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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
و توسعـه در بررسـي ضـرورت بكارگيـري تحقيـق

 صنعـت شيشـه گري دستـي در آستانـه جهانـي شـدن–هنـر
 عليرضا ملكي: نويسنده اول
و تحقيقات بازار شركت تحقيق وگسترش صنايع معدني مدير سابق بازرگاني

نيپارس كا
Email:malakiUK@parskani.com 

 الهام پورحسيني: نويسنده دوم
 شركت تحقيق وگسترش صنايع معدني پارس كانيكارشناس حوزه مهندسي

Email:pourhosseini@parskani.com 

هـكلي شيـشه گـري) كارگـاه هـاي( واحـدهاي–صنعت شيشه گري دسـتي-هنر:اـد واژه
و توسعه–) دستي(سنتي  جهاني شدن- نوآوري تكنولوژيك–) R&D( تحقيق

:دهـچكي
صنعت شيشه گري دستي در طول تاريخ كهن ايران ريشه اي بس عميق دارد؛ اما بدليل عـدم بهـره–هنر

و توسعه كه مهمترين آن نوآوري تكنولوژيك مي باشد،دچار عقب ماندگي شـده  گيري از دستاوردهاي تحقيق

.شدو هم اكنون با بحران جدي مواجه مي با

و بررسـي– پس از سـيري در معرفـي هنـر تا در اين مقاله سعي بر آن است صـنعت شيـشه گـري دسـتي

و در نتيجه شناخت چالش هـاي  تحليلي وضعيت فعلي كارگاههاي شيشه گري موجود در مقايسه با رقباي جهاني

 معطـل، دگرديـسي بـارور نمـودن ظرفيـت هـاي،موجود، با تبيين نقش تحقيق وتوسعه در نوآوري تكنولوژيك 

و اســــتفاده از فرصــــتهاي موجــــود، راهكارهــــاي مــــؤثر  ايــــن جهــــت احيــــاءتوانمنــــدي هــــاي بــــالقوه

و–هنر . به بازارهاي بين المللي در راستاي جهاني شدن ارائه گرددآن ورود صنعت
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:مقدمه
و گرانقدري صنايع دستي به يادگار مانده از سرزمين كهن سال ايران دست كم بر غناي ميراث فرهنگي

و بوم پوشيده نيست   ايران با توليد آثار بي نظير گذشته در طول تاريخ همواره شيشه گري دستي.ساكنان اين مرز

و جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است-شيشه اي به عنوان هنر .صنعتي ارزشمند، از منزلت

و رونـق، كارگاههـاي موجـود و هم اكنون پس از طي سالهاي متمادي شـكوفايي  بـه دليـل مواجهـه بـا موانـع

و نيز فزوني گرفتن رقابت در عرصه بين الملل، با ركود شديدي از حيـث مشكالت عديده باالخص به لحاظ فني

و كيفيت دست ساخته ها مواجه شده اند و تنوع .ميزان توليد

و مزيت هاي نـسبي كـشورمان بـاالخص بـه لحـاظ برخـورداري از سـابقه تـ اريخي وقوف به توانمنديها

ديرينه، وجود اساتيد صنعتگر كه بسياري از آثار آنان در گنجينه هاي بزرگ شيشه نگهداري مي شـود، جـذابيت 

و مهمتر از همه موقعيت برتر جغرافيايي كـشور، از  هاي سرمايه گذاري از بعد اقتصادي در توليد اين محصوالت

و توسعه براي   احياي مجدد وضعيت بحرانـي كارگاههـاي شيـشه شرايط الزم براي تدوين استراتژي مؤثر تحقيق

.گري موجود مي باشد

صنعت جهت بهـره گيـري–لذا با توجه به اهميت بسزاي انتقال اندوخته هاي ارزنده استادكاران اين هنر

و اينكه ادامه حيات شيشه گري دستي در كشور در گرو مرتفع نمـودن معـضالت عديـده موجـود در  نسل بعدي

و معرفـي آنهـا بـه بازارهـاي جهـاني مـي باشـد، كارگاههاي فعلي  و افزايش توان رقابت پذيري اين محـصوالت

و ايجـاد و توجـه الزم بـه آمـوزش آكادميـك بايستي اقدامات مؤثري در زمينه توسعه اين مراكـز برداشـته شـده

و همپايه با سطح جهاني در عرصه تو  و تكنولوژي روز ليد، تزئين، طرح، بسترسازي مناسب براي استفاده از دانش

و زمينه هاي كاربردي فرآورده هاي شيشه اي دست ساز مبذول گردد  صنعت بـا–دست ساخته هاي اين هنر. فرم

و تـأثير ژرف بـر درك مـشتري قـادر اسـت در بازارهـاي جهـاني حامـل  بهره گيري از ظرفيتهاي زيبايي شناسي

و پشتوان  و ظرفيـت هـاي پنهـان اطالعاتي فراتر از خود محصول نظير هويت ايراني و توانمنـديها ه عظيم فرهنگـي

و فرهنگـي، ارتقـاء تكنولـوژي توليـد. ملت، باشد  افـزايش بهـره وري بـا وجـودو لـذا بـا تلفيـق مـسائل صـنعتي

و بر نيز استادكاران برجسته اين صنف و كيفي شناخت بازارهاي هدف، مي مبناي توسعه محصول به لحاظ كمي

و يكپـارچگي توان زمينه را براي ورو  و به نحو اثربخشي در فرآيند جهاني شدن د به بازارهاي جهاني فراهم نمود

ازبازارها نقش آفريني نمود؛ تا بدين ترتيب ايران زمين در جغرافياي دهكده جهاني از و اين حيث  جايگاهي رفيع

، برگرفته از تحقيق ميداني انجام شده در ممتاز برخوردار گردد  اين ارتباط، مقدمه اي در اين كه نوشتار پيش رو

.راه مي باشد
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: صنعت شيشه گري دستي–هنر آشنايي با
صنعت شيشه گري دستي در زمره صنايع دستي كشورمان قرار دارد كه درآن استادكاران با استفاده-هنر

و كاربردي مي پردازند .از ابزار ساده به خلق آثار هنري، تزئيني

و  هزار سال قبل باز مي گردد، زمانيكه بشر متوجه شد كـه5شيشه سازي به آغاز حيات هنر شيشه گري

و افزودن مواد قليايي به آن ماده اي به دسـت آورد كـه در حالـت مـذاب بـه مي تواند با دادن حرارت به سيليس

و پس از سرد شدن بسيار سخت مـي شـود  بنـا بـه پـژوهش هـاي باسـتان شناسـي. راحتي به هر شكلي درمي آيد

و لبنـان واقـع بـوده نخس تين كارگاه هاي شيشه گري كه تا به حال كشف شده اند در مناطق بين النهـرين، سـوريه

از.است از4 ظاهراً مصريها بيش و  هزار سال پيش ساخت ظـروف شيـشه اي بـسيار زيبـايي را شـروع كـرده انـد

و ايتاليا بدست آمده است2500حدود . سال پيش شيشه هاي زيادي از يونان

و استيالي حكمرانان عرب بر كشورهاي مسلمان شده موجب شـد تـا فرهنـگ اسـالمي در ظهور اسالم

و صنعت شيشه سازي باز گردد و باب تازه اي در هنر .مقابل تمدن رومي عرض اندام كند

و بنا بر روايات ايالميها از شيشه بـراي سـاختن 3500اما تاريخچه شيشه در ايران به  سال قبل برمي گردد

و گردنبند استفاده مي كرده اند و. مهره هاي تزئيني حيات صنعت شيشه در طول تاريخ ايران غالباً دستخوش فراز

و صـفويان  و دوره هـاي سـلجوقيان نشيب هاي زيادي بوده است تا آنجا كه دوره مغولها دوره افول شيشه سازي

و اوج رونق اين صنعت در تاريخ ايران به حساب  .مي آيددوران شكوفايي

نمونه هاي باستاني شيشه دست ساز مربوط به اواخر هزاره چهارم تا اوايل هزاره اول قبل از ميالد، در تپه

و چغازنبيل به دست آمده است .]1[ گيان، نهاوند، تپه حصار دامغان، شوش، مارليك، حسنلو

 همدان، يزد، اصفهان، شيراز در بيشتر شهرهاي بزرگ نظير، دستي هنر شيشه گريه چندان دورندر روزگاري

در حـال حاضـر. رفته اسـت بيرونو شهرهاي ديگر رواج داشته است، اما امروز بطور كلي اين هنر از اين شهرها

و جـاده قـم، بيشتر كارگاه هاي  و مناطق جنـوبي ايـن شـهر شـامل جـاده سـاوه شيشه دست ساز در اطراف تهران

و لذا  و ورامين متمركز هستند .شيشه گر را مي بينيما در تهران است كه ما هنرمندان تنهخاوران

و استفاده از برخي،در نگاهي كلي  استادكار محصوالت مورد نظر را با استفاده از تكنيك هاي دستي

.در توليد برخي از قطعات نيز به صورت محدود، پرس هاي ساده كاربرد دارند. قالب هاي ساده شكل مي دهد

ظ و و فن يكي از حساسيت ها و فوت رافتهاي اصلي توليد محصوالت شيشه اي در روش هاي دستي، مهارت

و خلق يك اثر در زماني بسيار كوتاه است اين ويژگي متمايز كننده توليد. استادكار به فرمدهي قطعه نهايي

ت،نسبت به ساير محصوالت صنايع دستي و روش كار مطلوب در بديل مستلزم شناخت كافي از فرم قطعه نهايي

و زماني محدود  از(شيشه مذاب در فرآيندي پيوسته .و تحويل به گرمخانه مي باشد) دقيقه5معموالً كمتر
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و شاگردي از اسالف به آنچه مسلم است روش كار در كارگاه هاي سنتي ساخت شيشه آالت، به روش استاد

. اخالف ارث رسيده است

و زمـانبر مـي و تعطيلـي در تربيت استادكار، فعاليتي دشوار  باشـد، بطوريكـه در صـورت وجـود ركـود

و حتي استادكاران به مشاغل ديگر روي مي آورند واحدهاي اين عارضـه. شيشه گري، عمالً كارگران نيمه ماهر

و اشاعه اين هنر  آن-كه اثرات زيانباري در حفظ و فراموشـي صنعت ملي دارد، در دراز مدت باعث از بين رفتن

رو. خواهد شد  و تداوم فعاليت كارگاه هاي شيشه اي كـه در تعامـل بـا واحـد لذا  امكانپـذير R&Dنق اقتصادي

.صنعت ملي كهن خواهد بود-است، متضمن بقاي اين هنر

واقعيت اين است كه در عرصه توليد مصنوعات شيشه اي در واحدهاي شيـشه گـري سـنتي، ايـن تفكـر

و تكنيـك) ستيد(نادرست ريشه گرفته كه توليد شيشه به روش سنتي  الزاماً به معناي استفاده از تجهيزات، ابـزار

و عقب مانده است .هاي ابتدايي

و يك كارگاه شيشه گري سنتي معموالً از بخشهاي مختلـف شـامل سـالن توليـد، انبارهـاي مـواد اوليـه

و برخـي اوقـا  ت كارگـاه هـاي توليدات، اتاق نمونه يا نمايشگاه محصوالت توليدي، اتاق عيارگيري، موتورخانه

و تراشكاري تشكيل مي شودكميلي شامل مات كاري،ت .نقاشي

و محل تهويه جهت خروج هـواي گـرم وگازهـاي سالن توليد و شامل دريچه ها سالني با فضاي بزرگ

.متصاعد شده از كوره ها مي باشد

و كـوره هـاي در داخل سالن توليد يك كوره تو، يك كوره براي بار شيري، يك كوره آزمايـشگاهي

رنگ به صورت كوره مادر با چند حوضچه براي رنگهاي متنوع معموالً سفيد، شيري، زرد، پرتقالي، قرمز، سـبز، 

و زرشكي قرار دارند .آبي الجوردي، آبي فيروزه، بنفش، قهوه اي

 جهت تـنش زدايـي محـصوالتو با چهار خانه طاق ضربي كه به ارتفاع يك متر زير آن خالي است گرمخانه

.در گوشه اي ازسالن توليد قرار دارد نيز،توليدي از كوره ها بكار مي رود

و اختالط مواد اوليه مورد استفاده قـرار مـي گيـرد ايـن قـسمت نيـز بطـور. اتاق عيارگيري جهت توزين

ه مواد اوليـه بـه سـه دسـت.معمول در كارگاه هاي كشور با استانداردهاي تعريف شده مهندسي فاصله زيادي دارد 

و اكسيدهاي رنگي تقسيم مواد خام اصلي عمدتاً شامل پودر سـيليس. مي شوند مواد خام اصلي، مواد خام فرعي

و بوراكس مي باشند  و دولوميت و سپس آهك و كربنات سديم اين مواد همگـي از داخـل قابـل.و خرده شيشه

و ارس. تامين هستند  و نيترات سديم، سلنيم عمدتاً اكسيد فلزات(رنگها. نيك هستندمواد خام فرعي شامل سولفات

.هستندسومين دسته از مواد اوليه مصرفي كه اغلب خارجي مي باشند)واسطه

دو مـات. واحدهاي عملياتي تكميلي عمدتاً به صورت مستقل خارج از كارگاه ها قرار دارند كـاري بـه

و سندبالست كاري  م روش اسيدي در كارگاه هاي نقاشـي،.ي شود جهت مات نمودن سطح روئين اجسام انجام
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و در واحدهاي تراشكاري.تزئين يا دكوركاري روي سطح شيشه انجام مي شود  با ايجـاد شـيار، اشـكال هندسـي

و طرحهاي زيبا بر روي سطح شيشه حك مي شود .نقوش

ابزار شيشه گري سنتي كه استادكار به وسيله آنهـا قطعـات شيـشه اي را شـكل مـي دهـد، بـسته بـه نـوع

و چوبي ساخته مي شوندك ابزار فلزي كه در برخي قسمت هـاي آنهـا چـوب نيـز بكـار. اربري از دو جنس فلزي

و دستگاه پرس، صندلي،دم، سنگ كار، انبر، قيچي، تيغ: رفته است عبارتند از ابزار چوبي نيز شامل قاشق،. قالب

و تخته مي باشند .قالب تخته

از گري سنتييك كارگاه شيشهتيم معمول توليد در ، اسـتاد كـار: عبارتند و دسـتي( كوره چي قالبـساز

،)ساز و انبار دار گوي ساز، بار بيار، وردست .، سردم زن، پاقالبي، سنگ كار، مات كار

 شامل شيشه ساده، شيشه آبگز، شيشه لب رنگي، شيشه ابـري، انواع محصوالت توليدي رايج در اين كارگاه ها

اي)چند پوست(شيشه دو پوسته و موزائيك شيشه . است، شيشه نگين دار، شيشه شيري، تلفيق با فلز

از. روز روشن مي كنند تا به حرارت مطلـوب برسـد3-4براي ساخت اجسام شيشه اي، كوره را به مدت بعـد

و مواد اوليه مذكور جهت ساخت محصوالت شيشه اي را به نسبت معيني داخـل كـوره مـيآ ن خرده هاي شيشه

.ذوب شودريزند تا

 گـوي سـاز ابتـدا بـه،براي ساختن شيشه اي ساده با يـك تـزئين مختـصر،طبق مشاهدات صورت گرفته

دم. كمك دم مقداري از ماده مذاب داخل شيشه را با چرخاندن دم به دور خود از كوره خارج مي نمايـد سـپس

. مي غلطانند تا كمي سـرد شـود روي صفحهرا گداخته. را حول محور خود چرخانده تا گداخته از سر آن نريزد 

را. پس از سنگ كاري اندكي در گداخته دميده شده تا حباب كوچكي بنام گوي اوليه ساخته شود استاد كار دم

در،مجدد به كوره نزديك كرده بعد از جذب قدري بار گداخته   مجدداً دم را خـارج كـرده حـول محـور خـود

مـي را مجدد دميده تا بزرگتر شود آنگـاه حبـاب را داخـل قاشـق حباب ايجاد شده. محيط دايره اي مي چرخاند

 براي ساختن دهانه به حباب فشار، شكل را بر روي حباب نزديك كردهUدر اين مرحله استاد كار انبر. چرخاند

و همزمان محور را مي چرخاند را. مي آورد براي اين كار استاد كار از وردست كمك گرفته تا منطقه مورد نظر

سپس مجدد به حباب دميده شده تا به شـكل.و سخت نموده تا با دميدن مجدد دستخوش فشار دميدن نشود سرد

و كمـي فـشار.و اندازه مطلوب برسد  و دميـدن ،استاد كار كف حباب را بر روي صفحه قرار داده بـا چرخانـدن

.سطح اتكاء يا تقارن شكل را تنظيم مي نمايد

و بـا كمـي فـشار همزمان با مرحله قاشقي نمودن،  وردست واگيره، سردم را به كف حباب مـي چـسباند

و يـا كـارد شـياري نيمـه. حباب را به واگيره خود متصل مي كند در محل اتصال واگيره به دهانه كار با تيـغ انبـر

و سـپس شيـشه را بـه. مي شود عميق ايجاد  در اين مرحله استاد كار ضربه كوچكي به دم زده تا شيشه جـدا شـود

و انعطـافك پـذيرتر وره تو نزديك نموده، باز حول محور خود مي چرخاند تا حالت ناموزون تيزي از بـين بـرود
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و به دهانه فرم مي دهد. شود ابتـدا. اكنون تزئينات كار آغاز مـي شـود. بعد به كمك انبر دهانه شيشه را باز كرده

و زماني كه اين  گداخته از واگيره سرازير شده استاد كار قدري وردست قدري گداخته از كوره با واگيره آورده

و به ميزان دلخواه از آن بـراي از آن را بر نقطه مورد نظر نهاده واگيره را از قطعه دور نموده تا گداخته كش بيايد

و با اندك فشاري بر دو سر نوار شيشه را متصل تر مي نمايد  پـس از اتمـام مرحلـه شـكل. ايجاد نوار قيچي كرده

و با درجـه. قطعه براي تنش زدايي به گرمخانه منتقل مي شود دهي،  در گرمخانه شيشه هاي ساخته شده به تدريج

در48 الي24 درجه سانتيگراد در مدت 450-550حرارت   ساعت خنك مي شوند تا در هنگام مجاورت بـا هـوا

.]2[ موقع خروج از گرمخانه نشكنند

:تحقيقروش
ت ميداني قرار دارد كه بـراي جمـع آوري اطالعـات الزم در آن، ابتـدا از تحقيق حاضر در زمره تحقيقا

و اينترنـت مطالعات كتابخانه و مراجع موجود، مقاالت منتـشره در مجـالت معتبـر و سـپس نتـايج،اي شامل منابع

و استادكاران با سابقه در طي بازديدهاي به عم و مصاحبات ساختارمند انجام گرفته با صاحبان ل آمده، مشاهدات

. استفاده شده است

و حاشـيه كارگاه شيشه16قابل ذكر است كه بازديدهاي صورت گرفته از گري دسـتي واقـع در حومـه

و يك كارخانه توليد8گري دستي واقع در تبريز، تهران، يك كارگاه شيشه   كارگاه عمليات تكميلي روي شيشه

. انجام گرفته است1385در سال طي دو ماهدرنفره4يآجرسوز بوده كه همگي توسط يك تيم پژوهش

:صنعت شيشه گري دستي در ايران–چالش هاي پيش روي هنر
در حاليكه برخالف انتظار شيشه گري دستي در دنيا روز به روز وضعيت مطلوب تري را تجربه مي كند،

ب-متأسفانه هنر  ازارهاي جهاني،هم اكنـون صنعت شيشه گري دستي ايران عليرغم وجود سابقه ديرينه درخشان در

و شايسته اي برخوردار نمي باشد  از. از جايگاه در خور در حال حاضر صادركنندگان داخلي، با قبول ضرر ناشي

. سعي مي كنند در بازارهاي جهاني حضور داشته باشند،كاهش قيمت خود در صادرات

، بـه توليـد محـصوالتي مـي قريب به اتفاق واحدهاي كنوني شيشه گري با توجـه بـه امكانـات موجـود

و توليد ايده هاي نو انگشت شمار هستند از مشكالت اين امر مي توان بـه. پردازند كه در بازار وجود داشته باشد

و ضرر كارگاه هاي موجود اشاره نمود  و پائين آمدن قيمت محصوالت و در نتيجه اشباع آن از. محدوديت بازار

و قيمـت پـائين تـر، از سوي ديگر اغلب اين محصوالت با تو جه به وجود هزاران مشابه خارجي با كيفيـت بـاالتر

بطوريكه طي چند سال اخير با ورود چين به عرصه.امكان حضور موفق در بازارهاي بين المللي برخوردار نيستند 

و توليد محصوالتي الگوبرداري شده از اجناس توليدي كشورمان  چه،رقابت و كيفيتي از با قيمتي پائين بسا بهتـر
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نمونه هاي مشابه ايراني، ديگر حتي در بازار داخلي نيز تقاضاي چنداني براي دست ساخته هاي هنرمنـدان ايرانـي

.وجود ندارد

، به خوبي نشان مي دهند كه با توجه به شرايط حاكم بر اوضاع ام شده از تحقيق ميداني انجهنتايج حاصل

و وجود مشك-كنوني اين هنر و خلـق صنعت ارزشمند الت تكنولوژيكي متعدد، امكان شـكوفايي هـر چـه بيـشتر

و جذاب مقدور نمي باشد  و آثاري بديع پاسخ هاي دريافتي از اين واحدها همگي حاكي از بـي.ايده هاي جديد

و اظهـار اينكـه تنهـا عالقـه بـه  و ناتواني از ادامه كار انگيزگي فعاالن اين حرفه به دليل مشكالت عديده پيش رو

.صنعت تاكنون مانع از ترك آنها شده است، مي باشد-و نگهداشت اين هنرحفظ

و منزلـتو صنعت در عرصه بين المللي-بنابراين براي افزايش توان رقابتي اين هنر ارزش نهادن به شـأن

و باال بردن دانـش حرفـه اي تخصـصي، اصالح شرايط كنونيصنعتگران پرتالش-اين هنر   با حل مشكالت توليد

. كامالً الزامي به نظر مي رسدن ايشا

قابل ذكر است كه چالشهايي كه كارگاه هاي شيشه گري فعلي با آن مواجه مي باشند عمـدتاً دو حـوزه

و مشكالت تكنولـوژيكي را دربرمـي گيـرد  و مسائل ي عدم حمايتهاي الزم مراجع ذيصالح قانوني از اين بخش

.ي است كه در ادامه مطالب به آن پرداخته مي شودكه در اين مقاله تمركز بر روي چالش هاي فن

و مشكالت ضمن ارائهدر موارد زير  كه با بررسي وضعيت فعلي اين صنايع در بازديـدهاي مهمي مسائل

ووصورت گرفته از كارگاه هاي شيشه گري و مات كاري  واحدهاي زير مجموعه آن شامل تراشكاري، نقاشي

تچهم اوأنين وليه اين كارگاه ها منجملـه كارخانـه توليـد آجـر نـسوز، بـه دسـت آمـده اسـت مين كنندگان مواد

و ارائـه تـصويري روشـن تـر از جهـت مقايـسه، عواقب سوءاي كه اين مشكالت با خود به همراه دارند همچنين

و تبعات ناشـي ازآنها،شـرح مختـصري از وضـعيت كنـوني وضعيت ناگوار موجود،  در ادامه هريك از مشكالت

. عنوان گرديده است،موفق جهاني در آن مورد خاصرقباي

در-1 و و حرفـه اي در ايـن رابطـه و عدم رعايت اصول مهندسي و تأمين مواد اوليه ابتدايي بودن وضعيت تهيه

و ارزش افزوده پائين .نتيجه توليد محصوالتي با كيفيت نامطلوب

ساس نياز تجربي به خريد مواد اوليه در مقـادير در اين ارتباط مشاهده شده است كه عمالً هر كارگاه برا

و با قيمت باال بدون هيچگونه آناليز مشخصي از سوي فروشندگان اقدام مي نمايد، اين امر عالوه بـر بـروز  اندك

به طبق سفارشات قبلي را از شيشه گرانامشكالت فني همچون كاهش عمر مفيد كوره امكان تكرار توليدات مش 

.مي نمايد سلب

و هم و خلوص مواد اوليه، منجر به راندمان پائين ذوب و عدم شناخت از نقش دانه بندي  اكنون مشكل مذكور

و در بسياري موارد باعث ضايع شدن بخـش عمـده اي از محـصوالت وجود ناخالصي ها در شيشه توليدي شده،

.توليدي يك كارگاه نيز مي گردد
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و ثبات در حاليكه امروزه در دنيا در صنعت توليد مح صوالت شيشه اي، دقت در انتخاب نوع، كيفيت

و اين مسئله در توليد محصوالت شيشه اي  و پايدار است و مقدمه توليد مطلوب تأمين مواد اوليه از اصول اوليه

هنري نسبت به نوع صنعتي، به دليل حساسيت هاي خاص توليد اهميتي دو چندان پيدا مي نمايند؛ بطوريكه ساير 

ال شيشه گري دستي پراكنده در دنيا، مواد اوليه مصرفي خود را با دانه بندي مناسب به همراه واحدهاي فع

و با قيمت پائين تر تهيه مي مشخصات كاربردي هر يك از تأمين كنندگان اصلي اين مواد در مقياس اقتصادي

.نمايند

به-2 و آماده سازي بچ در دستيابي و تهيـه شيـشه بـا مدنظر قرار ندادن اهميت نحوه تهيه راندمان مطلوب ذوب

. كه تا آخرين مراحل توليد كامالً چشمگير است،كيفيت

و اختالط مواد اوليـه بـراي تهيـه بـچ صـورت مـي و دانه بندي، توزين دقيق اين عمل طي سه فرآيند خردايش

.پذيرد

 مستقيماً بدون رعايت مواردي در اين ارتباط الزم به ذكر است كه مواد اوليه خريداري شده با همان دانه بندي

و شستشوي و همچون تميزي، جدا كردن ناخالصي ها و همچنـين عـدم دقـت كـافي در تـوزين خرده شيـشه هـا

و ابتـدايي بـدون  و برخي اوقات استفاده از مقياس حجمي بـه صـورت تجربـي اكتفا به ترازوهاي سنتي مكانيكي

ر و اضافه نمودن و هموژن كردن مواد ، توسط بيل به كوره ذوب تغذيه مي شونداختالط كامل .طوبت الزم

، برگزاري دوره هاي آموزشي كـاربردي بـراي و بهبود وضعيت آماده سازي مواد اوليه جهت حل اين مشكل

و مثمرثمر واقع گردد و علمي مي تواند مفيد و آشنايي آنها با مباني مهندسي . شيشه گران

، امروزه واحدهايي جهت تهيه بچ مـورد نيـاز در بسياري از كشورهاي پيشرو در هنرـ صنعت شيشه گري دستي

و يا فريت فعاليت مي نمايند  و يا به صورت شيشه هاي رنگي آماده استفاده از ايـن. كارگاهها به دو صورت خام

و آمـاده سـازي مـواد اوليـه ندارنـد، در تنـوعي بـسيار گـسترده طبـ  ، تـوزين ق بچ هاي آماده، نيـاز بـه انبـارداري

و بـا پـايين آوردن نقطـه ذوب ضـمن صـرفه جـويي در مشخصات استاندارد در اشكال مختلف قابل تهيه هـستند

عالوه بر آن با توجه به اسـتاندارد بـودن مـواد اوليـه،. مصرف انرژي باعث افزايش طول عمر كوره ها مي شوند 

، راندمان توليد باال بوده، محصوالت از كيفيت بااليي برخوردار مي با  و بدين ترتيب تكرارپذيري سفارشات شند

.عملي خواهد شد 

عدم لحاظ دستاوردهاي جديد تكنولوژي در زمينه طراحي كوره هاي ذوب شيشه كه منجر بـه عمـر كوتـاه-3

و راندمان اقتصادي نامطلوب مي شودئكوره هاي سنتي، پا . ين بودن كيفيت محصوالت

و فاقد پايه هاي علمـي اسـت كوره هاي شيشه سازي سنتي عمدتاً طراحي بـه همـين. به صورت كامالً تجربي

و ارتفـاع كـوره بـا:جهت اغلب مشكالتي همچون   عدم طراحي منطقي ابعاد محفظه ذوب، نامتناسب بودن ابعـاد

و ايجاد آلودگي براثر پراكنده شـدن مـواد بـه دليـل قـرار فضاي مورد نياز براي احتراق مشعل ها، باردهي دشوار
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و در نتيجـه گرفت و ايجـاد نوسـانات حرارتـي ن بار ريزگاه در داخل كوره ها، تلنبار شدن موضعي مواد در كـوره

و تجزيـه مـواد عملكرد نامناسب كوره، پيش بيني ننمودن محل خاصي جهت خروج گازهاي حاصل از احتـراق

و لـذا عـدم خنـك كـرد  و اوليه، قرار گرفتن كوره در سطح زمين از نقطه نظر ايستايي ن نـسوزهاي كـف كـوره

و لذا عدم دستيابي و نفوذ مذاب به بيرون، فقدان سيستم پيش گرم هواي احتراق سوراخ شدن زودرس اين منطقه

و  و نيز مصرف سوخت باالتر، فقدان سيستم گرمايش مستقل در ناحيه باربرداري  نـاممكن بالطبعبه دماهاي باالتر

ك و در نتيجه اهش ميزان كشش مذاب، برخي نواقص در اسكلت فلزي مانند عـدم شدن ذوب مطلوب مواد اوليه

و نيز مربوط نمودن ستون هاي اصلي كوره به هم، در  استفاده از پيچ هاي مهار مخصوص ديوار باالي ناحيه ذوب

. كوره هاي سنتي فعال وجود دارد

م و تناسـب در جهـات ختلـف، در نظـر در آجر چيني كوره ها طراز بودن اسكلت فلزي، تنظيم فواصـل

و همجـنس بـودن  ، منظور نمودن فضاي كافي براي دريچه ها، تنظيم زاويه قـوس سـقف گرفتن درزهاي انبساط

.مالتهاي مصرفي با خود آجرنسوز از اهميت بااليي برخوردار مي باشند

ي يك راه حل ساده در بسياري از كارگاههاي شيشه گري دستي مدرن در دنيا براي باردهي به كوره ها

و استفاده از سيستم تغذيه نيمه اتوماتيك  نصب يـك مخـزن ذخيـره مـواد اوليـه در كنـار،كوچك با كشش كم

و هدايت مواد از دريچه شيب دار توسط يك لوله به داخل كـوره مـي باشـد كـه عـالوه بـر جلـوگيري از كوره

، منجر به ورود يكنواخت بار ورودي به كوره مي شود .آلودگي محيط

رفع معايب طراحي كوره هاي سنتي مهمترين مسئله جداسازي حرارتي قسمت ذوب از قسمت در زمينه

، لذا مي توان از سيستم احتراق مـستقل در ناحيـه  و يا تروت هاي متداول است باربرداري توسط يك ديوار معلق

.باربرداري استفاده نمود

 سـهولت دسترسـي بـه ايـن ناحيـه خالي گذاشتن فضاي زير كوره براي،يكي ديگر از تغييرات ضروري

.براي تعميرات احتمالي است

در اغلب كوره هاي شيشه گري سنتي در سطح دنيا براي رفع مشكل متصل بودن قـسمت هـاي مختلـف

كوره با يكديگر، از سازه هاي فلزي جهت جداسازي استفاده مي شود كه از جمله مزيت هـاي آن مـي تـوان بـه 

و مرمت هر بخ  و عدم نفوذ خوردگي به وجود آمده به ساير قسمت ها اشـاره سهولت تعميرات ش بطور جداگانه

.نمود

و مهمترين معضل آجر چيني كوره هاي سـنتي-4 و خام كه بزرگترين  استفاده از خشت هاي سيليس نامرغوب

.مي باشد
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ا و آماده سازي اين مـواد در سـاخت خـشت سيليـسي و درصد وزني مواد اوليه ز پايـه تركيب شيميايي

و شيميايي آجر، و منجر به ايجاد تأثيرات نامطلوب برروي خواص مكانيكي و درستي برخوردار نبوده هاي علمي

و يا گرم شدن كوره گردد  و ترك خوردگي آن در هنگام پخت در. خوردگي دستگاههاي پرس مورد اسـتفاده

 منحنـي خـشك شـدن در خـشك.شكل دهي آجر توان الزم را باالخص در قطعـات بـزرگ آجرنـسوز ندارنـد 

و از بين بردن رطوبت آن مورد لحاظ قرار نمي گيرد مهمتـرين نقطـه ضـعف خـشت هـاي سيليـسي. نمودن آجر

و لطمات جـدي  و انبساط جديد مصرفي در كوره هاي سنتي، استفاده از آن به شكل خام است كه باعث انقباض

. به ساختمان كوره مي شود

در يط حاد كوره هاي ذوب شيشه، آجرهاي نسوز مصرفي در آن مي بايست بديهي است با توجه به شرا

و همچنـين سـاير نيروهـاي مقابل درجه حرارت زياد، تماس با مذاب، جريـان گازهـاي گـرم حامـل ذرات مـواد

و در كليـه. خورنده مقاوم باشند  متأسفانه خشت هاي سيليسي كـه در حـال حاضـر در تمـامي كـوره هـاي سـنتي

.ه مورد استفاده قرار مي گيرند، به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي فوق نمي باشندقسمتهاي كور

و ريختـه گـري موسـوم بـه زاك در حاليكه در ساير كوره هاي فعال در سـطح دنيـا از نـسوزهاي ذوب

 سـال، بـدون ترديـد بـرروي كيفيـت4استفاده مي نمايند كه ضمن افزايش قابل مالحظه عمر كوره هـا حتـي تـا 

.ت توليدي نيز اثر قابل توجهي برجاي خواهد گذاشتمحصوال

و نيز رعايت ننمودن مقدار مناسـب مـصرف-5  در هنگـام ايـن مـواد عدم استفاده از مالت هاي نسوز با كيفيت

و شـناور شـدن آجرهـا در سـطح و برخي اوقات كنـده شـدن آجرچيني كوره كه منجر به ايجاد درزهاي اضافي

. مي شود مذاب

م تداول است كه مالت هاي نسوز مصرفي جهت درزبنـدي حدفاصـل آجرهـا بايـستي ضـمن درحاليكه

.برخورداري از نقطه ديرگدازي باال، با جنس ديواره كوره همخواني داشته باشند

و سرد كوره هاي ذوب شيشه كه مي تواند برروي كيفيتو دقت عدم برنامه ريزي-6 مناسب در تعميرات گرم

و توانايي ذوب كوره اثرات نامطلوبي داشته باشدمحصول، مقدار سوخت مص و قابليت . رفي

و برخي اوقات پـس از و در حد يك سال است عمر كوره هاي سنتي شيشه سازي در ايران بسيار كوتاه

 ، و بازسازي كوره بپردازند، به كار عملياتي با همان كوره ادامه مي دهنـد خاتمه عمر كوره، بدون اينكه به تعمير

و كميت محصوالت داشته، بـازدهي غافل  از اين نكته كه فرسودگي كوره، اثرات بسيار نامطلوبي برروي كيفيت

ــاً ســــودآوري واحــــدهاي توليــــدي را بــــه خطــــر و نهايتــ  توليــــد را بــــه شــــدت كــــاهش مــــي دهــــد

.مي اندازد

 از ديـدگاهي پيـشگيرانه،پيش اين در حالي اسـت كـه در سـاير واحـدهاي شيـشه گـري دسـتي در دنيـا

و از شيوه هايي نوين در اين رابطه و نگهداري برخوردار مي باشند و سيستمي در مواجه با تعميرات بينانه،تحليلي
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و استفاده مي نمايند؛ بطوريكه و از خرابي ها و مراقبت روزانه، خيلي زود مسائل جزئي را رفع نموده با نگهداري

.خوردگي هاي عمده تر جلوگيري مي نمايند

و بخش هاي مختلف كـوره بـه دليـل اسـتفاده از آجرهـاي منتفي-7 ، سقف  شدن امكان ايزوله كردن ديوارها

و در نتيجه  درصدي، تشعشع حرارت بـه88 الي85مصرف انرژي باال، اتالف حرارت پيامدهايي از قبيل سيليسي

و به وجود آوردن شرايط نامطلوب كار براي فعالين كارگاه ها .بيرون كوره

كه در ساير كارگاههاي شيشه گري دستي فعال جهاني با توجه بـه اسـتفاده از آجرهـاي زاك، درصورتي

و در نتيجه يكنواختي  امكان ايزوله كردن قسمت هاي بيروني كوره توسط پارچه هاي آزبست يا الياف سراميكي

و ديواره هاي كوره، مهيا گشته است .انبساط در بخشهاي مختلف سقف

و طراحي موسوم به كوره روزكار استفاده از تنه-8 .ا يك نوع كوره به لحاظ ساختماني

 حال آنكه تجربه ساير كشورها منجمله تركيه نشان مي دهد كه براي توليد محـصوالت مرغـوب شيـشه

و از نظر اقتصادي مقـرون بـه اي استفاده از ساير انواع كوره هاي ذوب، نظير كوره پاتيلي مي تواند كامالً مناسب

و در ضـمن بـا توجـه بـه3 يا حتي2باشد، چراكه در شرايط مطلوب مي توانند صرفه   سال عمر مفيد داشته باشند

امكان همزدن مذاب داخل پاتيل، محصوالت توليدي فاقد رگه هاي ناهمگن مواد باشند واز سويي ديگر به علت

.روزكار است ايزوالسيون بهتر، ميزان انرژي مصرفي در اين كوره ها كمتر از كوره هاي 

آن-9 و عملكـرد آتـي و نقش گرم كردن اوليه كوره در تعيين عمر مفيد كـوره  عدم درك صحيح از اهميت

و برخـي اوقـات فـروريختن به وجود آمدن فلذا ، شكستن و انبساط ناگهاني كه منجر به ترك خوردگي  انقباض

.آجرها مي شود

و كنترل در اين رابطه حائز اهميت است كه درصورت رعايت نمودار استحاله هاي فلزي حين گرمايش

و غيره  و ديواره ها با كمك ميل مهارها  مي تـوان از بـروز صـدمات جبـران ناپـذير بـه،دقيق ميزان انبساط سقف

.كوره جلوگيري نمود

و اجبار در ذوب مواد اوليـه 1450 عدم امكان افزايش دماي كوره هاي سنتي تا باالي-10 در درجه سانتيگراد

دماهاي پايين تر كه به ناچار استفاده از مواد گدازآور بـا نقطـه ذوب پـايين نظيـر كربنـات سـديم بـا درصـدهاي

.بيشتري در فرموالسيون شيشه را در بردارد

و و شكننده نمودن شيشه، خوردگي نسوزهاي كوره را به شـدت افـزايش مـي دهـد اين ماده ضمن ترد

ع .مر اين كوره ها تلقي مي شوديكي از پارامترهاي مهم در كاهش

.اين مشكل با استفاده از نسوزهاي ديرگداز كه تحمل دماي بااليي را دارند قابل حل مي باشد

آن-11 . فقدان تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي عملياتي كوره حتي در ابتدايي ترين شكل
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و ارتفاع مناسب در حاليكه در همگي اين كوره ها نصب تجهيزاتي جهت اندازه گيري  مذابدما، فشار

و نوسانات موجود كامالً ضروري مي باشند و تغييرات .جهت كنترل فرآيند ذوب

آن-12 و مخفي نگهداشتن محل خوردگي با مالت زني كه نه تنها كارساز نبوده بلكه باعث تـشديد  پوشاندن

.نيز مي شود

ره مي تواند به عنوان عامل بازدارنده پيشرفت استفاده از هواي خنك كننده در نقاط حساس اطراف كو

.سريع خوردگي عمل نمايد

يا گازوئيل به جاي گاز) مازوت( در برخي مواقع به ناچار استفاده از سوخت هاي مايع همچون نفت سياه-13

و نهايتاً كيفيت  شيشه طبيعي كه به خاطر حضور ناخالصي هاي موجود، در آجرهاي نسوز خوردگي ايجاد نموده

.توليدي را پايين مي آورند

عالوه برآن، با توجه به استفاده از سوخت هاي مايع مازوت در اغلب واحدهاي موجود، نواقص زيـادي

از. در وضعيت سيستم سوخت رساني در اين واحدها وجود دارد  عـدم افـزايش دمـاي: اهم اين نـواقص عبارتنـد

و ريـزش مـازوت سوخت تا حد مورد نياز جهت سهولت در اتميزه شد  ن، پايين بودن فـشار هنگـام ورود مـشعل

و كدر نمودن آن .روي مذاب

اصالح اين سيستم سوخت رساني با بهره گيري از يك سيستم كامل سـوخت بـا رعايـت حـداقل فـشار

و همچنـين كنتـرل پارامترهـاي عمليـاتي در  و فـشار سـوخت هنگـام رسـيدن بـه مـشعل و دما هواي اتميزه كننده

.به يك شعله مناسب بايستي مدنظر قرار گيرد دستيابي 

، زيـرا عـالوه بـر امروزه استفاده از انرژي الكتريكي در صنايع شيشه كاربرد وسـيعي پيـدا نمـوده اسـت

و هدايت در آن تقريباً وجود ندارد . سهولت كار، در آن اتالف انرژي از طريق تشعشع

و نامناسب مشعل هاي رايج مورد-14 استفاده كه عموماً با توجه بـه دليـل اسـتفاده از آلياژهـاي طراحي ناقص

.نامرغوب داراي عمر كوتاهي مي باشند

انتخاب مشعل براي كوره ذوب شيشه بايستي با توجه به عوامل مختلف نظير طول، ابعاد محفظـه احتـراق

ن) طول مجاز شعلهدر تعيين( و .ظاير آن صورت پذيرد، ميزان انرژي مورد نياز، وضعيت هواي احتراق مصرفي

، و محـدوديت طـول كـوره لذا در رابطه با كوره هاي سنتي شيشه سازي به علت حجـم كـم محفظـه احتـراق

را بايستي از مشعل هايي استفاده شود كه با حداقل طول مشعل، امكان انتقال حرارت مورد نيـاز بـه داخـل كـوره 

. سازندفراهم 

و در نتيجـه كـاهش عدم استفاده از سيستم هاي پيش-15 و استفاده از هواي سرد جهـت احتـراق گرمكن هوا

و ايجاد نوسانات حرارتي در آن  با استفاده از كوره هاي داراي سيـستم ريكوپراتـوري مـي تـوان بـا. دماي كوره

استفاده از گرماي گازهاي خروجي از كوره كه صرف گرم كردن هواي احتراق مـي شـوند، عـالوه بـر بازيـابي 
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ز و با نوسانات حرارتي كمتري در كوره ها گرما توليد مقدار و مداوم تري يادي از انرژي، به صورت يكنواخت

.نمود

، برعهده گرفتن چند مسئوليت به صورت توأمان توسط يك شخص عمدتاً بـه دليـل مـشكالت اقتـصادي-16

و كيفي توليدات و كاهش كمي .فلذا كندي كار

مي،آن هم در زماني كوتاه شيشه گري به صورت تيمي شكل دهي محصوالت در كارگاههاي  صورت

و حساسيت و هريك از افراد مي بايست عالوه بر آشنايي كامل با وظيفه خود، نسبت به كل روش فرم دهي گيرد

. هاي آناليز اشراف كامل داشته باشد

ت و وان انتخـاب مـي با اين توضيح كه نحوه عملكرد هريك از اعضاء تيم شكل دهي كه برحسب تجربه

و كيفيت محـصوالت  و نقش مهارت دستي افراد، اهميتي بسزا بر تعداد شوند، به دليل سرعت باالي فرآيند توليد

.توليدي واحد ايفاء مي نمايد

و شكل دهي به آن در توليد مصنوعات شيـشه-17  عدم تهيه دستورالعمل هاي اجرايي در روشهاي تهيه مذاب

و كيفيـت محـصوالت مـي اي كه منجر به استفاده و در نتيجـه عـدم ثبـات مشخـصات و خطا  از روشهاي آزمون

.گردد

و ـ صـنعت انتقـال تجـارب اهميت زائدالوصف اين مسئله زماني دو چنـدان مـي شـود كـه در ايـن هنـر

و هيچگونه اطالعات مكتوبي از شيو  ه كـار اندوخته ها از استادكاران به نسل جديد به روش سينه به سينه مي باشد

. شيشه گري دستي وجود ندارد

و بسيار ابتدايي كه در واقـع مـي تواننـد نقـش-18 و دستگاههايي ناكارآمد  استفاده از ابزار، قالب ها، پرس ها

و كميت محصوالت توليدي به همراه داشته باشند .اساسي در كيفيت

ب و همچنين سنتي و با توجه به استاندارد نبودن مشخصات اين وسيله ها ودن آنها ضايعات كار بـاال بـوده

در مقابل كارگاه هاي شيشه گري ايراني، كارگاه هاي مجهز خـارجي. بهره وري توليد در سطح پائيني قرار دارد 

و ابزار آالتي پيشرفته كه از استانداردهاي معيني برخوردار مي باشند،  قرار دارند كه قادرند با استفاده از تجهيزات

و آسـاني محصوالت شيشه اي  و با كيفيتي باال آنهم بـه راحتـي و طرحهاي متنوع دست ساز را در اشكال، رنگها

و عالقه بيشتري توليد نمايند و تحمل شرايط سخت كار، با ذوق .بدون هيچگونه خستگي

و عدم تغيير آن از ده ها سال قبل تاكنون-19 . سنتي بودن كوره تو

و و معموالً سه دهانه مي باشد، جهـت حـرارت دادن اين كوره كه از آجر نسوز ساخته شده  داراي يك مشعل

و شـكل دهـي ثـانوي محـصول اسـتفاده مـي و قطعات اضافي و فرم دادن آن جهت الصاق دسته مجدد محصول

.گردد
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و افزايش راندمان كـوره هـاي تـو حتـي المقـدور بايـستي و پائين آوردن ضايعات جهت رفع عيوب اين كوره

تو.1 و نزديكتـر بـه اسـتادكار مـستقالً بـه كـار گرفتـه شـود، كوره هاي جهت هر خط توليـد در ابعـاد كـوچكتر

حتي المقـدور گـاز(مشعل هاي مناسب با احتراق كامل سوخت.3استفاده از آجرهاي نسوز مدنظر قرار گيرد،.2

بـ.4استفاده شود،) يا نفت گاز به جاي مازوت  ا تناسـب بيـشتري دهانه كوره هاي تـو بـا توجـه بـه نـوع محـصول

و در نهايت تنظيم درجه حرارت كوره با توجه به ميـزان دمـاي مـورد نيـاز در فرمـدهي محـصول.5انتخاب شود

.انجام پذيرد

و طراحـي نامناسـب سـالن-20  انتقال ناصحيح محصوالت به گرمخانه به دليل عدم استفاده از ابزارآالت عايق

.توليد

خ جهت حل اين مشكل بايستي ط توليد تا گرمخانه زياد باشد تـا محـصول دچـار تـنش حرارتـي فاصله

.در ضمن سطوح لوازمي كه محصول را به گرمخانه تنش زدايي مي برند با آزبست پوشيده شده باشند. نشود

 لزوم توجـه خـاص بـه طراحـي سـالن توليـد، همانگونه كه در كارگاه هاي مدرن رعايت مي شود، اين مشكل

و نيز الزامات خاص شيشه گري را مي طلبدبراساس مباني مهندسي .صنايع

و استحكام-21 و اهميت آن در تعيين كيفيت و نقش و صحيح از مسئله تنش زدايي  عدم وجود شناخت علمي

.بعدي محصول

را برعهده دارند از اطالعـات روز) لهر(با توجه به اينكه گرمخانه چي ها كه مسئوليت راهبري گرمخانه

رايمهندس و خطا نسبت به تنش زدايي در و بر پايه سعي بطه با فرآيند برخوردار نيستند، لذا عمدتاً براساس تجربه

و در اين مسئله باعث مي شود كه تنش گيري در دماهاي پائين. اجسام اقدام مي نمايند  تر از نقطه آنيل انجام شود

د ودر آن باقي بماند كه ايـن مـسئله باعـث نتيجه بخش زيادي از تنش هاي موجود در شيشه بطور كامل آزاد نشو 

و در نهايت بيش از حـد معمـول بـودن ضـايعات محـصوالت در و كاهش استحكام مكانيكي آن تضعيف شيشه

.مي شودنسبت به ساير واحدهاي فعال جهاني واحدهاي فعلي 

بـاالخص(اد محـصول، ابعـ)تناژ( انتخاب ناصحيح نوع گرمخانه بدون در نظر گرفتن عواملي نظير ظرفيت-22

و همچنـين فقـدان سيـستم تنظـيم حرارتـي)ضخامت آن  نـواحي مختلـفدر، احياناً شـكل محـصوالت توليـدي

.گرمخانه

در توضيح اين مشكل قابل ذكر است كه با توجه به ارتباط زمان تنش زدايي با ضـخامت شيـشه همـواره

.اشكاالت جدي در آنيلينگ محصوالت با ضخامت بيشتر وجود دارد

و و انتقال حرارت كامالً مـستقيم از سويي ديگر با توجه به نصب مشعل در يك قسمت در داخل اتاقك

عدم بهره گيري از فن هاي مخصوص در به گردش در آوردن هواي داغ، توزيع دمـا در نقـاط مختلـف يكـسان 

و در نتيجه محصوالت با كيفيت  ر هايي نبوده به متفاوت كه اليه اي از دوده سطح آنها ا پوشانده توليد مي شوند،
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و خشك گردنـد ايـن مـسئله. گونه اي كه پس از خاتمه عمليات تنش گيري بايستي تك تك شستشو داده شده

و هزينه زيادي را به واحد تحميل مي نمايد  و زمان از ساير. مضافاً عالوه بر افزايش ضايعات توليد، نيروي انساني

يان مي سازد فرموالسيون غير استاندارد شيشه هاي ايراني به علـت اسـتفاده مشكالتي كه در اين بخش خود را نما 

از درصدهاي باالي عوامل قليايي همچون كربنات سديم در تسهيل ذوب مواد اوليه مي باشد كه بـه علـت ايجـاد 

و شكنندگي در شيشه، دقت بيشتري را نسبت به شيشه هاي با فرموالسيون استاندارد مي طلبد .خواص كروي

در اين رابطه حائز اهميت است كه برخالف ساير كشورهايي كه با اسـتفاده از ترموكوپـل هـاي خـاص

قادرند منحني تنشي زدايي را در تنظيم دقيق دماي نواحي مختلف حرارتي در گرمخانه پيـاده نماينـد، اسـتفاده از 

و اين وسيله به منظور تعيين دماي نقاط متفاوت گرمخانه هنوز در اكثر واحده  اي شيشه گيري سـنتي رايـج نبـوده

و زياد كردن دما عمل مي شود كه عالوه بر ايجاد راندمان بسيار پائين توليـد، تبعـات  براساس تجربه نسبت به كم

و مصرف كنندگان به شيشه دستي ايران نيز مي شـود، از ايـن رو الزم اسـت كـه  آن منجر به بي اعتمادي تاجران

و يد محصوالت شيشه اي دست ساز، همچون كشورهاي پيشرو در تول ابزار كنترل كارآمدي با توجه به نوع توليد

و گرمخانه چي هـا نيـز در ايـن ارتبـاط آمـوزش  مراحل تنشي زدايي اين محصوالت، در گرمخانه ها نصب شده

.حرفه اي داده شوند

اي-23  در خـصوص چگـونگي استنباط نادرست اكثر قريب به اتفاق توليدكنندگان ايراني محصوالت شيـشه

و عمليات ثانويه روي اين محصوالت .بسته بندي

باط اكثر قريـب بـه اتفـاق ايـن توليدكننـدگان ايـننبراساس بررسي هاي به عمل آمده معلوم شده است كه است

و نهايتـاً  و محصول آماده تحويل به بازار  است كه مسئوليت آنها بعد از خروج از گرمخانه تنش زدايي پايان يافته

و صاحب صنعت شيـشه چنـين تفكـري وجـود نـدارد، مصرف كننده مي باشد؛ حال آنكه در كشورهاي پيشرفته

را كه بيشترين ارزش افزوده را براي اين مـصنوعات بـه ارمغـان مـي آورد، درصد الباقي روند توليد40كه بطوري

و عمليات ثانوي مي دانند؛ به عنوان مثال در كشور جمهوري چـك، نـسبت كـارگران توليـدي  شامل بسته بندي

. است6به1مصنوعات شيشه اي به كارگراني كه عمليات ثانويه را روي آن انجام مي دهند، 

اين نحوه ادراك در رابطه با مراحل پاياني كار، عرضه مصنوعات بدون شستشو توسط يكي از پيامدهاي

و  و سـالم بسياري از واحدهاي فعال به بازار است كه اين امر سبب مي گردد كه تشخيص محـصوالت ضـايعاتي

و كيفيت اجناس ارائه شده به بازار در سط وح بسيار پائودرجه بندي محصوالت به درستي انجام نگيرد باين  مغاير

.ي باشدلاستانداردهاي بين المل

در63متأسفانه از ميان حدود  تـا از ايـن واحـدها بخـش5 واحد شيشه گري فعال در سطح كشور، تنهـا

و در صـورت امكـان رفـع عيـوب كنترل كيفي محصوالت خروجي از گرمخانـه تنـشي زدايـي جهـت شناسـايي

ك  ايـن موضـوع باعـث شـده كـه عـدم توجـه بـه. يفي وجـود دارد احتمالي براي دسته بندي محصوالت به لحاظ
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و مصنوعات توليدي اين كارگاه ها عليرغم زحمات زيـادي كـه جهـت توليـد آن كـشيده مـي شـود، مرغوبيـت

و قيمت آنها نيز همواره بسيار پائين  و محبوبيت الزمه را در بين خريداران نداشته باشد تـر از محـصوالت صـنعتي

و در  و حـضور در بازارهـاي بـين وارداتي باشد  نتيجه باعنايت به مراتب فوق توان رقابت با محـصوالت وارداتـي

.المللي را نداشته باشد

و انجام برش سـرد بـا ذوق هنـري كـه در در حاليكه با سنباده زني يا رفع تيزي هاي برنده در مصنوعات

.دي را چندين برابر افزايش دادايرانيان وجود دارد، به راحتي مي توان ارزش افزوده محصوالت تولي

در ادامه اين مورد حائز اهميـت اسـت كـه وضـعيت بـسته بنـدي در اغلـب كارگـاه هـاي توليـد كننـده

جز. مصنوعات شيشه اي فوق العاده نامطلوب مي باشد   كارگاه، كامال3ً نحوه بسته بندي در كارگاه هاي فعلي به

ه و به صورت فله اي، در كارتن و اليـه جداكننـده غير استاندارد و، بـا اي ساده بدون ضخامت مناسب وزن بـاال

و عكسي از شكل محصوالت داخـل كـارتن در روي آن،  و نيز تعداد، وزن، رنگ فاقد مشخصات كامل سازنده

و انـدازه كـارتن انتخـابي وجـود نـدارد  و هيچگونه تناسبي ميان اندازه محصوالت توليدي با ضـخامت . مي باشد

ك و در نتيجه بنابراين اين ارتن ها فاقد توانايي الزم براي حفاظت از محصوالت در برابر برخوردهاي فيزيكي بوده

و  و نقل بااليي را ايجاد مي نمايند و بارگيري آنها بـا مسلماً ضايعات حمل  به علت برخورداري از وزن باال انتقال

.سختي مواجه مي باشد

و ظاهر عرضه محصوال  باعث شده كه بسياري از مشترياني كه در پي خريـد،تعدم توجه به بسته بندي

و جذاب عامل تأثيرگذاري در اين هديه هستند، نظر موافقي به اين محصوالت نداشته باشند، زيرا بسته بندي زيبا

.ارتباط است

و شـكيل) پوشش پالستيكي(در ساير كشورها، فرهنگ استفاده از بسته بندي شرينگ پك وبسيار زيبـا

و مشاور بسته بندي برحسب نـوع داراي و افراد طرح  برچسب هاي رنگي در كارگاه هاي شيشه گري رايج است

و كارآمدترين سيستم بسته بندي، با واحدهاي شيـشه گـري همكـاري مـي محصول جهت ارائه نمودن ارزانترين

و مـصرف مـا ارتباطي حلقه بواقع بسته بندي؛ چراكه آنها به اين باور رسيده اند كه نمايند محـصوالت بين توليـد

.است

و نمايش آنها به صورت چيدن-24 و عرضه مصنوعات شيشه اي و سنتي در معرفي  پيروي از روش هاي رايج

.تعدادي محصول در قفسه هاي معمولي واقع در دفتر كارگاه ها

و اثري كه در روان مشتريان به جـا مـي گذ ارنـد، مـي محصوالت شيشه اي دست ساز بنا به ماهيت خود

و  و تأكيد بـر جنبـه هـاي هنـري، دسـتي و نورپردازي و با رعايت اصول زيبايي شناسي بايست به شكل حرفه اي

.كاربردي خود معرفي شوند
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و گـالري هـايي–اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرو در اين هنر صنعت، نمايشگاه ها

و در بهتر  و ويژگـي هـاي منحـصر بـه فـرد ايـن با برخورداري از بهترين امكانات ين محل ها، به نمـايش زيبـايي

.محصوالت اختصاص داده شده است

به لحاظ ارزشي كه سازندگان خـارجي بـراي آثـار خلـق شـده خـود قائـل مـي شـوند، عكـسي از ايـن

و بـه هـر يـك كـد معينـي كـه معـرف  مصنوعات در آرشيو آثار خود در آلبوم هاي عكس نگهداري مي نمايند

يقي از همان محصول است اختصاص مي دهند تـا امكـان سـفارش مجـدد مـشتريان از محـصولي خـاص طبـق دق

. ميسر باشد،مشخصات محصول قبلي خريداري شده

 عدم توجه به صنايع پائين دستي شيشه گري سنتي همچون مات كاري روي شيـشه بـه طريـق سندبالسـت-25

و ني و يا اسيدي، تراش مصنوعات شيشه اي و دكـور بـر روي ايـن مـصنوعات كـه عليـرغم هزينـه كاري ز نقاشي

و ايجاد ارزش افزوده بسيار باال در ايـن هنـر صـنعت، منجـر–سرمايه گذاري پائين، قادرند به توسعه اشتغال مولد

.شوند

به–گفتني است كه هنر و مالي و صنايع پائين دستي آن عمالً از نظر مسائل فني صنعت شيشه گري سنتي

و  و بقاء هر حوزه به صورت گسترده اي وابسته بـه حـوزه ديگـر همديگر ابسته مي باشند؛ به گونه اي كه موفقيت

و بررسي وضعيت صنايع.قلمداد مي شود  پائين دستي شيشه گري دستي فراتر از حوصله مقالـه حاضـر مـي بحث

شآنباشد، لذا تنها به ذكر  .ده است بسنده

و نوسازي فنـي ايـن R&Dدر اين راستا لزوم وجود واحدهاي  در ارائه راهكارهاي عملي جهت بهبود

و با هدف توليد محصوالتي جديد از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشد-هنر .صنعت كهن

و توسعه با واحدهاي شيشه گـري موجـود، مجموعه تصور ما بر اين است كه همراهي واحدهاي تحقيق

، ايجادبامي تواند  چه-هاي بيشماري را در راه پيشرفت اين هنررصتف نوآوري تكنولوژيك و جهش هر صنعت

و قابل عرضه به صحنه رقابت هاي تنگاتنگ بين المللي،  و فراهم سـازد بيشتر آن به سمت توليد محصوالتي نوين

.رهگشاي مشكالت فوق باشد كه در ادامه به توضيح آن پرداخته شده است

و نتيجـبح گيـث :ريـه
ت گرفتن تحوالت در محيط رقابتي كارگاههاي شيشه گري دستي فعال واقـع در اقـصي نقـاط همزمان با سرع

و تركيــه جهـان را منجملـه ايتاليا،چك،مـصر،روسيه و توسـعه بـه عنــوان بايـستي، لـزوم انجـام فعاليتهـاي تحقيــق

و پيامدهاي آن جهت سوق  پيدا كـردن بـه رويكردي اجتناب ناپذير در برخورد هوشمندانه با تغييرات تكنولوژي

و انسجام سيستم ملي نوآوري  از. پذيرفت،سمت شكل گيري در غير اينصورت نمي تـوان چـشم انـداز روشـني

شد-آينده اين هنر   البته در صورتيكه با وجود شرايط بحراني كنوني، شيشه گـري هنـوز قـادر بـه؛صنعت متصور

و دم گرم شيشه گران در و همچنان نفس بكشد ! آن بدمدادامه حيات باشد
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و گسترش اين هنـر و اقدامي در جهت حفظ، احياء  صـنعت ارزشـمند بـا توجـه-به واقع هرگونه تالش

و توسعه جدي به صنعت با همكاري مراكز-و مديريت تكنولوژيك در جهت نوسازي اين هنر)R&D(تحقيق

و نيز مجامع معتبر بين المل  درلآموزشي داخلي و شناخت مشكال راهي و-ت واقعي ايـن هنـر عارضه يابي صـنعت

و مؤثر در عرصه رقابت  و گامي هوشمندانه  جهانيسپس ارائه راه حل هايي بهينه در اين رابطه، فعاليتي اميدبخش

.مي باشد

R&D به عنوان بخش كليدي فرآيند نوآوري تكنولوژيك، براي رسيدن واحدهاي شيشه گري دسـتي 

و عرضه محصوالت جديد و با كيفيتي در خور نمونه شيشه ايراني قابل عرضه به بازارهاي به موفقيت در نوآوري

.جهاني، بهترين راه حل محسوب مي گردد

و پيشرفته، در دو سه و ابزارآالت مدرن تكنولوژي ساخت شيشه دست ساز با استفاده از مواد، تجهيزات

و نيـز شـاهد پيـشرفت هـاي چـشمگيري بـود  و دسـتاوردهاي دهه اخيـر در سـطح جهـاني دسـتخوش تحـوالت ه

ارزشمندي داشته است، به نحويكه بدون استفاده از اين دستاوردها، هرگز نمي توان در مسير تغييرات مهمـي كـه

.امروزه صنعت شيشه دنيا به آن وارد شده است، قرار گرفت

 درحاليكه همانطور كه مشاهده گرديد، در اين واحدها اغلب براساس انتقال تجربه از نسل هـاي گذشـته

، بدون آنكه دستاوردهاي جديد تكنولوژي در عرصه هاي مختلف شيشه سازي به نسل هاي جديد عمل مي شود

و استفاده قرار گيرد  و؛مورد توجه  به همين لحاظ هم اكنون شيشه گري دستي با سيل عظيمي از موانع، مشكالت

صنعت بـه جامانـده از ديرينيـان-هنرعارضه هايي گوناگون مواجه شده است كه برطرف نكردن آنها نابودي اين

و، لذا هدف از نوشتار مقاله پـيش رو را، در كشورمان به دنبال خواهد داشت  لـزوم شـكل گيـري واحـد تحقيـق

و مناسب در پاسخ به مشكالت گريبانگير اين هنر توسعه در  و راه حل هايي مؤثر و احيـاء-ارائه راهكارها صنعت

و معرفي  .گسترش آن به جهانيان مي باشدمجدد آن در دوره معاصر

و عميق از اين دستاوردها كه در تعامل با واحد و شناخت علمي  حاصل مي شود، مي تواند R&Dتكيه

عالوه بر افزايش راندمان اقتصادي توليد محصوالت شيشه اي، تا حد زيادي ركود موجود در تكنولوژي ساخت

ه  و تجهيزات مورد استفاده در فرآيند و در ابزارآالت و پيروي از الگوهاي قديمي را از بين بـرده مچون كوره ها

و نوآوري ايجاد نمايد .اين صنعت قابليت تفكر مستقل براي ابداع

فرهنگي كشور عزيزمان مي باشد در نقش يك عامـل صنعت شيشه گري دستي كه در زمره ميراث-هنر

و فراگير جهاني شدن مي توا  ند هويت جامعه ايران را در جامعه جهاني نـشان هويت بخش با وجود جريان شتابان

و از طـرف ديگـر آن را جهـاني كنـد،دهد در ايـن كـه به عبارت ديگر از يك طرف هويت اصيل را حفظ كند

و راستا مهمترين مسئل و حراست از چنين ميراثي آنبخشيدءاعتاله حفظ .و اشاعه آن به جوامع جهان استن به
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و حساس و نقـش در اين راه دشوار بايستي ضمن آشنا نمودن تمامي اقشار جامعه با اهميت ايـن ميـراث

و نيز توسعه اي در اين زمينه انجام شود تا آن در معرفي جامعه جهاني،  واحدهاي با ايجاد پژوهش هاي كاربردي

و توسعه  مـ امكـان توليـد،و رفع موانع در كارگاههاي شيشه گري دستي موجود تحقيق  هـايرثر در بازاؤ رقابـت

و نوآوري تقويت گردد .جهاني از طريق تحقيقات، توسعه

د فعالين كارگاه هاي فعلي اولين وظيفه از. رايـج جهـاني شـدن اسـت برابر رونـدر، نفي تسليم حمايـت

و پژوهشهاي علمي در اين مسير يكي  م تحقيقات اعتقادي امـري چون جهاني شدن به لحاظ. ثر استؤاز راههاي

و مطلوب دان  را بـراي زنـدگي همتـراز بـا نيز خـودش صنعت شيشه گري دستي-هنرسته مي شود، بايستي محتوم

، براي مصون ماندن نمودمتوقف عالوه بر اين، چون روند فعلي جهاني سازي را هم نمي توان.دجهان آماده ساز 

و نيز كسب دستاورد صـنعت مـي-ايـن هنـر بيشتر از حـاال، محتـاج تحـوالت مثبـت در هاياز آسيب هاي قهري

و هر روز باشيم راو رقابتي خـود دايره مزيت نسبي، يعني بايد در قبال واردات چيزي براي صادرات داشته باشيم

 شيشه گري دستي با توجـه بـه برخـورداري از مزيـت صنعت- هنر منجمله مانصنايع دستي كشور. گسترش دهيم

و در نتيجـه حجـم تجـارت موجبات دستيابي بـهدكه مي توان به راستي، هاي منحصر به فرد  توانـايي هـاي بـاالتر

قب افزون و ما را براي .مهيا سازدل رقابت هاي سخت تر در تعامل با كل جهانوتر را فراهم نموده

در. تقريباً همه كشورهاي در حال توسعه از نارسايي هاي نظام تكنولوژيك زيان مي بينند در حدي كـه

م  و توسعهسسؤبسياري از اين كشورها يا اصالً و يا اگر وجود داشته باشد بسيار كوچـكه تحقيق اي وجود ندارد

و توسعه به وجـود.و فاقد كارايي است  و توليد علم محصولي است كه در كارخانه تحقيق از آنجا كه تكنولوژي

و بزرگترين منبع يگانه نوآوري محسوب مي شوندR&Dمي آيد، واحدهاي  .]3[ ركن زيربناي تكنولوژي

و همچنـين كوتـاه شـدن شكي و پيچيده شدن توليدات مـدت نيست كه با توجه به جهاني شدن تجارت

گري دستي موجود نيز همچون سـاير صـنايع مجبورنـد بـا آينـده نگـريهش، واحدهاي شي محصوالتزمان خريد 

و اطمينان از موفقيت طوالني مدت خويش  و حـس،دقيق تري براي حفظ رقابت اسيت روي توليدات آينده دقـت

و راهكار  و بهره مناسبي براي بيشتري نشان دهند هاي نـوين بكـار برنـد تـا گيري از تكنولوژي گسترش تحقيقات

.بتوانند بقاء خويش را در آينده تضمين نمايند

 قديمي بودن تكنولـوژي،صنعت در ايران-گرديد يكي از داليل عدم رونق اين هنرهمچنان كه مشاهده

صنعت در نظر گرفت تا پس از مدت زماني معين-اين هنر براين بايد روندي براي نو شدن بنا. مورد استفاده است

و آيندهتوليدات واحدها توان مطابقت با نيازهاي بازار . را پيدا نمايد فعلي

ب و توسعه راساس آنچه ذكر گرديد، مسلماً كه در است تنها تالش سازماندهي شده فني فعاليتهاي تحقيق

و فشار فناوري هاي جديد، امكـان سـنجي توليـد محـصول را اين مورد قادر   است با توجه به كشش بازار موجود

و توسعه محصول جديد گردد و منجر به تجاري سازي .درك كرده
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و حتـي تنها راه غلبـه در كنار واحدهاي توليدي موجود R&Dتقويت واحدهاي بـر وضـعيت موجـود

و در پي آن حضور  و گسترش بازار و توسـعه.ثر در بازارهاي جهاني، مي باشدؤمپيشرفت  بـا واحـدهاي تحقيـق

و در كنـار آن افـزاي-بررسي روند رشد اين هنر و جديـدشصنعت در سطح جهاني، پرورش ايده ها  بنيـه علمـي

و مهارت باالئي در شكل دهي بـه شيـشه برخوردا نـد،رنمودن تكنولوژي با وجود استادكاران ماهري كه از توان

را واحدهاي  و چابكي هر چه بيشتر در مقابله حركت به سوي پيشرفت در موجود مسلح به قدرت انعطاف پذيري

و  .دنمي نمايهرچه بيشتر با مشكالت

و توسعه در كشور ما نسبت به كشورهاي پيشرفته بسيار كم رنگ اسـت متأسفانه هم اكنون نقش تحقيق

و خالقيت هنرمنـدان، ساز دستايشهو همين عامل باعث شده است كه در توليد محصوالت شي   سابقه، مهارت

و امكانات مدرن،صنعتگر كشورمان .قش خود را ببازدنمورد استفاده ساير كشورها، در برابر تجهيزات

به نظر مي رسد جهاني شدن ناظر بر حركت در مسير گسترش هر چه بيشتر ارتباطـات انـساني در عرصـه

ع.جهاني است  و دانـايي را بـه بهتـرينأمل در دست دولتهايي خواهد بود كـه مـس در قرن حاضر ابتكار له دانـش

و در اين راستا داشتن منابع انساني حرفه اي سالح اصلي ميدان رقابت خواهـد بـود  -؛ بهـره شكل سامان مي دهند

و خصيصه هـاي منحـصر بـه فـرد ايـشان كـه در تعامـل و اتكاء به شايستگي ها  بـا گيري از منابع انساني حرفه اي

و خالقيـت بـااليي برخـوردار گـشته انـد، و توان نوآوري و توسعه از استانداردهاي عملكردي واحدهاي تحقيق

و پايدار در آستانه .]4[جهاني شدن كشورمان محسوب مي شوند سرمايه اي بسيار مطمئن

و واحد،براي تحقق رويه هاي جهاني شدن و توسعه با همكاري دولت و وزش آم هاي واحدهاي تحقيق

و بسترسازي مطلـوب بـراي آمـادگي تغييـرن نقش برجسته اي را در فراهم ساخت بازاريابي  در واحـدهاي شرايط

و صـنعتگران شـاغل در كارگاههـاي؛ چراكه ايفا مي نمايند دست ساز توليدي شيشه با افزايش توان اسـتادكاران

را بـراي در عرصه جهاني ابليت هاي گستردهقعرضه شاخص منابع انساني، با استانداردهاي در تطابق شيشه گري 

.مي نمايندتسهيل آنها 

و برگزاري دوره بديهي است كه درصورت عدم موزش فنون مهندسـيآهاي آموزشي علمي كاربردي

بهتباو R&Dواحدبا مشاركت كه در كشورمان توسط اساتيد دانشگاهي صنعت–هنر گرانشيشه به شيشه  وجه

و صالحيتهاي تن، امكانپذير استصنعتگران-اين هنر فراوانمهارت ها عمأمي توان شاهد و ق اينيثيرات شگرف

.بودصنعت بر پيكره جامعه جهاني-هنر

و دسـت روي مهمترين آسيب هاي ملي ناشي از و توسعه در ايـن رابطـه برجاماندن خالء بزرگ تحقيق

و ان باسابقه استادكاردست گذاشتن در اين برهه زماني حساس در نگهداشت اين   كه به عنوان سرمايه هايي ملـي

و اجتماعي ايـشان تنزلمركز ثقل چنين هنرـصنعت ممتازي به شمار مي روند، و جايگاه شغلي ، روزافزون منزلت
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و مهمتر از همه خطر نابودي اين هنر صنعت در آينده اي نزديـك مـي-كاهش جاذبه شغلي از طرف نسل جديد

.باشد

و گذر از دارايي هاي نسل اول تا پنج شامل فناوري، پـروژه، شـركت، مـشتري، در سير تكامل تحقيق و توسعه

و رسيدن به و5+1نسل دانايي ، توجـه بـه ارزش  كه دارايي آن مديريت دانايي مي باشد، آنچه حاكم شده است

و استفاده از عنصر دانايي به عنوان حلقه اتصال انسانها در فعاليت هاي تحقيق و توسعه در نقاط پراكنده توانايي ها

.]5[جهان مي باشد

و با نحوه انجام كار در كارگاههاي شيشه گري دستي ايران جريان روان اطالعات در رابطه وجود ندارد

و  و خطا حاصل مـي شـود و با روش آزمون و به صورت تجربي در نتـايج حاصـله اغلب دانسته ها در هنگام كار

و به اصط  در همچنـان اطالعـات؛ درنتيجه الح لم منحصر به فرد آن شخص محسوب مي شود واقع به عنوان شيوه

و تحليل داده ها و امكان تجزيه و همچنين كارآيي،اذهان شيشه گران باقي مانده  خالقيـتو همكاري با ديگران

وو از سويي ديگربيشتر و توان پاسخگويي به هنگام به دگرگوني هاي محيطي، چالش هاي رقبا  نيازهاي واكنش

كه؛مشتريان فراهم نمي باشد و توسعه موفقيتاين در حالي است با در اختيار قـراردادن اطالعـات مراكز تحقيق

و موزون آن در اين واحدها امكان پذير اسـت  و پخش سريع و جهـت لذا؛توسط واحدهاي توليدي فعال توسـعه

و بهينـه از انجـام  و تـضميندك تكنولوژيـ نـوآوري در R&Dاستفاده مؤثر ر واحـدهاي شيـشه گـري موجـود

و روشـنمند حركت صحيح اين واحدها، بايستي  تماميت معناداري در اين رابطـه حاصـل شـود تـا دانـايي روشـن

.گردد

در هاي اصلي ترين مزيت از امروزه نوآوري  R&D نسبي پويا محسوب مي شود كه منبع آن را بايستي

و؛ جستجو نمود و توسعه مي توان مزيت نسبي پويا ايجاد كرد، هرچند كه از طريق نوآوري به(هزينه هاي تحقيق

و هم مزيت نسبي جديد ايجـاد نمـود و بـا كـاهش) اين معني كه بتوان هم مزيت هاي نسبي موجود را ارتقاء داد

و ارتقاء كيفيت محصوالت توليدي مزيت هاي نسبي ايجاد شده را به مزيت رقابتي تبديل نمـو د هزينه هاي توليد

برياقتصادواحدها به لحاظو گامي در جهت رقابتمند كردن  نظريه كـه اين برداشت ولي مزيت نسبي تنها مبتني

و و تغيير در فن آوري را عامل پويايي مي داند نيست وايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه عـالوه بـر اختـراع نوآوري

م  و نيـز نوآوري، بكارگيري صرفه هاي اقتصادي مقياس توليد، تغيير در وجودي اوليـه منـابع، كـارآيي در توليـد

و مهــارت از جملــه عــواملي هــستند كــه ســبب تغييــر در مزيــت نــسبي كــشورها مــي شــوند و(تخــصص هلــپمن

.)1987 وكروگمن1984گروسمن

در كشور ما با توجه به فراواني مواد اوليه اصلي مصرفي در فرآينـد توليـد محـصوالت دسـتي شيـشه اي

و خرد  و مهمتر از همه امكان بهره گيري از اسـتادكاران همچون سيليس ه شيشه، دسترسي آسان به سوخت ارزان

و تخصصي خـاص در خلـق آثـار شيـشه اي بـديع برخـوردار و با صالحيت كه هريك از سبك، مهارت باتجربه
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گري دسـتي هستند، منجر به كسب مزيت نسبي بااليي در اين زمينه نسبت به ساير كشورهاي فعال در زمينه شيشه

.گشته است

برخالف مزيت نسبي بااليي كه در كشور در رابطه بـا توليـد محـصوالت متنـوع شيـشه اي وجـود دارد،

واحدهاي شيشه گري موجود زماني داراي مزيت رقابتي هـستند.مزيت رقابتي چنداني در اين عرصه وجود ندارد 

و بكارگيري روشهاي برتر، بطور   مداوم توليـدات خـود را نـسبت بـه رقبـاي خـود بـا كه بتوانند با كارآيي باالتر

و هزينه پايين تر عرضه نمايند تا امكان كسب سود بيشتري را در رقابـت بـا رقبـا بـراي خـود فـراهم كيفيت باالتر

و بـسياري از خـدمات مـرتبط در سـطح. سازند جهاني شدن توليد موجب شده است كه مواد اوليه، ماشين آالت

و نه صرفاً امكان دسترسي به آنها نقش تعيين كننده بين المللي در دسترس ؛ اكنون چگونگي كاربرد عوامل  باشند

ما. اي در موقعيت رقابتي دارد و توسـعه لذا در كشور وو نيز با شكل گيري واحـدهاي تحقيـق  خريـد تجهيـزات

و ابزار آالت حرفه اي اصلي اي در توليداي سابقه ديرينهاز آنجاكهماشين آالت مدرن و وجود داردآثار شيشه

و خالقيت بي نظيري برخوردار هستندصنعت-نيز استادكاران اين هنر مي توان مزيت رقابتي بسيار، از توانمندي

و منزلت واالي اين  و شأن صنعت-هنر بااليي را حتي در صحنه رقابت تنگاتنگ بازارهاي بين المللي ايجاد نمود

.شان دادنباارزش ايراني را به جهانيان 

و ارزشها در رقابتمنـدي ايـن و تفاوت در فرهنگ مزيت رقابتي در يك فرآيند سيستمي ايجاد مي شود

صنعت شيشه گري بدين لحـاظ بـا اسـتفاده از فرهنـگ غنـي-محصوالت تأثيرات فزاينده اي را دارد؛ مسلماً هنر 

و ارزشمند كه حاكي از پشتوانه عظيم تا و خلق آثاري بي نظير ريخي مي باشد، قادر است از اين عوامل در ايراني

و حـصول  و بدين ترتيب با فراهم نمودن شرايط مطلوب توسعه كارگاههاي شيشه گري سنتي استفاده مؤثر نمايد

و توسعه را در ايـن خود را در اقتصاد بين الملل ارتقاء دهد سطحمزيت هاي رقابتي فراوان،   كه البته نقش تحقيق

.ه گرفتارتباط نبايد ناديد

، و در كـشورهاي در حـال توسـعه و توسـعه بيشتر نوآوري ها در كشورهاي پيـشرفته مبتنـي بـر تحقيـق

با توجه.نوآوري متضمن خلق يك محصول جديد مطابق با نياز بازار مي باشد. برمبناي انتقال تكنولوژي مي باشد

، ضرورت فرآيندي بهين-به وضعيت كنوني هنر  ياه جهت توسعه محصوالت جديد صنعت شيشه گري در كشور

NPD (New Product Development) و قابل رقابت با نمونه هاي خارجي شيشه اي دست ساز به خوبي

و. احساس مي شود پيشرفت تكنولوژي ساخت محصوالت شيشه اي، رقابتي شدن هرچـه بيـشتر، پيـدايش علـوم

و ابزارآالت جديد توليدي، تغييرات اساسي در نيا  و نظاير آنها گرايش بـه سـمت تجهيزات و ساليق مشتريان زها

را   ماهيتـاً يـك فرآينـد NPD. تشديد نموده اسـت در واحدهاي توليدي مصنوعات شيشه اي محصوالت جديد

و اغلب ميR&Dيكپارچه از فعاليتهاي تكنولوژيك است .]6[كند كل فعاليتهاي آن را هماهنگ
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ي مناسب جهت جايگزيني محصوالت شيشه اي دست ساز در داخل كشور با توجه به عدم فرهنگ ساز

و اشياء و روزمره با برخي ظروف و عـدم آگـاهي از نيز با مصرفي خانگي مـصالح مـورد اسـتفاده در سـاختمانها

و در ضـمن   نمونـه هـاي وجـود مزاياي عمده اي كه اين محصوالت به عنوان يك كار دست مي توانند بيافرينند

پاو شيشه اي خارجي متعدد ، استقبال چنداني از محـصوالت شيـشه اي دسـت سـاز توليـدي در بازارينئ با قيمت

ايراني وجود ندارد، به طوريكه هم اكنون حجم عمده اي از محصوالت توليـدي واحـدهاي شيـشه گـري دسـتي

ها)باالخص عراق(موجود به خارج از كشور عمدتاً كشورهاي مجاور  و در مقام يو سپس كشورهاي آفريقايي

و فرانسه صادر مي شود هاي اهميت بكارگيري تكنولوژي اين مسئله؛ بعدي به كشورهاي اروپايي همچون آلمان

و توسـعه جهـت ارتقـاء از طريق هماهنگي با واحـدهاي تحقيـق را در واحدهاي شيشه گري سنتي موجود جديد

و كيفيت ايراني . گوشزد مي نمايد،شانس موفقيت محصوالت جديد با هويت

و زمان در توسعه محصوالت جديد خـود توليدحدهاي وا  بايستي در مقابل سه عامل مهم كيفيت، هزينه

و چند كه اينهر.واكنش مناسبي نشان دهند  در عين حاللي سه عامل گرايش به تعارض روي يكديگر را دارند

و تغييـر از سـوي بـاالخص در واحـدهاي شيـشه گـري دسـتي بـا انـدكي خالقيـت تأثير اين عوامل بـر يكـديگر

را هم افزايياستادكاران مي تواند و ورود آن به بازار زايش بين كوتاهبا عنايت به زمان. ايجاد نمايد شديدي ايده

و-به لحاظ خصلت ويژه اين هنر  و مهارت فوق العاده استادكاران در اين تبديل، انتظـار مـي رود خالقيتصنعت

و بارورسـازي ايـده هـا در ميـان دستيكه واحدهاي مجهز كارگاههاي شيشه گري و تسهيم اطالعـات  در تعامل

، مـصنوعات توليـدي حـداكثر نمـودن ارزشو با برآورده نمودن به موقع نيازهـاي مـشتريان بـازار،R&Dافراد

و برندگان فردا . محصوالت جديد شيشه اي دستي باشند در توليدنوآوران

، رفتار بـرشرايط اقتصادي ، پويايي و قابتي و مهمتـر از همـه خطـر زوال ازار، پيـشرفتهاي تكنولوژيـك

هم اكنـون سـرمايه ارزشـمند؛ اجتناب ناپذير نموده استراصنعت ارزشمندي-نابودي، اعمال تغيير در چنين هنر 

و نيروهاي فعال اين هنر  ظرفيـت يعني صنعت كمابيش وجود دارد، ولي سرمايه ديگر-توان تغيير در استادكاران

ب  و توسعه تغيير در كارگـاه هـاي شيـشه گـريو در نتيجه عدم نوآوري تكنولوژيكنا به فقدان واحدهاي تحقيق

.هنوز حاصل نشده استدستي، 

و توسعه نسل اول از( توسعه تكنولوژي در واحدهاي تحقيق را) 1960سالهاي قبل ، بازارهـاي جديـدي

و در واقـع خروجيهـاي ايـ اين پيش روي و تكنولـوژي واحدها قرار مي دهد ن واحـدها نتيجـه ذاتـي فـشار علـم

و نياز بازار، توسعه تكنولوژي را طلب مي كنـد، بـه بيـان ديگـر تكنولـوژي در نسل.]7[است دوم، كشش تقاضا

و توسعه مشاركت.براي پاسخ به تقاضاي بازار توسعه مي يابد و ارتباط معني دار بين واحد فلسفه نسل سوم تحقيق

و توسعه وبتحقيق و توليد جهت ارائه محصول جديد مي باشدااحدهاي بازا ريـابي بـا شناسـايياواحـد باز. ريابي

و شايستگي هاي محوري توليد  و واحد توليد با امكانپذيري توليد و آينده مشتريان در R&D به واحد،نياز حال
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و با تكيه بر شايستگي هاي محوري در خلق اي ده هاي توليد محصول جديد توسعه تكنولوژي براي رفع نياز بازار

نس.]8[كمك مي نمايند  بالدر و وجود چهارم بازارهـاي جهـاني، همكاريهـاي جهـاني در قالـب شـبكه تحقيـق

ت  و ارتباط يكپارچه با و توليدي به عنـوان مراكـز تعـا،مين كنندگان خدمات علميأتوسعه بين المللي يل پژوهشي

و توسـعه صـنعت.]9[مطرح مي شود  بـا توجـه بـه عـدم وجـود تعامـل هوشـمند مـابين،ي كـشور واحدهاي تحقيق

و توسعه و توليديبا بخش ها واحدهاي تحقيق و در ارتبـاط،بازاريابي و براساس كـشش تقاضـا  مطابق نسل دوم

و توسعه در راستاي رفع نياز مشتري مي پردازنـد  در ضـمن عـدم؛سري با فعاليت بازاريابي به فعاليت هاي تحقيق

و يكپارچه وجود تعامالت و درون سازمانينبرو گسترده ايو همكاريهاي سازماني و شـبكه  فاصـله،بين المللـي

.]10[دنزيادي را تا ورود به نسل چهارم نشان مي ده

ت،برخالف ساير واحدهاي صنعتي كه در آنها ليـد محـصولو كاركنان بخش توليد در خلـق ايـده هـاي

دستي موجود عمده منشاء خلق ايده توليـد محـصوالت جديـد بـه ندارند، در واحدهاي شيشه گرييجديد نقش 

ت  و توان بـاالي اسـتادكاران منـوط مـي باشـدوواحد بـا توجـه بـه عوامـل متعـددي همچـون تغييـرات سـريع. ليد

و جهاني شـدن بازارهـا،  و نگرش هاي مردم بـراي موفقيـت واحـدهاي شيـشه گـري دسـتي تكنولوژيك، عاليق

و استاندارد قابل قبول جهاني جديد توسعه محصوالت،درآينده و رنگهشيشه اي مطابق با كيفيت ياو در اشكال

و جذاب مهمتر خواهد شد .متنوع

شيشه گري دستي موجود با استفاده از تفكر مهندسي همزمان قادرند به جاي اسـتفاده از مـدل واحدهاي

ت  و توسعه از مدل موازي همكاري واحدهاي و دوم تحقيق و تحقيخطي نسل اول و توسعه نـسلقوليد، بازاريابي

و. روژه هاي تحقيقاتي بهره گيرندپسوم در مراحل انجام علت اين رويكرد آن است كه با توجه به تفكـر خـالق

ودبرطـرف شـدن نيازمنـ صنعت وجـود دارد، در صـورت-كه در استادكاران اين هنر مهارت بااليي  يها بـه مـواد

خ  و بكارگيري از و ابزارآالت جديد در اين زمينه، امكـان بـرآورده شـده طوط تجهيزات ضروري توليد پيشرفته

و مشتري توسط واحدهاي توليدي ميسر  .و قابل تحقق مي باشداغلب نيازهاي بازار

و با ايجاد توسعه تكنولوژيك در واحدهاي شيشه گري دسـتي كـه در نتيجـه انجـام فرآينـدهاي تحقيـق

و بازارهاي در دسترس كنوني تنها مشتريان سازمان نمي باشند بلكه ديگر مشتريا توسعه حاصل مي شود،  ن بالفعل

و قابل رقابت با نمونه هاي به وجود آمده خارجي، بازارهاي هدف جديدي با وجود محصوالت جديد با كيفيت

و بازار هر دو امكانپذير مي شود .و امكان توسعه محصول

و بهـرهو برخــور بـودن جهــت اثـربخش R&Dالبتـه واحـد گيـري از همــه داري از سـرعت عمـل بــاال

آن توانائيهاي كارگاه  ودرها، بايد نيازهاي مشتريان را به معني گسترده  همكـاري تنگاتنـگ بـا واحـد بازاريـابي

واحـد. مـي شـود تعامـل بـا رقبـا تعريـفدرالزم به ذكر است كه تأمين نياز مشتري. شناسايي نمايد بازارتحقيق

و توسعه  در زمينـه توليـد شيـشه گـري نيـز بـا توجـه بـه وجـود تعـداد رقبـاي زيـاد فعـال در كارگاه هـاي تحقيق
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و بخصوصبهمي بايستيمحصوالت شيشه اي، رقباي پيـشرو در تغييـر سـاليق مـشتريان عمـدتاً فعاليت هاي رقبا

و تركيـه ايتاليـا،واقع در كشورهاي چين توليدكنندگان محصوالت شيشه اي   اي را مبـذول توجـه ويـژه،، چـك

و جـستجوي عملكردهـاي تالش براي تأمين نياز مشتريان بايستي.نمايد همراه با مطالعات تطبيقي از عملكرد رقبا

و بهـره گيـري تكنولـوژي در اين راستا. موفق آنها صورت پذيرد  و توسعه در شناسايي نيز عملكرد واحد تحقيق

ثربخشاهمانطور كه مشاهده شد، برقراري تعامالت. دار استبكار گرفته از طرف رقبا از اهميت ويژه اي برخور

و توسعه واحدهاي توليد و ايفاي نقش اين واحدها بين واحدهاي تحقيق و پيشرفت .مي باشد، الزمه بقاء حيات

م و رمز توسـعه كـشورها در عرصـه بـين المللـي مبـدل گـشتهزامروزه تكنولوژي به مهمترين يت رقابتي

 سـالح، ايـند تا با مجهـز شـدن بـهنكشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز بايستي تالش كن از همين رو،. است

از.دنگامهاي محكم تري در مسير توسعه جهت دستيابي به بازارهاي جهاني بردار جايگاه تكنولوژي كـه حـاكي

و،فن و كامالً در مورد مقاله حاضر مصداق دارد، در صورت توسعه و مهارت است رشد امكانات مختلف تجربه

و روند توسعه ملي را بهبود مي بخشد .]11[نقش تعيين كننده اي را در عرصه رقابت ايفا نموده

و در اين راستا الزم به ذكر است كه كه عالوه بر تكنولوژي متشكل از انسان يعني مهارت ناشي از توان

و نبوغ  ، تخصص، چاالكي، نوآوري ابتكار و ذهني ، تكنولوژي شكل گرفته از اشياء يـا عناصـر قابليتهاي جسمي

ماننـد(فني كه شامل امكانات فيزيكي الزم براي انجام عمليات تبديل يا توليد مانند ابزارآالت، تجهيـزات اصـلي

ــاير آن  و نظـــ ــا ــوره هـــ ــدهاي)كـــ ــشرفت واحـــ و پيـــ ــايي ــم در پويـــ ــاملي مهـــ و عـــ ــصر ــز عنـــ  نيـــ

و افزايش توان رقابتي آنها .]12[محسوب مي شود شيشه گري دستي موجود

كسب مزيت رقابتي در عصر انقالب تكنولوژي، به جز از طريـق نـوآوري مـداوم در حـوزه تكنولـوژي

گيري هر چه بيشتر از فرصتها براي افزايش شانس بقـاي واحـدهاي شيـشه گـري دسـتي در رقابـت بـا بهره جهت

ن.واحدهاي مجهز جهاني، محقق نمي شود  يـز بايـستي نيـاز بـه كـسب مزيـت طبيعي است خود واحدهاي موجود

و  و در راسـتاي توسـعه تكنولـوژي بـه صـورت نظـام منـد و تـالش بـراي بقـاء را كـامالً احـساس نماينـد رقابتي

.سيستماتيك گام بردارند

:اديـاي پيشنهـراهكاره
و نوخ  بـه شيـشه گـري صـنعت-، ورود هنربازار تقاضادائم اهيوهم اكنون مشخصه هايي همچون تغيير

و از دست رفتن سهم بازار كار عرصه و مهارت  واقـع در كـشور بـه فعلـي اههـايگ اي جديد به لحاظ تكنولوژي

و هاي كارگاهرقبايي با لحاظ وجود  بـا كيفيـت توليـد محـصوالت كه قابليت پيشرفته در ساير نقاط جهان مجهز

تك-اين هنر مبرم، نشان دهنده نياز دارندرا تري و توسعه نولوژي مطابق با نيازهاي بازار آينده صنعت به شناسايي

و بازارهاي بين المللي   لزوم در نظر گرفتن اين مسئله تا حـدي. مي باشدبراي حفظ قدرت رقابت در بازار داخلي
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و اكتفا به تو است كه و آينده هم،R&Dتلفيق با واحدهاي يد بدونلبا توجه به عدم توجه نيازهاي بازار در حال

و از كـار افتـاده اكنون به دليل بكا و ابزارآالت بسيار قـديمي  تنـوع عظيمـي كـه ايـن عليـرغم، رگيري تجهيزات

و افت كيفيت دست محصوالت مي توانند داشته باشند، شاهد قديمي شدن توليدات واحدهاي شيشه گري دستي

و بنابراين بي رونقي اين هنر  ز-ساخته ها ود بايـستي لـذا واحـدهاي كارگـاهي موجـ هـستيم؛ مانصنعت در طول

خـود را بـا نيازهـاي بـازار روندي براي نو شدن در نظر بگيرند تا پس از مدت زماني معين قـادر باشـند توليـدات 

و باالخص بازارهاي خارجي  درصد بازار اين واحدها را تـشكيل80الي70يعني سهمي معادل كه عمدتاً داخلي

.مي دهد، مطابقت دهند

و توسـعه تأكيـد بـر ضـرورت بكـارگيري تكنولـوژي هـاي نـوين در توسـعه بـا مسلماً نهادهاي تحقيـق

و مـشتريان،قادر اسـت تحـولي عظـيم در ايـن  محصوالت جديد پاسخگو بـه نيازهـاي جديـد رو بـه رشـد بـازار

كه_هنر و بخش هـايي آينده متعلق به صنعت پديد بياورد؛ناگفته نماند  اسـت كـه از سـرمايه گـذاري در تحقيـق

و  مي توانند آن سرمايه ها را به نحو صحيح مديريت كنند تا در نهايـت بـه آينـده اي حقيقـي توسعه نمي هراسند

.برسند

 عـدم، كه عوامل اصـلي عقـب مانـدگي فنـاوري كـشور مؤيد اين مطلب است ما تصور رايج در كشور

و عدم حمايت دولت مي ت باشد؛توسعه پژوهش به دليل سرمايه گذاري كم و در حاليكه در وضعيت فعلي حقيق

و رفتارهاي مبتني بر آن است  به عبارت ديگر بـراي. فناوري، مهمتر از مسئله بودجه، ضرورت تحول در بينش ها

و جـامع نگرانـهيثمردهي بيشتر زنجيره علم تا ثروت بايستي تنها با نگاه ايـن بـه كـل حلقـه هـاي، سيستماتيك

و تقاضاكهزنجيره .]13[توجه نمودي باشد،م شامل آموزش، پژوهش، فناوري، توليد

هـاي، كارگـاه ايـن زنجيـرهو خالء اغلب حلقه هـاي مذكوردر حال حاضر با توجه به فقدان هماهنگي

ح  در،في براي گفتن نخواهند داشترشيشه گري موجود در رقابت سخت جهاني تحول بنابراين راهكارهاي زير

: ضروري به نظر مي رسدصنعت-اين هنر

ϖپح و و دانـشگاهي بهـره گيـري از اسـاتيدو صـنعت-ايـن هنـر در عرصـهو بازاريـابي ژوهش ضور فعال علم

و بازار جهاني مي باشند .مهندسين شيشه كه آگاه از فضاي تحوالت صنعت

ϖو بهـره-كم بر توسعه اين هنرحااصالح روندهاي و سـرعت انتـشار و تقويت كشش تقاضاي فناوري صنعت

ه-گيري از آن در هنر  و و عـ مچنين رانش علم بـا مطال صنعت مذكور و موانـع و رونـد تحـوالت جهـاني ه نيازهـا

س مورمشكالت عديده مختلفي كه در و نوسازي واحدهاي شيشه گري دستي ود قرار دارد بـا توجـهج راه توسعه

و عامل جهت دهنده حركت علم به اينكه موتور  . ثروت، بخش هاي توليدي هستندتاحركت

ϖو فناو و ري را در اين موردهدف از توسعه علم و-احياء هنر خاص، حفظ صنعت ارزشمند شيشه گري دستي

و بر آن پافشاري داشته باشيم .گسترش آن به جهانيان بدانيم
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ϖو درمكنار گذاشتن نگاه انتزاعي جرد به بحث آموزش در كشور بدون توجه به نياز مشتريان چرا كـه تـالش

و توانايي هاي مـديريتي از جملـه جهت تقويت قوه خالقيت، ارتقاء مهارت هاي  و روحيه كار گروهي  كاربردي

و كار باالخص واحدهاي شيشه گري دستي موجـود توانايي هاي غيرقابل اجتناب است كه افراد در دنياي كسب

و ايجـاد. برخوردار گردند آموزشي از آنها بايد در واحدهاي  لذا رسالت بخش آموزشي بايـستي ارتقـاء توانـايي

و جهت پذيرش مسئوليتهاي شغلي در واحدهاي موجود بـا بهـره آمادگي  گيـري از راهنمـايي هـا، مـساعدت هـا

و استادكاران-تجارب ارزشمند هنر  اين واحدها باشـد، زيـرا اساسـاً اسـاتيد دانـشگاه هـا سـابقه باسابقهصنعتگران

و تالش جهت ورود به بازارهاي  و تجربه طوالني در بخش هاي صنعتي و لذا اولويتها رقابتيحضور يي را نداشته

و مشكالت صنعتي است و آينده .كه تعيين مي كنند، بدون توجه به اقتضائات بازار حال

ϖو فناوري را از جنس ابزاريدر مقابل ديدگاه هاي ناقص ماشين آالت( كه نسبت به مفهوم فناوري وجود دارد

و نوشتني)و تجهيزات  دا) دانش فني(، دانستني ت،ندو محصول مي كيـد نمـود كـه عنـصر اصـلي در صـدقأ بايـد

مفهوم فناوري باالخص در واحدهاي شيشه گري دستي موجود ايجاد توانايي براي انسان به صور مختلف دانايي، 

و غيـره اسـت كـه تـوان تبـديل كارآمـد منـابع بـه  مهارت، ابزار، روش، توانايي مديريت، اطالعات، هنر طراحي

و همانطور كه مسلم است اغلب توانايي محصوالت شيشه اي دست ساز   مـذكور بـاالخص هاي را مهيا مي سازد

و جسم شيشه گران عجين شده است كه در صورت تلفيق با ساير توانـاييهم و هنر طراحي با روح بهـره(هـا ارت

و متنوعبه منجرR&D با كمك واحد،)گيري از تجهيزات نوين شد توليد محصوالتي بديع .خواهد

ϖمب مهندسـي در تعامـل بـا واحـدهاي توليـدي دفاتر تني بر تقويت زير ساخت هاي فناورانه به خصوص توسعه

.صنعت-شيشه گري دستي در راه توسعه اين هنر

ϖو پارك هاي تحقيقاتي فن آوري مبتني بر باز و خالقباراتوسعه انكوباتورها اساتيد صاحب نام حضور مؤثر

مر-اين هنر  و بـدين ترتيـب افـزايش-اكز در رقابت با ساير هنـر صنعت از سطح كشور در اين صـنعتگران جهـان

و نياز مشتريان  خودشـانو به سـفارش در حضور آن هم روحيه رقابت در خلق محصوالتي جديد مطابق با سليقه

.حاصل خواهد نمودافزايش چشمگيري، چنين محصوالتيافزوده ارزشدركه مسلماً

ϖو تبديل شدن كشور به صـادركن جلوگيري از باختن كامل بازارهاي ده صـرف كاالهـاين داخلي به خارجيان

م  و نيز ازمارزشمند شيشه اي دست ساز كه ارزش افزوده بسيار بااليي دارند در پررنگ بودن انعت نقـش دالالن

محـصوالت بـراي گـسترده مـصرف هـاي با فرهنگ سازي مناسب در زمينـه ايجـاد بازار؛ عرضه اين محصوالت 

و زيبايي اين محصوالت به عنوان يك كار دستو در داخل كشور دستاركشيشه اي  صـيلاشناساندن ارزش

و مزاياي عمده اي كه مي توانند بـا خـود بيافريننـد   عمـوم را نـسبت بـه جـايگزين كـردن ايـن مـي تـوان،ايراني

نم متداولمحصوالت با كاالهاي .دو مصرفي عالقمند
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ϖكـه در زمينـه عديـده اي به مزيـت هـاي نـسبي يم كار جهاني با توجه تعيين صحيح جايگاه كشورمان در تقس 

و جلوگيري از سپردن سرنوشت بازارها به ساير رقبا .توليد محصوالت شيشه اي دست ساز در كشور وجود دارد

ϖدر لزوم تفكيك مديريت از مالكيت در واحدهاي شيشه گري موجود از مهمتـرين مـواردي اسـت كـه بايـد

مصداق گفته هاي مذكور مستنداتي اسـت كـه هـم اكنـون. مديريت تكنولوژي صورت پذيرد بكارگيري اصول 

و گرداننـده واحـدها در واقـع  و همگي دال بر عدم موفقيت واحدهايي است كه سيستم مديريتي ندارند موجود،

و استادكاران همان   در رده، كارگـاه هـايي در حاليكـه طبـق نتـايج بدسـت آمـده.ند مي باشـهاواحدآن مالكين

و كنتـرل و آگاه از دانش مديريت بر كليه امور كارگاه نظارت باالتري قرار دارند كه در آنها يك مدير با تجربه

و هدفمند دارد .مستمر

و يكپارچه از علـم تـا بـازار در واحـدهاي شيـشه گـريثاين در صورتيكه خواهان زنجيرهيبنابرا مرده

و ملمـوس R&Dخي حلقه ها باالخص حلقه گمشدهبردستي فعلي باشيم، مسلم است كه جاي   كامالً محسوس

و هم اكنون  با كيفيت قابـل ارائـه بـه بـازارو جديديبا توجه به نياز مبرم اين كارگاه ها به توسعه محصوالت است

، لزوم توجه و حضور پر رنگ تر در عرصه رقابت و بازارهاي جهاني ايجداخلي وجدي به اد واحـدهاي تحقيـق

شيتوس .ه گري ضرورت داردشعه در تعامل با واحدهاي
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