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 اهمیت دسترسی خانوارهای روستایی فرشباف به منابع نهاده ای در زنجیره ارزش فرش دستباف
 

 1الهام احمدی فرد

 2اسماعيل كرمي دهکردی

 3حيدر قلي زاده

 

 

 چكیده

د فرش ایران از نمادهای متعدد بهره گرفته است و شکل ها و فرم های گوناگون آن معنای عميقي را در پشت خو

دارند. توليد فرش دستباف در اقتصاد ایران از مزیت نسبي برخوردار مي باشد، زیرا باعث ایجاد فرصت های شغلي در 

نواحي روستایي شده و به اقتصاد ملي نيز از طریق ارزآوری كمک مي نماید. در سال های اخير رقبای زیادی برای فرش 

. به دليل افزایش رقابت در بين مراكز توليدی برای توليد محصوالت دستباف ایراني در بازارهای جهاني ایجاد شده است

با كيفيت و مطابق سليقه مشتری ضرورت توجه به زنجيره ارزش فرش دستباف را باعث گردیده است. زنجيره ارزش 

تایي وستوليد فرش نيازمند دسترسي به منابع نهاده ای است. هدف از این مقاله، بررسي اهميت دسترسي خانوارهای ر

فرشباف به منابع نهاده ای الزم در زنجيره ارزش فرش دستباف مي باشد. برای رسيدن به هدف فوق از روش مروری و 

ای باعث افزایش توانمندی خانوارهای مطالعه اسنادی استفاده شد. نتایج نشان داد كه دسترسي اثربخش به منابع نهاده

ه مواد اوليه مرغوب و با قيمت مناسب، عالوه بر افزایش كيفيت فرش همچنين دسترسي بروستایي فرشباف خواهد شد. 

 .توليدی و افزایش قيمت آن، باعث كاهش نقش دالل در تأمين مواد اوليه خواهد شد

 :فرش دستباف، زنجيره ارزش، منابع نهاده ای.كلید واژه

 

 مقدمه

ورد توجه سایر ملت ها بوده است؛ با توجه به فرش دستباف ایراني با سابقه ای چند هزار ساله، از گذشته همواره م

اهميت فرش دستباف ایراني در حفظ فرهنگ و هنر ایراني، ایجاد اشتغال و تثبيت جامعه روستایي، نقش باالی آن در 

ارزآوری، كمک به حفظ سالمت جسماني و اهميت زیست محيطي باالی آن دارای جنبه های مختلف فني، هنری، 

زیت محيطي مي باشد كه این جنبه ها نشان دهنده اهميت توجه و برنامه ریزی در زمينه فرش  اجتماعي، اقتصادی و

                                                 
 email: eahmadifard@yahoo.com، وستایي، دانشگاه زنجاندانشجوی كارشناسي ارشد توسعه ر–1

 email: e.karamidehkordi@gmail.com، دانشيار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایي، دانشکده كشاورزی، دانشگاه زنجان-2

 email: hgholizadeh@znu.ac.ir، استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایي، دانشکده كشاورزی، دانشگاه زنجان، -3
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با توجه به اهميت اقتصادی فرش دستباف و مرغوبيت، كاربری و درنهایت   (.1392دستباف در كشور است )چاوش باشي، 

ت. به بازار داخلي بسيار گسترده تر اسقيمت تمام شده باالی آن، بيشتر مصرف خارجي دارد و بازار صادراتي آن نسبت 

بنابراین توجه به بازار صادراتي این كاال از این حيث كه ركود آن باعث بيکاری بسياری از شاغلين فعال در این صنعت 

خواهد شد، اهميت دارد. گسترش بازارهای صادراتي فرش باعث افزایش رفاه و درآمد شاغلين این صنعت كه عمدتا 

ی )حق شناسکاشاني، سعيد ند خواهد شد و در نهایت به توانمندسازی این قشر كمک شایاني خواهد نمودروستایيان هست

(. مقایسه ميزان صادرات )ميليون دالر( فرش طي سال های گذشته نشان مي دهد كه ميزان 1389و حسن پور پازواری، 

نسبت به دو دهه قبل  1392ات فرش در سال صادرات فرش در این سالها نوسان داشته است، بطوری كه ميزان صادر

(. طبق نظر كارشناسان و فعاالن صنعت فرش، این صنعت دارای 1393كاهش شدیدی یافته است )مركز ملي فرش ایران، 

اكراه  مشکالت بسياری از جمله پایين بودن كيفيت مواد اوليه، دستمزد پایين بافندگان، افزایش سطح تحصيالت بافندگان و

ه فعاليت در بافندگي و عدم توجه به نياز بازار فرش از سوی توليدكنندگان)سایت اطالع رساني فرش ایران، ادام از

(،همچنين عدم مدیریت در سيستم توليد كه باعث شده است كه هر توليدكننده ای با سيستم فکری خودش كار كند 1393

فرش دستباف در كشور است، همچنين از اینرو  ( از مهمترین مشکالت موجود در صنعت1393)مستند پردیس پارسي، 

با توجه به افزایش رقابت در بين مراكز توليدی برای توليد محصوالت با كيفيت و مطابق سليقه مشتری نياز به ایجاد تفکر 

 (. زنجيره های ارزش در فعاليت1393زنجيره ارزش در بين تمامي توليدكنندگان به وجود آمده است )كسرایي و ناظری، 

ها و شركت های توليدی نيازمند دسترسي به منابع و سرمایه های مختلفي هستند از جمله دانش، پول، نيروی كار، مواد، 

(. با توجه 1389تجهيزات، ساختمان، زمين، مدیریت و از این قبيل مي باشند )رهنمای رودپشتي و افتخاری علي آبادی، 

زنجيره ارزش و اهميت آن پرداخته، سپس منابع نهاده ای الزم در طول به هدف مقاله حاضر در ابتدا به بررسي مفهوم 

زنجيره ارزش فرش دستباف مورد بررسي قرار گرفته و در انتها به اهميت این منابع در طول زنجيره ارزش فرش دستباف 

 پرداخته خواهد شد.

 

 روش تحقیق

 ست.مقاله ی فوق به روش مروری و مطالعه و بررسي اسنادی تهيه شده ا

 

 بحث

زنجيره ارزش شامل فعاليت هایي است كه برای شركت ارزش افزوده دارد، یعني فرآیند توليد و عرضه آن را به بازار 

تسهيل نموده و در نهایت محصول توليد شده را از نظر قيمت رقابتي سازد. در واقع زنجيره ارزش نشان دهنده فعاليت 

نقش دارند، كه مي توان این فعاليت ها را به لحاظ نقش آنها در زنجيره  هایي است كه در ایجاد ارزش برای آن خدمت

 (.1393ارزش آن شركت و واحد توليدی دسته بندی نمود )غفاری داراب، یارمحمدیان، خراساني و عالقمندان، 
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چي، قززنجيره ارزش یک بنگاه و واحد توليدی از دو دسته فعاليت تشکيل مي شود )احمداميني، اماني تهران و س

( فعاليت های اوليه: در قسمت زیرین زنجيره قرار دارند و شامل فعاليت هایي هستند كه در توليد محصول، 1(: 1389

فروش و انتقال آن به خریدار دخالت دارند. فعاليت های اوليه در هر بنگاه به پنج گروه تقسيم مي شود كه عبارتند از: 

( فعاليت های پشتيباني: این فعاليت ها، از 2زاریابي، فروش و خدمات. لجستيک ورودی، توليد، لجستيک خروجي، با

طریق تداركات، توسعه فناوری، مدیریت منابع انساني و فعاليت های زیرساخت بنگاه، فعاليت های اوليه را حمایت مي 

 كنند.

حركت آن به سمت  فعاليت های اصلي یا اوليه فعاليت هایي هستند كه انجام آنها سبب افزایش ارزش محصول و

مشتری مي شود، از این رو این فعاليت ها، ارزش افزا ناميده مي شوند. در این مرحله مواد اوليه وارده دریافت و ذخيره 

سازی مي شود )لجستيک ورودی(، سپس این مواد طي عملياتي به محصول تبدیل مي شوند. در ادامه محصول توليدی 

مي شود )لجستيک خروجي(. در مرحله بعد فعاليت های بازاریابي انجام و با فروش بسته بندی، حمل و به انبار منتقل 

آن، محصول به پول تبدیل مي شود. خدمات پس از فروش نيز از فعاليت های ارزش افزا در مورد محصول است. این 

پشتيباني است. این فعاليت  هایها، فعاليتروند. دسته دوم فعاليتفعاليت ها منبع مستقيم سودآوری سازمان به شمار مي

 (. 1382ها حول فعاليت های اصلي و برای آماده سازی شرایط اجرای آنها انجام مي شود )محترمي و تفرشي، 

 

 اهمیت زنجیره ارزش

در گذشته مراكز توليدی با افزایش حجم توليد خود، سهم خود را در بازار افزایش مي دادند. پس از مدتي كيفيت 

رای جذب مشتری مورد توجه قرار گرفت؛ ولي در دهه های اخير فعاالن صنعت، اصلي ترین شرط برای كاالی توليدی ب

برخورداری از سهم بيشتر از بازار، دربرآوردن نيازهای مشتریان مي دانند. در گذشته توليدكننده نقش اصلي در بازار فروش 

يد شده وفق مي داد، ولي در چند دهه اخير توجه از ایفا مي كرد و مصرف كننده نياز و سليقه خود را با محصول تول

(. عوامل اساسي پيشرفت و بهبود صنعت فرش 1393توليدكننده به مصرف كننده معطوف شده است )كسرایي و ناظری، 

ي سعبارتند از: مواد اوليه، عوامل توليد، عوامل مرتبط با صادرات، اطالعات بازار و رقبا، عوامل اقتصادی، اجتماعي و سيا

(. تجزیه و تحليل زنجيره ارزش یعني ارزیابي بازیگران و فاكتورهای اثرگذار بر عملکرد 1389)اسالمي، حسيني و غریبي، 

یک صنعت، همچنين ارتباطات ميان شركت كنندگان برای شناخت محدودیت های اصلي است تا بدینوسيله بازده، 

ه این تجزیه و تحليل به ما كمک مي كند تا دریابيم كه چگون سودمندی و قابليت رقابت پذیری یک صنعت افزایش یابد.

(. برای آناليز زنجيره ارزش دیدگاه های مختلفي وجود دارد كه Miller, 2012مي توان براین محدودیت ها چيره شد )

م به ودر دو گروه مي توان طبقه بندی كرد: گروه اول روش هایي كه با تأكيد بيشتر توصيفي و كيفي است و گروه د

 (.Reedy, 2013ابزارهای تخصصي با تمركز تحليلي رجوع مي كند )
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 منابع نهاده ای

نهاده ها منابعي هستند كه بواسطه فرآیند آنها خروجي های مطلوب به دست آید. این منابع شامل زمان، افراد )كاركنان 

 ,Public Health Englandلوژی هستند )و داوطلبان(، بودجه، مواد، تجهيزات، مشاركت افراد، تحقيقات پایه و تکنو

(. نهاده های فيزیکي بخشي از این منابع سرمایه گذاری شده در توليد به شمار مي روند كه عالوه بر سایر منابع 2014

 دارای اهميت مي باشند. 

( 2دارقالي،  (1 :(1385نهاده های فيزیکي موردنياز در بافت فرش دستباف شامل موارد زیر مي باشد )وزارت تعاون، 

 ( نقشه.10( پود نازک، و 9( پود كلفت، 8( نخ چله، 7( نخ، 6( سيخ پودكش، 5( شانه، 4( قالب، 3قيچي، 

با توجه به نوع و ميزان منابع دردسترس خانوارهای روستایي نوع نظام توليدی به صورت متفاوتي خواهد بود، از این 

شرح زیر مشخص نموده اند )لطيفي، سعدی، شعبانعلي فمي و مشرف،  رو، پژوهشگران نظام های توليدی گوناگوني را به

1393:) 

وع نظام نيز گفته مي شود. در این ن« شيوه توليد به حساب خود»( نظام توليد خویش فرمایي: به این نوع نظام توليدی 1

و  تا تعيين مدت زمان بافتمدیریت توليد به صورت انفرادی و خانگي مي باشد و همه مراحل توليد از تهيه مواد اوليه 

بازاریابي و فروش بر عهده بافنده مي باشد. در بعضي مواقع در این نوع نظام، توليد براساس سفارش صورت مي گيرد. 

در این حالت طرح و قيمت فرش و زمان توليد توسط سفارش دهنده، طي یک قرارداد رسمي و یا غيررسمي تعيين مي 

ان حاصل از فروش فرش برعهده بافنده است، یعني بافنده مسئول كميت و كيفيت فرش گردد. در این حالت سود یا زی

 توليدی مي باشد. 

( نظام توليد كارفرمایي: در این نوع نظام، كارفرما یک فرد یا نهاد دولتي است كه مسئول تأمين مواد اوليه و وسایل 2

نجام ل فروش فرش توليدی مي باشد. توليد در خانه یا كارگاه اتوليد، پرداخت دستمزد به بافنده یا بافندگان و نهایتا مسئو

مي گيرد. این نوع واحدهای توليدی از لحاظ مالکيت به دو دسته خصوصي و دولتي تقسيم مي گردند. یکي از انواع 

ي م «توليد به حساب دیگران»واحدهای توليدی با مالکيت خصوصي، واحدهای توليدی خانگي و كارگاهي، تحت عنوان 

باشد. در این نوع نظام مانند خویش فرمایي، توليد بر اساس سفارش و در قبال دریافت دستمزد انجام مي گيرد، با این 

 تفاوت كه در این نوع نظام سود وزیان حاصل از فروش برعهده كارفرما مي باشد.  

باف مي باشد كه دارای مجوز از ( نظام توليد مشاركتي: این نوع نظام در واقع همان تعاوني های توليد فرش دست3

نهادهای دولتي مي باشند. تعاوني های توليدی یکي از مهمترین اشکال توليد فرش دستباف در كشور مي باشد. در این 

نوع نظام، تهيه مواد اوليه و وسایل توليد برعهده تعدادی از اعضای تعاوني مي باشد و توليد فرش در تمام مراحل به 

 باشد. صورتي مشاركتي مي
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در زمينه اهميت منابع نهاده ای در این زنجيره باید گفت كه دسترسي قاليبافان به مواد اوليه و ابزار قاليبافي مناسب 

باعث توانمندی اقتصادی زنان قاليباف و دیگر بافندگان خواهد شد. همچنين كيفيت مناسب مواد اوليه، باعث بهبود كيفيت 

(. تامين این سرمایه ها و 1391دی و در نهایت افزایش قيمت آن خواهد شد )سعدی، شعبانعلي فمي و لطيفي، فرش تولي

 منابع مستلزم وجود نهادها و موسسات دولتي، خصوصي یا غير دولتي است.

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
بع نهاده ای الزم در زنجيره ارزش هدف از این پژوهش بررسي اهميت دسترسي خانوارهای روستایي بافنده فرش به منا

فرش دستباف مي باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان مي دهد كه برای افزایش كيفيت فرش توليدی، بایستي به 

توليد در قالب زنجيره ارزش توجه گردد. در زنجيره ارزش توليد براساس نياز و سليقه مشتری است، بنابراین مصرف 

در بازار فروش دارد. زنجيره ارزش صنعت فرش نيازمند دسترسي خانوارهای روستایي بافنده به منابع  كننده نقش اصلي

توليدی كه شامل منابع نهاده ای، مالي و اطالعاتي است، مي باشد. دسترسي به منابع نهاده ای كافي و به موقع باعث مي 

تر شده و با این كار سبب حذف دالل از چرخه توليد  گردد كه توليدكنندگان به توليد به شيوه ی خویش فرمایي راغب

مي گردد، چرا كه بزرگترین علت توليد فرش به شيوه كارفرمایي كمبود منابع نهاده ای و عدم دسترسي خانوارهای فرشباف 
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