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The textile industry is the second most polluting industry in the world. From the production of raw 
materials in this sector to the production and consumption of the final product, it has always subjected 
to various environmental pollution and waste. One of the main goals of sustainable development is to 
preserve the environment in a way that does not harm creatures and protect the environment for future 
generations. Garment companies always faced with the problem of textile waste, which may eventually 
have to be disposed or consumed. The amount of waste disposed of in this area is very significant and 
approx. Percentage in the world that alarm is a serious threat to the environment. Because the waste that 
needs to be disposed of is either burned or buried in the ground. Their cycle of reuse also requires energy. 
So the world is facing a heap of textile waste, so you have to think about how to reduce the amount 
of this waste. The effects of this behavior are on environmental protection, lower consumption, lower 
production costs and lower commodity prices. Therefore, it is necessary to seriously address the issue of 
textile waste reduction in the garment industry. Therefore, this study examined the design and layout of 
baby clothing patterns in order to reduce waste in the production line of Happy Land Company, one of 
the leading brands and companies in the production of children's clothing. To this end, the researcher on 
the one hand, using pre-existing theories as well as personal experiences, examined the impact of four 
fundamental variables including dress size, fabric width, shear mode and layout on waste reduction. The 
statistical population of this study consisted of clothing for children in 8 different sizes in both Kid and 
Baby age groups. The data obtained from the product line of Hapland Company and then analyzed using 
SPSS software and statistical tests. Findings show that each of these variables can significantly reduce 
fabric waste alone or in combination. However, the most favorable case occurred when all four variables 
considered. So, in this case, about 18% of the waste generated by the HP was reduced, which is very 
economically significant and would generate a minimum profit of 15% for the company and reduce the 
cost of finished products for customers.
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 چكيده

بررسی اثر الگوی لباس کودکان بر کاهش ضایعات پارچه در صنعت پوشاک

الناز منتظری*، فريده طالب پور
تهران، دانشگاه الزهرا، دانشكده هنر، كد پستی 199۳۸9۳9۷۳

دريافت: 1۳99/05/22، پذيرش: 1۳99/10/19

این  درنهایت،  دارد.  به همراه  زیادی  ضایعات  نساجی  صنعت 
برسند.  دیگری  مصارف  به  یا  شوند  ریخته  دور  باید  ضایعات 
 مقدار ضایعات دورریختنی در این حوزه، بسیار چشمگیر بوده و 

در جهان حدود %14 تا %30 است که زنگ خطر جدی برای محیط 
طراحی  حاضر،  پژوهش  در  بنابراین  می رود.  به شمار  زیست 
الگوی لباس کودک به منظور کاهش ضایعات در خط تولید شرکت 
کودکان،  پوشاک  تولید  عمده  شرکت های  و  برندها  از  »هپی  لند«، 
بررسی شد. بدین منظور، با استفاده از نظریه های پیشین و همچنین 
لباس،  اندازه  شامل  اساسی  متغیر   4 اثر  شخصی،  تجربه های 
بر کاهش ضایعات  الگوچینی  پارچه، شیوه برش و نحوه  عرض 
بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل لباس برای کودکان 
در گروه سنی کودک )kid( بوده است. داده ها از خط تولید شرکت 
هپی لند به دست آمده  و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و از 
طریق آزمون های آماری تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند، هر 
یک از این متغیرها به طور منفرد یا در ترکیب با یکدیگر می توانند 
کاهش ضایعات پارچه را به طور معنادار درپی داشته باشند. با این 
حال، مطلوب ترین حالت زمانی رخ می دهد که هر 4 متغیر مدنظر 

در   18% مقدار  به  کاهش ضایعات  موجب  حالت  این  گیرند.  قرار 
شرکت هپی لند می شود که از نظر اقتصادی حائز اهمیت است و 

سبب ایجاد سود حداقل %15 برای شرکت و کاهش قیمت تمام شده 
محصوالت برای مشتریان می شود.

واژه های کلیدی: طراحی الگو و الگوچینی، ضایعات، عرض پارچه، 
اندازه لباس، شیوه برش

1 مقدمه
لباس و پوشش از عناصر اصلی در زندگی انسان است. هيچ دوره ای 
بدون  انسان ها  آن  يافت كه در  نمی توان  بشر  تاريخ زندگی  را در 
پوشش به سر برده باشند. با پيشرفت فناوری  طراحی و تهيه پوشاک، 
به تدريج واحدهای توليدی بسياری در سراسر جهان شكل گرفته اند 
كه همواره در حال ارائه لباس هايی با مدهای جديد هستند. آنچه 
در  پارچه  دورريز  و  ايجادشده  ضايعات  مقدار  دارد،  اهميت  كه 
كارگاه های توليدی پوشاک است. براساس آمار، ساالنه بيش از 40% 
از پنبه در كشور ايران در فرايند توليد پوشاک به ضايعات تبديل 
هزينه های  به دليل  شركت ها  برخی  گذشته،  ساليان  طی  می شود. 
زياد توليد، نتوانسته اند به حيات خود ادامه دهند و از چرخه توليد 
اقداماتی  اساسی ترين  از  ضايعات  كاهش  بنابراين،  شده اند.  خارج 
 است كه كارخانه ها می  توانند به منظور بهبود وضعيت درآمدزايی و 
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پوشاک  به  توجه  ميان،  اين  در  دهند.  انجام  خود  سرمايه گذاری 
كودكان به دليل حجم وسيع ضايعات از اهميت ويژه ای برخوردار 
است. بدين منظور، تاكنون تالش های زيادی در جهان انجام گرفته 
است. به عنوان مثال، شركت گوچی )Gucci( اخيراً اعالم كرده كه 
مهم ترين تالش اين شركت در سال های اخير، نه در بهبود وضعيت 
فروش، بلكه در كاهش توليد ضايعات يا بهره برداری از ضايعات 

توليدشده بوده است ]1[. 
انجام  منظور  بدين  را  تالش هايی  نيز  صنايع  ساير  و  شركت ها 
داده اند. با وجود اين يافته ها نشان می دهد، اغلب آن ها در اين زمينه 
دخالت  عامل  دو  ارتباط  اين  در  می رسد،  به نظر  بوده اند.  ناموفق 
دارند. نخست اينكه، اغلب اين شركت ها بهره برداری از ضايعات 
را با كاهش توليد آن هم ارز درنظر گرفته اند و به جای تالش برای 
كم كردن ضايعات، به بهره برداری و استفاده مجدد از آن می انديشند. 
دوم اينكه به نظر می رسد، عدم الگوسازی برای توليد لباس با اندازه 
استاندارد، مانع از كاهش توليد ضايعات برای شركت هايی می شود 
با موفقيت همراه  اين مسئله زمانی می تواند  كه بدان توجه دارند. 
باشد كه الگوی صحيح لباس مدنظر قرار گيرد. اين پژوهش به دنبال 
بهره گيری از شيوه های مناسب الگوسازی لباس كودک برای كاهش 
بوده  لباس كودكانه در شركت هپی لند  توليد  مقدار ضايعات خط 
ايران است و ساليانه  در  پوشاک كودكانه  برندهای معروف  از   كه 
%24-1۸ دورريز پارچه در خط توليد دارد. بنابراين، 4 متغير اندازه 

 لباس، عرض پارچه، نحوه الگوچينی و شيوه برش درنظرگرفته شد و 
با ارائه شيوه های مختلف در الگوی لباس كودكان در خط توليد، 

مقدار كاهش ضايعات اندازه گيری و تحليل شده است.

1-1 پیشینه پژوهش 
با بررسی كتاب ها و مقاالتی كه در ايران چاپ شده است، پژوهشی 
مرتبط با موضوع اين مقاله يافت نشد. تنها در پژوهشی با عنوان 
تا  پوشاک  در صنعت  مديريت ضايعات  از طريق  هزينه ها  كاهش 
پژوهش  اين  در   .]2[ است  شده  پرداخته  مسئله  اين  به  حدودی 
اعتقاد بر اين بود، تصميم هايی كه در مرحله طراحی محصول گرفته 
و  است  اثرگذار  محصول  گسترش  و  توليد  هزينه های  بر  می شود 
 با استفاده از راه  حل های مناسب می توان نسبت به فراوری بهتر و 
مسئله  نيز   ]۳[ بارانی  و  پذيره  كرد.  اقدام  ضايعات  مقدار  كاهش 
كاهش هزينه ها از طريق مديريت ضايعات را مطرح كرده اند. آن ها 
بر اين باورند، صنعت پوشاک هميشه با ضايعات روبه رو بوده است. 
مديريت غلط در انبارداري و پوسيدگي مواد اوليه حتي پيش از ورود 
به خط توليد، عدم انجام سرويس هاي منظم دستگاه هاي توليدي و 

ناآگاهي كارگران در كنترل خط توليد را مي توان از عوامل افزايش 
ضايعات پيش از مصرف و حين توليد برشمرد. مواد ضايعاتـی از 
چرخه توليد خارج شده يا به عنوان محصوالت درجه پايين عرضه 
مي شوند كه ناخواسته به كاهش سود يا حتي ضرردهي كارخانه منجر 
می شوند. به اعتقاد پژوهشگران، برخی از اين ضايعات را می توان به 
 شيوه های مختلف نظير آموزش كارگران، انبارداری صحيح، تصحيح و 
رفع اشكال های خطوط توليد و بهبود كيفيت مواد اوليه كنترل كرد. 
عمده  به طور  گرفته اند، ضايعات  نتيجه  پژوهشگران  اين  بر  افزون 
مي توانند به عنـوان مواد اوليه به چرخه توليد بازگردند و به محصول 
نهايي تبديل شوند. بنابراين، مديريت سامانمند راهي برای كاهـش 

ضايعات و افزايش بهره وری است. 
درون سازمانی  راه های  داد،  نشان  خود  پژوهش  در   ]4[ كاظمی 
برای كاهش ضايعات وجود دارد. همچنين، Enis و همكاران ]5[ 
در پژوهشی به اثر دو عامل يعنی عرض پارچه و كاهش خطاهای 
انسانی در كاهش ضايعات توجه كردند. پژوهشگران طی بازه زمانی 
 9 ماهه، با آموزش به كاركنان از يک  سو و تغيير در عرض پارچه و 
تنظيم دستگاه ها از سوی ديگر نشان دادند، می توان حدود %۳ تا 4% 
 از ضايعات توليدی در صنعت پوشاک را كاهش داد. Coşkun و 
به مسئله كاهش ضايعات توليدی در صنعت توليد   ]6[ Başaran

پوشاک پرداختند. در اين مطالعه، روش های مديريت پسماند نساجی 
پس از مصرف، ارائه شده است. Tallen ]۷[ در پايان نامه خود اين 
مسئله را از طريق ويژگی های الگوچينی بررسی كرد. او نشان داد، 
ضايعات می توانند از راه های مختلف كاهش يابند، اما در اين ميان، 
طراحی مهم ترين مقوله است. بدين دليل از نظر وی طراح مهم ترين 
سهم را در كاهش ضايعات توليدی در يک شركت برعهده دارد. 
Tallen بر اين باور است كه نوع برش و همچنين عرض مناسب 

پارچه می تواند تا حدودی ضايعات آن را كاهش دهد. با وجود اين 
نقطه ضعف اصلی در اين مطالعه، اندازه گيری كيفی مقدار ضايعات 
است. به طوری كه پژوهشگر اظهار می كند، در صورت پياده سازی 
اين پژوهش، می توان به كاهش ضايعات اميدوار بود و داده ای ارائه 
اندازه  چه  تا  الگوچينی  ها  اين  به كارگيری  در صورت  كه  نمی كند 

می توان ضايعات توليدی را كاهش داد.
Power ]۸[ در سال 201۸ پژوهشی را در زمينه محاسبه ضايعات 

ضايعات  كليه  وی  است.  داده  انجام  آلمان  در  لباس  توليد  خط 
حاصل از توليد لباس را در سه خط توليد متفاوت در يک كارخانه 
پيشنهادهايی  ساده،  شكلی  به  پايان  در  و  محاسبه  كشور  اين  در 
اين،  وجود  با  است.  كرده  عرضه  وضعيت  اين  بهبود  برای  را 
 پيشنهادهای وی رابطه ای با بهبود الگوسازی در خط توليد نداشته و 
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ترتيب  بدين  است.  داده  قرار  مورد هجمه  را  مديران شركت  تنها 
برای  نظريه هايی  توسعه  به  پژوهش ها  اغلب  می شود،  مشخص 
كاهش توليد ضايعات محدود می شوند يا در آن ها به مرحله پس 
به صرفه تر كاهش  از شيوه های  توليد ضايعات توجه كرده اند و  از 
كه  حالی  در  ورزيده اند.  غفلت  توليد،  هنگام  در  پارچه  ضايعات 
در پژوهش حاضر، به طور عملی به اين مسئله پرداخته شده است. 
يعنی پژوهشگران كوشيده اند تا نشان دهند، متغيرهای مدنظر آنان 
اينكه  به كاهش ضايعات منجر می شود. ديگر  نيز چقدر  در عمل 
برخالف پژوهش های پيش گفته، پژوهش حاضر از نوع كّمی و نه 
كيفی است. بدين معنا كه برخی از پژوهش های پيشين به صورت 
مروری به مسئله مشابه با آن پرداخته اند. در حالی كه در اينجا مسئله 
مدنظر به طور تجربی نيز آزمون شده است. سوم اينكه پژوهش های 
يادشده با استفاده از نرم افزارهای خاص طراحی انجام شده اند، در 
 ،)Gerber( حالی كه در اين پژوهش با استفاده از دو نرم افزار گربر
ويژه بخش طراحی و نرم افزار SPSS كوشيده شده تا به طور تركيبی، 
جنبه علمی تری به پژوهش داده شود. سرانجام اغلب پژوهش های 
پيشين، چه داخلی و چه خارجی، پس از گردآوری داده ها به طور 
نظری و مفهومی، به بيان رابطه ها پرداخته اند و از ارائه آزمون های 
پژوهش،  اين  در  كه  حالی  در  كرده اند.  خودداری  آماری  جامع 
آزمون های آماری مختلفی برای تعميم پذيری يافته ها از يک شركت 

به ساير شركت ها به كار برده شده است. 

2 روش پژوهش

شيوه انجام اين پژوهش به طور كّمی است. بدين معنا كه پژوهشگر، 
مختلف  بخش های  متخصص های  از  پرسش  با  را  الزم  داده های 
با  توليدی كارخانه هپی لند گردآوری و سپس رابطه ميان آن ها را 

شيوه  است.  كرده  محاسبه  مطلوب،  آماری  آزمون های  از  استفاده 
روی  الگوچينی  نحوه  و  لباس  توليد  اندازه  پارچه،  عرض  برش، 
متغيرهای  كودک(  لباس  الگوی  طراحی  مؤلفه   4 همان  )يا  پارچه 
مستقل بوده و حجم ضايعات توليدی، متغير وابسته هستند. رابطه 
ميان اين متغيرها با استفاده از آزمون رگرسيون سنجيده شد. برای 
اين  به  شد.  استفاده  سازه ای  آزمون  از  نيز  داده ها  پايايی  سنجش 
آزمون مقداری بين 0 تا 1 اختصاص يافت كه هر چه اندازه آن به 1 
نزديک تر باشد، پايايی مطلوب تر و هر چه به صفر نزديک تر باشد، 
سطوح  به  توجه  با  می دهند،  نشان  داده ها  است.  پايايی ضعيف تر 
معنادار  آن ها  مؤلفه های  متغيرها و  كليه  آزمون،  اندازه  و  معناداری 
هستند كه مقدار آن ها در جدول 1 درج شده است. اين مقادير زمينه 

را برای سنجش رابطه ميان متغيرها آماده می سازند. 

2-1 متغیرهای پژوهش
اندازه لباس: اندازه ای است كه لباس با آن توليد می شود. شركت ها 
می توانند لباس ها را در اندازه های مختلف طراحی و توليد كنند. با 
وجود اين، اغلب شركت ها امكان تغيير اندازه ها را دارند. در اين 
 ۷4  cm شامل  اندازه ها  اين  است.  توجه  مورد  اندازه   ۸  پژوهش، 
)6 تا 9 ماهگی(، cm ۸0 )9 تا 12 ماهگی(، cm ۸6 )12 تا 1۸ ماهگی(، 
 104 cm سالگی(،   ۳ تا   2(  9۸ cm ماهگی(،  تا 24   1۸(  92 cm 

 )۳ تا 4 سالگی(، cm 110 )4 تا 5 سالگی( و cm 116 )5 تا 6 سالگی( 
به نوع طراحی می توانند  با توجه  اندازه ها  اين  از  هستند. هر يک 

ضايعات متفاوتی داشته باشند. 
عرض پارچه: عرض پارچه، مقدار نسبتًا ثابتی دارد. اين عرض در 
هر كشور می تواند تا حدودی متغير باشد. در ايران عرض m 1 تا 

m 2/1 استفاده می شود ]1[. 
برش دار  يا  بی برش  شيوه  دو  دارای  می تواند  لباس  برش:  شيوه 
باشد. در شيوه بی برش، نبود دوخت در لباس، باعث كاهش قيمت 

سطوح معناداریاندازه آزمونمؤلفهمتغير

0/9۸0/000-اندازه لباس

0/1000/000-عرض پارچه

شيوه برش
0/9۸0/000بی  برش

0/9۸0/000برش دار

نحوه چيدمان
0/9۸0/000فراوانی )تعداد(

0/9۸0/000حالت )تركيب(

)kg( 0/1000/000مقدار ضايعات

جدول 1- داده های آزمون سازه برای هر يک از متغيرها.
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محصول نهايی می شود، زيرا هزينه توليد را كم می كند. اما گاهی 
نبود دوخت ممكن است، طراح لباس را در طراحی محصول مدنظر 
محدود سازد. همچنين در صورت عدم استفاده از دوخت، ممكن 
بنابراين، گاهی  اقبال كمتری مواجه شود.  با  نهايی  است محصول 
الزم است كه لباس دارای برش باشد. با اين حال زمانی كه پارچه 
برش می خورد، تعداد اين برش ها اهميت می يابد. زيرا، برش ها بر 

قيمت نهايی محصول بسيار موثرند. 
الگوچينی: منظور اين است كه پژوهش چگونه می تواند طرح های 
مختلف را كنار يكديگر قرار دهد تا كمترين ميزان ضايعات حاصل 
شود. چيدمان به دو عامل بستگی دارد: يكی تعداد طرح هايی كه 
طراح آن ها را روی ميز كار يا همان قالب قرار می دهد و ديگری 

حالت چيدمان طرح هاست. 
SPSS نسخه 22 است كه به  نرم افزار  ابزار مطالعه  از يک سو، 
كمک آن رابطه ميان متغيرها با استفاده از آزمون ها مطالعه می شود. 
نوعی  گربر،  نرم افزار  كمک  به  چيدمان  عمليات  ديگر،  سوی  از 

نرم افزار ويژه طراحی لباس، انجام می شود و حالتی مطلوب تلقی 
بنابراين، نقش  باشد.  را داشته  ميزان ضايعات  می شود كه كمترين 
هر يک از چهار متغير اصلی شيوه برش، عرض پارچه، اندازه توليد 
اين  در  پارچه  ضايعات  كاهش  بر  پارچه  چيدمان  نحوه  و  لباس 

پژوهش بررسی شده است.

2-2 فرایند پژوهش
طراحی  وابسته،  متغير  بر  مستقل  متغيرهای  اثر  بررسی  به منظور 
پژوهش حاضر بدين صورت انجام گرفت كه نخست اثر تركيبی 
و  ۳تايی  تركيبی  اثر  سپس  ضايعات،  كاهش  بر  2تايی  متغيرهای 
درنهايت اثر 4تايی متغيرها بر كاهش ضايعات بررسی شد. در ادامه 
وابسته  متغير  بر  مستقل  متغيرهای  تركيبی  اثر  به  مربوط  داده های 
بررسی شدند. در جدول 2، ميزان توليد ضايعات پوشاک كودكانه 
در خط توليد شركت هپی لند براساس عرض پارچه و اندازه لباس 

نشان داده شده است.

عرض پارچه

)m(

مقدار ضايعات

)100 g به ازای هر g(

اندازه لباس

)cm(

مقدار ضايعات

)100 g به ازای هر g(

1/4015۷416

1/4515۸014

1/5010۸612

1/55149210

1/60۸9۸۸

1/65۷1046

1/۷0101104

1/۷5111162

1/۸011-

21۳-

جدول 2- توليد ضايعات براساس اندازه لباس و عرض پارچه.

شيوه برش
مقدار ضايعات

)100 g به ازای هر g(
نحوه چيدمان

مقدار ضايعات

)100 g به ازای هر g(

220 اندازه ای16 بی  برش

برش دار

41۷ اندازه ای114

615 اندازه ای212

۸9 اندازه ای۳9

جدول ۳- توليد ضايعات براساس شيوه برش و نحوه الگوچينی.
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داده ها نشان می دهند، با قراردادن الگوی يک لباس در عرض های 
مختلف، ضايعات متفاوتی به دست می آيد. كمترين ضايعات مربوط 
به عرض های 1/6، 1/65 و m 1/۷ است، در حالی كه عرض های 
ميزان ضايعات را داشته اند. همچنين  بيشترين   2 m 1/4، 1/45 و 
اندازه  به  مربوط  ضايعات  بيشترين  می دهند،  نشان  داده ها   اين 
cm ۷4 است. بنابراين، با افزايش اندازه لباس مقدار ضايعات كاهش 

كاهش   2% به  آن  ميزان   116 cm اندازه  در  كه  نحوی  به  می يابد، 
می يابد. 

مربوط  ميزان ضايعات  بيشترين  به دست آمده،  داده های  براساس 
است  برش  گونه  هر  فاقد  كودک  لباس  الگوی  كه  بوده  زمانی  به 
)جدول ۳(. افزايش تعداد برش های لباس به كاهش ضايعات منجر 
می شود. به نحوی كه در حالتی كه سه برش به الگو داده می شود، 
مقدار  بيشترين  همچنين  می آيد.  به دست  ضايعات  مقدار  كمترين 

ضايعات مربوط به زمانی است كه 2 اندازه در يک الگوچينی قرار 
به چيدمان  مربوط  ميزان ضايعات  گرفته اند، در حالی كه كمترين 
۸ اندازه اي است. جدول 4 نشان می دهد كه الگوچينی چند اندازه 
متفاوت لباس كودک در رابطه با اندازه لباس چه اثری می تواند بر 

توليد ضايعات داشته باشد. 
با ميزان  داده های جدول های 5 تا 10، تقاطع دو متغير مستقل را 
ضايعات نشان می دهند. يافته های تمام آن ها حاكی از كاهش مقدار 
ضايعات درنتيجه وجود و دخالت دادن دو متغير در كنار يكديگر است.

3 تحلیل داده ها

داده ها به طور توصيفی نشان داده اند، با استفاده از برخی از مؤلفه ها 

عرض پارچه

)m(

)cm( اندازه لباس

۷4۸0۸6929۸104110116

)100 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

 1/4015/515/51514/51۳/51۳109

1/451515141۳1۳12/512/۷511/5

1/5014/5141۳/51۳/2512/51211/510

1/5514/51۳/51۳12/512/2511/5119/5

1/60141۳/512/51211/۷51110/59/5

1/65141۳12/2511/۷51110/5109/5

1/۷01412/۷512/511/51110109/4

1/۷514/51۳/۷51۳/51۳12/510/۷510/510

1/۸01514/5141۳/۷51۳11/۷51110/5

216/51514/25141۳/251211/2511

جدول 4- توليد ضايعات براساس اندازه لباس و عرض پارچه به صورت تركيبی.

شيوه برش
)cm( اندازه لباس

۷4۸0۸6929۸104110116

)100 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

1۳12/۷512/251211109۷/5بی برش

برش دار

112/51211/511109/5۸/۷5۷/25

2109/۷59/59/259۸۸/۷5۷

۳9۸/۷5۸/5۸۷/۷5۷/256/56

جدول 5- توليد ضايعات براساس اندازه لباس و شيوه برش به طور تركيبی.
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شيوه برش

)m( عرض پارچه

1/401/451/501/551/601/651/۷01/۷51/۸02

)100 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

1۳/51۳/512/5121110/2510/2510/511/512/5بی برش

برش دار

112/512/۷51211/510/۷51010/2510/۷51111/5

211/511/511/251110/5۸/5۸۸/25۸/59

۳10/510/259/59/259۸۷/25۷/5۸۸/25

نحوه چيدمان

)m( عرض پارچه

1/401/451/501/551/601/651/۷01/۷51/۸02
)100 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

21۳/51۳/512/5121110/2510/2510/511/512/5 اندازه ای

41۳12/۷512/2511/510/59/۷59/۷51010/511/۷5 اندازه ای

611/511/251110/5109/59/59/۷59/۷510/5 اندازه ای

۸9/59/259۸/5۸۷۷۷/25۷/5۸ اندازه ای

جدول ۷- توليد ضايعات براساس عرض پارچه و نحوه چيدمان به طور تركيبی.

جدول 6- توليد ضايعات براساس عرض پارچه و شيوه برش به طور تركيبی.

نحوه چيدمان

شيوه برش

۳ برش2 برش1 برشبی برش

)100 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

216141210 اندازه ای

4141۳119 اندازه ای

61۳1110۸/5 اندازه ای

۸1210۸۷ اندازه ای

جدول ۸- توليد ضايعات براساس شيوه برش و نحوه چيدمان به طور تركيبی.

زمانی كه  پارچه  مثاًل ضايعات  از حجم ضايعات كاست.  می توان 
اندازه لباس ها با چيدمان خاص و در عرض ويژه ای از پارچه قرار 
می گيرند، نسبت به برخی حالت های ديگر كاهش می يابد. اين همان 
حالت يا حالت های بهينه ای است كه پژوهشگر در اين پژوهش )و 
اين،  با وجود  ديگران در شركت های توليدی( به دنبال آن هستند. 
برای آگاهی از معناداری اين نتيجه ها، آزمون های آماری خاصی با 
تا  داد،  نشان  بتوان  تا  است  استفاده شده  داده كاوی  فن  از  استفاده 
استفاده  با  همچنين  كاست.  ضايعات  حجم  از  می توان  مقدار  چه 
شناسايی  نيز  را  بيشتری  بااهميت  عامل  می توان  آزمون ها،  اين  از 

آزمون  متغيرهای  ميان  رابطه  سنجش  برای  آماری  آزمون  كرد. 
رگرسيون يا هم بستگی، آزمون رتبه بندی متغيرها و مؤلفه های آن ها، 
اسپيرمن )Spearman( و آزمون مقايسه ميان آن ها، T يا F است. 
با آزمون  از نرمال بودن داده ها  پيش از محاسبه آزمون های آماری، 
كولموگروف-اسميرنوف )Kolmogorov–Smirnov test( اطمينان 
حاصل شد. در جدول 11، داده ها در رديف نهايی )يعنی سطوح 
معناداری( نشان می دهند، هر يک از 4 متغير اصلی از توزيع نرمال 
برخوردارند. شكل 1 نيز كه مربوط به منحنی كلی داده های نرمال 
است، نشان می دهد كه تمام متغيرها وضعيتی مشابه و نرمال دارند.  
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عرض پارچه

)m( 
نحوه چيدمان

شيوه برش
۳ برش2 برش1 برشبی برش

)200 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

1/40

22۸2۷2520 اندازه ای
426/52522/51۸ اندازه اي
6252۳211۷ اندازه اي
۸2۳/521/519/515 اندازه اي

1/45

226242۳21 اندازه اي
4252۳/52219 اندازه اي
624/52۳21/519 اندازه اي
۸2422/5201۸ اندازه اي

1/50

225222119 اندازه اي
4242220/519 اندازه اي
62۳21201۸/5 اندازه اي

۸22/520/5191۸ اندازه اي

1/55

22421201۷ اندازه اي
42۳2119/516 اندازه اي
62۳201916 اندازهه
۸221۸1۷15 اندازه اي

1/60

22۳21191۷ اندازه اي
422201916/5 اندازه اي
622191۷/516 اندازه اي
۸211۸1۷15/5 اندازه اي

1/65

222211۸16/5 اندازه اي
421/5191۷16 اندازه اي
620191615 اندازه اي
۸201۸1514 اندازه اي

1/۷0

222201615/5 اندازه اي
4212015/514 اندازه اي
620/5191514 اندازه اي
۸201۸/5151۳/5 اندازه اي

1/۷5

221191615 اندازه اي
4201۸1514 اندازه اي
6191۷141۳ اندازه اي
۸1۸151412 اندازه اي

1/۸0

219/51۷/51512 اندازه اي
41916/51410 اندازه اي
61۸/5161210 اندازه اي
۸1۸15/5109/5 اندازه اي

2

21۸161410 اندازه اي
41615149 اندازه اي
6151412/5۸ اندازه ای
۸141210۷ اندازه اي

جدول 9- توليد ضايعات براساس شيوه برش، نحوه چيدمان و 
عرض پارچه. 

اندازه لباس

)cm(
نحوه چيدمان

شيوه برش

۳ برش2 برش1 برشبی برش

)100 g به ازای هر g( مقدار ضايعات

۷4

2۳1۳0292۸ اندازه اي

4۳02۸2۸2۷ اندازه اي

62۸/526/52625/5 اندازه اي

۸2۸262625 اندازه اي

۸0

2۳02۸2۸2۷ اندازه اي

4292۷2۷26 اندازه اي

62۸262625/5 اندازه اي

۸2۸26/52524/5 اندازه اي

۸6

2292۸2۷/526 اندازه اي

4292۷/52625 اندازه اي

62۸262424 اندازه اي

۸2625242۳ اندازه اي

92

22۸2۷26/525 اندازه اي

42۷26/52624 اندازه اي

626262522 اندازه اي

۸25252420 اندازه اي

9۸

225242220 اندازه اي

4242220/51۸/5 اندازه اي

622/522201۸ اندازه اي

۸2221/5201۷/5 اندازه اي

104

22422/52220 اندازه اي

42221/5201۸ اندازه اي

621212019 اندازه اي

۸20201۸1۸ اندازه اي

110

22421211۸ اندازه اي

422201۸16 اندازه اي

6201۸1615 اندازه اي

۸1۸161410 اندازه اي

 116

222191۷/516 اندازه اي

4201۸16/514 اندازه اي

61۸161614 اندازه اي

۸16161412 اندازه اي

جدول 10- توليد ضايعات براساس شيوه برش، نحوه چيدمان و 
اندازه لباس. 
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3-1 اثر متغیرهای دوتایی
رگرسيون  آزمون  از  دوتايی  متغيرهای  ميان  رابطه  سنجش  برای 
دومتغيره استفاده شد. داده های جدول 12 مربوط به رابطه هم زمان 
است.  وابسته  متغير  به عنوان  ضايعات  حجم  بر  مستقل  متغير  دو 
اين داده ها نشان می دهند، كليه رابطه ها معنادار هستند. بدين مفهوم 
كه هر تركيب دوتايی از متغيرها موجب كاهش ضايعات می شود. 

نكته اصلی اين است كه تركيب دوتايی متغيرها نسبت به زمانی كه 
بر  بيشتری  اثرگذاری  می شوند،  گرفته  درنظر  تكی  به طور  متغيرها 
كاهش ضايعات دارند. با وجود اين بايد اشاره كرد، ميان شدت و 
ضعف مقدار اثرگذاری متغيرهای تركيبی بر كاهش ضايعات تفاوت 
وجود دارد. بدين معنا كه مثاًل متغيرهای اندازه لباس و الگوچينی 
موجب  تركيب ها  بقيه  از  بيش  يكديگر  با  دوتايی  تركيب  در  آن 

شيوه برشعرض پارچهنحوه چيدماناندازه لباس

پارامترهای طبيعی
9661/۷42ميانگين

24/062/2۸0/۸61انحراف استاندارد

حداكثر تفاوت ها

0/1140/1100/1060/۸۸0مطلق

0/0400/0۳60/0240/014مثبت

0/0040/0020/0020/001منفی

1/4061/0201/0600/96آزمون كولموگروف- اسميرنوف

0/۸۸60/6140/6200/420سطح معناداری دوطرفه

جدول 11- آزمون كولموگروف-اسميرنوف دودامنه برای بررسی نرمال بودن داده ها.

شكل 1- توزيع داده های نرمال برای هر يک از متغيرهای پژوهش.

متغيرهای دوتايی
ضرايب غيراستاندارد

سطح معناداریخطای استانداردضريب تعيين بتا
خطای استانداردبتا

0/0۸20/1224/121/120/000عرض پارچه و اندازه لباس

0/0460/1465/190/960/000تعداد برش و الگوچينی لباس

0/1060/11۷6/201/040/000اندازه لباس و الگوچينی لباس

0/960/1514/۳52/۷40/002اندازه لباس و عرض پارچه

0/۷۷0/1۳6۳/600/۸50/000اندازه لباس و تعداد برش

0/10۳0/1294/120/490/000شيوه برش و نحوه الگوچينی

0/0590/1۳55/۳۷0/۳60/000عرض پارچه و نحوه الگوچينی

جدول 12- رابطه ميان تركيب متغيرهای دوتايی با حجم ضايعات.
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كاهش ميزان ضايعات پارچه در شركت هپی لند شده اند. در حالی 
كه تركيب عرض پارچه و نحوه الگوچينی در كنار يكديگر كمترين 

كاهش را در ضايعات اين شركت به همراه داشته اند.

3-2 اثر متغیرهای سه تایی 
رگرسيون  آزمون  از  دوتايی  متغيرهای  ميان  رابطه  سنجش  برای 
دومتغيره استفاده شد. داده ها نشان می دهند، تركيب سه متغيره اوالً 
آن ها  اثر  ثانيًا  و  دارد  به دنبال  را  كاهش ضايعات  معناداری  به طور 
 نسبت به تركيب متغيرهای دوتايی يا تكی بيشتر است. در جدول 1۳ 
مشاهده می شود، اين اثرگذاری در ميان تركيب های مختلف سه تايی، 
نحوه  متغيرها،  تركيب  نحوه  كه  معنا  بدين  نيست.  اندازه  يک  به 
الگوچينی، تعداد برش و اندازه لباس نسبت به تركيب سه تايی نحوه 
الگوچينی، تعداد برش و عرض پارچه، ضايعات كمتری را به همراه 
دارد. با توجه به اينكه در اين پژوهش 4 متغير مستقل اصلی وجود 
دارد و يافته های قبلی نيز نشان داده اند، با افزايش تعداد متغيرها از 
اثر هم زمان 4  ادامه،  از اين رو در  ميزان ضايعات كم شده است، 

متغير بر كاهش ضايعات بررسی شد. بدين منظور، می توان از دو 
آزمون رگرسيون چندمتغيره يا معادالت ساختاری بهره گرفت كه با 
توجه به نوع متغيرها، در اين فرضيه رگرسيون چندمتغيره مناسب تر 

به نظر می رسد.
متغير   4 هر  كه  می دهند  نشان   15 و   14 جدول های  داده های 
به طور هم زمان می توانند بر كاهش ضايعات مؤثر باشند. با وجود 
در  زيادی  تفاوت  متغيرها  ميان  مي شود،  مشاهده  كه  اين همچنان  
 كاهش ضايعات وجود دارد، به طوری كه اندازه لباس بيشترين اثر و 
داده های  دارند.  ضايعات  كاهش  بر  را  اثر  كمترين  برش  شيوه 
متغير در  اين 4  از  استفاده  با  نشان می دهند، می توان  به دست آمده 
مجموع حدود %1۸ از ضايعات را در هپی لند كاهش داد كه 10% 
آن متعلق به دو متغير تعريف شده توسط پژوهشگر و %۸ متعلق به 
ساير متغيرهاست. البته در بررسی هر يک از متغيرها به طور منفرد 
مؤثر  ضايعات  كاهش حجم  در  می توانند  نيز  آن ها  شد،  مشخص 
باشند. اما در اين صورت ميزان كاهش حجم ضايعات، كمتر از آن 

بوده كه معنادار باشد و بتواند قدرت تبيين زيادی به دست آورد.

متغيرهای دوتايی
ضرايب غيراستاندارد

سطح معناداریخطای استانداردضريب تعيين بتا
خطای استانداردبتا

0/2540/102۳/900/1540/000نحوه الگوچينی، تعداد برش و عرض پارچه

0/2600/0۷۸2/4۸0/2۳20/000نحوه الگوچينی، تعداد برش و اندازه لباس

مدل
آزمون نسبت هاالگو

سطح معناداریدرجه آزادیR2كی-اسكوردوطرفه

-52/۷54آماره ثابت
0/1۸

--

0/1۸052/۷54990/000مقدار نهايی

جدول 1۳- رابطه ميان تركيب متغيرهای سه تايی با حجم ضايعات.

جدول 14- داده های حاصل از آزمون رگرسيون چندمتغيره.

اثر
آزمون های نسبت احتمالمعيارهای تناسب مدل

سطح معناداریدرجه آزادیكی-اسكوراحتمال ورود به سامانه

a 0/0000/00000آماره ثابت

a 0/0000/24000/000اندازه لباس

a 0/0000/22600/000عرض پارچه

a 0/0000/21400/000نحوه چيدمان

a 0/0000/19400/000شيوه برش

جدول 15- محاسبه نسبت ها ميان طبقه های متغيرها.
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3-3 مدل سازی 
با توجه به اينكه در اين پژوهش، 4 متغير اصلی به عنوان متغيرهای 
مطالعه  داشتند،  وجود  وابسته  متغير  به عنوان  متغير  يک  و  مستقل 
رابطه هر يک از متغيرهای مستقل با متغير وابسته در برابر ديگری 
كه در قالب يک مدل طراحی می شود، می تواند اثرهای مستقيم و 
غيرمستقيم هر مؤلفه را مشخص سازد. شكل 2 مدلی از وضعيت 
رابطه ميان متغيرها را براساس الگوی معادالت ساختاری مشخص 

می سازد.
با توجه به مدل ارائه شده، می توان معادله )1( را برای بررسی آن 

به كار برد:

)1(

3-4 سنجش برازش مدل
با توجه به اينكه در پژوهش حاضر، درنهايت مدلی برای بازنمايی 
رابطه اثر هم زمان 4 متغير مستقل بر كاهش ضايعات ترسيم شده، 
از اين رو الزم است تا اين مدل مورد آزمون نيكويی برازش قرار 
برازش  نيكويی  سنجش  برای  زيادی  آزمون های  و  مؤلفه ها  گيرد. 
يک مدل وجود دارند كه هر يک از كاربرد خاصی برخوردار است. 
بدين معنا كه به كمک هر يک از آن ها در جايگاه خاصی می توان 
نشان داد، مدل ترسيم شده تا چه اندازه برازش و نيكويی دارد. در 

شكل 2- الگوی پژوهش )نحوه اثرگذاری متغيرهای مستقل بر كاهش ضايعات(.

1 2 3 4Y ax bx cx dx e= + + + +

1 2 3 4 1 2 3 4Y f (x x x x ) ax bx cx dx= + + + = + + +

1 2 3 4Y 0.240x 0.226x 0.214x 0.194x 0.94160= + + + +
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برازش  نيكويی  با  رابطه  آزمون معادالت ساختاری در  جدول 16 
مدل ارائه شده است.

داده های حاصل از آزمون معادالت ساختاری نشان می دهند، مدل 
از برازش و نيكويی كافی برخوردار است، زيرا اغلب مؤلفه ها نمره 
سطح  می دهد،  نشان   SME آزمون  آورده اند.  به دست  را  مطلوبی 
كم  پژوهشگران،  توسط  مدل طراحی شده  در  پردازش شده  خطای 

است و در مقابل، برازش كافی برای آن وجود دارد. 

4 نتیجه گیری 

اين پژوهش با عنوان طراحی الگوی لباس كودک به منظور كاهش 
از  استفاده  از آن،  ضايعات در شركت هپی لند طراحی شد. هدف 
نحوه طراحی الگو برای كاهش حجم ضايعات توليدی بدون افزايش 
است.  بوده  زيست  محيط  آلودگی  افزايش  از  جلوگيری  و  هزينه 
از پژوهشگران خارجی، راهكار اساسی برای كاهش توليد  برخی 

ضايعات را در تبليغات فرهنگی و صرفه جويی دانسته اند. در حالی 
 كه به نظر می رسد، با توجه به توسعه روند مصرف جامعه از يک سو و 
تبليغات روزافزون در حوزه تنوع بخشی به مصرف محصوالت از 
سوی ديگر، اجرای چنين نظريه هايی را با دشواری رو به رو می كند. 
اما كاهش توليد ضايعات، نه از طريق نظری، بلكه از طريق عملی 
اين شيوه  داد،  نشان  پژوهش  اين  نتايج  قابل دست يابی است.  نيز 
عملی، به واسطه پيشگيری از مصرف بی رويه مواد اوليه در توليدات 
مطالعه  با  پژوهشگر  منظور،  بدين  است.  دست يابی  قابل  پوشاک، 
نظريه های گوناگونی كه تاكنون در زمينه كاهش توليد ضايعات در 
صنعت پوشاک ارائه شده، دو عامل اساسی برش و عرض پارچه 
را شناسايی كرده است. براساس تجربه، دو عامل ديگر يعنی اندازه 
لباس و نحوه چيدمان نيز می توانند در كاهش ضايعات پارچه مؤثر 
مقدار  بيشترين  داد،  نشان  حاصل  آماری  محاسبات  نتايج  باشند. 
اثرگذاری متعلق به اندازه لباس و كمترين اثرگذاری مربوط به شيوه 
به وسيله  معرفی شده  متغير  می دهد،  نشان  مسئله  اين  است.  برش 
پژوهشگر  توسط  طراحی شده  متغير  به  نسبت  )برش(  نظريه ها 
است.  داشته  ضايعات  كاهش  بر  كمتری  اثرگذاری  لباس(  )اندازه 
اين نتيجه به مفهوم اثرگذاری طراحی الگوی لباس كودک بر كاهش 

ضايعات در خط توليد است.

SMERMECMIN/DFمدل

0/090/910/9۸مقدار

جدول 16- آزمون های آماری برای سنجش نيكويی برازش مدل 
ترسيمی.
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