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بررسی زنجیره تأمین ابزار بافت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان
3

الهام احمدیفرد* ،1اسماعیل کرمیدهکردی 2و حیدر قلیزاده

فارغالتحصیلکارشناسیارشدتوسعهروستایی،دانشگاهزنجان2،دانشیارترویجوتوسعهروستایی،
 1
دانشگاهزنجان3،استادیاراقتصادکشاورزی،دانشگاهزنجان
تاریخدریافت1331/2/22:؛تاریخپذیرش1331/1/22:

چكیده
 اثربخشی زنجیره عرضه هر فعالیتی از جمله فرش دستباف نیازمند منابع مختلفی است .منابع مالی،
9

اطالعاتیونهادههایفیزیکیازجملهمنابعموردنیازتولیدفرشدستبافهستندکهالزماستموردبررسی
قرار گیرند تا بدینوسیله مشکالت بافندگان در تأمین آنها مشخص شود .هدف این پژوهش بررسی
زنجیرهتأمینابزاربافتمورداستفادهبافندگانفرشابریشمدرمناطقروستاییشهرستانزنجاناست.در
اینمطالعهازروشکیفیمشتملبرمطالعهموردیاکتشافی-تبیینیاستفادهشد.مشارکتکنندگانعبارت
بودند از :کارشناسان اداره بازرگانی و اتحادیه روستایی فرش دستباف ،فروشندگان نهادهها در شهرهای
زنجان،قموکاشانکهبااستفادهازروشنمونهگیریگلولهبرفیانتخابشدند.بررسیزنجیرهتأمین
نهادههانشاندادکهتأمینابزاربافتبراساسشیوهتولیدمتفاوتاست.ابزاربافتازقبیلقیچی،قالبو

درشیوهخویشفرمایی،تأمینابزاربافتبرعهدهبافنده

سیخپودکشبیشتردرخارجازشهرتولیدمیشود.
روستاییبودهودربیشترمواردابزاربافتازمرکزخریدوفروشفرشابریشمیدرشهرزنجانتأمین
میشد.اینمرکزنیزدربیشترمواردابزارراازسازندگانخارجازاستانتهیهمیکرد.تأمیندارقالیوسایر

اجزاءآندرشیوهخویشفرمایی دربیشترمواردازنجارهاوجوشکارهایسطحشهرزنجانبود.بنابراین
بافندگانباکمترینواسطهبهایننهادهدسترسیداشتند.تأمینکلیهابزاربافتدرشیوهکارفرماییبه عهده

کارفرمابودهوپسازبافتازبافندهروستاییدریافتمیشد.


واژههايکلیدي:زنجیرهتأمین،ابزاربافت،فرشدستبافابریشمی،بافندگانروستایی،شهرستانزنجان

*مسئولمکاتبه e.karami@znu.ac.ir:
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مقدمه
زمانهای بسیار گذشته فرش دستباف ایرانی بهعنوان نماد فرهنگ و هنر ایرانی شناخته شده
 از  
یهای خاص در تولید ،کیفیت طراحی،
سابقه چندین هزار ساله بهواسطه ویژگ 
است .این محصول با  
شغلآفرینیوارزآوریاهمیتداشتهوجایگاهاستراتژیکیدرصادراتغیرنفتیایراندارد
عاملبالقوه 
سیاستهایدولت

اشتغالزاییهموارهازمهمترین

(.)Amiri Aghdaie and Zare Zardeini, 2012
فرصتهایمعیشت

بخشهای جهان ،مردم فقیر در مناطقروستاییبرایفراهم کردن
است.در بیشتر  
یکنند .اقتصاد غیرکشاورزی روستایی
ظرفیتها و راهبردهای کشاورزی خود اکتفا نم 

پایدار تنها به 
خانوادههایروستاییدرآمد(جنسیوپولی)

فعالیتهای غیرکشاورزیاست کهبرای

دربرگیرندههمه
فرشبافی جزء صنایع کاربر
یکند (  .)Davis, 2003
از طریق کار دستمزدی و یا مشاغل آزاد تولید م 
مالحظهایدرمناطق

هزینههایاندکوتجهیزاتساده،موجبایجاداشتغالقابل
بهطوریکهبا 
است 
حقشناس کاشانی و همکاران .)1333 ،ولی از آنجا که هر فعالیت
شهری و روستایی کشور میشود ( 
تولیدینیازمندمنابعمختلفیاست،فرشدستبافنیزبهمنابعمختلفجهتتولیدنیازمنداست.
موردنیاز در تولید رابهچهاردسته تقسیمبندی نمودند )1:منابع
 پیترمن وهمکاران (،)2212منابع  
یهای
فناورانه )2 ،منابع طبیعی )3 ،منابع انسانی (شامل نیروی کارگری ،خدمات ترویجی ،وابستگ 
شبکههایاجتماعیو نماینده
چرخه زندگی) )2 ،سرمایه اجتماعی و سیاسی(شامل عضویت گروهی ،
سیاسی) .هنرمند ساری ( ،)1331منابع تولید را به چهار دسته منابع انسانی ،فیزیکی ،اطالعاتی و مالی
میروند.
بهشمار  
سرمایهگذاری شده در تولید  

نهادههای فیزیکی بخشی از این منابع 
تقسیمبندی نمود  .

نهادهای در این زنجیره باید گفت که دسترسی قالیبافان به مواد اولیه و ابزار
در زمینه اهمیت منابع  
میشود .همچنین کیفیت مناسب مواد اولیه باعث بهبود
قالیبافی مناسب باعث توانمندی اقتصادی آنان  
نهادهها با
عالوهبر این در صورتیکه  
کیفیت فرش تولیدی و در نهایت افزایش قیمت آن خواهد شد  .
میگردد (سعدی و
قیمت مناسب در اختیار بافنده قرار گیرد سود بیشتری از بافت عاید بافندگان  
موردنیاز در تولید در خارج ازاستانتولیدمیشود
همکاران .)1331 ،در شرایط فعلی بیشترمواد اولیه  
گفتهصدری،سرپرستسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانزنجاندرسال،1331
گونهایکهبه 
به 
کمرنگشدنسایهحمایتدولتازصنعتفرشموجبشدهاستتااستادکارانآنبهمشاغلکاذب

از قبیل میوهفروشی ،رانندگی و حتی کارگری روی بیاورند .این مسائل ضرورت انجام یک بررسی را
میدهند.
برای شناخت زنجیره تأمین نهادههای فرش و ابزارهای سیاستگذاری و حمایتی الزم ارائه  
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زیرمجموعههای درون یک

فعالیتهای دریافت مواد اولیه و 

مدل زنجیره تأمین برای اولین بار در 
عملیاتتولید ،به آرامیو اقتصادی متمرکز شد( .)Miller, 2012ازلحاظ تعریف زنجیرهتأمینطبق
هویتهای مختلف از جمله

یکپارچه شده در جایی که در آن 

تعریف بیمون عبارت است از فرآیند 
مینمایند تا مواد اولیه با
کنندهها با هم همکاری نموده و تالش  
توزیع 
تولیدکنندهها و  

کنندهها ،
تأمین 

کیفیت و مناسبی را بهدست آورند ،سپس این مواد خام را به محصول نهایی تبدیل نموده و در انتها
مصطفیادیبی.)1331،

واسطههاتوزیعنماید(

محصولتولیدیراتوسط
میتواند بهعنوان یک فرآیند یکپارچه که در تعدادی از نهادهای کسب و کار
 یک زنجیره تأمین  
کنندگان و خردهفروشان) با یکدیگر کار

تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان  ،
توزیع
بهعنوان مثال  ،
مختلف ( 
بدستآوردن مواد خام )2 ،تبدیل این موادخام به محصوالت نهایی

میکنند در یک تالش برای )1 :

مشخصشده،و)3ارائهاینمحصوالتنهاییبهخردهفروشان(.)Beamon, 1998
 در زمینه فرش دستباف مهمترین منابع نهادهای طبق تعریف وزارت تعاون ( ،)1331عبارتند از)1 :
دار قالی )2 ،قیچی )3 ،قالب )2 ،شانه )1 ،سیخ پودکش )1 ،نخ )7 ،نخ چله )3 ،پود کلفت )3 ،پود
تختهبند ،قیچی ،قالب،
نازک و  )12نقشه .در این پژوهش ابزار بافت شامل دار قالی ،چوب کوجی  ،
شانهوسیخپودکشموردبررسیقرارگرفت.درادامهبهمعرفیهریکازایناجزاءپرداختهمیشود.
 در ادامه این قسمت ابتدا ابزار بافت و سپس ،زنجیره و فرایند تأمین آنها مورد بررسی قرار
میگیرد.

توانابزاربافترابهدودستهکلی«دارقالی»و

بهدلیلاهمیتدارقالیدرابزاربافت ،
می
ابزاربافت :
دیگرنهادههایبافتفرش»تقسیمکرد.

«
دارقالی یادستگاهقالی:دارقالیبهسهحالت«دارهای ثابتو عمودی»«،دارهایافقییازمینی»و
«دارهایمتحرک»است.
دهاند)1:سرداروزیردار:شاملدو
الف)دارهايثابتوعمودي:ایندارهاازاجزاءزیرتشکیلش 
)راستروها:در

تیرچوبیاستکهوظیفهمهارتارهارابرعهدهداردوبهحالتافقیقرارمیگیرند2.

داروزیرداررابرعهدهدارندوبهحالتعمودی


گیرندووظیفهمهارسر

دوسمتکناریدارقرارمی
قرار میگیرند )3 .پیچها :تعداد این پیچها بسته به بزرگی و کوچکی دار متفاوت است .این پیچها
هااستفادهمیشودویابرای


کاربردهایمتفاوتیدارند؛مثالبرایشلوسفتکردنتارهاازاینپیچ
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داروانتقالقسمتهاییکهبایستیبافتهشودبهجلواز


هایبافتهشدهفرشبهپشت

انتقالقسمت
بند:تختههاییاستکهبراینشستنفرشتعبیهشدهاست)1.


)تخته
هااستفادهمیشود2.


همینپیچ
چوب هاف (به زبان آذری تماسه) :بعد از چلهکشی این چوب کاربرد دارد .چوبی به عرض سه
متروضخامتکمترازیکسانتیمتراست،درعرضفرشدرالبالیتارهاقرارمیگیردبه


سانتی
منظور ایجاد دهنه کار در نخهای تار و حرکت پودها از البالی تارها است )1 .چوب کوجی :این
کشیکاربرددارد.بهفاصلهیکمترباالترازلبهکارقرارمیگیرد.اینچوب


چوبهمبعدازچله
برایافزایشکیفیتوکاهشمعایباحتمالیدرفرشاستفادهمیشود.چوبکوجیباایجادفاصله
هایپرزمیشود(اتحادیهفرشدستبافاستانزنجان.)1332،


باعثتسهیلدرگرهزدننخ
ب) دارهاي افقی یا زمینی :برای بافت قالی با ابعاد کوچک و یا سایر زیراندازها نظیر گلیم مورد
استفادهقرارمیگیرد(.اتحادیهفرشدستبافاستانزنجان.)1332،
ج)دارهايمتحرک:ایننوعدارهانسبتبهدارهایثابترواجکمتریدارند.علتآنهمایناست
که بافندگان به دارهای ثابت عادت کردهاند و با این نوع دستگاهها آشنایی ندارند( .اتحادیه فرش
دستبافاستانزنجان.)1332،
دیگرنهادههایالزمبرایبافتفرشعبارتنداز:دفتین،سیخپودکش،

دیگرنهادههايبافتفرش :

قالب،چاقو،قیچی(اربابی)1333،؛ دفتین:دفتینیاشانهابزاریاستکهدرهریکازمناطقیکهبه
قالیبافی اشتغال دارند ،به شکلی خاص ساخته شده است ولی کاربرد آن در همه مناطق یکسان

هاوپودهارویتارهایچلهمیباشد.سیخ


ارنشاندنگره
میباشد.یکیازکاربردهایاصلیاینابز

پودکش :این وسیله فلزی جهت عبور پود از البالی تارهای چله میباشد -که از طریق این ابزار
سرعت عمل بافت افزایش مییابد ،استفاده از این ابزار بیشتر در مناطقی که دارای بافت متقارن
هنگامبافتبااستفادهازقالبکهیکابزارفلزیمیباشد،لبهقالب

میباشد،رایجاست.قالب:در

تارعقبیدرچلهرابهجلوکشیدهوبعدازپیچاندننختوسطدستبهدورتار،باقالبسرنخاز
وسطدوتارعقبوجلوردشدهوازلبهتیزقالبجهتقطعنمودننخاستفادهمیشود.اینابزار

جهتزدنگرهمتقارنمورداستفادهقرارمیگیرد.چاقو:اینابزاربیشتردرمناطقیکهباگرهمتقارن
شودبرایقطعکردننخپساززدنگرهاستفادهمیشود.قیچی:پسازبافتنچندرج


بافتانجاممی
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شدهکوتاهمیشودوبهتناسببلندیپرزقالی،سطحآن


هایزده

ازفرش،بااستفادهازقیچیپرزگره
یکدستمیگردد.

 با توجه به آنچه اشاره شد ،پرسش اصلی این پژوهش این است که بافندگان فرش دستباف
ابریشمیدرمناطقروستاییشهرستانزنجان،ابزاربافترابهچهشیوهایتأمیننمودهوزنجیرهتأمین
آنازتولیدتارسیدنبهدستبافندهبهچهشکلیاست؟

فرآیندیکپارچهشدهدرجاییکهدرآن

مبانینظري:زنجیرهتأمینطبقتعریفبیمونعبارتاستاز
کنندههاباهمهمکارینمودهوتالش
کنندههاوتوزیع 
کنندهها،تولید 
مختلفازجملهتأمین 

هویتهای

مینمایندتامواداولیهباکیفیتومناسبیرابهدستآورند،سپساینموادخامرابهمحصولنهایی

تبدیلنمودهودرانتهامحصولتولیدیراتوسطواسطههاتوزیعنماید(مصطفیادیبی.)1331،یک

زنجیرهتأمین،انتقالسادهیککاالازیکذینفعبهدیگریبهصورتزنجیرهاست.مدیریتزنجیره

تأمینیکزیرمجموعهایازتجزیهوتحلیلزنجیرهارزشاست(.)Reddy, 2013

نهادههای
سالهای اخیر مطالعات بسیار اندکی در مورد شیوه تأمین  
 با وجود اهمیت موضوع ،در  
بافت فرش صورت گرفته است و مطالعهای مستقیم بهاین موضوع نپرداخته است .بخشی از مطالعه
نهادههای فرش دستبافدرچهار
کرمی دهکردی ( ،)1332در استان زنجان نشاندادکه زنجیره تأمین 
عهده کارفرما یا
نهادهها بر  
یگیرد :در حالت اول سرمایهگذاری اولیه از جمله تهیه  
حالت صورت م 
بهعنواندستمزدبه
بافتهشدهمتعلقبهداللبودهودرازایبافتفرشمبلغمشخصی 
داللاست،فرش 
عهده دالل
یشود .در حالت دوم مثل حالت قبل سرمایهگذاری اولیه و تأمین نهاده بر  
فرشباف داده م 
بهطور
یباشد ومبلغ دریافتی از فروشرا  
برعهده دالل م 

یباشد.پسازاتمام بافت فرش،فروش آن
م
نهادههایتولید
ینماید.درحالتسومبرعکسدوحالتقبل،تأمین 
مساویبینخودوبافندهتقسیمم 
ینماید.در
نهادههابهداللمراجعهم 
تهیهاین 
عهدهفرشبافاست.بافندهبرای 
وسرمایهگذاریاولیهبر 
یفروشد،داللنیزفرشرادربازارفرشزنجان
اینحالتپسازاتمامبافت،بافندهفرشرابهداللم 
عهده
نهادههای تولید و سرمایهگذاری بر  
میفروشد .در حالت چهارم مانند حالت قبل تأمین  
یا قم  
ینمایدویاازطریق
نهادههابافندهیامستقیماًبهبازارزنجانمراجعهم 
تهیهاین 
یباشد.برای 
فرشبافم 
حالتهای قبلی بافنده خود

ینماید .در این حالت پس از اتمام بافت فرش ،برعکس 
دالل تأمین م 
عرضهفرش

مستقیماًفرشرا بهبازارفرشزنجانعرضهمیکند.دراینروش،بافندگاندرفروشو
دچارمشکلمیشوند.
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نظامهای تولید
شیوههای تولید فرش ( 
 در مطالعه لطیفی و همکاران ( )1332در مورد  
شیوه
نهادهها در  
بهطور غیرمستقیم دریافت که تأمین  
یتوان  
خویشفرمایی ،کارفرمایی و تعاونی) م 

بهصورت انفرادی
خویشفرمایی ،که واحدهای تولیدی  

تولیدی مختلف متفاوت است .در نظام تولید 
(خانگی) بوده و مدیریت آن بر عهده شخص بافنده است (کلیه مراحل تولید ،تهیه مواد اولیه و ابزار
محدودیتهای خود اقدام به تهیه

قالیبافی) ،قالیباف برحسب سلیقه و در نظرگرفتن امکانات و 
یکند .در این نوع نظام ممکن است بافنده سفارش بپذیرد .در این صورت انتخاب
نهادههای تولید م 

یشود .در نظام تولید
سفارشدهنده تعیین م 

نقشه ،موعد تحویل فرش و قیمت از قبل توسط 
کارفرمایی ،کارفرما یک فرد و یا یک نهاد دولتی یا خصوصی است که مواد اولیه ،دار قالی و نقشه را
یکند و در نهایت محصول تولیدی
یکند و به بافنده در قبال بافت فرش دستمزد پرداخت م 
تأمین م 
یرساند.
خودرابهفروشم 
 در نظام تولید مشارکتی یا تعاونی ،تعدادی از قالیبافان با یکدیگر مواد اولیه و وسایل قالیبافی را
بهصورت مشترک تصمیمگیری میکنند و در تمام مراحل با یکدیگر همکاری دارند.
یکنند  ،
تهیه م 
هدف از تشکیل تعاونی برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در این صنعت ،بازگشت حداکثری
یتوانند
یهای فرش م 
بهدست قالیباف ،بهبود تولیدات و افزایش صادرات است .تعاون 
ارزش افزوده  
یها از طریق برگزاری دورههای آموزشی
نقش مهمی در پیشرفت صنعت فرش داشته باشند .تعاون 
یهای تولید
یهای اعضا شوند .همچنین ،سازماندهی تعاون 
یتوانند باعث ارتقای معلومات و توانمند 
م
یها از طریق شناسایی بازارهای هدف باعث
فرش باعث بهبود صادرات فرش خواهد شد ،زیرا تعاون 
حقشناس کاشانی و همکاران1333 ،؛ پورصادق و همکاران.)1332 ،
یگردند ( 
بهبود صادرات م 
شرکتهای تعاونی اقدامی مؤثر برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در

عالوهبر این ،ایجاد 
شبافی و حل مشکالت قالیبافان خواهد شد (قزاآنی قمصری و همکاران.)1333 ،
صنعت فر 
زندحسامیو ساوجی ( )1331با بررسی مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمیننتایج نشان داد که
فنآوری
بهترتیباولویتعبارتنداز:محیطی،منابعمالی،استراتژی ،
یسکهایزنجیرهتأمین 
مهمترینر 
قلیپورسلیمانی و همکاران ()1333با بررسی عملکرد
اطالعاتو ارتباطات وتجهیزات و تکنولوژی  .
مکانیابی تولید ،عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات
زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی (تأثیر عوامل  
بهاین نتیجه رسیدند که عملکرد زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی تحت تأثیر عوامل
ساخت و تولید)  ،
مکانیابیتولید،عدماطمینانزنجیرهتأمینواقداماتساختوتولیدقراردارد.
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بخشهایپیشینومسألهاصلیپژوهشمطرحشد،اینتحقیقباهدفاصلی
 باتوجهبهآنچهدر 
بررسی زنجیره تأمین ابزار بافت فرش دستباف در مناطق روستایی انجام گرفت .از دیگر اهداف این
شیوههای تولید چگونه میباشد و در زنجیره تأمین
پژوهش این بود که تأمین ابزار بافت با توجه به  
واسطهایدخیلهستند؟

حلقههای
ابزاربافتچه 
میروند که به سه شیوه اکتشافی
بهشمار  
پژوهشهایی  

روش تحقیق :مطالعات موردی از جمله 
انجاماند (.)Yin, 2013
( ،)Exploratoryتوصیفی ( ،)Descriptiveو تبیینی ()Explanatoryقابل  
روشهای تأمین ابزارهای مختلف
اهداف پژوهش حاضربر دو حیطه اصلیتأکید داشت)1:شناخت  
روشها
روشهایتأمینابزارهایمختلفبافتبرحسب 
روشهایتولیدمختلف)2،مقایسه 
بافتو 
نظامهای تولید گوناگون و در مناطق مختلف شهرستان.بر این اساس ،با توجه به ماهیت سوال و
یا  
هدف اول ،و عدم وجود تئوری و پیشینه قوی در این زمینه ،پژوهشگران را بر آن داشت که یک
رویکرد اکتشافی برگزینند.همچنین ،در مورد هدف دوم ،یک رویکرد تبیینی/تحلیلی مطالعه موردی
کمک نمود تا بتوان چگونگی تأمین ابزارهای مختلف را برحسب مکان و نوع نظام تولید تببین نمود.
روششناسیپژوهشحاضر،ازیکرویکردترکیبیاکتشافی-تبیینیاستفادهبردهاست.برای
بنابراین ،
جمعآوری دادهها ،از فنونی از جمله تحلیل اسناد و فنون ارزیابی سریع روستایی )RRA(1

مصاحبههای

گروههای متمرکز ،ترسیم مشارکتی نمودارهای جریانی ،
( )Chambers, 2012همچون  
نیمهساختاریافته و مشاهده به شرح جدول ( )1استفاده شد .مشارکتکنندگان این پژوهش عبارت

بودنداز:خانوارهایروستاییبافندهفرشابریشمیوکنشگرانبازارفرشابریشم.









1- Rapid Rural Appraisal
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شناسیپژوهشبرحسبهدف،روشومشارکتکنندگان.

جدول -1
روش
هدف

روش

مشارکتکننده


جهتشناختبافندگانروستایی

تحلیلاسناد

هایبیمهشدگانبافندهروستایی


پرونده

شتاختشیوههایتأمینابزاربافت؛
شیوههایتولید؛و
جامعهموردنظر؛ 
جمعیتبافندگاندرهرروستا

گروههایمتمرکز؛

مصاحبههاینیمهساختاریافته

و

شناختمسیرهایتأمینابزاروبافت

ترسیممشارکتینمودارهایجریانی؛

امتیازدهیبههرمنبعتأمین

تهیهماتریسامتیازاتروابطشبکهای

مشاهدهمشارکتیازطریقگذراندن

شناختوکاربرددقیقابزارتولید

دورههایکاملآموزشفرشتوسط

پژوهشگران

نهادههاوایجادتعاملبیشتربا
شناخت 
بافندگانجهتکسباطالعاتدقیقو

صحیحازآنان

مشاهدهمستقیم:مشاهدهابزاربافت،
نقشهوفرشدرمنازلروستایی

بافندگانروستاییمطلع

کنشگرانبازار،بافندگانروستایی
بافندگانروستایی،مدرس،
پژوهشگران

بافندگانروستایی


پروندههای خانوار بیمه شده در اتحادیه فرش دستباف روستایی که بهوسیله نویسندگان

 براساس 
اینمقالهموردتحلیلاسنادقرار گرفت،درسال،1332در132روستایشهرستانزنجانحداقلیک
خانوار در هر روستا فرشباف (ابریشمی و غیرابریشمی) بود و از این میان در  33روستا حداقل یک
میبافت.
خانوارفرشابریشمی 
بهطور هدفمند صورت گرفت
مشارکتکنندگان روستایی ،انتخاب روستاها و افراد  

 جهت تعیین 
بیمهشده در این شهرستان انتخاب
بهطوری که روستاهای دارای حداقل  1خانوار فرشباف ابریشمی  

مطلعترینافراد
بهعنوان 
نمونهگیریگلولهبرفی32خانوار 
شد(تعداد23روستا)وبااستفادهازروش 
میانفردی در قالب
این روستاها انتخاب شد .روش نمونهگیری گلوله برفی از طریق ارتباطات  
نیمهساختاریافته انجامگرفت .بافندگان اصلی خانوار و در مواردی
مصاحبههای  

گروههای متمرکز و 

اعضای خانوار در این پژوهش شرکت کردند .درابتدابامراجعهبهشورایاسالمیروستاتعدادیاز
بهمنظور بررسی
افرادمطلعمعرفیشدوبامراجعهبهاینافراد،بافندگاندیگرمعرفیشدند.همچنین 
نهادهها،
کامل زنجیره تأمین ابزار بافت با دیگر کنشگران زنجیره از قبیل کارفرمایان ،تولیدکنندگان  
مصاحبههای

نهادهها در زنجان و شهرهای دیگر از قبیل قم و تبریز یکگروهمتمرکزو 
فروشندگان  
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نیمهساختارمند صورت گرفت .این افراد عبارت بودند از 12 :نفر کارفرمای فرش ،رئیس اداره فرش

اداره بازرگانی استان زنجان ،سه نفر کارکنان اتحادیه فرش دستباف روستایی استان زنجان ،دو نفر
آموزشگر خصوصی و دولتی فرش در استان زنجان 22 ،نفر فروشنده مواد اولیه فرش ابریشمی در
مصاحبههای نیمهساختاریافته با افراد درونشهرستانزنجانبه

استانهایزنجان،قموکاشان و تبریز .

صورتچهرهبهچهرهومیانفردیوباافرادخارجازشهرستانبهصورتتلفنیانجامشد.
مهمترینشاخص هاوسواالتمهمازکنشگرانفعالخارجازروستادرزمینهابزاربافتعبارت


بودنداز:
چهشیوه هایتولیدیدرروستاهایشهرستانزنجانوجوددارد؟ونقشکنشگراندرهریکازاین

شیوههایتولیدچیست؟

کانالهایتأمینابزاربافت،درشرایطمختلفتولیدچیست؟
منابعو 
هاوسواالتمهمازفرشبافاندرزمینهابزاربافتعبارتبودنداز:


مهمترینشاخص
هایتولیدیدراینروستاوجودداردوشیوهتولیدیشماچیست؟


چهشیوه
برایتهیهابزاربافتبهکجامراجعهمیکنید؟

یباشد؟معموالازچهمحلیتأمین
آیامحلدریافتابزاربافتباتوجهبهشیوهتولیدیشمامتفاوتم 
یگردد؟باخوداستانکارمیکنیدویاشهردیگر؟کدامبهصرفهتراست؟
م
یدهید؟
باتوجهبهشرایطمالی،وتوانخودکدامروشتولیدیراترجیحم 
ئهمیدهند؟رضایتشمابهچهمیزاناست؟
تشکلهایفرشبافیچهخدماتیارا 

مهمترین موضوعات مورد توجه در
نهادهها و شبکه ارتباطی تأمین آن»  
 «شناخت منبع تأمین  
پرسشها و گردآوری شواهد بود .به بیان دیگر نه تنها منبع تولید ابزار بافت مورد توجه قرار گرفت،

عالوهبراین
حلقههایواسطوخطوطارتباطیبینکنشگرانمختلفنیزموردتأکیدقرارگرفتند .
بلکه 
آنها بر حسب نوع نظام بهرهبرداری تولید فرش مشخص
نوع ابزار بافت ،منبع تأمین و شبکه ارتباطی  
گردید.اگرچهدرابتداسواالتمربوطبهمنبعتأمینبهصورتبازازبافندگانپرسششد،ولیدرتجزیه
و تحلیل بر مبنای روشنظریهبنیانی)Bryman, 2012; Charmaz, 2011; Charmaz, 2014( 1در
طبقهبندیشد.
بینالمللی 
سطوحمختلفمحلی،ملیو 

1- Grounded theory
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 بر اساس توصیههای اندیشمندان پژوهشهای «مطالعات موردی» و کیفی ( ،)Yin, 2013جهت
تعیینرواییمحتواییسواالتمطرحشدهدربخشکیفی،ابتدایکفهرستیازسواالتاولیهبااستفاده
ازچارچوبنظری،مطالعاتپیشینواطالعاتحاصلازشرکتپژوهشگردردوره آموزشیفرش
دستباف تهیهشد.سپسسواالتدریکپانلتخصصیمتشکلازپژوهشگر،استادراهنماومشاور
موردبحثقرارگرفت وپسازاعمالپیشنهادهایمربوطتصحیحگردید .بااینوجود،درفرایند
میشد .عالوهبر این ،بهمنظور اطمینان از روایی
گردآوری دادهها ،این پرسشها تکمیل یا تصحیح  
درونی ،دقت و اعتماد به نتایج پژوهش کیفی ،از تکنیک مثلثسازی استفاده شد .بدین صورت که
نتایجویافتههایحاصلفنونمختلفپژوهشکیفیبایکدیگروبادادههایکمیمرتبطشد.همچنین
دیدگاههایکنشگرانمختلفبایکدیگرمرتبطشد.

 در تأیید پایایی دادههای کیفی نیز در فرآیند گردآوری دادهها ،یک نفر تسهیلکننده و یک نفر
یشد .ضبط صدا با هماهنگی
یادداشتکننده مطالب وجود داشت که موجب ثبت دقیقتر دادهها م 
مشارکتکنندگاننیزاینامکان رافراهمنمودکهمصاحبههامجدداًپیادهشدهونکاتجاافتادهنوشته

شوند.همچنینبامشارکتروستاییانازفنونتصویرسازیهمچونترسیمنمودارهانیزاستفادهشد.
جهت باالبردن ثبات و قابلیت اعتماد یافتههای گروههای متمرکز و مصاحبهها ،پاسخ مجدداً برای
مشارکتکنندگان خوانده شد و تأیید نظرات آنها بهدست آمد یا اصالح شد .همچنین در رفت و

آمدهایمکررباافرادمختلف،دیدگاههایافرادگوناگونبهدستآمدوتکمیلشد.
کاملتر منابع دسترسی ،ماتریس ارتباط بین کنشگران مختلف تأمین ابزار
 در پایان ،جهت تحلیل  
بافتبرحسبشیوهتولیدترسیمشدونمودارارتباطیبیناینکنشگرانترسیمشد.البتهالزمبهذکر
بهدلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله،ماتریس ارتباطبینکنشگران فقطدرزمینه تأمین
است که  
خویشفرماییبراینمونهترسیمگردیدوازآوردن

ابزاربافت(قالب،دفتینوسیخپودکش)درشیوه
شیوههای کدبندیها،
دادهها ،از  
عالوهبر این در تحلیل  
ماتریس در بقیه موارد خودداری گردید  .
مشارکتکنندگاناستفادهشد.

گفتههای
مفهومسازیونقلی 


بحث اصلي و يافتهها
نهادهها تشکیل گردیده
نهادههای تولید از دو بخش تولید و تأمین  
زنجیرهتأمیننهاده:زنجیره تأمین  
نهادهها از جمله ابزار بافت توسط تولیدکنندگان تولید
است .منظور از تولید نهاده مراحلی است که  
911
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روشهای مختلف که بسته به شیوه تولید دارد،
میباشد از  
نهادهها  
مرحله بعد که تأمین  

گردیده و در 
میگیرد.
دراختیاربافندهقرار 

تولیدابزاربافت
قالیبافی موردنیاز بافندگان مورد مطالعه در
ابزار بافت همچون قالب ،دفتین ،سیخ پودکش :ابزار  
یشد.الزمبهتوضیحاستکه
بیشترمواقعساختصنعتگرانتبریزبودوکمتردرشهرزنجانساختهم 
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق صنعتگران زنجان تأمین
در گذشته بافندگان عمدتاً این ابزار را  
میباشد ،توسط
بهصورت آهنی  
اینکه  
میکردند .در این خصوص« ،دار قالی» امروزه با توجه به  

تولیددار قالی توسط جوشکارهای داخل و خارج استان
یشود  .
بهصورت کیلویی ساخته م 
جوشکارها  
تختهبند توسط نجارها در داخل و خارج
یگیرد« .دیگرابزاربافت»همچونچوب کوجی و  
صورت م 
شیوهتولیدیومحلتهیهسایرنهادههامتفاوتبود.
یشدکهبستهبه 
استانتولیدم 

شیوههايتأمینابزاربافت

خویشفرمایی»و«کارفرمایی»متفاوتاست:

تأمینابزاربافتبراساسشیوهتولیدی«
خویشفرمایی ،همانگونه که در شکل ( )1دیده میشود ،بافنده به دو حالت

شیوه 
خویشفرمایی :در  

میپردازد؛
مستقیموغیرمستقیمبهتهیهابزاربافت 
الف) مستقیم (بدون واسطه محلی یا شهري) :در حالت مستقیم بافنده به سازندگان ابزار در شهر
زنجان و تبریز مراجعه مینمود ،البته این شیوه تأمین به عقیده بافندگان خیلی کم اتفاق میافتاد و
ایتولیدتأمینمینمودند.

دگانمعموالهمهابزاربافتراازمراکزخریدوفروشسایرنهادهه

بافن
ب)غیرمستقیمبدونواسطهمحلی،ولیباواسطهشهري:در حالتغیرمستقیمبافندگانبهمراکز
فروشنهادهدرزنجانیاشهرقممراجعهمیکردند.مراجعهبافندگانبههریکازمراکزفروشبه

ازهمانمحلتأمینمیکردند،دربیشترمواقعبافندگانبهمراکز

دلیلتهیهسایرنهادههابودکهمعموالً

ایتولیددرشهرهایزنجانوقممراجعهمینمودندومراجعهغیرمستقیمبدون

خریدوفروشنهادهه

نرو،بیشترابزاربافتراازشهرهای
واسطهمحلیبهمراکزخریدوفروشدرشهرتبریزنداشتند.ازای 
زنجانوقمتهیهمینمودند.
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ج)غیرمستقیمبادوحلقهواسط(واسطهمحلییاواسطههايمحلیوشهري):بافندهروستاییاز
طریقیکیازواسطههایمحلی کهشاملداللمحلی،اقواموهمروستاییها ویااقوامودوستان

پرداختند.هریکازافرادواسطهایممکنبودخودمستقیماً به


هتأمیننهادهمی
ساکندرشهرباشد،ب
سازندهابزارمراجعهنمایندویاازمراکزفروشدرزنجانوقمتهیهکنند(بهمنظورفهمبهترشدت

روابطبافندگانباواسطههایمحلیوشهریبهجدول()2مراجعهگردد).



شفرمایی.
شیوههايتأمینابزاربافتتوسطبافندگانروستاییدرتولیدخوی 
شکل -1
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الهام احمدیفرد و همكاران
جدول-2ماتریسمیزانارتباطافرادفعالدرتأمینابزاربافتبهشیوهتولیدکارفرمایی.
کنشگران

1

2

3

2

1

1

7

3

11 12 3

-1بافندهروستایی

-

1

2

3

1

3

7

1

2

2

2

-2داللمحلی

2

-

2

2

2

7

1

1

3

1

2

یها
-3اقواموهمروستای 

2

2

-

2

2

1

1

2

3

1

2

-2اقوامودوستاندرشهر

2

2

2

-

2

1

1

3

2

2

1

-1اتحادیهروستاییفرشدستباف

2

2

2

2

-

2

2

2

2

1

2

-1مرکزخریدوفروشفرشابریشمیدرشهرزنجان

2

2

2

2

2

-

2

2

2

1

2

نهادههایتولیددرشهرزنجان
-7مراکزخریدوفروش 

2

2

2

2

2

2

-

2

2

1

2

نهادههایتولیددرشهرقم
-3مراکزخریدوفروش 

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

1

نهادههایتولیددرشهرتبریز
-3مراکزخریدوفروش 

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

1

-12سازندهابزاربافتدرشهرزنجان

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

-11سازندهابزاربافتدرشهرتبریز

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

* اعداد داخل خانههای جدول نشانگر میزان اهمیت ارتباط بین دو کنشگر است .شدت ارتباط بین هر کنشگر در هر
نشاندهندهقویترینارتباطبودهو
بهعنوانمثالدرردیفیکعدد 3
ردیفازجدولمتفاوتاست(صفر=عدمارتباط) .
درردیف،2عدد.7
یباشد.
نشاندهندهدریافتکنندهم 
**درماتریسباال،ردیف 


درشیوهکارفرماییکلیهابزاربافتازقبیلنقشه،توسطکارفرماتأمینمیگردید.کارفرما

کارفرمایی :
ممکنبودابزاربافتراازداخلاستانتهیهنمایدویاازشهرتبریزسفارشدهد.همچنین،ممکنبود
روستاییهاویااقوامودوستانساکندرشهرباکارفرمادر


بافندهازطریقداللمحلی،اقواموهم
ارتباطباشدویاحتیممکنبودازطریقدالالن(کهخودفعالیتکارفرماییرادرمناطقدیگرانجام
میدادند)ساکندرزنجانباکارفرماهایشهرهایدیگردرارتباطباشد.بهعقیدهبافندگان،دالیلاین

وابستگی به واسطهها عبارتند از:عدم توانایی جسمی بافنده ،عدم شناخت نهادههای مناسب ،اعتماد
بیشازحدبهداللمحلی،نداشتنتوانمالیبرایرفتوآمدبهشهروازاینقبیل(شکل.)2
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شیوههايتأمینابزاربافتتوسطبافندگانروستاییدرتولیدکارفرمایی.
شکل -2





دارقالینیزبستهبهمحلتهیهسایرنهادهها،راحتیدسترسیبهدارقالیوشیوه

تأمیندارقالی :
تأمین
تولیدمحلتأمینمتفاوتبود(مطابقشکل3وشکل:)2
درشیوه خویشفرمایی،بافنده بهدوصورتمستقیموغیرمستقیمبه تأمیندارقالی

خویشفرمایی :

موردنیازمیپرداخت.

الف)مستقیم(بدونواسطهمحلییاشهري) :دراینحالتبافندهمستقیماً بهجوشکارهایداخل
موردنظرخودرامیداد،حتیاگربافندهنقشهونخخودرااز

کردوسفارشدارقالی


استانمراجعهمی
نمود.تنهادرمواردنادریاتفاقمیافتادکهبافندههمراهباتهیهنخونقشه،دار


دیگرتهیهمی
شهرهای
قالیرانیزازهمانمراکزخریدوفروشنهادههادرشهرهایدیگرتهیهنماید.

دراینحالتبافندهبهواسطههایشهری

ب)غیرمستقیمبدونواسطهمحلی،ولیباواسطهشهري:
قبیلاتحادیهروستایی،مرکزخریدوفروشفرشابریشمی،مراکزخریدوفروشنهادههایتولید

از
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نمودوبهصورت


امراجعهمی
هایتولیددرسایراستانه


فروشنهاده
درشهرزنجانومراکزخریدو 
غیرمستقیمدارقالیموردنیازراتهیهمیکرد.



دارقالیتوسطبافندگانروستاییدرتولیدخویشفرمایی.


ايتأمین
شیوهه
شکل -3




ج)غیرمستقیمبادوحلقهواسط(واسطهمحلییاواسطههايمحلیوشهري):دراینحالتبافنده

پرداخت.هریکازواسطههایمحلیازقبیل


هایمحلیبهتأمیندارقالیموردنیازمی

ازطریقواسطه
دالل محلی ،اقوام و دوستان در شهر یا اقوام و هم روستاییها ،یا مستقیماً به جوشکار مراجعه
دارقالیمیپرداختند.


نمودندویاازطریقواسطهشهریبهتأمین

می
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کارفرمایی :در شیوه کارفرمایی ،پس از تعیین نقشه و اندازه قالی و بستن قرارداد مآبین کارفرما و
شود.دارقالیبهصورتقطعات


دارقالیبهبافندهتحویلدادهمی

ایتولیدازجمله
نهادهه
بافنده،کلیه  
آهنیجداازهمبودکهدرمحلبافتدایرمیگردید.



شیوههايتأمیندارقالیتوسطبافندهروستاییدرتولیدکارفرمایی.
شکل -4





میباشد.
شیوهتولیدمتفاوت 
چوبکوجیوتختهبند،بستهبه 

تختهبند:تأمین
تأمینچوبکوجیو 
خویشفرمایی :در تولید خویشفرمایی ،بافنده در بیشتر مواقع چوب کوجی و تختهبند را خود از

نجارهای داخل استان تأمین میکند .چوب کوجی چون جزء ابزار موردنیاز در چلهدوانی میباشد،
باشد.باتوجهبهنتایجمصاحباتبابافندگانروستایی،چلهدوانیتوسط

تأمینآنتوسطچلهدوانم 
ی

باشد.تأمینتختهبنددراینروشدر

گیرد،بنابراینتأمینآنبرعهدهبافندگاننمی


بافندگانانجامنمی
هایداخلاستانتأمینمینماید.درمواردبسیارنادراز


بافندهبودهکهازنجاری
بیشترمواقعبرعهده 

محل تهیهسایر نهادهها تهیه میگردد .معموالً فروشندگان نهادهها در صورتیکه تولید بهصورت
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خویشفرمایی میباشد ،چنین نهادههایی را در اختیار بافنده قرار نمیدهند .در فرشهای با اندازه

کوچک ،مثالً تابلو فرش نیازی به تختهبند نبوده ،زیرا در این نوع از فرشها ،طول فرش کم بوده
هایباالیفرشنیازیبهتختهبندنبودهودربیشترمواردپایینکشیانجام


بنابراینبرایبافتنقسمت
میشود(شکل.)1


بندتوسطبافندهروستاییدرتولیدخویشفرمایی.


ايتأمینتخته
شیوهه
شکل -5





میباشد.
تختهبند مانند تأمین دار قالی  
چوبکوجی و  

شیوه کارفرمایی ،تأمین 
کارفرمایی :در تولید به  
بهصورت کامل شامل تختهبند ،چوبکوجیودار قالیدراختیار بافنده
شیوه کارفرمایی دار قالی  
در 
میگرفت(شکل.)2
قرار 

جمعبندی و پیشنهادها
نهادههادرتولید،ضرورتبررسیزنجیرهتأمیننهادههایبافتازقبیلابزاربافترا
 اهمیتتأمین 
رابطه مستقیم و
نهادههای تولید از جمله ابزار بافت وجود  
مینماید .حالت مطلوب در تأمین  
مشخص  
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صورتیکهتولیدکنندگانیدرداخل

میباشد.همچنیندر
بدونواسطهبینتولیدکنندهوبافندهروستایی 
واسطهها نیز حذف گردیده و بافندگان با هزینه

نهادههای بافت را تأمین نمایند ،برخی دیگر از 
استان  
میکنند.
نهادههایموردنیازخوددسترسیپیدا 
کمتریبه 
نهادهها نشان داد که بافندگان در تأمین نهادههای موردنیاز خود با دو دسته
 بررسی زنجیره تأمین  
میباشند.منظورازواسطهمحلیافرادیهستندکهدرروستا ساکنبوده
واسطهمحلیوشهریمواجه 

بهعنوان واسطه محلی
بهدلیل روابط نزدیکی که با روستا دارند  
صورتیکه در شهر باشند  

و یا در 
نهادههادرزنجان
میشوند.منظورازواسطهشهرینیزیعنیخریدارانوفروشندگانفرشو 
محسوب 
میباشد .تولیدکنندگان ابزار بافت از قبیل قیچی ،قالب و سیخ پودکش در دو
و شهرهای تبریز و قم  
شهرتبریز و زنجان فعالیت دارند که امروزه بیشتردرشهر تبریز بوده وتولید در شهر زنجان باوجود
سابقه این شهر و ظرفیت و توان آن در تولید ابزار بافت تقریباً منسوخ شده است .نتایج حاصل از

میباشد .این یافته نتایج حاصل
پژوهش نشان داد که تأمین ابزار بافت با توجه به شیوه تولید متفاوت  
شیوههای تولید کارفرمایی و
مطالعه لطیفی و همکاران ( )1332مبنیبر وجود دو نوع از  

از 
شیوه مشارکتی (تعاونی) در
یکند ،ولی برخالف آن مطالعه ،نظام تولید به  
خویشفرمایی را تأیید م 

مناطقروستاییموردمطالعهدرشهرستانزنجانمشاهدهنمیشود.
خویشفرمایی بافنده روستایی خود مستقیماً به فروشنده نهاده و یا تولیدکنندگان ابزار

 در شیوه 
مراجعه نماید .طبق نتایج حاصل از پژوهش در این شیوه بیشترین مراجعه بافندگان به مرکز خرید و
میباشد .فروشندگان در مرکز خرید و
فروش فرش ابریشمی در شهر زنجان (پاساژ شیرمحمدی)  
نهادههای
فروش فرش ابریشمی (پاساژ شیرمحمدی) نیز بیشتر از طریق تولیدکنندگان در شهر تبریز  
مینمایند .این در حالی است که بررسی سوابق
بافت از قبیل قیچی ،سیخ پودکش و قالب را وارد  
سیخپودکش و قالب نشان داد که ابزار بافت در گذشته توسط
تولید ابزار بافت از قبیل قیچی  ،
بهدلیل عدم حمایت از این صنف ،تمایلی به ساخت این
میشد که  
چاقوسازان در استان زنجان تولید  
بهدلیل وجود واسطه این
ابزار دیگر ندارند .این عامل سبب شده است که بافندگان با قیمت بیشتری  
میشد نه تنها نیاز داخل استان را
نهادهها را تأمین نمایند در حالیکه اگر از این صنف حمایت الزم  

مینمودند بلکه به خارج از استان نیز صادر نموده و عالوهبر ایجاد اشتغال منبع درآمد مناسبی
تأمین  
میگردید.
برایاستانزنجانمحسوب 
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نهادههای بافت
سیخپودکش مانند سایر  
در شیوه کارفرمایی ،ابزار بافت از قبیل قیچی ،قالب و  
میگیرد و پس از اتمام بافت از بافنده تحویل گرفته میشود .این
توسط کارفرما در اختیار بافنده قرار  
شیوه
نهادهها در  
اینکه تأمین  
مبنیبر  
کرمیدهکردی (  )1333
مطالعه  

یافته با نتایج حاصل از 
میباشد ،مطابقتدارد.البته ممکن
عهده کارفرما 
شیوه کارفرمایی بر  
خویشفرمایی برعهده بافنده ودر  

بهدلیل عادت به بافت با یک قالب ،در شیوه کارفرمایی نیز از کارفرما قالب دریافت
است بافندگان  
میشود.
نکردهولیسایرابزاربافتتوسطکارفرماتأمین 
بهصورت کامل در شیوه کارفرمایی توسط کارفرما در اختیار
تختهبند  
 دار قالی ،چوب کوجی و  
میگیرد .دار قالیامروزه در دو جنس آهنی وآلومینیومیتهیهمیگردد.همچنین دار
بافندهقرار گرفته  
بهصورت یک قطعه واحد ساخته شود .در
بهصورت قطعات جدا از هم بوده و یا  
قالی ممکن است  
بهصورت قطعات جدا از هم باشد ،امکان تغییر سایز دار قالی وجود دارد .در
صورتی که دار قالی  
بهصورت قطعات جدا از هم
میکند ،دار قالی  
بهویژه قم فعالیت  
صورتی که بافنده با شهرهای دیگر  
میگردد.ولی در صورتیکه بافنده با کارفرمایساکن در زنجان
بوده که درروستا توسط کارفرما برپا  
خویشفرمایی تأمین دار قالی

میباشد .در شیوه 
بهصورت یک قطعه  
ینماید دار قالی معموالً  
فعالیت م 
نهادههای تولید بر عهده بافنده است .در این شیوه بافنده در بیشتر موارد
بهصورت کامل مانند سایر  

مینماید.
اندازه دار قالی موجود در منزل خود و یا همسایگان و فامیل را برای بافت انتخاب  
قالی با  
بخشهای دار قالی
ولی در غیر این صورت دار قالی را از جوشکاران سطح شهر تأمین نموده و سایر  
مینماید .تأمین دار قالی بهصورت کامل در اکثر موارد در این
را از طریق نجارهای سطح شهر تأمین  
میشود .بنابراین بافندگان روستایی در تأمین قیچی ،قالب و سیخ
شیوه از سطح شهر زنجان تأمین  
پودکش وابستگی شدیدی به شهر تبریز دارند در حالیکه در تأمین دار قالی وابستگی به خود استان
میشود که اداره بازرگانی از صنف چاقوسازان در این زمینه
میباشد .با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد  

بهصورت انبوه و
حمایت الزم را نماید تا عالوهبر کاهش وابستگی استان به شهر تبریز ،امکان تولید  
استانهانیزفراهمگردد.
برایسایر 
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که بافندگان روستایی در تأمین ابزار بافت بیشتر به
 بررسی  
دالل محلی و مراکز خرید و فروش در شهر مراجعه میکنند و کمتر با اتحادیه روستایی و
حالیکه برقراری ارتباط قوی بین تولیدکننده نهادها و
میباشند .در  
تولیدکنندگان اصلی در ارتباط  
واسطهایوداللگردیدهوباعثشودکهبافندگانسودبیشتریاز

میتواندسببحذفافراد
تشکلها 
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Abstract
The effectiveness of the supply chain of every activity, including handmade
carpet depends on varied resources. Finance, information and physical inputs are
considered as resources required for handmade carpet production and it is essential
to be investigated in order to understand carpet weavers’ problems to access them.
The purpose of this research is to study the supply chain of tools used by silk carpet
weavers in the rural areas of the Zanjan Township in the Zanjan Province, located
in the north west of Iran. The study utilized a qualitative approach, consisting of an
exploratory-explanatory case study. Participants, who were selected using a
snowball sampling technique, consisted of the specialists of the provincial
Commerce Department and the Union of Rural Handmade Carpet, and input sellers
in the cities of Zanjan, Qom and Kashan. Results showed that the supply of
weaving tools was different in terms of production approaches. The tools such as
scissors, hooks and skewers were produced outside the Zanjan City. In the selfproduction approach, the tools were provided by rural carpet weavers through
buying from the silk carpet market center in the city. This center mostly provided
these tools through manufacturers outside the province. In the self-production
approach, the carpet production frame and other components were mostly supplied
from the carpenters and welders working in the Zanjan City. So the rural producers
accessed these inputs with low dependency on middlemen. On the other hand, in
the entrepreneurial production approach, the investors or employers outside the
rural areas were responsible for supplying all tools and their costs were reimbursed
from the rural producers after the production of carpets.
1

Keywords: Supply Chain, Weaving tools, Handmade silk carpets, Rural producers,
Zanjans
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