نگارنده، گمرک ج. ا. ا و ماخذ: 

                                                           
5
کشور  551کشور گزارش دهنده در تاریخ ذکر شده فقط  511درتاریخ های بعدی حتما متفاوت خواهد بود زیرا از های ارائه شده در این گزارش آمار   - 

 را اعالم نموده اند.  8157آمار سال 
8
 - unstats.un.org 

3
همان آمار ایران محاسبه شده بر اساس سال خورشیدی  است   8155تا سال   unstats.un.orgاز آنجا که آمار ارائه شده از سوی گمرک به سایت   - 

  این گزارش نیز با همان شیوه به قیاس با آمار سایر کشورها پرداخته است.



3 
 

 بدست آمده دالر 8.911.117.951 به ارزش  1715برای تعرفه  8157میزان تجارت جهانی در سال  (5)از جدول   

 است.

هند،  ایران، :از جمله 1715و صادرکننده از صادرات و تجارت جهانی در تعرفه  ( سهم کشورهای تولید8جدول )    

 پاکستان، نپال، ترکیه و چین را نشان می دهد. 

 :ایران 

میلیون دالر فرش دستباف در میان تولید و صادرکننده های فرش  1821با صادرات بیش از  5932ایران در سال    

دالر  73متوسط قیمت هر کیلو کاال در بازار صادراتی ایران حدود  ( نشان می دهد9جدول)دستباف در صدر قرار گرفت. 

دالر در ازای هر کیلو کاال به بازار پاکستان و  11ارزانترین فرش دستباف ایران با قیمت  و برای هر کیلو کاال است

  .  ه استدالر صادر شد 573گرانترین آن به امارات با قیمت هر کیلو کاال 

  1331وارد کننده برتر فرش دستباف ایران در سال ده  -3جدول

 قیمت هر کیلو کاال دالر -ارزش کیلو گرم -وزن کشور طرف معامله ردیف

 27 581،218،982 5،221،815 ایاالت متحده آمریکا 5

 75 17،392،933 251،332 آلمان 8

 581 91،197،115 893،712 لبنان 9

 587 89،123،171 521،173 انگلستان 1

 573 89،925،392 591،231 امارات متحده عربی 1

 27 89،918،212 912،752 ژاپن 2

 11 53،323،112 929،172 پاکستان 7

 21 51،791،921 571،711 آفریقای جنوبی 2

 23 58،128،211 511،591 ایتالیا 3

 35 55،972،298 581،231 استرالیا 51

 73 182.881.125 1.923.712 5932ارزش کل صادرات در سال 

 و محاسبات نگارنده ماخذ: گمرک ج. ا.ا

 نکات:

 است. 8157ش دستباف ایران در سال آمریکا بزرگترین واردکننده فر -

 درصد صادرات فرش ایران به آمریکا بوده است.  83بیش از  -

 رهسپار امارات است.8157در سال   گرانترین فرش های ایران -

 قیمتها نشان می دهد، نوع فرش های صادراتی ایران متفاوت تر از سایر رقباست.   -

                                                           
1
 بر اساس آمار گمرک ج. ا. ا. - 
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پیشی گرفتن انگلستان در ورود فرش دستباف ایرانی نسبت به امارات و قرار گرفتن در رتبه چهارم در چند  -

 بازار انگستان از آن کشور ایران است.  8157ضمن آنکه در سال سال اخیر بی سابقه بوده است. 

 پاکستان یکی از رقبا ایران، در رتبه هفتم کشورهای وارد کننده فرش دستباف کشورمان قرار گرفته است.   -

استرالیا در رتبه ده کشور اول وارد کننده فرش دستباف ایران قرار گرفته است و نشان از پتانسیل ورود فرش  -

 دستباف در این کشور است.

 از آن کشور هند بوده است.  8157ان در سال دو بازار بزرگ فرش دستباف آمریکا و آلم -

 

 :هند

میلیون دالر پس از ایران بزرگترین تولید و صادرکننده فرش دستباف  921با صادرات بیش از  8157در سال هند     

 قیمتمتوسط بزرگتری نسبت به ایران است. البته بازار  ،نشان می دهد بازار آمریکا برای محصوالت هند (1است. جدول )

   دالر است که ارزانتر از فرش های ایرانی است.   27حدود  ،برای محصوالت هند هر کیلو کاال

 7110ده وارد کننده برتر فرش دستباف هند در سال  -1جدول

 قیمت هر کیلو کاال دالر -ارزش کیلو گرم -وزن کشور طرف معامله ردیف

 25 512،125،385 8،117،519 آمریکا 5

 79 73،995،232 5،123،712 آلمان 8

 23 91،291،758 111،339 امارات 9

 29 82،121،838 981،322 هلند 1

 29 55،192،819 572،151 استرالیا 1

 71 3،119،117 599،939 انگلستان 2

 21 2،838،711 33،111 کانادا  7

 75 1،123،271 72،782 ایتالیا 2

 23 1،973،982 29،122 فرانسه 3

 21 9،227،219 25،511 چین 51

 27 921،515،222 1،723،357 8157ارزش کل صادرات در سال 

 و محاسبات نگارنده unstats.un.orgماخذ:  

 نکات:

 بازار فرش دستباف در آمریکا از آن کشور هند است.  8157در سال  -

 آلمان نیز در رقابتی تنگاتنگ )میان ایران و هند( دومین بازار بزرگ دنیا و از آن هند است.   -

 ده کشور وارد کننده برتر هند با ده وارد کننده برتر ایران تا حدودی یکسانند.  -
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 پاکستان: 

از آنجا ن کشور بعنوان سومین تولید و صادرکننده فرش دستباف با فاصله زیادی از کشورهای هند و ایران قرار دارد. ای   

   از میزان قیمت هر کیلو کاال نیز نامشخص است. اطالع که وزن برای این کشور ثبت نشده است

 7110ده وارد کننده برتر فرش دستباف پاکستان در سال  -1جدول

 قیمت هر کیلو کاال دالر -ارزش کیلو گرم -وزن کشور طرف معامله ردیف

 - 92.271.155 - آمریکا 5

 - 2.111.321 - آلمان 8

 - 8.382.125 - ایتالیا 9

 - 8.719.239 - انگلستان 1

 - 8.133.272 - فرانسه 1

 - 8.172.121 - ژاپن 2

 - 5.291.192 - کانادا  7

 - 5.211.312 - ترکیه 2

 - 5.122.897 - اتریش 3

 - 5.921.179 - استرالیا 51

 - 23.123.871  8157ارزش کل صادرات در سال 

 و محاسبات نگارنده unstats.un.orgماخذ:  

و با  زرگترین بازار کشور پاکستان است( به آن اشاره می کند آن است که آمریکا ب1اما نکته ای که جدول)

   .از سایر کشورها آلمان در جایگاه دوم قرار گرفته است یفاصله بسیار زیاد

 

 نکات:

اگر فرض ورود فرش های افغانستان به پاکستان و صدور آن با نام فرش های پاکستانی فرض درستی باشد و با  -

توجه به میزان واردات آن از ایران و سایر کشورها به نظر در سال های نه چندان دور نقش واسطه تجاری را 

 پیدا خواهد کرد. 

 مان هستند.بزرگترین وارد کنندگان این کشور نیز آمریکا و آل -

 

 :چین

اما قیمت هر کیلو آمریکا است. ، درصد 92بیش از  با سهم ،در کشور چین نیز بزرگترین وارد کننده فرش دستباف       

کاال از فرش صادراتی نشان از کیفیت بسیار پایین فرش های صادراتی به آمریکا است. تفاوت نوع فرش های صادراتی 
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ها، سوال برانگیز خواهد بود که آیا چین در مراوداتش با سایر کشورها به غیر از چین به آذربایجان با سایر کشور

 آذربایجان معافیت های تعرفه ای اعمال نموده یا بدلیل نوع محصوالت صادر شده است؟

بعنوان نکته جالب توجه دیگر حضور ویتنام در ده کشور وارد کننده برتر چین است که نشان از ورود فرش دستباف      

مبنی بر رو به  کف پوش در ویتنام است اما با توجه به آنکه یکی دو سال اخیر بنا به توصیه های رایزن بازرگانی آن کشور

 رشد بودن درآمد سرانه آن کشور، هیچگونه  ایده و برنامه ای برای ورود به آن کشور طراحی نشد؟!! 

 7110 ده وارد کننده برتر فرش دستباف چین در سال -2جدول

 قیمت هر کیلو کاال دالر -ارزش کیلو گرم -وزن کشور طرف معامله ردیف

 1.1 88،358،217 1،791،883 آمریکا 5

 82.8  1،295،113 575،973 ژاپن 8

 59.1 8138218 533159 امارات 9

 82.1 8178811 39،939 هنگ کنگ 1

 2.5  8،829،815 978،217 آلمان 1

 58.5 5،731،111 512،227 مالزی 2

 28.1  5،171،151 81،811 ترکیه 7

 895.3  5،151،112 2،519 آذربایجان 2

 59.7  5،925،853 511،318 هند 3

 51.1  5،855،128 551،538 ویتنام 51

 2.7 13.152.927 2221115 8157ارزش کل صادرات در سال 

 و محاسبات نگارنده unstats.un.orgماخذ:  

 

 نکات: 

 بزرگترین وارد کنندگان این کشور آمریکا است. -

 وارد کننده آسیایی در صدر وارد کنندگان این کشور قرار گرفته اند.  2 -

 نپال:

میلیون دالر باالتر ثبت  71کشور نپال از  فرش دستباف صادرات ،چند سال اخیرطی آمارها حاکی از آن است که    

سال اخیر حتی  51تا  51تولید و صدور فرش قرار دارد برخالف پاکستان که در نشده است در یک روند تقریبا با ثباتی از 

کاهش یافته  8111و میزان آن به یک چهارم نسبت به سال میلیون دالر را نیز برای خود به ثبت رسانده است  871رقم 

دالر پایین تر از قیمت هر کیلو کاال فرش  11با میزان  8157قیمت متوسط هیر کیلو کاال برای این کشور در سال است. 
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در ایران و هند است البته ناگفته نماند که پایین بودن قیمت آن را نباید صرفا به کیفیت فرش نپال نسبت داد چرا که 

بب نیروی کار ارزان پایین تر و حتی حاشیه سود پایین تری ممکن است قیمت تمام شده فرش دستباف در آنجا به س

 نسبت به ایران داشته باشد. 

با فاصله زیادی از کشورهای بعدی در جایگاه نخست قرار تقریبا و بزرگترین خریدار فرش های نپال نیز آمریکا است    

  نیمی از فرش های نپال به مقصد آمریکا صادر می شوند.  گرفته است.

 

 7110ده وارد کننده برتر فرش دستباف نپال در سال  -7جدول

 قیمت هر کیلو کاال دالر -ارزش کیلو گرم -وزن کشور طرف معامله ردیف

 11  99،589،213 219،121 آمریکا 5

 17  3،583،715 525،118 آلمان 8

 11  1،515،727 38،322 انگلستان 9

 11  9،192،998 11،911 ایتالیا 1

 11  8،911،913 18،212 کانادا 1

 11  8،873،951 15،192 چین 2

 11  8،199،177 97،111 فرانسه 7

 11  5،785،128 95،993 استرالیا 2

 11  5،921،231 81،221 بلژیک 3

 11  5،517،117 81،352 سوییس 51

 11 27،525،215 5،852،111 8157ارزش کل صادرات در سال 

 محاسبات نگارندهو  unstats.un.orgماخذ:  

 نکات:

میلیون  71تا  21بررسی ها نشان می دهد که کشور نپال در صدور فرش های دستباف روند با ثباتی به میزان  -

 .الر را، در دستور کار خود قرار داده استد

 بزرگترین وارد کنندگان این کشور نیز آمریکا و آلمان هستند. -

 :ترکیه

البته درصد از فرش های صادراتی کشور ترکیه  به مقصد آمریکا یعنی بزرگترین بازار کشور ترکیه است.  93حدود     

 رهسپار ژاپن و ارزانترین آن به آلمان صادر می شود. پس از مناطق آزاد گرانترین فرش این کشور 
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 7110ده وارد کننده برتر فرش دستباف ترکیه در سال  -2جدول

 قیمت هر کیلو کاال دالر -ارزش کیلو گرم -وزن کشور طرف معامله ردیف

 92.8  57،211،331 125،175 آمریکا 5

 51.9  8،125،581 528،511 آلمان 8

 53.2  8،111،971 581،718 سوئد 9

 87.8  8،113،725 71،289 ایتالیا 1

 71.2  5،399،928 81،212 ژاپن 1

 12.8  5،939،111 82،312 امارات 2

 11  5،911،212 99،212 قبرس 7

 87.2  5،983،521 17،797 یونان 2

 81  5،988،721 22،851 هلند 3

 931.1  5،597،219 8،277 مناطق آزاد 51

 88.1  11،918،727 8،181،529 8157ارزش کل صادرات در سال 

 و محاسبات نگارنده unstats.un.orgماخذ:  

 نکات : 

نکته ای که در همین نوشتار برای پاکستان مبنی بر عامل واسطی برای صدور مجدد فرش های دستباف است  -

 کف پوش های دستی به  سمت کف پوش هایممکن است در مورد کشور ترکیه نیز رخ دهد یا این کشور از 

  5ماشینی تغییر جهت دهد که آمار نیز حاکی از آن است.

 

  

                                                           
  unstats.un.orgرجوع شود به سایت  - 1
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 از صادرات جهانی: بررسیو سهم کشورهای مورد  7102ستباف در سال ارزش صادرات فرش های د

 

 

 و گمرک ج. ا.ا. unstats.un.orgماخذ:   

درصد  28.7نشان می دهد که مجموع صادرات فرش دستباف چهار کشور ترکیه، چین، نپال و پاکستان  (5)نمودار     

به نظر می رسد به غیر از نپال سه کشور ترکیه،  است. 8157در سال  درصد صادرات فرش ایران 12.2صادرات هند و 

چرا در چند سال آینده در زمره تولید کنندگان این کاال قرار نگیرند  ،چین و پاکستان با توجه به قوت گرفتن دیگر صنایع

و سایر  پارکت ها مانند: تولید کف پوش های نسجی اعم از ماشینی و غیر نسجی نترکیه و چین به دلیل قوت گرفتکه 

مسبب  و پاکستان نیز بیشتر تولیداتش در کشور افغانستان صورت می گیردو حتی کف پوش های چرمی کف پوشها 

 تغییرات زیادی در بازار این کاال خواهند بود. 

را از صادرات جهانی  8157( سهم این کشورها در سال 8توضیحات ارائه شده در مقدمه این گزارش، نمودار) بربنا    

 نشان می دهد. 

درصد، و سهم پاکستان، نپال، چین،  81درصد، سهم هند  82سهم ایران حدود  ،کشور مورد بررسی 511از میان    

است با  درصد 91.3به میزان  کشور با عنوان سایر کشورها 513سهم و است درصد  9و  9.3، 1.1، 1.2ترکیه به ترتیب 

 قش داشته اند. این فرض که همه آنها در صادرات مجدد ن

۰ 

۲۰۰ 

۴۰۰ 

۶۰۰ 

 ترکیه چین    نپال پاکستان هند ایران  

۴۲۶.۶ ۳۸۵.۱ 

۶۹.۶ ۶۷.۲ ۵۹.۴ ۴۵.۳ 

 ارزش صادرات فرش دستباف ایران و رقبا در سال    -1نمودار

 (میلیون دالر: واحد سنجش)  7110
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 و گمرک ج. ا.ا. unstats.un.orgماخذ:   

  7102کیلو فرش دستباف صادراتی در کشورهای مورد بررسی در سال بررسی قیمت هر

(نشان می دهد باالترین قیمت فرش دستباف برای فرش دستباف ایرانی و ارزانترین  برای فرش های چین، 8نمودار)   

 است.

 

 و گمرک ج. ا.ا. unstats.un.orgماخذ:   

 

و نمودار فوق  البته جداول ارائه شده در گزارش حاضر قیمت صادراتی ایران و رقبا را برای هر کشور نشان داده است   

حاکی از متوسط قیمت صادراتی هر کشور است، که ایران باالترین قیمت صادراتی و چین پایین ترین قیمت را به خود 

تا حدودی نشان از نوع فرش های صادراتی داشته چرا که مجموعه ای از قیمت ها  می توان ادعا نمود، د.اختصاص داده ان

 7۸,1, ایران 

 71,3, هند

 1۴,1, پاکستان

 13,1, ترکیه 13,3, چین   1۴,۴, نپال

  7110سهم کشورها از صادرات جهانی در سال  -7نمودار

 (درصد: واحد سنجش) 

۰۶.۷ 

۲۲.۴ 

۵۵.۰ 
۶۷.۰ 

۷۹.۰ 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

 ایران هند نپال ترکیه چین

 قیمت هر کیلو کاال فرش دستباف صادراتی -7نمودار 

 (دالر: واحد سنجش) 
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) به غیر از حقوق و دستمزد( از جمله: منطقه بافت، طرح فرش، طراح فرش، کیفیت مواد اولیه بکار رفته، رنگرزی،  عوامل

به دلیل دارا بودن  رنگرز، درجه مهارت بافندگان و ... در تعیین قیمت فرش دخالت دارند. هرچند که ایرانی بودن فرش

  تعیین قیمت نهایی فرش داشته باشد.    سهم عمده ای در از عوامل نام برده شده، مجموعه 

 نکات قابل توجه:

 است.  8157ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف در سال  -

 درصد است. 52.9درصد و سهم هند از تجارت جهانی  52.5سهم ایران از تجارت جهانی  -

 ت. درصد اس 81.8درصد و سهم هند ازصادرات جهانی  87.3سهم ایران از صادرات جهانی  -

 است.  8157درصد از صادرات جهانی کوچکترین صادر و تولید کننده فرش دستباف در سال 9ترکیه با میزان  -

 میزان واردات فرش کشورها از ایران با سایر رقبا قابل قیاس نیست.  -

 آمریکا بزرگترین خریدار فرش دنیاست. -

 آمریکا در تمامی کشورها رتبه اول واردات فرش دستباف را داراست.  -

 کشور مورد بررسی وارد نموده است.  1میلیون دالر فرش دستباف از  111به ارزش حدود  8157آمریکا در سال  -

دالر برای هر کیلو کاال  73متوسط قیمت هر کیلو کاال )فرش دستباف( نشان می دهد فرش ایران با قیمت  -

 بوده است.  8157گرانترین فرش در سال 

 است.    8157دالر برای هر کیلو کاال ارزانترین فرش در سال  2.7فرش چین با قیمت  -


