تاریخ دریافت مقاله9 5 / 5 / 4 :
تاریخ پذیرش نهایی96/ 3/23 :

D
I

اسماعیل مزروعی نصرآبادی (نویسنده مسئول)

استادیار گروه مدیریت و کارافرینی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه کاشان

S
f

E-mail: drmazroui@kashanu.ac.ir

طیبه جعفری گهرویی
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چکیده
زنجیره تامین سبز به تلفیق نگرانیهای زیست محیطی با
مفهوم زنجیره تامین از طریق بهبود همکاری و هماهنگی
اعضای زنجیره تامین می پردازد .هدف این پژوهش ارائه
مدل محرکهای زنجیره تأمین سبز در هنر صنعت فرش
دستباف اســت .جامعه آماری این تحقیق در مرحله اول
خبرگان صنعت فرش دستباف و در مرحله دوم از اعضای
زنجیره تأمین صنعت فرش شامل :تهیه کنندگان مواد اولیه،
فروشندگان ،تولید کنندگان و رنگرزها و ...انتخاب شده
است .ابتدا با استفاده از تیم خبرگان اول ،از میان  34متغیر
ذکر شــده در پرسش نامه 17 ،آیتم به عنوان محرک های
اصلی زنجیره تأمین سبز در صنعت فرش دستباف انتخاب
شدند .سپس پرسشنامه دیگری در میان اعضای زنجیره
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تامین توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی،
عوامل در  5دسته قرار گرفتند .با استفاده از روش ،AHP
میزان اولویت هریک از عامل ها ،برای حرکت به سمت
زنجیره تأمین ســبز در صنعت فرش دستباف به ترتیب:
اطالعات ،مقررات ،رقابت ،لجستیک و بازاریابی می باشند.
در پایان پیشــنهاداتی از جمله استفاده از تکنولوژیهای
اطالعاتی بروز ،توجه به استانداردهای دولتی ،همکاری
بیشتر با رقبا و همکاری بیشتر در سطح زنجیره تامین به
منظور بهبود عملکرد زیست محیطی ضروری به نظر می
رسد.
واژههای کلیدی :فرش دستباف ،زنجیره تأمین سبز،
محرک های زنجیره تأمین سبز
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ارائه مدل محرکهای زنجیره تأمین سبز مورد
مطالعه :هنر صنعت فرش دستباف
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ادبیات تحقیق
1
زنجیرۀ تأمین
در دهههــای  70و  80میــادی ،ســازمانها تالش
میکردنــد بــرای افزایش تــوان رقابتــی خود طبق
اســتانداردهای تعیینشده و با استفاده از روش بهبود
در فرآیندهــای داخلی تولیــد محصوالتی با کیفیت
بهتــر و هزینۀ کمتــر تولید کننــد .درآن زمان تفکر
غالب تولید محصوالتی منســجم و هماهنگ با نیاز و
خواستۀ مشــتریان و در نتیجه کسب سهم بیشتری از
بازار بود و همۀ تالشهای سازمانها در همین جهت
پیش میرفت .در دهۀ  90میالدی مدیران ســازمانها
دریافتند کــه برای ادامۀ حضور در بــازار تنها تولید
منســجم مطرح نیســت ،بلکه تأمینکنندگان قطعات
و مــواد نیز باید موادی با بهتریــن کیفیت و کمترین
هزینه تولید کنند و توزیعکنندگان محصوالت نیز باید
ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعۀ بازار تولیدکننده
داشته باشند .در این زمان ،مبحث زنجیرۀ تأمین برای
سازمانها همچون امری مهم مورد توجه قرار گرفت.
همچنین افزایش رقابت جهانی در قرن بیست و یکم
منجر به قرار گرفتن زنجیرۀ تأمین در کانون توجهات
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مقدمه
ایران سرآمد کشــورهای جهان در زمینۀ تولید فرش
دســتباف اســت و این کاال یعنی فرش دستباف یکی
از مهمترین کاالهای صادراتی غیرنفتی ،که در اقتصاد
کشــور نقش مهمی دارد ،محســوب میشود .اما طی
دهههای گذشــته کشورهای زیادی به رقابت با فرش
دســتباف ایران پرداختهاند که این امر موجب رکورد
اقتصادی آن شده است .در صحنۀ تحوالت اقتصادی
و در دنیــای پررقابت کنونی ،به دلیــل وجود تعداد
زیادی از عرضهکنندگان و رقابت فشرده بین آنها از
یک طرف و افزایش انتظــار مصرفکنندگان مبنی بر
ارائۀ کیفیت باالتر محصوالت و توجه بیشتر به محیط
زیســت و کاهش فشارهای زیســتمحیطی از سوی
دیگر ،ســازمانها و تولیدکنندگان را بر آن داشت تا
به مسئلۀ محیط زیست و تولید محصوالت سبز توجه
بیشــتری داشته باشــند .وجود زنجیرۀ تأمین سبز در
تولید محصوالت موجب ایجاد مزیت رقابتی و ســود
بیشتر از طریق ارضای نیازهای سبز مشتریان میشود.
لذا بهکارگیری زنجیرۀ تأمین سبز در زمینۀ تولید فرش
دســتباف در ایران ،به عنوان یک مزیت رقابتی برای
فروش بهتر و بیشــتر فرش دســتباف ایرانی ،نیازمند
بررسی و توجه جدی است .در این میان محرکهایی
از جمله مقررات و الزامــات قانونی ،آگاهی محیطی
مردم ،بهبود رضایت مشــتری ،کسب مزیت رقابتی و
 ...وجود دارند که شــرکتها را به سمت سبز کردن
زنجیرۀ تأمین تولیداتشان سوق میدهند.
بنابراین الزم اســت که این محرکها را در مورد
فرش دســتباف نیز شناسایی کنیم .دربارۀ این موضوع
تحقیقاتی کلی در خصوص زنجیرۀ تأمین ســبز انجام
گرفته است ولی در زمینۀ فرش دستباف تاکنون تحقیقی
جدی انجام نشــده است .بنابراین ،با توجه به اهمیت
موضوع ،شکاف پژوهشی ذکرشده و وضعیت بازاری
محصول ،محقــق در این پژوهش محرکهای زنجیرۀ

تأمین ســبز در صنعت فرش دســتباف را شناسایی و
دستهبندی کرده اســت .ابتدا مروری بر ادبیات نظری
مرتبــط با موضوع بــه منظور شناســایی محرکهای
زنجیرۀ تأمین ســبز کردهایم ،که این محرکها مبنای
طراحی پرسشــنامه برای مطالعۀ موردی قرار گرفت.
سپس محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت فرش
دســتباف را ،که از طریق روش پیمایشی و با استفاده
از پرسشــنامه شناسایی شــدهاند ،معرفی کر دهایم و با
استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،دستهبندی و
با اســتفاده از محاسبۀ ضریب همبستگی میزان ارتباط
هر یک از متغیرها را برای حرکت به ســمت زنجیرۀ
تأمین سبز بررسی کردهایم.
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به جای دیدگاه انفرادی به شــرکتها شد .از دیدگاه
کلنگر ،زنجیرۀ تأمین شــبکهای از سازمانهاست که
در فعالیتهای مختلف از تأمیــن مواد خام گرفته تا
تولیــد و تحویل محصول نهایی به مشــتریا ِن هدف
مشــارکت میکنــد ( .)Cooper, 1997: 25به عقیدۀ
مایکل پورتر ،به تمام فعالیتهای اصلی و پشتیبانیای
که ســبب ارتقــاء ارزش محصــول و حرکت آن به
سوی مشــتری میشود زنجیرۀ تأمین گویند (شفیعی
ثابت ،باقــری .)1390:15،از دیــدگاه دیگر ،زنجیرۀ
تأمین زنجیرهای اســت که همۀ فعالیتهای مرتبط با
جریــان کاال و تبدیل مواد از مرحلۀ تهیۀ مادۀ اولیه تا
مرحلۀ تحویل کاالی نهایی به مصرفکننده را شــامل
میشــود (جوادیان .)1391:41،غضنفری در پژوهش
خــود زنجیرۀ تأمین را فعالیتهــای مرتبط با جریان
تبدیل کاال از عرضۀ مادۀ خام (اســتخراج) تا تحویل
به مصرفکننــدۀ نهایی و نیــز جریانهای اطالعاتی
مرتبــط با آن ذکر میکند (غضنفــری .)1380:22،در
تعریف دیگر ،زنجیرۀ تأمین عبارت است از شبکهای
از ســازمانها که با ارتباطی باالدســتی به پاییندستی
در فرایندهــا و فعالیتهایی درگیرنــد و به صورت
محصوالت و خدمات ارائهشده به مشتری نهایی تولید
ارزش میکنند .به طور وســیعتر ،یک زنجیرۀ تأمین
شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم
جدا هستند و توسط جریانهای مواد ،اطالعات و مالی
به هم مرتبطاند .این ســازمانها احتماالً شرکتهایی
هستند که قطعات اجزای تشکیلدهنده و محصوالت
نهایی را تولید میکنند و حتی فراهمکنندگان خدمات
تهیــه و توزیع و خود مشــتری را نیز در بر میگیرند
(دولتآبادی.)1385:43 ،
با توجه به تعریفهای ارائهشــده ،فرش دستباف
کاالیــی هنــری و تجاری بــا زنجیرۀ تأمین شــامل
بخشهای کشاورزی ،دامداری ،ریسندگی ،رنگرزی،
طراحی ،بافت ،عمدهفروش ،خردهفروش و مشــتری

نهایی اســت که در تولید فرش دستباف نقش کلیدی
دارند .زنجیرۀ تأمین فرش دســتباف شامل این موارد
اســت :وجود مراتــع برای تغذیۀ گوســفندانی که از
پشــم آنها برای بافت فرش استفاده میشود؛ پنبه که
یک لیف گیاهی اســت که بیشــتر برای تار و پود در
فرش از آن استفاده میشود؛ انواع رنگزاها که به شکل
خودرو یا توســط کشاورزان کشت میشوند؛ پرورش
کرم ابریشــم برای تولید ابریشــم که هم برای تار و
هم برای خامه از آن در بافت فرش اســتفاده میشود؛
کارخانههای ریسندگی که از الیاف پشم ،پنبه و ابریشم
نخ تولید میکنند .کارگاههای رنگرزی ،طراحی نقشه،
ساخت ابزارهایی که برای بافت فرش از آنها استفاده
میشود ،بافت فرش ،انبارداری و عدلبندی ،صادرات
و تبلیغات و نهایت ًا مشتری که از این محصول استفاده
میکند( .فرش دستباف ،که محصول نهایی این زنجیره
اســت ،از مرحلۀ آغازین تا عرضه بــه مصرفکننده
مراحلی را طی میکند :اولیــن مرحله تهیۀ مواد اولیه
اســت ،عمدهترین مــواد مصرفی بــرای تولید فرش
دستباف شامل پشم ،پنبه و ابریشم است که خود انواع
مختلفی دارند .پشم یک لیف پروتئینی است که روی
بدن گوسفند میروید و بسته به شرایط آب و هوایی،
منطقۀ جغرافیایی و زمان پشــمچینی به انواع مختلفی
طبقهبندی میشود .از پشم در تار و خامۀ فرش استفاده
میشود .ابریشم نیز یک لیف حیوانی است که از کرم
ابریشــم و طی عملیاتی ویژه تولید میشود و از آن در
تار و پود و خامه استفاد میکنند .پنبه یک لیف گیاهی
است که بیشتر در مناطق شمالی ایران کشت میشود و
به رنگهای خاکستری ،سفید و قهوهای موجود است.
پنبــه را در تار و پود فرش به کار میگیرند .این الیاف
بعد از تهیه وارد مرحلۀ حالجی و ریسندگی میشوند
که این کار در کارخانههای ریســندگی انجام میگیرد.
بعــد از آن ،نخها را برای انجــام عملیات رنگرزی به
کارگاههای رنگــرزی میبرند ،این عملیات با رعایت
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زنجیرۀ تأمین سبز
در اواخــر دهــۀ  90و اوایل قرن بیســت و یکم ،با
افزایش آگاهیهای محیطی به منظور کاهش هزینهها
و افزایش بهرهوری و کســب مزیت رقابتی در حوزۀ
عملی ،سازمانها قواعد و تجربیات زیستمحیطی را
در زنجیرۀ تأمین خود به کار گرفتند و زنجیرۀ تأمین
سبز در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین
مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال،
تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت
بازیافــت و مصرف مجدد به منظور بهینه کردن میزان
بهــرهوری مصرف انــرژی و منابع ،همــراه با بهبود
عملکــرد کلی زنجیرۀ تأمین ،مورد توجه قرار گرفت.
امروزه بحث کمبود منابع طبیعی و تولید محصوالت
ســبز همچون یک ضرورت از سوی مصرفکنندگان
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اصول و قواعــد خاص انجام میشــود تا رنگهایی
مطابق با نیاز بافندگان و سلیقۀ مشتریان همراه با ثبات
باال تهیه شــود .بعد از آماده شــدن نخها ،افراد ماهر
مطابق با نقشــه تعداد چلههای مورد نیاز را روی دار
ســوار میکنند .ابزارهایی که بــرای بافت فرش مورد
استفاده قرار میگیرند باید فلزی و طبق استانداردهای
خاص باشند .بعد از چلهکشــی ،مراحل بافت به این
ترتیب انجام میگیرد :زنجیرهبافی ،شلهبافی ،ملیلهبافی
و بافــت اصلی فرش .بعــد از اتمــام کار ،با رعایت
اصول ،فرش را از روی دار جدا و ،در مرحلۀ تکمیل،
نواقصی را که در حین بافت پیش آمده است برطرف
میکنند .عملیات تکمیل شــامل شستشو ،روگیری و
کهنهشــور کردن با مواد شیمیایی اســت .بعد از این
مرحله ،فرشها در انبارهای اســتاندارد نگهداری و به
منظور صادرات عدلبندی و بستهبندی میشوند و بعد
از صادرات در بازارهای خارجی به فروش میرسند
و تحویل مشتری میشوند و از آنها به عنوان کفپوش
یا دیوارکوب استفادهمیشود.

مطرح میشــود که خود این امر مالکی اســت برای
ســنجش کاالهای تولیدی شــرکتهای مختلف .لذا
توجه به زنجیرۀ تأمین سبز ،که نگاهی ویژه به درست
مصــرف کردن منابــع طبیعی دارد ،امــری ضروری
قلمداد میشود .در گذشــته مدیران زنجیرۀ تأمین به
دنبال تولید و تحویل سریعتر کاال و خدمات ،کاهش
هزینهها و افزایش کیفیت بودنــد .اما بهبود عملکرد
زیســتمحیطی زنجیرۀ تأمین و اهمیــت هزینههای
اجتماعی و تخریب محیط زیســت لحاظ نمیشد .در
حالی کــه با ایجاد رویکرد مدیریت محیط زیســت،
چرخۀ عمر محصول شــامل فرایندهــای تهیۀ مواد
اولیه ،طراحی ،ســاخت ،استفاده و بازیافت و مصرف
مجدد و تشکیل یک حلقه از جریان مواد برای کاهش
مصرف منابع و کاهش اثرات مخرب زیســتمحیطی
شد (اســتونبریکر و لیائو .)2006:12 ،در واقع اساس
زنجیرۀ تأمین ســبز بر یکپارچگــی مدیریت محیط
زیســت و مدیریت زنجیرۀ تأمین برای کنترل اثرات
زیســتمحیطی در چرخۀ عمر محصول با استفاده از
تســهیم اطالعات ،هماهنگی و همکاری تمام اعضای
زنجیرۀ تأمین استوار اســت (زمانیزاده و همکاران،
 .)1392:5به عبارت دیگر ،ســبز بودن زنجیرۀ تأمین
به معنای تأکید بر مشــخصۀ حداقل مصرف انرژی و
منابع و حداقل تولید آالیندهها در طول زنجیرۀ تأمین
است و با بهینهسازی سیستمها و بهبود زیستمحیطیِ
عملکردِ تمام اعضای زنجیرۀ تأمین حاصل میشود.
صاحبنظران تعریفهای مختلفی از زنجیرۀ تأمین
ســبز ارائه کردهاند که بر اساس ادبیات تحقیق به یکی
از آنها اشاره میشود .زنجیرۀ تأمین سبز ،یک سیستم
زنجیرۀ تأمین است که بر اثرات محیطی و بهره برداری
مناسب از انرژی متمرکز است .اگر سیستم قادر باشد
تمام اطالعات را در مورد تأثیر زیستمحیطی ردیابی
کند ،زنجیرۀ تأمین ســبز حاصل خواهد شــد .به بیان
دیگر ،زنجیرۀ تأمین ســبز یک زنجیرۀ تأمین است که

)2014:27

محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز
با توجه به کاهش منابع طبیعــی و محدود بودن این
منابع ،زنجیرۀ تأمین ســبز در بسیاری از صنایع مورد
توجه اساســی قرار گرفته است .در این میان عواملی
وجود دارند که ،به عنــوان محرکهای زنجیرۀ تأمین
سبز ،سبب میشوند تولیدکنندگان در صنایع مختلف
به محیط زیســت توجه بیشتری داشــته باشند .نقش
محرکها در تشــویق شــرکتها برای بــه کار بردن
ابتکار عمل زنجیرۀ تأمین سبز و آسان کردن دستیابی
به آن مهم اســت .شرکتها در کشــورهای در حال
توســعه الزم اســت بدانند که ابتکار عمل در فرایند
زنجیرۀ تأمین سبز باعث منفعت و سوددهیهای مهم
برای شرکتهایشان ،محیط و جامعه در سطح وسیع
3
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در مــورد محرکها و میزان تأثیر آنها در زنجیرۀ
تأمین سبز پژوهشگران مطالعات مختلفی انجام دادهاند
که به صورت خالصه این محرکها را در جدول زیر
نشان دادهایم.
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جدول .1محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز
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بر فشارهای محیطی و تأثیر انرژی استفادهشده تمرکز
میکند .اگر یک سیســتم قادر باشــد همۀ اطالعات
را در خصــوص تأثیرات محیطــی ردیابی کند ،یک
زنجیرۀ تأمین سبز به دست میآید (Kandananond,

میشــود ،که این امر به آنها برای بهکارگیری زنجیرۀ
تأمین سبز انگیزه میدهد ( .)Chun, 2013:19از سوی
دیگر ،مدیریت زنجیرۀ تأمین ســبز خــود به عنوان
یک محرک باید مورد توجه قــرار گیرد ،محرکی که
تمرینات سبز و تصویر سبز در صنعت کارخانهسازی
را برای کم کردن آلودگیهایی که روی زندگی انسان
تأثیر میگذارد مورد توجه قرار داده است .به عبارتی،
مدیریت زنجیرۀ تأمین ســبز محرکی است که زنجیرۀ
تأمین سبز را برای بهکارگیری تمرینات و تصویرهای
ســبز در صنعت کارخانهســازی (منابع کارخانهای)
مدیریت میکند .چندین مطالعه روی مدیریت زنجیرۀ
تأمین سبز طیف وســیعی از عوامل را برای گسترش
ابتکار و تمرینات مدیریت محیطی برای زنجیرۀ تأمین
سبز تعیین کرده است (Ram bhool, Narwal, 2013:

ادامه جدول .1محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز (منبع :نگارندگان)
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تجزیه و تحلیل اطالعات
با تجزیــه و تحلیل انجامشــده ،از میــان  34متغیر
ذکرشده در پرسشــنامه ،پاسخدهندگان  17آیتم را به
عنوان محرکهای اصلی زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت
فرش دستباف تأیید کردند .با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشــافی ،عوامل در  5دسته قرار گرفتند و با محاسبه
ضریب همبســتگی میزان رابطۀ هر یــک از عاملها
برای حرکت به ســمت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت
فرش دستباف به ترتیب رقابت ،بازاریابی ،اطالعات،
لجستیک و مقرارت شناخته شدند.

جدول .2محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز فرش دستباف (منبع :نگارندگان)
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روش تحقیق
این پژوهش از نظر هــدف ،کاربردی و از نظر نحوۀ
گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع همبســتگی و
به طور مشــخص مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری
اســت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که بر
اســاس متغیرهایی که به عنــوان محرکهای زنجیرۀ
تأمین ســبز در مرور ادبیات شناســایی شده بودند،
تنظیم شــده که برای شناســایی محرکهای زنجیرۀ
تأمین صنعت فرش دستباف از آن استفاده شده است.
همچنین محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز شناساییشده
در پژوهــش با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشــافی
دســتهبندی شــدند و اهمیت هر یک از عوامل برای
حرکت به ســمت زنجیرۀ تأمین ســبز فرش دستباف
مشخص شد.
در این پژوهش ،دو جامعۀ آماری وجود دارد .در
مرحلۀ اول برای جــرح و تعدیل محرکها  10نفر از
خبرگان صنعت فرش دســتباف انتخاب شدند .سپس
برای دستهبندی محرکها و بررسی میزان اهمیت هر
یک از محرکها پرسشــنامۀ دیگــری در بین اعضای
زنجیرۀ تأمین صنعت فرش دستباف کاشان توزیع شد.
این اعضا شــامل تهیهکنندگان مواد اولیه ،فروشندگان،
تولیدکنندگان و رنگرزها و  ...است .شیوۀ نمونهگیری
قضاوتی است .حجم جامعه  210و حجم نمونه 136
نفر است.
اهداف تحقیق
 -1شناســایی محرکهای زنجیرۀ تأمین ســبز در
صنعت فرش دستباف

 -2تعیین اهمیت هر یک از محرکها
پرسشهای تحقیق
 -1محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت فرش
دستباف کداماند؟
 -2کدامیک از محرکها اهمیت بیشتری دارند؟
برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،ابتدا از تیم خبرگان
برای جرح و تعدیل محرکها استفاده شد .سپس برای
بررســی کفایت نمونهگیری از آزمون  KMOاستفاده
شده است .اگر مقدار این شــاخص باالی  0.7باشد،
نشاندهندۀ کفایت نمونهگیری است .برای نشان دادن
تناسب کاربرد تحلیل عاملی برای این دادهها از آزمون
بارتلت اســتفاده شد .اگر سیگ آزمون بارتلت صفر یا
نزدیک صفر باشــد ،نشــاندهندۀ تناسب کاربرد مدل
تحلیل عاملی برای دادههاست .بعد از آن با استفاده از
روش  AHPمیزان اهمیت هر یک از عوامل مشخص
شد .در روش  AHPمیزان نرخ ناسازگاری باید کمتر
از  0.1باشد تا بتوان از اعداد پرسشنامه استفاده کرد.

ادامه جدول .2محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز فرش دستباف (منبع :نگارندگان)
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شکل  .1نتایج آزمون  KMOو بارتلت

نتایج آزمونهای  KMOو بارتلت نشان میدهد که
دادههای این پژوهش کفایت الزم برای تحلیل عاملی
اکتشافی را دارند.

پس از بررســی کفایت داده ها ،با توجه به نتایج
تحلیل عاملی اکتشــافی ،شــاخص هــا را میتوان به
صورت زیر دسته بندی کرد:

A

جدول .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی محرکهای زنجیرۀ تأمین سبز فرش دستباف (منبع :نگارندگان)
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میزان ضرایب همبستگی به صورت زیر است:

جدول .4میزان اهمیت محرکهای زنجیرۀ تأمین (منبع :نگارندگان)

S
f

مقدار نرخ ناســازگاری برابر با  0.098اســت و
از آنجایی که کمتر از  0.1اســت سازگاری ماتریس
مناسب است.
با توجه به جدول فوق مشخص است که اطالعات،
مقررات ،رقابت ،لجستیک و بازاریابی به ترتیب ارتباط
بیشتری دارند.

o
e

نتیجهگیری
در ایــن پژوهش بعــد از مرور ادبیــات  34محرک
برای زنجیرۀ تأمین ســبز شناسایی شــد که با جرح
و تعدیل توســط تیم خبرگان 17 ،مــورد از آنها به
عنوان محرکهای زنجیرۀ تأمین ســبز فرش دستباف
شناسایی شــدند .سپس با اســتفاده از تحلیل عاملی
اکتشــافی ،محرکها در  5دســتۀ رقابت ،لجستیک،
اطالعات ،مقررات و بازاریابی دســتهبندی شذنذ .در
نهایت اهمیــت هر یک از این عوامل با اســتفاده از
روش  AHPمحاســبه شد .این ابعاد به ترتیب اهمیت
عبارتاند از اطالعات ،مقررات ،رقابت ،لجســتیک و
بازاریابی.
با توجه به نتایج ،استفاده از تکنولوژیها و اطالعات
بروز ،توجه به استانداردهای دولتی ،همکاری بیشتر با
رقبا و همکاری بیشتر در سطح زنجیرۀ تأمین به منظور
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بهبود عملکرد زیستمحیطی ضروری به نظر میرسد.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،برای دستیابی
به زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت فرش دستباف ،باید از
مواد اولیهای استفاده شود که کمترین ضایعات را داشته
باشــند ،انرژی کمتری در تهیۀ آنها صرف شده باشد
و مطابق با اســتانداردهای الزم باشند .به عنوان مثال،
بهتر است از الیاف پشم بهاره ،نژاد ایرانی و با قطر 35
میکرون اســتفاده کرد .الیاف پنبه باید کام ً
ال رسیده و
سفیدرنگ باشند .ابریشم مورد استفاده در بافت فرش
نباید گجین و کوتاه باشند .در مرحلۀ ریسندگی باید از
دستگاههای با استهالک کم استفاده کنند و یا اقداماتی
انجام دهند که اســتهالک دستگاهها به حداقل ممکن
برسد تا از اتالف انرژی و آلودگی هوا جلوگیری شود.
همچنین کارخانجات باید تهویۀ مناسب داشته باشند
تا ســامت کارکنان را به خطر نیندازد .به منظور دوام
الیاف و ماندگاری رنگ ،بهتر است آنها را با استفاده
از روش ســنتی و ظروف مسی و با مواد طبیعی رنگ
کرد .در حین رنگرزی ،افراد باید از ماسک مخصوص
استفاده کنند .همچنین پســماندهای رنگرزی باید به
مکانی خاص انتقال داده شــوند تا باز یافت شــوند و
بتوان دوباره از آنها اســتفاده کرد .همچنین استفاده از
الیاف طبیعی و رنگرزی سنتی به سالمتی مصرفکننده
کمتر آسیب میرســاند .در تهیۀ نقشه باید از کاغذ و
رنگهای قابل بازیافت اســتفاده کردند .برای حفظ و
نگهداری نقشــهها و طوالنیتر شــدن عمر آنها باید
از روغن بزرک برای پوشــش دادن سطح آنها کمک
گیرنــد .برای طراحی باید میز اســتاندارد و نور کافی
فراهم باشــد تا سالمت طراح حفظ شــود .ابزارهای
مورد استفاده باید مطابق با استانداردهای تعریفشده
و رجشــمار مورد نظر باشــد ،مث ً
ال استفاده از چاقوی
کنــد برای بافت از یک طرف ســرعت بافت را پایین
می آورد و از ســوی دیگر موجب خستگی مچ دست
بافنده میشــود .عملیات تکمیل و شستشو بایست در

پی نوشتها

1. Supply-Chain
2. Green Supply-Chain
3. Drivers of Green Supply-Chain

فهرست منابع
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