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  هچکید

  

هاي کوچک و متوسط درپی دستیابی به مزیت یا مزایاي رقابتی با هدف کسب سهم بیشتري در بازارهاي رقابتی موجود، بنگاه
ریزي محصول، توزیع، ریزي عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامههایی نظیر برنامهبر این اساس فعالیت. از بازار هستند

- گرفته، اینک به سطح زنجیره تامین انتقال پیدا کرده همگی در سطح شرکت انجام میتحویل و خدمت به مشتري که قبال
هاي مواد، شود که رسما از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریانیا چند سازمان تشکیل می 2زنجیره تامین از . است

 . شونداطالعات و سرمایه به یکدیگر مرتبط می

در این . استزا و ارزش افزوده باالیی دارند تشکیل شدهمتوسط که درآمدزا، اشتغال هاي کوچک وصنعت مبلمان از بنگاه
. استتهران که از مراکز مهم و بزرگ این صنعت است مورد ارزیابی قرار گرفته-آبادتامین صنعت مبلمان یافتتحقیق زنجیره

تهیه شده  arcgisورد مطالعه با کمک نرم افزار براي این منظور نقشه پراکنش واحدهاي مرتبط با صنعت مبلمان در منطقه م
نتایج بدست آمده از اطالعات . استهاي تولیدي توزیع شدهو سپس پرسشنامه تهیه و براي جمع آوري اطالعات بین کارگاه

رغم یحاصل نشان داد که بیشترین تمرکز عوامل زنجیره تامین این صنعت در اطراف خیابان یافت آباد شرقی وجود دارد و عل
  .استمشاهده شده 18آباد منطقه این تمرکز بیشترین ارتباط بین عوامل زنجیره تامین در محالت یافت

  :هاکلید واژه

 هاي کوچک و متوسط، صنعت مبلمان و زنجیره تامینصنعت، بنگاه
  

  مقدمه

  

رسانی سریع، محصوالت و خدمت هاي جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتري بر کیفیت باال، افزایش تنوعدر رقابت
توانند به ها بیش از این نمیدر نتیجه سازمان. استاست که قبال وجود نداشتهها شدهموجب افزایش فشارهاي بر سازمان
هاي کوچک و متوسط عالوه بر پرداختن به سازمان و در بازارهاي رقابتی موجود، شرکت. تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند

علت این امر در واقع دستیابی . دانندداخلی خود نیازمند مدیریت و نظارت بر منافع و ارکان مرتبط خارج از سازمان میمنافع 
ریزي عرضه و هایی نظیر برنامهبر این اساس فعالیت. به مزیت یا مزایاي رقابتی با هدف کسب سهم بیشتري از بازار است

محصول، خدمت نگهداري کاال، کنترل موجودي، توزیع، تحویل و خدمت به مشتري که ریزي تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه
  .استگرفته، اینک به سطح زنجیره تامین انتقال پیدا کردهقبال همگی در سطح شرکت انجام می

هاي مواد، انشود که رسما از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جرییا چند سازمان تشکیل می 2در حالت کلی زنجیره تامین از 
هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول توانند بنگاهها میاین سازمان. شونداطالعات و سرمایه به یکدیگر مرتبط می

توان حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می. کنندنهایی و یا خدماتی چون توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی را تولید می
  ).2(ظر گرفت ها در نیکی از سازمان

این ). 1(زا و با ارزش افزوده باال هستند است که درآمدزا، اشتغالهاي کوچک و متوسط تشکیل شدهصنعت مبلمان از بنگاه
چه گفته شد الزم با توجه به آن. در کشور ما روبرو است... صنعت با مشکالتی مثل پراکندگی، رقابت ناسالم، کمبود مواد اولیه و

تهران مورد -آبادتامین صنعت مبلمان یافتبه همین جهت در این تحقیق زنجیره. این صنعت در کشور پرداخت است به ارزیابی
تهران از مراکز مهم و بزرگ این صنعت است که تقریبا از عوامل زنجیره تامین - آبادصنعت مبلمان یافت. استارزیابی قرار گرفته

  .استتشکیل شده) واحدهاي ماده اولیه، تولید و فروش مبلمان ( 

  :است به شرح زیر هستندبرخی از مطالعاتی که در گذشته در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته



Dewitt  هاي خوشه پورتر و مدیریت زنجیره تامین و تاثیر مثبت رقابت در با مطالعه پیوند میان نظریه )2006(و همکاران
در شهرستان اوهایو از ایاالت متحده  Amishل از مطالعه موردي صنعت مبلمان هاي حاصها با استفاده از دادهعملکرد شرکت

  ).3(آمریکا دریافتند که تمرکز جغرافیایی خوشه تاثیري مثبت بر زنجیره عرضه و افزایش مزیت رقابتی دارد 

PerssonوCeccato  )2002 (ند که تراکم در طی مطالعه موردي بر روي دو خوشه سنتی و مدرن در سوئد اعالم نمود
بردن به این تراکم آگاه شدن از تمایل ها در یک مکان راهی براي ایجاد حفظ مزایاي اقتصاد رقابتی است و روش پیکارخانه
هاي مربوط به پراکنش ها براي استخدام است که به کمک سامانه اطالعات جغرافیایی میزان استخدام محاسبه و نقشهخوشه

  ).4( میزان استخدام تهیه گردید

Flore )2007 (هاي موجود، آنالیز این تحقیق روي شناخت خوشه. هاي صنعتی در مکزیک پرداختبه مطالعه عملکرد خوشه
این تحقیق با استفاده از سامانه پیشرفته اطالعات . شان متمرکز شده بودها و تعیین الگوي جغرافیاییزنجیره ارزش آن

سامانه اطالعات جغرافیایی امکان هماهنگی عملیات خرید . درال مکزیک انجام پذیرفتجغرافیایی، هیئت وزیران اقتصاد دولت ف
دهی وظایف دهد و به سازمانها را نشان میوري صنایع تشکیل دهنده خوشهاین سامانه بهره. کندو فروش نهادها را فراهم می

 ).5(کند خوشه کمک می

Gupta و Subramanian )2008 (هاي مبلمان قدیمی در میشیگان ایاالت متحده آمریکا از در مطالعه موردي و آنالیز خوشه
هاي ارزش تر را که داراي مشخصات زنجیرههاي منطقه قدیمیروي قرائن بدست آوردند که جهانی شدن، زنجیره ارزش خوشه

هاي عمومی جدیدي ها استراتژيشرکت. کندواجه میهاي چند ارتباطی هستند را با خطر جدي معمودي محلی در سراسر بخش
ها نوآوري ایجاد شود مند شوند و باید در آننیاز دارند و الزم است که بین آنها رقابت سالمی به وجود آید تا از مزیت رقابتی بهره

)6.(  
  

Robb  یوه عملیات و عملکرد مالی به مطالعه موردي و نظر سنجی در مورد روابط بین زنجیره عرضه، ش) 2008(و همکاران
تولید کننده مبلمان که در  72هاي حاصل از نظر سنجی از براي تحقیق در این ارتباط، داده. تولیدیهاي مبل چینی پرداختند

نتایج تحقیق نشان داد که سود قابل توجهی براي کشور چین از این صنعت بدست . بودند استفاده شد سراسر چین واقع شده
  ).7(است است البته صادرات نیز رشد قابل توجهی داشتهوري نیروي کار نسبتا پایین باقی ماندهرهآمده اما به

  

  

 کارمواد و روش

  

  .دهددر جنوب غربی تهران را تشکیل می 18و  17محله از مناطق  3آباد است که مکان مورد مطالعه یافت



  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه 1- 3شکل 

  

مناطق  1:2000ی گسترده براي شناسایی و تعیین موقعیت واحدهاي تولیدي و غیر تولیدي بر روي نقشه رقومی عملیات میدان
سپس ). 8(نقشه پراکندگی تهیه شد  ARCGISافزار آباد انجام گرفت و به کمک نرمتهران با حضور در منطقه یافت 18و  17

در نهایت به کمک نرم افزار هاي . هاي شناسایی شده توزیع گردیدگاهاي تهیه شد و بین کارآوري اطالعات پرسشنامهبراي جمع
SPSS 16  وEXCEL 2007 ها انجام گرفتآنالیز داده.  

  

  

 گیرينتیجه

  

آدرس، اسم، ( اطالعاتی ) واحدها( اي بوده که به هر کدام از این نقاط الیه مربوط به واحدهاي صنعت مبلمان به شکل نقطه
گردد و شکل ها این اطالعات مشخص میداده شده است که با کلیک بر روي آن) ول، تعداد افراد شاغلشماره تلفن، نوع محص

 18و  17آباد مناطق نمایانگر این مسئله است همچنین پراکنش واحدهاي مرتبط با صنعت مبلمان در سطح محالت یافت) 1(
تهران را از  18و  17آباد دو منطقه مقایسه محالت یافت) 4(کل در نهایت ش. اندشدهنشان داده) 2و  3(تهران به ترتیب در شکل 



دهد و هر چه مقدار متغیرهاي محل تامین ماده اولیه و محل فروش محصوالت نظر ارتباط بین عوامل زنجیره تامین نشان می
  . بیشتر باشد این ارتباط بیشتر است

  

    

 

  

  

  

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 
نمایش اطالعات هر کدام از نقاط با کلیک بر روي . 1شکل 

 نقشه پراکنش واحدهاي مرتبط با صنعت مبلمان 

نقشه پراکنش واحدهاي مرتبط با صنعت مبلمان . 2شکل 
 تهران 17نطقه آباد مدر سطح محله یافت

 اي تولیديواحده  واحدهاي فروشی           واحدهاي ماده اولیه           



 

 

 

  

 تهران 18آباد منطقه راکنش واحدهاي مرتبط با صنعت مبلمان در سطح محالت یافتنقشه پ. 3شکل 

  

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

A B

     دستھ ھا

ھا
یر

تغ
م

ان 
یز

م

   
 

محل فروش محصوالت
محل تامین ماده اولیھ

  
  ها بر اساس میانگین متغیرهانمودار  مقایسه دسته. 4شکل 

  

  

 واحدهاي تولیدي  واحدهاي فروشی           واحدهاي ماده اولیه           



تهران پراکندگی از واحدهاي زنجیره تامین صنعت مبلمان  18و  17آباد مناطق در سطح محالت یافت) 3و  2(با توجه به شکل 
) 4(با توجه به اطالعات حاصل از پرسشنامه و شکل . آباد شرقی استشترین تمرکز واحدها در اطراف خیابان یافتبی. وجود دارد

 18رغم تمرکز گفته شده ارتباط بین این عوامل در منطقه آباد باالست ولی علیارتباط عوامل زنجیره تامین در محالت یافت
  .بیشتر است 17نسبت به منطقه 
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