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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

andmade carpet has an important 

contribution to Iran's export, 

employment, art and rural 

households' livelihoods producing it, 

but it faces the challenges of quality 

and efficiency improvement in 

different production methods. The handmade 

carpet industry provides considerable job 

opportunities for rural households involving in 

carpet weaving and other relevant activists in this 

industry value chain. An effective carpet 

production value chain for supplying carpet to 

local and international markets depends on 

increased quality and efficiency of handmade 

carpet production, which is influenced by many 

factors including production methods, inputs, and 

functional and structural factors in handmade 

carpet production. The production method or 

system can affect the amount of production, 

productivity, input access and quality, the 

allocation of resources, production competitiveness 

in markets, production quality and marketing 

margin, which have socio-economic impacts on 

rural communities. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Literature shows three different handmade carpet 

production systems or methods in Iran, namely, 

self-production system, entrepreneurial based 

production system, and participatory or 

cooperative based production system. A self-

production system includes a small-scale 

individual or family based production enterprise, 

which is managed by a rural or an urban carpet 

weaver. An entrepreneurial based production 

system is managed by a public or a private 

entrepreneur, who provides inputs to carpet 

weavers or contract producers, and collects 

produced carpets to sell in the markets. In a 

participatory or cooperative based production 

system, a number of carpet weavers make decision 

collectively and work together in different 

production stages, including providing required 

inputs, producing handmade carpets, and supplying 

carpets to markets. This study was conducted to 

investigate silk hand woven carpet production 

methods in rural areas of Zanjan province. It also 

seeks to explain the differences of these methods in 

terms of input access, production relations, and 

marketing.  

 3. METHODOLOGY  

The study is recognized as an exploratory and 

explanatory qualitative research, which utilizes a 

mixed methodology of case study and survey. The 

data were collected using both qualitative and 

quantitative techniques. In addition to participatory 

and direct observations, focus groups and semi-

structured interviews were organized with 90 rural 

households and carpet market actors (i.e., 

qualitative data). Moreover, in the survey, 

quantitative data were collected using structured 

interviews with 265 rural households in 23 rural 

communities, which were randomly selected from 

silk carpet weaving households in the rural 
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communities of Zanjan County in Zanjan province, 

Iran. The qualitative perspective of the research 

employed the Grounded Theory technique to 

explore concepts, make categories and hypotheses 

and explain relations between phenomena as a 

theory. The initial research was conducted in two 

villages as an exploratory study, which led to 

coding, making concepts and categories, 

identifying relations between categories and 

defining hypotheses. Then, a theory based 

sampling technique was utilized and the second 

stage of data collection was governed in 23 

villages. Based on the theoretical saturation 

principle, the results led to the saturation of 

categories, testing the emerging hypotheses and 

finally the specification of substantive theory. The 

quantitative data were also analyzed using the 

SPSS Software utilizing descriptive analyses. 

4. DISCUSSION  

The rural carpet weavers produced their silk 

carpets through two methods in 23 rural 

communities, namely, the entrepreneurial based 

production and the self-production methods. No 

collective or participatory production method was 

identified in the study. Most carpet weavers were 

rural women, though men contributed to input 

access and marketing. In the entrepreneurial based 

production method, the rural weavers produced 

carpets through either receiving wage for carpet 

weaving (i.e., wage-based production) or sharing 

the costs and benefits earned between the 

entrepreneur and the carpet weaver (i.e., sharing 

production). On the other hand, in the self-

production method, the rural households provided 

their own required inputs and their products 

through getting access to urban markets inside or 

outside the province. The quality of carpet key 

inputs, such as silk, map and design in the 

entrepreneurial based production was higher than 

in the self-production method and the produced 

carpets had higher market demand and prices, but 

the less value added amount was given to the 

carpet weavers. The high benefit of the 

entrepreneur in the entrepreneurial wage-based 

production was due to high assets and access to 

information, financial resources and inputs. They 

had access to wide communication and network 

channels to know market and input qualities; 

moreover, they had sufficient financial resources to 

purchase high quality inputs, suitable for 

producing silk carpets with national and 

international customer and market demand, and to 

invest more on carpet production. 

5– CONCLUSION  

The hypothesis of superiority of the entrepreneurial 

wage-based production over other production 

methods is not confirmed, because if self-

producing rural carpet weavers get and have access 

to required information, finance and inputs, and 

have influence in market network through their 

community based organizations, they can reduce 

the market margin and enhance their value added 

amount in handmade silk carpet value chain. 

Key words: Handmade carpet, production method, 

rural community, entrepreneurial production, self-

production, Zanjan County. 
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 باف ابریشمی در روستاهای شهرستان زنجانهای تولید فرش دستتحلیل روش
 

 2کردیاسماعیل کرمی ده -1الهام احمدی فرد

 

 .روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ۀکارشناسی ارشد توسع -1
 .روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ۀدانشیار ترویج و توسع -2

 

 1396 خرداد 31: تاریخ پذیرش                            1395 دی 16تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

هباود بولی باا چاالش  ویژه خانوارهای روستایی کشور دارد؛ی، اشتغال و معیشت خانوارهای بافنده، بهباف نقش مهمی در صادرات غیرنفتفرش دست هدف:

نوان عباف ابریشمی در مناطق روستایی به تهای تولید فرش دسرو است. این پژوهش با هدف بررسی روشهای مختلف تولید روبهکیفیت و کارآیی در روش

 شناسی ترکیبی مطالعۀ موردی و پیمایشی استفاده کرده است.یفیت فرش تولیدی، از یک روشیکی از عوامل مهم تأثیرگذار در ک

گران بازار فرش و نفر خانوار روستایی و کنش 90ساختارمند با های نیمههای متمرکز و مصاحبههای کیفی با استفاده از فنون گروهداده روش:

ه فرش شهرستان زنجان خانوار بافنده که به تصادف از جوامع روستایی بافند 265یک نمونه های پیمایش از طریق مصاحبۀ ساختارمند با داده

  انتخاب شدند، گردآوری شدند.

ی هاکردند. در شیوهفرمایی فرش تولید میبری و خویشهای کارفرمایی مزدی، کارفرمایی سهمنتایج نشان داد که بافندگان روستایی از طریق شیوه: هایافته

ارپسندی بیشتر های تولیدشده بازهای کلیدی تولید از جمله نخ، نقشه و رجشمار فرش باالتر بود و فرشفرمایی، کیفیت نهادهفرمایی نسبت به شیوة خویشکار

ما از منابع باالی اری کارفر در روش کارفرمایی مزدی به دلیل برخوردگرفت. سود باالافزودة کمتری به بافندة فرش تعلق میو قیمت باالتری داشتند؛ ولی ارزش

ها برخوردار بوده، همچنین، از منابع مالی کافی برای خرید های وسیع ارتباطی برای شناخت بازار و کیفیت نهادهها از کانالای است. آناطالعاتی، مالی و نهاده

 گذاری بیشتر در تولید فرش برخوردار هستند. های با کیفیت و مرغوب و سرمایهنهاده

فرما نیز یشطوری که بافندگان روستایی خو توان تأیید کرد؛ بهها را نمیفرضیۀ برتری شیوة کارفرمایی مزدی نسبت به دیگر شیوهها/ راهبردها: حدودیتم

توانند حاشیۀ بازار را کااهش های خود، میای کافی، همچنین، تأثیرگذاری بر شبکۀ بازار از طریق تشکلدر صورت برخورداری از منابع اطالعاتی، مالی و نهاده

 دست آورند. افزودة بیشتری را در زنجیرة ارزش فرش ابریشم بهدهند و ارزش
 فرمایی، شهرستان زنجان.باف، روش تولید، جامعۀ روستا، شیوة کارفرمایی، شیوة خویشفرش دستها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1
 لهأ. طرح مس1. 1

ترین بخش از هویات تااریخی ن مهمصنایع دستی به عنوا

اقتصاادی در دنیاای مادرن،  ۀایران و دلیلی برای رشد و توسع

دهاد. در ای و بومی یک سرزمین را نشان میخصوصیات قبیله

ها و منااطق روساتایی ایاران صانایع دساتی بیشتر شهرستان

تارین ایان صانایع باف یکی از مهمشود و فرش دستتولید می

ایان صانعت در اساتان  .نرخ صادرات را داردبوده که بیشترین 

های دور رواج داشته اسات. زنجاان یکای از زنجان نیز از زمان

هااا و بااافی بااوده کااه باار ساار راه کاروانفرش ةمناااطق عمااد

از  ،از ایان رو .ای قرار داشاته اساتهای قومی و قبیلهمهاجرت

نوع بافت از مناطق دیگار  ،ها و همچنینمایهنظر نقوش و نقش

. جاهای دیگر نیز منتقل کرده اساتتأثیرات زیادی گرفته و به 

( آن اسات کاه 1390برآورد سازمان بازرگانی اساتان زنجاان )

نفر در مشاغل جانبی و اصالی فارش اساتان  70،000بیش از 

مستقیم باه به طور نفر  66،000 ،اشتغال دارند که از این میان

آمار سازمان جهاد  این آمار با ۀبافی مشغول هستند. مقایسقالی

دهاد باف( نشاان میقالی 110،000) 1374کشاورزی در سال 

باف فارش دساتاناد. بافان اساتان کااهش یافتهکه تعداد قالی

باف به این دلیل که فرش دسات ؛باشدای میدارای جایگاه ویژه

های مختلف فنای، هناری، اجتمااعی، ایرانی محصولی با جنبه

ای اسااات حیطی گساااتردهماقتصاااادی، ساااالمتی و زیسااات

باف نقاش مهمای فرش دست ،(. همچنین1392 باشی،چاوش)

ویاژه در صاادرات غیرنفتای و کساز ارز هدر اقتصاد کشاور، با

هاای اخیار در باازار خارجی برای کشور دارد، هرچند در ساال

رت ایران به دالیل مختلفی نزول یافته است و تجاا ۀجهانی رتب

جهانی آن نوسانات زیادی داشته اسات. اگرچاه در طاول ایان 

چنان بیشترین ساهم صاادرات ها، صادرات فرش ایران همسال

درصاد  30فرش دنیا را به خود اختصاص داده است )در حدود 

زمانی بلندمدت تجارت فرش  ةصادرات فرش دنیا(، در یک دور

بات باف در کل کاهش یافتاه اسات. هندوساتان یاک رقادست

درصد از تجاارت فارش  20پایاپایی با ایران داشته و در حدود 

جهانی را به خود اختصاص داده است. کشور چاین نیاز در دو 

اخیر به عنوان سومین کشور در تجارت جهانی فارش )باا  ۀده

 (.2013فرهیخته، ) درصد( نقش داشته است 17نرخ 

ای را بارای شاغلی قابال توجاه هایصنعت فارش فرصات

هااای فقیاار جامعااه فااراهم بافناادگان روسااتایی و دیگاار بخش

 دهندة این اسات کاه فارش بایاد باهاین مسائل نشان. کندمی

های آن، شرطصورت پایدار در کشور تولید شود و یکی از پیش

مندشدن خانوارهاای روساتایی تولیدکنناده در فرآیناد و توان

تحلیاال ادبیااات موجااود نشااان  .سااتارزش ایاان کاال ةزنجیاار

ل و چگااونگی ایاان ئجااامعی در مسااا ۀدهااد کااه مطالعاامی

های ولای برخای دیادگاه ؛مندسازی صورت نگرفتاه اساتتوان

 ۀکارشناسااان و متولیااان ایاان صاانعت باارآن اساات جامعاا

ل متعاددی ئویژه خانوارهاای روساتایی باا مسااهتولیدکننده ب

معادن و تجاارت  روست. معصومی، رئیس سازمان صنعت،هروب

اشاره داشات کاه کیفیات پاایین  1391استان زنجان در سال 

باف، دساتمزد مواد اولیه، نباود تمرکاز در تولیاد فارش دسات

از  پایین بافندگان، افزایش میزان تحصیالت بافنادگان و اکاراه

ز افعالیت در بافندگی و عدم توجاه باه نیااز باازار فارش  ۀادام

کالت صانعت فارش اساتان سوی تولیدکنندگان از جمله مشا

روند. صادری، سرپرسات ساازمان صانعت، زنجان به شمار می

نیز اظهار داشات  1391معدن و تجارت استان زنجان در سال 

حمایت دولت از صانعت فارش موجاز  ۀشدن سایرنگکه کم

شااده اساات تااا اسااتادکاران آن بااه مشاااغل کااا ب از قبیاال 

  رند.فروشی، رانندگی و حتی کارگری روی بیاومیوه

چاون روش تولیاد، ماواد اولیاه و بسیاری از پارامترهاا هم

ثر ؤباف مایی فرش دستآفاکتورهای ساختاری بر کیفیت و کار

دساتر  خانوارهاای  با توجه به نوع و میزان منابع در .هستند

روستایی نوع نظام تولیدی باه صاورت متفااوتی خواهاد باود. 

همای در رشاد و های تولیدی از گذشته نقش مها یا نظامروش

زیرا نوع روش یاا  ؛اندهای مختلف اقتصادی داشتهبخش ۀتوسع

تواند در میزان تولیاد و تخصایم مناابع های تولیدی مینظام

شادن ین صورت که باعث افازایش رقابتیه اب ؛تأثیرگذار باشند

سابز افازایش مناافع  ،شاده و در نهایات های تولیدیفعالیت

مظهاری، شااه نوشای و ود )شااقتصادی و اجتماعی جامعه می

کند ال را مطرح میؤاین مباحث این س(. 1388، رفیعی دارانی

فرش  ة، خانوارهای تولیدکنندهای تولیدی مختلفروشکه در 

هاای الزم خااود را از چاه طریقای اطالعااات، اعتباارات و نهاده

از نظار کیفیات  های تولیدکنند، چه تفاوتی در روشتأمین می
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 ةافازودها، بازاریابی، ویژگی مناطق و ارزشادهها، تأمین نهنهاده

 فرش تولیدی وجود دارد.

 . پیشینة تحقیق 2. 1 
هااا یااا مطالعااات بساایار اناادکی در کشااور پیرامااون روش

 ویژه در ماورد فارش ابریشامههای تولید فرش روستایی، بنظام

تولیاد  ةهای زنجیارصورت گرفته است و به منظور رفع چالش

مندساازی جواماع روساتایی باف و تواناین ناوع فارش دسات

 های تولید آن مورد تحلیل قرار گیرد.فرش روش ةبافند

در استان زنجان نشان داد  (1394کرمی دهکردی ) عۀمطال

باف ابریشامی در های تولید فرش دستتأمین نهاده ةکه زنجیر

وجودآمادن هگیرد که موجز باحالت یا روش صورت میچهار 

-های مختلف تولیاد شاده اسات. در حالات اول سارمایهروش

کارفرماا یاا دالل  ةها بار عهادنهاده ۀگذاری اولیه از جمله تهی

شاده متعلاق باه دالل باوده و در ازای بافات است، فرش بافته

-باف داده مایفرش مبلغ مشخصی به عنوان دستمزد به فرش

گذاری اولیاه و د. در حالت دوم مثال حالات قبال سارمایهشو

دالل باوده و پاس از اتماام بافات فارش،  دةتأمین نهاده بر عه

باشد و مبلغ دریافتی از فروش را به دالل می ةفروش آن برعهد

طور مساوی بین خود و بافنده )به این در اصطالح محلی یارلخ 

جاه در هار دو قابال تو ۀناد. نکتاکنشود( تقسیم میگفته می

روزتارین و بازارپساندترین روش تولیدی این است که دالل باه

ترین نهاده از جمله نخ را در اختیار بافنده قرار نقشه و باکیفیت

-دهد. در حالت سوم برعکس دو حالت قبال، تاأمین نهاادهمی

فارش اسات.  ةبافناد ةگذاری اولیه بر عهدهای تولید و سرمایه

ولای در  ؛دکنها به دالل مراجعه میهادهاین ن ۀبافنده برای تهی

هاای باا این حالت دالل به منظور حفظ وابستگی بافنده، نقشه

در ایان  ،فروشاد. همچناینبازارپسندی کمتر را به بافنده مای

حالت پس از اتمام بافت، فرش از طریاق دالل باه باازار فارش 

شاود. در حالات چهاارم زنجان یا قم جهت فاروش عرضاه می

گاذاری بار های تولیاد و سارمایهلت قبل تأمین نهادهمانند حا

هاا بافناده یاا ایان نهااده ۀباشد. بارای تهیاباف میفرش ةعهد

د و یاا از طریاق دالل کنامستقیم به بازار زنجان مراجعاه مای

هااای ماننااد حالاات قباال، نقشااه ؛دکنااهااا را تااأمین میآن

ارد. در روز نبوده و بازارپسندی کمی دشده به بافنده بهفروخته

هاای قبلای پس از اتمام بافت فرش، برعکس حالت ،این حالت

-خود مستقیم فرش را به بازار فرش زنجان عرضاه مای ةبافند

فارش ۀ ولی در ایان روش، بافنادگان در فاروش و عرضا ؛دکن

ماورد اساتفاده ۀ نقشا این کاه اول زیرا ؛شونددچار مشکل می

 ن معماوالًبافنادگا دوم ایان کاهبازارپسندی کمتاری داشاته، 

 .ندارندزنی باالیی قدرت چانه

باا بررسای نظاام تولیاد و توزیاع فارش  (1391احمدی ) 

باف در استان کردستان به این نتیجه رسید که در استان دست

تولیاد و توزیاع مبتنای بار  ةباف در حوزکردستان فرش دست

هااای بینییشنظااام فشاااری )تصاامیمات تولیااد باار حسااز پ

گیارد( اسات تاا کششای )تولیاد بلندمدت تقاضاا صاورت می

ین معنا که در تولید فرش ه اب ؛گیرد(براسا  تقاضا صورت می

مشاتریان در انتخااب ناوع ماواد اولیاه  ۀباف نظر و سلیقدست

رنگرزی، ناوع طارح و  ةمصرفی، نوع ریسندگی مواد اولیه، نحو

وع کااربری و در امار فرش، رجشامار و نا ةنقشه، شکل و انداز

خادمات پاس از  ۀسفارشاات، ارائا ةتوزیع مواردی چون اناداز

فروش، تحویل سفارش به مشتری و رعایات و مراقبات جهات 

ممانعت از پارگی، رطوبات و پوسایدگی فارش، چنادان ماورد 

فعااالن ایان صانعت باا نظار  البتاه باه ؛گیاردتوجه قارار نمی

امر تولید و چاه در چه در  ؛مشتریان ۀگرفتن نظر و سلیقجدی

باف به شاکل کناونی فرش دست ۀامر توزیع امکان تغییر عرض

بااا  (1387آسااایش و فرجاای )وجااود دارد. در همااین زمینااه، 

 ۀباف باه منظاور ارائابررسی نظام تولید و توزیع فارش دسات

 راهکار مناسز با تکیه بر تبدیل نظام فشاری به نظام کششای،

به این نتیجه رسیدند که وضعیت فعلای نظاام تولیاد و توزیاع 

یان ه ابا ؛باف ایران مبتنی بار نظاام فشااری اساتفرش دست

معنی که هم در تولید و هم در توزیع این محصاول کمتار باه 

باف شود و فعاالن فارش دساتمشتری توجه می ۀنظر و سلیق

باف خااود در بازارهااای هاادف فاارش دساات ۀایااران بااه عرضاا

فارش و هنار  ۀپردازند، به این امید که مشتری باا مالحظامی

اما در بسیاری از ماوارد ایان مهام  ؛دشو ها تشویق به خریدآن

شود و رقبای ایران در بازارهای هدف باا در  کارساز واقع نمی

های مورد دلخواه مشاتریان این وضعیت به تولید و توزیع فرش

پردازناد. ه میهدف از نظر رناگ، شاکل، انادازه، طارح و نقشا

دهااد بااا نتااایج حاصاال از ایاان مطالعااه نشااان می ،همچنااین

باف امکاان تبادیل سازی فعاالن فرش دساتریزی و آگاهبرنامه

 نظام تولید و توزیع مبتنی بر فشاری به کششی وجود دارد.
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ماوردی در  ۀدر یاک مطالعا (1388)همکاران مظهری و  

هاای تولیادی فارش بایجان شرقی، باا ارزیاابی نظاماستان آ ر

های چندمعیاری نشان دادند که باف با استفاده از تکنیکدست

در مقیا  واحدهای بزرگ تولیدی، نوعی از نظام کارفرمایی به 

 ةتوان گفت شیو)می« نظام مشارکتی با رویکرد کارفرمایی»نام 

شاود(، عاالوه کارفرمایی انجام می ةتولید مشارکتی که به شیو

بر نظام کارفرمایی متداول، وجود دارد که هر دو شایوه از نظار 

ها در ساط  بااالتری قارار عملکرد کلی نسبت به دیگار شایوه

ترین نظاام تولیاادی در دارناد و در نتیجاه باه عنااوان مناساز

 باف  کر شدند.صنعت فرش دست

اجتماعی کاهش کیفیت -دیعلل اقتصا (1388میرکتولی )

د و نشان داد که اکثر قریز به اتفاق کرفرش ترکمن را بررسی 

 بافند؛ روشی که عمادتاًبافان به روش دستمزدی قالی میفرش

بافی نیز به کمیت توجه دارد تا به کیفیت. آموزش مهارت قالی

گرفت، در حالی که این به روش سنتی در این منطقه انجام می

ی نیازهای جدید در قلمرو صنعت فرش ترکمن گوروش جواب

یااری در رغم اهمیات نقاش مثبات مشاارکت و همنبود. علای

یاااری بااین بهبااود رواباار کااار و تولیااد و کیفیاات فاارش، هم

بافاان در بافان اند  گازارش شاد. پایگااه اجتمااعی قالیقالی

منطقه نیز بسیار نازل بوده و باعث عدم اساتقبال نیروهاای باا 

 مند در این عرصه شده بود.و نخبه و تواناستعداد 

فرش  ةافزودارزش ۀبا مقایس (1385کیانی ابری و خاقانی )

فرماایی در ساه باف در شرایر تولید کارفرمایی و خویشدست

باف(، اصفهان )فرش یاک  رع و استان همدان )فرش روستایی

شکولی( به این نتیجه رسیدند نیم( و فار  )فرش عشایرباف ک

فرمایی و کارفرماایی در ساه افزوده در شرایر خویشکه ارزش

های مااورد باشااد. در تمااام اسااتاناسااتان مااذکور متفاااوت می

افااازوده در شااارایر کارفرماااایی بااایش از بررسااای ارزش

فرمایی است و به دلیال ایان اسات کاه کارفرمایاان باا خویش

توان به دو می ،اند. بنابراینهقیمت باالتری فرش خود را فروخت

کمتاار همیشااه  ۀمهاام در ایاان رابطااه رسااید؛ هزیناا ۀنتیجاا

افزوده باالتری را به همراه ندارد و کارفرمایاان باه دلیال ارزش

 ةافازوداند ارزشباالتر و بازاریابی بهتار توانساته ۀداشتن سرمای

باه طاوری کاه میاانگین قیمات فارش  ؛خود را افزایش دهند

تر فرمایی بوده و ساود اضاافهها باالتر از خویشآن ةشدفروخته

 آورند.نیز به دست می

باا بررسای نقاش  (،2015) 1نیاامانیان بیدختی و صاادقی

گذاری در هااای روسااتایی در افاازایش درآمااد و ساارمایهتعاونی

هااای فاارش مااوردی: تعاونی ۀصاانایع دسااتی )مطالعاا ةحااوز

استان خراسان رضوی( به ایان نتیجاه رسایدند کاه  بافدست

ثری در تولیااد فاارش ؤباف نقااش مااهااای فاارش دسااتتعاونی

کنناد. صادرات آن باازی می ۀباف بدون نقم و در توسعدست

پوشاای و کردن بااه چشمهااا در کمااکوری ایاان تعاونیبهااره

باه عناوان منباع ایجااد درآماد و  هاابردن مشاکالت آنازبین

ر ایاان صاانعت قاباال مالحظااه بااوده اساات. گذاری دساارمایه

سازی ماواد باا کیفیات های بافت و آمادهکردن بر روشنظارت

هاا، داشاتن عالمات تجااری و هویات، باال توسار ایان تعاونی

ها، هماه موضاوعات مهمای ها و نماینادهکاهش نقش واساطه

شود. تولید همه این صنعت باارزش می یهستند که باعث ارتقا

باف موجاز درآماد و ویاژه فارش دساتهب، نوع صنایع دستی

گذاری افزوده قابل توجه شده اسات. سارمایهداشتن یک ارزش

در این بخش کمک خواهد کرد تا از اقتصاد انحصااری رهاایی 

ها در بخش روساتایی نیااز باه حمایات و یابد. این نوع فعالیت

گذاری بیشااتر دولاات دارد کااه باعااث ساارعت تولیااد ساارمایه

ها، تولیدکننده را در این زمینه تقویات حمایتشود. چنین می

 شود.کند که موجز کاهش بیکاری میمی

تاوان با توجه به مطالاز  کرشاده در مطالعاات فاوق، می

هاای تولیاد فارش در منااطق د کاه روشکارچنین استنباط 

تولیاد  ةهاا براساا  شایومختلف متفاوت بوده و کیفیت نهاده

های باالتر و ای کیفیت نهادهکارفرمایی دار ةمتفاوت است. شیو

 ،شادهافزوده باالتری اسات. باا توجاه باه مطالاز مطرحارزش

ایان اسات کاه آیاا  ،شاودپرسشی که در این زمینه مطرح می

فرمایی است؟ چه عواملی خویش ةکارفرمایی بهتر از شیو ةشیو

ثر اسات؟ ؤهای دیگار ماکارفرماایی بار شایوه ةدر برتری شیو

هااایی اساات کااه ساابز باااالرفتن گیکارفرمااا دارای چااه ویژ

افزوده تا چه حاد ده است و این ارزششاین شیوه  ةافزودارزش

به دست بافنده خواهد رسید؟ بررسی مطالعاات نشاان داد کاه 

 ۀهای تولید فرش در شهرساتان زنجاان مطالعاروش ۀدر زمین

کیفیات  ۀجامعی صورت نگرفته است تا از این طریق به مقایس

های تولیادی و مسائلی از این قبیل در روش فرش، بازار فروش

هاادف از ایاان پااژوهش بررساای  ،مختلااف پرداخاات. بنااابراین

باف در های تولیاد موجاود در نظاام تولیاد فارش دساتروش
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های هر ویژگی ،باشد. همچنینروستاهای شهرستان زنجان می

فااروش و بازاریااابی، کیفیاات فاارش  ۀهااا در زمیناایااک از نظام

هاا ماورد بحاث قارار خواهاد هریک از روش تولیدی و فراوانی

 گرفت.

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

در ساه بخاش از شهرساتان  مناطق روستایی مورد مطالعه

پشتلو قرار داشاتند. زنجان شامل بخش مرکزی، زنجانرود و قره

ن بین روستاهای مورد مطالعه از مرکز استان و شهرساتا ۀفاصل

ا ت 11 ۀترین روستاها در فاصلطوری که نزدیک به ؛دمتفاوت بو

ز کیلاومتر ا 80تاا  66 ۀها در فاصالکیلومتر و دورترین آن 25

 مرکز استان و شهرستان قرار داشتند. 

 . روش تحقیق2. 2
و کیفای  یشناسای ترکیبای کم ااین پژوهش از یک روش

ز اموردی  ۀاستفاده کرده است. بخش کیفی با استفاده از مطالع

ا از قبیال تحلیال اساناد و هاطریق فنون کیفی گردآوری داده

 3و ارزیابی مشاارکتی روساتایی 2فنون ارزیابی سریع روستایی

ساااختاریافته های نیمهای متمرکااز، مصاااحبههااچااون گروههم

کنندگان در بخش کیفای پاژوهش عباارت انجام شد. مشارکت

و  فاارش ابریشاامی ةبودنااد از: خانوارهااای روسااتایی بافنااد

ای هگران بازار فرش ابریشم. براسا  تحلیل اسناد پروندهکنش

ه باف روستایی که برش دستشده در اتحادیه فخانوارهای بیمه

 .نویسندگان این مقاله انجام گرفت ۀوسیل

باف مشاخم شدگان فارش دساتهای بیمهبررسی پرونده

-نفر بیمه 3024تعداد  1394ماه اول  6و  1393در سال  کرد

باف در شاهر زنجاان، روساتاهای شهرساتان فرش دساتشده 

زنجان و چند روستا در شهرساتان ماهنشاان و ایجارود وجاود 

داشت که از این بین در سه بخش از شهرستان زنجاان، تعاداد 

در سال  نفر بود. 515باف ابریشمی شدگان روستایی فرشبیمه

روستای شهرستان زنجان حداقل یاک خاانوار  132، در 1394

باف )ابریشمی و غیرابریشمی( باود و از ایان ر روستا فرشدر ه

بافت. روستا حداقل یک خانوار فرش ابریشمی می 83در  ،میان

شاده، بررسی ةاست که در بیشتر خانوارهاای بافناد شایان  کر

باافی باود. قالی ۀفقر یک نفر در هر خانوار تحت پوشاش بیما

ش در اول پااژوه ۀآمده در مرحلاادسااتهبراسااا  نتااایج باا

ساختارمند در دو روستای وننق و مشاکین و های نیمهمصاحبه

نامه در دو روسااتای سااهرین و انجااام پااایلوت تساات پرسااش

ارمغانخانه مشخم شد که تعداد بافندگان فرش ابریشم صارفاً 

شود و تخمین زده شاد کاه از شدگان محدود نمیبه آمار بیمه

هاا بیماه درصاد آن 40فارش، حادود  ةکل خانوارهاای بافناد

فارش ابریشام در  ةخانوارهاای بافناد ۀبنابراین، جامع اند.نشده

خانوار تخماین  858نشده( بیمه شده وشهرستان زنجان )بیمه

زده شد. گرچه با مراجعه به روستا نتایج متفاوتی حاصل شد و 

 د. شمورد بررسی در هر روستا تصحی   ۀمجدد آمار جامع

ش کیفای، ی در بخاکنندگان روستایجهت تعیین مشارکت

باه  ؛طاور هدفمناد صاورت گرفات انتخاب روستاها و افراد باه

بااف ای که روساتاهای دارای حاداقل شاش خاانوار فرشگونه

که با توجه به  هرستان انتخاب شدشده در این شابریشمی بیمه

 محدودیت منابع و امکان عدم دسترسی به خانوارهای روستایی

خاانوار  6ای دارای حاداقل در روستاهای کوچک، تنها روستاه

روساتا  23دند که مشخم شاد شفرش ابریشم انتخاب  ةبافند

گیری و باا اساتفاده از روش نموناه دارای این ویژگای هساتند

اها رین افراد ایان روساتتخانوار به عنوان مطلع 90گلوله برفی 

گیری گلوله برفی از طریق ارتباطاات وش نمونهر.انتخاب شدند

های هاااای متمرکاااز و مصااااحبهز گروهفردی در قالااامیاااان

ساختاریافته انجاام گرفات. بافنادگان اصالی خاانوار و در نیمه

با  مواردی اعضای خانوار در این پژوهش شرکت کردند. در ابتدا

فای مراجعه به شورای اسالمی روستا تعدادی از افراد مطلع معر

 . شد و با مراجعه به این افراد، بافندگان دیگر معرفی شدند

روساااتای  23خاااانوار در  265پیمایشااای،  ۀر مطالعاااد

بااف شهرستان زنجاان کاه دارای حاداقل شاش خاانوار فرش

گیری تصاادفی براسا  فرمول نمونه ،شده بودندابریشمی بیمه

 ماورد مصااحبه قارارو  شدهتعیین درصد  5با خطای  ایطبقه

سای، گرفتند. شهر ارمغانخانه به عنوان یکی از مراکز ماورد برر

ده بق با تقسیمات کشوری اخیراً از روستا به شهر تبدیل شمطا

 بود، هرچند مشابهت روستایی با دیگر مناطق ماورد بررسای را

گویان سااکن نفر از پاساخ 25در این پژوهش،  بنابراین،داشت. 

نفر سااکن در روساتاهای شهرساتان  240در این شهر بوده و 

 بودند.

ها و گاردآوری ترین موضوعات مورد توجاه در پرساشمهم

باف های تولید فرش دستبودند از: بررسی روش شواهد عبارت

هاا و های تولید و بررسی کیفیات نهادهروش ۀابریشمی، مقایس



 20پیاپی   /4  ریزی روستایی                                                                    شمارۀمجلّه پژوهش و برنامه                                                                                                          152    

 

   

 152 

کیفیت فرش تولیادی در دو روش تولیادی. در بخاش کیفای 

االت مربوط به روش تولید به صاورت بااز از ؤاگرچه در ابتدا س

 ۀوتحلیل بار مبناای نظریاولی در تجزیه ؛بافندگان پرسش شد

هاای تولیدشاده در های فرشها و ویژگیکیفیت نهاده 4بنیانی

به منظاور  ،همچنین .دشبندی هر روش در ابعاد مختلف طبقه

 ؛ها مورد آزمون قرار گرفتنادهای تولید، دادهتحلیل بهتر روش

ها، کدبناادی ةهااا از شاایودر تحلیاال داده ،عااالوه باار ایاان

کنندگان اساتفاده شاد. های مشاارکتگفتهسازی و نقل مفهوم

 (1)شاکل ها مطاابق تحلیل دادهوبنیانی، تجزیه ۀبراسا  نظری

 در چند مرحله به شرح زیر انجام گرفت:

کااه در  د، ایاانشااال پااژوهش مطاارح ؤاول، ساا ۀدر مرحلاا

باف های تولید فارش دساتروستاهای شهرستان زنجان، شیوه

ی چیست و چه عواملی در انتخاب روش تولیاد توسار ابریشم

 باشد؟ثر میؤبافندگان روستایی م

گیاری دوم با توجه باه موضاوع پاژوهش نموناه ۀدر مرحل

گاران فعاال ین صورت که کنشبه ا ؛مبتنی برنظریه انجام شد

گیری شادند. باه ایان باف ابریشمی نمونهفرش دست ۀدر زمین

گرفتاه شاد. در کاره برفی بهگیری گلولمنظور یک روش نمونه

 ةهای تولیاد، ابتادا برخای کارفرمایاان تولیدکننادروش ۀزمین

های فرش ابریشم و فاروش فرش ابریشمی و فروشندگان نهاده

فرش در شهر زنجان )واقع در پاساژ شایرمحمدی( و کارکناان 

فرش روستایی ماورد مصااحبه قارار گرفتناد و اساناد  ۀاتحادی

بااف ابریشام، از آن روساتاهای فرشها بررسای شاد. پاس آن

گران هاا، آماوزششده، برخی فروشاندگان نهادهبافندگان بیمه

بازرگانی مشخم شدند. در ایان فرش کل  ةفرش و رئیس ادار

-مرحله، دو روستای وننق و مشکین که باه عناوان پرجمعیات

بااف معرفای شاده ترین روستاها از نظر تعداد خانوارهای فرش

ستای نمونه انتخاب شدند. در مراجعه به دو رو بودند، به عنوان

گاران جدیادتری جهات بررسای وننق و مشکین، مجدد کنش

شااامل برخاای  ،مشااخم و بااه عنااوان نمونااه مشااخم شاادند

فارش در شاهرهای زنجاان، قام، کاشاان و  ۀکارفرمایان واسط

و  ها در شهرهای زنجان، قام، کاشاانتبریز و فروشندگان نهاده

 تبریز.

شاده االت بااز طراحیؤم، باا اساتفاده از ساساو ۀدر مرحل

نظر مورد مصاحبه انفارادی یاا  موردۀ توسر تیم پژوهش، نمون

آوری هاا جماعهای متمرکز قرار گرفات و دادهگروهی در گروه

 د.ش

دسات آماد و ه چهارم، نتایج براسا  موضوع با ۀدر مرحل

در جدول برخی نتایج حاصال از  ،به عنوان مثال ؛دشکدبندی 

  اند.دهشه با روستاییان کدبندی مصاحب

الف، استخراج یا سااخت مفااهیم: باا اساتفاده از  4 ۀمرحل

باا  ،به عنوان مثاال ؛آمده، مفاهیم استخراج شدستدهکدهای ب

مفااهیم زیار حاصال شاد: بافات  استفاده از کدهای حاصل در

بری، عدم توان فرمایی، مزدی و سهمخویش ةفرش به سه شیو

ن یافاات بااازار مناسااز، نبااود کارفرمااا باارای مااالی، عاادم تااوا

فرماایی، نداشاتن خویش ةه شیوبگذاری از دالیل بافت سرمایه

های تولید، وجود مشکالتی در بافات دانش در مورد دیگر شیوه

 ةفرمااایی از دالیاال بافاات بااه شاایوماازدی و خویش ةبااه شاایو

ود باال در روش سبربودن روش مزدی، بری، سختی و زمانسهم

  و از این قبیل.مزدی 

باه صاورت  4تاا  1: طی انجام پاژوهش، مراحال 5 ۀرحلم

االت فراموش شود و ؤمستمر تکرار شد. ممکن بود بخشی از س

ال ایجااد شاود، در ایان حالات باه ؤیا طی انجام پاژوهش سا

 ،گران بازار و روستاییان دوبااره مراجعاه شاد. در نهایاتکنش

در بافات  ،برای مثال ؛الف( 5 ۀند )مرحلشدبندی مفاهیم طبقه

بری( فرمایی و کارفرمایی )مزدی و سهمهای خویشفرش شیوه

وجود دارد. بافندگان به دلیل نداشتن توان ماالی بارای خریاد 

ها، نبود توان شناخت بازار مناسز برای فروش فرش و در نهاده

گذاری و دادن تعدادی از روستاها نبود کارفرماا بارای سارمایه

 ةو ماوارد دیگار از دالیال بافات باه شایو فرش باه بافنادگان

بری نیز به دلیل عدم شاناخت سهم ةفرمایی است. شیوخویش

های تولید دیگر و سختی روش مزدی و عدم تاوان ماالی شیوه

فرمااایی در تعاادادی از روسااتاها توساار خویش ةباارای شاایو

بعاد از  گیرد.بافندگان جهت تولید فرش مورد استفاده قرار می

شادن اشباع 6 ۀد )مرحلاشابندی مفاهیم کامل که تقسیم آن

بررسی  7 ۀها مشخم شد )مرحلها(، ارتباطات بین طبقهطبقه

عادم تاوان ماالی از  ،باه عناوان مثاال ؛ها(ارتباطات بین طبقه

مزدی  ةفرمایی و بافت به شیوخویش ةدالیل عدم بافت به شیو

هااا، بری اساات. پااس از بررساای ارتباطااات بااین طبقااهو سااهم

باه عناوان مثاال، ایان ؛ الف( 7 ۀسازی انجام شد )مرحلیهفرض

دست آمد که عدم شناخت بازار و عادم تاوان ماالی، ه نتیجه ب
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بیشتر از  ةهمچنین سود بیشتر در روش مزدی از دالیل استفاد

ها مناساز مزدی نسبت باه ساایر شایوه ةاین شیوه بود و شیو

 باشد. می

ظریه: برای بررسای ر نبگیری مجدد مبتنی ، نمونه8 ۀمرحل

-دوبااره نموناه ۀال پژوهش در مناطق دیگر، بر مبنای نظریؤس

 21شاده در گیری انجام شاد و عاالوه بار دو روساتای بررسی

آوری جماع 9 ۀد )مرحلاشال پژوهش مطرح ؤروستای دیگر س

و  هاا و کدبنادیآوری دادهها(. در این مرحله پس از جمعداده

گاران عاالوه بار هاا، پژوهشبنادی آنساخت مفاهیم و طبقاه

-مزدی و دالیل بافت به این شیوه، متوجه شیوه ةشناخت شیو

فرماایی و خاویش هاایهای تولیادی دیگاری از جملاه شایوه

مشاارکتی در منااطق ة بری، همچنین عادم وجاود شایوسهم

س از اشاباع پا د.شاهای تولیاد تحلیال روستایی شده و شیوه

-هاا(، طبقاهشادن طبقاه، اشباع10 ۀمطالز مورد نیاز )مرحل

( ها، آزمون فرضیه11 ۀسازی انجام شد )مرحلها و فرضیهبندی

ین حاصل در این مرحله ا هایهکه به عنوان مثال یکی از فرضی

از  بود که سود باال در روش مزدی به دلیل برخورداری کارفرما

ای کاه از ناهبه گو ؛ای استمنابع باالی اطالعاتی، مالی و نهاده

هاا های وسیع ارتباطی برای شناخت بازار و کیفیت نهادهکانال

از مناابع ماالی کاافی بارای خریاد  ،برخوردار بوده، همچناین

گذاری بیشتر در تولیاد های با کیفیت و مرغوب و سرمایهنهاده

قبلای مبنای بار معرفای  ۀفرش برخوردار است. بنابراین فرضی

کاه د شابرتار رد شاد و مشاخم  ةشیومزدی به عنوان  ةشیو

ای هاادهبافندگان نیز با برخورداری از منابع اطالعاتی، ماالی و ن

الاف،  11 ۀتوانند تولید پرسودی داشته باشند. )مرحلکافی می

 اهیم وقائم به  ات(. منظور از این نظریه، ارتباط بین مف ۀنظری

دسات آماده اسات و مراحال ه هایی است که از نتایج بدیدگاه

ر این نظریه در صورتی کاه بتواناد دکند. خود را طی می ۀاولی

تواناد باه می ،یید قرار گیاردأمناطق دیگر نیز مورد بررسی و ت

تاایج نرسامی مطارح شاود. در بخاش بعاد  ۀعنوان یک نظری

باه  ربوطماولیه یا قائم به  ات  ۀشده به طور مبسوط نظریارائه

 م آمده است.های تولید فرش ابریشروش

ای باا مقایساه -وصایفیشناسای تی از روشدر بخش کم ا

های شناساای پیمایشاای و فنااون مصاااحبهاسااتفاده از روش

ساااختارمند اسااتفاده شااد. جهاات تعیااین روایاای محتااوایی و 

نامه با اساتفاده ی، ابتدا پرسشنامه در بخش کم ظاهری پرسش

باف، آموزشای فارش دسات ةارچوب نظری، مباحاث دورهاز چ

ویاژه هبا ،شادهجامنتایج مطالعات کیفی و مطالعاات پیشاین ان

انارکی و  (1394کرمی دهکردی ) ۀمربوط به مطالع ۀنامپرسش

نامه در یک پانال تخصصای تهیه شد و سپس پرسش (1391)

گران و استادان دانشاگاه ماورد بحاث قارار متشکل از پژوهش

نامه نهادهای مرباوط، پرساشگرفت کاه پاس از اعماال پیشا

نفاار از  30نامه، تصااحی  شااد. باارای تعیااین پایااایی پرسااش

بافندگان فرش ابریشمی در دو روساتای ارمغانخاناه و ساهرین 

انتخاب شدند و مورد مصاحبه قارار گرفتناد. ابتادا خواناایی و 

گویان ا باین پاساخهاا و مقیا هاالت، گزیناهؤقابلیت فهم سا

 د.شا مشخم هپاسخبررسی شد و بعد ثبات 

 . مبانی نظری تحقیق3
 بافهای تولید فرش دست. روش1. 3

هاای در طارح آماارگیری کارگاه (1381مرکز آمار ایاران )

ها برحسز شیوه یا نظام آنبندی صنعتی کشور، اقدام به طبقه

گاران و تولیدی کرده اسات و بار ایان اساا ، برخای پژوهش

اند. در ایان زمیناه، بندی کردهارشناسان تولید فرش را طبقهک

لطیفاای، سااعدی، و  (1388مظهااری و همکاااران )مطالعااات 

باه ساه ناوع نظاام تولیادی  (1392شعبانعلی فمی و مشرف )

نناد کاه کباف کشاور اشااره میمتفاوت در تولید فرش دسات

 اند:اختصار در زیر آمدههای هریک بهویژگی

 

 فرمایی. نظام تولید خویش2. 3
-به این نوع نظام، شیوة تولید به حساب خود نیز گفته می

شود. در ایان نظاام، واحادهای تولیادی باه صاورت انفارادی 

کنند و مدیریت این نظام بر عهدة شاخم )خانگی( فعالیت می

لیاه و کلیۀ مراحل تولید، تهیۀ مواد اوبافنده است؛ یعنی انجام 

بااف باف اسات. قاالیبافی از جمله نقشه بر عهدة قالیابزار قالی

های خاود برحسز سلیقه و درنظرگرفتن امکانات و محادودیت

کند و ناوع بافات و مادت زماان اقدام به تهیۀ نقشه و غیره می

ند. رساابافت را تعیین و بعد از اتمام فرش، آن را به فاروش می

در این نوع نظام ممکن است بافنده سافارش بپاذیرد، در ایان 

صورت، انتخاب نقشاه، موعاد تحویال فارش و قیمات از قبال 

شاود. در ایان صاورت ساود و دهنده تعیین میتوسر سفارش

 شود.زیان متوجه بافنده می
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 . نظام تولید کارفرمایی3. 3
تای در این نوع نظام کارفرما )یک فارد و یاا یاک نهااد دول

بافنده  کند و بهاست(، مواد اولیه، دار قالی و نقشه را تأمین می

دهاد و در نهایات، محصاول تولیادی خاود را باه دستمزد می

تواند خصوصای و یاا رساند. این نوع واحد تولید، میفروش می

تولیاد باه »دولتی باشد. یکای از واحادهای تولیاد خصوصای، 

 به سفارش کارفرمااست. در این صورت بافنده « حساب دیگران

ن گیارد، در ایادر خانه یا کارگاه فرش را بافته و دساتمزد مای

 شود.حالت سود و زیان متوجه کارفرما می

 . نظام تولید مشارکتی )تعاونی تولید(4. 3
های تولید فرش  کر شاده این شیوة بیشتر در قالز تعاونی

هاای تعااونی است. در این بین، سه هدف اصلی بارای شارکت

( تاأمین 1ناد از: اباف بیان شاده اسات کاه عبارتدست فرش

نیازهای مشتر  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاا و کماک 

( تاارویج و تحکاایم مشااارکت، 2بااه تحقااق عاادالت اجتماااعی؛ 

های مربوط به تولید ( انجام فعالیت3همکاری و تعاون عمومی؛ 

 های اعضا در چهارچوب مصال  عمومیفرش و تأمین نیازمندی

باف، ها. در نظام تعاونی فارش دساتها و قیمتو کاهش هزینه

بافی را دیگر مواد اولیه و وسایل قالیبافان با یکتعدادی از قالی

کنناد و در گیری میکنند، به صورت مشتر  تصامیمتهیه می

دیگر همکااری دارناد. هادف از تشاکیل تمام مراحال باا یاک

صاادی در ایان صانعت، تعاونی، برقراری عدالت اجتماعی و اقت

بااف، بهباود افازوده باه دسات قالیبازگشات حاداکثری ارزش

  .(1جدول ) تولیدات و افزایش صادرات است

 هابرخی از نتایج حاصل از مصاحبه با روستاییان و کدبندی آن -1 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 کدبندی )مفاهیم( هانقل قول وستار -بافندگان

 :1ة بافند

 روستای مشکین

 ةدر ایاان روسااتا بیشااتر بااه شاایو

 مزدی فعالیت دارند.

 

 :2 ةبافند

 روستای وننق

ة ماااا دوسااات داریااام باااه شااایو

ولای  ؛فرمایی فعالیت کنایمخویش

 ها را نداریم.خرید نهاده ۀهزین

 

 :3 ةبافند

 آبادروستای گمش

مازدی را  ةما توان بافات باه شایو

مزدی بافت فرش  ةاریم، در شیوند

چاون تاوان  ؛برمشکل است و زمان

 ةها را ناداریم باه شایوخرید نهاده

 کنیم.بری فعالیت میسهم

 

 :4 ةبافند

 روستای ولیاران

فرمااایی روش تولیااد خویش ةشاایو

ولاای مااا توانااایی  ؛مناساابی اساات

های تولیدشده خود را فروش فرش

 نداریم.

 

 

 

 :5 ةبافند

 ای آقکندروست

 ةدر این روستا بیشتر افراد به شایو

فرمااایی فعالیاات دارنااد. در خویش

ماازدی سااود بیشااتری بااه  ةشاایو

ولاای هاای   ؛رساادبافناادگان می

کارفرمایی حاضر به دادن فرش باه 

 این روستا نیست.

 

 :6 ةبافند

 روستای بزوشا

بری باه ماا کارفرما به صورت سهم

 دیگاری ةدهاد، ماا شایوفرش می

 فت بلد نیستیم.برای با

 

 

 

عدم توان مالی، عدم توان 

یافت بازار مناسب، نبود 

کارفرما برای 

گذاری، دالیل بافت سرمایه

 فرماییخویش ۀبه شیو

نداشتن دانش در مورد دیگر 

های تولید، وجود شیوه

 ۀمشکالتی در بافت به شیو

دالیل فرمایی، مزدی و خویش

  بریسهم ۀبافت به شیو

 بافت به سه شیوه، 

بری و مزدی، سهم

 فرماییخویش

بربودن روش سختی و زمان

مزدی، سود باال در روش 

 مزدی
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 بنیانی ةفرآیند و خروجی پژوهش براساس نظری -1 شکل

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 

 های تحقیق. یافته4
های تولیدد فدرش ابریشدمی در روسدتاهای شیوه .1. 4

 شهرستان زنجان
د، تولید فارش باه ششاره طور که در بخش پیشینه اهمان

تاوان در گیرد کاه هریاک را میمختلف صورت می ةچند شیو

( 2فرماایی، ( خویش1بندی کرد: یک نظام تولیدی مجزا طبقه

( مشااارکتی )تعاااونی(. نتااایج حاصاال از ایاان 3کارفرمااایی و 

فرماایی و خویش ةپژوهش نشان داد که تولید صرفاً به دو شیو

 گرفت.رستان زنجان صورت میکارفرمایی در روستاهای شه

 فرمایی خویش ۀتولید به شیو. 1 .1. 4
دسااته  فرمااا آندر ایاان نظااام تولیااد، بافناادگان خااویش

 ۀگرفتناد کاه سارمایمای روستایی را در بارة خانوارهای بافند

 فرآیند

ال پژوهشیؤ. طرح س1  

گیری مبتنی بر نظریه. نمونه2  

 گران بازار وآوری داده از کنش. جمع3

 روستاهای وننق و مشکین

. کدبندی نتایج4 الف. مفاهیم 4   

دائمی و مستمر  ۀ. مقایس5

ها و مفاهیمشاخص  

روستا 23در  آوری داده. جمع9  

گیری مبتنی بر نظریهنمونه.  8  

ها. بررسی ارتباطات بین طبقه7  

هاشدن طبقه. اشباع6  

سازیالف. فرضیه 7  

ها. آزمون فرضیه11  

هاشدن طبقه. اشباع10  

قائم به ذات ۀالف. نظری 11  

 خروجی

بندیالف. طبقه 5  
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کافی برای خرید مواد اولیه را داشتند. در این نظام، بافناده یاا 

نقشاه و ماواد اولیاه باه  ۀیکی از دیگر اعضای خانوار برای تهی

ۀ فروشندگان در بازار فرش ابریشم شهر زنجان )واقع در منطقا

کرد. آباد در پاساژی به نام پاساژشیرمحمدی( مراجعه میاسالم

خریاداری یاا  -نیااز و نقشاه پس از انتخاب نقشه، لوازم ماورد

بافنده بود یا توسر هماان  ةشد. چله دوانی یا بر عهداجاره می

 شد. در قبال پرداخت هزینه انجام میفروشنده 

در حین بافت، بافندگان اساتادکار و دارای مهاارت کاافی، 

 خود بر کیفیت بافت نظارت داشتند و نواقم احتماالی را رفاع

کردند. در صورتی که بافنده از مهارت کافی برخوردار نباود می

های تولیدشده نواقصای داشاتند کاه در بسیاری از موارد فرش

شد. اگرچه براسا  نظار آمدن کیفیت فرش میه پایینمنجر ب

هاا، باه هنگام فاروش نقشاه و دیگار نهاده ةبافندگان، فروشند

 راهنمایی و حضور جهات نظاارت ةمنظور بازاریابی بیشتر، وعد

ه باولی در عمل مراجعه حضاوری  ؛دادبر بافت را به بافنده می

کار از کیفیت تازهة کرد و در نتیجه بافندمحل تولید فرش نمی

شد. مصاحبه با یکای از فروشاندگان نامناسز فرش مطلع نمی

د کاه علات عادم کاربازار فرش ابریشم شهر زنجاان مشاخم 

ان ها، کمبود وقت و فاصله بین روستاها با شهر زنجاآن ۀمراجع

 بود.  

 کارفرمایی  ۀتولید به شیو. 2 .1. 4
الزم  ۀایولی به دلیل داشتن سارم ؛کارفرما فرد بافنده نبود

مین مواد اولیه، بافندگانی را طبق قرارداد جهات بافات أبرای ت

اصاطالحی باود کاه « کارفرماا» ةد. واژکارفرش اساتخدام می

ولی این واژه در بین خود کارفرماهاا  ؛بردندکار میه بافندگان ب

و در باین « تولیدکنناده»و بازاریان فرش ابریشم شهر زنجاان 

کش و قبیل رنگرز، طراح، چلهگران صنعت فرش از دیگر کنش

مصطل  بود. در این حالات کارفرماا « دالل»از این قبیل به نام 

صورت مازدی، یاا ه یا ب ؛بستبا بافنده به دو صورت قرارداد می

بری )نصف نصف(. کارفرما طی قراردادی با بافناده مقادار سهم

 ۀد و تهیاکارمواد اولیه، نقشه و مدت زمان بافت را تعیین مای

حالات دیگار در  شاد.کارفرما تعیاین می ةعهد ها برنهاده ۀکلی

نصاف )در زباان -بری یا نصافصورت سهمه بافت کارفرمایی، ب

شود( است. در این حالت پس از ترکی اصطالحاً یارلخ گفته می

 شد.اتمام بافت، فرش به کارفرما تحویل داده می

 تولیدیۀ اطق مورد بررسی براساس شیومن .2. 4

در ساه بخاش از شهرساتان  تایی مورد مطالعهمناطق روس

پشتلو قرار داشاتند. زنجان شامل بخش مرکزی، زنجانرود و قره

بین روستاهای مورد مطالعه از مرکز استان و شهرساتان  ۀفاصل

تا  11 ۀترین روستاها در فاصلطوری که نزدیک به ؛متفاوت بود

متر از کیلاو 80تاا  66 ۀها در فاصالکیلومتر و دورترین آن 25

ترین روستاها مرکز استان و شهرستان واقع شده بودند. نزدیک

در بخااش مرکاازی شهرسااتان و دورتاارین روسااتاها در بخااش 

پشتلو قرار داشتند. مناطق مورد بررسای از نظار زنجانرود و قره

وضااعیت طبیعاای جاازق مناااطق کوهسااتانی و دشااتی بودنااد. 

شاتلو و پماورد بررسای در بخاش قاره ةبیشترین تعداد بافناد

تولیاد،  ةکمترین در بخش زنجانرود ساکن بودند. براسا  شیو

 ةپشااتلو و زنجااانرود بااه شاایواکثاار بافناادگان در بخااش قااره

در حاالی کاه در بخاش مرکازی  ،دندکرکارفرمایی فعالیت می

 فرمایی به بافت مشغول بودند. خویش ةبیشتر به شیو

 بررسی تعداد بافنادگان براساا  دهساتان نشاان داد کاه

پشااتلو باااال و گویان در دهسااتان قاارهبیشااترین تعااداد پاسااخ

 تولیاد ةباشد. از نظار شایوکمترین تعداد در دهستان بناب می

گلاو، بیپشتلو باال، زنجانرود پایین، تهام، غنایهای قرهدهستان

 ،دنادکرکارفرمایی فعالیت مای ةمعجزات و بناب بیشتر به شیو

پشاتلوپایین و قاره هاای بوغداکنادیدر حالی که در دهساتان

 فرمایی غالز بود.تولید خویش ةشیو
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 های مورد مطالعه در پژوهشتوزیع فراوانی دهستان -2دول ج
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 نام دهستان نام بخش
 تعداد

 بافندگان
 درصد

-خویش

 فرمایی
 نام روستاها تعداد روستا کارفرمایی

 12 118 55 3/65 173 پشتلوباالقره پشتلوقره

 -قشالق -لگاهی -مشکین -ولیاران -وننق

 -اورتابالغ -سارمساقلو -سهرین -تپهقره

 قکندآ -رمغانخانها -اوچبالغ

 سیرانحاجی 1 0 7 6/2 7 قره پشتلو پایین پشتلوقره

 دکناون-آرشحاجی 2 5 6 2/4 11 زنجانرود باال مرکزی

 آبادگمش -چریانرهق -آقاباغلوجه 3 20 4 1/9 24 زنجانرود پایین زنجانرود

 همایون 1 9 1 8/3 10 تهم مرکزی

 بزوشا 1 8 2 8/3 10 غنی بیگلو زنجانرود

 جوقپنبه 1 5 2 6/2 7 معجزات مرکزی

 آباددیزج 1 2 1 1/1 3 بناب مرکزی

 آقکند 1 1 19 5/7 20 بوغداکندی مرکزی

  23 168 97 100 265 جمع 
 

گویان براسا  هر روستا نشاان داد کاه خبررسی تعداد پاس

گویان در روستاهای مشکین و ساهرین و بیشترین تعداد پاسخ

 ةآرش بودناد. براساا  شایوکمترین تعداد در روستای حاجی

پشتلو(، آباد، آقکند )قرهتولید، روستاهای مشکین، وننق، گمش

-کارفرماایی فعالیات مایة اورتابالغ و سارمساقلو فقر به شایو

تپاه، حااجی سایران و در حالی که در روساتاهای قاره ،دنکرد

نتایج .فرمایی به بافت مشغول بودندخویش ةآرش به شیوحاجی

مدت اقامات خانوارهاای بافناده براساا   (3)جدول حاصل از 

 27-39تولیدی نشان داد که بیشترین مدت اقامت باین  ةشیو

 ةساال کاه بیشاتر باه شایو 1-13سال و کمترین مدت باین 

 دند.کرکارفرمایی فعالیت می

 

 تولیدی ۀخود براساس شیو ةمدت اقامت خانوارهای بافنده در جامع توزیع فراوانی -3 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
مدت اقامت 

 )سال(
 کارفرمایی فرماییخویش درصد تعداد

13-1 8 3 2 6 

26-14 71 27 24 47 

39-27 135 51 52 83 

53-40 51 19 19 32 

 168 97 100 265 جمع

 

 ۀتعیددیم مددزد یددا سددهر فددروش در شددیو ۀنحددو .3. 4

 کارفرمایی

شاده در مزدی، پاس از پایاان بافات، فارش بافته ةدر شیو

شاد. براساا  گاذاری میقیمت« شورای مازد»شورایی به نام 

گااران بااازار و مصاااحبه بااا یکاای از اعضااای ایاان شااورا، کنش

دگان روستایی، این شورا هم در شهر زنجان و هم در شاهر بافن

یکی از کارفرمایان که عضو دائمی  ۀقم وجود داشت. بنا به گفت

این شورا در کال کشاور فقار در دو »شورای مزد زنجان بود، 

شااهر زنجااان و قاام وجااود دارد و بااه صااورت عرفاای در بااین 

یسات کارفرمایان تشکیل شده است. این گفته به معنای ایان ن

بلکاه شایوه و  ؛که فقر در این دو شهر بافت مزدی وجود دارد

ساابک دیگااری در شااهرهای دیگاار باارای تعیااین ماازد دیااده 
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نفاار از کارفرمایااان  5اعضااای اصاالی ایاان شااورا را «. شااودمی

بودن مالک ۀبه واسط هادادند که یکی از آنمختلف تشکیل می

نفر نیز باه مرکز خرید و فروش فرش ابریشم عضو دائم بود. دو 

 البدل عضویت داشتند.عنوان عضو علی
 

 فعالیت شورای مزد ۀهای روستاییان در مورد نحونقل قول -4ل جدو

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 کدبندی )مفاهیم( هانقل قول بافندگان

 :1ة بافند

 باغلوجه آقاروستای

یلیون ت مفرش هش من فرشی را برای تعیین مزد به زنجان بردم. مزد من را برای

ون جا نه میلیندند، بعد از اعتراض من به شورای مزد قم بردم در آکرتومان تعیین 

 تومان تعیین کردند.

عدم رعایت عدالت در تعیین 

 مزد در شورای مزد زنجان

 : 2 ةبافند

 روستای آقکند

م دانییم. نمگذاری و تعیین مزد توسر شورای مزد اطالعی نداریقیمت ةما از نحو

 شده برای ما وجود دارد..که چه ارتباطی بین قیمت فرش و مزد تعیین

 ةعدم آگاهی بافندگان از نحو

 تعیین مزد توسر شورای مزد

 : 3ة بافند

 روستای وننق
 کند. شورای مزد قم، مزد بیشتری برای فرش تعیین می

تعیین مزد باالتر در شورای 

 مزد قم

 : 4ة بافند

 روستای مشکین

ع اطر نفبه خ باشند و در تعیین مزدن شورای مزد از کارفرمایان فرش میکارشناسا

زد را، مکنند تا کارفرمایان دیگر در شوخود در آینده مزد کمتری تعیین می

 ند.کنها را نیز کمتر تعیین بافندگان آن

وجود روابر در تعیین مزد و 

 عدم رعایت عدالت 

 

شاده باود و تههاای بافاین شورا کارشناسای فارش ۀوظیف

مقدار مزد را با توجه باه زماان بافات، کیفیات بافات، طارح و 

کردند که کارفرما مکلف باود ایان نقشه، اوضاع بازار تعیین می

 (5)جدول مزد را طبق نظر شورا به بافندگان پرداخت کند. در 

یات و فعال ةهاای بافنادگان در ماورد نحاوای از نقل قولنمونه

یکی از روستاییان  ،به عنوان مثال ؛تعیین مزد آورده شده است

کاه کارشناساان  که در شاورای مازد باه دلیال ایان کردبیان 

خااطر مالحظاات ه باشاند و باارزیاب خود از کارفرمایاان مای

صنفی بین کارفرمایان اغلز میازان دساتمزد بافنادگان کمتار 

ای از نمایناده به دلیل عادم وجاود ،شود. همچنینارزیابی می

اطالع هستند. از دیاد قیمت گذاری بی ةها از شیوبافندگان، آن

کارفرمایی مزدی، شورای مازد شاهر قام در  ةبافندگان در شیو

تر عمل کارده تعیین مزد نسبت به شورای شهر زنجان باانصاف

 است.

بری پس از پایاان بافات، فارش باه کارفرماا سهم ةدر شیو

ی رما پس از انجام عملیات تکمیلی روشد. کارفتحویل داده می

-فرش، در شرایطی که بازار مناسز بود، فرش را به فروش می

 رساند. 

مبلغ دریافتی از فروش به صورت مسااوی باین کارفرماا و 

د. این حالت از بافت شرایر خاصی داشات شبافنده تقسیم می

ده شاهای بافندگان  کار قول باتوجه به نقل (4)جدول که در 

 ةبرخی از شرایر عباارت بودناد از: اناداز ،به عنوان مثال ؛است

فرش از یک حداقل نباید کمتر باشد، لزوم نیاروی کاار کاافی، 

تربودن بافت این نوع فرش نسبت به تربودن نقشه و آسانساده

بودن آن برای افاراد روش کارفرمایی مزدی و در نتیجه مناسز

وانایی جسمانی کمتری دارند، بازارپسندی کمتار، تر که تمسن

ها و تعهاد بافناده باا فروش پایین و قیمت کمتر این نوع فرش

روز های بهاتمام فرش در زمان معین. کارفرمایان در بافت نقشه

گذاری و انتخااب ایان و بازارپسند تمایل چنادانی باه سارمایه

ایی معتقاد در حالی که بافندگان روسات ،دادندروش نشان نمی

روز و ههای باهایی مانند نقشاهمین نهادهأبودند که در صورت ت

بازارپسند از سوی کارفرمایاان، ایان روش را نسابت باه روش 

 دادند.مزدی بیشتر ترجی  می
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 بریسهر ۀهای بافندگان در مورد بافت به شیوقول نقل -5جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 کدبندی )مفاهیم( هال قولنق بافندگان

 : 1ة بافند

 چریانروستای قره

ار  چرعفرش باالتر از   ةبری، اندازسهم ةدر بافت به شیو

متر( باید باشد، من چون تنهایی فرش سانتی 130*  80)

 فرش ببافم. ةتوانم با این اندازنمی ،بافممی

فرش، وجود قوانین در  ةشرایر محدودیت انداز

بری، عدم وجود نیروی سهم ةشیوبافت فرش به 

 بریسهم ةکار مانع فعالیت به شیو

 : 2ة بافند

 آقاروستای باغلوجه

-می تر با رجشمار پایینهای آسانبری نقشهدر روش سهم

دهند. من چون چشمانم ضعیف است این روش را نسبت 

 دهم. ها ترجی  میبه سایر روش

 هاشبری نسبت به سایر روبودن روش سهمآسان

 : 3ة بافند

 روستای بزوشا
 بریسهم ةعدم فعالیت کارفرمایان قم به شیو کنند.بری کار نمیبه صورت سهم کارفرمایان قم معموالً

 : 4ة بافند

 روستای باغلوجه آقا

شود. های قدیمی بافته مینقشه بری معموالًدر روش سهم

 شویم.در فروش دچار مشکل می ،بنابراین

 ةشده در شیوهای بافتهی نقشهعدم بازارپسند

 بریسهم

 : 5ة بافند

 روستای سهرین

 ناسزبری اگر نقشه مناسبی بافته شود و بازار مروش سهم

 باشد به نفع بافنده است.

بری باعث بازارپسند در روش سهم ۀوجود نقش

 هاستبودن این روش نسبت به سایر روشنفعبه

 : 6ة بافند

 رینروستای سه

 از من به علت مشکالتی که داشتم فرش را دیر تمام کردم

 کردن در درصددرصد سهم من کارفرما کم کرد. دیرتمام

 سهم تأثیر دارد.

 عدم تحویل به موقع باعث کاهش سهم دریافتی از

 فروش فرش

 

 تولیدی ۀها با توجه به شیوکیفیت نهاده .4. 4

ارتباط زیادی با  تولیدی توسر بافندگان ةانتخاب نوع شیو

ها )که خاود انتخاب نوع طرح و نقشه داشت. فروشندگان نهاده

گرفتند( و کارفرمایان، بسته باه نقش کارفرما را نیز برعهده می

 ،بارای مثاال ؛دادندتولیدی، نقشه را به بافندگان می ةنوع شیو

خود را کاه دارای  ۀدادند که بهترین نقشکارفرمایان ترجی  می

 ةدر شایو ،بااالتری داشات ۀبود و نیاز باه هزینا فروش زیادی

 ةدر حاالی کاه در شایو، گذاری کنندکارفرمایی مزدی سرمایه

هاای قادیمی را در هاا، نقشاهفرمایی، فروشندگان نهادهخویش

خاویش  ةدر شایو ،دادند. باا ایان وجاوداختیار بافنده قرار می

خاوبی هام در اختیاار بافناده  ۀفرمایی نیاز ممکان باود نقشا

فرما( که از وی شناخت کافی داشتند و کیفیت کااری خویش)

ولی در این صورت فروشنده  ؛قرار دهند ،باالیی در بافت داشت

گذاشت. در این نقشه را به صورت مشروط در اختیار بافنده می

شد که فارش را پاس از اتماام باه این شرط، بافنده متعهد می

باه باازار آن  نقشاه بساته ۀخود فروشنده بفروشد. مبلاغ کرایا

 400نقشه با بازار فروش نسبتاً خوب حادود  مثالً ؛متفاوت بود

شد، در حالی برای بافت کرایه داده می ةهزار تومان در یک دور

هازار توماان در ایان دوره در نظار  100معمولی حادود ۀ نقش

تولید  ةدر شیو روز و بازارپسند صرفاًهای بهشد. نقشهگرفته می

یکای از  ةگرفات. باه عقیادافندگان قرار مایمزدی در اختیار ب

طارح  ای با بازارپسندی باال )ماثالًکارفرمایان فرش، برای نقشه

میلیون تومان به طراح سااکن  20جمشیدی( الزم است حدود 

که ظرفیت فروش هر  در شهر قم پرداخت شود. با توجه به این

شده در بازار محدود اسات، باا ایان طارح بیشاتر از طرح بافته

های نقشاه ةدر اجاار بناابراین، توان بافت.فرش نمی 20حدود 

گااران و بازارپسااند، فروشااندگان حساساایت زیااادی را مااورد 

ای چنین نقشه ةدادند. در این حالت برای اجارمالحظه قرار می

یک میلیون تومان بابت  دفرش، هر بافنده بای 20با فرض بافت 

یی توان پرداخت ایان ولی بافندگان روستا ؛نقشه بپردازد ةاجار

 دادند. های قدیمی را ترجی  مینقشه مبلغ را نداشته و معموالً

 تولید ۀفروش برحسب شیو .5. 4
خویش فرمایی، پس از بافت، بافنده بارای فاروش  ةدر شیو

هاا ای که از وی نقشه یا دیگر نهاادهبه فروشنده فرش، معموالً

د و باه دو کارتهیه شده بود )خریداری یاا اجااره( مراجعاه می

 کرد:صورت زیر فرش را عرضه می

العمل کاری یاا اجارت الف( فروش نسبتی یا درصدی )حق

-فروش(: بیشتر بافندگان به این شکل فرش خود را عرضه می
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فرش را به صورت امانت در اختیار  ةکردند. در این حالت، بافند

داد و فروشانده پاس از ها جهت فروش قرار مینهاده ةفروشند

العمال وش فرش، درصدی از مبلغ دریافتی را به عنوان حاقفر

ای از عااده ةکاارد. بااه عقیاادداشاات می)بااا توافااق بافنااده( باار

فروشندگان و کارفرمایان، فروشنده درصد دریافتی از فروش را 

از % 20 کرد، ایان مبلاغ معماوالًموقع تحویل فرش، تعیین می

% را نیز  50تا ولی بعضی از فروشندگان  ؛مبلغ فروش فرش بود

 کرده بودند.دریافت می

ب( فروش مستقیم فرش باه خریادار در باازار: ایان روش 

روشاندگان فبیشتر  ،شد. همچنینکمتر بین بافندگان دیده می

ها در بازار شهر قم قرار داشتند و فرشاندگان خریدار این فرش

م بازار فرش شهر زنجان، به دلیل ریسک باالی این شیوه و عاد

ی کافی، کمتر تمایل باه خریاد مساتقیم فارش نشاان نقدینگ

 ین معنی بود کاه نفاع یااه ادادند. ریسک باالی این روش بمی

ضرر طرفین بسته به اوضااع باازار داشات، چاون ممکان باود 

یت ولای باه دلیال وضاع ؛خریادفرش را از بافنده می ةفروشند

را بفروشاد و  شد با قیمت کمتاری آننامناسز بازار مجبور می

هر شده را با قیمت باالتری به بازار شبرعکس فرش خریداری یا

 یا ملی عرضه کند. 

هاا بار طور که تأمین نهااده فرمایی، همانخویش ةدر شیو

 ةباشد، فروش و بازاریابی نیز بار عهادروستایی می ةبافند ةعهد

فارش  ةخود بافناده باود. در ایان شایوه پاس از بافات، بافناد

مستقیم جهت فروش به شهر عرضاه  به طورتولیدی را یا خود 

فروخات. دالل محلای خریادار کرد و یا به دالل محلی مایمی

ها باود. پاس از نهاده ةکنندفرش، در بیشتر موارد همان تأمین

عرضه و فروش فرش به خریداران آن )فروشاندگان فارش( در 

فروشاندگان فارش  ةولیت فروش آن بر عهادؤشهر زنجان مس

ها بستگی به رونق بازار فرش ابریشام آن گرفت و رفتارقرار می

بودن بازار، تقاضای باال ای که در صورت مناسزبه گونه ؛داشت

شده های خریداریو خرید و فروش زیاد، این فروشندگان فرش

کردند. در این حالت، را در فروشگاه خود به مشتریان عرضه می

فاارش بااه مشااتریان،  ۀتنهااا عملیااات الزم قباال از عرضاا

دن فااارش باااود. از ساااوی دیگااار، در صاااورت کرخاااتپردا

خودش باازار مناساز  دبودن بازار فروش، فروشنده باینامناسز

ها باا فرش کرد و معموالًویژه خارج از شهر زنجان پیدا میهرا ب

رسایدند. در ایان حالات بعاد از فروش میه تری بقیمت پایین

گر، فرش را در بازار فرش شهرهای دی ةپرداخت فرش، فروشند

کرد. به این دلیال باازار ویژه شهر قم جهت فروش عرضه میهب

هاای باازار فرش ابریشم زنجان عمدتاً در شهر قم بود که نقشه

شد مین میأپسند و پرتقاضا عمدتاً از طریق طراحان شهر قم ت

رساید. و در بازار صادرات نیز به عنوان فرش قم به فاروش می

مخصاوص  ۀری طرح و نقشادر حقیقت، در بازار فرش، هر شه

هاا به خود را دارد و بازار متناسز با آن شکل یافته است. فرش

رسایدند و یاا باه فروش میه در شهر قم یا به صورت داخلی ب

ة شادند. شاهرها و کشاورهای عمادکشورهای دیگر صادر مای

فرش ابریشم ایاران عباارت بودناد از: دبای، آلماان،  ةکنندوارد

 خلیج فار .  ةورهای حوزژاپن، روسیه و دیگر کش

های ابریشمی با کیفیات و باازار است که فرش شایان  کر

ده پسند در اکثر موارد پس از پرداخت اولیه به شهر قم فرساتا

-جا عملیاات کامال روی فارش صاورت مایشدند و در آنمی

فاروش ه شادن فارش یاا در شاهر قام باگرفت. پاس از آماده

ی مجدد به شهر زنجان رسیدند و یا به دلیل سفارش مشترمی

شاد. مصارف فارش آورده شده و به مشاتری تحویال داده می

ر از ابریشمی در بازار محلی شهر زنجان بسیار پایین بود و کمت

از بازار فارش ابریشام تولیاد شاده در اساتان را باه خاود  5%

داد. پیااداکردن بااازار فااروش باارای بافناادگان اختصاااص ماای

؛ سیت بسیاری زیاادی باودفرما دارای پیچیدگی و حساخویش

باا  اجتماعی قاوی ۀفاقد دانش بازاریابی کافی و شبک هاآن زیرا

 ن،بناابرایگران بازار داخلی و خارج از کشور بودناد. دیگر کنش

د باال، مجبور بودن ۀدر صورت بافت حتی فرش با کیفیت و نقش

آن  ند کاه قیمات بااالیی باه ازایکنرا در بازار محلی ارائه  آن

یکاای از کارفرمایااان، بافناادگان  ةشااد. بااه عقیاادنمی پرداخاات

 باه ؛توانند باازار مناسابی را پیادا کننادفرما اغلز نمیخویش

یکاای از بافناادگانی کااه فاارش را بااه صااورت  ،عنااوان مثااال

خود  های مواد اولیه رایعنی هزینه ؛ده بودکرفرما تولید خویش

 تومان میلیون 18متری را باید  6پرداخت کرده بود، یک فرش 

 ةفروخت، در صورتی که برای بافات هماان فارش در شایومی

 کارفرما بود، ةعهد یه برهای مواد اولکارفرمایی مزدی که هزینه

گرفت. فاروش فارش میلیون تومان به او دستمزد تعلق می 30

ناده، عالوه بر مهارت در بازاریاابی، باه شارایر باازار، بافات باف

ی کارفرما و فروشانده بساتگ ۀکیفیت مواد اولیه، نقشه و سلیق

 داشت. 
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ه کارفرمایی، فرش پس از بافت تحویل کارفرما داد وةدر شی

ر هاای  کرشاده در باازاشود و کارفرما مانند یکی از حالاتمی

رسااند. شهر زنجان یا شهر قم فرش را باه دسات خریادار مای

ها باه صاورت قاوی باا خریاداران و ارتباطی آن ۀهرچند شبک

 ش در شهر قم بود.صادرکنندگان فر

تولیددی  ۀمزد دریافتی بافنده در دو شدیو ةمقایس .6. 4

 فرمایی و کارفرماییخویش
هزینه و قیمت فروش در ساه روش تولیاد مازدی،  ۀمقایس

فرمایی نشاان داد کاه باا فارض اساتفاده از بری و خویشسهم

یکساان در ساه روش )اساتفاده از طارح جمشایدی باه  ۀنقش

دادن تولیاد موجاود باه دلیال نشاان سه روش ۀمنظور مقایس

اهمیت عوامل دیگر از جمله شناخت بازار و وجود رابطه بارای 

عادم وجاود بااالزدگی و  فروش، کیفیت بافت )رجشامار بااال،

زدگی( در قیمت فرش تولیادی اسات، در حاالی کاه در پایین

 ةفرماایی تاوان خریاد یاا اجاارخویش ةعمل بافندگان در شیو

ت و بازارپسند همانناد طارح جمشایدی را قیمهای گراننقشه

های با کیفیت عالی در روش مزدی و ندارند( و استفاده از نهاده

هاای ناامرغوب در بری و نهادههای خاوب در روش ساهمنهاده

های فرمایی اخاتالف چنادانی در مجماوع هزیناهروش خویش

ها وجود ندارد که یکی از دالیل آن این است که در خرید نهاده

امکاان وجاود  ،تی که ابریشام ناامرغوب خریاداری شاودصور

های غیرقابل استفاده در آن بسیار است. در ایان حالات ابریشم

شود و بافنده های مختلف به خریدار داده میابریشم با ضخامت

مجبور است که برای جلوگیری از باالزدگی و کااهش کیفیات 

نسابت  ،ینبناابرا .دکنتر استفاده دستهای یکفرش از ابریشم

به  ،د. از این روشوها ابریشم بیشتری استفاده میبه سایر حالت

هاا نهاده ۀفرماایی هزینادلیل دورریختگی باال در روش خویش

شاده بارای های انجاممجماوع هزیناه ۀمقایس یابد.افزایش می

ها و پرداخت مزد به بافناده در روش مازدی نشاان خرید نهاده

خریاد  ۀخت مزد بافنده و کسر هزینداد که کارفرما پس از پردا

کناد. افزوده کساز مایمیلیون تومان ارزش 20ها حدود نهاده

بری نشاان داد کاه باه دلیال ها در روش ساهمهزیناه ۀمقایس

تساوی سود دریاافتی از فاروش، ایان حالات باه نفاع بافناده 

ولاای در عماال اکثاار کارفرمایااان در ایاان روش از  ؛باشاادمی

زیارا ؛ کنند که بازارپسندی کمتری داردهایی استفاده مینقشه

باالتر از سایر  ،کنندنقشه بازارپسند می ةای که برای اجارهزینه

 ها است. نقشه

ها در روش خویش فرماایی نتاایج مجموع هزینه ۀبا مقایس

 10ها حدود های خرید نهادهنشان داد که بافنده با کسر هزینه

سه روش تولیادی  ۀیسکند. مقامیلیون تومان سود دریافت می

دهد که روش مازدی از نظار دساتمزد هام باه نفاع نشان می

افازوده بااالتری زیرا ارزش ؛باشدبافنده و هم به نفع کارفرما می

ای زیرا کارفرما با داشتن منابع ماالی، اطالعااتی و نهااده ؛دارد

ده و با شناخت بازار محصاول کرتر تولید باال محصول باکیفیت

 ةبافنااد ،رساااند. بنااابرایناسااز بااه فااروش میرا بااا قیماات من

روستایی نیز با برخورداری از مناابع ماالی کاافی بارای خریاد 

هااای باکیفیاات هماننااد روش ماازدی و داشااتن منااابع نهاده

های نقشاه ۀاطالعاتی کاافی بارای شاناخت نیااز باازار و تهیا

تواند سود اصلی بازارپسند و شناخت بازار برای فروش فرش می

د. میازان کنااز آن خاود ، دشاوکه عایاد کارفرماا میا رتولید 

در صاورتی  ،افزوده با توجه به طرح و اندازه متفاوت استارزش

سود بیشاتری  ،دشوکه طرح جمشیدی اعال با تراکم باال تولید 

زیارا در  ؛دشاونسبت به این نقشه عایاد کارفرماا و بافناده می

تر اسات، بافات ناز  ها باالتر و نخ ابریشمتراکم باال تعداد گره

تر بوده و فرش استحکام باالتری دارد و با تفاوت قیمات سخت

در صاورتی کاه ، رسدبیشتری نسبت به این طرح به فروش می

در صاورت  ،ندشاوصاادر  (6)جدول سه نوع فرش  کرشده در 

وجاود واساطه باارای فاروش مبلااغ فارش صااادراتی باا فاارش 

الی دو میلیاون توماان متفااوت  در قم حدود یک شدهفروخته

 است.
 

 1394تولید در سال  ۀها و مزد دریافتی برای فرش ابریشر طرح جمشیدی خوب براساس شیومجموع هزینه ةمقایس -6جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 )تومان( ر بازارقیمت د مزد دریافتی بافنده )تومان( هامجموع هزینه کیفیت فرش تولیدی ةنوع شیو

 60،000،000 میلیون تومان 30-35 7،948،000 عالی )مزدی( کارفرمایی

 40،000،000 میلیون تومان 20 7،252،000 خوب بری()سهم کارفرمایی

 18،000،000 میلیون تومان 18 7،336،000 نامرغوب فرماییخویش
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 گیری. بحث و نتیجه5
ف در کیفیاات، باهای تولیااد فاارش دسااتاهمیاات شاایوه

بازاریابی و فروش، با توجه به نقاش مهام و کلیادی فارش در 

های تأمین معیشت خانوارهای روستایی، ضرورت بررسی شایوه

د. کنااتولیااد آن را توساار خانوارهااای روسااتایی مشااخم می

باف ابریشمی در شهرستان های تولید فرش دستبررسی شیوه

 ةجاان دو شایوزنجان نشان داد که در روستاهای شهرستان زن

چاه فرمایی وجود دارد. این یافته اگرتولید کارفرمایی و خویش

فرمااایی هااای تولیاادی کارفرمااایی و خااویشدو نااوع شاایوه

-( را تأیید مای1392) همکارانشده از سوی لطیفی و گزارش

مشاارکتی  ةکند، بارخالف آن مطالعاه، نظاام تولیاد باه شایو

 ود. ش)تعاونی( در شهرستان زنجان مشاهده نمی

های تولید فرش نشان داد که بیشاتر بافنادگان بررسی روش

ل از کارفرمایی فعالیت دارند، این یافتاه باا نتاایج حاصا ةبه شیو

ه باکه بیشتر بافنادگان  (، مبنی بر این1388میرکتولی ) ۀمطالع

در حاالی کاه  ،خاوانی داردکارفرماایی فعالیات دارناد، هم ةشیو

 ةتلو و زنجاانرود باه شایواکثریت بافنادگان در بخاش قاره پشا

 ةکارفرماااایی مشاااغول هساااتند، در بخاااش مرکااازی شااایو

فرمایی بیشتر رواج دارد. در بخش مرکزی که بافت فارش خویش

ان رواج چندانی ندارد و تعامل مستقیم مردم با باازار شاهر زنجا

گذاری کمتااری در نقاااط بیشااتر اساات، کارفرماهااا نیااز ساارمایه

 بافت فارش بیشاتر باه ،نجانروداند. در بخش زدهکرروستایی آن 

پشاتلو کارفرمایی نسبت به بخش قره ةصورت فصلی است و شیو

که بافت فرش شغل اصلی ماردم اسات، رواج بیشاتری دارد. در 

های تولید نتاایج تر مناطق روستایی بر حسز شیوهبررسی دقیق

تپاه و حااجی نشان داد کاه در روساتاهای دورافتااده مانناد قره

کاه  وجود ندارد، در حاالی کارفرمایی اصالً ةشیو سیران بافت به

یی کارفرما ةدر روستاهایی از قبیل مشکین، همایون و بزوشا شیو

فات کارفرمایاان در منااطقی کاه با ،بنابراین .رواج بیشتری دارد

فرش شاغل اصالی ماردم روساتا اسات و منااطق روساتایی در 

رماایی، زیارا در روش کارف ،نمایندتری است، مراجعه میدستر 

کارفرما در حاین بافات بار تولیاد نظاارت دارد، باه ایان دلیال 

 د. کنهای با دسترسی بیشتر برای تولید انتخاب میمکان

ها و فروش محصول تولیدی باا توجاه باه ناوع تأمین نهاده

فرماایی تولیاد خویش ةباشاد. در شایوتولید متفاوت می ةشیو

 ةهاا بار عهادادهگونه که مورد بحث قرار گرفت، تأمین نههمان

بافنده بوده  ةبافنده است و نظارت بر بافت و کیفیت آن بر عهد

و فروشندگان و کارفرمایان دیگر نظارتی بر بافت ندارند. همین 

د که بافندگان از برخای عیاوب احتماالی در شومورد سبز می

فرش به دلیل نبود اطالعات در آن زمیناه جلاوگیری نکارده و 

همچناین کااهش قیمات و عادم سبز کاهش کیفیت فارش، 

شاده د. در این روش فروش فارش بافتهشوبازارپسندی آن می

تولید نیاز فاروش  ةباشد که در این شیوبافنده می ةعهد نیز بر

( فروش نسبتی یا درصادی کاه پاس از فاروش 1به دو حالت 

از مبلغ حاصل از فاروش فارش باا توافاق  %50یا  %20فرش، 

العمل کاری یاا اجارت فاروش باه قبلی با بافنده به عنوان حق

شد. در این حالت بافنده باا وجاود پرداخات فروشنده داده می

ها و بافت فرش سهم قابل توجهی از فاروش فارش نهاده ۀهزین

( 2دهاد. را به علت عدم شناخت بازار فروش، به فروشانده می

در روش دیگر فارش باه خریاداران در باازار شاهر زنجاان یاا 

شاد کاه فاروش باه لاه قام فروختاه میشهرهای دیگر از جم

بازاریان قم رواج بیشتری نسبت باه بازاریاان شاهر زنجاان باه 

دلیل ریسک باال و نقدینگی کم بازاریان زنجانی داشت. درایان 

شود، به ایان دلیال کاه حالت نیز سود کمتری عاید بافنده می

در  ،دهکرفروشنده فرش را به مبلغ کمتری از بافنده خریداری 

 د.کنسود بیشتری به کشورهای دیگر صادر می عوض با

 ةهای تولید بر عهادتولید کارفرمایی، تأمین نهاده ةدر شیو

تولیاد کارفرماایی باه دو حالات مازدی و  ةکارفرما باود. شایو

گرفاات. تفاااوت در دو حالاات ماازدی و بری انجااام میسااهم

مازدی، بافناده پاس از  ةبری در فروش فرش بود. در شیوسهم

را به کارفرما تحویل داده و مزد خود را با توجه باه  بافت، فرش

شرایر بازار، کیفیت بافت و مدت زمان بافت در همان لحظه و 

بری ساهم ةولی در شیو ؛دکرطبق نظر شورای مزد دریافت می

بافنده با کارفرما در سود و زیاان بافات ساهیم باوده و پاس از 

د. کارمی از مبلغ حاصل از فروش را دریافت %50فروش فرش 

بری نسبت باه مازدی سهم ةها در شیوکیفیت نهاده ،همچنین

تری نسابت باه مازدی بافتاه های قدیمیتر بوده و نقشهپایین

مزدی کارفرما با شناخت بازار اقدام باه بافات  ةشد. در شیومی

ده و محصول تولیادی باا کرهای مرغوب مناسز با نهاده ۀنقش

و سود بیشاتری عایاد بافناده رساند میقیمت باالیی به فروش 

شود، در حالی کاه بافناده در مبلاغ ها مینسبت به سایر روش
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ولای  ؛بردحاصل از فروش به صورت مساوی با کارفرما سهم می

و رجشمار پایین فرش که سبز ها به دلیل کیفیت پایین نهاده

ساود ده اسات، شمزدی  ةتربودن بافت آن نسبت به شیوآسان

 .دشومی و کارفرما کمتری عاید بافنده

تولیدی موجود در روساتاهای شهرساتان  ةدو شیو ۀمقایس

 ؛متفاوت باوده ةها در دو شیوزنجان نشان داد که کیفیت نهاده

ی فرمایی در مقایسه با کارفرماایخویش ةای که در شیوبه گونه

ته باا ها از جمله نخ و نقشه پایین بوده که این یافکیفیت نهاده

( کااه در روش 1388میرکتااولی) ۀطالعاانتااایج حاصاال از م

خاوانی دستمزدی به کمیت بیشتر از کیفیت توجاه دارناد، هم

اطر خاه کارفرمایی ب ةها در شیوندارد. دلیل کیفیت باالی نهاده

ها هادهن ۀتوان ارتباطاتی، دانشی و مالی باالی کارفرما برای تهی

الی ماع با کیفیت باال است. کارفرما به دلیل برخورداری از مناب

های اجتماعی باال و ارتباط باا ساایر شاهرها و و داشتن سرمایه

تاااجران، همچنااین برخااورداری از منااابع اطالعاااتی کااافی از 

محصاول  ،ها اطالعات کاافی داشاته و در نهایاتکیفیت نهاده

ج تولیدی از کیفیت زیادی برخوردار است. ایان یافتاه باا نتاای

د ( مبنی بر وجاو1385) کیانی ابری و خاقانی ۀحاصل از مطالع

فرماایی کارفرمایی نسبت به خویش ةباالتر در شیو ةافزودارزش

فرماا باالتر و بازاریابی بهتار توسار کار ۀبه دلیل داشتن سرمای

از دالیال دیگار آن وجاود انحصاار در  ،تطاابق دارد. همچناین

باه  ؛خصاوص نقشاه اساتهای با کیفیت بهدسترسی به نهاده

روز و بازارپسااند فقاار در اختیااار ههای بااطااوری کااه نقشااه

ان تولیدی نش ةدو شیو ۀمقایس ،کارفرمایان قرار دارد. همچنین

فرمایی بافندگان تاوان یافات باازار خویش ةدهد که در شیومی

ه بفرش تولیدی یا  ۀمناسز برای فرش خود را ندارند، در نتیج

 .رسداجبار، با قیمت پایین به فروش میرسد و یا بهفروش نمی

 ؛اردفروش فرش به مهارت زیادی در بازاریاابی نیااز د ،بنابراین

واد شرایر بازار، کیفیت بافت بافناده، کیفیات ما ،عالوه بر این

کارفرمااا و فروشاانده از عواماال مهاام  ۀاولیااه، نقشااه و ساالیق

 تأثیرگذار در بازاریابی است. 

هااای بافاات فاارش، بافناادگان روسااتایی مین نهادهأدر تاا

هاا کاه خاود در بیشاتر به فروشندگان نهاده وابستگی شدیدی

کنناااد )در روش ماااوارد نقاااش کارفرماااا را نیاااز ایفاااا می

فرمایی( و کارفرمایان )در روش کارفرمایی( دارند. باازار خویش

فروش فرش نیز با بازار تاأمین نهااده از لحااو ناوع و کیفیات 

ار هم تنیده است. این دو بااز ویژه نقشه، نخ و و پود درهنهاده، ب

ها و فروشندگان فارش از سوی کارفرمایان و فروشندگان نهاده

ثیرگذاری ضعیفی أشوند و بافندگان در هر دو بازار تکنترل می

باازار  ۀحاشای ،در نتیجاه .زنی پایینی دارندداشته، قدرت چانه

خریدار نهایی فرش باال بوده و  ۀوسیله فرش از تولید تا خرید ب

پااایینی باه بافناادگان روسااتایی  ةافازوددر ایان زنجیااره ارزش

رسااد. سااود باااال در روش کارفرمااایی ماازدی بااه دلیاال می

ای برخورداری کارفرما از منابع باالی اطالعااتی، ماالی و نهااده

های وسیع ارتباطی برای شاناخت ای که از کانالبه گونه ؛است

ها برخوردار بوده، همچنین از مناابع ماالی بازار و کیفیت نهاده

هاااای باااا کیفیااات و مرغاااوب و ای خریاااد نهادهکاااافی بااار

گذاری بیشاتر در تولیاد فارش برخاوردار اسات. ساود سرمایه

کارفرما و درآمد باالتر بافندگان )مزد پرداختی از سوی کارفرما 

به بافندگان در ازای بافت( در این روش در مقایساه باا درآماد 

حاصل از روش خویش فرمایی نیز خود تابعی از زماان، داناش، 

شاده از ساوی بافنادگان؛ تجرباه، دقت و نیروی انساانی صرف

اجتماعی باالی کارفرماا در باازار  ۀمالی و سرمای ۀدانش، سرمای

ویژه نقشاه( ههای با کیفیت )بفرش؛ انحصار دسترسی به نهاده

گران بازار؛ عدم وجود تشکل قوی و بازار فروش در دست کنش

یاان قبیاال اساات. فرمااا و از ادر حمایاات از بافناادگان خویش

کارفرمایی مزدی نسبت به دیگار  ةبرتری شیو ۀفرضی ،بنابراین

به طوری که بافندگان روستایی  ؛دکریید أتوان تها را نمیشیوه

فرما نیز در صورت برخورداری از منابع اطالعاتی، ماالی خویش

باازار از طریاق  ۀثیرگذاری بر شبکأای کافی، همچنین تو نهاده

باازار را کااهش دهناد و  ۀتوانناد حاشایهای خاود، میتشکل

دست ه ارزش فرش ابریشم ب ةبیشتری را در زنجیر ةافزودارزش

امانیاان بیادختی و  ۀاین یافته با نتایج حاصل از مطالعا ،آورند

 ( مطابقت دارد.2015صادقی نیا )
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