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 1 چكيده

 بين بزرگ بازار اين با را خود مبلمان توليدات بتواند كه كشوري هر .است رشد حال در جهان در مبلمان توليد صنعت

 شاخص تعيين مطالعه اين از هدف .آورد خواهد وجود به خود چوب صنعت بخش در بزرگي تحول بزند پيوند المللي

 اوليه مطالعات از پس منظور اين براي .باشد مي گروهي گيري تصميم روش به كشور مبلمان صنعت توسعه بر مؤثر هاي

 29 و اصلي گروه 6 به تأثيرگذار هاي شاخص مرتبط، كارشناسان و مبلمان صنايع صاحبان از تعدادي با مصاحبه و

 سلسله تحليل فرآيند با كارشناسان نظرات اخذ از پس ها زيرشاخص و ها شاخص اهميت درجه .شدند تقسيم زيرشاخص

 ارزش باالترين داراي اصلي سطح در مقررات و قوانين و اقتصادي هاي شاخص دهد مي نشان نتايج .شد تعيين مراتبي

 در اقتصادي ثبات فزايشا كشور، مبلمان صنعت توسعه بر تأثيرگذار زيرشاخص 29 بين از همچنين .باشند مي وزني

 صنعت، در رقابتي فضاي ايجاد مبلمان، صنعتي هاي خوشه توسعه چوبي، مصنوعات و مبلمان واردات تعرفه تنظيم كشور،

-٠٨٧/٠-٠٩٢/٠- ٪160 وزني ارزش با ترتيب به آالت ماشين و اوليه مواد واردات تعرفه تنظيم و جانبي صنايع توسعه

   باشند مي ها اهميت االترينب داراي ٠/��٠و  -٠/��٠-٧/٠�٠

 

 صنعت وزني، ارزش ،(AHP) مراتبي سلسله فرآيند گروهي، گيري تصميم شاخص، :كليدي هاي واژه

 ،صنعت تجارتتوسعه صنعت مبلمان، مبلمان
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 مقدمه

 در ثروت و الاشتغ مولد صنعتي شاخههاي ترين مهم از يكي به چوبي مصنوعات و مبلمان توليد صنعت حاضر حال در

 اين توسعه و رشد .است شده تبديل الملل بين تجارت مهم شاخههاي از يكي نيز و توسعه حال در كشورهاي درون

 به تأثير و كند عمل كشور يك مبلمان وابسته و مرتبط صنايع از عظيمي بخش توسعه موتور عنوان به تواند مي صنعت

 از ايران سهم .باشد داشته كشور آن  به ديگر عبارت به باشد، مي رصدد  02/0 داخلي ناخالص توليد افزايش در سزايي

 دارد وجود ايراني مبل  فقط شود مي صادر دنيا سطح در كه مبلماني 10000 هر ازاي  فقط مبلمان جهاني تجارت

 توسعهاي به زهنو باال هاي پتانسيل وجود با كشور مبلمان صنعت . 2009 اداري، و منزل مبلمان صادركنندگان اتحاديه

 نبود .است نكرده پيدا جهاني بازارهاي در را خود واقعي جايگاه مختلف مشكالت دليل به و نرسيده كافي و شايسته

 به نداشتن دسترسي توليدكنندگان، براي مناسب مالياتي و بانكي تسهيالت نشدن ارائه صنعت، اين در كافي نقدينگي

 و محصول باالي شده تمام قيمت بازار، در آن مستقيم عرضه و واردات اليبا حجم قيمت، ارزان و مرغوب اوليه ماده

 شده سبب كه است مشكالتي جمله از  2009 اداري، و منزل مبلمان صادركنندگان اتحاديه كار نيروي نادرست قوانين

 وضعيت بررسي با  .كند پيدا جهاني بازارهاي در همچنين و منطقه در را خود واقعي جايگاه نتواند كشور مبلمان صنعت

 به بانكها سوي از مناسب مالي تسهيالت نشدن ارائه توليد، قبال در پايدار سياست نبود ايران، مبلمان خارجي بازرگاني

 مبلمان صنعت توليد بخش مشكالت عمده را كافي متخصص انساني نيروي نبود و آالت ماشين فرسودگي توليدكنندگان،

 رعايت را مبلمان صادرات تنزل داليل كشور، مبلمان و چوب صنعت بررسي با ( 2008 ) اميري .كردند معرفي كشور

 در تخصص يا آگاهي نبود قيمت، كاهش در صادركنندگان منفي رقابت صادراتي، محصوالت در كيفيت كنترل نكردن

 و تشكلها وجود كه است معتقد 2007  آرين .داند مي هدف بازارهاي در قدرتمند رقباي وجود و صادرات زمينه

 توسعه، و تحقيق ترويج، و آموزش جمله از مختلف نقشهاي ايفاي با ميتواند مبلمان زمينه در قوي تخصصي اتحاديههاي

 .باشد داشته كشور مبلمان صنعت رشد و توسعه در سزايي به نقش اجتماعي مسئوليتهاي و دولت با البي استانداردسازي،

 فاكتورهاي كه رسيدند نتيجه اين به آسيا در چوبي مبلمان صنعت پايداري بررسي با  2003 لوراس و راتنازينگام

 افزايش و متخصص كار نيروي تأمين صنعتي، هاي خوشه توسعه توسعه، و تحقيق فعاليتهاي افزايش اقتصادي، آزادسازي

 صنعت اين بيشتر هچ هر توسعه  باعث كه هستند عواملي جمله از طراحي، و بازاريابي طريق از محصوالت افزوده ارزش

 ارزش ميان فاحش اختالف وجود علل بررسي با 2005  راتنازينگام ديگري پژوهش در همچنين .شد خواهند آينده در

 كشورهاي با مقايسه در آلمان متحده، اياالت ايتاليا، مانند پيشتازي و يافته توسعه كشورهاي در شده توليد مبلمان افزوده

 در ،"قدرتمند و يافته توسعه جانبي صنايع" كه دهد مي نشان و برزيل مالزي، چين، مانند واردي تازه و توسعه حال در

 افزوده ارزش بودن باالتر عمده داليل از بازاريابي قدرت و كار نيروي فني مهارت طراحي، قدرت نظير فاكتورهايي كنار

 چين مبلمان صنعت موفقيت عمده اليلد ( 2005 ) گازو .شوند مي محسوب يافته توسعه كشورهاي در توليدي مبلمان

 در نوآوري و تنوع مبلمان، صنعتي هاي خوشه دولتي، حمايتهاي قوي، بازاريابي انساني، نيروي پايين هزينههاي را

 و رشد در مؤثر فاكتورهاي از پژوهشي، در  2008 آيس مؤسسه .كند مي بيان خام مواد به آسان دسترسي و طراحي

 سرمايهگذاري فراوان، خام ماده به دسترسي طبيعي، منابع صحيح مديريت  كواالالمپور  به لزيما مبلمان صنعت موفقيت

 اشاره توليد زمينه در دولت انگيزشي سياستهاي و توليد تكنولوژي و فنون زمينه در توسعه و پژوهش فعاليتهاي روي بر

 از توانند مي آن اعضاي مبلمان، صنعتي يها خوشه توسعه با كه معتقدند ( 2008 ) سابرامانيان و گوپتا .كند مي

 در مستقر خدمات و پشتيباني از استفاده تبليغات، هزينه سرانه كاهش مشتري، جذب قدرت همافزايي همچون مزايايي

 و سازماندهي براي صنفي اتحاديههاي تشكيل زمينه آمدن فراهم و كمتر هزينه سرانه با همراه ممكن منطقه ترين نزديك

 مبلمان صنعت توسعه در سزايي به نقش خوشهها اين كنند مي بيان و شوند بهرهمند آينده در همكاري سطح ارتقاء

 به روش اين از ( 2008 ) عزيزي تصميمگيري، فرآيندهاي در  سلسله تحليل روش از بهرهگيري خصوص در .دارند

 مبلمان كارخانه توليد مدير انتخاب براي گيري تصميم خصوص در مؤثر مراتبي (AHP) شاخصهاي تعيين منظور

 توسط 1970 سال در بار اولين كه است گروهي تصميمگيري روش يك مراتبي، سلسله تحليل فرآيند .كرد استفاده

 مي قرار استفاده مورد باشند مي كمي و كيفي شاخصهاي داراي كه تصميمگيريهايي در و گرديد ابداع ساعتي ال توماس

 كه كند مي تركيب . هم با را گروه اعضاي تمام تصميمهاي گونهاي به كه است ينا روش اين مهم مزاياي از .گيرد

 مطرح پرسش اين شده ياد مطالب به توجه با 1995 آذر، و معمارياني باشد اعضا همه آراء گيرنده بر در بهينه، تصميم
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 افزايش :از است عبارت پژوهش اين فرضيه كدامند؟ كشور مبلمان صنعت توسعه بر مؤثر شاخصهاي ترين مهم كه است

 صنعت توسعه بر مؤثر شاخصهاي ترين مهم جزو واردات تعرفه اصالح و صنعتي خوشههاي ايجاد كشور، در اقتصادي ثبات

 باشد مي كشور مبلمان صنعت توسعه بر مؤثر شاخصهاي تعيين مطالعه اين از هدف .باشند مي كشور مبلمان
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 ها روش و مواد

 تاًثيرگذار شاخصهاي تعيين منظور به كه ترتيب اين به .شد انجام ميداني مطالعه صورت به پژوهش اين اول مرحله :مواد

 توليدكنندگان متخصصان، و كارشناسان از زيادي تعداد با موجود، منابع مطالعه ضمن كشور، مبلمان صنعت توسعه بر

 از شده جمعĤوري اطالعات به توجه با سپس .گرفت صورت تلفني و حضوري مصاحبه مانمبل اتحاديههاي اعضاي و بزرگ

 اجتماعي، -فرهنگي انساني، فني، كلي گروه 6 به مبلمان صنعت توسعه بر اصلي مؤثر شاخصهاي مصاحبه، طريق

  1 شكل گرفتند رارق گروه 6 اين در نيز شاخص زير 29 و شدند تقسيم مقررات و قوانين . و محصول و مواد اقتصادي،

 

 

 
 

 
 .كشور مبلمان صنعت توسعه بر تأثيرگذار هاي زيرشاخص و ها شاخص مراتب سلسله -1 شكل

 

 

 

 :گردد مي ارائه قسمت اين در ها شاخص از بعضي توضيح

 از برخي كردن اجباري و مبلمان توليد و ساخت استانداردهاي از استفاده گسترش با :مبلمان استانداردهاي توسعه

 . كرد جلوگيري خارج و داخل در كيفيت بدون مبلمان عرضه از توان مي استانداردها ينا

 شده اتخاذ تصميمات و اقتصادي فضاي در آرامش حفظ جهت در تالش منظور :كشور در اقتصادي ثبات افزايش

 جهاني، بانك نظرسنجي براساس خصوص اين در .باشد مي صنعت اين در سرمايهگذاري براي شرايط كردن آماده جهت

 نبود نتيجه در و گذاري سياست در بيثباتي توسعه حال در كشور 53 از شركت 26000 در كار و كسب مانع مهمترين

 است شده عنوان اقتصادي ثبات

 صنايع از مجموعهاي جغرافيايي تمركز صنعتي خوشه از منظور :كشور در مبلمان صنعتي هاي خوشه توسعه

 به صنعتي خوشههاي .باشد مي مكان يك در خاص صنعتي رشته يك به مربوط دماتيخ بنگاههاي و تشكلها كوچك،

 الزم صنايع شدن رقابتمند براي كه اموري ساير و تعاملي يادگيري صنايع، بين همكاري تخصصي، كار تقسيم واسطه

  گردند . محسوب صنعتي توسعه براي مناسبي الگوي توانند مي است

 مثالً ايراني معماري در اي پايه عناصر از الهام با كه معناست اين به ايراني مبلمان ندسازيبر :ايراني مبلمان برندسازي

 به ايراني مبل سبك نام به و ابداع را مبلمان از جديدي سبك مبلمان در ايراني فرش از استفاده يا و باستان ايران

 اتحاديه شود تبديل اقتصادي مثبت شاخص يك به . تواند مي موفقيت صورت در ايده اين .كرد عرضه جهاني بازارهاي

   اداري، و منزل مبلمان صادركنندگان
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 و نو فعاليت يك از مادي بهرهبرداري حق كه است مقرراتي شامل قانون اين :معنوي مالكيت قانون به جدي توجه

 جديد هاي ايده از حمايت ثباع قانون اين واقعي اجراي .دهد مي قرار حمايت مورد را آن و كند مي ايجاد را مبتكرانه

 .شود مي مبلمان تجاري برندسازي از حفاظت و محصول طراحي در بومي

 تعيين همچنين و كاال صادرات فرآيند در موجود تشريفات تقليل شاخص اين از منظور :گمرك بوروكراسي كاهش

  .باشد مي كشور مبلمان صادرات بهبود براي خاص متولي

 صنعت توسعه بر تأثيرگذار شاخصهاي شناسايي و مبلمان توليدكنندگان و ارشناسانك با مصاحبه از پس :ها روش

 زوجي مقايسه جهت پرسشنامهاي آنها، از يك هر وزني ارزش اهميت درجه تعيين و اولويتبندي منظور به كشور، مبلمان

 مبلمان صادركنندگان اتحاديه ياعضا دانشگاهي، كارشناسان از نفر 20 بين و طرح يكديگر با زيرمعيارها و معيارها اين

 اكسپرت افزار نرم محيط در شده اخذ نظرات و گرديد توزيع چوب صنعت در تجربه با مديران همچنين و اداري و منزل

 ها شاخص اهميت خصوص در آمده دست به نتايج اطالعات، پردازش از پس .شدند پردازش 12000 چويس

 و كردند پر نامه پرسش كه كارشناساني درصد 50  كارشناسان از تعدادي ختيارا در دوباره آنها، اعتبار سنجش منظور به

 به نتايج مورد در آمده دست به نتايج با كارشناسان درصد 90 خصوص اين در و گرفت قرار جديد كارشناسان درصد 50

 .بودند نظر هم و موافق آمده دست

 نتايج

 گروهي گيري تصميم حاصل كه كشور مبلمان صنعت توسعه بر گذارتأثير زيرمعيارهاي و معيارها از يك هر وزني ارزش

 2 شكل گردد مي . ارائه قسمت اين در باشد مي صنعت اين با مرتبط كارشناسان توسط

 

 

 .مطالعه هدف به نسبت اصلي هاي شاخص براي اي مقايسه هاي ماتريس هندسي ميانگين -2 شكل
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 .ايران مبلمان صنعت توسعه بر مؤثر هاي زيرشاخص وزن نهايي نتيجه -3 شكل
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 گيري نتيجه

 نتايج .هستند برخوردار بااليي سازگاري و ثبات از نتايج  آمده دست به نتايج به توجه با ماتريسها كلي  ناسازگاري نرخ

 .باشند مي اولويتها ترينباال داراي مقررات و قوانين و اقتصادي هاي شاخص اصلي، شاخصهاي ميان در كه ميدهد نشان

 ها زيرشاخص ساير به نسبت كشور در اقتصادي ثبات افزايش زيرشاخص تاًثيرگذار، زيرشاخصهاي ميان از ديگر سوي از

 زيرشاخصهاي .دارد كشور مبلمان صنعت توسعه بر سزايي به تأثير دهد مي نشان كه است گيري چشم برتري داراي

 تنظيم و جانبي صنايع توسعه صنعت، در رقابتي فضاي ايجاد و مبلمان   چوبي، وعاتمصن و مبلمان واردات تعرفه اصالح

 اهميت علل .هستند اولويت باالترين داراي اقتصادي ثبات افزايش شاخص از پس آالت ماشين و اوليه مواد واردات تعرفه

 .باشد مي زير شرح به شده ياد هاي زيرشاخص از كدام هر باالي

 اقتصادي ثبات افزايش / براي مالي امنيت نيازمند صنعت شبخ در سرمايهگذاري

 ثباتي بي همانند داليلي به حاضر حال در مبلمان، توليدكنندگان و كارشناسان نظرات مطابق .باشد مي گذار سرمايه

 برگشت و مالي امنيت نبود نتيجه در و واردات و صادرات ناپايدار و نامشخص وضعيت گمركي، حقوق و اوليه مواد قيمت

 دارد كمتري ريسك كه واسطهگري فعاليتهاي در يا و ديگر كشورهاي در دهند مي ترجيح سرمايهگذاران سرمايه،

 امكان طوالني مدت براي يا و دائمي اقتصادي ثبات ايجاد ايران مانند توسعه حال در كشور يك در .كنند سرمايهگذاري

 نيست هم مردم زندگي ضروريات از آن نهايي محصول كه مبلمان ندمان صنعتي سرمايهگذاريدر بنابراين باشد، نمي پذير

 بيمه و وامها با توليد پشتيباني مثل كارهايي راه اجراي با ميتواند دولت جا اين در .دارد بااليي ريسك سرمايهگذار نظر از

 و صادرات دقيق كنترل مالياتي، معافيتهاي يا مالياتي عدالت رعايت سرمايهگذاران، براي مدت طوالني و مفيد هاي

 صنعت اين در را خارجي و داخلي سرمايهگذاران توسط سرمايهگذاري تمايل موجبات قيمتها كنترل و مبلمان واردات

 مختلف صنايع نيافتن توسعه بر مهم عوامل . از يكي اقتصادي ثباتي بي نيز جهاني بانك بررسي مطابق .كند مهيا

  است شده شناخته

 چوبي مصنوعات و مبلمان واردات تعرفه تنظيم / واردات رويه بي افزايش حاظر حال در

 كشيده ركود به را داخل مبلمان توليدكنندگان بازار چين كشور از خصوص به كيفيت بي واقع در و قيمت ارزان مبلمان

 تعطيلي شاهد ردو چندان نه آينده در روند اين ادامه با كه طوري به اداري و منزل مبلمان صادركنندگان اتحاديه است

 دريافت مبلمان واردات براي ايران گمرك كه هايي تعرفه .بود خواهيم صنعت اين در بيشتري توليدي واحدهاي تعداد

 اساس بر مبلمان يافته تخصيص گمركي ورودي حق كه چرا ندارد، سازگاري داخل توليد ساختار با وجه هيچ به كند مي

 كاغذ، و چوب مجله باشد مي مبلمان واقعي ارزش كننده تعيين هنري و كيفي جنبههاي گرفتن نظر در بدون و كاال وزن

 دست از به منجر داخل توليدكنندگان براي بيشتر رقابت حس ايجاد بر عالوه كه باشد گونهاي به بايد تعرفه اين تنظيم

  نگردد آنها دست از بازار رفتن

 مبلمان صنعتي خوشههاي / در دهعم طور به كه مبلماني هاي خوشه به توان مي ميان اين در

 .كرد اشاره دارند قرار قم و مشهد جاجرود، منطقه دالوران، منطقه آباد، يافت منطقه تهران شهرهاي از مختلفي نقاط

 در آنها ميان مساعي تشريك و همكاري ميزان و باال سطحي در اعضا ميان رقابت سطح ها خوشه از گروه اين در اگرچه

 سطح ارتقاء و تبليغات هزينه سرانه كاهش مشتري، جذب قدرت همافزايي از گيري بهره اما اردد قرار پايين سطحي

 با ترديد بي .شوند مند بهره آن از توانند مي ها خوشه اين در موجود اعضاي كه است منافعي جمله از آينده در همكاري

 سبك صاحب كشورهاي در شده آزموده ياتتجرب و ها مدل اساس بر موجود سنتي هاي خوشه روي بر سازماندهي انجام

 كشور، مستعد مناطق در مبلمان مدرن هاي خوشه ايجاد و طراحي نيز و ايتاليا نظير مبلمان هاي خوشه بسط و ايجاد در

 اوليه، مواد خريد هاي بخش در مقياس مزيت به يابي دست با توليدي كوچك واحدهاي تا شد خواهد فراهم امكان اين

 زير و تكنولوژي از گيري بهره هاي زمينه در هزينه كاهش نيز و جهاني و ملي بزرگ بازارهاي در حضور توان توليد، تيراژ

 و مهرپويا .نمايند تضمين را خود توسعه و رشد و حيات تداوم گذاري سرمايه ريسك و بازاريابي هزينه، پر هاي ساخت

  لوراس و راتنازينگام .گردد محسوب صنعتي توسعه براي مناسبي الگوي تواند مي صنعتي هاي خوشه معتقدند نيز

 از يكي عنوان به را خود موقعيت توليد، هزينههاي افزايش رغم به است قادر تايوان مبلمان صنعت كه معتقدند

 صنعتي خوشههاي يعني تايوان در مبلمان توليد متفاوت ساختار در را آن علت كه كند حفظ دنيا در بزرگ صادركنندگان



 ٨

 مبلمان صنعت توسعه براي مناسبي الگوي را صنعتي هاي خوشه نيز ( 2008 ) سابرامانيان و گوپتا .دانند مي مبلمان

 .كنند مي معرفي

 مبلمان صنعت در رقابتي فضاي ايجاد / مكانيزم نوعي توليدكنندگان بين در رقابتي جو ايجاد

 بازار در رقابت وجود صورت در .ميشود ديتولي واحدهاي در بيشتر بهرهوري باعث درازمدت در كه است اقتصادي

 كاهش نهايت در و هزينهها كاهش منظور به توليد افزايش كيفيت، بردن باال در خود، بقاء براي واقعي توليدكنندگان

 ايجاد سياستهاي از .است مؤثر مبلمان صنعت توسعه در هم و مصرفكننده نفع به هم اين كه كرد خواهند تالش قيمت

 مبلمان، طراحي در رايت كپي معنوي مالكيت انحصار قانون اعمال و تدوين به توان مي مبلمان صنعت در رقابتي فضاي

 كردن لحاظ و كيفيت با مبلمان واردات صنعتي، خوشههاي توسعه صنعت، اين در خارجي سرمايهگذاري جذب و تشويق

  .كرد اشاره دهكنن مصرف از حمايت قوانين اعمال و برندسازي، از حمايت مناسب، تعرفه

  جانبي صنايع توسعه / پليمري، و فلزي آالت يراق توليد صنايع مانند جانبي صنايع طوركلي به

 در كه شوند مي محسوب صنايعي جمله از مصنوعي و طبيعي چرم توليد واحدهاي سازي، شيشه نساجي، رزين، و رنگ

 تنوع دامنه افزايش افزوده، ارزش ارتقاء طراحي، تظرفي افزايش هاي زمينه در چوبي، اوليه مواد تأمين صنايع كنار

 مي بازي موثري بسيار نقش چوبي مبلمان توليد صنايع در محصول از مناسبي تركيب يا آميزه ارائه باالخره و محصول

 و طراحي زمينه در توليدي واحد يك مديريتي توان بازاريابي علوم ديدگاه از كه داشت توجه بايد زمينه اين در .كنند

 بازدهي به يابي دست و رقابتي بازار يك در شركت موفقيت كه است كليدي فاكتورهاي جمله از محصول آميزه تدوين

 تدوين و طراحي زمينه در مديريت توان مبلمان توليد صنايع زمينه در و  2009 كلر، و كاتلر زند مي رقم را بيشتر

 نتيجه توان مي بنابراين .دارد قرار جانبي صنايع صوالتمح كيفيت و كميت تأثير تحت زيادي حد تا محصول آميزه

 و كننده تعيين فاكتورهاي از درستي به صنايع از گروه اين كيفي و كمي گسترش و جانبي صنايع وجود كه نمود گيري

 قدرتمند جانبي صنايع نيز ( 2005 ) راتنازينگام .شوند مي محسوب كشور يك مبلمان صنعت توسعه بر تأثيرگذار

 .داند مي صنعت اين توسعه و رشد در مؤثر فاكتورهاي از يكي را مبلمان صنعت با تبطمر

  آالت ماشين و اوليه مواد واردات تعرفه اصالح / و كيفيت با توليد به رسيدن براي گام اولين

 با سو يك از ينبنابرا .باشد مي صرفه به مقرون و مرغوب اوليه مواد به كافي دسترسي مبلمان صادرات توسعه نتيجه در

 تمام قيمت بودن باال ديگر سوي از و كشور مبلمان صنعت نياز مورد قيمت ارزان و مناسب اوليه مواد كمبود به توجه

 مبلمان صادركنندگان اتحاديه باشد مي اوليه مواد باالي قيمت آن داليل از يكي كه داخلي مبلمان نهايي محصول شده

 كه شد خواهد مبلمان شده تمام قيمت كاهش به منجر اوليه مواد واردات تعرفه كاهش سياست ، 2009 اداري، و منزل

 واردات تعرفه كاهش با همچنين .شد خواهد وارداتي مبلمان با داخل توليد مبلمان رقابت توان افزايش باعث امر اين

 مي نهايت در AHP ايه شاخص پژوهش، اين در .برداشت توليد آوري فن نوسازي در مؤثر گامي توان مي ماشينĤالت

 و مبلمان واردات تعرفه اصالح كشور، در اقتصادي ثبات افزايش روش كاربرد از حاصل نتايج به توجه با گفت توان

 واردات تعرفه تنظيم و جانبي صنايع توسعه رقابتي، فضاي ايجاد مبلمان، صنعتي هاي خوشه توسعه چوبي، مصنوعات

 صنعت توسعه بر بيشتري تأثير ها شاخص ساير به نسبت وزني هاي ارزش باالترين اب ترتيب به آالت ماشين و اوليه مواد

  .شود مي پذيرفته بود شده مطرح مقدمه در كه پژوهش اين فرضيه همچنين .دارند كشور مبلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩

 منابع

1.Amiri, H. 2008. Status of furniture and wood industry in Iran. Iran paper, furniture and 

wood industries magazine, 18: 24-26. 

2.Arian, A. 2007. Effect of Unions on Iran Furniture Industry Guidance: 15-20. The First 

Scientific-Functional Seminar “Development of Iran Furniture and Decoration Industry”. 

Senobar Press. 

3.Azizi, M. 2008. Determination of the effective criteria for production manager selection 

in furniture industry. J. Iran. Natu. Reso., 61:4. 975-987. (In Persian) 

4.Fathollahzade, A., and Amiri, S., Doost Hosseini, K., and Faezipoor, M. 2006. A 

Study of International Trade of Furniture In Iran Case. J. Iran. Natu. Resour. 58: 4. 237-

248. (In Persian) 

5.Gazo, R. 2005. A review of competitive strategies of furniture manufacturers. Fore. Prod. 

J. 55: 10. 66-73. 

6.Gupta, V., and Subramanian, R. 2008. Seven perspectives on regional clusters and the 

case of Grand Rapids office furniture city. Inter. Busi. Rev. J. 17: 371-384. 

7.Home and Office Furniture Union. 2008. The Bulletin of Home and Office Furniture 

Union, A look at export hall of the 18st international exhibition of Hofex, 50p. (In Persian) 

8.Home and Office Furniture Union. 2009. The Bulletin of Home and Office Furniture 

Union, A look at expert hall of the 18st international exhibition of Hofex, 50p. (In Persian) 

9.Ice Kualalampur. 2008. General Overview of the Wood Industry in Malaysia, 

http://www.ice.it /paesi/asia/Malaysia/woodworking.pdf. 

10.Iran Wood, Furniture & Paper Industry MAG. 2009. 44: 30-32. 

11.Mehrpouya, A., and Majidi, J. 2004. External economies and cooperation in industrial 

district: a comparison of Italy and Mexico, Ghazal Publication, 326p. (In Persian) 

12.Memariani, A., and Azar, A. 1995. AHP, A new technic for group decision making. 

Science of Management, 22: 28-32. 

13.Mideri, A. 2006. Assessing laws and regulations in Iran: Necessities and 

Recommendations. http://nokhbeh.ir/newnokhbeh. 

14.Ratnasingam, J., and Loras, F. 2003. The sustainability of the Asian wooden furniture 

industry. Holz als Roh-und Werkstoff, 61: 233-237. 

15.Ratnasingam, J. 2005. The Asian furniture industry: the reality behind the statistics. 

Holz als Roh-und Werkstoff, 63: 64-67. 


