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تعیین و اولویتبندی شاخصها و ارائه راهکارهای تأثیرگذار بر بهینهسازی مصرف چوب در ساخت
مبلمان استیل با بهکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم)

چکیده

محمد غفراني
عباس زارع

هدف از این تحقیق تعیین و اولویتبندی شاخصها و ارائه راهکارههای تاثیرگهاار بهر
بهین سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فراینهد تحلیهل سلسهل
مراتبی (مطالع موردی؛ استان قم) است .برای این منظور با بررسهی مطالعها و نتهای
پژوهشهای سایر محققان و مصاحب با متخصصان و صهاح نظران ،عوامهل مهوثر بهر
بهین سازی مصرف چوب ب  4گروه اصهلی و  23زیهر شهاخص تقسهیم شهدند .درجه
اهمیت شاخصها و زیرشاخصها په از اخها پرسشهنام ها بها اسهتااده از نهر افهاار
اکسپر چوی تعیین شد .نتای نشان میدهد ک شاخصهای طراحی و منابع انسهانی
در سطح اصهلی از اهمیهت بهايیی برخوردارنهد .همچنهین از بهین  23زیرشهاخصهای
تأثیرگاار بر بهین سازی مصهرف چهوب در سهاخت مبلمهان اسهتیل ،زیهر شهاخصهای
ارگونومی ،سبك ،آموزشهای مهارتی و منبتکاری در صنعت مبلمان استیل به ترتی
با ارزش وزنی  0/124 ،0/181 ،0/247و  0/087دارای بهايترین اهمیتهها میباشهند.
راهکار استااده از نیروی متخصص در اولویت اول راهکارها قرار گرفت.
واژگان کلیدي :بهین سازی ،مبلمهان اسهتیل ،اسهتان قهم ،فراینهد تحلیهل سلسهل
مراتبی.

مقدمه
از ديرباز استفاده بهينه از مواد اوليه هدف صنايع جهت
بهرهوري از توليد يك محصول بوده است .شركتهاي
توليدي و صنعتی صرفنظر از هزينههاي مرتبط بر
موجوديها اقدام به تأمين مواد اوليه ،قطعات و كاالهاي
موردنياز خود میكنند بدون آنکه توجه خاصی به
هزينههاي صرف شده در اين راستا داشته باشند از طرفی
مواد اوليه و كاالي شركتهاي توليدي ،صنعتی و بازرگانی
تقريباً بيشترين سرمايهگذاري آن شركتها را شامل
میگردد؛ به همين دليل مقدار موجودي مواد اوليه و كاال
میبايست با دقت و مراقبت بيشتري مديريت شود [.]1
امروزه صاحبان صنايع مختلف درصددند تا توليدات خود را
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از مواد اوليه مرغوب براي رسيدن به كيفيت مطلوب
بسازند ليکن از ديرباز فکر بشر در بخشهاي مختلف
صنايع معطوف به استفاده بهينه از مواد اوليه و صرفهجويی
بوده است.
در دهههاي اخير رويکرد مردم در سبك زندگی
استفاده بيشتر از مبلمان بوده است؛ همين امر باعث شده
است تا طراحان مبلمان منازل و مبلمان اداري با هوشياري
در جهت تأمين نياز مشتريان گام بردارند .يکی از
پرطرفدارترين انواع مبلمان پذيرايی ،مبلمان استيل است
كه هرروزه به مشتريان آن و نيز به طرحهاي جديد آن
افزوده میشود .مبلمان استيل امروزه در انواع و مواد
مختلف با مصرف چوب زياد ساخته و به مصرفكننده ارائه
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میشود .بهطوريكه بخش قابل توجهاي از هزينه تمامشده
ساخت مبلمان استيل مربوط به چوب آن است [ .]2از
طرفی حفظ منابع چوبی كشور ازلحاظ صنعتی و
زيستمحيطی ارزشمند و جلوگيري از خروج ارز براي
واردات چوب نيز داراي اهميت زيادي است .بنابراين هر
عاملی كه در حفظ منابع چوبی مؤثر باشد مورد استقبال
قرار میگيرد .طبق گزارش فائو در سال  2012برداشت
چوب در ايران طی سال  2012و باوجوداين كه ايران جزو
كشورهاي داراي پوشش كم جنگلی محسوب میشود
افزايش يافته است .بر اساس برآوردهاي فائو در اين سال
 782هزار مترمکعب چوب گرد از جنگلهاي ايران
برداشت شده است .اين رقم نسبت به سال قبل از آن رشد
 10درصدي داشته است .بهطوريكه در سال  2011مقدار
 706هزار مترمکعب چوب گرد برداشت شده بود [ .]3با
وجود فقر جنگلی ايران آمارهاي فائو نشان میدهد 91
درصد چوب گرد مصرفی ايران از منابع داخلی تأمين شده
است .كل مصرف چوب گرد در ايران با رشد  8درصدي از
 792هزار مترمکعب در سال  2011به  855هزار
مترمکعب در سال  2012رسيده است .بنابراين با وجود
پوشش جنگلی كم در ايران و برداشتهاي زياد چوب،
حفظ منابع چوبی در ايران مهم است [.]3
برابر آمارهاي موجود نياز صنايع مبلمان كشور به
چوب در سال  87حدود  3700000مترمکعب بوده است،
اما در عمل  2650000مترمکعب آن از منابع داخلی و
حدود  430هزار مترمکعب نيز از طريق واردات تأمينشده
ال با  620هزار مترمکعب كمبود چوب
و صنايع كشور عم ً
روبهرو بودهاند .بنابراين يکی از راههاي عبور از اين
وضعيت ارتقاء بهرهوري از مواد اوليه در واحدهاي صنعتی
بهطور مستمر است [ .]2به گفته سازمان جنگلها و مراتع
( )2015نياز ساالنه چوب كشور  6/5ميليون مترمکعب
است و تا افق  1404اين ميزان مصرف به  13ميليون
مترمکعب میرسد [ .]4در تحقيقی  minaeiو همکاران
( )2013بيان كردند ،چوب مهمترين ماده اوليه در توليد
مبلمان است كه نوع چوب مصرفی در هر يك از
محصوالت مبلمان متفاوت است .در مبلمان كالسيك
عمدت ًا از چوب گردو ،گيالس ،بلوط ،راش استفاده میشود
كه توليد آن در كشور محدود است و بخش عمدهاي از آن

از خارج كشور تأمين میشود [ mohebi .]5و همکاران
( )2009عنوان كردند ،مبلمان چوبی در ايران عمدتاً با
روشهاي سنتی و ماشينآالت قديمی كه معموالً هزينه
برتر ،پركاربر ،انرژي برتر و همچنين همراه با ايجاد ضايعات
فراوان است توليد میشود ،بنابراين داراي آثار محيط
زيستی بااليی به ازاي هر واحد توليد مبلمان است .درواقع
مبلمان بايد بدون آسيب رساندن به محيطزيست و انسان،
استفاده حداقل از منابع طبيعی بدون ايجاد ضايعات و با
در نظر گرفتن نياز و خواستههاي مشتري توليد شود.
توليدكنندگان داخلی با ماشينآالت فرسوده و قديمی توان
رقابت با توليدكنندگان خارجی را نخواهند داشت و اين
باعث برتري مبلمان وارداتی نسبت به مبلمان توليدشده در
داخل است [ )2009(noroozi .]6چالشهاي فرآوري
صنعت چوب و كاغذ را به  19گروه طبقهبندي كرد كه در
اين ميان مشکل تأمين مواد اوليه را بهعنوان حادترين
چالش معرفی نموده و به واردات چوب با پوست ،زراعت
چوب در سطح گسترده و بهرهوري از مواد اوليه در
واحدهاي صنعتی ،بهعنوان مهمترين راههاي برونرفت آن
اشاره كردند .همچنين بيان داشت ،از ديد كارشناسان،
عدم نوسازي ماشينها نيز از تنگناهاي مهم صنايع چوب
در ايران است كه باعث افزايش پسماندها و بهرهوري بسيار
پايين از مواد اوليه میشود [ mohebi .]7و همکاران
( )2009توليد مبلمان را ازنظر محيطزيست بررسی كرده
و مفهوم طراحی پايدار مبلمان را اينگونه بيان كردند :ابتدا
محصول را بر اساس شاخصهاي پايداري طراحی و وارد
پروسه توليد كنيم .اين مفهوم شامل موضوعات درهمتنيده
و وابسته فراوان مانند بهينهسازي انتخاب مواد ،افزايش
عمر مفيد محصول ،كاهش ضايعات و انتشار مواد فرار آلی
و غيره است كه نتيجه آن توليد مبلمانی با حداقل تاًثيرات
منفی محيط زيستی است [ )2010( Larijani .]6بيان
داشت كه يکی از عوامل اصلی تأثيرگذار در عدم توسعه
مناسب صنعت مبلمان در كشور ،عدم توسعهيافتگی منابع
انسانی مشغول به كار در اين صنعت در سطوح مختلف
است؛ و اين خود موجب افزايش ضايعات ،در توليد میشود
[ .]8در اين زمينه  )2013( omidi & ghofraniنيز عنوان
كردند كه بايستی تربيت تکنسين و مهندس صنايع چوب
بهويژه در گرايش صنعت مبلمان در اولويت قرار گيرد و به
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آموزشهايی مانند مکانيسم انواع ماشينهاي صنايع چوب
( ،)2CNC،1NCطراحی مبلمان ،تکنولوژي توليد مبلمان و
مديريت و بازار مبلمان توجه بيشتري شود [ .]9همچنين
 deardenو همکاران ( )2006به اين نتيجه دست يافتند
كه بررسی تأثير آموزشهاي حرفهاي بر بهرهوري صنايع
بريتانيا با روش تابع توليد ،بيانگر آن است كه رابطه مثبت
و معنیداري بين آموزش كاركنان و بهرهوري صنايع وجود
دارد [ ghofrani .]10و همکاران ( )2013در تحقيقی با
عنوان بررسی و شناسايی شاخصهاي مؤثر وفاداري
مشتري به برند در صنعت مبلمان با روش تحليل سلسله
مراتبی تربيت نيروي متخصص را مناسبترين راهکار در
بخش برند مبلمان براي صادرات میدانند كه نشاندهنده
اهميت اين موضوع در تمامی بخشهاي توليد و ارائه
مبلمان است [.]11
روش تحليل سلسله مراتبی ،يك روش تصميمگيري
گروهی است كه اولين بار در سال  1980توسط توماس ال
ساعتی ابداع گرديد و در تصميمگيريهايی كه داراي
شاخصهاي كيفی و كمی هستند مورداستفاده قرار
میگيرد [ .]12از مزاياي مهم اين روش اين است كه
بهگونهاي تصميمهاي تمام اعضاي گروه را باهم تركيب
میكند ،بهطوريكه تصميم بهينه ،دربرگيرنده آراء همه
اعضا باشد [.]13
حرفه درودگري و نجاري در استان قم داراي قدمت
زيادي است اما توليد مبلمان از قدمتی  50ساله در اين
شهر برخوردار است .نزديکی به پايتخت و دسترسی به
منابع چوبی استانهاي اطراف ،وجود نيروي انسانی مهاجر
به اين شهر و همچنين نيروي انسانی ماهر و آبوهواي
گرم و خشك كه مناسب اين حرفه است از عمده داليل
رونق توليد مبلمان و شکلگيري اين خوشه صنعتی در قم
است [ .]14در خوشه تعداد  4000واحد توليدي به انواع
فعاليتهاي مرتبط با خوشه مشغول هستند .بررسیها
نشان میدهد كه بهصورت تخمينی بين  20تا  30درصد
مبلمان و انواع محصوالت چوبی كشور در قم توليد میشود
و خوشه مبل قم ازنظر كميت و كيفيت توليد بعد از تهران
در رتبه دوم كشور قرار دارد [ .]14با توجه به ارزشمند
بودن چوب اين پرسش مطرح است كه مهمترين شاخص
- Numerical Control
- Computer Numerical Control
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هاي مؤثر بر كاهش ميزان مصرف چوب در ساخت مبلمان
استيل كدامند؟ و راهکارهاي رسيدن به اين هدف
چيست؟
بنابراين هدف از اين تحقيق شناسايی شاخصهاي
مؤثر و ارائه راهکار در جهت بهينهسازي مصرف چوب در
ساخت مبلمان استيل (مطالعه موردي استان قم) است .با
شناسايی شاخصها و راهکارهاي نيل به اين هدف،
میتوان عالوه بر بهينهسازي مصرف چوب هزينه توليد را
كاهش داد و سبب افزايش راندمان شد.

مواد و روشها
مواد
با بررسیهاي صورت گرفته شاخصها و زيرشاخصها اين
پژوهش به ترتيب زير است( :شکل ا).
شاخص طراحی:
اصول اوليه ساخت در سازه مبلمان طراحی آن است.
در طراحیهاي مبلمان رعايت ارگونومی انتخاب سبك ،نوع
منبت و اتصال مورداستفاده بهمنظور فراهم كردن شرايط
الزم براي ساخت يك سازه زيبا ،مقاوم و قيمت مناسب
است؛ و هركدام میتواند در كاهش مصرف چوب در
ساخت مبلمان استيل مؤثر باشد .بهگونهاي كه farshchi
 ) 2015( & ghofraniطراحی را يکی از عوامل مؤثر بر
بازار مبلمان استيل در قم میدانند[ .]15اين شاخص يعنی
سازه مبلمان بهگونهاي طراحی گردد كه از عهده بارهاي
وارد بر اجزاء آن در حين استفاده برآيد .با ساخت يك
صندلی با توجه به اصول مهندسی ،عمر سازه توليدي
بيشتر خواهد بود .از طرف ديگر استفاده بيشازحد مصالح
با استحکام زيادتر از مقدار موردنياز جلوگيري میگردد.
بنابراين با يك طراحی مناسب میتوان در كنار صرفهجويی
اقتصادي مقاومت بهينهاي را براي سازه صندلی فراهم
نمود[ .]16كه شامل زير شاخصهاي ذيل است:
ارگونومی :مهندسی نيروي انسانی ازاينجهت مهم
است كه وقتی يك سازه مطابق اصول ارگونومی ساخته
شود قطع ًا طول عمر آن سازه به لحاظ عدم خستگی كاربر
بيشتر شده و اين سبب میشود كه در سطح كالن چوب
اين طاليی سبز هدر نرود.
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شکل  -1درخت سلسله مراتبی شاخصهاي و زير شاخصها

سبک :انتخاب سبك مناسب بر اساس خلقوخوي

اتصال دوبل :به لحاظ راحتی استفاده بعضی

فرهنگ مصرفكننده و جلب رضايت حداكثر مشتريان
است .اجراي نوع سبك میتواند مصرف چوب را كاهش
دهد.

توليدكنندگان مبلمان استيل از اتصال دوبل هم براي
ساخت كالف مبلمان استفاده میكنند.

منبت :اجراي نوع منبت در مبلمان استيل بايد
بهمنظور فراهم كردن رضايت و جلب نظر مشتريان باشد
بهگونهاي هدايت شود كه در عين زيبايی و تنوع طرح،
منبت در عمق منبتكاري كمتري اعمال شود تا حجم
چوب مورداستفاده براي اجراي منبت كاهش يابد .و در
حفظ زيبايی و ذائقه سازي از روش منبتكاري موضعی
استفاده شود.
اتصاالت :با توجه به اينکه در مبلمان استيل قطعات
عمدتاً منحنی هستند انتخاب اتصال مناسب بسيار مهم
است.
اتصال فاق و زبانه :براي ساخت كالف مبلمان استيل
اكثر موارد از اتصال فاق و زبانه استفاده میشود.

سایر اتصاالت :در ساخت كالف بعضی از مبلمان
هاي استيل اخيراً از اتصاالت فلزي و غيره استفاده
میگردد.
شاخص مواد اولیه:
استفاده از مواد اوليه كه كمترين ضايعات را در هنگام
ساخت مبلمان داشته باشد از اهمت بااليی برخوردار است.
توسعه پايدار در توليد مبلمان كشور بايد تکيهبر منابع
چوبی پايدار داشته باشد .تأمين بهموقع و مناسب انواع
مواد اوليه موردنياز در صنعت مبلمان چوبی و امکان
استفاده از مواد اوليه متنوع و جديد با حفظ پارامترهاي
مناسب كيفی ،باعث تداوم توليد باكيفيت در واحد
محصول نهايی شده و درنهايت با توجه به كاهش انواع
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ضايعات به بهرهوري مناسب توليد میانجامد ].[17عوامل
متعددي يك چوب را جهت استفاده با حداقل ميزان
دورريز مناسب میكند كه شامل موارد زير است:

آموزشهاي تخصصی و مهارتی نيروي كار پرداخته و
شامل دو زير شاخص است :نيروي متخصص و آموزشهاي
مهارتی است.

درجه کیفیت :بهطوركلی كيفيت بافت چوب به موارد

آموزشهای مهارتی :بیشك مهمترين مؤلفه در

متعددي بستگی دارد كه از آن جمله میتوان به سن
درخت ،شرايط آب و هوايی و نوع بافت جنگل اشاره نمود؛
كه تمامی اين عوامل میتواند بر كاهش مصرف چوب مؤثر
باشد.

بهينهسازي مصرف چوب نيروي متخصص كارآزموده است.
افرادي كه عالوه بر تجربه ازنظر علمی و تحصيالت در
زمينه كاري خود متخصص باشند .اين افراد ،باعث
پيشرفت كار و كاهش مصرف مواد اوليه میشوند و
درنهايت كار تمامشده بسيار مطلوبتر است.

اهميت است .چوب بهكاررفته در مبلمان ،بايد از يك نوع
باشد (از يكگونه چوبی) زيرا مقاومتها و كششهاي
چوبها با يکديگر متفاوت است .البته میتوان از
چوبهايی كه داراي مقاومتهاي نزديك به يکديگر باشند
استفاده كرد.

نیروی متخصص :بهطور يقين آموزشهاي فنی و

گونه چوبی :نوع چوب بهكاررفته در مبلمان حائز

جرم مخصوص :در ساخت مبلمان استيل چنانچه از
گونههاي نيمه سنگين استفاده شود بسيار مناسبتر هست
چراكه نه سبب افت كيفيت تيغههاي دستگاه میشود و
همچنين در ابعاد موردنظر طراحی ،مقاومت مکانيکی الزم
را دارد.
نقش چوب خشک :چوب مورداستفاده در ساخت
مبلمان بايد داراي  8تا  10درصد رطوبت باشد.
جهت برش :با انتخاب صحيح جهت برش میتوان در
ابعاد كمتر به مقاومتهاي مکانيکی باالتري رسيد و
درنتيجه میتوان در طراحی مبلمان ابعاد موردنظر را سطح
مقطع كمتر گرفته و لذا خود سبب بهينه شدن مصرف
چوب میشود .بنابراين انتخاب جهت برش مناسب در
كاهش ميزان دورريز چوب مؤثر است.
شاخص منابع انسانی:
نظر به اينكه امروزه ،دستيابی به موفقيت در ايجاد
بهرهوري باال بدون بهرهگيري از يك نيروي انسانی
متخصص و آموزشديده ،اغلب با مشکالت و موانع فراوان
مواجه بوده و درنتيجه ،دوره پيشرفت كسبوكار بسيار
كوتاه میشود ،نيروي انسانی ماهر و متخصص ،بزرگترين
دارائی و سرمايه اصلی يك جامعه به شمار آمده و نقش آن
در پيشرفت بهتر و بيشتر هر فعاليت صنعتی بهويژه صنعت
مبلمان مشهود است [ .]18اين شاخص به بررسی نقش

مهارتی میتواند در بروز كردن نيروي انسانی تأثير بسيار
شگرفی داشته باشد بهطوريكه افراد ،توانايی استفاده
مناسب از دستگاهها و ماشينآالت جديد و به كار بردن
شيوههاي جديد در زمينه كاري خود را با آموزشهايی
مهارتی به دست میآورند .ضرورت آموزشهاي مهارتی
نيروي متخصص مطابق با پيشرفتهاي تکنولوژي امري
اجتنابناپذير است.
شاخص فنی:
اين شاخص ،به بررسی مسائلی میپردازد كه عدم
رعايت آن ها منجر به هدر رفتن مقدار زيادي چوب و از
دست دادن سرمايه میشود و شامل تکنولوژي موجود در
اين صنعت است ،شاخص فنی شامل چهار زير شاخص
ذيل است:
نوع ماشین :انتخاب نوع ماشين مناسب با كار در
كاهش مصرف چوب مؤثر است و شامل زير شاخصهاي
ذيل است:
نقش اره نواری در میزان دورریز :در ماشين اره
نواري براي دقت انجام كار نياز به نگهداري و تنظيم دقيق
قبل از شروع به كار و حين كار مانند كنترل سفتی تيغه،
چپراست ،فاصله تيز كردن ،رعايت ارتفاع و سرعت تغذيه
برش داردكه تمامی اين موارد بر كيفيت برش و كاهش
دورريز مؤثر است.
نقش ارهگرد در میزان دورریز :انتخاب مناسب نوع
تيغه نسبت به گونه چوبی ،ارتفاع ،سرعت تغذيه برش و
غيره فارغ از نوع دستگاه در كيفيت برش و كاهش دورريز
مؤثر است.
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نقش کفرند در میزان دورریز :براي رسيدن به

 :CNCدستگاهی كه با برنامهنويسی قبلی توسط

صافی سطح چوب مورد رندهكاري سرويس و تنظيم
صفحات جلو و عقب ،ميزان بار سرعت تغذيه دستگاه و
همچنين تيز بودن تيغهها و رفع پريدگی لبه تيغه بسيار
مهم است.

اپراتور شروع به كار كرده و براي برشكاري ،سوراخكاري،
فرزكاري و غيره كاربرد دارد و از دقت باالي برخوردار
است .انتخاب برنامه مناسب جهت انجام برشها با هدف
كاهش مصرف چوب میتواند در بهرهوري از چوب مؤثر
باشد.

مکانيسم عمل آن نزديك به ماشين رنده است ،براي يك
ضخامت (گندگی)كردن چوب بهكاربرده میشود .پس از
حصول يك سطح رنده شده با كفرند سپس چوب گندگی
میشود.

شیوه منبتکاری :منبتكاري میتواند بهصورت

نقش گندگی در میزان دورریز :اين ماشين كه

دقت کار ماشین :دقت كار ماشين از اهميت بااليی
برخوردار است و میتواند در كاهش مصرف چوب بسيار
مؤثر باشد.
استفاده از تجهیزات و ماشینآالت مدرن :با

يكتکه يا چندتکه انجام شود .هرگاه منبتكاري بر روي
چوب بزرگ يكتکه انجام شود بهعنوانمثال بدنه چوبی
يك مبل استيل با منبتكاري قسمتهاي مختلف مانند
پايهها ،دسته و تاج بهصورت يكتکه و اتصال آنها با
يکديگر ساخته میشود .حال انجام منبت در راستاي
بهره وري از چوب و كاهش مصرف چوب ما را در حفظ اين
ماده ارزشمند كمك خواهد كرد.
دستی :منبتی است توسط شخص استادكار انجام

پيشرفتهايی كه در تمام صنايع وجود دارد و روزبهروز
افزايش پيداكرده اين صنعت هم از اين پيشرفتها دور
نبوده و انواع ماشينهاي ابزار اتوماتيك و نيمه اتوماتيك
بهطور چشمگيري در صنعت مبلمان وارد شده و علت
آنهم دقت ،سرعت ،كارايی باال ،ايمنی و صرفه اقتصادي
آنها است كه استفاده از اين ماشينآالت را افزايش داده
است .شاخص استفاده از تجهيزات و ماشينآالت مدرن
شامل زيرشاخصهاي ذيل است:

كه با چند محور تراش چوب انجام میگيرد بهطوريكه در
يك مدتزمان معين با الگو يا نمونه بستهشده به ماشين
به تعداد محورهاي ماشين قطعه چوب منبتكاري میكند.

 :NCماشين  NCنسل اول ماشينهاي  CNCاست در

 :CNCدر اين شيوه با توجه به برنامهنويسی دستگاه

اين شيوه كار با ماشين بهصورت فيزيکی توسط ماشين كار
انجام میشود بهطور مثال انواع ماشينهاي صنايع چوب
مانند كف رند و گندگی در اين سري ماشينها تنظيمات
دائم انجام میگيرد و بخشی از كار توسط ماشين كار انجام
میگيرد.

اجراي منبتكاري و تراش چوب توسط دستی اجرايی
اپراتور انجام میگيرد .ماشين  CNCمعموالً يك محور تا
چند محور مورداستفاده قرار میگيرند.
همچنين راهكارهاي ارائهشده شامل موارد زير
میباشند( :شکل )2

میشود .در اين شيوه منبت با ابزاردستی توسط فرد خبره
(منبتكار) انجام میگيرد و اصطالحاً روش سنتی گفته
میشود.
کپی تراش :در اين شيوه از يك دستگاه كپی تراش

گزينه ها

استفاده از نيروي
متخصص

استفاده از
تکنولوژي مدرن

تامين مواد اوليه
مناسب

استفاده از تجارب
كشورهاي پيشرفته

شکل  - 2ساختار سلسلهمراتب گزينهها

حمايت مالی بخش
خصوصی از توليد
كننده

ايجاد خالقيت در
توليد
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استفاده از نیروی متخصص :نيروي انسانی ماهر و
متخصص ،بزرگترين دارائی و سرمايه اصلی يك جامعه
بهحساب آمده و نقش آن در پيشرفت بهتر و بيشتر هر
فعاليت صنعتی ،بيش از ساير عوامل منابع طبيعی و
سرمايه است ،زيرا وظيفه تركيب آنها (مديريت) را نيز بر
عهده دارد .توسعه و آموزش نيروي انسانی كه ارتقاي
فرهنگ كار و نيز ،دستيابی به فرهنگ صحيح بهرهوري را
نتيجه میدهد ،موارد زير را در بردارد:
*آموزش مستمر نيروي كار و بهروز كردن اطالعات
تخصصی آنها با تأكيد بر مديران ميانی (مهندسان) و
تکنسينها.
*تربيت متخصصان طراحی مبلمان با تأكيد بر
طراحیهاي بازارپسند (اعم از بازارهاي داخلی و بازارهاي
برونمرزي) و طرحهاي مبتکرانه و معاصر كه قابليت توليد
بهصورت سري را داشته باشند.
*استفاده از مشاورين و متخصصين خارجی با هدف
بهرهمند شدن از دانش و تجربه آنها و الگو گيري براي
صنعت مبلمان كشور.
*تالش درراه جذب دانش فنی و ارتباط مؤثر با مراكز
علمی مرتبط.
*ايجاد گرايشها و تخصصهاي موردنياز صنعت كه
آموزش علمی و آكادميك در مورد آنها اجرا نمیشود.
استفاده از تکنولوژی مدرن:

استفاده

از

تکنولوژيهاي مدرن ساخت و توليد مبلمان و اجباري
كردن برخی از اين تکنولوژيها بهعنوان مؤثرترين عوامل
در افزايش كيفيت و كاهش مصرف چوب در مبلمان،
موجب ارتقاي سطح كيفی توليد داخل و توسعه اين
صنعت در كشور میشود.
تأمین مواد اولیه مناسب :بهطور حتم تأمين مواد
اوليه تأثير زيادي در كيفيت و قيمت تمامشده محصول
توليدي دارد .عموماً مواد اوليه داخلی از مشخصات فنی
استاندارد جهانی پيروي نمیكند درحالیكه يکی از عوامل
در افزايش كيفيت محصول نهايی به وجود مواد اوليه
مرغوب بستگی دارد .در خصوص مواد اوليه وارداتی در
برخی اقالم همين شرايط حاكم است.
استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته :استفاده از
تجارب كشورهاي پيشرفته جهت كاهش مصرف چوب در
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توليد مبلمان میتواند كمکی براي صنعت مبلمان و كاهش
مصرف چوب در توليد مبلمان استيل باشد.
حمایت مالی بخش خصوصی از تولیدکننده :ارائه
امکانات مالی به توليدكنندگان جهت ارتقاء كمی و كيفی
محصوالت ،توانايی تأثير بر كاهش ميزان مصرف چوب در
توليد مبلمان استيل را امکانپذير میكند .اعطاي وامهاي
كمبهره يا بدون بهره طوالنیمدت به توليدكنندگان و غيره
میتواند در اين راستا به توليدكننده كمك كند.
ایجاد خالقیت در تولید :با ايجاد خالقيت در توليد و
روشهاي توليد میتوان مصرف چوب را در ساخت مبلمان
استيل كاهش داد و محصولی متفاوت به بازار عرضه كرد.

روش کار تحقیق:
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبرای
تعیین درجه اهمیت (ارزش وزنی) هر یک از معیارها:
فرايند تحليل سلسله مراتبی ( )AHPروشی است براي
تصميمگيري كه با آن میتوان بعضی از تصميمهاي وابسته
به چندين معيار يا تصميمهاي چند معيارِ را گرفت .با
روش  ،AHPدر آغاز ساختار تهيه میشود و سپس
معيارهاي مناسب تصميمگيري با يکديگر مقايسه میشوند
و آنگاه ارزش وزنی هر يك از آنها تعيين میشود.
اعدادي كه براي مقايسه دوبهدويی بهكاربرده میشوند
از  1/9تا  9میباشند كه يكشکل سنجش استاندارد است.
كاربرد  AHPبر پايه پيروي از سه اصل زير است [:]19
الف) ايجاد ساختار و آراستن آن بر پايه موضوع ب)
برقراري برتري از راه مقايسه دوبهدويی ج) برقراري
سازگاري منطقی از اندازهگيري .سازوكار كاربرد اين روش
بدين گونه است كه سلسلهمراتب براي معيارها و زير
معيارهاي مؤثر در خصوص بهينهسازي مصرف چوب در
ساخت مبل استيل طراحی میشود .سپس پرسشنامهاي
براي مقايسه دوبهدويی معيارها و زير معيارها آماده
میشود و از كارشناسان درباره درجه اهميت اين معيارها و
زير معيارها در شکل ماتريس مقايسه دوتايی پرسش شده
و سپس ارزش وزنی هريك از معيارها و زير معيارها به
دست میآيد.
ميانگين هندسی براي هر يك از سلولهاي ماتريسها
با فرمول زير محاسبه میشود]20[ :
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پسازاينکه ميانگينهاي هندسی همه سلولهاي
ماتريسها محاسبه شدند ،نتايج نرماليزه میشوند و ارزش
وزنی معيار و زيرمعيار از راه تركيب وزن عناصر رده پايين
با نرخ وزنی عنصرهاي ردهباالي سلسلهمراتب به دست
میآيند .به يك نکته كه در اينجا بايد اشاره شود نرخ
ناسازگاري ماتريسها است كه بنا بر نظر آقاي ساعتی،
مبتکر روش  ،AHPبراي اينکه قضاوتها سازگار شود
ضروري است كه نرخ ناسازگاري ماتريسها برابر يا كمتر از
 0/1باشد[ .]21اگر در برخی از ماتريسها ،نرخ
ناسازگاريشان بيشتر از  0/1شد ضروري است كه
كارشناس در قضاوت خود تجديدنظر كند تا ماتريسها
سازگار شوند و سپس ميانگين هندسی سلولهاي
ماتريسها از ماتريسهاي مقايسهاي به دست میآيد.
بهمنظور شناسايی شاخصهاي تأثيرگذار بر بهينهسازي
مصرف چوب در ساخت مبلمان استيل ،پس از بررسیها و
مطالعات كتابخانهاي صورت گرفته و پژوهشهاي افراد
ديگر و همچنين مصاحبه با افراد متخصص و
توليدكنندگان مبلمان استيل 23 ،شاخص شناسايی و در
چهار گروه اصلی ،طراحی ،منابع انسانی ،مواد اوليه و فنی
تقسيم گرديد و توسط پرسشنامه به افراد متخصص و
توليدكنندگان مبلمان استيل ارائه شد .پس از دريافت
پرسشنامهها جهت مقايسه دوبهدوي اين شاخصها و
زيرشاخصها با يکديگر بهمنظور اولويتبندي و تعيين

درجه اهميت هر يك از آنها ،پرسشنامهاي طرح و بين 28
نفر از توليدكنندگان مبلمان و متخصصان باتجربه در
صنعت مبلمان چوبی توزيع شد .پس از دريافت
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار اكسپرت چويس3
پردازش و ارزش وزنی هر يك از شاخصها و زير شاخصها
تعيين گرديد .با توجه به مشکالت موجود در صنعت
مبلمان در رابطه با مواد اوليه گزينهها و راهکارهايی با
استفاده از مطالعات انجامشده ارائه شد .براي تعيين وزن و
اولويتبندي گزينهها نسبت به شاخصها پرسشنامه دوم
طرح و به توليدكنندگان و صاحبنظران صنعت مبلمان
ارائه شد.

نتایج و بحث
بر اساس نتايج ارائهشده ،شاخص طراحی و به دنبال
آن شاخص منابع انسانی در باالترين اولويت قرارگرفتهاند و
اين نشان از اهميت باالي زير شاخصهاي اين دو گروه از
شاخصها در بهينهسازي مصرف چوب در ساخت مبلمان
استيل است (شکل  .)3اولويتبندي نهايی زيرشاخصهاي
شناسايیشده مؤثر بر بهينهسازي مصرف چوب در ساخت
مبلمان استيل نشان داد ،ارگونومی و به دنبال آن سبك،
آموزشهاي مهارتی ،منبت و غيره در باالترين اولويت
قرارگرفتهاند (شکل  .)4نرخ ناسازگاري كلی مقايسات،
 0/01بوده كه مشخص میكند كه نتايج از ثبات و
سازگاري بااليی برخوردار هستند.

Expert choice
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شکل  -3نتيجه ميانگين هندسی ما مقايسه زوجی نسبت به هدف (سطح اصلی)

در اولويتبندي راهکارها بر اساس هر شاخص ،استفاده
از مديران متخصص در باالترين اولويت قرار گرفت و به
دنبال آن استفاده از تکنولوژي مدرن ،تأمين مواد اوليه،
استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته ،حمايت مالی بخش
خصوصی از توليدكننده و ايجاد خالقيت در توليد در
اولويتهاي دوم تا ششم قرارگرفتهاند (شکل.)5
بحث و تحلیل شاخصهای اصلی
ازآنجايیكه طراحی بخش اعظمی را در توليد مبلمان
دارد بنابراين از اهميت بااليی برخوردار است و با ارزش
وزنی  0/526در اولويت اول قرارگرفته است .بهجاي اينکه
ابتدا مبلمان را طراحی و سپس فاكتورهاي پايداري را براي
آن تعريف كنيم از همان ابتدا بايد محصول را بر اساس
شاخصهاي پايداري طراحی و وارد پروسه توليد كنيم اين
مفهوم شامل موضوعات درهمتنيده و وابسته فراوان مانند
بهينهسازي انتخاب مواد ،افزايش عمر مفيد محصول،
كاهش ضايعات و انتشار مواد فرار آلی و غير است كه
نتيجه آن توليد مبلمانی با حداقل تأثيرات منفی محيط
زيستی است ] .[22استفاده از طراحی پايدار مبلمان
میتواند ما را در امر كاهش مصرف چوب و ضايعات ياري
رساند .با توجه به تأثير طراحی در توليد میتوان با
برنامهريزي بر روي عوامل مؤثر در طراحی همچون رعايت

استانداردها ،انتخاب سبكهاي مناسب فرهنگ ايرانی،
طراحی مبلمان در جهت كاهش مصرف چوب و ايجاد
سبك مطلوب ،استفاده از منبتهاي ريز ،ساخت مبلمان
كممنبت و طراحی منبت مناسب جهت كاهش مصرف
چوب همچنين انتخاب اتصال مناسب جهت مونتاژكار
بهگونهاي كه ميزان ضايعات آن كم باشد میتوان سهم
بزرگی در بهينهسازي مصرف چوب در ساخت مبلمان
استيل داشت؛ اما شاخص منابع انسانی با ارزش وزنی
 0/262در اولويت دوم قرار گرفت .امروزه نيروي انسانی
ماهر و متخصص ،بزرگترين دارائی و سرمايه اصلی يك
جامعه به شمار میآيد .آموزش از يكسو ،توانائیها و
مهارتهاي نيروي انسانی را ارتقاء بخشيده و در شکوفا
ساختن استعدادها نقش مؤثري دارد و از سوي ديگر،
نيروي كار را براي استفاده بهتر از تکنولوژي برتر توليد،
آماده و مهيا ساخته و بدين ترتيب ،موجب افزايش قدرت
توليد و نيز ،بازدهی كار افرادي میگردد .يکی از عواملی
كه تأثير زيادي بر بهرهوري داشته و میتواند در بهبود آن
نقش مهمی را ايفا كند آموزش نيروي انسانی است.
تکنيكهاي نو و طرحهاي جديد بهبود بهرهوري نمیتواند
بدون نيروي انسانی آموزشديده در تمام سطوح سازمان
بهطور مؤثر ايجاد و به كارگرفته شود.
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بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه استفاده از نيروي
متخصص با تحصيالت آكادميك و آموزش كاركنان صنعت
مبلمان در حين كار ،جهت بهروز شدن كاركنان و
هماهنگی آنها با دستگاههاي جديد و باالتر بردن سطح
علمی آنها میتواند خالقيت و نوآوري كاركنان را شکوفا
كرده و سبب شود تا كارگران با برنامه مناسب در جهت
كاهش مصرف چوب در ساخت مبلمان استيل و به كار
بردن مهارتها و آموزشهايی كه ديدهاند چوب كمتري را
تبديل به ضايعات كرده و از چوب به نحوه احسنت و كامل
استفاده كنند .از طرفی شاخص مواد اوليه با ارزش وزنی
 0/123در اولويت سوم قرار گرفته است .تأمين بهموقع و
مناسب انواع مواد اوليه موردنياز در صنعت مبلمان چوبی و
امکان استفاده از مواد اوليه متنوع و جديد با حفظ
پارامترهاي مناسب كيفی ،باعث تداوم توليد باكيفيت در
واحد محصول نهايی شده و درنهايت با توجه به كاهش
انواع ضايعات به بهرهوري مناسب توليد میانجامد ][23
امروزه صنايع چوب و كاغذ كشور با مشکالت متعددي
روبهروست ،ازجمله میتوان كمبود مواد اوليه و فرسودگی
ماشينآالت را نام برد ] .[24انتخاب مواد اوليه مناسب
ازنظر كيفيت چوب ،گونه چوبی در دسترس و جرم
مخصوص مناسب كه ضايعات آن حداقل باشد ،چوبهايی
كه بهدرستی خشكشده باشند و در هنگام خشك شدن
دچار معايب چوبی نشده باشند و انتخاب جهت برش
مناسب بر روي كاهش مصرف چوب در ساخت مبلمان
استيل و بهينهسازي مصرف چوب بسيار مؤثر بوده و می
توان با رعايت اين شاخصها چوب مصرفی در ساخت
مبلمان را كاهش داد.
شاخص فنی با ارزش وزنی  0/076در اولويت چهارم
قرار گرفته است .صنايع چوب و كاغذ كشور جهت افزايش
رقابت با كاالهاي خارجی به ماشينآالت مدرن و جديد
نياز دارد .بنابراين استفاده از ماشينآالت مدرن و جديد با
دقت كار باال همچنين انتخاب نوع ماشين مناسب همراه با
كارگرانی كارآزموده و ماهر میتواند در كنار افزايش بازده
در كاهش مصرف چوب در ساخت مبلمان استيل مؤثر
باشد ] .[24مبلمان چوبی در ايران عمدتاً با روشهاي
سنتی و ماشينآالت قديمی كه معموالً هزينه برتر،
كاربرتر ،انرژي برتر و همچنين همراه با ايجاد ضايعات
فراوان است توليد میشود ،بنابراين داراي بار محيط
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زيستی بااليی به ازاي هر واحد توليد مبلمان است .درواقع
مبلمان بايد بدون آسيب رساندن به محيطزيست و انسان،
استفاده حداقل از منابع طبيعی بدون ايجاد ضايعات و با
در نظر گرفتن نياز و خواستههاي مشتري توليد شود.
بحث و تحلیل زیرشاخصها
در ميان زيرشاخصهاي مؤثر بر بهينهسازي مصرف
چوب در ساخت مبلمان استيل ،شاخص ارگونومی با
باالترين ارزش وزنی ،در اولويت نسبت به ساير شاخصها
قرار گرفته است .شاخصهاي سبك ،آموزشهاي مهارتی و
منبت به ترتيب در اولويتهاي بعدي قرارگرفتهاند (شکل
 .)4در تحليل داليل باال بودن وزن و اهميت اين شاخصها
در نگاه كارشناسان و دستاندركاران صنعت مبلمان،
میتوان به موارد زير اشاره كرد:
ارگونومی (:)0/247
طی دهههاي گذشته نقش حياتی ارگونومی در بهبود
كيفيت ،افزايش بهرهوري ،ايمنی و كارايی كلی سازمان
مشخصتر شده است .متخصصان ارگونومی با بهينه كردن
تناسب بين انسان ،ماشين ،محيط و سازمان ،كارايی انسان
و دستگاهها را بهبود بخشيدهاند .بهبيانديگر ارگونومی
عبارت است از علم بهكارگيري بهينه از ابزار كار در محيط
كاري ،بهنحوي كه حداكثر بازدهی در توليداتی كه انسان
در آن نقش دارد ،به دست آيد درحالیكه كارگر يا كاربر
حداكثر رضايت را از كاربرد ابزار مزبور و همچنين از
محيط كاري داشته باشد و ميزان ايمنی الزم در كار براي
كارگران و كاربران فراهم شده باشد [.]25
با توجه به اينكه اندازههاي رسمی و تائيد شدهاي از
مردم كشورمان در دسترس نيست ،بنابراين اكثر
كارشناسان ارگونومی با توجه به اشتراكات قومی و نژادي
ميان نژادهاي ايرانی و آلمانی (ايندوژرمن) ،دادههاي
آنتروپومتريك آلمانی را براي استفاده در كشورمان توصيه
مینمايند .استفاده از اين دادهها در كشورِ ما مسلم ًا با
مشکالتی روبرو خواهد شد؛ زيرا اين دادهها ،با شرايط
اقليمی و قد و قامت مردم كشور ما تدوين نشده است و
ممکن است با اندازههاي مردم كشور ما اختالفهايی داشته
باشد [ .]26تدوين اندازههاي متناسب با نژاد ايرانيان و
استانداردسازي آن در كاهش مصرف چوب و استفاده
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بهينه از آن مؤثر است .بنابراين استفاده مناسب از علم
ارگونومی و تعيين اندازههاي مناسب نژاد ايرانيان در جهت
ساخت مبلمان استيل با هدف كاهش مصرف چوب و با
برنامهريزي در طراحی مبلمان میتواند سهم بزرگی بر
كاهش ميزان مصرف چوب در ساخت مبلمان استيل
داشته باشد.
سبک (:)0/181
مبلمان چشمگيرترين بخشی است كه خانه را قابل
زندگی كرده و موجبات رفاه را براي افراد داخل منزل
فراهم میسازد .مبلمان برحسب نياز افراد منزل ،سبك
طراحی و فضاي موجود در آن تغيير میكند .همچنين
مبله كردن خانه يك روند تکاملی است .اين امر با توجه به
شمار خانواده ،شيوه زيست و سليقه آنها صورت میپذيرد.
انتخاب صحيح سبكهاي توليد مبلمان میتواند گزينهاي
مناسب براي استفاده بهينه از چوب باشد البته بايد به
رفتار مشتري در برابر آن سبك توجه شود [.]23
توليدكنندگان میبايست با ذائقه سازي به سمت توليد
مدلهاي از مبلمان استيل تمايل پيدا كنند كه با مصرف
چوب كمتر و زيبايی ،استحکام الزم سازه موردنظر را
داشته باشد .انتخاب سبك مناسب و حتی طراحی سبك
جديد بر اساس الگوهايی كه هدف از آن كاهش مصرف
چوب در ساخت مبلمان ،كاهش ميزان ضايعات و درنتيجه
باعث استفاده بهينه از چوب میشود.
آموزشهای مهارتی (:)0/124
عامل اصلی توسعه منابع انسانی ،آموزش است .امروزه
اهميت آموزش در توسعه منابع انسانی به حدي است كه
اغلب صاحبنظران منابع انسانی آموزشديده را مهمترين
ثروت و دارايی سازمانها قلمداد میكنند .چنانچه دانش به
فعاليتهاي صنعتی امروزه افزوده شود ،نتيجهاش ارتقاء
بهرهوري خواهد بود و اگر دانش بهتمامی فعاليتهاي تازه
و بیسابقه افزوده شود ،آن را نوآوري مینامند .تنها علم و
دانش میتواند ما را به اين دو هدف يعنی بهرهوري و
نوآوري برساند [ .]27در حال حاضر آموزش ضمن خدمت
كاركنان در سازمانهاي مختلف از جايگاه خاصی برخوردار
است زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در
طول تاريخ بشري ،علوم و تکنولوژي پيشرفت نموده است

در كشور سوئد نيز براي پاسخگويی به چنين دگرگونی
هايی سياست فعال نگهداشتن نيروي انسانی را در
پيشگرفته و ساالنه  2تا  3درصد از توليد ويژه ملی خود
را براي بازآموزي صاحبان مشاغل هزينه میكند [.]9
 )2005( gazoپرورش نيروي انسانی كارآزموده و كارآمد و
توجه به آموزش حين خدمت كاركنان را از مهمترين
عوامل توسعه صنعت مبلمان مالزي میداند [ .]28بنابراين
توجه به آموزشهاي مهارتی حين خدمت كارگران سبب
افزايش مهارت و خالقيت كارگران شده بهطوريكه از
چوب حداكثر استفاده را خواهند كرد و ميزان مصرف
چوب را بر اساس آموزشهايی كه ديدهاند به حداقل
خواهند رساند.
منبت (:)0/087
هنر منبت از هنرهاي اصيل ايرانی است كه هنوز
هويت و ويژگیهاي محلی خود را حفظ كرده است؛ و در
مکانهاي گوناگون به شيوههاي مختلفی اجرا میشود.
عدم معرفی ويژگیهاي هنري و فنی در مناطق مختلف
ايران ،آشنا نبودن مردم با هنر و فرهنگ خود ،محو شدن
هنرهاي سنتی كه ريشه در فرهنگ و آداب اين مرزوبوم
دارد و نيز ورود منبت با نقش فرنگی بدون هيچ زيربنايی
اين هنر را به حاشيه راند و درنتيجه آن اشيا بسيار زيبايی
عالوه بر تمدن عظيم هنري و فرهنگی كه پشتوانه آن
است ،از كاركرد عملی و حظ بصري بركنار ماند [.]29
شاخصهاي اقليمی ،فرهنگی و ميزان حضور سنت و
اصالت در هنر منبت ايرانی مشهود است .آنچه به هنر
منبتكاري معاصر در ايران ارزش میدهد و آن را در
جايگاهی واال مینشاند ،اصيل بودن نقشمايههاي و
شيوههاي منبتكاري سنتی ايران است .هويت در هنر
منبت معاصر ايران با وجود تأثير و تأثرات برگرفته از ديگر
سرزمينها ،هنرمندان را بر آن داشته است تا طرحی نو
بيافرينند و زايش هنر سنتی را كه نمیتوان محدود به
زمانی خاص دانست ،بارور و آن را در زمينههاي مختلف
خلق كنند [ .]28با توجه به بروز شدن ماشينآالت جديد
منبتكار كه ظرافت و دقت كار را تا حد بسياري افزايش
دادهاند امروزه میتوان با مصرف ابعاد كمتر چوب بهعنوان
تاج مبلمان ،پايهها و قسمتهاي ديگر منبتهاي بسيار
زيبايی را با حجم كمتر چوب ساخت .بنابراين میتوان
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طرحهايی جديد منبت مطابق با فرهنگ ايرانی و همچنين
با كاهش ميزان دورريز و ضايعات عرضه كرد .انتخاب
منبت مناسب و طراحیهاي ظريف منبت در ساخت
مبلمان استيل با هدف كاهش مصرف چوب در بهينهسازي
مصرف چوب و كاهش ميزان ضايعات موثرخواهد بود.
درجه کیفیت چوب (:)0/062
چنانچه چوب مصرفی داراي كيفيت قابلقبول به لحاظ
راست تار بودن و عاري از گرههاي مرده و شکافهاي
طولی و غيره باشد و بهطوركلی از مرحله استحصال تا
خشككردن بتوانيم چوب مرغوب توليد كنيم قطعاً در
توليد مبلمان استيل میتوانيم با دورريز كمتري به ساخت
نهايی كار برسيم [ .]30بنابراين با انتخاب چوب مناسب
ازنظر درجه كيفيت چوب و با حداقل معايب چوبی
میتوان ميزان دورريز را در توليد مبلمان استيل كاهش
داد.
فاق و زبانه (:)0/049
چنانچه يك تکنسين فنی كه داراي دانش تئوري الزم
نسبت به طراحی و اجراي اتصاالت كالسيك ماسيو باشد و
از طرفی با توجه به قيمت باالي چوب میتواند با انجام
نوعی اتصاالت سربهسر اقدام به افزايش طول قطعه كار از
ابعاد پرت شده نمايد كه اين مهم با اتصال فاق و زبانه
طولی كامالً ميسر است و از اين طريق صرفهجويی
فوقالعاده در مصرف چوب نمود [ .]31انتخاب يك اتصال
مناسب میتواند عالوه بر استحکام و مقاومت محصول
توليدي ميزان دورريز كمتري نسبت به ساير اتصاالت
داشته باشد .با توجه به نتايج بهدستآمده ازنظر
متخصصان اتصال فاق و زبانه نسبت به ساير اتصاالت
میتواند اين هدف را تحقق بخشد.
بحث و تحلیل راهکارها
استفاده از نيروي متخصص مناسبترين راهکار براي
بهينهسازي مصرف چوب در ساخت مبلمان استيل است،
تکنولوژي مدرن ،تأمين مواد اوليه ،استفاده از تجارب
كشورهاي پيشرفته ،حمايت مالی بخش خصوصی از
توليدكننده و ايجاد خالقيت در توليد در اولويتهاي دوم
تا ششم قرارگرفتهاند (شکل .)5
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استفاده از نیروی متخصص
امروز به اعتقاد همه صاحبنظران و متخصصان آموزش
و فراگيري علوم كسب مهارتهاي الزم در زمينههاي
تخصصی بهعنوان يك ضرورت اجتنابناپذير اجتماعی از
اهميت و جايگاه ويژهاي در امر توسعه كالن برخوردار
است .گرچه در شرايط كنونی ،ساالنه تقريباً 1000
دانشجوي رشته صنايع چوب و مبلمان در مقاطع مختلف
تحصيلی (كاردانی ،كارشناس (پيوسته و ناپيوسته)،
كارشناسی ارشد و دكترا) در مراكز آموزش عالی دولتی و
غيردولتی پذيرش میشوند اما به دليل نارضايتی
صنعتگران از سطح كيفی و تخصصی خروجیهاي آموزشی
و پژوهش بخش دانشگاهی ،همه آنها جذب بازار كار
نمیشوند .حال اگر ارتباطی منطقی بين بخشهاي صنعتی
و دانشگاهی ايجاد شود ،زمينه استفاده از دانش و امکانات
آموزش و پژوهشی دانشگاهها و تجربيات و امکانات موجود
در بخش صنعت فراهم و بدين ترتيب ،ارتقاء و توسعه
صنعت مبلمان با تربيت نيروي انسانی متخصص و موردنياز
تضمين میشود [.]32
 Gornal mirdalدر كتاب درام آسيايی ،تحليلهاي
خودش را از مناطق مختلف آسيا (بهغيراز ژاپن و كره
جنوبی) ارائه داده و معتقداست كه كشورهاي آسيايی
منابع بسيار غنی را در اختيار دارند ،اما متأسفانه به دليل
مشکالتی كه در حوزه منابع انسانی خود (نظير سطح
پايين دانش ،مهارت و بهرهوري) دارند ،نمیتوانند از منابع
موجود بهرهبرداري كنند [ .]33بايد عنوان كرد كه
كشورهاي درحالتوسعه (ازجمله ايران) ،بهشدت نيازمند
نيروي كار متخصص ،ماهر ،خالق و نوآور هستند .افزايش
سطح تخصص ،مهارت ،خالقيت و نوآوري در شركتها و
كارخانهها میتواند موجب ارتقاء كميت و كيفيت
محصوالت و خدمات ،كاهش هزينهها ،جلوگيري از اتالف
منابع ،كاهش بوروكراسی و درنتيجه افزايش كارايی،
اثربخشی و بهرهوري و نيز افزايش انگيزش و سطح
رضايتمندي در كاركنان شود .امروزه بيش از هر وقت ديگر
كارخانههاي ايران به نيروهايی كه تغييرات موردنياز براي
ورود به بازارهاي جهانی را درک و عملی سازند نيازمند
است .پس اگر بتوان بر تأسيس مؤسسات آموزش نيروي
انسانی در كشور در زمينه مبلمان و دكوراسيون اقدام كرد

586

شاخصها و ارائه راهکارهاي تأثيرگذار بر بهينهسازي مصرف چوب در ساخت مبلمان استيل

میتوان شاهد همکاري بين دانشگاه و صنعت در اين
زمينه باشيم [ .]26دانشگاه بهعنوان مبدأ توليد علم و
تربيت نيروي انسانی متخصص ،نقش مهمی در توسعه
صنعت ،اقتصاد و پيشرفت كشور دارد .بهطوركلی انجام
كارها بهطور صحيح و اصول علمی مناسب موجب میشود
از يكسو مقدار ضايعات كم شود و با كاهش ضايعات،
هزينه مواد و هزينه ديگر نهادهها در فرايند توليد كاهش
میيابد .همچنين از سوي ديگر با كاهش هزينهها ،كيفيت
كاالها و خدمات توليدشده افزايش میيابد ] .[26استفاده
از دانش و امکانات پژوهشی و آموزشی دانشگاهها
ازيكطرف و امکانات و تجربيات موجود در بخش صنعت از
طرف ديگر میتواند موجب ارتقاي سطح هر دو سوي اين
معادله گردد ] .[34بنابراين با استفاده از نيروي متخصص
در كارخانهها و كارگاههاي صنايع چوب و بهرهمندي از
مهارتهاي آنها همراه آموزشهاي مهارتی با تعيين هدف
كاهش مصرف چوب در توليد مبلمان استيل میتوان به
بهينهسازي مصرف چوب دست پيدا كرد.
استفاده از تکنولوژی مدرن
داش فنی و تکنولوژي توليد در صنعت مبلمان
برحسب گروه و نوع محصوالت متفاوت است .در مبلمان
خانگی طراحی و تکنولوژي توليد تابعی از ذوق و سليقه
افراد است .در حال حاضر بسياري از توليدكنندگان
خارجی با استفاده از روشهاي نوين ماشينكاري و خراطی
نظير استفاده از ماشينهاي برنامه پذير ( )CNCضمن
افزايش كيفيت محصول ،كميت توليد در عمليات
منبتكاري و خراطی را افزايش داده و محصوالت
ارزان تري را به بازارهاي مختلف ازجمله بازار ايران صادر
مینمايند .لذا توليدكنندگان داخلی نيز میبايست ضمن
توليدات دستی و حفظ بازارهاي خاص از تکنولوژيها و
روشهاي نوين توليدي نيز بهره جسته تا بتوانند
محصوالتی اقتصادي و تجاري نيز توليد و به بازارهاي
داخلی و خارجی عرضه نمايند ].[35
بنابراين امروزه استفاده از تکنولوژي و ماشينآالت
مدرن به دليل دقت كار باال ،سرعت و همچنين
برنامهريزي ،موردتوجه تمامی كارگاهها و كارخانههاي
صنايع چوب است .اگر كارخانههاي مجهز به اين
ماشينآالت و تکنولوژي روز دنيا شود عالوه بر افزايش

راندمان میتوان روي كاهش مصرف چوب و بهينهسازي
آن حساب باز كرد .بنابراين با برنامهريزي دقيق جهت
كاهش مصرف چوب در هنگام استفاده از ماشينآالت و
اپراتور مناسب هر ماشين میتوان از چوب بهطور كامل و
بدون دورريز زياد استفاده كرد.

نتیجهگیری
آگاهی مردم از بهرهبرداري صحيح از مبلمان دو برابر
شده است بهطوريكه در مطالعه حاضر رعايت ارگونومی
در ساخت مبلمان از زير شاخصهاي مؤثر بر توليد بهينه
تشخيص داده شده است .تقليد و مهندسی معکوس
كوركورانه بدون مطالعه باعث افزايش مصرف چوب خواهد
شد ،ضمن اينکه با كاهش مصرف چوب كه بخش زيادي از
قيمت تمامشده محصول را تشکيل میدهد قيمت فرآورده
نهايی كاهش يافته و در رقابت با نمونههاي وارداتی با
استقبال بيشتري مواجه خواهد شد .توجه به شاخص
سبك براي توليد مبلمان مطابق سليقه مشتري همچنين
سبكسازي و كاهش مصرف چوب از نتايج اين بررسی
است .در دنياي پيشرفته توليد مبلمان بهرهمندي توليد از
هنر و خالقيت ،تکنسينهاي ماهر و كادر تحصيلكرده از
ديگر شاخصهاي مؤثر بر بهينهسازي مصرف چوب در
توليد مبلمان است كه موردتوجه صاحبنظران قرار گرفته
است .به نظر میرسد صاحبنظران موافق با منبتهاي
موجود نيستند و تغيير و تحول در سبك منبت را بايد در
دستور كار خود قرار دهند.
بنابراين ازآنجايیكه مصرف چوب در ساخت مبلمان
استيل و ميزان ضايعات آن باال است و همچنين با توجه به
ارزش باالي چوب و كمبود مواد اوليه در كشور توجه به
بهينهسازي مصرف چوب الزامی است بهگونهاي كه با بکار
بردن و برنامهريزي بر روي اولويتبندي شاخصهاي
تعيينشده در اين تحقيق میتوان عالوه بر كاهش مصرف
چوب ،مبلمانی سبك و خالقانه توليد كرد .توجه به
راهکارهاي ارائهشده و برنامهريزي بر اساس اهميت آنها
توليدكنندگان را بهسوي كاهش مصرف چوب هدايت كرده
و سبب كاهش هزينهها در توليد میشود .استفاده از
نيروي متخصص در كنار تکنولوژي روز و رعايت
استانداردها در جهت كاهش مصرف چوب و استفاده بهينه
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دارد میتواند اين استان را پيشرو در بهينهسازي مصرف
.چوب در ساخت مبلمان استيل قرار دهد

1395  زمستان،4  شماره، سال هفتم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

از آن میتواند اين سرمايه ملی را در حين حفظ و
 به كار بستن نتايج اين تحقيق در. پرورش دهد،نگهداري
استان قم با توجه به ظرفيت بااليی كه در صنعت مبلمان
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Identifying and prioritizing indicators and effective solutions to optimize the
wood consumption in construction of classical furniture by using AHP (case
study: Qom province)

Abstract
The aim of this study was to identify and prioritize the
indicators and provide effective solutions to optimize the use
of wood in construction of classical furniture using the
analytic hierarchy process (AHP) (a case study in Qom). For
this purpose, using studies and results of other researchers and
interviews with experts, the factors affecting the optimization
of wood consumption were divided into 4 main categories and
23 sub-indicators. The importance of the main and subindicators were determined by AHP using Expert Choice
software. The results showed that the original surface design
and human resources are of great importance. In addition,
among 23 sub-indicators, effective on optimization of the
wood consumption in construction classical furniture,
ergonomics, style, skill training and inlaid in classical
furniture industry, respectively, had the highest importance
with the weight value of 0.247, 0.181, 0.124 and 0.087.
Overall, using of specialized labor was a prior solution.
Keywords: optimization, classical furniture, Qom, analytic
hierarchy process.

M. Ghofrani 1*
A. Zare 2
M. Azizi 3
1

Associate professor, Department of
Wood Industry Faculty of Civil
Engineering Shahid Rajaee Teacher
Training University, Tehran, Iran
2

Graduate student, Department of
Wood Industry Faculty of Civil
Engineering Shahid Rajaee Teacher
Training University, Tehran, Iran
3

Professor, Wood and Paper Science
and Technology, College of Natural
Recourses, University of Tehran,
Tehran, Iran
Corresponding author:
ghofrani@srttu.ed
Received: 2016/01/18
Accepted: 2016/06/25

