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 چکیده
کرده است، یمنیمکت از آن استفاده  صورتبهیرزمانی دشود، زیرا بشر از یمترین بخش صنایع چوب جهان شمرده یمیقدصنایع مبلمان 

مبلمان در جهان در حال  یدصنعت تول. اکنون رودیمدر زندگی به شمار  هاانسانی فرهنگی هاضرورتاستفاده از مبلمان بخشی از  درواقع
در بخش صنعت چوب خود به وجود  یبزند تحول بزرگ یوندپ المللیینببازار  ینمبلمان خود را با ا یداتکه بتواند تول یرشد است. هر کشور

های ای، بررسی شاخصی منطقهبنابراین برای گسترش صادرات محصوالت متنوع صنایع مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهاخواهد آورد. 
های دهد که عالوه بر شاخصاز روند طراحی، تولید و فروش از اهداف این پژوهش است. نتایج نشان می بر صادرات این محصول مؤثر

در اولویت یباشناختی نیز زی هاارزشیدکنندگان داخلی، عواملی همچون نوآوری، طراحی مبلمان، تولهای دولت از دانش و مدیریت و حمایت
ی اصلی طراحی مبلمان، نوآوری در طراحی، هاالمانی تحقیقی کیفی در مطالعات هاروشاهمیت قرار دارند. در پژوهش حاضر با کمک 

آگاه در دانشگاه و صنعت پرداخته شده است. در  نظرانصاحبی عمقی و استفاده از نظرات متخصصین و هامصاحبهاین صنعت،  صادرات
ی بازاریابی و صادرات محصوالت چوبی و همچنین عرصهنقش طراحی پایدار مبلمان و ادراک از طراحی بومی، در  پایان به معرفی

 یدکنندگان داخلی اختصاص یافته است.تولرساندن به یاری
 

 .، صنعت مبلمانصادرات شناختی،یباییز یهامبلمان، ارزش یبوم یطراحی کلیدی: هاواژه
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 مقدمه -1
 الملا بینبازاریاابی  ویژهباهو  الملا بینو تجاارت  کنندهمصرفنسبت به کاالهای خارجی، مورد توجه محققان رفتار  ندهکنمصرفاحساس 

دهند. ایان روش تفکار، باه را در رفتار خرید از خود بروز می 1ای ملینوعی تفکر کلیشه کنندگانمصرفاست. مطالعات نشان داده است که 
کند که باعث افزایش بعاد ایجاد می المللیبینکاال، چالشی را برای بازاریاابان  مبدأنسبت به  گیریجهتن نوع دهد. ایعقاید آنان جهت می

اماا ؛ کند تا باه حفام مشاتریان خاود ناوا  شاوندداخلی فراهم می تولیدکنندگانشود. این پدیده فرصتی را برای پیچیدگی در بازاریابی می
تواند ناشی از تفااوت فرهنگای، اقتصاادی، اجتمااعی و سااختار و دلی  این امر می اندمتفاوتکشور،  قشرهای خریداران، حتی در داخ  یک

های جمعیت شاناختی سسان، جانت، تحصایالت  کاه اشاتراک در های همگن بازار از منظر ویژگیبنابراین با شناخت بخش؛ سیاسی باشد
توان با طراحی بومی مبلمان و رعایت فاکتورهای طراحی از به همراه دارد، می را کنندگانمصرفهنجارهای اجتماعی، عقاید و رفتارها میان 

 تنهانهای های مناسب وارداتی را برای مدیریت بازار اراوه کرد. اتخاذ چنین شیوهجمله فرم، رنگ، مواد و... متناسب با طراحی پایدار، استراتژی
کفااش ی،مرتضوس ن خود را حفم کند، زمینه را برای صادرات آن نیز فراهم سازدشود محصوالت با کیفیت نسبی در داخ  خریداراباعث می

  .1389، نژاد یپور و ارجمند
دهد. برای نمونه این پدیاده در صانعت مبلماان باه نحاوی ر  در کشور ایران شاهد آن هستیم مسیری متفاوت را نشان می آنچه متأسفانه

اناد. قارار داده تاأثیرتحات  شادتبهکشورهایی چون چین، ترکیه و مالزی سهم بازار داخلی را  کیفیت مبلمان ایرانی، رغمبهنموده است که 
مطالعاهدهد. منفی قرار می تأثیراشتغال را تحت  ویژهبهزند بلکه تبلیغات اجتماعی و به صنعت داخلی لطمه می تنهانهنتیجه چنین رویدادی 

ایرانی را از کیفیات کااال یاا  کنندگانمصرفادراک احی بومی و طراحی پایدار مبلمان، حاضر بر آن است تا از طریق برجسته ساختن طر ی
 و از این طریق زمینه را برای مدیریت صادرات محصوالت فراهم نماید. محصول وارداتی به میزان قصد خرید آنان ناو  شود

 

 فرهنگ و تأثیرات آن بر طراحی، بومشناخت  -2
سرشات و »در فرهنگ دهخدا به معنای « بوم . »1389باشد سعمید، مأوا، زمین، سرزمین، شهر، ناحیه میجا،  یدر لغت به معنا« بوم»کلمه 

ای از شرایط طبیعی، فرهنگی، سنتی و اجتماعی حاکم بر یک منطقاه دانسات توان مجموعهرا می  . بوم1373سدهخدا،  باشدیم «خو گرفته

در  را انسیان، جامعی  یی  فنی، ادبی،  هنیی،  اقلیمی، ه وسیعی از خصوصیات فرهنگای،  . بدین منظور بوم، حوز1389، زادهیعرفانس

 (.55  1393وثیق   و )رضای، گیید،بیم
و  یا است کاه تعر یدر حال ینذهن بشر بوده است و ا یاصل هاییریدرگاز  یکی یربازبا آن، از د یفرهنگ و مفهوم آن و نسبت ذات بشر

ملات  یاا یلهقوم، قب یک یفکر یو ژرفا یمعنو هاییشرفتپاز  عبارت استعام کلمه  یفرهنگ به معنااست.  یفرهنگ کار دشوار یحتشر
مربوط به  یاابزار و اش ی،هنر و معمار ی،اجتماع ینقوان یات،، مذهب و سنن، ادبورسومآداب، هنجارها، هاارزشاز  یامجموعهو  یخدر طول تار
 یلورادوارد تاا ازجمله، یدهعنوان گرد یاریبس ی از فرهنگ تعار یزن یشناسانسانو  یشناسجامعه  . در1390 ی،کرمان یقوم سسراج یاآن ملت 

سانن و بااالخره  ین،، اخاال،، قاوانهایکتکن یع،، اعتقادات، هنرها، صناهادانشاز  اییچیدهپ یمجموعه :کندیم ی تعر گونهینافرهنگ را 
به عهده دارد  یو در قبال آن جامعه تعهد گیردیفرامجامعه، آن را از جامعه خود  یکعضو  عنوانبهکه انسان  ی، رفتار و ضوابطهاعادتتمام 
  .1391 ،یسفالح
از افراد متخصص و با برنامه  یاست که توسط مقدار کم یهنر ی،که هنر بوم ندنکبیان می یبلوچ یترو  به نق  از پ1392س و شایسته ینوروز
از تجربه افاراد  یو در دامنه محدود یکسان  یراثتجربه سم یمردمان دارا یتمام یتست، بلکه در ادامه فعالشده، ساخته نشده ا ینتدو یزیر

با عاادت و سانت احاطاه شاده اسات. باه منظاور درک و  یبوم یطراح روش  معتقد است که 1380صادقی پی س شک  گرفته است. یعاد
نمود.  وتحلی یهتجزمشک   یک ح راهبه  یدنرس یطراحان برا یبوم تفکروه را بر طبق نح یسنت یروند طراح بایستیمروش  ینشناخت ا

مشاک  و تکاما  فارم اسات.  یکخالقانه  یافتره یبرا یفیبر سنت و عادت باشد، روش ضع یکه متک یمدرن، آن روش طراح یدگاهاز د
را  یادفارم جد یاک یاافتن یبرا ییجستجو یاو  ییرتغ اًغالبآمده است که طراحان معاصر  یشپ ی دل یناحتماال تنها به ا نظرنقطه ینا یکنل

 هااآن. کننادیمخاود وارد  ررا در کاا ییرشروع و سپت تغ ییرتغعدمکار خود را با  ی. طراحان سنتدانندیمخود  ینقطه شروع مطالعات طراح
 .کنندیمخلق  هاآنمتفاوت از  یبلکه تنها به روش یستند،کمتر از طراحان معاصر خال، ن
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 در صنعت مبلمان ینقش هنر بوم -3
و از  کنادیم یمعرفا یصانعت یدر طراحا یبخش اساسا یک عنوانبهفرهنگ را  )ICSID (2یطراحان صنعت هایانجمن المللیبین مجمع
شدن بازتاب  دهی، دشدنیجهانم روند غریعل کهینابر  یدبا تأک مجمع ین. انمایدیم یاد یتبادل فرهنگ یاز عوام  اصل یکی عنوانبه یطراح
 . ICSID ،2002س دانادیما یطراحا ی از وظا یکی یزها را نارتقاء و گسترش فرهنگ ،است یضرور یامر یدر طراح یفرهنگ هاییشگرا

را  یدر طراحا یفرهنگ هاییشدر نظر گرفتن گرا یتاهم یروشنبه یطراحان صنعت هایانجمنالمللی بین مجمع یانیهشده در ب یانمطالب ب
آن در باازار هادف  یاتنباوده و موفق یمستثن قاعده یناز ا یصنعت یطراح هاییرشاخهز زا یکی عنوانبه یزمبلمان ن ی. طراحدهدینشان م
 .جامعه هدف دارد یفرهنگ هاییشبه تطابق آن با گرا یمعنادار یوابستگ
در ابعاد گوناگون است. اگر  یتجذاب هایینهآمدن زموجود مختل  وجود دارد، موجب به هاییتکه در فرهنگ و سنت اقوام و مل هاییتفاوت

در جهاان  یسامکه صانعت تور طورهمانداد؛  یشمختل  نما یهارا در شاخه هایتجذاب یناستفاده را نمود و ا یتنها یفرصت ینبتوان از چن
کشاور  یادرا عا یباود ساود سرشاار یمر خواهقاد باشد،یم هایژگیو ینو رشد آن منوط بر برجسته کردن ا بردیها بهره ماز تفاوت یخوببه
 .یمکن

 یلهوسادرپشات اطالعاات به. انتقال پشتیماندم یسنت در فرهنگ باق یلهوسو به شودیمنحصراً در ذهن بشر منتق  م یسنت یطراح روش
مکتوب  یرغ یروش، روش یناست. چراکه ا یزمدرن متما یروش از روش طراح ین. اگیردیصورت م یکلمات، زبان، مشاهده، تکرار و شاگرد

 . 1380، کند سصادقی پییبلکه در ذهن سازندگان آن حفم م یطراح یماتها و ترسرا نه در رساله اشیچیدهپ یهااست و سنت
شاور، صارفاً کهار  یدیااز اصناف تول یکی عنوانبهستم یه تا اواسط قرن بک ید مبلمان و مصنوعات چوبیصنعت تول یم،به گذشته بنگر اگر
 یصانعت یهاشاخه ینترمهماز  یکیبه  مرورزمانبهپرداخت، یمردم م یازموردند محصوالت یشور به تولکآن  یاز بومیطبق با فرهنگ و نمن

صاادرکنندگان  یاهاتحادس   شادیتباد الملا بینمهم تجارت  یهااز شاخه یکیز یو ن توسعهدرحال یشورهاکثروت در درون  ومولد اشتغال 
 یم،مفاه مؤثرانتقال  ییشوند که توانا یرچنان تصو توانندیم یمبلمان متناسب با فرهنگ جامعه در حوزه طراح  .1388 ی،ارمبلمان منزل و اد

 یااموجود جامعاه باوده و  یهااز فرهنگ یبخش توانندیها مدسته از مبلمان ینرا داشته باشند. ا یزندگ یا،سبک و س یو حت ینمادها، معان
مبلمان  یدتول یتقابل ینش،صنعت مرتبط با آفر ی،به عبارت یاخالقانه  یتفعال یک عنوانبه یطراح ینبنابرا؛ کنند یجادارا  یدخود، فرهنگ جد

 یتخالق یمحاص  مستق یءقلمداد شود. آن ش یفرهنگ یءش یک یمثابهبه تواندیم شدهیطراحن استدالل، هر مبلمان یرا دارد. با ا یفرهنگ
 .آیدیه شمار م  بیرانیفرد سطراح ا یک
استفاده از فارش  یاباستان و  یرانمثالً ا یرانیا یدر معمار اییهو عناصر پا یرانیساله ا ینبا الهام از فرهنگ جامعه چند یرانیمبلمان ا طراح

 یاتر صاورت موفقد یادها یانعرضه کرد. ا یجهان یبه بازارها یرانیاز مبلمان را ابداع و به نام سبک مب  ا یدیدر مبلمان سبک جد یرانیا
 . 1389، گرگرییو محب زادههللافتح یزی،عز ی،محبس شود ی تبد یشاخص مثبت اقتصاد یکبه  تواندیم
 

 مبلمان یطراح یاصل یهاالمان -4
 در یشترب یتموفق یبرا توانیچون رنگ، فرم و جنت مواد م ییهابر المان یهنر بوم تأثیراز  یگر،مبلمان همچون هر محصول د یطراح در

 .استفاده کرد یطراح
 

 رنگ -4-1
هاا . کااربرد رنگباشادیمحصاول م یمهام در طراحا یارهاایاز مع یکیمختل   یهاو سنت یانها در ادرنگ یژهو یمنظر گرفتن مفاه در
 یانقارار دهاد. ا یسارا در جامعه بازار هدف ماورد برر هاآن یها و معانتا رنگ کندیطراح مبلمان را وادار م یکمعنادار،  ینمادها عنوانبه

 یمنف یمو مفاه یمعان یکه حاو ییها. در واقع شناخت رنگباشدیم یادیز یاربس یتآن حاوز اهم یمحدودکنندهجنبه  از خصوصبهموضوع 
ضاوع مو یانا یات. اهمنمایدیاجبار نانوشته م یکآن جامعه  یمحصول برا یدر طراح هاآندر جامعه بازار هدف هستند و استفاده نکردن از 

 .جامعه باشد، دوچندان است ، فرهنگکه بازار هدف یزمان
 ینایدر فرهناگ د یار ، سبز سرنگ بهشت، نماد خیسنماد خوشبخت یدسف یهارنگ ینی،نگرش د تأثیرتحت  خصوصبهو  یرانیفرهنگ ا در

قرماز سدر  یهامثبت بوده و رنگ یبا معنا ییماده سرشت انسان  نمادها عنوانبهسنماد خاک  یا  و قهوهنماد حیات و زندگیس ی ، آبیاسالم
 ینادآیباه شامار ما یمنفا یبا معنا یی ، نمادهایبختنگونو نماد  یدسدر مقاب  سف یاه  و سیاسالم -ینیمقاب  سبز و نماد شر در فرهنگ د
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بادان  یانهستند. ا یتخود حاوز اهم یمحدودکننده یجنبهاز  یشترب هاآن یها و معانرنگ ینکه قبالً اشاره شد ا طورهمان  .1385سگنجی، 
در باازار  یشاترب توجاهجلب یمبلماان بارا یاتدر موفق ییبسزا تأثیرممکن است انتخاب رنگ سبز که نماد بهشت است  اگرچهمعناست که 

باه  کهیدرصورت .ردیانجام گ یشتریب تأم با دقت و  یدبامبلمان  یطراح یبرا یاهس یاانتخاب رنگ قرمز  طورقطعبهفروش نداشته باشد، اما 
 علت وارد شدن فرهنگ دیگر کشورها استفاده از رنگ سیاه برای مبلمان در ایران رواج پیدا کرده است.

باا پساوند ایرانای شده و در جهان  کاربردهبههای فرهنگی و هنری ایران به طرز چشمگیری ر نمادها و نشانههای ایرانی که داز جمله رنگ
 .اشاره کرد 1جدول های ن به نمونهتوامیشناخته شده است، 

 
 

 نمونه رنگ

       

 صورتی گلی سبز خاکی نیلی آبی آبی نام رنگ

  
 

 فرم -4-2
و بیشتر اوقات این فرم است که باه دیگار عملکردهاا  شودیم ینتأممعموالً زمینه و بستر مجموعه عملکردهای طراحی مبلمان، توسط فرم 

هویت مبلمان است. خاودانگیختگی صانعتی یاک فارم بار مبناای ساادگی و  کنندهینتأم ترینیاصلرم . فدهدیمفضا و مجال جلوه گری 
یاک  یساازسادهدر  تاوانیمهم وجود دارد از جمله اینکه تا چه حد  هایییتمحدود. در اینجا کندیماقتصادی بودن ساختارش مفهوم پیدا 

 ساختار جلو رفت.
درک جاامعی از  ،شاودیمآغااز طراحای فارم  کاهیهنگامبناابراین ؛ اسات مساللهصورتاحی، درک بدون تردید نخستین گام در فرآیند طر

مبساوط پیراماون  پدید آمده اسات، وجاود اطالعاات مسللهصورتبپذیریم که درک جامعی از  شودیموجود دارد. آنچه باعث  مسللهصورت
 هایییدانساتن، خطرات و کلیاه هاشانت، شرایط رقبا، هایتمحدودو  هاییاتوانو بازار، وضعیت فعلی از نظر امکانات و  کنندهمصرفنیازهای 

؛ که زنندیم. در این مرحله، طراحان، دست به توصی  نوشتاری مشک  یا نیاز سازدیماست که مدیران و طراحان را برای آغاز پروژه متقاعد 
؛ نماینادیمنیاز مطارح  عنوانبهمبلمان خواهد بود و طراحان آن را  اساسی صادرات یفاکتورهااقتصادی بودن از  حالیندرعزیبا، مرغوب و 

 .دهدیمرا از دیدگاه فرم مورد تحلی  قرار  مسللهصورتبنابراین این توصی ، 

محصاولی کاه  یاراواهبه باالترین استانداردهای ممکان و دیگاری  یابیدست، یکی شودیمدر طراحی فرم مبلمان، دو هدف اساسی دنبال 
طراحی، برای فرم و جزویااتش ضاروری اسات و  یمشخطبنابراین برآورد واکنش بازار، پیش از تعیین ؛ مورد پذیرش بازار قرار گیرد یسانآبه

سصارافیون،  لمان نسا  فعلای باشادتجارت محرز در بازاریابی نشان خواهد داد که فرم مبلمان جدید تا چه اندازه باید مطابق یا متفاوت با مب
1378 . 

 

 3جنس مواد -4-3
ها  توجه نماود. رسوم و سنت یدگاهاز د خصوصبهبازار هدف س یفرهنگ یهایشبه گرا یدبا یزدر مبلمان ن مورداستفاده انتخاب جنت مواد در

قشار متوساط  توجاهجلبمبلماان در  یاک یتعام  مهم در کسب موفق یک عنوانبهتواند یاستفاده از پارچه و چوب در مقاب  چرم و فلز م
متداول بوده  یاربس یرانیجامعه ا یخیدر گذشته تار ی،داخل ینقش کند. در واقع استفاده از پارچه و چوب در طراح یفایدر بازار فروش ا ایرانی

را در قشر متوساط  یداراناز خر یشتریمواد تعداد ب ینعصر مدرن، همچنان استفاده از ا یهایشرفتبا توجه به پ یعلت، حت یناست و به هم
در طراحای مبلماان  هااآنهای بومی و اساتفاده از البته باید توجه داشت که توجه به عناصر و بافتهکند. یخود جلب م یسوبه یرانیا عهجام
چه در بازار داخلی و چاه در باازار  ،تواند هویت فرهنگی ایرانی مستقلی را به ر  بکشد و آن را در بین انبوه مبلمان تولید کشورهای دیگرمی
 برجسته نماید. ،یخارج

                                                      
3 Material 

)منبع: نگارندگان( های ایرانینمونه رنگ – 1جدول   
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 عامل رقابتطراحی  -5
یاک  عنوانبه، عام  رقابت ملی ارجح بود و بدین ترتیب در قرن بیستم گرایش به سمت کاربرد طراحی المللیبینهای همیشه در نمایشگاه

ریافتناد کاه موفقیات اقتصاادی ها دبسیاری از دولت یجتدربه .ای ملی، بیشتر شدتجاری که هم جذاب است و هم دارای وجه یبالقوهابزار 
 1832اش در ساال نیدر ساخنرا 4. سر رابرت پی بستگی دارد همآنن و ظاهر ها، بلکه به کیفیت مبلمابه عواملی چون مواد و هزینه تنهانه

د تفاو، و برتاری بر تمامی رقبای خاارجی خاو آالتینماشهای ما از نظر مساو  مربوط به آشکار است که کارخانه یخوببه»اظهار داشت: 
باا  متأسافانهکه از نظر ذو، و سلیقه مشتری برای سفارش محصول صانعتی بسایار اهمیات دارد،  هافرم ظاهری طرح یینهدرزمدارند، اما 

همین امر منجر به پرورش طراحاانی متخصاص بارای ایان صانعت و طراحای   .1379سگشایش،  «رقبای دیگر، هماهنگی و تناسب ندارند
 اکتورهای بومی آن جامعه شده است.متناسب با ف

وری بیشتر در واحدهای تولیدی میباعث بهره درازمدتجو رقابتی در بین تولیدکنندگان نوعی مکانیزم اقتصادی است که در همچنین ایجاد 
هاا و در کاهش هزیناه منظورهبواقعی برای بقاء خود، در باال بردن کیفیت، افزایش تولید  تولیدکنندگانشود. در صورت وجود رقابت در بازار 

های ایجااد است. از سیاست مؤثرصنعت مبلمان  یتوسعهو هم در  کنندهمصرفنهایت کاهش قیمت تالش خواهند کرد که این هم به نفع 
و جاذب    در طراحی مبلماان، تشاویقرایتیکپس 5توان به تدوین و اعمال قانون انحصار مالکیت معنویفضای رقابتی در صنعت مبلمان می

های مناساب، حمایات از برناد ساازی و اعماال قاوانین های صنعتی، لحاظ کردن تعرفهخارجی در این صنعت، توسعه خوشه گذارییهسرما
  .1389سمحبی و همکاران،  اشاره کرد کنندهمصرفحمایت از 

 

 طراحی و توسعه صنایع جانبی مبلمان -6
، واحدهای تولید چرم سطبیعی و مصانوعی  از سازییشهشی و پلیمری، رنگ و رزین، نساجی، فلز آالتیرا،صنایع جانبی مانند صنایع تولید 

، افازایش افازودهارزشافزایش ظرفیت طراحی، ارتقاء  یینهدرزممواد اولیه چوبی،  ینتأمشوند که در کنار صنایع جمله صنایعی محسوب می
کنند. در این بازی می یمؤثرناسبی از محصول در صنایع تولید مبلمان چوبی نقش آمیزه یا ترکیب م یاراوهتنوع محصول و باالخره  یدامنه

مدیریتی یک واحد تولیدی در زمیناه طراحای و تادوین آمیازه محصاول از جملاه  توان ،زمینه باید توجه داشت که از دیدگاه علوم بازاریابی
  باه 1389محبی و همکااران س زند.به بازدهی بیشتر را رقم می بییادستفاکتورهای کلیدی است که موفقیت شرکت در یک بازار رقابتی و 

توان مدیریت در زمینه طراحی و تدوین آمیزه محصول تا حد زیادی تحت  ،در زمینه صنایع تولید مبلمان کنند کهبیان می کاتلر و کلرنق  از 
گیری نمود که وجود صنایع جانبی و گسترش کمای و کیفای هتوان نتیجبنابراین مییت محصوالت صنایع جانبی قرار داد؛ کمیت و کیف تأثیر

 6و ایاورز شوند. راتنازینگاامبر توسعه صنعت مبلمان یک کشور محسوب می یرگذارتأثو  کنندهیینتعاز فاکتورهای  یدرستبهاین گروه صنایع 
 .دندانرشد و توسعه این صنعت می در مؤثر  نیز صنایع جانبی قدرتمند مرتبط با صنعت مبلمان را یکی از فاکتورهای 2005س

 

 در صنعت مبلمان ینوآور -7
 یهاایناهدر زم یو ناوآور ییراتتغ یجادا ی،و جهان یامنطقه یبه بازارها یابیو دست یصادرات محصوالت مختل  صنعت مبلمان چوب جهت

 یمتایبا ق حالیندرعروز و  یاز، مطابق نپسندیرمشت یمحصوالت اراوهبا هدف  یرهو غ ونق حم و  یطراح ،یبندبسته ید،تول یمختل  فناور
 :از اندعبارتبخش  ینا یهاشاخص یراست. ز یضرور یارمناسب بس

 یدارمبلمان پا یددر تول ینوآور .ال 
 یفیت و ثبات ک یفیتسک یفیتدر ک ینوآور .ب
 در مبلمان داخ  یو تکنولوژ یدر فناور ینوآور .ج
 یبندبستهدر  ینوآور .د
  .1390، یو پورموس یباریجهان لت یع،رب ینی،تاجدس یدر طراح ینوآور .ه
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 توسعه پایدار -8
 محیطییستزرشد بدون کنترل صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی غالباً منجر به ناپایداری تولید این مصنوعات از نظر اجتماعی، اقتصادی و 

و  توسعهدرحالهای صنعتی مولد اشتغال و ثروت در درون کشورهای اخهش ینترمهمگردد. تولید صنعت مبلمان در حال حاضر به یکی از می
درصد از مبادالت تجاری جهان را به خود اختصااص داده  2تبدی  شده است. این صنعت حدود  المل بینهای مهم تجارت نیز یکی از شاخه

تهدیادی بارای  عنوانباه، محیطییساتزاجتمااعی و  مضر یراتتأثو   1389سمحبی و همکاران،  یابدمیزان آن افزایش می هرسالهاست و 
آیند. کاهش مضرات تولید مبلمان نیازمند طراحی پایدار مبلمان است. ایده طراحی پایدار مبلمان، ناشی از مفهوم میاکولوژی پایدار به حساب 

اساسای از مناابع طبیعای در جهات توساعه مدیریت و حفاظت »شود: زیر تعری  می صورتبهباشد که پایدار در صنعت مبلمان می یتوسعه
، محیطییساتزطراحی پایدار مبلمان به جهت دستیابی به اهاداف اقتصاادی، اجتمااعی و  سازیینهبهاقتصادی و برابری اجتماعی با هدف 

، تساوی حقو، زیستیطمحاز: حفم  اندعبارتارکان اصلی توسعه پایستار «. های آینده جهت دستیابی به همان اهدافبدون فدا کردن نس 
 اجتماعی و کارایی اقتصادی برای حال و آینده.

 

 طراحی مبلمان پایدار -9
اینکه ابتدا مبلمان را طراحی و سپت فاکتورهای پایداری را بارای آن تعریا  کنایم از هماان ابتادا  یجابهاین مفهوم بدان معنی است که 
و وابسته فاراوان مانناد  یدهتندرهمسه تولید کنیم. این مفهوم شام  موضوعات ی پایداری طراحی و وارد پروهامحصول را بر اساس شاخص

باشد که نتیجه آن تولید مبلماانی باا میانتخاب مواد، افزایش عمر مفید محصول، کاهش ضایعات و انتشار مواد فرار آلی و غیره  سازیینهبه
خاطر حجیم بودن در پایان عمر مفید خود حجم زیادی از ضایعات را ه باشد. همچنین مبلمان چوبی بمیمنفی محیط زیستی  یراتتأثحداق  
داشتن هزینه، مشکالت محیط زیستی مختلفی نیز به هماراه دارد. معماوالً باه  عالوه بر ی لند فآورد که تخلیه این ضایعات در می به وجود

 منظوربهشود. میافت آن در پایان عمر مفید با مشک  روبرو ی مختل  در ساخت مبلمان بازیهادلی  استفاده از انواع اتصاالت فلزی و چسب
واقاع  ماؤثرتواند مفید و میقرار دادن اصول زیر در فرایند طراحی و تولید مبلمان  مدنظرتسهی  عملیات بازیافت مبلمان در پایان عمر مفید 

 شود.
 استفاده از انواع اتصاالت فا، و زبانه و یدتول ینددر فرآ یها و اتصاالت فلزاستفاده از انواع چسب یزپره .ال 
 کاهش تعداد قطعات مجزا در ساخت مبلمان .ب
 مختل  در ساخت محصول یهاستفاده از انواع مواد اول یبه حداق  رسان .ج
 باشد. یرپذامکانمخرب  یرغ یهابه روش یدعمر مف یانقطعات آن در پا یکه جداساز یاگونهبهمبلمان  یطراح .د

 

 صنعت مبلمان یاقتصاد رییداپا -10
یهسرما یبرا یمال یتامن یازمنددر بخش صنعت ن گذارییهسرما. باشدیدر کشور م یثبات اقتصاد یشافزا یاقتصاد یداریپا یهااز راه یکی
و  یاهماواد اول یماتگوناگون از جمله عدم ثباات ق ی مبلمان، در حال حاضر به دال تولیدکنندگان. مطابق نظرات کارشناسان و باشدیگذار م

 دهندیم یحگذران ترج یهسرما یه،و برگشت سرما یمال یتنبود امن یجهصادرات و واردات و در نت یدارنامشخص و ناپا یتوضع کی،حقو، گمر
 ییرهاراهکا یبا اجرا تواندیدولت م ینجاکنند. در ا گذارییهسرمادارد  یکمتر یسککه ر یگرواسطه هاییتدر فعال یاو  یگرد یدر کشورها
 یاق، کنتارل دقتولیدکنندگان یبرا یاتیمال هاییتمعاف یا یاتیعدالت مال یت، رعامدتیطوالنو  یدمف هاییمها و ببا وام لیدتو یبانیمث  پشت

ند. ک یاصنعت مه ینرا در ا یو خارج یداخل گذارانیهسرماتوسط  گذارییهسرما ی موجبات تما هاییمتصادرات و واردات مبلمان و کنترل ق
و  هایناهکاهش هز منظوربه یدتول یشافزا یفیت،بقاء خود در باال بردن ک یبرا یواقع تولیدکنندگانرقابت در بازار،  جوددر صورت و ینهمچن
 هاییاساتاست. از س مؤثراست و هم در توسعه صنعت مبلمان  کنندهمصرفهم به نفع  ینتالش خواهند کرد که ا یمتکاهش ق یتدر نها

و جاذب  یقمبلماان، تشاو یدر طراحا یو اعماال قاانون انحصاار حقاو، معناو ینبه تادو توانیم لماندر صنعت مب یرقابت یفضا یجادا
اشاره  کنندهمصرفاز  یتحما یناعمال قوان ی،از برند ساز یتحما ی،صنعت یهادر صنعت مبلمان کشور، توسعه خوشه یخارج گذارییهسرما
 . 1389سمحبی و همکاران،  کرد
مبلماان داخا  را باه  یدکنندگانبازار تول ینمخصوصاً از کشور چ کیفیتیو بعضاً ب یمتقارزانواردات مبلمان  رویهیب یشل حاضر افزاحا در

باود.  یمصنعت خاواه یندر ا یشتریب یتعداد واحدها یلیشاهد تعط ،دور چنداننه ییندهآروند در  ینبا ادامه ا کهیطوربهاست  یدهرکود کش
 یگمرک یحق ورود چراکهندارد،  یداخ  سازگار یدبا ساختار تول وجهیچهبه کندیم یافتواردات مبلمان در یبرا یرانکه گمرک ا ییهاتعرفه
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 یانا یم. تنظاباشادیارزش مبلماان م کنندهیینتع یو هنر یفیک یهامبلمان بر اساس وزن کاال و بدون در نظر گرفتن جنبه یافتهیصتخص
 نگردد. هاداخ  منجر به از دست رفتن بازار از دست آن تولیدکنندگان یبرا یشترحت رقابت ب یجادباشد که عالوه بر ا یاگونهبه یدتعرفه با
  با بررسی وضعیت بازرگانی خارجی مبلمان ایران، نبود سیاست پایدار در قبال تولیاد، 1385س پور یفاوز و ینیدوست حس یری،ام، زادهاهللافتح

و نبود نیروی انسانی متخصص کاافی را عماده  آالتینماشها به تولیدکنندگان، فرسودگی ت مالی مناسب از سوی بانکاراوه نشدن تسهیال
  با بررسی پایداری صنعت مبلمان چوبی در آسیا به این 2005س ایورزمشکالت بخش تولید صنعت مبلمان کشور معرفی کردند. راتنازینگام و 

نیاروی کاار  ینتاأمصانعتی،  یهاخوشاهتحقیاق و توساعه، توساعه  هاییتفعالسازی اقتصادی، افزایش نتیجه رسیدند که فاکتورهای آزاد
محصوالت از طریق بازاریابی و طراحی، از جمله عواملی هستند که باعث توسعه هر چه بیشتر این صانعت  افزودهارزشمتخصص و افزایش 

مبلماان  افزودهارزش  با بررسی عل  وجود اختالف فاحش میان 2005س و ایورز در آینده خواهند شد. همچنین در پژوهش دیگری راتنازینگام
مانناد  یواردتاازهو  توساعهدرحال، آلمان در مقایسه باا کشاورهای متحدهیاالتاو پیشتازی مانند ایتالیا،  یافتهتوسعهدر کشورهای  یدشدهتول
، در کنار فاکتورهایی نظیر قدرت طراحی، مهارت فنی نیاروی «و قدرتمند هیافتتوسعهصنایع جانبی »دهد که ، مالزی و برزی  نشان میچین

و  یمحبا یزی،عزس شوندمحسوب می یافتهتوسعهمبلمان تولیدی در کشورهای  افزودهارزشکار و قدرت بازاریابی از دالی  عمده باالتر بودن 
 . 1389، یگرگر یمحب

 هااییتکاه صانعت و فعال ینجاساتا یاما نکته اساسا یست،ن یدهپوش یبر کس یبه توسعه اقتصاد یدننقش صنعت در رس یتشک اهمیب
 یارنظ یاهاداف یادبا یصانعت یادارباه توساعه پا یابیدسات منظورباهدارند.  زیستیطمحبر  ینو همچن یبر توسعه اجتماع یریتأثچه  یصنعت
. یاردقارار گ مدنظر یدتول ینددر فرا یدعادالنه منابع تول یعو توز یو انرژ یهاستفاده کارا از مواد اول یعات،ضا ولیدو ت یآلودگ یجاداز ا یشگیریپ

سااخته  یمیاییپارچاه و ماواد شا یک،پالسات یت،چوب، فلز، کامپوز ی انواع مواد مختل  از قب یا یک یلهوسبه معموالً یراندر ا یمبلمان چوب
و  یاتو امن یعاتضاا یجادا یط،در مح یآل یباتاز منابع، انتشار ترک استفاده ی از قب یمواد، مساو  مختلف یناستفاده از ا یجهنت درکه  شودیم

 . 1389سمحبی و همکاران،  کار را به دنبال دارد یرویسالمت ن
 

 گیرییجهنت -11
ال از در ح یآرامبه یفرهنگ و سنت بوم یانم یناست و در ا یشرو به افزا یبه استفاده از محصوالت خارج یبازار داخل ی امروزه م متأسفانه

 یبارا یادیتهداین شده است و  یمب  خارج یدکنندگانتول یبرا یبه بازار خوب ی به بدان معناست که کشور ما تبد ینا  .باشدیمرفتن  ینب
در  یدوبااره بهاا دادن باه ارزش تفکار باوم برای.  1388 ی،صادرکنندگان مبلمان منزل و ادار یهاتحادس شودیمحسوب م خلیصنعتگران دا

مناساب، ارزش  یاساتگارفتن س یشپا با در . لذا 1380، صادقی پیس واقع گردد یمورد مطالعه جد یسنت یا دارد که روش طراحج ی،طراح
بازار داخلی را  تنهانهو  به فرصت نمود ی را تبد یدهاتوان تهدیم یخوببه و پایداری طراحی مبلمان، یرانیا یو هنرها یدادن به فرهنگ بوم

المللی به دست بین یعرصهرا در  یتوجهقاب کیفیت چینی نجات داد، بلکه سهم بازار ارجی خصوصاً محصوالت بیمحصوالت خ یسلطهاز 
ه در ساطح کا یمبلماان 10000هر  یبه ازا یگردعبارتبه، باشدیمدرصد  2/0 فقط مبلمان یتجارت جهان ران ازیسهم ادر حال حاضر  .آورد
  . 1388 ی،صادرکنندگان مبلمان منزل و ادار یهاتحادس وجود دارد ینرایمب  ا 2فقط  شودیما صادرات یدن
 

 :پیشنهادات -12
 ؛ها، نقوش، فرم و فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان. استفاده از رنگ1
 ؛پایدار یتوسعهدر جهت  مبلمان یبدنه. استفاده از مواد بومی در تولید رویه و ساختار داخلی و 2
 ؛المللیو عرضه در سطح بین جهت برندسازی مبلمان ایرانیهای ایرانی در و سنت . برجسته نمودن فرهنگ3
هاای های ایرانی در بازارطرحنمودن ب یقرایده پردازی برای بیحق انحصار مالکیت دادن به ت یمجهت گسترش اه تداوم و کمک دولت .4

 ؛جهانی
 .ری برای بهبود صادرات مبلمان ایرانیبست عنوانبه. اهمیت دادن به طراحی و تولید مبلمان داخلی 5
 

 فهرست مراجع-13
 .هافکت المللیینب یشگاهنما ینصادرکنندگان، هجدهم یهاتحاد یبولتن خبر، 1388 ی،صادرکنندگان مبلمان منزل و ادار یهاتحاد -
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ماؤثر بار صاادرات محصاوالت  یها . مطالعه شااخص1390شادمان. س ی،احمد؛ و پورموس یباری،داوود؛ جهان لت یع،آژنگ؛ رب تاجدینی، -
 .87-71 ، 2س 6 ،یعینامه علوم و فنون منابع طبفص در کشور،  یمبلمان چوب

  . لغت نامه دهخدا. تهران، دانشگاه تهران.1377اکبر. س یدهخدا، عل -

 . تهران، طحان.یرانا یسرد و کوهستان یماقل ییروستا یدر مسکن بوم یدارپا یمعمار یواکاو . 1393بهزاد. س یق،مسعود و وث رضایی، -

باا  یادارو توساعه پا یشهرسااز ی،معماار یملا یشهما. یست؟چ یبوم ی . معمار1392سحر. س ی،ساناز و قربان فرخان ی،کرمان سراجی -
 خاوران. ی. مشهد، موسسه آموزش عالیدارتا شهر پا یبوم یاز معمار یتمحور

 .31-18، 94، شماره روستا یطمسکن و محفرم.  و خلق یطراحان بوم یبوم ی . فقط طراح1380. سیدناه پی،صادقی -

 .5و  4. شماره دستاورد. یصنعت ی، زمستان . فرم در طراح1378س یوان،ک صرافیون، -

 ینامه منتشر نشده کارشناس یان. پا یو مصالح بوم ینخ  ساستفاده از تکنولوژ یفرآورده ها یشگاهنما یطراح . 1389زهرا. س زاده،عرفانی -
 نر اصفهان.ارشد. دانشگاه ه

در جهت حفام و توساعه تاوان  یکاستراتژ یکردیرو ی؛ . خوشه ساز1389. سیمرح ی،گرگر ینعمت اهللا؛ و محب ی،محب ید؛مج عزیزی، -
 .یراز. شیو نوآور یریتمد المللیینکنفرانت ب یناولمبلمان،  یدکوچک تول یرقابت در واحدها

 بیر.. تهران، امیرکفرهنگ فارسی عمید . 1389عمید، حسن. س -

 یران،مبلمان در ا یخارج یبازرگان یتوضع ی . بررس1385. سیپور، مهد یکاظم؛ و فاوز ینی،سعید؛ دوست حس یری،ام ی؛اله زاده، عل فتح -
 .249-237 ، 1س59. یرانا یعیمنابع طب

  فرهناگ و ارشااد اداره کا ی،فرهنگا ی. جامعاه شناسافرهناگ یمفرهنگ و مفاه یاجتماع یبا ساختارها ییآشنا . 1391ر. س فالحی، -
 گیالن. یاسالم

 .7و  6، شماره دستاورد. یبر طراح یاسیقدرت س یرو تابستان . تأث ییز، پا1379ف، س گشایش، -

  . تهران: ساواالن.یلورتا یو لسل ی. سنوشته جاناتان د یرنگ سرنگ درمان یروانشناس . 1385سمترجم . س یمهد گنجی، -

در صنعت مبلماان  یداربه توسعه پا یدنرس یمناسب برا ی ، اراوه راهکارها1389اکبر. س یعل ی،نفاطمه؛ و بهم یمی،اهللا؛ رحنعمت محبی، -
 واحد همدان. یباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم ،یدارو توسعه پا یستز یطانسان، مح یمل یشهما یران،ا یچوب

مؤثر بار توساعه صانعت مبلماان  یهاشاخص یین  تع1389. سیمرح گرگری،یو محب ی؛عل زاده،هللافتح ید؛مج یزی،اهللا؛ عزنعمت محبی، -
 .116-105 ، 1س17، چوب و جنگ  یعلوم و فناور یهامجله پژوهش،  AHPس یسلسله مراتب ی با روش تحل یرانا

ر قصاد محصاول با یفیاتو ادراک از ک ینقش واسط عر، مل ی ، بررس1389نژاد، آفا،. س یکفاش پور، آذر؛ و ارجمند ید؛سع مرتضوی، -
 .134-109 ، 2س10 ،ییاجرا یریتمد ینامهفصلنامه پژوهش. یواردات یکاال یدخر

از  یتبا محور یدارو توسعه پا یشهرساز ی،معمار یمل یشهما. یبوم یفرهنگ بر معمار یر . تاث1392. سیماش یسته،و شا یحهمل نوروزی، -
 خاوران. ی. مشهد، موسسه آموزش عالیدارتا شهر پا یبوم یمعمار

- Ratnasingam, J. & Ioras, F. (2005). The Asian furniture industry: the reality behind the statistics. Holz als 

Roh- und Werkstoff. 63(1), pp. 64-67. 


