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سبب ویابد میآن ظرفیت تولیدي اقتصاد طی زمان افزایش  در اثرکه استاقتصادي فرآیندي پایدار توسعه پایدار : هدف

از آنجایی که رونق صنعت کفش  .داشته باشد تداوماست که در درازمدت  يا توسعهنیچن همو افزایش سطح درآمد ملی 

با توجه به نیازهاي  غیرنفتیباعث سودآوري و پیشرفت شود، بنابراین راهبرد توسعه صادرات  تواند میدر کشور ایران 

نسبی موجود در ایران، از  هاي مزیتو  هايبرتروش نفت و همچنین ارزي حاصل از فر ثباتیدرآمدهاي بیارزي کشور و 

هدف از این تحقیق، . براي تحقق توسعه پایدار ضروري است ها روشبا سایر  زمان همجمله راهبردهایی است که 

  .سطح کاال است يپایدار ارتقاءدر طراحی و تولید صنعتی مدل و قالب کفش براي هایمؤثر ترینمؤلفه یمهمبند تیاولو

: شناسی پژوهش روش

 استفادهموردنیازونیزازاینترنتهای کتاب،مقاالت،اي کتابخانهجهتگردآوریاطالعاتدرزمینهمبانینظریوادبیاتتحقیقموضوع،ازمنابع

جامعه آماري این تحقیق  .زپرسشنامهاستفادهگردیدهاستوتحلیال تجزیههاواطالعاتبرای آوریداده جمعمنظور به. استشده

گیري  روش نمونه. باشد مینفر  288  ها آنشامل صنعتگرانحوزهکفشودانشجویانمعماریدانشگاهمحققاردبیلی که تعداد 

توسعه پایدار اقتصادي وارد پرسشنامه گردید و از طریق  هاي کهمؤلفه طوري به. باشد میشده بندي طبقهنیز تصادفی 

  .قرار گرفتحلیلوت تجزیهمورد SPSSافزار نرم

درصد و  43صنعت با ، درصد 50ها،  اتخاذایدئولوژیرشددرموردهزینهج حاصل از این تحقیق نشان داد که، نتای: ها یافته

کیفیتمحصول نقش بسیار ارتقاءدرصد به ترتیب از لحاظ بعد  41واقتصاد با زیست محیطیکپارچهکردنمدیریت

و حمایت از رشد  51، کیفیت با 56کیفیت، حمایت از رشد اقتصادي، به ترتیب درآمد با ، درآمد. اند داشتهمؤثری

  .باشند میدر تسریعرونددستیابیبهتوسعهپایداراقتصادي در صنعت کفش  مؤثرهای مؤلفهدرصد جزو  45اقتصادي با 

ري معماري در کیفیت و نوآو ،فضاي معماري معطوف به نوع تأمیندر راستاي پاسخ از لحاظ : گیري نتیجه

از جمله فضاي آموزشی و پژوهشی که  ها کارگاهو اساتید این صنعت در  کنندگان استفاده،فضایی کارکنان تأمیننیازهاي

محصول را به سطحی  شده تمامآنالیز، طراحی و تولید محصول نهایی مناسب از لحاظ طرح، قیمت  سازي بهینهمنجر به 

که در این راستا به ایجاد فضاهایی از جمله، ایجاد نزدیکی کالبدي در طراحی . بشود تأمینبرساند که سود مورد انتظار 

براي طراحی  یافته سازمانفضا مانند فضاهاي گفتگو و تعامل در فضاي باز و کالبد بسته، ایجاد فضاهاي آموزشی 

و استفاده از اساتید  مختلف جهانی، طراحی سالن کنفرانس هاي سبکدر ) رویه کفش(قالب کفش و پستاح هاي مدل

  .منجر شده استمختلف  هاي کنفرانسمجرب براي انجام 

  ، پرسشنامهSPSS، صنعت کفش، اقتصاديسعه پایدار تو :هاي کلیدي واژه

  
  



  مقدمه- 1-1

المللیک بینهای سازمانازآنزمان.دربارهمحیطوتوسعهبکاررفت1970دهههای سالاصطالحتوسعهپایایاپایداردراوایل

درراهبردتوسعهپایدارنمودیافها آنویژگیهخواهاندستیابیبهمحیطیمناسبومساعدبرایتوسعهسودمندبودندنامخاصو

توس.)1380ضرابیواذانی،(درمحافلعلمیفراگیرشد1992بکاربردنواژهتوسعهپایداربعدازکنفرانسریودوژانیرودرسال.ت

به عهپایدارفرآیندیاستبرای

یوتتوسعهپایداردرکناررشداقتصاد.آوردنپایداریدرهرفعالیتیکهنیازبهمنابعوجایگزینیسریعویکپارچهآنوجوددارددست

2004،سابستینا(،سعیدرتحصیلتوسعهمستمر،ورایتوسعهاقتصادیداردافتهیتوسعهوسعهبشریدریکجامعهیایکاقتصاد

.(

  

  بیانمسأله- 1-2

توسعهفناوریوتغییراتنهادي،بانیازهگیری جهتها، گذاري توسعهپایدارفرآیندیاستدراستفادهازمنابع،هدایتسرمایه

نسوزیست محیطایازتوسعهانسانیودرارتباطبا شدجنبهتأکیدبرآن1990دههتوسعهپایدارکهاز.ایحالوآیندهسازگارباشد

الزکهیدرحالیکفرآیندعنوان بهتوسعهپایدار.شود میهایانسانیمحسوب هدفتوسعهانسانیپرورشقابلیت.آیندهاستهای ل

ور،وبایدموتآورد میرافراهم هایاجتماعیوفرهنگیجوامعپیشرفته مهبهبودوپیشرفتاست،اساسبهبودوضعیتورفعکاستی

.باشدتوسعه ویژهکشورهایدرحال بهمحرکهپیشرفتمتعادل،متناسبوهماهنگاقتصادي،اجتماعیوفرهنگیتمامیجوامعو

یابیبه نیازهایاولیهزیستیانسان،دستتأمینتلفیقحفاظتوتوسعه،:توسعهپایدارسعیداردبهپنجنیازاساسیزیرپاسخگوید

  ).1389انی،گرجیمهلب(تاریوتنوعفرهنگیوحفظیگانگیاکولوژیکیخعدالتاجتماعی،خودم

تغییرآّبوهواه%75ومستقیممسئولمیرمستقیصورتغ بهوظیفهمعماراندراینحوزهبسیارخطیراست،چراکهمعماران

همچوننابودیمسائلیکهبتواندازبروزباشد میدرمقاباللگوهایفانیکالبدي،اجتماعیواقتصادیتوسعههایی حل راهارائه.ستند

وپایینآمدنکیفیتزندگعدالتی بیجمعیت،رویه بیاقلیم،افزایشزیستی،آلودگیجهانیتغییرهای سامانهمنابعطبیعی،تخریب

.حالوآیندهجلوگیریکندها انسانی

ها نیبرترارزیحاصالزفروشنفتوهمچنینیثباتیدرآمدها بیباتوجهبهنیازهایارزیکشوروغیرنفتیراهبردتوسعهصادرات

قنبر(سعهپایدارضروریاستبرایتحققتوها روشباسایرزمان همنسبیموجوددرایران،ازجملهراهبردهاییاستکههای مزیتو

  ).1381زاده،

وبیانگراینمطلبمهماستکهاگرباشد میکشورهااستفادهازشاخصمزیتنسبیمعیارسادهومناسبیجهتمقایسهباسایر

دربازارهایجهانیمطرحباشدصادرکنندهیکعنوان بهتواند میازیککشوردرتولیدکاالیخاصدارایمزیتباشدای منطقهکشوریا

دبهتراستکهآنکاالراازخارجواردکردهتاعالوهبرعدماتالفبیهودهمنابعمانعافزایشواگردرتولیدآنکاالعدممزیتداشتهباش

فراوانیدرراستایاهای مزیتکهصنعتکفشایران،دارایدهد میمیدانینشانهای بررسی).1381قنبرزاده،.(نشوداجتماعیرفاه

با میکهچرممغانبهدلیلوجودموادخاممناسبباصنعتکفشآباد پارسدرمنطقه.باشد مییجادوحفظاشتغالپایداردرکشور

  .دارایمزیتنسبیمناسبیازاینلحاظاستشد

الزمهاینکارپرورشمتخصصانوکارشناسانزب.باشد میورسیدنبهاستقاللکاملدرکشورها وابستگییکیازاهدافدولتقطع

تخصصکارکارگیری بهکهدراینزمینهباباشد میاستقاللمربوطبهبخشصنعتهای شاخصهیکیاز.باشد میدهدرسطحکشور

  ).1376شیبانی،(تولیدیمستقالزخارجشدهاستهای بخشاندازی راهیسعیدرشناسانوعلوموفنوننوینجهان



  ياقتصاد يداریپا کردیبا رو يساز کارخانه قالب و کفش یطراح  

با 

دستیابیبهسطحباالتریازعمنظور بهبهنادیدهگرفتهشدنمعماریدرصنعتکشورولزومتوجهبهطراحیفضاهایصنعتیتوجه

ایزیبملکرد،پیشرفتروزافزونتکنولوژیصنعتیوطراحیمعماریفضاییامروزیبرایتکنولوژیبرترروزباکمکگرفتنازدانشسازهو

تادرکنارفضاهایمناسبکارفضاهایآموزشیوتجاریمرتبطباصنعتکف).1383باور،(آناینپروژهشکلخواهدگرفتشناسی ي

صنعتیمرتبطدیگرشودکهبهاینطریقموجباتایفضاهایافرادجامعهبهاینصنعتبهایجادمندی عالقهشنیزطراحیشودتاضمن

  .دشدبهرشدوپایداریاقتصادیمناسبمنجرخواهدرنتیجهجادمشاغلپایداردرمنطقهشدهو

کینگولوینز(دارداخیرنشاندادهکهارتباطواضحیبینتوسعهمالیورشداقتصادیوجودهای سالمطالعاتتجربیمتعددیدر

توسطلوینوموردمطالعهنتایجتجربیدرتحقیق.رشداقتصادییافتهاستهای شاخصارتباطبینشاخصتوسعهمالیو).1993،

باتوجهبهاینموا.اقتصادینهاییخواهدداشتبینتوسعهارزبازارورشدداری معنینشاندادکهارتباطآماری1998زروسدرسال

.متعددتوانستهاسترشداقتصادینهاییرابهبوددهدهای روشرد،توسعهمالیدر

  

  پژوهش)هايسؤال(سؤال- 1-3

 نیازهايتأمینطراحیفضاهایمناسبمعماریدرراستای

کیفیتمحصوالتنهاییدرصنعتکفشدارد؟ارتقاءدرراستایتأثیریوکارکنانچهکنندگان مصرفآیندهکالبدی

صنعتیکفشسازي،بهتوسعهپایدارصنعتومشاغلدریکمنطقهرسید؟فضاهایباطراحیمعماریمناسبتوان میچگونه

  

پژوهش)هاي فرضیه(فرضیه- 1-4

دربازسازیوطراحینظامها بینیآن پیشطراحیوهای ریزي برنامهوکارکناندرکنندگان مصرففضایینیازهایدرنظرگرفتن

  .کیفیتمحصولگرددارتقاءآنباعثتبع بهوشده  بهاینفضاهااینافرادمندی عالقهموجب  تواند میفضاییکارخانه

.منجربهتسریعرونددستیابیبهتوسعهپایداراقتصادیدراینمراکزگرددتواند میمناسبفضاهایصنعتیهای مدلطراحی

  

  پژوهش)اهداف(هدف- 1-5

بای میینمنابعاردواکرد،بشرنیازبهمنابعطبیعید دیدگاهمدیریتمحیطیبرپایهمدیریتمنابعطبیعیبودهکهتصدیقمی

همچن.نیمیسرگرددالطیسالیانطوها آنستفادهازاکثرامدیریتشوندتاحددرستی بهستفادهسریعوبدونبرنامه،اجاي ستبه

ت،بهعایشتولیدافزان،موجبآگاهیواستفادهازآدرنتیجهدارد،کهتأکیدقتصادیانسانورشدارتباطاقتصادبرموضوعاینعلم

قتصادي،فقروتهیدسازطریقرشداندگیبشرچونیجادرفاهدرزايایننگرش،کلیدیبودبرا.گردد میولویت،مطرحانیکانو

  ).2004،سابستینا(ازمیانبرودتوانست میتی

قتاجتماعی،ازپیوندهایجهانی،مابینمشکالتمحیطیدرحالرشد،موضوعاتاگاهیآر،حاصلرشدوامفهومتوسعهپاید

برسیوهمنیازبهوکار کسببرایرسیدنبهتوسعهپایداراز.یبشراستایندهسالمبرآهادربارهیک نیابریونگراصادي،فقرونابر

  ).2013،سریرم(باشد می)اقتصاد(،وسودیارفاه)زیست محیط(،کرهزمین)جامعه(اهنگیسهموردمهممردم

  ).1386عباسپور،(دهد میبههمپیونداقتصادیراجتماعیوار،مسائلمحیطی،اتوسعهپاید

- ارزیکشوردرراستایاهدافسیاسیدرآمدهایافزایشمنظور بهغیرنفتیتوسعهصادرات

جایگاهخاصیرابتواند میکفشیکیازاقالمتولیداتصنعتیکشوربودهوازلحاظارزآوری.ارداقتصادیموردتوجهخاصدولتقرارد



3هدفمقدمه و 

نقشمهمیرادرکاراییوتخصیصتواند میاینصنعتبهجهتدارابودنپتانسیلتولیدي،.عدازصادراتفرشوپتروشیمیداشتهباشد

).1381قنبرزاده،(بهینهمنابعایفانماید

مجهتتقویتمزیتنسبیوافزایشصادراتکفشارائههایی تژياستراطراحیمدلوقالبکفشبرایارتقاسطحکاال،ونیزراهکارهاو

 کفشناشیازعدمدسترسیبهاطالعاتوآمار،پایینبودنکیفیتجمله مندالیلناکافیکشورمادرصدورکاالهایصنعتی.گردد ي

کاالبهدلیلعدمارتباطواستفادهمرکزتولیدباطراحانومهندسانصنعتیاینصنعتوعدمبازاریابیوارزیابیالیقومیزانمصطراحی

مناسبمفضاهایادجمگربابهسازیکالبدیومحیطیوایشود نمیکهاینامرمرتفع).1381قنبرزاده،(باشد میاکشورهرفسایر

  .شودموردنظرمنجربهدستیابیبهتوسعهاقتصادیپایداردرمنطقهدرنهایتکفشتاهای مدلعماریبرایآموزشوطراحی

دهد مینتایجنشان.کاربردیاستهای دهایبرگرفتهازهایی فرمدرطراحیفضاهایصنعتیمهمتعاملمعماریوسازهدرایجاد

ومشکالتهریکداشتهباشنها ایدهکهمعمارومهندسشناختکافیازرود میمختلفتعاملمعماریوسازهتاآنجاپیشهای جنبهکه

هاي  دهایدوهرکداماز

شالی،(طرحباشدشناسی زیباییدرطرحجوابگویقسمتیازپروژهدرجهتتکامآلنباشدونهفقطسلیقهشده گرفتهبهکار

1389.(

  

  پژوهشتیاهمضرورتو- 1-6

با مینورسیدنبهیکراهکاربهینهجهتحآلنهمیشهمهمبودهوخودعملکهحلمشکلیازجامعهوتحلیآل تجزیهلوهرمشک

ولیدرباباهمیتپرداختنبهمشکالتصنعتکفشبایدگفتکهاینصنعتدردنیاقدمتبسیاردیرینه.کند میاهمیتفعلراتوجیهشد

اولیهوازآنجاییکههای تمدن،اینصنعتدیرینهپیدایشورشدخودرادرگردد میبهپیدایشانسانبررویکرهزمینبردرواقعداردو

ابراهیمی،(اینرشتهصنعتیدرکشورماقدمتیبسطوالنیداردباشد میدیرینهدنیاهای تمدنمتونپارسیوایرانزمیناز

کشورسایردکنندگانیتولباکیفیتازچین،برزیلوترکیهباعثفشاربرشده طراحیهای کفشاخیرورودهای سالامادر).1397

درجهتنفوذبهبازارهایارکشورهابهاینمؤثریکمکای تعرفهعواملکاهشموانعدرکناراین.کشورهایاروپاییشدهاستویژه هابه

ربیعی،(آمریکابودهاستوپاو

کهمشتریانانتگونه آنوهماهنگباسلیقهمشتریاندرصنعتکفشایرانباعثشدهتاروز هایبه طرحضعفدراستفادهاز).1391

مدل احیودرتقویتطرگذاری سرمایهلذا.رابرآوردهنمایدها آنظاردارنداینصنعتنتواندانتظارات

برخوردار کفشازاهمیتخاصیتولیدکنندگاندربینگیری

ایجادفنیازمندیبهاینموضوعپیبردکهمیزانطراحیکفشباصادراتآنارتباطمستقیمداردکهاینامربهتوان درنتیجهمی.است

لذاطراحیفضاهایمعماریمناسببرایطراحیکفشوقالبدرمعماریضر.گذارد میضاهایمناسبکاریبرایطراحیکفشوقالبصحه

  .وریاست

پژوهشی پیشینه- 1-7

 مواردمتعدديکه درحالی

امادررابطه.دررابطهباطراحیمعماریفضایکفشسازیپرداختنشدهاستتاکنوندرخصوصصنایعکفشصورتگرفتهاماپژوهش

  .کشورکارشدهاستهای دانشگاهدرنامه پایانبامعماریکارخانهوفضاهایصنعتیمواردمتعددی

گوشتیدماوند،بااهدافقطهای هدفرآورطراحیکارخانهتولیددردانشگاهشهیدبهشتیباعنوان،1376درسالای نامه پایان

بخشیدنروحبهکالبدمراکزتولیدی:ورسیدنبهاستقاللکاملدرکشورکارشدهکهدوهدفعمدهرادنبالکردهالفها وابستگیع



  ياقتصاد يداریپا کردیبا رو يساز کارخانه قالب و کفش یطراح  

کمکبهتوسعهاقتصادیورسیدنبهاستقاللفنیوصنعتیکشور،شکلگرفته:ب.کهازآنفرمصددرصدصنعتیخارجشودای گونه به

.است

باعنوان،طراحیکارخانهتولیدآجرماشینیگنبدقابوس،دردانشگاهآزاداسالمیواحدت1383ریهمدرسالدیگنامه پایان

هرانمرکزیکارشدهکهعمدهتوجهآنبهاینموضوعبودهاستکهباتوجهبهنادیدهگرفتهشدنمعماریدرصنعتکشورولزومتو

.داشتهباشنددستیابیبهسطحباالتریازعملکردبایدمعمارانتوجهبیشتریاینفضاهامنظور بهجهبهطراحیفضاهایصنعتی

دردانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزیکارشدهکهبهاینمساخته پیشباعنوانطراحیقطعاتای نامه پایان1389درسال

هاي  دههایبرگرفتهازهایی فرموضوعپرداختهاستکهدرطراحیفضاهایصنعتیموردمهمتعاملمعماریوسازهدرایجاد

  .کاربردیاست

تغییراتنرخارزبررویصادراتکفشباتکیهبرگروهصنعتیکفشمرهایتأثی عنوانبا1381و1387درسالنامه پایاندوعنوان

لیایراندردانشگاهتهرانودیگریبرسیمزیتنسبیصنعتکفشکشورومقایسهتطبیقیآنباچندکشورمنتخبکهبیشتردرارتباطب

  .آنازلحاظصنعتیموردبرسیقرارگرفتهاستتأثیراتواشرایطنامناسبکاریاینصنعتدرکشور

برسیکاستیاینصنعتدرایناستمنظور بهسعهخوشهکفشاستاناصفهانتوسنجی امکانتحقیقاتیباعنوانگزارش91درسال

درسال.افزایشصادراتمنجرشوددرنتیجهانصورتگرفتهتاباشناسایینقاطضعفموجودبهباالبردنسطحکیفیکفشتولیدیو

کهمراکزتگرفته انجامپایپوشتهرانراهکارهایتوسعهواشتغالپایداروکار کسبدرتحقیقاتیدررابطهباصنعتکفشباعنوان93

ک میبهوچگونگیارتباطبینطراحیکفشومیزانصادراترادرچندکشوربررسیدهد میهرتهرانراموردبرسیقرارولیدکفشدرش

.ند

  

  وروشپژوهش)هاداده(مواد- 1-8

ها گیریازسایت هاوبهره نامه یکارهایانجامشده،تحقیقاتوپایان ایمبتنیبرمطالعه صورتکتابخانه روشگردآوریاطالعاتبه

 هایمرجعوحضور طراحیوساختقالبوکفشازکتابهای مکانهای ویژگیباشناختدر ارتباط.یاینترنتیخواهدبود

  :زیرخواهدبودصورت بهگردآوریمطالعاتهای روشبندی کلیدستهطور به.محلومراکزتولیدکفشکشوراستفادهخواهدشددر

  .ياقتصادبرپایداریمؤثروتحلیلعاملیاکتشافیعناصرفضاییای کتابخانهسیومطالعاتربر:مرحلهاول

  .وري بهرهکیفیتفضاییبرتأثیرهمحققساختدرخصوصتنظیمپرسشنام:مرحلهدوم

  .برپایداریاقتصاديمؤثرفاکتورهایفضاییارتقاءبرمؤثرمعماریالگوهایوایجادومعرفیدهی اولویت:مرحلهسوم

  آنشاملدهنده شکلصنعتکفشوفضاهایهای مکانیکتبومنابعمرتبطباطراحیوبازسازیمعماری مطالعه

شرفتهدرکشورهایپیشده طراحیآل هایایده بررسینمونه

  صنعتیهای مکانیکتبومنابعمرتبطباضوابطواستانداردهایطراحیمرتبطبا مطالعه

  ینیازهایفضاییمرتبطباطراحیوبازسازیفضاهایصنعتیوطراحیکفش مطالعه

  :میدانی

کبررسیوشناختدقیقها آنوتحلیلمزایاومعایبشده طراحیصنعتیامروزیفضاهایمشاهدهوبررسیچندنمونهکارخانهو

  .صنعتیجهتطراحیمعماريهای مکانموجودهای یفیت



5هدفمقدمه و 

  وسایلوابزارموردنیازبرایانجامپژوهش-1-9

وتصاویرودرروشمیدانیازابزاها سخنرانی،اخبار،ها نامه انیپاایازکتب،مقاالتعلمی، درگردآوریاطالعاتبهروشکتابخانه

 میوتنظیمپرسشنامهوقایعوصنایعصاحبانصنایعتالشها دادهسپسضمنبرسیشدرهاییچونمصاحبهومشاهدهاستفاده

  .دیونتیجهارائهگردگرفتموردتحلیلوبرسیقرار...وspssتحلیآلماريافزارهای نرمتوسطای کتابخانهمیدانیوهای یافتهتاباشود

،وAutoCadافزار نرمومدلطراحیمعماریتوسطشده ارائهالگوهایطراحیمتناسبطراحیمعماریهای یافتهدرآخر

3dmaxیاVrayمقواها،لوازمجانبیمختلفوبرشلیزریبرایساختماکتاودرادامهنیزاز.شود میمعینیارائهسازی صورتمدل به

.ستفادهخواهدشد

  

  مؤسساتآموزشیوپژوهشیهمکاریکننده- 1-10

  دانشگاهمحققاردبیلی

  آباد پارسشورایاسالمیشهر

  مغانپروریدامشرکتکشتوصنعتو

  شرکتپارسمغان

  )بخشعملیپژوهش(محالجرایپژوهش- 1-11

  آباد پارسشهرستان

  

  
.)https://www.google.com/map:منبع(نزدیکیرودارسدرموردنظرسایت- 1- 1شکل
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.)https://www.google.com/map:منبع(ازسایتتر نزدیکتصویری- 2- 1شکل



  مبانیوپیشینهتحقیق-2

  

  مقدمه- 2-1

برایصنعتخوبی بهتجرنفتفراوانوارزانکه نیااقتصادکشورماتاکنونمتکیبهدرآمدحاصالزفروشنفتبودهاستوباتوجهبه

 اهمیتخوددراقتصادجهانجیتدر و بهواقتصادایرانفراهمنکرده

گسترشبخشصنعتاسها حل راهکشورمانبرایحضوردربازارهایجهانیراهدیگریبایستیپیشبگیردکهیکیاز.دهد میازدسترا

.)1379جهانس،(ت

دررشدوتتواند میقطعطور بهکهرود میهایکشوربهشمار بخشترین مهمهایباالاز صنعتبهدلیلدراختیارداشتنمزیت

باالوتنوعمحصوالتجایگاهخوبیدربخشصادزایی اشتغالباال،افزوده ارزشهمچنینبادارابودن.باشدتأثیرگذاروسعهصنعتی

  .هادرکشورشود گسترشاینفناوريمنجر بهتواند میهایروزدنیا بخشصنعتبهدلیالستفادهازفناوري.راتکشوردارد

استکهای گونه بهها بخشصنعتبرسایرتأثیرگذاریاینبخشاست،دامنهایازرشداقتصادیکشوربرعهده بخشعمدهدرواقع

قرارتأثیردیگرراهمتحتهای بخشتنشیدراینبخشاتفاقبیافتد،ترین کوچکایداردوچنانچه صنعتدربازارسرمایهنقشعمده

برایناساس،بیانمو.نیازمندنگرشحمایتیدولتاسترود میهایخاصکشوربهشمار صنعتیکیازبخشکه ازآنجایی.خواهدداد

بررسیتوأمانای مطالعهازآنجاییکهدرکمتر.بهکشورکمککند،ضروریاستتواند میواقتصادییدرراستایتوسعهپایداراردیکه

پایدار معیارهایمذکوربامعیارهایتوسعه

جهتدرکمناسباقتصاد،نقرو ازاین.باشد میموضوعاتدرهرکشوریترین مهمبدینلحاظتوسعهپایداریکیاز.نظربودهاستمد

،ضایعاتوخطراتیکهفعها آلودگیبدونتوجهبهتواند میچراکهرشداقتصادیدیگرن.قراردادشتوسعهپایداررادرآنبایدمدنظر

اخیرمهای سالبههمیندلیلدر.تداومیابدآورد میبرخودانسانوارددرنهایتوزیست محیطالیتاقتصادي،نحوهتولیدومصرفبر

  .ه استفهومتوسعهپایدارموردتوجهقرارگرفت

  

  تعاریفتوسعهپایدار- 2-2

د.آیندهدربرآوردهسازینیازهایشانرابهخطراندازدهای نسلالرابرآوردهسازدبدونآنکهتواناییکهنیازهایزمانحای توسعه

بایدتخصیصدادتر مهمنیازهایاساسیجهانفقیر،بهکداماولویتویژه به»نیازها«مفهوم:راینتعریفدومفهومکلیدیوجوددارد

برایدستیابیبهنیازهایاکنمحیطیهای تواناییشرایطفناوریوسازماناجتماعیبری واسطه بهکه»محدودیت«هشود؛وموضوع

  .)2002ریچاردز،(استشده تحمیلونوآینده

ضمناینکهنیازهاینسلکنونیبدوندرخطرقرارگرفزیست محیطمتعادلساختننیازبهتوسعهورشددرمقابلنیازبهطبیعتو

  .)1389زندیه،(آینده،برآوردهشودهای نسلتننیازهاوآرزوهای
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-

نیستومدلیازتوسعهجهانپذیر امکانعدالتبیننسلیدرآیندهبدونعدالتاجتماعیدردروننسلحاضر،:کهتضمیندهدای توسعه

  ).1995اسپنسوملیگان،(سازد می،اجتماعیواقتصادیممکنمحیطی زیستیاستکهپایداریراازنظر

-هایاکوسیستمکهازظرفیتهایی انسانبهبودکیفیتزندگی

  ).IUCN/WWF/UNEP,1991(کننداستفادهاطرافشانهای

1،1996میلتین(وهایتولید،توزیعومصرفشهریبرایساکنانمنطقهآنمنفیالگمحیطی زیستبهحداقلرساندنپیامدهای

.(  

  ).1992،هاردوي(ها آنازمنابعتجدیدشدنی،متناسببانرخبازتولیدبرداری بهرهتنظیم-

ع(آیندهراغارتنکندهای نسلبرایمورداستفادهواردنسازدیامنابعزیست محیطهمیشگیبههای زیانانسانیکههای فعالیت

  ).1386باسپور،

محافظتشودوتندرستیوزیست محیطکهدربلندمدتمنابعنگهداریشوند،ای گونه بهاقتصادیواجتماعی،دستیابیبهاهداف

  .)1378مهدیموسیکاظم،(تضمینگرددها انسانرفاه

  .)2002وهمکاران،2کیبرت(آیندهتحققیابدهای نسلتوسعهاقتصادیکهبدونکاهشوتحلیلدرآمد،منابعومحیطزیست

محیطکهبرکنشزیستانهاثرمعماریباوهمتر متعادلتببینرابطه

  ).2001هاگان،(شدهاستیزیریپمندیخودآگاهاثرمعمارینسبتبهشرایطمحیطی

-

،بهایندالیلمطرحشدکهخودحاصگیرد برمیتوسعهپایدارکهتنظیموساماندهیتعامالنسانومحیطوتعامالنسانباانسانرادر

  ).1377مازندرانی،یزاهد(ازاند عبارت،اند کردهسهدستهعواملیکهبهرواجتفکرتوسعهپایدارکمک.بسیاربودهای تالشل

-

  تدوینشدهبود؛.م1980تعدیلساختاریکهخودبرایمقابلهبابحراناقتصادجهانیدردهههای سیاستنتایجبدکارکردیاجرای

  فقروگرسنگیونابرابریدرجهانناپذیر وقفهوامان بیافزایش-

  ).1377زاهدیمازندرانی،(ها تکنولوژيومنابعطبیعیدرنتیجۀکاربردزیست محیطکننده نگرانتخریب-

خوداست؛محیطیکزیست محیطانساندرحالنابودیگفتند میتعدادیازمتفکرانبودکههای نگرانیناشیازها کوششاولین

ایناولینتحولدرنگرشاستکهدراوا).1378مهشواري،(هازلحاظتاریخیدرآنبهسربردهوازلحاظبیولوژیکیبهآنوابستهاست

ازتغییربینشونگرشدربارهالگودربرابررشداقتصادیوحاکیزیست محیطرخدادوویژگیآنبحثدربارهکیفیت.م1960خردهه

  ).1377یانگوبرتون،(هایسنتیرشداقتصادیبود

هر پایداریدرمعنایوسیعخودبهتواناییجامعه،اکوسیستمیا-

تحلیلرفتنمنابعیکهسیسدرنتیجهاجبارطور به،بدوناینکهشود میجاریبرایتداومکارکرددرآیندهنامحدوداطالقستمیس

ازطرفدیگرتواناییسیستم.)1996گیلمان،(،بهضعفکشیدهشودها آنرویازحد بیشتمبهآنوابستهاستیابهدلیلتحمیلبار

؛کند میوابستهبهموفقیتیاستکهسیستمدرایجادارتباطبامحیطبیرونیکسبناپذیر ایاجتناب گونه بهبرایاستقامتوپایایی

کاملوابستهبهقابلیتسیستمبرایسازگاریوانطباق،تغییروتحولوپاسخگوییبهمحیطاطور بهپایداریسیستمدیگر عبارت به

محیطبهنوبهخودهموارهدرحالتغییراست،اینفرایندسازگاریوانطباقسیستمبایدیکفرایندپویاوحساسباشزآنجاکهاستو

  ).1376کهن،(د

                                                  
1Mitlin
2Kibert



 میسرمایهرانیز.یکموضوعمهمدیگردربحثتوسعهپایدار،توسعهسرانهویکشاخصخوبدراینزمینهسرمایهسرانهاست

-2؛)یکهماهیتواقعیومشهودداشتهباشدهرمنبعدارایارزش(سرمایهفیزیکییاانسانساخت-1بهسهدستهتقسیمکردتوان

دخ,ها آنطبیعیبهوجودآمدهیعنیانساندرپیدایشیاخلقتطور بهکهشود میبهموادیگفته)(منابعطبیعی(سرمایهطبیعی

-3؛)بشود،سرانجامروزیتمامخواهدشدییجو صرفهها آنازبرداری بهرهالتینداشتهاستواگرهرقدرهمدراستخراجویا

بنابراینتوسعهبای).ایم کسبکردهها سالستعدادهاوتحصیالتیاستکهمادرطولها،ا دانش،مهارت مجموعه(سرمایهانسانی

اینامرب.شود)سرانهسرمایهانسانی+سرانهسرمایهطبیعی+سرانهسرمایهفیزیکی(کلیطور بهدموجبافزایشسرمایهسرانه

راباتشایدبتوانآن)هاینمعنااستکهدرصورتاستفادهازمنابعطبیعی،سرمایهطبیعیبایدبهسرمایهفیزیکییاانسانیتبدیلشود

خلیلیان،(بهمعنایعدمکاهشاینسرمایهسرانهدرطولزمانتلقیشودتواند میوپایدارینیز(بدیالنرژیبهیکدیگرمقایسهکرد

همچن.جبرانافزایشجمعیتوجبرانکاهشارزشطیزمان:البتهثابتماندنسرمایهسرانهمستلزمتحققدوامرمهماست).1378

کاهشفشارهاوافزایش:شود میاستوازدوطریقمحققونیازهایتوسعهمحیطی هایزیست ضرورتبینای موازنهینپایداریدرعمل

  ).1379نصیري،(موجودهای ظرفیت

دومنیازمندنگهداری.باشد میاوالزهمهنیازمندحذففقرومحرومیت:گوناگونیداردهای جنبهباتوجهبهمباحثباالپایداری

وسعهراگستسوماینکهبایدمفهومت.وهمیشگیتضمینکننددائمیطور بهندحذففقرراتوان میتنهایی بهوبهبودمنابعیاستکه

  .)OECD,2001(رشدهیمکهفقطمحدودبهرشداقتصادینباشدبلکهتوسعهاجتماعیوفرهنگیراهمشاملشود

شک.اگرچهتعاریفمتعددوگاهمتناقضیازمفهومتوسعهپایدارذکرشدهاست،امادرهرحاالینتعاریفدارایمفهومهستند

تاچرااینکهاصولپایداری.بودهومعیارهایابتداییبرایپایداریتنظیمگردیدهاستضعیفوقویتوسعهپایدار،قابلتشخیصهای ل

،همچناننامعلومونامشخصاستاماچهارچوبیبرایقوانینعمومیپایدرآوردصحیحبهمرحلهاجراطور بهبادقتوتوان میهاندازه

ردارایمرهیافتاقتصادپایدا.تطبیقدادهشودمحیطی زیستونیازمندآناستکهباشرایطخاصاقتصادیوشدهيزیر طرحداری

  .باشد میها طراحیوها پروژهضامینجالبتوجهبرایارزیابی

تعریفازپایداري،تعریفیاستکهکترین متداول.تعاریفبسیاریازتوسعهپایدارارائهگردیدهاستکهبعضاًبایکدیگرمغایرند

توسع:کمیسونمذکورتوسعهپایدارراچنینتعریفکردهاست.ارائهدادهاست)WCED(وتوسعهزیست محیطمیسیونجهانی

  .نماید مینسآلیندهدرتأمیننمودننیازهایخود،برآوردههای توانایییاجاتنسلحاضررابدونآسیبرساندنبهکهاحتای ه

-براساساینتعریفقبالزاینکههرجامعه

تحققپذیردای گونه بهتوسعهاجتماعیواقتصادیباید.رابایدتأمینکندها نسلودرونها نسلایبتواندبهپایداریبرسد،عدالتبین

کلی،توسعطور بهبنابراین.اقتصادیرابهحداقلبرساندهای فعالیتتحمیلشود،اثراتهای هزینهآیندههای نسلکهدرهرزمانکهبر

  .هپایدارعبارتاستازتوسعهاقتصادیکهدردرازمدتتداومداشتهباشد

  

  اقتصاددرتوسعهپایدار- 2-3

خاطرهآیندهدرتامیننیازهایشانرابهمهای نسلاستکهنیازهایزمانحالرابدوناینکهتوانائیای توسعهگونه آنتوسعهپایدار

.کند میاندازد،فراهم

در کهتوسعهاقتصادیفرآیندبهبودبخشیدنبهکیفیتزندگیتمامیمردماست،اگر بپذیریم

در امارشداقتصادیفرآیندیپایداراستکه.صورترشداقتصادیمحوراساسیتوسعهاقتصادیخواهدبوداین

  .شود مییابدوسببافزایشسطحدرآمدملیآنظرفیتتولیدیاقتصادطیزمانافزایشمیاثر



  ياقتصاد يداریپا کردیبا رو يساز کارخانه قالب و کفش یطراح  

در اقتصادیهای نظاممعیارموفقیتترین مهمقتصادیرشداتاکنون

عمدتاًدر مساعیخویشرایافته کمتر توسعهکشورهایرو نیازا،استشدهیمبهرفاهاقتصادیتلقیدستیابیجهت

و تولیدو مداومکهرشداقتصادیمستلزمافزایشکمیدانیم می.کنند و میشداقتصادیمتمرکزکردهنیلبهرجهت

و نتیجهچنینرشد.باشد میطبیعیو منابع،سرمایهنیرویانسانییعنیتولیدتعواملافزایشدرکمیاز طریقسرانهدرآمد

و منابعکارگیری به،عملکردهاوالگوهایموجوددر قالبیا توسعه

بر باچنانشتابیاستکهقدرتترمیمازمنابعتجدیدپذیرسلبشدهوافزونطبیعت

هاو زبالهازسویدیگرانباشت.استشده گرفتهآیندهنسبتبهمنابعتجدیدناپذیرنادیدههای نسلحقوقآن

  .رانداردها آنزمیندیگرتوانجذباحتماالًتولیدیبهحدیرسیدهاستکههایدهپسمان

و ،صنعتیاقتصادي،مالی،تجاري،انرژي،کشاورزيهای مشی خطبنابراین،

  .،اجتماعیواکولوژیکیپایدارباشدرافراهمآورندکهازنظراقتصاديای توسعهچنانطراحیشوندکهباید غیرهمی

،موضوعاتیاستکهدرکشورماند کدمآنچیستواجزایمفهومیآنهای چارچوب،دهد میاینکهتوسعهپایداردرعملچندمعنا

  :شاملمواردزیرباشدتواند میبسطمفهومیتوسعهپایدار.الزمبهآنتوجهنشدهاستطور بهانیز

  متمایزساختنپارادیمتوسعهپایدار-

-،ابعادواهدافها محیط(تبیینوترسیمچارچوبتوسعهپایدار-

تعمحیطی زیستاقتصادیوکنندهاهدافاجتماعی،سیستمتلفیقعنوان بهکلیازتوسعهپایدارطور به).ها نوشتهدر

اند شدهقائلمحیطی زیستریفشدهاستوبهاستنادهمینتعریفبرایآنسهدستههدفوسهبعداجتماعی،اقتصادیو

  .درارتباطاست)یااکولوژیکیمحیطی زیست(کهازطریقاینسهبعدباسهمحیطاجتماعی،اقتصادیوطبیعی

وابستهبهموفقیتیاستکهسیستمدناپذیر اجتنابای گونه،بهتواناییسیستمبرایپایداري:تعیینوتبیینپایداري-

کاربیناجزایسیستمتیمسئولاماالزمهارتباطپایداربامحیطمستلزمتوزیعمنابعو.کند میرارتباطبامحیطکسب

بهنحویاستکهعناصردرونیباقبولجایگاهونقشخودهمراهباعناصردیگربرایتداومکارکردوپایداریسیستمدری

.پایداریدرونیوپایداریبیرونی:شود میایداریبهدوقسمتاصلیتقسیمدراینصورتپ.کمحیطمتغیرفعالیتکنند

بر :بسطمعناییتوسعهپایدار-

استفادهپایدامنظور بهها اکوسیستمانسانیوهای سیستممدیریتروابط"توان میاینپژوهشتوسعهپایداررااساس

ضرورتداردکبرایچنیننظاممدیریتی.تعریفکرد"ها اکوسیستموها انسانرازمنابعدرجهتتأمینرفاهحالوآینده

روابط،دانشدرکننده هایهدایت ارزش:هجوامعبهتغییروتقویتچهارموضوعموردنیازبپردازندکهعبارتاستاز

  .درروابطونهادهایمدیریتاینروابطشده استفادهیها تکنولوژيك،

ها هزینه.اتخاذنمایند)هزینه(طبیعیعادتدارندکهتصمیماتخودرابرمبنایبیانسودوزیانطور بهازطرفدیگرهمهمردم

نایمرابرآوردهکند،آنراسودها خواستاگرچیزییکیاز.شوندیمیاارجحیتتعریفها خواستبراساسچگونگیارضاءوسودها

- سودوتحلیل تجزیهآنچهبیانگردید.مییگویمشود،بهآنهزینهها خواست،امااگرچیزیباعثنزولوکاستیمیم

اجتماعیواقهای فعالیتزیاندربنابرایندراینراستانحوهارزیابیسودو.شود میکاربرده بهسنتیدراقتصادطور بههزینهاستکه

  .تصادیمهماست

ازسویدزیست محیطوحفاظتازسو کیباتوجهبهمباحثباالتوسعهپایداراقتصادیبرایروشنکردنتعادلبینرشداقتصادیاز

اینم.کند میاشاره"رفعنیازهاینسلحاضربدونبهخطرانداختننیازهاینسآلینده"توسعهپایداربهدرواقع.کند مییگرتالش

 آبتوسعهاقتصادیآیندهوکیفیتزندگیمناسببرپایهمنابعطبیعیوکیفیتمحیطمانندکیفیتزمین،وردرابایدتوجهداشتکه



مقرار.واجتماعزیست محیطیکیازرویکردهایدیگردرکنارفاکتورهایعنوان بهبنابرایناقتصاددرتوسعهپایدار.بستگیداردوهوا

  .یداراقتصادیداردهمراهبااقتصادنقشمهمیدرتوسعهپامحیطی زیست،پسدرنظرگرفتنفاکتورهایاجتماعیوردیگي

  

  شناختتاریخچهوپیشینهصنعتکفشایران- 2-4

بودکهجهت نیبدودهد میانسانرادروضعیتناهنجاریقرارها آناعضایبدن،پایآدمیاستکهصدماتواردهبهترین مهمیکیاز

خودکهبرهنگییکیازعوامالصلیآنبوداندیشهکردکهبرایخودپایپوشتهییبرپاهابشراولیهبهلحاظجلوگیریازصدماتوارده

بر.یکیازضروریاتافرادجوامعآنروزیمدنظرقرارگرفتعنوان بهبشریاینتفکرتقویتگردیدوپایپوشهای تمدناپیدایشب.هنماید

ودرمراحلبعدیروم)ها آریایی(آثارباستانیمبینآناستکهمصریانوایرانیانباستانهای کتیبهوها نوشتهازآمده عمل هایبه رسی

تولیدکفشازالیافگیاهیبهنامپاپیروسبوها تمدنتجربهایناولین.اند داشتهبودندکهدرساختکفشنقشهایی تمدنیان،اولین

باگذشتزمانتزییناتمتعددیبرکفشاف.شد میبهکاربردهها آندهکهمواددیگریهمچونتکهایچوبوپوستحیواناتنیزدرساخت

سپوشاکمردماناین.داد میوسالیقیمردمآنزمانرانشانشد میتزیینکفش،محیطیکهکفشدرآنپوشیدهدرواقعزودهشدکه

به ندوجهیپارسیبخشیازفرهنگچنیرزم

بنا گرچه.شکلگرفتهاستها فرهنگبسطوالنیودرتعاملباسایرهایی هزارهکهدرگذارازرود شمارمی

هزارسالپی40مبتنیاست،انساننخستینازیشناس انسانوشناسی مردمتحقیقپژوهشگراندانشگاهمیشیگانکهبرمطالعاتبر

 يناچارمعتبرمابسیارابتداییدستیافتهبود،اماتایافتهشدنشواهدافزار پايشبهدانشساختنوعی

به برایناساس.استنادکنیمافزار پايشواهدزندهودردسترستریدرخصوصزمانتقریبیدستیابیانسانبهبه

رابههزارهدهمپیشازمیالدمقارنباگذارانساناززندگیکشاورزیورامکردنحافزار پايسابقهآشناییآنانباستیبایرسدم نظرمی

شمالیفالتایرانچنداندستخوشتغییرنگهای دشتاکندرازاینهنگامتاهزارهپنجمشیوهزندگیمردمانس.یواناتمرتبطدانست

 نخآنکهسردوکهایویژه به.بحثایجادنمودآشناییباشیوهدباغیپوست،انقالبیرادرحوزهموردرسد میجزآنکهبهنظر.ردید

نقشیدرخورداشتهباافزار پايدرفرآیندساختاینتوانست میم.متعلقبههزارهپنجموچهارمقیافتشدهدردشتقزوینیسیر

  ).1393عقداییوعقدایی،(شد

ینوکبرگشتهمنافزار پايتصویرمردشکارچیبا.گردد میبهدشتقزوینبازافزار پاينخستینشواهدتصویریروشنازوجود

نقشمردیدرتعقیبگا:هزارهچهارمقماینتصویرمنقوشبرسفالینهدرکنارشواهددیگرازجملهبهسفالینمتعلقای کوزهقوشبر

-عیالممیانههزارهسومقم،تصویرجنگجویانعیالمیدردوره-ازشوشآمده دست بهونر

-ساغر- ریتونصورت بهلرستان،پایافزاهایی-نیمهدومهزارهدومقم،نقشمردشکارچیبررویصخرهواقعدرهمیانجنوبی

درمنطقهقفقازجنوبیوتپهحسنلودرآذربایجانمربوطبهنیمهدومهزارهدومقم،هزارهاولقم،تصویرنبردمردساکندرسیلکب

–نیمهاولهزارهاولقمگنجینهمعروفزیویهدرلرستان–امبارزهبیگانه

-باباجان-نوکبرگشتهدرلرستانهای چکمهیمهاولهزارهاولقموریتونهایسفالیبهشکالنسانیبان

منتهیبههزارههای هزارهدرمراکزمختلفتمدنیاینسرزمیندرطولافزار پايهمگیحاکیازتداومسنتساخت....قمو70و80سده

–مادیوهخامنشیبجایدولتهای گیریدولت شکلباآغازهزارهقموشکباآغازهزارهقمو.اولقمبودهاست

رسمیتولیدپوشهای گیریکارگاه شکلویژگیآنترین مهمگردید،کهای تازهشهرهایپراکندهپوشاکمردماناینسرزمینواردعصر

شاهیبررویالواحیهای کارگاهمناسباتموجوددراین.نظیرشوشوپاسارگادتحتنظارتمستقیمدربارهخامنشیبودافزار پاياکو

ایرانیآلمانیدرنوشتهخویشبهشرحآنپرداختشناس نایراوپروفسورهایدهماریکخ،آمده دست بهازتختجمشیدیتازگ بهکه

نوعیصنعتپوشاکنائلشدهبودنتأسیسکهدرایندورههخامنشیاناینحرفهبومیراتعالیبخشیدهوبهدهد مینشانیروشن بهه،



  ياقتصاد يداریپا کردیبا رو يساز کارخانه قالب و کفش یطراح  

باتها.شد میتبدیلموردنظرحملوسپسبهمنسوجاتها کارگاهتاآنجاکهازقضانقاطامپراطوریمواداولیهدرقالبمالیاتبهاین.د

امورویختگیگس ازهماینتهاجموسپسسقوطسلسلههخامنشیکهبا.بربستکپارچگیازامپراطوریرختجماسکندرمقدونیی

به دراینبیناگرچه.شاهیانجامیدهای کارگاهبهاضمحاللشکیببودهاتوأم کارگاهنای اولیهموادتأمینآنعدمتبع به

.محلیکوچکبهحیاتخودادامهدهندهای کارگاهآنکهتهاجماسکندرازمسیرشهرهایبزرگصورتگرفت،سبب

اسک»ترتولیانمورخیونانی«اینهمهفرهنگزایندهایرانیبسانققنوسیازدالینآتشدیگربارسربرآوردتاآنجاکهبهنوشتهبا

بهشاهنامهحکیمطوسکوتیعنایببررسیتاریخپوشاکدردورهساسانی«شکستخوردها آنراشکستدادوازلباسهایرانیاندر

طبقاتیساسانیقراردارندامابااینهمهازطبقهجامعهترین پاییندرآندورهبرغمآنکهکفشگراندر.شود میششیناتماممحسوب

  .هزینهسپاهخودنشانهاینواقعیتاستتأمینداستانوامخوایانوشیروانازکفشگربرای.هستندمند بهرهموقعیتاجتماعیخوبی

به ازداستانفریدونوضحاکماربردوشتافتحایرانویژه بهجایجایشاهنامه

زرینهکفش،زرینکاله،زرینکمر،زرینزروزرینهتااعرابمسلمانمملؤازابیاتیاستکهفردوسیدرآنبااستفادهازعباراتیچوندست

وحاآلنکهپوشاکساسانیانازنظرتنوعد.کهدرتاریخاجتماعیماحائزاهمیتفراوانیهستنددینمایمجخوانندهرابااصنافیآشنا

 کفشکهدرنوعاولیعنیکردند میبادونوعکوتاهوبلندبهپایهایی کفشآنان.البسهمردمانروزگارخویشبودترین متنوعرزمره

وکمیازجلویدهانهکفشبهپاشد می،ازجلویدهانهتاسرپنجهنواریازچرمبداندوختهدیرسیمتاقوزکپاسادهوکوتاهکههای

ساقبلندبودکههمچونچکمهای کفش،نوعدیگرآمدیمصلیبیدرصورت بهوشد میییننواردیگریازراستبهچپاززیرنواراولیرد

(هملهمازسیرهپیامبراکرمبااینهمهسادهزیستیمسلمانانک.شد میکارهایی نقشوگاهیجلویساقآنپوشاند میهتازانوانرا

ازاینهنگامپوشاکاسامیازنظرجنسورنگنسبتبهدوره.رنگدنیایجدیدیافتتدریج بهبودچنداندوامنیاوردوباوفاتایشان)ص

تجهای لباسفرمپوشاکهماننددورهپیشینبودامالباسسادهخلفایراشدینجایخودرابه.گردیدرو روبهپیشینباتغییراتاساسی

جایگزیننعشد میدربصرهویامصرساختهعمومًاکوتاهوبلندچرمینیزکههای مهچک.وپرنقشونگارداددار گلملی،رنگارنگ،

  .لینوخفگردید

عباسیوتدابیراتخاذشدهتوسطنظامدیوانیخلفادررابطهبااصویژه بهنکتهحائزاهمیتایناستکهدقتدرتاریخخالفتاموی

عتکفشاینسرزمینباراهگشایموانعموجودبرسرراهامروزصنتواند میکارآزمودهایرانیبود،ساالران وانیدنافکهماحصلتالش

عبایابی قدرتخراسانیاندربدیل بیویژگیغالبتاریخایندورهرواجروزافزونپوشاکایرانیاندرپهنهخالفتعباسیبهسببنقش.شد

مختلففرهنگیایرانیدرجامعهاسالمیومانایآن،محصولتهای جنبهرواجفزاینده.قدرتخلفایعباسیبودهای پایهسیانوتحکیم

به وسطدیوانیانفهیمیوسپسنظارتدقیقبراجرایآنتمؤثردوینقوانین

همچ.کهنسلدرنسلفنونادارهجامعهراازپدرانخویشآزمودهودستاوردهایخودرادرزمانبهمحکتجربهگذاشترفت شمارمی

سلطنتی،بازرگانانوحتیبازیگرانهرکدامصندلخاصیهای دههخانوا.طوالنیدرپوشیدنصندلچوبیدارندای هاتاریخچه ژاپنینین

پ مینوعیصندلنظامیطراحیکردندکهدرطولجنگهایرومداشتند،تأکیدزیبایییونانیانبرطراحیوکه درحالی،پوشیدند می

.وشیدند

تانیمهاولسا.درکشورهایسردسیریبودکهاولیناسکیموهاآنرااختراعکردندمورداستفادهکفش»موکازپن«درگذشته

بزباهماناها کفشتمامها سالدراین.وتفاوتیمیانلنگهچپوراستنبودشد میتختساختههای قالبرویها کفشبیشتر1800ل

. گردید میتهیهشد میاریکهدرمصراوایلقرنچهاردهمقبالزمیالداستفاده

تریافته تکاملنامداشتهکهبعدهانوع»غوشنگ«کهباشد میسالقبل4500پایپوشموردمصرفدرایرانمربوطبهترین قدیمی

با میدرمیاناقوامایرانیرواجداشتهاستکهدرنقوشباستانینقشرستموتختجمشیدآثارپایپوشایرانینمایان»چاروق«آنبهنام

  .شد



موفقآمریکااولینکشوریبودکهاولینخطتولیدکفشماشینیرابا.،تالشبرایماشینیشدنتولیدکفشآغازشدها سالبعدازآن

ماشیندوختودرسال1846اولینجایگاهدائمیخودرادرصنعتکفشبازنمودوسپسدرسال1845،یتآغازکردودرسال

  .ماشینتولیدانواعمختلفکفشتهیهشد1875

گردیدکهدراینراستااولینگذاری پایه1335تا1330هاي سالهتکنولوژیروزازتولیدکفشدرایرانبهروشصنعتیوبااتکاب

 دیگردکارخانهکفشماشینیبهنامکفشمهشیدوسپسواحدسهستارهافتتاح

تولیدیبودندکهگامبهعرصهصنعتکشورنهادهوتوسعهای ترینمجموعه بزرگدرادامهاینراهواحدهایکفشملی،بالووینکه

  .هیافتند

کفترینتولیدکننده بزرگمشترکبابرخیازتولیدکنندگاناروپاییوژاپنیبههای گذاري سرمایهکفشملیبا1340درسال

هنگفتیکهدرآنصورتهای گذاري سرمایهبهبعدبا1350نصنعتازسالای توسعهرشدو.شماشینیایرانوخاورمیانهتبدیلگردید

).1393عقداییوعقدایی،(برخوردارگردیدای فزایندهپذیرفتازشتاب

مالیخارجمؤسساتژاپنیواروپاییوتکیهبرتولیدکنندگانوستنبهگروهزیادوپیگذاری سرمایه،کفشملیبا50دراوایلدهه

کفویژه بهکفشورزشیوجرمیوپوتینوکفشپالستیکیوالستیکیترینتولیدکننده بزرگي،ازدیگرکارخانجاتپیشیگرفتوبه

  .شایمنیوپوتینسربازیدرکشورتبدیلشد

کارخانهدارایمجوزدول15سطحتولیدصنعتکفشپالستیکیکهاز.بهمالکیتدولتدرآمدند1358کفشملیوویندرسال

میلیونجفتدرسالرسی20میلیونجفتوکلتولیدکفشچرمیماشینیبهحدود125بهحدود1378تیتشکیلشدهاست،درسال

کاراحتسابباکلتولیدکفشچرمی.میلیونجفتبودهاست70،وپالستیکی10،الستیکی25درهمینسالتولیدکفشورزشی.د

میزانتولیداتاینصنعتدردربارهآمارهمنتشره.رسدیممیلیونجفتدرسال130بهبیشازساز دستکوچکیها کارخانهوها گاه

  ).1379وزارتصنایع،(دهد میدرصدرانشان10رشدیدرحدود78-1368هاي سال

کفشپالستیکیبهسببوجودبازارگستردهاتحادجماهیرشورویسابقباافزایشروبهرشدیویژه بهصادراتکفش50دردهه

  .مواجهبود،امااینصنعتپسازانقالبدچاررکودشدهاست

- 1370درسال.وبهسطحناچیزیرسیدیافته اهشکصادراتکفش1358بعدازسال

استقاللیافتهاتحادهای جمهوريصادراتکفشپالستیکیباردیگربهمیزانزیادیافزایشیافتکهبیشترصرفمبادلهپایاپایبه71

  ).1379وزارتصنایع،(شورویشدهاست

-20ساختارصنعتکفشایرانبسیارنامتجانساستزیراازیکطرفطیف

ازبازارکفشچرمیداخلیرتوجهی قابلوبخشکنند میتولیدساز هایدستکفشوافرادیهستندکهدوزی کارآگاهکفشهزار25

متنوعماشینیدرانواعورزشی،چرمی،الستیکی،های کفشبزرگهستندکههای شرکتوازطرفدیگرطیفیازدهند میاتشکیل

ازتوانمالیوتولیدیبرخورداربودهوپسازسالها شرکتوبرخیازاینکنند میسربازتولیدهای پوتین)سی وي پی(پالستیکی

  .اند شدهملی1979

قرارگرفت،اینمورداستفادهدرصنعتکفشتدریج به30خیاطیوبرشازاوایلدهههای ماشیناینکهطیفوسیعیازرغم علی

طیاینمدتصنایعکفشملی،وینوبالشاهدجهشیبهسم.صنعتتنهاازاواخرایندههبودکهتوانستتولیدواقعیخودراافزایشدهد

  .تجلوبودند

تهای ظرفیتهرشدجمعیتوافزایشدرآمدسرانهواقعی،دربازاریحمایتشوندهودرپاسخب50و40طیدودههها شرکتاین

اند بودهکفشکشورتولیدکنندگانترین بزرگاینسهکارخانه.ولیدیخودراگسترشدادهوبهمحصوالتخودتنوعبیشتریدادند

.  



  ياقتصاد يداریپا کردیبا رو يساز کارخانه قالب و کفش یطراح  

تحوها زمینهبررسیروندتغییراتساختاریدرصنایعکفشکشوردرطیچندساالخیربیانگرایناستکهاینصنعتدربسیاریاز

- 1368هاي سالدرطی.رابهدستآوردهایی موفقیتستهاستدرزمینهتولیدوتجارتالتبسیارمثبتیداشتهوتوان

رسیدهکهبانرخرشدمتوسط78میلیونریالدرسال5022به68میلیونریالدرسال1226ازها گذاري سرمایهحجم78

وارزشتول)درصد1.7(افزوده ارزش،)درصد6.4(ینظیراشتغالهای شاخصهمچنین.درصددرساالفزایشیافتهاست6.32

میلیو0.3درطیدورهفوقحجمصادراتکفشاز.دهند میرشدمناسبیرانشان)درصد6.2(ها کارگاهعداد،ت)درصد54.6(یدات

درصددرساالفزایشبسیارچشمگیری158رسیدهکهبانرخرشدمتوسط78میلیوندالردرسال36.3به1368ندالردرسال

گمر(میلیوندالررسیدهاست0.7درصدافزایشبهسطح6.7میلیوندالربانرخیمعادل0.5داشتهاستومیزانوارداتکفشنیزاز

  ).78- 68هاي سالگایران،

پیو..)نرخشاخصبهایکفشمصرفی،نرخبهایتولیدکنندهکفشو(اقتصادیصنعتکفشهای شاخص،بهبررسی85درسال

دولتهای برنامهصنعتاقتصادایرانوتحققهای چالشمدیریت:بادوپیشفرض(رشددورقمیصنعتکفشازمنظرتقاضایکلبینی ش

نظرگرفتندکهسناریویاولمربوها آنقیمتصنعتکفشوراهبرد،دوسناریودرمورد86درسال.پرداختهشد)برایحمایتازتولید

روبهافزایشرودوسناریویدومدرارتباطباروندرشدتورمکفشهمانندسال1385تورمکفشنسبتبهسالرشدطبهروند

-87ازسال).1386گزارشصنعتکفش،(یاثابتبماندویاروندرشدروبهکاهشرود1385

اخیرباعثعوضشدنذائقهبرخیفهای سالکهدر(رقمیخبرهاحاکیازتهدیدکاهشواحدهایتولیدیواثراتتورمدوترین مهم،88

وخارجدار شناسنامهغیرهای کفشباحاشیهسودکمبهفروشدار هایشناسنامه کفشروشندگانشبکهتوزیعبهتغییرفروشاز

قیرشد88برخالفسال89ازآنجاییکهسال).87گزارشصنعتکفشایران،(،بودهاست)یوگرانباحاشیهسودباالگردیدهاست

خواهدبودوهرگونها87یدرمقایسهباسالگذشتهادامهیافتهوشرایطنزدیکبهسالکفشباسرعتبیشترفروشی هایخرده مت

مورداشارههای جراحیوانجاموری بهرهماتعملیبرایبهبودابدوناقدکنندگان مصرفتولیدبههای هزینهقدامیبرایافزایشفشار

هکاهاعتقادبانکمرکزیبرغم علی89ضمنآنکهدرسال.کمکخواهدنمودتولیدي،فقطوفقطبهتداومرکودهای بنگاهدرداخل

ادنکتولیدیهای هزینهدرافزایشها یارانه،نبایدازاثراتواقعیوروانیاجرایقانونهدفمندکردنفروشی هایخرده قیمتشسرعترشد

تولیدکنندگانواقعیفراهمخیبراایناتفاقبزرگدراقتصادایرانفرصتی).1389گزارشسندراهبردیتوسعهصنعتکفشایران،(رد

به انندالزاماتحضوردرجهتتوسعهفروشوصادراترااجراییدرسطحبنگاه،بتوهای سیاستواهدساختتابامجموعه

،دیگرنتوانندبادادند میکهتولیدکنندگانیکهتاکنونبااستفادهازاقتصادرانتیبهحیاتخودادامهشود میوعاملی.آورنددست

سلیقایرانیباکنندگان مصرفبعدازاجرایاینقانونوشوکاولیهافزایشقیمت،رسد میبهنظر.شرایطجدیدادامهفعالیتدهندبود

-1386لشگري(واحدهایتولیدکفشراازجیبخودبپردازندوری بهرهضرنبودندهزینهپائینبودنمختلفحاهای ه

).1385-1393(،ماهنامهتخصصیصنعتکفش،)1393

آ.قبلفرقداشتهای سالبا90بسیارحساسبودوجنسمشکالتتولیددرسال90شرایطکاربرایتولیدکنندگانکفشدرسال

افزایشقیمهای محدودیتوها یارانهاجرایقانونهدفمندسازیباافزایشقیمتمواداولیهداخلیوخارجیبهاضافهاثراتتحریموها ن

نقدینگیندارقدر آن؛تولیدکنندهمثلسابقشود میباافزایشقیمتمواداولیهروبروتولیدکنندهتفروشروبروخواهندبود؛وقتی

نیازهفتهوحداکاندازه بهمجبوراست.خودرابرایسهماهذخیرهداشتهباشدشده ساختهدکهبتواندانبارهایمواداولیهوکاالی

رقابموضوعاصلیصنعتکفشدرحالحاضرسازمانحمایتنیست؛چراکهاینصنعتبهدلیلرسد میماهذخیرهکند،بهنظرثریک

کنیمقیمتراخودشکنترلخودکارطور بهفشردهباتولیداتداخلیووارداتیوقاچاقپذیري؛وتعادلنسبیتولیدبامصرفپذیری ت

بایدمراق.تایرانیاستقبالخواهدنمودایرانیامتحانخودشرادادهوازتولیداتخوبوصاحببرندوباکیفیکننده مصرف؛بدانیمکهد

العملمصرفکنندهایرانیبهاجرادرنیاید؛دعکس بهتولیدومواداولیهبهمصرفکننده؛بدونتوجههای هزینهبتنمودانتقاالفزایش



قاچاقووارداترسمیمیلنمهای کفشکهبازارمصرفکفشکشوربهسمتمصرفشود میباعث88رغیراینصورتشرایطیمانندسال

  ).93- 86لشکري،(اید

وارداتیوقاچاقوپیداشدنمزیتهای کفشگرانشدندرنتیجهکهآثارناشیازگرانشدننرخارزورسد می،بهنظر90دههاوایلدر

سرعت گرفتن بایددرشرایطفعلیبرایصنعتکفشیکفرصتطالئیبرایها آنوارداتیازهرنوعهای کفشتولیداتداخلیدربرابر

 استیس رییتغ ،يریادگیتیریو مد یانسان يرویبه آموزش ن شتریتوجه ب(یتیریمد ،يتداوم اصالحات ساختار

افزوده  با ارزش داتیبه تول شیافزوده باالتر، گرا با ارزش يها در مورد کفش يدار به فروش نقد فروش مدت

سود شناور با در نظر گرفتن  استیس ياجرا تر، تاهکو يها و مدت يفروش به نقد شیو با استاندارد، گرا شتریب

به  پوشیروند رو به رشد صادرات انواع پا شیافزا پخش کفش، يها هر کاال در شرکت يگردش موجود

نمود  یتلق) رهیو غ ینگینقد يفشار کسر دیتشد ،یروند رو به رشد مصرف داخل شیافزا ه،یهمسا يکشورها

در اقتصاد کشور و  یاز انتظارات تورم یناش یو آثار روان ینیب شیرقابل پیو غ یطیمح يتا با فرض همه فشارها

در صنعت کفش؛ از دستاورد به  دیو جد یسنت يها و چالش یداخل يها میو خود تحر ياقتصاد يهایبداخالق

از  یخلدا داتیسهم تول شیافزوده باالتر و افزا با ارزش داتیتول اءیاح يرا برا يریگ بهره نیشتریوجود آمده ب

رو  شیو افزا طرف کیاز یرانیا يدر سبد مصرف خانوارها دیهدف جد يمصرف در بازارها یائیجغراف راتییتغ

ماهنامه تخصصی ،)1393،يلشگر(استفاده برد یرقابت تیمز کیعنوان بههیهمسا يبه رشد صادرات به کشورها

  ).1385-1393( صنعت کفش، 

و حملمالی،بانکی،تجاري،نفتیوهای تحریمناشیازالمللی بین،مانندتشدیدفشارهای91جدیددرسالهای تحریمبااتخاذ

نرفتواقتصادایرانواردمرحلهجدیدیشدکهنزدیکشدنها قیمتتنداقتصاددستوریبهمرحلهواقعیشدنیرانباعبورازپیچنقال

اینمو.ازمشخصاتاینشرایطنامبردتوان میراهایکاالیی گروهدرخیلیازها قیمتوواقعیشدنالمللی هایبین نرخداخلیبههای رخ

درآن،حتیتوقیفتولیددربرججدیدباعثافزایشقیمتفروش،کاهشسود،تشدیدرکود،کاهشتولید،وریزشنیرویانسانیشاغل

غیر خیازواحدهاویاحتیانتقالخطوطبرخیتولیداتستی

باتوجه).1391طراحیبرنامهراهبردیوعملیاتی،نویس پیشگزارش(دهازواحدهایبزرگبهواحدهایمتوسطوکوچکشدسود

شدکه،افزایشصادراتفرصتیبرایصنعتکفشبودچراکهباعثبینی پیش1392اخیررخداد،درسالهای سالبهاتفاقاتیکهدرطی

باالتر،بهبودکیفیتتولافزوده ارزش،افزایشتولیداتباها مهارتادتحرکدرواحدهایتولیدي،افزایشتولیدواشتغالوبهبودایج

صنعزنی چانهیداتکفشداخلی،بهبودمدیریتاقتصادیواحدها،رشدواحدهایکوچکومتوسطدربازارمصرفداخلی،افزایشقدرت

و.شود میهایتولیدیوکاهشخوابسرمایهدرگردشتدربرابردولت،تقویتتولیداتبرنددار،افزایشسرعتسرمایهدرگردشواحد

افزایشتقاضایاجابتنشدهدراثرا:نشاندادکهها هدفمندسازییارانه،بررسینتایجحاصالزاجرایمرحلهاولقانون1393درسال

درمرحلهاولدردهکهایدرآمدیمتوسطبهپائینخانوارهایشهریوروستائیاگرچهباعثبهبودنها یارانهکردنهدفمندجرایقانون

عنوا بهوچونکفش.هخانوارهایایرانیگردید؛ولیبهافزایشمصرفسرانهکفشدرکشورمنجرنگردیدسبیسهمکفشدرسبدهزین

اسپذیر شدتآسیب بهضروریوبهدلیلقاچاقپذیربودنآندرنتیجهدرآمدیکمترازیکویریپذ کششودارایدوام کمکاالیمصرفیون

به درمیزانمصرفآنقرارداردکهافزایشویاکاهشدرآمدخانوارها؛تغییرکمتریدرمقایسهباکاالیلوکسکاالییتدرگروه

ساالستکهدرای25تا15وبیشترینسهمبازارآنباوجودکوتاهبودنمنحنیعمرمصرفش؛متعلقبهگروهسنیآورد وجودمی

نسلپیشین؛فقطکفشارزانوبادواموبرایپوششوحبرخالفازکفشها آنستگاهاولمنحنیتوزیعدرآمدکشورقراردارندوانتظارات

جتأثیردهانبهدهانمصرفکفشکشورراتحتغاتیتبلقادرندباوپندارند میومنزلتاجتماعیمظهرشانفاظتپانیست؛بلکهکفشرا

شود میکفشداخلیتولیدکنندگاندرآمدیازدهکهایمتوسطبهپائیندرحوزهکفشدرصورتینصیبییجا بهنجایا.دیقراردهند

–باتغییرنگرشخوددرجهتبهبودمستمرکیفیتتولیداتونوآوریواصالحاتساختاريها آنکه
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باش میینیازهاینسلجدیدکهاتفاقاًازسرانهمصرفباالترینیزبرخوردارکفشوچرمکشور؛بتوانندپاسخگوهای بنگاهمدیریتیدر

،تولیدبها یارانهنیازبهبهبودکیفیتونوآوري،عدمافزایشتقاضاناشیازهدفمندیدربرگیرنده93گفتکهسالتوان می.؛گرددند

  .)1385- 1393(،ماهنامهتخصصیصنعتکفش)1393-1386لشگري(باشد میباالوخطرافزایشقاچاقافزوده ارزشا

تاحدیگوتواند میکهرشدفزایندهصادراتوافزایشتدریجیروندوارداتکفششود میمواردباالاینچنیناستنباطباتوجهبه

موردبررسیدرصدوابستگیکهای سالامابایدتوجهداشتکهدرطی.فوقباشدهای سالیایافزایشقدرترقابتجهانیاینصنعتدرطی

ازطرفییکیاز.ثابتبودهاستدرصد9.4تغییریدرسطحگونه هیچاینشاخصبدونکه طوري بهاهشپیدانکردهوثابتماندهاست

نوعیبهسیاستجایگزینیواردرواقعکهباشد میعملکردمثبتهربخشیکاهشوابستگیآنبهبخشبهمواداولیهخارجیهای نشانه

بنابرایناهمیتصنعتکفشوهمچنینصنایعمرتبطدرجهانورونقوتحرکیکهصنعتکفشدرجامعهواقتصادای.شود میداتمرتبط

براینروندتوسعهراداردمعماریاستوتأثیرگذاریوگیری بهرهیکهتواناییهایبخشبایدموردتوجهقرارگیردویکیازکند میجاد

بنابراینیکیازوظایفمعمارانایجادفضاهای.نادیدهانگاشتهشدهاستباًیتقرحرفهمعماریدربخشصنعتکشورمانمتأسفانهلی

ازطرفیمعمارانبایدبهمراحلتولید،فلسفهکار،ا.مناسبصنعتیوشناساندنضرورتحضورمعماریدربخشصنعتبهجامعهاست

اوری بهرهدرواقع.توجهکنندزمان همشناسی زیباییهمیتعوامالقتصادي،نیازهایانسانی،عواملمحیطیواکولوژیکیومالحظات

عملکردیهای مالكمناسبکاریبایدبرهای محیطزتشکیالتصنعتیبستگیبهشرایطایجادشدهبرایپرسنلدارد،بنابراینطراحی

مدیوصادراتیصنعتکفشومقایسهآنباوضعموجود،تاحدیتولیهای فعالیتبنابراینباآگاهیازروندگذشته.اولویتداشتهباشد

واقعبینانهتریبرخوردنمودهوطور بهدرارائهراهبرهابهبودشرایطفعالیتاینصنعتوموفقمحصوالتآندربازارهایجهانیتوان ي

تناسبباموضوع،شیوهکارمعمار،خواستدرنتیجهخاصحل راهیککارگیری بهدرواقع.داریم میدرارائهراهبردهایکاراترقدمبر

  .اصولطراحیاستکارفرماو

گذشتهصنعتکفشایرانبانگاهیآیندهپهای دههصورتگرفتهدرهای تحلیلوها مقاله،ها گزارشباتوجهبهبررسیدرنتیجه

  :رانمایانساختها تحلیلژوهانهدوطیفاز

؛اند یافتهمتفاوتنگارشای زمانهدرشمار گاهصورت بهکهتوسطمتخصصانصنعتها تحلیلطیفیاز.1

مهندسعلیلشکري،مدیرمسئولوعضوهیأتم(رماهنامهتخصصیصنعتکفشمنسجموپیوستهمنتشرشدهدهای تحلیل.2

  ).دیرهجامعهمدیرانومتخصصینصنعتکفشایران

 ییآنجااز

پیوسته،منسجموساختارمندوبارویکردیآیندهپژوهانصورت بهطیفدومتقریباًیکدههگذشتهراپوششدادهوهای تحلیلکه

های تحلیلجامعصورت بهانهیرافدیگربانگاهیکلمنتشرشدهاستازطرهرسالصنعتکفشایراندرابتداییاندازها چشمعنوان بهه

  .استبرگرفتهطیفاولرانیزدر

  مروریبرفضاهایصنعتی- 2-5

قرننوزدهمبیبناهااواخرقرننوزدهمشبیهاستامادرآنجداییبینفنساختمانومعماریکهخاصهای ساختمانبهها کارخانه

محدودیتیازنظرایجادوگسترشفضاامروزهباپیشرفتیکهازنظرفنساختمانومصالحنوینایجادشده،.استرفته انیازموده

  .)1379جهانس،(آناستیدستاوردهاایندانشوکارگیری بههانداریمولیمسئلهکنونی،چگونگی
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Abstract
Research Aim:Sustainable economic development is a process of sustainable growth, which the 
productive capacity of the economy increases over time, with the rise in national income levels. 
With projecting to the boom in the footwear industry in the Iran country, it can be profitable and 
progressive. Non-oil export development strategy, taking into account the currency needs of the 
country and the instability of foreign exchange earnings from the sale of oil one of the strategies 
that is necessary along with other methods to achieve sustainable development. The purpose of this 
research is to prioritize the most important components in the design of a footwear factory with a 
sustainable economic development approach. 
Research method:In order to collect information on theoretical and research basics, the subject 
matter, sources of resources, articles, books needed and also through the Internet have been used. 
In order to collect information and information for analysis and analysis, a questionnaire has been 
used. The statistical population of this research includes the artisans and students of architecture of 
the University of Mohaghegh Ardabili, whose number is 288 people. The sampling method is also 
classified randomly. So that the components of sustainable economic development were entered 
into a questionnaire and analyzed by SPSS software.
Findings:The results of this research showed that "adopting growth ideology about costs", 50 
percent, "industry" by 43 percent, and "integrated management of the environment and economy" 
by 41 percent, respectively, in terms of dimension, the promotion of product quality has a very 
effective role. Have had. "Income", "Quality", "Support for Economic Growth", respectively, with 
income 56, quality 51, and support for economic growth with 45 percent are an effective 
component in accelerating the process of achieving sustainable economic development in the 
footwear industry.
Conclusion:In response to providing architectural space focused on the type and quality of 
architectural innovation in providing space needs of the staff and users and professors of the 
industry in the workshops, including the educational and research space that leads to optimization 
of analysis, design and production of the ultimate product In terms of design, the finished product 
costs to a level where expected profits are provided. In this regard, creating spaces such as 
establishing physical proximity in space design, such as dialogue spaces and outdoor and indoor 
interaction, creating training spaces for the design of footwear and footwear models in different 
world styles, Design conference hall and the use of experienced professors for various conferences.

Keywords: Sustainable Ecocnomic development, Footwear design,SPSS, questionnaire
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