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روستایی،توسعهوترویجدانشیار2زنجان،دانشگاهروستایی،توسعهارشدکارشناسیالتحصیلفارغ1

زنجاندانشگاهکشاورزی،اقتصاداستادیار3زنجان،دانشگاه

22/1/1331؛تاریخپذیرش:22/2/1331تاریخدریافت:

 9چكیده
فرش جمله فعالیتیاز هر عرضه منابعمالی،فدستبااثربخشیزنجیره نیازمندمنابعمختلفیاست.

هستندکهالزماستموردبررسیفرشدستبافایفیزیکیازجملهمنابعموردنیازتولیدهاطالعاتیونهاده
بدین تا گیرند تأمینآنقرار در مشکالتبافندگان هدفاینپژوهشبررسیوسیله مشخصشود. ها

درمناطقروستاییشهرستانزنجاناست.درفرشابریشمادهبافندگانزنجیرهتأمینابزاربافتمورداستف
کنندگانعبارتتبیینیاستفادهشد.مشارکت-اینمطالعهازروشکیفیمشتملبرمطالعهموردیاکتشافی

اتحادیه بازرگانیو اداره کارشناسان از: فروشندگاننهادهدستبافروستاییفرشبودند شهرهایه، در ا
ازروشنمونهزنجا استفاده قموکاشانکهبا تأمینن، بررسیزنجیره برفیانتخابشدند. گیریگلوله

.ابزاربافتازقبیلقیچی،قالبواستهانشاندادکهتأمینابزاربافتبراساسشیوهتولیدمتفاوتنهاده
تأمینابزاربافتبرعهدهبافندهفرمایی،درشیوهخویش.شودسیخپودکشبیشتردرخارجازشهرتولیدمی

روستاییبودهودربیشترمواردابزاربافتازمرکزخریدوفروشفرشابریشمیدرشهرزنجانتأمین
وسایردارقالیکرد.تأمینتهیهمیاستاند.اینمرکزنیزدربیشترمواردابزارراازسازندگانخارجازشمی

دربیشترمواردازنجارهاوجوشکارهایسطحشهرزنجانبود.بنابراینفرماییاجزاءآندرشیوهخویش

عهدهبافندگانباکمترینواسطهبهایننهادهدسترسیداشتند.تأمینکلیهابزاربافتدرشیوهکارفرماییبه

شد.کارفرمابودهوپسازبافتازبافندهروستاییدریافتمی


زنجانشهرستان،روستاییبافندگانابریشمی،دستباففرش،بافتابزار،تأمینزنجیرهکلیدي:هايواژه
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 مقدمه

شدهشناختهایرانیهنروفرهنگنمادعنوانبهایرانیدستباففرشگذشتهبسیارایهزماناز

طراحی،کیفیتتولید،درخاصهاییویژگواسطههبسالههزارچندینسابقهبامحصولاین.است

داردایرانغیرنفتیصادراتدریاستراتژیکجایگاهوداشتهاهمیتارزآوریوفرینیآشغلبالقوهعامل

(Amiri Aghdaie and Zare Zardeini, 2012).دولتهایسیاستمهمترینازهموارهزاییاشتغال

معیشتهایفرصتکردنفراهمبرایروستاییمناطقدرفقیرمردمجهان،ایهبخشبیشتردر.است

روستاییغیرکشاورزیاقتصاد.کنندینماکتفاخودکشاورزیراهبردهایوهاظرفیتبهتنهاایدارپ

پولی(وجنسی)درآمدروستاییایهخانوادهبرایکهاستغیرکشاورزیایهفعالیتهمهدربرگیرنده

کاربرنایعصجزءبافیفرش(.Davis, 2003)کندیمتولیدآزادمشاغلیاودستمزدیکارطریقاز

مناطقدرایمالحظهقابلاشتغالایجادموجبساده،تجهیزاتواندکهایهزینهباکهیطوربهاست

فعالیتهرکهآنجاازولی.(1333،همکارانوکاشانیشناسحق)شودمیکشورروستاییوشهری

.استنیازمندولیدتجهتمختلفمنابعبهنیزدستباففرشاست،مختلفیمنابعنیازمندتولیدی

منابع(1نمودند:بندیمتقسیدستهچهاربهراتولیددرنیازموردمنابع،(2212)همکارانوپیترمن

هاییوابستگ،جیترویخدماتکارگری،نیرویشامل)انسانیمنابع(3طبیعی،منابع(2،فناورانه

نمایندهواجتماعیایهشبکهگروهی،عضویتشامل)سیاسیواجتماعیسرمایه(2زندگی(،چرخه

مالیواطالعاتیفیزیکی،انسانی،منابعهدستچهاربهراتولیدمنابع(،1331)ساریهنرمند.سیاسی(

.روندمیشماربهتولیددرشدهگذاریسرمایهمنابعاینازبخشیفیزیکیهاینهاده.نمودبندیتقسیم

ابزارواولیهموادبهقالیبافاندسترسیکهگفتبایدزنجیرهایندراینهادهمنابعاهمیتزمینهدر

بهبودباعثاولیهموادمناسبکیفیتهمچنین.شودمیآناناقتصادیندیتوانمباعثمناسبقالیبافی

باهانهادهکهصورتیدراینبرعالوه.شدخواهدآنقیمتافزایشنهایتدروتولیدیفرشکیفیت

وسعدی)گرددمیبافندگانعایدبافتازبیشتریسودگیردقراربافندهاختیاردرمناسبقیمت

شودمیتولیداستانازخارجدرتولیددرنیازمورداولیهموادبیشترفعلیشرایطدر.(1331،همکاران

،1331سالدرزنجاناستانتجارتومعدنصنعت،سازمانسرپرستصدری،گفتهبهکهایگونهبه

کاذبمشاغلبهآناستادکارانتااستشدهموجبفرشصنعتازدولتحمایتسایهشدنرنگکم

رابررسییکانجامضرورتلئمسااینبیاورند.رویکارگریحتیورانندگیفروشی،میوهقبیلاز

دهند.میارائهالزمحمایتیوسیاستگذاریابزارهایوفرشهاینهادهتأمینزنجیرهشناختبرای
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یکدرونهایزیرمجموعهواولیهمواددریافتهایفعالیتدرباراولینبرایتأمینزنجیرهمدل

طبقتأمینزنجیرهتعریفلحاظاز(.Miller, 2012)شدمتمرکزاقتصادیوآرامیبهتولید،عملیات

جملهازمختلفهایهویتآندرکهجاییدرشدهیکپارچهفرآیندازاستعبارتبیمونتعریف

بااولیهموادتانمایندمیتالشونمودههمکاریهمباهاکنندهتوزیعوهاتولیدکنندهها،کنندهتأمین

انتهادرونمودهتبدیلنهاییمحصولبهراخاممواداینسپسآورند،دستهبرامناسبیوکیفیت

.(1331ادیبی،مصطفی)نمایدتوزیعهاواسطهتوسطراتولیدیمحصول

کاروکسبنهادهایازتعدادیدرکهیکپارچهفرآیندیکعنوانبهتواندمیتأمینزنجیرهیک

کاریکدیگربافروشان(خردهوکنندگانتوزیعتولیدکنندگان،کنندگان،تأمینمثال،عنوانبه)مختلف

نهاییمحصوالتبهموادخاماینتبدیل(2خام،موادآوردنبدست(1برای:تالشیکدرکنندمی

(.Beamon, 1998)فروشانخردهبهنهاییمحصوالتاینارائه(3وشده،مشخص

(1از:عبارتند(،1331)تعاونوزارتتعریفطبقایهنهادمنابعمهمتریندستباففرشزمینهدر

پود(3کلفت،پود(3چله،نخ(7نخ،(1پودکش،سیخ(1شانه،(2قالب،(3قیچی،(2،قالیدار

قالب،قیچی،بند،تختهکوجی،چوب،قالیدارشاملبافتابزاروهشپژایندر.نقشه(12ونازک

.شودمیپرداختهاجزاءاینازیکهرمعرفیبهادامهدر.گرفتقراربررسیموردپودکشسیخوشانه

آنادامهدر تأمین فرایند و زنجیره سپس، بافتو ابزار قسمتابتدا قراراین بررسی مورد ها

گیرد.می

و«دارقالی»دودستهکلیتوانابزاربافترابهمیدلیلاهمیتدارقالیدرابزاربافت،به:ابزاربافت

تقسیمکرد.«هایبافتفرشدیگرنهاده»

و«دارهایافقییازمینی»،«عمودیوثابتدارهای»دارقالیبهسهحالت:قالیدستگاهیاقالیارد

است.«دارهایمتحرک»

(سرداروزیردار:شاملدو1اند:ده:ایندارهاازاجزاءزیرتشکیلشالف(دارهايثابتوعمودي

روها:در(راست2گیرند.تیرچوبیاستکهوظیفهمهارتارهارابرعهدهداردوبهحالتافقیقرارمی

داررابرعهدهدارندوبهحالتعمودیداروزیرگیرندووظیفهمهارسردوسمتکناریدارقرارمی

میقرا ر پیچ3گیرند. اینپیچ( تعداد اینپیچها: متفاوتاست. کوچکیدار بزرگیو به بسته هاها

شودویابرایهااستفادهمیکاربردهایمتفاوتیدارند؛مثالبرایشلوسفتکردنتارهاازاینپیچ



 9911 تابستان (2)، شماره (9)كارآفريني در كشاورزی  نشريه

19 

انتقالقسمتهایبافتهشدهفرشبهپشتانتقالقسمت تهشودبهجلوازهاییکهبایستیبافدارو

(1هاییاستکهبراینشستنفرشتعبیهشدهاست.بند:تخته(تخته2شود.هااستفادهمیهمینپیچ

چله از بعد تماسه(: آذری زبان عرضسهچوبهاف)به به چوبی دارد. اینچوبکاربرد کشی

درعرضفرشدرالبالیتامتروضخامتکمترازیکسانتیسانتی قرارمیمتراست، گیردبهرها

نخ در کار دهنه ایجاد منظور است. البالیتارها از وحرکتپودها این1هایتار چوبکوجی: )

بهفاصلهیکمترباالترازلبهکارقرارمیچوبهمبعدازچله اینچوبکشیکاربرددارد. گیرد.

د.چوبکوجیباایجادفاصلهشوبرایافزایشکیفیتوکاهشمعایباحتمالیدرفرشاستفادهمی

(.1332استانزنجان،دستبافشود)اتحادیهفرشهایپرزمیباعثتسهیلدرگرهزدننخ

زمینی دارهايافقییا گلیمموردب( نظیر زیراندازها سایر یا کوچکو ابعاد برایبافتقالیبا :

(.1332استانزنجان،دستبافگیرد.)اتحادیهفرشاستفادهقرارمی

:ایننوعدارهانسبتبهدارهایثابترواجکمتریدارند.علتآنهمایناستج(دارهايمتحرک

دارهایثابتعادتکرده به بافندگان دستگاهکه ایننوع با و فرشهاند )اتحادیه ندارند. آشنایی ا

(.1332استانزنجان،دستباف

دفتین،سیخپودکش،هایالزمبردیگرنهاده:هايبافتفرشدیگرنهاده ایبافتفرشعبارتنداز:

دفتین:دفتینیاشانهابزاریاستکهدرهریکازمناطقیکهبه؛(1333قالب،چاقو،قیچی)اربابی،

یکسانقالی مناطق همه در آن کاربرد استولی شده خاصساخته شکلی به دارند، اشتغال بافی

یکیازکاربردهایاصلیاینابزمی وپودهارویتارهایچلهمیارنشاندنگرهباشد. باشد.سیخها

اینوسیله میپودکش: تارهایچله البالی از پود ابزار-باشدفلزیجهتعبور این طریق از که

افزایشمی بافت متقارنسرعتعمل بافت دارای که مناطقی در بیشتر ابزار این از استفاده یابد،

باشد،لبهقالبهنگامبافتبااستفادهازقالبکهیکابزارفلزیمیباشد،رایجاست.قالب:درمی

تارعقبیدرچلهرابهجلوکشیدهوبعدازپیچاندننختوسطدستبهدورتار،باقالبسرنخاز

شود.اینابزاروسطدوتارعقبوجلوردشدهوازلبهتیزقالبجهتقطعنمودننخاستفادهمی

گیرد.چاقو:اینابزاربیشتردرمناطقیکهباگرهمتقارنمتقارنمورداستفادهقرارمیجهتزدنگره

شود.قیچی:پسازبافتنچندرجشودبرایقطعکردننخپساززدنگرهاستفادهمیبافتانجاممی
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لی،سطحآنشودوبهتناسببلندیپرزقاشدهکوتاهمیهایزدهازفرش،بااستفادهازقیچیپرزگره

گردد.یکدستمی

فرش بافندگان که است پژوهشاین این پرسشاصلی شد، اشاره آنچه به توجه دستبافبا

ایتأمیننمودهوزنجیرهتأمینابریشمیدرمناطقروستاییشهرستانزنجان،ابزاربافترابهچهشیوه

دستبافندهبهچهشکلیاست؟آنازتولیدتارسیدنبه

شدهدرجاییکهدرآنفرآیندیکپارچهزنجیرهتأمینطبقتعریفبیمونعبارتاستاز:نظريمبانی

باهمهمکارینمودهوتالشهاکنندهوتوزیعهاکنندهها،تولیدکنندهمختلفازجملهتأمینهایهویت

رابهمحصولنهاییدستآورند،سپساینموادخامهنمایندتامواداولیهباکیفیتومناسبیرابمی

(.یک1331توزیعنماید)مصطفیادیبی،هاتبدیلنمودهودرانتهامحصولتولیدیراتوسطواسطه

انتقالسادهیککاالازیکذینفعبهدیگریبه مدیریتزنجیرهزنجیرهتأمین، صورتزنجیرهاست.

(.Reddy, 2013ایازتجزیهوتحلیلزنجیرهارزشاست)تأمینیکزیرمجموعه

یاهنهادهتأمینشیوهمورددراندکیبسیارمطالعاتاخیرهایسالدرموضوع،اهمیتوجودبا

مطالعهازبخشی.استنپرداختهموضوعاینبهمستقیمایهمطالعواستگرفتهصورتفرشبافت

چهاردردستباففرشیاهنهادهتأمینزنجیرهکهدادنشانزنجاناستاندر(،1332)دهکردیکرمی

یاکارفرماعهدهبراهنهادهتهیهجملهازاولیهگذاریهسرمایاولحالتدرگیرد:یمصورتحالت

بهدستمزدعنوانبهمشخصیمبلغفرشبافتازایدروبودهداللبهمتعلقشدهبافتهفرشاست،دالل

داللعهدهبرنهادهتأمینواولیهیگذارهسرمایقبلحالتمثلدومحالتدر.شودیمدادهفرشباف

طوربهرافروشازدریافتیمبلغوباشدیمداللبرعهدهآنفروشفرش،بافتاتمامازپس.باشدیم

تولیدایهنهادهتأمینقبل،حالتدوبرعکسسومحالتدر.نمایدیمتقسیمبافندهوخودبینمساوی

در.نمایدیممراجعهداللبهاهنهادهاینتهیهبرایبافنده.استففرشباعهدهبراولیهگذاریهسرمایو

زنجانفرشبازاردررافرشنیزداللفروشد،یمداللبهرافرشبافندهبافت،اتمامازپسحالتاین

عهدهبرگذاریهسرمایوتولیدایهنهادهتأمینقبلحالتمانندچهارمحالتدر.فروشدمیقمیا

طریقازیاونمایدیممراجعهزنجانبازاربهمستقیماًیابافندهاهنهادهاینتهیهبرای.باشدیمففرشبا

خودبافندهقبلیایهحالتبرعکسفرش،بافتاتمامازپسحالتایندر.نمایدیمتأمیندالل

فرشعرضهوفروشدربافندگانروش،ایندر.کندیمعرضهزنجانفرشبازاربهرافرشمستقیماً

.شوندیممشکلدچار
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تولیدهاینظام)فرشتولیدایهشیوهمورددر(1332)همکارانولطیفیمطالعهدر

شیوهدرهانهادهتأمینکهدریافتمستقیمغیرطوربهتوانیمتعاونی(وکارفرمایییی،فرماخویش

انفرادیصورتبهتولیدیواحدهایکهفرمایی،خویشتولیدنظامدر.استمتفاوتمختلفتولیدی

ابزارواولیهموادتهیهتولید،مراحلکلیه)استبافندهشخصعهدهبرآنمدیریتوبودهخانگی()

تهیهبهاقدامخودایهمحدودیتوامکاناتنظرگرفتندروسلیقهبرحسبقالیبافقالیبافی(،

انتخابصورتایندر.بپذیردسفارشبافندهاستممکننظامنوعایندر.کندیمتولیدایهنهاده

تولیدنظامدر.شودیمتعییندهندهسفارشتوسطقبلازقیمتوفرشیلتحوموعدنقشه،

رانقشهوقالیداراولیه،موادکهاستخصوصییادولتینهادیکیاوفردیککارفرماکارفرمایی،

تولیدیمحصولنهایتدروکندیمپرداختدستمزدشفربافتقبالدربافندهبهوکندیمتأمین

.رساندیمفروشبهراخود

راقالیبافیوسایلواولیهموادیکدیگرباقالیبافانازتعدادیتعاونی،یامشارکتیتولیدنظامدر

.دارندهمکارییکدیگربامراحلتمامدروکنندیمگیریمتصمیمشترکصورتبهکنند،یمتهیه

حداکثریبازگشتصنعت،ایندراقتصادیواجتماعیعدالتبرقراریتعاونیتشکیلازفهد

توانندیمفرشهاییتعاون.استصادراتافزایشوتولیداتبهبودقالیباف،دستبهافزودهارزش

آموزشیایههدوربرگزاریطریقازهایتعاون.باشندداشتهفرشصنعتپیشرفتدرمهمینقش

تولیدایهیتعاونسازماندهیهمچنین،.شونداعضاهاییتوانمندومعلوماتارتقایباعثنندتوایم

باعثهدفبازارهایشناساییطریقازهایتعاونزیراشد،خواهدفرشصادراتبهبودباعثفرش

همکارانوپورصادق؛1333همکاران،وکاشانیشناسحق)گردندیمصادراتبهبود ،1332.)

دراقتصادیواجتماعیعدالتبرقراریبرایثرؤماقدامیتعاونیایهشرکتایجاداین،برهعالو

(.1333،همکارانوقمصریقزاآنی)شدخواهدقالیبافانمشکالتحلوبافیشفرصنعت

کهدادنشاننتایجتأمینزنجیرهمدیریتدرریسکمدیریتبررسیبا(1331)ساوجیوندحسامیز

آوریفناستراتژی،مالی،منابعمحیطی،از:عبارتنداولویتترتیببهتأمینزنجیرههاییسکرمهمترین

عملکردبررسیبا(1333)همکارانوسلیمانیپورقلی.تکنولوژیوتجهیزاتوارتباطاتواطالعات

اقداماتونتأمیزنجیرهاطمینانعدمتولید،یابیمکانعواملتأثیر)پتروشیمیصنایعتأمینزنجیره

عواملتأثیرتحتپتروشیمیصنعتتأمینزنجیرهعملکردکهرسیدندنتیجهاینبهتولید(،وساخت

.داردقرارتولیدوساختاقداماتوتأمینزنجیرهاطمینانعدمتولید،یابیمکان
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صلیاهدفباتحقیقاینشد،مطرحپژوهشاصلیمسألهوپیشینهایبخشدرآنچهبهتوجهبا

ایناهدافدیگراز.گرفتانجامروستاییمناطقدردستباففرشبافتابزارتأمینزنجیرهبررسی

تأمینزنجیرهدروباشدمیچگونهتولیدهایشیوهبهتوجهبابافتابزارتأمینکهبوداینپژوهش

هستند؟دخیلایواسطههایحلقهچهبافتابزار

اکتشافیشیوهسهبهکهروندمیشماربههاییپژوهشجملهازموردیمطالعات:تحقیقروش

(Exploratory)،توصیفی(Descriptive)،تبیینیو(Explanatory .(Yin, 2013)اندانجامقابل(

مختلفابزارهایتأمینهایروششناخت(1:داشتاصلیتأکیدحیطهدوحاضربرپژوهشاهداف

هاروشحسببربافتمختلفرهایابزامینأتهایروشمقایسه(2مختلف،تولیدهایروشوبافت

وسوالماهیتبهتوجهبااساس،اینبر.شهرستانمختلفمناطقدروگوناگونتولیدهاینظامیا

یککهداشتآنبرراپژوهشگرانزمینه،ایندرقویپیشینهوتئوریوجودعدمواول،هدف

برگزیننداکتشافیرویکرد موردیمطالعهتحلیلی/تبیینیویکردریکدوم،هدفمورددرهمچنین،.

.نمودتببینتولیدنظامنوعومکانبرحسبرامختلفابزارهایتأمینچگونگیبتوانتانمودکمک

برای.استبردهاستفادهتبیینی-اکتشافیترکیبیرویکردیکازحاضر،پژوهششناسیروشبنابراین،

دادهجمع از،هاآوری جمله از (RRA)1روستاییسریعارزیابیفنونوسناداتحلیلفنونی

(Chambers, 2012)هایمصاحبهجریانی،نمودارهایمشارکتیترسیممتمرکز،ایهگروههمچون

مشاهدهوساختاریافتهنیمه شرح )به 1جدول ) پژوهشعبارتمشارکت.شداستفاده این کنندگان

کنشگرانبازارفرشابریشم.بودنداز:خانوارهایروستاییبافندهفرشابریشمیو
















 

                                                           
1- Rapid Rural Appraisal 
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.دگانکننشناسیپژوهشبرحسبهدف،روشومشارکتروش-1جدول

کنندهمشارکتروشهدف

شدگانبافندهروستاییهایبیمهپروندهتحلیلاسنادجهتشناختبافندگانروستایی

؛تأمینابزاربافتهایشیوهشتاخت

و؛هایتولیدشیوه؛جامعهموردنظر

جمعیتبافندگاندرهرروستا

؛هایمتمرکزگروه

هاینیمهساختاریافتهمصاحبهو
مطلعروستاییبافندگان

بافتوشناختمسیرهایتأمینابزار

امتیازدهیبههرمنبعتأمین

نی؛ترسیممشارکتینمودارهایجریا

ایتهیهماتریسامتیازاتروابطشبکه
یکنشگرانبازار،بافندگانروستای

شناختوکاربرددقیقابزارتولید

مشاهدهمشارکتیازطریقگذراندن

هایکاملآموزشفرشتوسطدوره

پژوهشگران

بافندگانروستایی،مدرس،

پژوهشگران

هاوایجادتعاملبیشتربانهادهشناخت

وبافندگانجهتکسباطالعاتدقیق

صحیحازآنان

،مشاهدهمستقیم:مشاهدهابزاربافت

نقشهوفرشدرمنازلروستایی
بافندگانروستایی



نویسندگانوسیلههبکهروستاییدستباففرشاتحادیهدرشدهبیمهخانوارایهپروندهبراساس

یکحداقلزنجانشهرستانروستای132در،1332سالدرگرفت،قراراسنادتحلیلموردمقالهاین

یکحداقلروستا33درمیاناینازوبودغیرابریشمی(ومیابریش)فرشبافروستاهردرخانوار

.بافتمیابریشمیفرشخانوار

گرفتصورتهدفمندطوربهافرادوروستاهاانتخاب،روستاییکنندگانمشارکتتعیینجهت

انتخابشهرستانایندرشدهبیمهابریشمیفرشبافخانوار1قلحدادارایروستاهایکهیطوربه

افرادترینمطلععنوانبهخانوار32برفیگلولهگیرینمونهروشازاستفادهباوروستا(23تعداد)شد

نمونه.شدانتخابروستاهااین روش برفی گلوله قالبدرفردیمیانارتباطاتطریقازگیری

مواردیدروخانواراصلیبافندگانانجامگرفت.ساختاریافتهنیمههایمصاحبهومتمرکزهایگروه

درابتدابامراجعهبهشورایاسالمیروستاتعدادیاز.کردندشرکتپژوهشایندرخانواراعضای

بررسیمنظوربهچنینوبامراجعهبهاینافراد،بافندگاندیگرمعرفیشدند.همشدافرادمطلعمعرفی

ها،نهادهتولیدکنندگانکارفرمایان،قبیلاززنجیرهکنشگراندیگربابافتابزارتأمینزنجیرهکامل

هایمصاحبهیکگروهمتمرکزوتبریزوقمقبیلازدیگرشهرهایوزنجاندرهانهادهفروشندگان
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فرشادارهرئیسفرش،کارفرماینفر12از:بودندعبارتافراداین.گرفتصورتساختارمندنیمه

نفردوزنجان،استانروستاییدستباففرشتحادیهاکارکناننفرسهزنجان،استانبازرگانیاداره

درابریشمیفرشاولیهموادفروشندهنفر22زنجان،استاندرفرشدولتیوخصوصیآموزشگر

بهزنجانشهرستاندرونافرادباساختاریافتهنیمههایمصاحبه.تبریزوکاشانوقمزنجان،ایهاستان

.شدانجامتلفنیصورتبهشهرستانازخارجافرادباوفردیمیانوچهرهبهچهرهصورت

هاوسواالتمهمازکنشگرانفعالخارجازروستادرزمینهابزاربافتعبارتمهمترینشاخص

بودنداز:

هایتولیدیدرروستاهایشهرستانزنجانوجوددارد؟ونقشکنشگراندرهریکازاینچهشیوه

هایتولیدچیست؟شیوه

چیست؟تولیدمختلفشرایطدربافت،ابزارتأمینهایکانالوبعمنا

بافاندرزمینهابزاربافتعبارتبودنداز:هاوسواالتمهمازفرشمهمترینشاخص

 تولیدیشماچیست؟هایتولیدیدراینروستاوجودداردوشیوهچهشیوه

 کنید؟برایتهیهابزاربافتبهکجامراجعهمی

باشد؟معموالازچهمحلیتأمینیتولیدیشمامتفاوتمهلدریافتابزاربافتباتوجهبهشیومحآیا

 تراست؟هکنیدویاشهردیگر؟کدامبهصرفیگردد؟باخوداستانکارمیم

 دهید؟یباتوجهبهشرایطمالی،وتوانخودکدامروشتولیدیراترجیحم

دهند؟رضایتشمابهچهمیزاناست؟ئهمیایفرشبافیچهخدماتیاراهتشکل

درتوجهموردموضوعاتترینمهم«آنتأمینارتباطیشبکهوهانهادهتأمینمنبعشناخت»

،گرفتقرارتوجهموردبافتابزارتولیدمنبعتنهانهدیگربیانبه.بودشواهدگردآوریوهاپرسش

اینبرعالوه.گرفتندقرارکیدأتموردنیزمختلفگرانکنشبینارتباطیخطوطوواسطایهحلقهبلکه

مشخصفرشتولیدبرداریهبهرنظامنوعحسببرهاآنارتباطیشبکهوتأمینمنبع،بافتابزارنوع

تجزیهدرولیشد،پرسشبافندگانازبازصورتبهتأمینمنبعبهمربوطسواالتابتدادراگرچه.گردید

در(Bryman, 2012; Charmaz, 2011; Charmaz, 2014)1وشنظریهبنیانیرمبنایبرتحلیلو

.شدبندیطبقهالمللیبینوملیمحلی،مختلفسطوح

                                                           
1- Grounded theory 
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اساستوصیه مطالعاتموردی»هایاندیشمندانپژوهشهایبر کیفی« جهت(Yin, 2013)و ،

فادهتعیینرواییمحتواییسواالتمطرحشدهدربخشکیفی،ابتدایکفهرستیازسواالتاولیهبااست

آموزشیفرشهازچارچوبنظری،مطالعاتپیشینواطالعاتحاصلازشرکتپژوهشگردردور

استادراهشتهیهدستباف نماومشاورد.سپسسواالتدریکپانلتخصصیمتشکلازپژوهشگر،

درفرایند.لپیشنهادهایمربوطتصحیحگردیدوپسازاعماموردبحثقرارگرفت اینوجود، با

دادهگ پرسشردآوری این تصحیحها، یا تکمیل عالوهمیها بهشد. این، رواییبر از اطمینان منظور

تکنیکمثلث از نتایجپژوهشکیفی، به اعتماد دقتو درونی، بدینصورتکهشسازیاستفاده د.

.همچنینهایکمیمرتبطشدههایحاصلفنونمختلفپژوهشکیفیبایکدیگروبادادهنتایجویافت

د.شهایکنشگرانمختلفبایکدیگرمرتبطدیدگاه

ت پایاییدادهأدر گردآوریدادهاییید فرآیند در نیز تسهیلهکیفی یکنفر یکنفرها، و کننده

موجبثبتدقیقیادداشت داشتکه مطالبوجود دادکننده مهتر هماهنگیشیها با ضبطصدا د.

پیادهشدهونکاتجاافتادهنوشتههرافراهمنمودکهمصاحبکنندگاننیزاینامکانمشارکت هامجدداً

شوند.همچنینبامشارکتروستاییانازفنونتصویرسازیهمچونترسیمنمودارهانیزاستفادهشد.

یافت قابلیتاعتماد ثباتو گروهجهتباالبردن مصاحبههای و متمرکز مجدداًههای پاسخ برایها،

تمشارکت و شد نظراتآنأکنندگانخوانده بیید اصالحهها یا رفتوشدستآمد همچنیندر د.

دستآمدوتکمیلشد.ههایافرادگوناگونبهآمدهایمکررباافرادمختلف،دیدگا

ابزارتأمینمختلفکنشگرانبینارتباطماتریسدسترسی،منابعرتکاملتحلیلجهت،پایاندر

ذکربهالزمالبته.شدترسیمکنشگراناینبینارتباطینموداروشدترسیمتولیدهشیوحسببربافت

تأمینزمینهدرفقطکنشگرانبینارتباطماتریسمقاله،صفحاتتعداددرمحدودیتدلیلبهکهاست

ردنآوازوگردیدترسیمنمونهبرایفرماییخویششیوهدرپودکش(سیخودفتینقالب،)بافتابزار

ها،یکدبندهایشیوهازا،هدادهتحلیلدراینبرعالوه.گردیدخودداریمواردبقیهدرماتریس

.شداستفادهکنندگانمشارکتهایگفتهنقلیوسازیمفهوم



 ها يافته واصلي  بحث

گردیدهتشکیلهانهادهتأمینوتولیدبخشدوازتولیدهاینهادهتأمینزنجیره:زنجیرهتأمیننهاده

تولیدتولیدکنندگانتوسطبافتابزارجملهازهانهادهکهاستمراحلینهادهتولیدازمنظوراست.
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دارد،تولیدشیوهبهبستهکهمختلفهایروشازباشدمیهانهادهتأمینکهبعدمرحلهدروگردیده

گیرد.میقراربافندهاختیاردر



بافتابزارتولید

درمطالعهموردبافندگانموردنیازبافیقالیابزار:پودکشسیخدفتین،قالب،چونهمبافتابزار

کهاستتوضیحبهالزم.شدیمساختهزنجانشهردرکمتروبودتبریزصنعتگرانساختمواقعبیشتر

أمینتزنجانصنعتگرانطریقازمستقیمغیریامستقیمطوربهراابزارنایعمدتاًبافندگانگذشتهدر

.کردندمی خصوص، این توسطاشد،بمیآهنیصورتبهکهاینبهتوجهباامروزه«قالیدار»در

استانخارجوداخلجوشکارهایتوسطقالیدارتولید.شودیمساختهکیلوییصورتبهجوشکارها

خارجوداخلدرنجارهاتوسطبندتختهوکوجیچوبهمچون«دیگرابزاربافت».گیردیمصورت

.بودمتفاوتاهنهادهسایرتهیهمحلوتولیدیشیوهبهبستهکهدشیمتولیداستان



بافتابزارتأمینهايشیوه

:استمتفاوت«کارفرمایی»و«فرماییخویش»تولیدیشیوهاساسبربافتابزارتأمین

حالتدوبهبافندهشود،میدیده(1)شکلدرکهگونههمانیی،فرماخویششیوهدر:فرماییخویش

پردازد؛میبافتابزارتهیهبهغیرمستقیمومستقیم

شهري( مستقیم)بدونواسطهمحلییا شهرالف( در ابزار سازندگان به حالتمستقیمبافنده در :

می مراجعه تبریز و اتفاقمیزنجان بافندگانخیلیکم عقیده تأمینبه اینشیوه البته ونمود، افتاد

نمودند.ایتولیدتأمینمیهدگانمعموالهمهابزاربافتراازمراکزخریدوفروشسایرنهادهبافن

درب(غیرمستقیمبدونواسطهمحلی،ولیباواسطهشهري حالتغیرمستقیمبافندگانبهمراکز:

مراجعهبافندگانبههریکازمراکزففروشنهادهدرزنجانیاشهرقممراجعهمی روشبهکردند.

کردند،دربیشترمواقعبافندگانبهمراکزازهمانمحلتأمینمیابودکهمعموالًهدلیلتهیهسایرنهاده

نمودندومراجعهغیرمستقیمبدونایتولیددرشهرهایزنجانوقممراجعهمیهخریدوفروشنهاده

رو،بیشترابزاربافتراازشهرهاینواسطهمحلیبهمراکزخریدوفروشدرشهرتبریزنداشتند.ازای

نمودند.زنجانوقمتهیهمی
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:بافندهروستاییازهايمحلیوشهري(ج(غیرمستقیمبادوحلقهواسط)واسطهمحلییاواسطه

اقواموهمروستاییهطریقیکیازواسطه اقوامودوستانایمحلیکهشاملداللمحلی، یا و ها

بهایممکنبودخودمستقیماًپرداختند.هریکازافرادواسطههتأمیننهادهمیساکندرشهرباشد،ب

منظورفهمبهترشدتسازندهابزارمراجعهنمایندویاازمراکزفروشدرزنجانوقمتهیهکنند)به

(مراجعهگردد(.2هایمحلیوشهریبهجدول)روابطبافندگانباواسطه




.فرماییشخویتولیددرروستاییبافندگانتوسطبافتابزارتأمینهايشیوه-1شکل



 و همكارانفرد  احمدی الهام

919 

.کارفرماییتولیدشیوهبهبافتابزارتأمیندرفعالافرادارتباطمیزانماتریس-2جدول

1232117331211کنشگران

1231371222-روستاییبافنده-1

222711312-2محلیدالل-2

22112312-22هایروستایمهواقوام-3

2113221-222شهردردوستانواقوام-2

222212-2222دستباففرشروستاییاتحادیه-1

22212-22222زنجانشهردرابریشمیفرشفروشوخریدمرکز-1

2212-222222زنجانشهردرتولیدایهنهادهفروشوخریدمراکز-7

221-2222222قمشهردرتولیدایهنهادهفروشوخریدمراکز-3

21- 2 2 2 2 2 2 22تبریزشهردرتولیدایهنهادهفروشوخریدمراکز-3

2-2 2 2 2 2 2 2 22زنجانشهردربافتابزارسازنده-12

-2222222222تبریزشهردربافتابزارسازنده-11

هردرکنشگرهربینارتباطشدت.استکنشگردوبینارتباطاهمیتمیزاننشانگرجدولهایخانهداخلاعداد*

وبودهطارتباترینقویدهندهنشان3عددیکردیفدرمثالعنوانبه.ارتباط(عدمصفر=)استمتفاوتجدولازردیف

.7عدد،2ردیفدر

.باشدیمکنندهدریافتدهندهنشانردیفباال،ماتریسدر**



گردید.کارفرمادرشیوهکارفرماییکلیهابزاربافتازقبیلنقشه،توسطکارفرماتأمینمی:کارفرمایی

.همچنین،ممکنبودممکنبودابزاربافتراازداخلاستانتهیهنمایدویاازشهرتبریزسفارشدهد

اقواموهم کارفرمادرروستاییبافندهازطریقداللمحلی، اقوامودوستانساکندرشهربا ویا ها

ارتباطباشدویاحتیممکنبودازطریقدالالن)کهخودفعالیتکارفرماییرادرمناطقدیگرانجام

درارتباطباشد.بهعقیدهبافندگان،دالیلایندادند(ساکندرزنجانباکارفرماهایشهرهایدیگرمی

واسطه شناختنهادهوابستگیبه عدم تواناییجسمیبافنده، از:عدم عبارتند اعتمادهها ایمناسب،

(.2بیشازحدبهداللمحلی،نداشتنتوانمالیبرایرفتوآمدبهشهروازاینقبیل)شکل
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.کارفرماییتولیددرروستاییبافندگانتوسطبافتابزارتأمینهايشیوه-2شکل



ا،راحتیدسترسیبهدارقالیوشیوههدارقالینیزبستهبهمحلتهیهسایرنهادهتأمین:دارقالیتأمین

(:2وشکل3تولیدمحلتأمینمتفاوتبود)مطابقشکل

بافندهخویشدرشیوه:فرماییخویش تأمینفرمایی، قالیبهدوصورتمستقیموغیرمستقیمبه دار

پرداخت.موردنیازمی

مستقیماً(:الف(مستقیم)بدونواسطهمحلییاشهري بهجوشکارهایداخلدراینحالتبافنده

داد،حتیاگربافندهنقشهونخخودراازموردنظرخودرامیدارقالیکردوسفارشاستانمراجعهمی

افتادکهبافندههمراهباتهیهنخونقشه،دارنمود.تنهادرمواردنادریاتفاقمیدیگرتهیهمیشهرهای

ادرشهرهایدیگرتهیهنماید.هقالیرانیزازهمانمراکزخریدوفروشنهاده

ایشهریهدراینحالتبافندهبهواسطه:ب(غیرمستقیمبدونواسطهمحلی،ولیباواسطهشهري

ایتولیدهقبیلاتحادیهروستایی،مرکزخریدوفروشفرشابریشمی،مراکزخریدوفروشنهادهاز
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صورتنمودوبهامراجعهمیههایتولیددرسایراستانفروشنهادهدرشهرزنجانومراکزخریدو

کرد.غیرمستقیمدارقالیموردنیازراتهیهمی




.فرماییدارقالیتوسطبافندگانروستاییدرتولیدخویشايتأمینهشیوه-3شکل



:دراینحالتبافندههايمحلیوشهري(ج(غیرمستقیمبادوحلقهواسط)واسطهمحلییاواسطه

ایمحلیازقبیلهپرداخت.هریکازواسطههایمحلیبهتأمیندارقالیموردنیازمیازطریقواسطه

 محلی، روستاییدالل هم و اقوام یا شهر در دوستان و مستقیماًاقوام یا مراجعهها، جوشکار به

پرداختند.دارقالیمینمودندویاازطریقواسطهشهریبهتأمینمی
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شیوه:کارفرمایی ودر مآبینکارفرما بستنقرارداد قالیو اندازه و تعییننقشه پساز کارفرمایی،

صورتقطعاتشود.دارقالیبهدارقالیبهبافندهتحویلدادهمیایتولیدازجملههنهادهبافنده،کلیه

گردید.آهنیجداازهمبودکهدرمحلبافتدایرمی




.کارفرماییتولیددرروستاییبافندهتوسطقالیدارتأمینهايشیوه-4شکل



باشد.میمتفاوتتولیدشیوهبهبسته،بندچوبکوجیوتختهتأمین:بندتختهوکوجیچوبتأمین

خویش:فرماییخویش تولید تختهدر چوبکوجیو مواقع بیشتر در بافنده ازفرمایی، خود را بند

تأمینمی چلهنجارهایداخلاستان در موردنیاز ابزار جزء چوبکوجیچون باشد،دوانیمیکند.

دوانیتوسطباشد.باتوجهبهنتایجمصاحباتبابافندگانروستایی،چلهیدوانمتأمینآنتوسطچله

بنددراینروشدرباشد.تأمینتختهبافندگاننمیگیرد،بنابراینتأمینآنبرعهدهبافندگانانجامنمی

ارنادرازنماید.درمواردبسیهایداخلاستانتأمینمیبافندهبودهکهازنجاریبیشترمواقعبرعهده

تهیه نهادهمحل میهسایر تهیه معموالًا نهادهگردد. صورتیهفروشندگان در بها تولید صورتکه
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میخویش نهادهفرمایی چنین نمیهباشد، قرار بافنده اختیار در را فرشایی در اندازهدهند. با های

مثالً تختهکوچک، فرشنیازیبه ایننوعتابلو در زیرا نبوده، فرشبند بودههاز طولفرشکم ا،

بندنبودهودربیشترمواردپایینکشیانجامهایباالیفرشنیازیبهتختهبنابراینبرایبافتنقسمت

(.1شود)شکلمی
 


.فرماییبندتوسطبافندهروستاییدرتولیدخویشايتأمینتختههشیوه-5شکل



باشد.میقالیدارتأمینمانندبندتختهوکوجیچوبتأمینکارفرمایی،شیوهبهیدتولدر:کارفرمایی

بافندهاختیاردرقالیداروکوجیچوببند،تختهشاملکاملصورتبهقالیدارکارفرماییشیوهدر

(.2شکل)گرفتمیقرار



 پیشنهادها وبندی  جمع

رابافتابزارقبیلازبافتهاینهادهتأمینزنجیرهررسیبضرورت،تولیددرهانهادهتأمیناهمیت

ومستقیمرابطهوجودبافتابزارجملهازتولیدهاینهادهتأمیندرمطلوبحالت.نمایدمیمشخص
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داخلدرتولیدکنندگانیکهصورتیدرهمچنین.باشدمیروستاییبافندهوتولیدکنندهبینواسطهبدون

هزینهبابافندگانوگردیدهحذفنیزهاواسطهازدیگربرخینمایند،تأمینراافتبهاینهادهاستان

.کنندمیپیدادسترسیخودموردنیازهاینهادهبهکمتری

دستهدوباخودموردنیازهاینهادهتأمیندربافندگانکهدادنشانهانهادهتأمینزنجیرهبررسی

بودهساکنروستادرکههستندافرادیمحلیواسطهازمنظور.دباشنمیمواجهشهریومحلیواسطه

محلیواسطهعنوانبهدارندروستاباکهنزدیکیروابطدلیلبهباشندشهردرکهصورتیدریاو

زنجاندرهانهادهوفرشفروشندگانوخریدارانیعنینیزشهریواسطهازمنظور.شوندمیمحسوب

دودرپودکشسیخوقالبقیچی،قبیلازبافتابزارتولیدکنندگان.باشدمیقموتبریزشهرهایو

وجودبازنجانشهردرتولیدوبودهتبریزشهردربیشترامروزهکهدارندفعالیتزنجانوتبریزشهر

ازحاصلنتایج.استشدهمنسوختقریباًبافتابزارتولیددرآنتوانوظرفیتوشهراینسابقه

حاصلنتایجیافتهاین.باشدمیمتفاوتتولیدشیوهبهتوجهبابافتابزارتأمینکهدادنشانوهشپژ

وکارفرماییتولیدهایشیوهازنوعدووجودبرمبنی(1332)همکارانولطیفیمطالعهاز

درتعاونی()مشارکتیشیوهبهتولیدنظاممطالعه،آنبرخالفولیکند،یمتأییدرافرماییخویش

.شودینممشاهدهزنجانشهرستاندرمطالعهموردروستاییمناطق

ابزارتولیدکنندگانیاونهادهفروشندهبهمستقیماًخودروستاییبافندهفرماییخویششیوهدر

وخریدرکزمبهبافندگانمراجعهبیشترینشیوهایندرپژوهشازحاصلنتایجطبق.نمایدمراجعه

وخریدمرکزدرفروشندگان.باشدمیشیرمحمدی(ژپاسا)زنجانشهردرابریشمیشفرفروش

هاینهادهتبریزشهردرتولیدکنندگانطریقازبیشترنیزشیرمحمدی(پاساژ)ابریشمیفرشفروش

سوابقبررسیکهاستحالیدراین.نمایندمیواردراقالبوپودکشسیخقیچی،قبیلازبافت

توسطگذشتهدربافتابزارکهدادنشانقالبوپودکشسیخقیچی،قبیلازبافتزارابتولید

اینساختبهتمایلیصنف،اینازحمایتعدمدلیلبهکهشدمیتولیدزنجاناستاندرچاقوسازان

اینواسطهوجوددلیلبهبیشتریقیمتبابافندگانکهاستشدهسببعاملاین.ندارنددیگرابزار

رااستانداخلنیازتنهانهشدمیالزمحمایتصنفاینازاگرکهحالیدرنمایندتأمینراهانهاده

مناسبیدرآمدمنبعاشتغالایجادبرعالوهونمودهصادرنیزاستانازخارجبهبلکهنمودندمیتأمین

.گردیدمیمحسوبزنجاناستانبرای
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بافتهاینهادهسایرمانندپودکشسیخوقالبقیچی،قبیلازبافتابزارکارفرمایی،شیوهدر

این.شودمیگرفتهتحویلبافندهازبافتاتمامازپسوگیردمیقراربافندهاختیاردرکارفرماتوسط

شیوهدرهانهادهتأمینکهاینبرمبنی(1333)دهکردیکرمیمطالعهازحاصلنتایجبایافته

ممکنلبتهادارد.مطابقت،باشدمیکارفرماعهدهبرکارفرماییشیوهدروبافندههبرعهدییفرماخویش

دریافتقالبکارفرماازنیزکارفرماییشیوهدر،قالبیکبابافتبهعادتدلیلبهبافندگاناست

.شودمیتأمینکارفرماتوسطبافتابزارسایرولینکرده

اختیاردرکارفرماتوسطکارفرماییشیوهدرکاملصورتبهبندتختهوکوجیچوب،قالیدار

دارهمچنین.گرددمیتهیهآلومینیومیوآهنیجنسدودرامروزهقالیدار.گیردمیگرفتهقراربافنده

در.شودساختهواحدقطعهیکصورتبهیاوبودههمازجداقطعاتصورتبهاستممکنقالی

در.داردوجودقالیدارسایزتغییرامکاناشد،بهمازجداقطعاترتصوبهقالیدارکهصورتی

همازجداقطعاتصورتبهقالیدارکند،میفعالیتقمویژهبهدیگرشهرهایبابافندهکهصورتی

زنجاندرساکنکارفرمایبابافندهکهصورتیدرولی.گرددمیبرپاکارفرماتوسطروستادرکهبوده

قالیدارتأمینفرماییخویششیوهدر.باشدمیقطعهیکصورتبهمعموالًقالیدارنمایدیمفعالیت

مواردبیشتردربافندهشیوهایندر.استبافندهعهدهبرتولیدهاینهادهسایرمانندکاملصورتبه

.نمایدمیانتخاببافتبرایرافامیلوهمسایگانیاوخودمنزلدرموجودقالیداراندازهباقالی

قالیدارهایبخشسایرونمودهتأمینشهرسطحجوشکارانازراقالیدارصورتاینغیردرولی

ایندرموارداکثردرکاملصورتبهقالیدارتأمین.نمایدمیتأمینشهرسطحنجارهایطریقازرا

سیخوقالبقیچی،تأمیندراییروستبافندگانبنابراین.شودمیتأمینزنجانشهرسطحازشیوه

استانخودبهوابستگیقالیدارتأمیندرکهحالیدردارندتبریزشهربهشدیدیوابستگیپودکش

زمینهایندرچاقوسازانصنفازبازرگانیادارهکهشودمیپیشنهادحاصلنتایجبهتوجهبا.باشدمی

وانبوهصورتبهتولیدامکانتبریز،شهربهاستانیوابستگکاهشبرعالوهتانمایدراالزمحمایت

.گرددفراهمنیزهااستانسایربرای

بهبیشتربافتابزارتأمیندرروستاییبافندگانکهدادنشانپژوهشازحاصلهاییافتهبررسی

وروستاییاتحادیهباکمتروکنندمیمراجعهشهردرفروشوخریدمراکزومحلیدالل

ونهادهاتولیدکنندهبینقویارتباطبرقراریکهحالیدر.باشندمیارتباطدراصلیلیدکنندگانتو

ازبیشتریسودبافندگانکهشودباعثوگردیدهداللوایواسطهافرادحذفسببتواندمیهاتشکل
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نقشبرمبنی(1333)همکارانوقمصریقزاآنیمطالعهازحاصلنتایجبایافتهایننمایندکسبتولید

ایجاددلیلبهکهاستحالیدرایندارد.همخوانیاجتماعیعدالتایجاددرهاتشکلواتحادیه

هاتشکلبهاعتمادنبود،بالعکسوروستاییبافندگانبیندرروستاییوشهریهایداللتوسطاعتماد

امراین.شودفرشصنعتدرهااللدوهاواسطهنقشافزایشسبب،شدهایجادمختلفدالیلبهکه

کاهشسببنهایتدرکهنمایندکسببافتازناچیزیسودمواردبیشتردربافندگانشودمیموجب

.شدخواهدبافتبرایانگیزه
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Abstract1 
 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 self-

production 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. 
 

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

Zanjans 
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