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پودمان اّول
انبارداری فرش
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واحد یادگیری 1

انبارداری مواد اولیۀ فرش 

مقدمه

مواد اولیۀ فرش از زمان خرید یا تولید، تا زمان فروش یا شروع بافت، در محلی حفاظت و نگهداری می شود. 
این محل ممکن است فضایی در کارگاه های کوچک بافت یا در فروشگاه های فروش مواد اولیۀ فرش باشد؛ یا 
محلی مستقل در شرکت های تولید کننده مواد اولیه و در کارگاه های متمرکز و غیر متمرکز بافت. آیا می دانید 

هدف از تشکیل و ایجاد انبا ر های مواد اولیۀ فرش چیست؟

استاندارد عملکرد

توانایی دریافت مواد اولیۀ فرش به همراه مدارک خرید و حفظ آنها، با توجه به آیین نامۀ ایمنی انبارهای کاال 
براساس اصول جابه جایی دستی، طبقه بندی و چیدن اجناس

شکل1ـ1ـ انبار مواد اولیۀ فرش 
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به این تصاویر با دقت نگاه کنید.

ـ1ـ انبارمواد اولیه قبل از فراوری شکل2

شکل4ـ1ـ انبار مواد اولیه )تولید فرش با مدیریت متمرکز(

شکل3ـ1ـ انبار مواد اولیه بعد از فراوری

شکل5  ـ1ـ انبارمواد اولیه )فروشگاه فروش مواد اولیۀ فرش(

انبارداری مواد اولیۀ فرش

اگرچه مفهوم انبار مواد اولیۀ فرش  بدیهی به نظر می رسد، اما کارکرد های آن در کارگاه های کوچک بافت و 
فروشگاه های فروش مواد اولیۀ فرش  با انبار در شرکت ها و کارگاه های تولید کنندۀ مواد اولیه و کارگاه های بافت 

فرش به صورت متمرکز و غیرمتمرکز، متفاوت است. 

به نظر شما محیط  هر یک از تصاویر باال چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 
آیا می دانید بنا بر چه دالیلی ممکن است مواد اولیۀ فرش بالفاصله بعد از خرید یا تولید مصرف نشود و 

ناگزیر باید مدتی آنها را نگهداری کرد؟ 

بحث  و 
گفت   و گو
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فضای انبار مواد اولیۀ فرش 

در مواجهه با فروشگاه های فروش مواد اولیه و کارگاه های کوچک 
انبار قسمت و فضایی است که مواد اولیۀ فرش  برای مدت  بافت، 
زمان کوتاهی در آن محل نگهداری می شود. اما آنچه از انبار مواد 
کارگاه های  و  اولیه  مواد  تولید کنندۀ  شرکت های  در  فرش،  اولیۀ 
متمرکز بافت مد نظر قرار می گیرد عبارت است از محل و فضایی 
مستقل که در آن یک یا چند قلم کاال براساس یک سیستم منظم 

و طبقه بندی شده برای مدت زمان طوالنی تر نگهداری می شود.

برای این واحد یادگیری، مفهوم انبار در فروشگاه های مواد اولیه و در کارگاه های کوچک در فصل اول کتاب 
درسی تان آمده است. به منظور آگاهی بیشتر با انبارداری در شرکت ها، می توانید به کتاب همراه هنرجو 

مراجعه کنید و از هنرآموز خود کمک بگیرید.

توجه

شکل 6ـ1ـ فضای انبار مواد اولیۀ فرش
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 انبار 
به ساده ترین بیان، انبار فضا و مکانی است که در آن عمل نگهداری کاال بر اساس یک سیستم طبقه بندی 
واحد  یک  محصوالت  نیم ساخته،  کاال هاي  اولیه،  مواد  نگهداري  براي  صنعت  در  می پذیرد.  صورت  صحیح 
تولیدي، قطعات یدکي دستگاه ها و ماشین آالت و اجناس اسقاطي، و در تجارت به منظور نگهداري اقالم و 

انبار استفاده مي شود.  از  براي فروش،  کاال هاي خریداري شده 

شکل 7ـ1ـ انبار مواد اولیۀ فرش )تار، پود، خامه(

1 فیلم از انبار مواد اولیه.
2 فیلم از انبار محصول.

 تقسیم بندی و نام گذاری انبار ها به روش های متعدد و متفاوتی صورت می گیرد. در کتاب همراه هنرجو 
نمودار تقسیم بندی انواع انبارها آمده است. 

فیلم 
آموزشی

در کتاب دانش فنی پایه با انواع مواد اولیۀ فرش آشنا شده اید. به نظر شما انبار مواد اولیۀ فرش  را جزء 
انبار ها می توان قرار داد؟ انواع تقسیم بندی  از  کدام یک 

بحث  و 
گفت   و گو

 انبارداری 
انبارداری عبارت است از دریافت جنس یا کاال و نگهداری آنها با توجه به اصول انبارداری. این فرایند باعث 
به  نیاز قسمت ها  مورد  اجناس  و رساندن  آنها  دادن )صدور(  تحویل  )ورود( کاالها،  تحویل گرفتن  می شود 

خریداران، با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز صورت گیرد. 
جابه جایی نیز فعالیتی است که از زمان ورود کاال به انبار و قرار گرفتن در جای مناسب تا زمان خروج کاال از 

انبار انجام می شود.
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 مراحل انبارداری 
انبار  نوع  به  اینکه اصول آن بسته  انبارداری، ضمن  انبارداری شد، می توان گفت  از  تعریفی که  به  با توجه 

می گردد: انجام  مرحله  سه  در  است،  متفاوت 
1 دریافت یا تحویل گرفتن کاال؛

2 نگهداری و حفاظت اجناس و کاال در انبار )انبارکردن(؛
3 تحویل دادن اجناس و کاال به خارج از انبار.

 انبارداران 
وظایف  که  هستند  کسانی  کلیۀ  انبارداران  از  منظور 
اجرایی انبار را برعهده دارند. همچنین مسئولیت دریافت، 
انبار و  از موجودی کاال های  نگهداری، حفظ و حراست 
نیز فراهم آوردن اسناد و مدارک و ثبت و ضبط و ارائۀ 
اطالعات مورد نیاز مدیران را برعهده دارند. وظایف اصلی 

از: انبارداران عبارت است 
اجناس و کاال های خریداری شده،  الف( تحویل گرفتن 

طبق اسناد و مدارک؛

شکل 8  ـ1ـ انبارداران
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ب( صدور فرم های مختلف، به منظور کنترل ورود و خروج کاال از قبیل فرم درخواست خرید، قبض انبار و 
رسید انبار، برگشت از مصرف، توزیع برگ سفارش و حواله و ...؛

پ( ثبت مشخصات کاالی وارده و صادره در دفاتر و کارت های انبار؛

شکل 9ـ1ـ چند نمونه از اسناد انبار مواد اولیه فرش
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شکل 11ـ1ـ حفاظت و حراست )پلمپ روزانه و...(

شکل 10ـ1ـ طبقه بندی و کدگذاری

ت( نگهداری، طبقه بندی و کدگذاری کاال در انبار؛
ج( تعیین زمان و مقدار سفارش؛

چ( حفظ و حراست از اجناس و کنترل آنها و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه.
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انبارها از نظر سیستم ثبت اطالعات نیز متفاوت اند. در قالب یک گروه سه نفره راجع به سیستم های 
ثبت اطالعات در انبارها و همچنین اهمیت انبارداری مواد اولیه تحقیق کنید و نتایج آن را به صورت 

مکتوب در کالس به اشتراک بگذارید.

پژوهش و  
بررسی

شکل 12ـ1ـ مراحلی از انبارداری مواد اولیۀ فرش

 انبارداری مواد اولیۀ فرش 
1ـ دریافت مواد اولیه و کاغذ )فاکتور( خرید: به این تصاویر با دقت نگاه کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.
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اغلب موارد شامل  اولیۀ مورد استفاده در فرش بافی محدود هستند و در  همان طور که آگاهی دارید، مواد 
نخ های پنبه ای، پشمی و ابریشمی با کاربرد هایی چون تار و پود و پرز است. هنگام تحویل اقالم خریداری شده 
باید آنها را به لحاظ کمی و کیفی با کاغذ خرید تطبیق داد. برای این کار به مهارت در تشخیص کیفیت مواد 

اولیه و به تجهیزاتی چون ترازو برای وزن کردن و به لوازم دفتری برای بایگانی اسناد نیاز است.

فرض کنید مقادیری مواد اولیۀ فرش بافی به شرح صورت حساب زیر خریداری شده و اکنون اقالم آن به 
دست شما رسیده است. 

در مورد اینکه چطور باید اقالم دریافتی را با صورت حساب آن تطبیق داد، در کالس بحث و گفت و گو کنید.

گفت و گوی  
کالسی

خریدهای نخ خامه بسته ای
حذفقیمتتعداد کالفجنسعنوانرنگ

رنگ شماره67 
پالت نخ فله ای پشم

115،910 ریالپشم خارجی4 ال

رنگ شماره256
پالت نخ فله ای پشم

400،200 ریالابریشم

رنگ شماره 253
پالت نخ فله ای پشم

108،990 ریالپشم ایرانی3 ال گوله شده

رنگ شماره 246
پالت نخ پنبه ای پشم

115،910 ریالپشم ایرانی4 ال گوله شده

741،010 ریالجمع:
133،382 ریالتخفیف)18%( : 
607،628 ریالقیمت نهایی:

شکل 13ـ1ـ ترازوی دیجیتالی، نخ پالستیکی، قفسه، برچسب و...

افراد در تصاویر صفحۀ قبل به چه فعالیتی مشغول اند؟ 
بحث  و 
گفت   و گو
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خریدهای ملزومات بافت

حذفمبلغ نهاییقیمت نهاییتخفیفقیمتتعدادنام کاالردیف

40،000ریال400،000ریال100گرم چله ابریشمی36 ال رج شمار160
)10%(

360،000360،000

یک توپک200گرمی از رنگ شماره1، چله 2
پنبه ای12 ال نمره20 مخصوص رج شمار46 

تا50 

9،700 ریال48،500 ریال
)20%(

38،80038،800

100 گرم چله پنبه ای9 الی نمره20، 3
مخصوص رج شمار50 تا55

4،740 ریال23،700 ریال
)20%(

18،96018،960

یک توپک200 گرمی القاج پنبه ای27 ال 4
نمره10 مخصوص رج شمار 32، 33، 34 از 

رنگ شماره1

8،160 ریال40،800 ریال
)20%(

22،64022،640

100 گرم القاج پنبه ای27 ال نمره10 5
مخصوص رج شمار33 ،34، 35

3،840 ریال19،200 ریال
)20%(

15،36015،360

جمع مبلغ فاکتور: 1/073/388 ریال
اعتبار: 0 ریال کسری اعتبار: 1/073/388 ریال

شکل14ـ1ـ صورت حساب خرید  
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اصول ایمنی بلند کردن بار
1 به طور صحیحي در جلوي بار بایستید.

2 پاها را به اندازۀ عرض شانه ها از یکدیگر فاصله دهید.
3 زانو هایتان را خم و عضالت شکمي خود را منقبض نمایید.

4 از هر دو دست استفاده کنید. بار را محکم چنگ بزنید و هر قدر امکان دارد آن را به خود نزدیک تر نمایید.
5 بار را با پا بلند کنید نه با کمر.

6 از آنجایي که عضالت پا از عضالت کمر نیرومند ترند، بار را با پا بلند نمایید.
7 انحناي طبیعي را در ستون فقرات خود حفظ نمایید. کمر خود را خم نکنید. براي چرخیدن، پاها را حول 

محور کفش ها یتان حرکت دهید نه اینکه کمر خود را بپیچانید.
8 هنگام پایین آوردن بار لحظۀ بسیار مهمي است. باید مراقب بود به صورت صحیح انجام پذیرد.

9 زانو هایتان را خم کنید و بار را در جلو خود نگه دارید. بهتر است بار را روي یک میز بگذارید، در غیر این 
صورت بدون خم کردن کمر و فقط با خم کردن زانو ها و پا ها بار را روي زمین قرار دهید.

در بازار انواع نخ های ترکیبی مانند پنبه/پلی استر، نخ اکریلیک، ابریشم مصنوعی و کاموا عرضه می شود که بیشتر 
در صنعت نساجی به کار می رود. به دلیل قیمت ارزان تر این نخ ها گاهی متأسفانه از آنها در فرش  استفاده شده 
است و می شود. در گروه های کالسی خود، در مورد اینکه چرا نباید از این الیاف در بافت فرش های دستباف 

استفاده کرد تحقیق و بررسی کنید و راه های تشخیص آنها را به صورت گزارش ارائه دهید.

پژوهش 
گروهی

شکل15ـ1ـ روش درست بلندکردن بار

حمل دستی بار 
حمل دستی بار انتقال و جابه جایی بار توسط دست و دیگر بخش های بدن است که همراه باال بردن، پایین 
آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد فوق می باشد. بار متعارف نیز باری است 
که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، فردی که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد، 
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بتواند آن را به راحتی بلند یا حمل نماید. در فعالیت های حمل و جابه جایی بار در شرایط بهینه که به صورت 
یک نفره انجام می گیرد حداکثر بار مجاز به تفکیک گروه سنی و جنسیت، در آیین نامه حفاظتی حمل دستی 

بار آمده است که به طور کلی حداکثر وزن مجاز برای آن تا 23 کیلوگرم مناسب است.

بارهایی  انفرادی در مواردی ممنوع است. به نظر شما این موارد شامل چه  بار به صورت   حمل دستی 
به همراه هنرآموز خود بحث و گفت  و گو کنید. باره  این  می شوند. در 

بحث  و 
گفت   و گو

 2ـ تعیین محل نگهداری با توجه به خصوصیات مواد اولیۀ فرش
خصوصیات فیزیکی مواد اولیۀ فرش، یکی از عواملی است که در تعیین محل قرار دادن آنها در انبار تأثیر دارد. 
این خصوصیات شامل وزن )اقالم سنگین و سبک( و نوع بسته بندی مانند کالف، دوک، بقچه، کیسه، کارتن، 

عدل، جعبه، قوطی و یا به صورت فله است که ابعاد و شکل ظاهری آنها را تشکیل می دهد. 
خصوصیات کیفی مواد اولیۀ فرش )فاسدشدنی، سریع االشتعال بودن و ...( نیز در تعیین محل قرار دادن کاال 
تأثیر بسزایی دارد. از این رو، پس از تعیین محل قرار دادن کاال در انبار، نسبت به تعیین قفسه، طبقه و ردیف 

برای استقرار کاال اقدام می شود.

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.
تمرین 
کالسی
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خصوصیات مشترک و متفاوت هر کدام از مواد اولیه در تصاویر باال را در کادر زیر بنویسید.

شکل16ـ1ـ خصوصیات فیزیکی مواد اولیۀ فرش



ل: انبارداری فرش پودمان او ّ

1 51 5

 3ـچیدن و انبار کردن
مهم ترین نکاتی که در چیدن کاال در انبار باید به آنها توجه کنید عبارت اند از:

شکل 17ـ1ـ چیدن براساس میزان تقاضا

میزان تقاضا: اقالمی را که به طور روزمره دریافت و واگذار می شوند، باید نزدیک به در انبار چید تا هنگام داد و 
ستد آنها وقت و کار کمتری صرف شود. آن دسته از اقالمی را که کم مصرف اند، می توان در قسمت های انتهایی 

انبار قرار داد.
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شکل 18ـ1ـ وجه تشابه

وجه تشابه: اقالمی که وجه اشتراک دارند، باید در کنار هم قرار گیرند. برای مثال نخ های تار پنبه ای در یک 
قسمت و نخ های تار ابریشمی در قسمت دیگر و نزدیک هم انبار شوند.
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اندازه و حجم کاال: باید به اندازه و حجم فیزیکی اقالم 
توجه کرد. بنابراین اجناس سبک وزن و کوچک در نقاط 
دورتر و در ارتفاع بیشتر قرار گیرند و کاال های سنگین 
و بزرگ، که حمل و نقل آنها مشکل است، در قسمت 

پایین و نزدیک در انبار نگهداری شوند.

شکل 19ـ1ـ اندازه و حجم کاال

شکل 20ـ1ـ مشخصات  کیفی

مشخصات کیفی اجناس: مشخصات شیمیایی و نوع 
کاال و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر از نکاتی است که 

باید به طور خاص به آنها توجه کرد.

انبارداری مواد کیسه ای بدون جعبه
1 مواد کیسه ای باید از سمت دهانه بسته، به طرف تیرک یا دیوار انبار شوند.

2 کیسه ها باید به طور دقیق و تمیز روی هم انباشته شوند.
3 از برآمدگی و پیش آمدگی کیسه ها روی همدیگر به سمت بیرون اجتناب شود، زیرا ممکن است آسیب 

ببینند و پاره شوند و محتویات داخل آنها به بیرون ریخته شود.
4 احتیاطات یاد شده در هنگام روی هم گذاشتن کیسه ها روی حفاظ های چوبی )پالت ها( رعایت شود و 

موارد فوق به کار گرفته شود.

شکل 21ـ1ـ انبار مواد اولیه به صورت کیسه ای
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شکل 22ـ1ـ اثرات ناشی از انبارداری نامناسب

4ـ کنترل شرایط محیطی محل نگهداری 
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 عوامل آسیب رسان در جریان نگهداری مواد اولیه فرش بافی
مهم ترین عوامل آسیب رسان مواد اولیۀ فرش بافی قبل از مرحله بافت، در مرحلۀ نگهداری از آنها در جدول 

زیر آمده است.

تصاویر صفحۀ قبل چه مفهومی را در ذهن شما تداعی می کند؟
آیا می توانید از بزرگان دین احادیثی در مورد دقت در نگهداری مواد با هدف جلوگیری از اسراف، گردآوری کنید؟

در تصاویر صفحۀ قبل چه نگرانی های زیست محیطی دیده می شود؟ 

بحث  و 
گفت   و گو

جریان  در  آسیب رسانی  عوامل 
نگهداری مواد اولیه

تابش مستقیم نورجابه جایی نادرست

کاهش یا افزایش بیش از حد دما

کاهش یا افزایش بیش از حد رطوبت

آلودگی های جّوی

میکرو ارگانیسم ها مانند قارچ وکپک

حشرات و حیوانات موذی

روش های نامناسب نگهداری و اثرات 
تغییرات شیمیایی در ساختار نخ ها 

ناشی از تماس با محیط

رنگینه ها  و  نخ ها  سریع تر  فرسودگي  موجب  بنابراین  می دهد،  افزایش  را  شیمیایي  واکنش هاي  باال  دماي 
مي شود. به همین دلیل مواد اولیۀ فرش نباید در نزدیک اشیای گرمازا و در تماس مستقیم با منابع آنها )از 
قبیل بخاري، شوفاژ و نور پنجره ها( نگهداري شوند. دماي پایین برای مواد اولیۀ فرش مناسب تر است، زیرا 

باعث مي شود فعالیت حشرات کمتر گردد و آسیب کمتري به آنها برسد. 
رطوبت زیاد باعث رشد قارچ ها می شود و در مقابل، کاهش بیش از حد رطوبت موجب شکنندگي الیاف طبیعي 
مي گردد. بنابراین باید از نوسانات شدید رطوبت در انبار جلوگیری کرد. در صورت باال بردن میزان رطوبت مي توان 
از سیلیکاژل استفاده کرد. کف پوش های مناسب نیز موجب تبدیل میزان رطوبت انبار می گردد. همچنین با رعایت 
اصول بهداشتي و پیشگیري های الزم، باید از ورود هواي آلوده به انبار جلوگیري کرد. سیستم هاي تهویه و تصفیۀ 

هوا مهم ترین وسایل مورد استفاده در این زمینه است.

شکل23ـ1ـ نمودار عوامل آسیب رسان مواد اولیه فرش در جریان نگهداری

همان طور که در نمودار باال مشاهده می کنید، مهم ترین عوامل آسیب رسان مواد اولیۀ فرش قبل از مرحلۀ بافت 
در جریان انبار داری مواد اولیه، به نگهداری و حفاظت آنها در انبار مربوط می شود که بیشترین آنها مربوط به 

بیدخوردگی و تداخل رنگ است. 

پژوهش و  
بررسی

دربارۀ بسته بندی، که مناسب ترین روش برای حفاظت و جلوگیری از تداخل رنگ نخ های مورد استفاده در فرش بافی 
است و همچنین سهولت آن در جابه جایی، تحقیق کنید و با تهیۀ نمونه های مناسبی از مواد اولیۀ بسته بندی شده، 

در مورد آنها بحث و تبادل نظر کنید.  
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شکل 24ـ 1ـ فرایند بسته بندی مواد اولیه فرش

در جلسۀ بعد، به صورت گروهی از یک انبار مواد اولیۀ فرش و در صورت دسترسی نداشتن به آن، از یک 
انبار مرتبط با صنایع نساجی بازدید داشته باشید و در مورد زمان و نحوۀ انبارگردانی آن گزارش تهیه کنید 

و از فرم های مورد استفاده عکس بگیرید. 

بازدید
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ارزشیابی شایستگی انبارداری مواد اولیه فرش

شرح کار:  انجام انبارداری مواد اولیۀ فرش در سه مرحله: دریافت یا تحویل گرفتن، نگهداری و حفاظت )انبار کردن( 
و تحویل دادن

استاندارد عملکرد: توانایی دریافت مواد اولیۀ فرش به همراه مدارک خرید و حفظ آنها با توجه به آیین نامۀ ایمنی 
انبارهای کاال براساس اصول جابه جایی دستی، طبقه بندی و چیدن اجناس

شاخص ها: تحویل گرفتن )ورود( مواد اولیۀ فرش و تحویل دادن )خروج( آنها و رساندن اقالم مورد نیاز قسمت ها یا 
خریداران با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
مکان: کارگاه )انبار مواد اولیۀ فرش( 

زمان: چهار ساعت
ابزار و تجهیزات: رطوبت سنج ـ دماسنج ـ ترازوی دیجیتالی ـ رایانه و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ 
ماژیک ـ برچسب ـ مهر ـ میز ـ صندلی ـ قفسه فلزی یا چوبی ـ انواع مواد اولیۀ فرش ـ چهارپایه کوتاه و بلند ـ قیچی 

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین انواع انبارهای مواد اولیۀ فرش1

2دریافت )ورود( مواد اولیۀ فرش2

2جابه جایی و چیدن مواد اولیۀ فرش3

2نگهداری و حفاظت مواد اولیۀ فرش4

بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: و  زیست محیطی  توجهات 

بهداشت کار و ایمنی ـ مستندسازی
2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مقدمه 

بسیار  ماهیت  به  توجه  با  داشته اند.  بشر  زندگي  در  مهمي  نقش  بافته شده  فرش های  انواع  تاریخ،  در طول 
حساس و آسیب پذیر فرش ها در برابر شرایط محیطي، جزء آن دسته از کاالهایی قرار دارند که به حفاظت و 
نگهداري دقیق تري نیاز دارند. فرش کاالي با ارزشی است که در صورت نگهداري خوب مي تواند سالم، قابل 

استفاده، شکوهمند و زیبا باقي بماند. 
همچنین با توجه به اینکه تولید انواع فرش مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد است، انبارداری صحیح آن از 
اهمیت باالیی برخوردار است. آیا تا کنون در مورد انبارداری فرش مطالعه داشته اید؟ آیا می دانید ویژگی های 

شغل انبارداری فرش چیست و دالیل اهمیت بسیار باالی آن کدام اند؟ 

واحد یادگیری دوم

انبارداری فرش

شکل 25ـ1ـ انبار فرش فروشگاه فرش

استاندارد عملکرد

نگهداری فرش بر اساس استاندارد با توجه به تعداد آن در انبار مناسب



ل: انبارداری فرش پودمان او ّ

2 32 3

کارکرد انبارهای فرش

در کتاب همراه هنرجو با انواع تقسیم بندی انبارها آشنا شده اید. فرش بر اساس نوع و نام کاال در قسمت 
کاالهای ساخته شده )محصول( قرار می گیرد. نگهداری فرش را با در نظر گرفتن نوع مالکیت آن می توان 

تفکیک کرد: زیر  به صورت 
1 نگهداری فرش در انبارهای کوچک و چند منظوره به صورت خانگی در تعداد کم؛

2 نگهداری فرش در مخازن موزه ها و مجموعه داران شخصی؛ 
3 نگهداری فرش در انبار های فروشندگان، تجار و صادرکنندگان؛ 

هدف از نگهداری فرش در هر کدام از موارد باال هرچند اندکی با هم فرق دارد، اّما رعایت اصول حفاظت از 
این بافته ها و الزامات انبارداری آنها دارای اشتراکات مهمی است. 

 فضای انبار فرش 

انواع انبار فرش

موقتدایم

نگهداری در انبار 
فروشگاه

مخزن مجموعه داران 
شخصی

نگهداری در انبار 
گمرک

نگهداری در انبار مخزن موزه ها
خانگی

شکل 26ـ1ـ نمودار تقسیم بندی انواع انبارهای فرش

شکل 27ـ1ـ پالن کلی از انبار فرش
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فضای انبار فرش باید به طور کلی مطابق با آیین نامه های ایمنی انبار کاال و به طور خاص منسوجات باشد.

 الزامات ساختمانی انبار فرش
نکتۀ مهم برای آماده سازی انبار فرش این  است که مکان آن متناسب با ماهیت فرش باشد. برخی از الزامات 

ساختمانی فوق عبارت اند از:
1 داشتن وسعت الزم؛

2 داشتن نور و هوای کافی )مجهز به سیستم تهویۀ مطبوع(؛
3 در دسترس بودن؛

4 برخوردار بودن از مصالح ساختمانی مناسب، سقف بلند، و پنجره های کافی؛
5 دسترسی داشتن به وسایل نقلیه؛

6 داشتن مسیر مناسب برای عبور ماشین های آتش نشانی.
یکي از بخش هاي مهم در انبار هاي فرش تجهیز آنها به کف مناسب و مقاوم در برابر شرایط کاري و محیطي 
است. مناسب نبودن کف انبار اختالل در چرخش کار و آسیب دیدگی به فرش ها و تجهیزات در حال کار و 

ایجاد هزینه هاي تعمیر و نگهداري فرش ها را در پی دارد.

 ابزار و تجهیزات انبار فرش 
رطوبت سنجـ  دماسنجـ  کپسول آتش نشانیـ  سیستم روشناییـ  باسکولـ   پنل های چوبیـ  قیچیـ  چاقوـ  سیستم 

تهویۀ هوای مطبوعـ  رایانه و لوازم جانبیـ  چاپگرـ  بارکد خوانـ  میزـ  صندلیـ  قفسهـ  لیفتراکـ  جاروبرقی 

 مواد مصرفی انبار فرش 
نرم افزار های تخصصی انبارداری ـ کاغذ ـ خودکار ـ  سربرگ های چاپی ـ ُمهرـ انواع نخ و پوشن )کاور( ـ انواع مواد 
بید ُکش و حشره ُکش ها به صورت بخار یا مایعـ  انواع پارچه های پنبه ای و کتانیـ  انواع طنابـ  کیسه های نایلونی
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شکل28ـ1ـ تجهیزات و مواد مصرفی انبار فرش

 کنترل تجهیزات و مواد مصرفی انبار فرش 
برای جلوگیری از وارد شدن آسیب و لطمه به فرش ها در حین نگهداری و انبارداری، الزم است تجهیزات 
انبار فرش دائماً کنترل و بازرسی شود. انباردار باید در صورت بروز مشکل، آن را به موقع به مدیر خود گزارش 
کند. دستگاه های تهویه و تصفیۀ هوا مهم ترین وسایل مورد استفاده در انبار های فرش اند. تعویض یا تعمیرآنها 
در صورت خرابی بر عهدۀ تکنسین هاست. کنترل سیستم برق انبار، بررسی تاریخ مصرف مواد مصرفی و... از 

وظایف دیگر انبار دار فرش است.
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 روش تخت 
این روش برای نگهداری از فرش ها در انبار بهترین گزینه است. در این روش فشارهای وارده بر فرش ها به حداقل 
ممکن می رسد. معموالً با توجه به محدودیت فضای انبار از این روش بیشتر در نگهداری فرش هایی با ابعاد کوچک 

یا فرش های خاص یا بسیار آسیب دیده و شکننده استفاده می شود. 
در روش تخت، فرش ها، بر اساس دسته بندی های از قبل مشخص شده مانند منطقۀ جغرافیایی، نوع مواد اولیه و بافت 
و غیره بر روی تخته های چوبی، که از زمین به اندازه کافی فاصله دارد، پهن می شود. بر روی هر فرش، برای مثال 

نفتالین می ریزند و فرش دیگری روی آن پهن می کنند. 

روش انبار کردن فرش

رول تا شده تخت

شکل29ـ1ـ روش های انبار کردن فرش

شکل30ـ1ـ روش تخت

 روش های انبار کردن فرش 
نحوۀ قرار دادن فرش ها در انبار برای نگهداری به صورت 

تخت، تا کردن، یا رول است. 

 روش تا کردن 
با  را پهن می کنند. آن گاه  تا کردن، فرش  در روش 
روی  را  آنها  فرش  به طرف درون  تا کردن گوشه ها 
هم می چینند. از این روش برای انبار موقت، حمل و 
نقل و نگهداری در انبار گمرک )به صورت عدل بندی 

شده( بیشتر استفاده می شود.
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شکل32ـ1ـ روش رول کردن

شکل31ـ1ـ روش تا کردن

 روش رول کردن
در این روش، فرش ها لوله شده می شوند، سپس آنها را روی تخته می چینند. از این روش بیشتر به دلیل 
از مهم ترین  بودن فرش اطمینان کامل داشت.  از خشک  باید  این کار  از  استفاده می شود. قبل  کمبود جا 
ویژگی های این روش، عالوه بر نگهداری امن فرش، فضاگیری کمتر آنها، با توجه به محدودیت های فضای 

انبار است. افزایش تدریجی موجودی  انبار و امکان 
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 حفاظت و نگهداری فرش در انبار
در واحد یادگیری قبل، در قسمت عوامل آسیب رسان مواد اولیۀ فرش آموخته اید که نوسانات دما و رطوبت به 
تسریع فرسودگي نخ ها و رنگینه ها، کپک زدن، ایجاد بوی بد و بی رنگ شدن فرش منجر می شود. از این رو برای 
انبار کردن فرش، باید از فضا هایي با سقف شیرواني و یا انواع زیرزمین که فاقد تدابیر ایمنی است، صرف نظر کرد. 
سطحی که فرش بر روی آن گسترده می شود باید صاف، خشک و عاری از گرد و خاک باشد و در فواصل زمانی 
معین، مثاًل هر ماه یک بار، فرش ها مورد بارزسی قرار گیرند. برخی از انواع نور ها نیز برای فرش مضرند. مثاًل 
الیاف ابریشم به دلیل پروتئینی بودن در برابر اشعۀ فرابنفش تخریب می  شود. دمای انبار فرش بهتر است در 

زمستان بین15/5 تا 20 و در تابستان بین20 تا 22 درجۀ سانتي گراد باشد. 
دي اکسید گوگرد، ذرات آهن، ذرات گوگرد و انواع سولفورها می توانند از جمله آلودگي هاي هواي اطراف انبار 
باشند که در نابودی تدریجي فرش تأثیر بسیار مخربی دارند. زیان بارترین آلودگي موجود در هوا براي فرش 
سولفورها هستند، زیرا با بخار آب تشکیل اسید سولفوریک مي دهند و باعث سستي و بي دوامي الیاف فرش 

مي شوند.

برای جلوگیری از بید خوردگی فرش می توان از نگزالت یا مواد گیاهی )مانند تنباکو( بهره برد. باید دقت 
شود از این مواد در حد متعارف استفاده شود. 

   ایمنی
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ارزشیابی شایستگی انبارداری فرش

شرح کار: کنترل وضعیت و تجهیزات انبار فرش و انبار کردن فرش با یکی از روش های تخت، تا شده یا رولی

استاندارد عملکرد: نگهداری فرش براساس استاندارد با توجه به تعداد آن در انبار مناسب

شاخص ها: انبار کردن فرش با بهترین روش با توجه به نوع فرش و انبار و نگهداری و حفاظت از آن به صورت درست

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
شرایط: مکان:کارگاه )انبار فرش(

زمان: 3 ساعت
ابزار و تجهیزات: انواع پارچه های پنبه ای و کتانی، پانل، رطوبت سنج، دماسنج، قیچی، چاقو، کاغذ، خودکار، ُمهر، 

سربرگ های چاپی، میز، صندلی، قفسه، انواع نخ و کاور، انواع مواد بیدکش و جاروبرقی.

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تعیین کارکردهای انواع انبار فرش1

1تعیین الزامات ساختمانی انبار فرش2

2کنترل تجهیزات و مواد مصرفی در انبار فرش3

2انبار کردن فرش4

2حفاظت و نگهداری فرش5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

بهداشت کار و ایمنی ـ مستندسازی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


