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 نقل مطلب و تصاویر نساجی فردا با ذکر ماخذ آزاد می باشد. 
 سازمان ها، نهادها و شرکت  ها می  توانند اخبار فعالیت  های خود را به 

مجله ارسال نمایند. 
 آرا و نظرهای چاپ شده در مجله لزوماً نظر نساجی فردا نمی باشد. 

 مطالب و تصاویر دریافت شده از نویسندگان قابل بازگشت نمی باشد. 
 نساجی فردا در ویرایش کلیه مطلب دریافتی آزاد می باشد. 

 نساجی فردا  از کلیه متخصصان، اساتید و مدیران در زمینه موضوع  های 
مجله به زبان فارسی و انگلیسی مقاله و نقد می پذیرد. 

 آگاهی از نظرات و پیشنهادات شما بهترین راهنمای ما در تدارک هر چه بهتر و 
مفیدتر نساجی فردا می باشد. 
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با تشکر از 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،

w w w. n a n o t e x n e t . i r شبکــه نانــو نساجـی 
www.textiledb.com و  وب سایت علمی و اطالع رسانی
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 از بـدو تشـکیل سـتاد نانـو، برنامه های 
زیـادی در ذهـن سیاسـت  گـذاران بـرای 
داشـت.  وجـود  فنـاوری  ایـن  توسـعۀ 
سیاسـت گذاران و مدیـران نانـو بـه ابعـاد 
بودنـد  کـرده  فکـر  موضـوع  از  بسـیاری 
از آنهـا ایجـاد زیرسـاخت های  کـه یکـی 
علمـی و تحقیقاتـی بـود. سـتاد بـه انحاء 
گوناگـون تـالش کـرده بـود بـرای رشـد و 
توسـعۀ نانـو جریان سـازی کند. بـا افزایش 
متقاضیـان ورود بـه ایـن عرصـه و کمبـود 
تحقیقاتـی،  و  علمـی  زیرسـاخت های 
طبیعـی بود کـه روزبهـروز تقاضـای تأمین 
تجهیزات آزمایشـگاهی نانو، از سـتادی که 
متولـی توسـعۀ این فناوری اسـت، بیشـتر 
روی خـود  پیـش  راه  شـود. سـتاد چنـد 
داشـت. اول خریـد تجهیـزات از خـارج از 
کشـور توسـط خود سـتاد و تشـکیل یک 
اسـتفاده  دوم  ملـی؛  مرجـع  آزمایشـگاه 
ایجـاد  و  کشـور  در  موجـود  پتانسـیل  از 
هم افزایی و سـوم سـاخت تجهیـزات مورد 
ایـدۀ دوم و سـوم را عملـی  نیـاز. سـتاد 
کـرد. ایـدۀ دوم منجـر به تشـکیل شـبکۀ 
بـه  میخواهیـم  شـد.  نانـو  آزمایشـگاهی 
داسـتان ایـدۀ سـوم بپردازیم که چه شـد 
که سـاخت تجهیزات آزمایشـگاهی نانو در 

شـکل گرفت؟ کشـور 
همان طـور کـه گفتید، مسـئلۀ تجهیـزات نانو 
در کشـور خیلـی مهم بـود. مـا از همه جهت 
بـرای توسـعۀ نانـو فناوری بـه تجهیـزات نیاز 
داشـتیم. اگـر بخواهیـد کار تحقیقاتـی انجام 
دهیـد، مـاده ای بسـازید، آنالیـز کنید، تسـت 
کنیـد، قابلیـت ورود بـه بـازار و اخـذ تأییدیۀ 
محصـول را ارزیابی کنیـد و خالصه هر کاری 
کـه بخواهیـد در ایـن زمینـه انجـام دهید، به 
تجهیـزات نیـاز داریـد. حتـی بـرای تربیـت 

نیـروی انسـانی و آمـوزش و ایجـاد درک و 
فهـم فناوری نانـو هم تجهیزات حـرف اول را 
می زنـد. به ایـن دالیل تجهیزات می توانسـت 
به عنـوان گلوگاه یـا مانع بزرگی برای توسـعۀ 
فنـاوری نانـو در ایران باشـد؛ بنابراین مسـئلۀ 
در  نانـو  فنـاوری  آشـیل  پاشـنه  تجهیـزات 

بود. کشـور 

آن زمـان دو موضـوع پیش روی مـا بود. یکی 
این کـه تقاضـا بـرای خریـد تجهیـزات زیـاد 
بـود و برخـی بـدون توجـه بـه آنچـه داریـم، 
بـرای  داشـتند.  تجهیـزات  خریـد  تقاضـای 
ایـن موضـوع فکـر کردیـم کـه اول ببینم چه 
امکاناتـی در کشـور موجـود اسـت و شـبکۀ 
آزمایشـگاهی نانـو را راه انداختیـم. بخشـی از 

اشاره:
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از همان ابتدای کار، به تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان 
به  تجهیزات  تأمین  مسئله  با  زمینه  این  در  و  می نگریست  فناوری  این  توسعه   گلوگاه 
به فناوری پیچیده و سطح  نیاز  به علت  بود.  از مهمترین چالش  ها روبه رو  عنوان یکی 
باال، ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نانو یکی از گزینه هایی بود که در ابتدا امری دست  
نیافتنی می نمود؛ اما باور به توانمندی های داخلی بعد از مدت کوتاهی به بار نشست و 
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نانو از یک آرزو به یک جریان پویا در کشور تبدیل شد. 
شکل گیری این جریان در بستر فکری و فرهنگی خاصی اتفاق افتاد که دکتر سعید سرکار 
به روایت آن می پردازد. سعید سرکار دکترای تخصصی در رشتۀ فیزیک پزشکی، گرایش 
پزشکی هسته ای از دانشگاه Surrey انگلستان و از مؤسسان مرکز تحقیقات علوم و 
تکنولوژی در پزشکی بیمارستان امام خمینی است. او استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی 
تهران است و فعالیت در عرصۀ نانو را از سال 1380 آغاز کرده است؛ دکتر سرکار از سال 
1382 به عنوان عضو حقیقی به عضویت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در آمد و از سال 

1387 تاکنون عهده  دار دبیری این ستاد است.

طراحی و ساخت تجهیزات نانو در ایران: از آرزو تا واقعیت
گفت وگو با دکتر سعید سرکار- دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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نیازها با این شـبکه سـر و سـامان داده شـد.
بـود  دسـتگاه هایی  مـورد  در  دوم  مسـئلۀ 
کـه در مـورد آنهـا کمبـود و خـأ احسـاس 
می شـد. بایسـتی این هـا را تأمیـن می کردیم. 
یـک رویکـرد ایـن بـود کـه دسـتگاه ها را از 
خـارج بخریـم، اقداماتـی هـم انجـام دادیـم؛ 
امـا آن زمـان، کشـور تحریـم بـود و کسـی 
حاضـر نبـود تجهیـزات بـه مـا بفروشـد. یـا 
و  می گذاشـتیم  دسـت  روی  دسـت  بایـد 
می کردیـم  حرکتـی  یـا  نمی کردیـم  کاری 
کـه مجبـور نباشـیم در ایـن گلـوگاه مهـم 
توسـعه فنـاوری، متوقـف شـویم. مـا راه دوم 
را انتخـاب کردیـم. تصمیـم گرفتیـم با توجه 
بـه توانمندی هـای خودمان اقـدام به طراحی 
و سـاخت تجهیـزات آزمایشـگاهی کنیـم تـا 
این کـه  نیازمـان را برطـرف کنیـم.  بتوانیـم 
ادامـه  در  را  شـد  شـروع  کجـا  از  کار  ایـن 
عـرض می کنـم. در یـک مرکـز تحقیقاتی در 
بیمارسـتان امـام خمینی با آقـای دکتر صابر 
کار می کردیـم. می خواسـتیم یـک دسـتگاه 
جلسـه  واردکننـدۀ  یـک  بـا  بخریـم.   STM

گذاشـتیم و توافـق کردیـم آن را بـه قیمـت 
نماینـدۀ شـرکت  بخریـم.  یـورو  120 هـزار 
فروشـنده وقتـی داشـت از در اتـاق جلسـه 
از  بعـد  و گفـت  برگشـت  بیـرون می رفـت، 
این کـه مـن پولم را از شـما گرفتم و دسـتگاه 
را بـه شـما تحویـل دادم، نـه شـما مـن را 
می شناسـید و نـه مـن شـما را. گفتیـم یعنی 
چـه؟ گفـت شـما می دانیـد کـه در شـرایط 
تحریـم مـن بایـد این دسـتگاه را بـه نام یک 
کشـور دیگـر بخـرم و دور بزنـم و بـه اینجـا 
بیـاورم تـا بـه شـما تحویـل دهـم؛ بنابراین 

بعـد از فـروش، سـراغ ضمانـت و خدمات 
پـس از فروش و یا قطعه هـای موردنیاز را 

از مـن نگیریـد. گفتیـم ما 120 هـزار یورو 
پـول بدهیـم و دسـتگاه کار نکنـد یـا بعـد 

از چهـار روز یـک قطعـه اش بسـوزد چـه کار 
کنیـم؟ ایشـان گفـت که شـرایط مـن همین 

اسـت. قـرار شـد مـا فکرهایمـان را بکنیـم و 
بـه ایشـان خبـر بدهیـم. بعـد از آن بـا دکتر 
صابر تصمیم گرفتیم این دسـتگاه را بسـازیم 
و تـالش خـود را بـرای آن بـه کار بگیریـم، به 
ایـن امیـد کـه جـواب بدهـد و نتیجـۀ قابـل 

قبولـی ب دسـت بیایـد.

 STM یعنـی تصمیـم گرفتید خودتـان 
بسازید؟! را 

در مـورد روش انجـام کار الزم اسـت بگویـم 
کـه امـروزه دیگـر این طـور نیسـت کـه یـک 
انجـام  را  تـا صـد کار  به تنهایـی صفـر  نفـر 
دهـد. من مسـئول کلی پـروژه شـدم و دکتر 
صابـر مدیریت فنی پـروژه را برعهـده گرفت. 

مطالعـات اولیـه و طراحـی اولیه انجام 
کار   STM دسـتگاه  سـاخت  شـد. 
بسـیار پیچیده ای بـود که مبتکرانش 
بودنـد؛  شـده  نوبـل  جایـزۀ  برنـدۀ 
مـواد،  علـم  مکانیـک،  الکترونیـک، 
و  کامپیوتـر  نرم افـزار  و  سـخت افزار 
طراحـی صنعتـی هرکـدام بُعـدی از 

ابعـاد سـاخت این 
هها  سـتگا د

بایـد  باهـم  دانش هـا  ایـن   همـه  هسـتند. 
هماهنـگ شـوند تـا یـک دسـتگاه کار کنـد؛ 
 STM دسـتگاه  سـاخت  در  مـا  بنابرایـن 
توانمندی هـای مختلـف را شناسـایی کردیـم 
سـاخت  بـرای  تشکیل شـده  کاری  تیـم  و 
دسـتگاه را مدیریـت کردیـم. پسـتی و بلندی 
زیـادی وجود داشـت تـا این که توانسـتیم )با 
نمونـه ی اولیـه ی دسـتگاه( یک تصویـر اولیه 
بگیریـم. یـک نمونـۀ اسـتاندارد را بـا چنـد 
واسـطه از آمریـکا خریـداری کردیم. عکسـی 
کـه از ایـن نمونـه بایـد به دسـت می آمـد نیز 
همـراه نمونـه بـود. ما توانسـتیم یـک تصویر 
برفکـی بگیریـم کـه اتم هـای کربن را نشـان 
امـا  نبـود  تمیـزی  تصویـر  گرچـه  مـی داد. 
خیلـی خوشـحال شـدیم کـه توانسـتیم یک 
جوابـی بگیریـم. در یکی از جلسـات شـورای 
هماهنگـی سـتاد نانـو، تصاویر گرفته شـده را 
بـا خـودم آوردم. در آن زمـان آقـای مهندس 
سـجادی دبیـر سـتاد بودنـد. از ایشـان پنـج 
دقیقـه وقـت خواسـتم کـه در انتهای جلسـه 
صحبتـی داشـته باشـم. جلسـه 
تصاویـر  شـد  تمـام  کـه 
نشـان  را  دسـتگاه 
ایـن  گفتـم  و  دادم 
دسـتگاه را خودمـان 
سـاخته ایم و این هم 
تصاویر اولیـه اش. بعد 
هم پیشـنهاد دادم اگر 
یـت  حما

دهید، انجام تحقیقاتی کار بخواهید اگر 
کنید، تست کنید، آنالیز بسازید، مادهای
قابلیتورودبهبازارواخذتأییدیۀمحصول
که کاری هر خالصه و کنید ارزیابی را
به دهید، انجام زمینه این در بخواهید

تجهیزاتنیازدارید.
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کنید حاضر هسـتیم این دسـتگاه را بسـازیم. 
مهنـدس سـجادی گفت بـرای پژوهش چقدر 
می خواهیـد؟ گفتـم هیـچ! من کار پژوهشـی 
نمی خواهـم انجـام دهـم. آن قـدر از سـاخت 
ایـن دسـتگاه مطمئن هسـتم کـه می خواهم 
پیش فـروش کنـم! مـا قـرار بود یک دسـتگاه 
STM را باقیمـت 120 هـزار یـورو بخریـم؛ 

ایـن رقـم معـادل 150 میلیـون تومـان بـود. 
بـه مهنـدس سـجادی گفتـم مـا بـا همیـن 
مبلـغ، پنـج دسـتگاه STM به سـتاد تحویل 
ایـن شـرط کـه متخصصیـن  بـا  می دهیـم، 
مربوطـه کارکـرد آنهـا را ارزیابـی نمـوده و از 
از  حاصـل کار یعنـی تصاویـر گرفتـه شـده 
کننـد.  رضایـت  ابـراز  نانومتـری  نمونه هـای 
فـردای آن روز ایشـان یک چـک 50 میلیونی 
بـه  نـام مـن صـادر کردنـد و تحویلـم دادنـد، 
بدون این که قراردادی داشـته باشـیم. در واقع 
ایشـان به ادعـای بنـده اعتماد کردنـد و این، 
بار مسـئولیت ما را سـنگین تر کرد. مکانیسـم 
پیش خریـد هـم بـا همین پروژه شـروع شـد. 
به هرحـال مـا تیم را تشـکیل دادیـم و برنامه 
را بـا هدف گـذاری دو سـاله شـروع کردیـم. 
در ایـن مـدت نسـخه های مختلفـی سـاخته 
و تسـت شـدند کـه هیچ کـدام جـواب کامـل 
نـداد، امـا رو به بهبود بـود تا سـرانجام موفق 
شـدیم از نمونه هـای اسـتاندارد، تصاویـر بـا 
کیفیـت خـوب بگیریـم و از عملکـرد مطلوب 
دسـتگاه ها مطمئـن شـویم. سـر زمـان توافق 
شـده، مهنـدس سـجادی و تعـدادی دیگـر 
از دوسـتان را دعـوت کردیـم تـا از دسـتگاه 
ساخته شـده و تصویـر نمونـۀ دسـتگاه بازدید 

کننـد. در آن جلسـه مقـرر شـد کـه یکـی از 
دسـتگاه ها بـرای تحقیق و توسـعه و سـاخت 
مرکـز  در  خودمـان  بـه  جدیدتـر  مدل هـای 
تحقیقـات علـوم و تکنولوژی در پزشـکی اهدا 
شـود. پیشـنهاد دادیـم چهـار دسـتگاه دیگر 
را هـم بفروشـیم و پـول 150میلیـون تومـان 
سـتاد را بازگردانیـم که مورد قبول واقع شـد.

 در آن زمـان خریـداری بـرای دسـتگاه 
داشـت؟ وجود 

بـا  مـا  دسـتگاه ها،  ساخته شـدن  از  بعـد 
برگـزاری یـک نشسـت از اسـاتید مربوطـه از 
دانشـگاه ها از جملـه دانشـگاه هـای شـریف، 
تهـران، مالـک اشـتر، اصفهـان و چنـد مرکـز 
دسـتگاه ها  ایـن  تـا  کردیـم  دعـوت  دیگـر 
را رونمایـی کنیـم. یکـی از اسـاتید بـه مـن 
گفـت: تـو می دانـی کـه در مـورد  چه چیـزی 
ادعـا می کنـی؟ امـکان نـدارد این دسـتگاه را 
سـاخته باشـید. مـن STM را به دانشـجویان 
کـه  می دانـم  و  می کنـم  تدریـس  دکتـری 
چـه فنـاوری ای دارد! سـروکار ایـن دسـتگاه 
بـا جریـان پیکوآمپـر اسـت درحالی کـه ما در 
میکروآمپـر هـم مانده ایم! از ایشـان خواسـتم 
فـردای آن روز نمونـه ای بـه مرکـز مـا بیاورد 
تـا بـا دسـتگاه ساخته شـده تصویـر بگیرنـد. 
نتیجـه آن قـدر رضایت بخـش بـود کـه خـود 
از همـان دسـتگاه ها  ایشـان مشـتری یکـی 
دسـتگاه  چهـار  هـر  مـاه  یـک  ظـرف  شـد. 
فـروش رفـت و کل هزینـۀ سـاخت دسـتگاه 
به اضافـه 70 میلیـون تومانـی کـه خودمـان 
هزینـه کرده بودیـم، تأمین شـد. دو سـال بعد 
از سـاخت اولیـن دسـتگاه، در مناقصـه ای در 
مالـزی کـه شـرکت های آمریکایـی و کـره ای 
هـم در آن شـرکت کرده بودند، برنده  شـدیم. 
آن هـا با سـنجش کیفیت و عملکرد دسـتگاه 
و مقایسـه قیمـت آن بـا نمونه هـای مشـابه، 
متوجـه شـدند کـه با همیـن مبلـغ می توانند 
دو دسـتگاه بخرنـد، بنابرایـن محصـول مـا را 

انتخـاب کردنـد.

 قبل از جلسـه شـورای هماهنگی که آن 
پیشـنهاد را مطـرح کردید. به نظر می رسـد 
بایـد قبـل از آن اتفاقاتـی افتـاده باشـد؛ 
یعنـی باورهـا و یـا سـاختارهایی بهوجـود 
آمده باشـند کـه شـما بتوانید بـا اطمینان 
درحالیکـه  کنیـد؛  طـرح  را  پیشـنهاد  آن 
کسـی باور نداشـت چنیـن چیـزی ممکن 

. شد با
مـا قبـاًل کارهایـی کـرده بودیـم کـه سـبب 
شـده بـود توانمنـدی خودمـان را قـدری باور 
کنیـم. البتـه از روز اولـی که مرکـز تحقیقات 
پزشـکی بیمارسـتان امام خمینی را تأسـیس 
کردیـم باورمـان ایـن بود کـه این مرکـز باید 
به صـورت هدفمنـد بر روی طراحی و سـاخت 
محصـول کار کنـد، امـا طراحـی و سـاخت 
تجهیـزات پزشـکی مدنظـر بـود. هـدف ایـن 
نبـود کـه در ایـن مرکـز صرفـاً کار تحقیقاتی 
انجـام شـود. افرادی کـه در آن مرکـز بودنـد 
حـدود ده سـال تجربـه داشـتند. کارهایـی را 
انجـام داده کـه بـه بن بسـت خورده یـا موفق 
شـده بودند؛ بنابراین ظرفیـت و توانمندی در 
حوزه هـای الکترونیـک، مکانیـک و نرم افـزار 
در تیـم وجـود داشـت. عـالوه بـر بـاور بـه 
خـود و تجربـه، قدری جسـارت هـم الزم بود. 
از  درحالی کـه  می کردیـم  ریسـک  بایـد  مـا 
نتیجـه مطمئـن نبودیـم. باالخره یک کسـی 
ایـن ریسـک را پذیرفـت، اقـدام کـرد، جواب 
گرفـت. همیـن مکانیـزم قرارداد پیـش خرید 
دسـتگاه  بـرای  بـار  اولیـن  )کـه  تجهیـزات 
STM بـه کار گرفتـه شـد( تبدیل بـه الگویی 

شـد بـرای سـاخت تجهیـزات در کشـور. در 
حـال حاضـر 35 شـرکت )سـاخت تجهیزات 
نانـو( در کشـور فعـال هسـتند کـه نیازهـای 
داخـل را تأمیـن می کننـد. تعـدادی از ایـن 
شـرکت ها محصـوالت خـود را بـه خـارج نیز 

صـادر می کننـد.

اینکهگفتهمیشودصنعتنساجی،صنعتنفت،
صنعتخودروسازیوغیرهبهایندلیلاستکه
درکدرستیازصنعتنداریم.درواقعماصنعت
نساجی کارخانه تعدادی بلکه نداریم نساجی
داریم.زمانیمیتوانیمبگوییمصنعتداریمکه
پویاییوحرکتبهطرفجلووجودداشتهباشد،

مانندیکموجودزندهودینامیک
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 آیـا می تـوان گفـت تحریم هـا هـم در 
ایـن جریـان مؤثـر بوده اسـت؟

بلـه همین طـور اسـت. مـا جلسـه ای بـا وزیر 
علـوم کشـور تایلنـد داشـتیم. ایشـان وقتـی 
تنـوع و کیفیـت محصـوالت و سـطح فناوری 
اسـت  عجیـب  مـن  بـرای  گفـت  دیـد  را 
فشـرده  و  تحریم هـای سـخت  ایـن  در  کـه 
توانسـتید ایـن همـه کار انجـام دهیـد. اگـر 
ایـن تحریم هـا نبـود و دسـت شـما بـاز بـود 
چـه کار می کردید؟! من گفتـم احتماالً در آن 
صـورت هیـچ کاری نمی کردیـم! سـاده ترین 
کار ایـن بـود که پـول می دادیم و دسـتگاه ها 
)در  شـرکتی  هیـچ  چـون  می خریدیـم.  را 
شـرایط تحریـم( به مـا دسـتگاه نمی فروخت، 
یـا بایـد دسـت روی دسـت می گذاشـتیم و 
متوقـف مـی شـدیم و یـا خودمـان حرکتـی 
می کردیـم. همانطـور کـه بـا فشـار، عصـاره 
)آب( میـوه گرفته می شـود درواقع فشـار این 
تحریم هـا، عصـارۀ اسـتعدادهای متخصصیـن 
مـا را بیـرون کشـید. درواقـع مـا خودمان هم 
چنـدان متوجـه نبودیـم و بـاور نداشـتیم که 
می توانیـم ایـن کارهـا را انجـام دهیـم. اگـر 
ایـن تحریم هـا نبـود و دسـتگاه ها را از خـارج 
نمی شـدیم  متوجـه  هیچ وقـت  می خریدیـم، 
دارد.  وجـود  کشـورمان  در  ظرفیت هـا  ایـن 
تحریم هـا باعـث شـد خودمـان را بـاور کنیم 
و بـه قابلیت هـای خودمـان پـی ببریـم. )این 
و  اقتصـادی  ارزش  از  مهمتـر  خودبـاوری( 
منافعـی بود که از سـاخت دسـتگاه به دسـت 
کشـور  در  کـه  اسـت  بـاوری  همیـن  آمـد؛ 
خودبـاوری  ایـن  کـه  همچنـان  ایجادشـده؛ 
زیسـت فناوری،  ماننـد  دیگـر  حوزه هـای  در 
دارد.  جریـان  و...  دارو  پزشـکی،  تجهیـزات 
گرچـه ارزش اقتصادی تجهیزات ساخته شـده 
و ورود بـه حـوزۀ صـادرات -که باعث شـد در 
جهـان جایگاهـی پیـدا کنیـم- خیلـی مهـم 
هسـتند امـا وزن همۀ این هـا به  انـدازه ایجاد 

ایـن خودبـاوری در کشـور نیسـت.

 آقـای مهندس میرزایـی - از پایه گذاران 
سـتاد ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو و معاون 
پژوهشـی مرکـز همکاری هـای فنـاوری و 
نوآوری ریاسـت جمهـوری-  اعتقـاد دارند 
کـه بـرای نفوذ بـه اعماق فنـاوری مـا باید 
ماشین سـاز بشـویم. به نظر می آیـد یکی از 
زیرسـاخت های فکری اعضای دفتر و سـتاد 
که موجب شـد به سـمت سـاخت دسـتگاه 
برویـم همین تفکر بـود. وجـود تجربه، باور 
بـه توانمنـدی، شـرایط محیطـی و اعتقـاد 
بـه ایـن نیـاز کـه ماشین سـازی بـرای مـا 
عرصـۀ مهمی اسـت، ازجملـه عواملی بوده 
کـه دست به دسـت هـم داده و ایـن اتفـاق 
افتاده اسـت. حـال شـما بعد از سـاخت این 
ماشین سـاز  تـا  را  مـا  فاصلـۀ  دسـتگاه ها 

می بینید؟ چقـدر  شـدن 
مـا  این کـه  بـر  مبنـی  در کشـور  ادعاهایـی 
صاحـب صنعـت هسـتیم، وجـود دارد. جالب 
اسـت بدانیـد ایـن یـک اشـتباه رایـج اسـت. 
نسـاجی،  صنعـت  می شـود  گفتـه  این کـه 
صنعـت نفـت، صنعـت خودروسـازی و غیـره 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه درک درسـتی از 
صنعـت نداریـم. درواقـع مـا صنعت نسـاجی 
نداریـم بلکـه تعدادی کارخانه نسـاجی داریم. 
زمانـی می توانیـم بگوییـم صنعـت داریـم که 
پویایـی و حرکـت به طـرف جلو وجود داشـته 
باشـد، ماننـد یـک موجـود زنـده و دینامیک. 
در کارخانـه نسـاجی یک سـری ماشـین آالت 
و  خریـداری  کشـور(  خـارج  )از  نسـاجی 
آن  بـا  هـم  سـال  می شـود. 10، 15  نصـب 
و  رشـد  هیچ گونـه  می شـود.  تولیـد  پارچـه 
نمی دهـد.  رخ  دسـتگاه ها  در  به روزرسـانی 
حتـی ممکـن اسـت پارچـه ای کـه در سـال 
پانزدهـم تولیـد می شـود، کیفیتـش از سـال 
اولـی پایینتـر هـم باشـد؛ چـون دسـتگاه ها 
خودمـان  کـه  زمانـی  شـده اند.  فرسـوده 
طراحـی کنیـم و ماشـین صنعتـی بسـازیم 
در آن صـورت می توانیـم بگوییـم کـه صنعت 

نسـاجی داریـم. چـون اگـر بتوانیـم ماشـین 
صنعتـی را خودمان بسـازیم در مراحل بعدی 
می توانیـم آن را به روز کـرده و مدلهای جدید 
بـا قابلیتهـای جدیـد بسـازیم. ولی اگـر فقط 
قـرار باشـد ماشـین آالت صنعتـی را بخریم و 
نتوانیـم آن را حتـی در حد یک نرم افـزار ارتقا 
دهیـم، آن دسـتگاه بـه یـک جسـم بی جـان 
شـبیه اسـت و پویایی در آن دیده نمی شـود.
مـا در حـال حاضـر وارد حـوزه ماشین سـازی 
از  یکـی  مثـال  به عنـوان  شـده ایم.  صنعتـی 
شـرکت های سـازنده ی تجهیـزات در حـوزۀ 
تولیـد  بـرای  صنعتـی  ماشـین  نانوفیلترهـا، 
ایـن فیلترهـا را سـاخته اسـت. ایـن ماشـین 
فیلترهـای معمولـی را به فیلتـر نانویی تبدیل 
می کنـد. یـا در حـوزۀ پوشـش های سـخت، 

مدعـی هسـتیم کـه اگـر کشـوری بخواهـد، 
ایجـاد  کنیـم.  کارخانـه  برایـش  می توانیـم 
در ایـن حـوزه ماشـین آالتی می سـازیم کـه 
قطعـات بـزرگ صنعتـی را پوشـش می دهند. 
در برخـی حوزه هـا ماننـد تجهیزات پزشـکی 
و نانـو، دسـتگاه ها و ماشـین هایی در کشـور 
سـاخته شـده اسـت کـه قابلیـت رقابـت بـا 
بهتریـن شـرکت های دنیـا را دارنـد. در حوزۀ 
از  پـس  آمریکایـی  شـرکت  یـک  نانوالیـاف 
تحقیقـات بـازار بـه این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه در ایـن حـوزه، پنـج کمپانـی از آمریـکا، 
رژیـم  و  انگلیـس  ایـران،  چـک،  جمهـوری 
ایـن  می زننـد.  را  اول  حـرف  صهیونیسـتی 
شـرکت قابلیت هـا و نقـاط قـوت و ضعف این 
رقبـا را ارزیابـی و تحلیـل کـرده و درنهایـت 

کنیم باور را خودمان شد باعث تحریمها
)این ببریم. پی قابلیتهایخودمان به و
و اقتصادی ارزش از مهمتر خودباوری(
منافعیبودکهازساختدستگاهبهدست
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رقیـب  یـک  فقـط  کـه  گرفته اسـت  نتیجـه 
تهدیدآمیـز دارد کـه فنـاوران نانومقیـاس در 
ایـران اسـت. چراکـه در ایران خودشـان همۀ 
اجـزای ایـن فنـاوری را طراحـی می کننـد و 
در  یکپارچـه  را  فنـاوری  حـوزۀ  ایـن  تمـام 
دسـت خود دارنـد. خرید از خارج آسـان ترین 
کار بـرای تأمیـن نیازهـای فناوری اسـت؛ اما 
اگـر یـک دانـش فنـی توسـعه داده شـود در 
درازمـدت کاربردهـای متنوعی پیـدا می کند. 
وقتـی یک فنـاوری پلتفرمی را توسـعه دادید 
و  محصـوالت  گرفتیـد،  خـود  اختیـار  در  و 
فناوری هـای زیـادی را در دسـت داریـد؛ مثاًل 
هـر یـک از فناوری هـای نانوالیاف، فـرا صوت 
پلتفرمـی  فنـاوری  یـک  لیپـروزوم،  نانـو  یـا 
هسـتند کـه اگـر بـر هـر یـک از آنها تسـلط 
پیـدا کنیـد خیلـی از کاربردهـای مرتبـط بـا 
ایـن فنـاوری در اختیار شـما اسـت؛ بنابراین 
پلتفرمـی  فناوری هـای  بـر  تسـلط  بایـد  مـا 
را هـدف بگیریـم. کسـانی کـه متوجـه ایـن 
نکتـه نیسـتند دچـار سـطحی نگری و عـدم 
خودبـاوری هسـتند. آن ها معتقدنـد هر کاری 
هـم که انجـام دهیم بـاز از خارجی هـا عقبتر 

. هستیم

 موضوعـی که همیشـه از شـما شـنیده 
می شـود ایـن اسـت کـه توجـه بـه سـه 
و  برنامه ریـزی  سیاسـت گذاری،  حلقـۀ 
اجـرا رمـز موفقیـت در کار اسـت. اینجـا 
هـم بایـد تائید کرد کـه در جریان سـاخت 
کار  درسـت  حلقـه  سـه  هـر  تجهیـزات، 
کردنـد. سیاسـت گذارانی بودنـد کـه بـاور 
و اعتمـاد داشـتند، طبـق الگوی مناسـبی 
تصمیم گیـری و برنامه ریـزی شـد و کار هم 
بـه کاردان سـپرده شـد و اجرا به درسـتی 

شـد. انجام 
در هـر حـوزه ای، اگر سیاسـت گذاری درسـت 
و برنامه ریـزی مناسـب وجـود داشته باشـد و 
در اجـرا هـم خوب پیاده شـود، نتیجۀ دلخواه 

حاصـل می گـردد. همان طور که شـما اشـاره 
کردیـد و مـن هـم همیشـه تأکیـد کـرده ام، 
اینهـا سـه مؤلفـه هسـتند کـه در موفقیـت 
مـا مهمتریـن عوامـل بوده انـد. مـا چیـزی از 
کشـورهای پیشـرفته کـم نداریـم. این کـه ما 
بدانیـم »چه کاری« می خواهیـم بکنیم، همان 
»سیاسـت های کلـی« اسـت. »چگونـه« ایـن 
کار را می خواهیـم انجـام دهیـم که نتیجۀ آن 
»آیین نامـه و مقـررات« اسـت و در آخر »چه 
کسـی« می خواهـد ایـن کار را اجـرا و پیـاده 
کنـد. اگـر ایـن سـه حلقـه باهـم جفت وجور 
شـوند، نتیجـه حاصـل می شـود؛ مثـاًل اگـر 
برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری  بهتریـن 
صـورت گیـرد، اما اجـرای آن بـه مجموعه ای 

لَختـی دارنـد و  واگـذار شـود کـه سیسـتم 
توانمنـد نیسـتند، آن هـا کار را بـه بن بسـت 
دسـت آخر  می کننـد.  ضایـع  و  می رسـانند 
هـم نتیجـه می گیرنـد کـه ایـن سیاسـت و 
برنامـه جـواب نمی دهد و یـک ذهنیت منفی 
در کشـور ایجـاد می کننـد. یـا اگـر سیاسـت 
خوبـی اخـذ شـود؛ امـا برنامه ریـزی یـا پیاده 
سـازی خوبی بـرای آن صورت نگیـرد، بازهم 
نتیجـه نمی دهـد؛ یعنـی این سـه حلقـه باید 

خـوب طراحـی و اجرا شـود.

می رسـد  به نظـر  امـر  بـدو  در   
و  سیاسـت گذاری  فقـط  »سـتاد«  نقـش 
برنامه ریـزی اسـت و قاعدتـاً نبایـد ورودی 
به عرصۀ اجرا داشـته باشـد؛ امـا ظاهراً در 
دیـداری کـه اعضای سـتاد در سـال 84 با 
رهبـر معظم انقالب داشـتند ایشـان تأکید 

کردهبودنـد اگر دیدید جایی الزم اسـت به 
اجـرا هـم وارد شـوید و تجارب خود سـتاد 

هـم همیـن موضـوع را تائیـد می کنـد.
حـدود 10 سـال پیـش کـه خدمـت حضرت 
آقـا رسـیدیم و برنامه هایمـان را ارائـه کردیم، 
همین تعبیر شـما را مهندس سـجادی آن جا 
عنـوان کردنـد و گفتنـد سـتاد بایسـتی تنها 
سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی کنـد و نبایـد 
در اجـرا وارد شـود. بقیـۀ افـراد سـتاد نیـز 
همینطـور فکـر می کردنـد؛ امـا حضـرت آقـا 
فرمودنـد کـه اصـل حـرف خـوب اسـت، ولی 
شـما فکـر نکنید هـر سیاسـت و برنامه ای که 
تعییـن کردیـد، دیگـران به فرمان شـما عمل 
خواهند کـرد. ایشـان فرمودنـد در بعضی جاها 
کـه می بینیـد کار به خوبـی انجـام نمی شـود، 
خودتـان وارد اجرا شـوید. ایـن موضوع تأکید 
مقـام معظـم رهبری بـود و چه بینـش دقیق 
و عمیقـی بـود. سـتاد نانـو هم ایـن توصیه را 
در مدلهـای خـود بـه کار بسـت. اآلن همـه 
اذعـان دارنـد کـه تجربه ی نانو در کشـور یک 
الگـو شـده اسـت و به نظر مـن ایـن الگو فقط 
بـرای کشـور خودمـان نیسـت. مـا در برخـی 
از حوزه هـا الگـوی جدیـدی در جهـان ارائـه 
داده ایـم کـه برای کشـورهای درحال توسـعه، 
الهام بخـش اسـت. آنها باید اینطـور نگاه کنند 
کـه کشـوری مثـل ایران کـه زیرسـاخت های 
را  پیشـرفته  کشـورهای  کامـل  و  جامـع 
نمی توانسته اسـت،  هـم  آنهـا  ماننـد  نـدارد، 
سـرمایهگذاری کنـد و دارای تجـارب چنـد 
ده سـالۀ فنـاوری هـم نبـوده اسـت، توانسـته 
ایـران خـودش را  بایسـتد.  روی پـای خـود 
و  کـرده  تثبیـت  برتریـن کشـورها  بیـن  در 
توانسـته کاری کند که بقیه او را به رسـمیت 
بشناسـند. بـه ایـن معنی کـه ایران توانسـته 
خـودش را در باشـگاه فنـاوری نانـو، در دنیـا 
جـای دهـد. هر زمان کـه ده کشـور برتر دنیا 
در حـوزۀ نانـو دعـوت شـوند که سـر یک میز 
بنشـینند، ایـران یـک پای ثابت این جلسـات 

در ایران که گفت میتوان اطمینان با
کشورهای همپای نانو، فناوری عرصهی
در ما چون است. جهان پیشرفته
با را خودمان المللی بین نمایشگاههای
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اسـت. در عرصـۀ فنـاوری نانـو، ایـران روی 
پاهـای خـودش ایسـتاده و بـه بقیۀ کشـورها 
امیـد داده اسـت تـا در ایـن عرصـۀ نوظهـور 
از ابتـدا خودشـان را بازنـده تصـور نکنند. در 
نمی شـود،  می گفتنـد  خیلی هـا  هـم  ایـران 
امـا شـد. اآلن کشـورهای آمریـکای التیـن و 
آمریـکای جنوبـی عالقه منـد بـه همـکاری با 
ایـران در فنـاوری نانـو هسـتند. وزرای علـوم 
تایلنـد و فیلیپیـن بـرای گردهمایـی وزرای 
کشـورهای غیرمتعهـد بـه ایـران آمده بودنـد، 
خودشـان عالقـه داشـتند کـه بـا مـا مالقات 
ایـران در  از دسـتاوردهای  و  باشـند  داشـته 

فنـاوری نانـو بازدیـد کنند. 
امـکان ندارد یک کشـور درحال توسـعه بتواند 
برنامـه آمریـکا یـا ژاپـن را الگـوی خـود قرار 
دهـد؛ چـون بایـد سـاالنه مبالغ زیـادی برای 
ایجـاد زیرسـاخت ها و آزمایشـگاه های مجهـز 
صـرف کند. اگر کشـورهای درحال توسـعه، از 
ابتدا کشـورهای پیشـرفته را الگـوی خود قرار 
دهنـد، خـود را بازنـده می بیننـد؛ بنابراین به 

دنبـال الگـوی ایـران در این زمینه هسـتند.
دکتـر آنالویـی خاطـره ای بـرای مـا تعریـف 
می کردند؛ ایشـان یـک فرد ایرانـی در آمریکا 
اسـت کـه در فنـاوری نانـو صاحب نظر اسـت. 
کشـورهای مختلفـی بـرای سیاسـت گذاری  و 
تدویـن برنامـه راهبـردی از ایشـان مشـاوره 
بخـش  رئیـس  زمانی کـه  ایشـان  می گیرنـد. 
تحقیـق و توسـعه اینترنشـنال فایـزر بـود، به 
نانـو در آن  مصـر رفـت کـه بـرای فنـاوری 
کشـور برنامـۀ راهبـردی تدویـن کنـد. دکتر 
می خواسـتند  مصری هـا  می گفـت  آنالویـی 
الگـوی ایـران در نانو را بررسـی کنند. ایشـان 
تعجـب کرده بـود و می گفـت »مـن شـنیده ام 
کـه کشـورها می خواهنـد مثـل ژاپن بشـوند 
ولـی بـرای اولیـن بـار بـود کـه می شـنیدم 

کشـوری می خواهـد مثـل ایـران شـود«.
ایـران در  بـا اطمینـان می تـوان گفـت کـه 
عرصـه ی فنـاوری نانـو، همپـای کشـورهای 

در  مـا  چـون  اسـت.  جهـان  پیشـرفته 
بـا  را  المللـی خودمـان  بیـن  نمایشـگاه های 
کشـورهای دیگر محـک می زنیم. هرسـال در 
نمایشـگاه ژاپن، کـره جنوبی و چین شـرکت 
نمایشـگاه ها کشـورهایی  ایـن  در  می کنیـم. 
چـون آمریـکا، ژاپـن، چیـن، انگلیـس، کانادا، 
اسـترالیا و دیگر کشـورها حضور دارند. گرچه 
هنـوز آمـاری نیسـت کـه مشـخص کنـد در 
محصـوالت و فنـاوری نانـو در چـه جایگاهی 
قـرار داریـم، ولـی به صـورت شـهودی واضـح 
شـرکت های  همیـن  سـطح  در  کـه  اسـت 
کـم  آنهـا  از  چیـزی  و  هسـتیم  پیشـرفته 
باشـد،  محـدود  سـتاد  منابـع  اگـر  نداریـم. 
قطعـاً پیشـرفت و مانـدگاری در ایـن حـوزه 
کار سـختی اسـت. بایـد از ایـن الگـوی موفق 
حمایـت شـود. اگـر نانو بشـکند، امیـد مردم 
می شـکند. اینطـور تصـور می شـود کـه نانـو 
هـم کـه اینقـدر بـاال رفـت آخـرش به جایـی 

نرسـید و شکسـت خـورد.

می خواهـم  سـؤال  آخریـن  به عنـوان   
این را طـرح کنم کـه مجموع ایـن اتفاقات 
خوب که بخشـی از آن توسـط آقـای دکتر 
سـرکار و تیمشـان شـکل گرفته اسـت، در 
بسترسـازمانی مثـل سـتاد امـکان رشـد 
داشته اسـت. اگـر بخواهیـم از سـتاد نانـو 
الگـو بگیریـم بـه چـه نکاتـی در خصوص 
فرهنگ سـازمانی و فـردی خانـواده سـتاد 

می تـوان اشـاره کـرد؟
سـتاد نانـو مجموعـه ای اسـت کـه خمیرمایۀ 
پایه ریـزی  درسـت  ابتـدا  از  آن  فکـری 

خمیرمایـه  همـان  بـا  متناسـب  شده اسـت. 
و نگـرش، افـرادی کـه بـا آن همسـو بودنـد، 
بـا  نتوانسـتند  آنهایـی کـه  جـذب شـدند و 
رفتنـد.  کنـار  کننـد  حرکـت  جریـان  ایـن 
وقتـی می گوییـم که سـتاد نانو یـک خانواده 
اسـت، منظور دکتر سـرکار یا دکتر سـلطانی 
نیسـت. بلکـه تمام افـراد فعـال در نانو مدنظر 
هسـتند. مـن خیلی خوشـبخت هسـتم که با 
ایـن مجموعـه کار می کنـم. اگـر یـک تیـم با 
بهتریـن مربـی، بازیکن خوب نداشـته باشـد، 
عکـس  نمی شـود.  حاصـل  خوبـی  خروجـی 
ایـن قضیـه هـم صـادق اسـت. ایـن خانـواده 
یـک بـاور، اعتقـاد و نگرش متفـاوت از آن چه 
کـه در کشـور مرسـوم اسـت، دارند. اگـر این 
نسـخه را دسـت فـرد دیگـری بدهیـد، لزوماً 
مثـل  نمی شـود.  اول حاصـل  نمونـه  همـان 
یـک  محاسـبات  و  طراحـی  نقشـه  این کـه 
دیگـر  مجموعـۀ  یـک  دسـت  را  سـاختمان 
را  سـاختمان  ترکیـب  همـان  آیـا  بدهیـد، 
درمـی آورد؟ مـن می گویـم »نـه«. چـون آن 
اعتقـاد، هنـر و ظرافـت کاری کـه بایـد در آن 
دیده شـود، در گـروه بعـدی متفـاوت اسـت. 
در سـتاد افـراد بـا اعتقاداتشـان کار می کنند. 
سـتاد نانـو کـه شـق القمر نمی کنـد، قبـل از 
سـتاد نانـو رزمندگان مـا کار بزرگ تری انجام 
بـا دسـت خالی قدرت هـای جهـان  و  دادنـد 
آنجـا  کـه  چیـزی  آن  درآوردنـد.  به زانـو  را 
انجـام شـد چـه بـود؟ اسـلحه بـود یـا ایمان، 
اعتقـاد و از خودگذشـتگی و ایثـار؟ هـر کس، 
هـر کاری در تـوان داشـت، انجـام مـی داد و 
منتظـر دیگـری نمی شـد. مـن واقعـاً افتخـار 
می  کنـم که چنیـن همکارانی در سـتاد دارم. 
جـو حاکـم کامـاًل رفاقتی و دوسـتانه اسـت و 
رئیـس و مرئوسـی نیسـت. آن چـه کـه مهـم 
اسـت، ثبـات در تفکـر و نگـرش ایـن خانواده 
اسـت. اگـر این الگـوی کاری بخواهـد در یک 
حـوزۀ دیگـر تکـرار شـود، الزم اسـت همـۀ 

مؤلفه هـا در نظـر گرفتـه شـود.

درحالتوسعه کشور یک ندارد امکان
بتواندبرنامهآمریکایاژاپنراالگویخود
زیادی مبالغ بایدساالنه قراردهد؛چون
برایایجادزیرساختهاوآزمایشگاههای

مجهزصرفکند
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منسوجاتگرافنیدوستدارمحیطزیستقابلاستفادهدروسایلالکترونیکیقابلپوشش

وسایل الکترونیکی قابل پوشش برپایه منسوجات امکانات جدیدی را برای 
مدارهای انعطاف پایشگرهای بهداشتی درمانی و محیط زیستی، تبدیل انرژی 

و بسیاری دیگر فراهم می کنند. 
در حال حاضر محققان در مرکز گرافن کمبریج )CGC( در دانشگاه کمبریج، 
با همکاری محققان در دانشگاه جیانگنان چین روشی را برای الیه  نشانی 
جوهر گرافنی بر روی پنبه برای تولید یک منسوج رسانا ابداع کرده اند. این 
Environmentally-friendly con- تحت عنوان Carbonکار که در مجله 
 ductive cotton fabric as flexible  strain sensor based on hot
press reduced graphene oxide منتشر شده، یک حسگر حرکتی 

قابل پوشش برپایه پنبه رسانا را نشان می دهد. پارچه پنبه ای برای استفاده در 
پوشاک و منسوجات به علت قابلیت تنفس و راحتی پوشش و همچنین دوام 
شست و شویی آن رایج ترین است. این خواص هم چنین موجب می شوند 
این پارچه یک گزینه عالی برای تجهیزات الکترونیکی منسوج باشد. فرایند 
جدیدی که توسط دکتر فیلیس توریسی در CGC و همکارانش ابداع شده 
یک روش کم هزینه، پایدار و دوست دار محیط زیست برای ساخت منسوجات 
پنبه ای رسانا بوسیله آغشته سازی آن ها با یک جوهر رسانا برپایه گرافن 
می باشد. بر اساس تحقیقات دکتر توریسی بر روی فرمول بندی جوهرهای 
گرافنی قابل چاپ برای تجهیزات الکترونیکی منعطف، این گروه پرک های 
گرافنی اصالح شیمیایی یافته را که چسبندگی بیشتری نسبت به گرافن 
اصالح نشده بر روی پنبه داشتند،  ایجاد کردند. عملیات حرارتی پس از الیه 
نشانی جوهرها بر روی پارچه، هدایت گرافن اصالح شده را بهبود می بخشد. 
چسبندگی گرافن اصالح شده به الیاف پنبه مشابه روشی است که پنبه 
رنگ را در خود نگه می دارد و پس از چند بار شست و شو  همچنان رسانا 
باقی می ماند. اگرچه محققان متعددی در سراسر جهان حسگرهای قابل 
پوششی را ابداع کرده اند، بسیاری از فناوری های قابل پوشش فعلی بر روی 
قطعات الکترونیکی سخت نصب شده بر روی مواد منعطفی مانند فیلم های 
پالستیکی و منسوجات استوار است. این موارد سازگاری محدودی را با پوست 
در بسیاری از شرایط ارائه می دهند، زمانی که شسته  شوند صدمه دیده و برای 

پوشش به علت عدم قابلیت تنفس راحت نیستند. دکتر توریسی این گونه 
توضیح می دهد: سایر جوهرهای رسانا از فلزات گران بهایی مانند نقره ساخته 
شده  اند که موجب می شود برای تولید بسیار گران قیمت و ناپایدار باشد در 
حالی که گرافن هم ارزان و هم دوست دار محیط زیست و از لحاظ شیمیایی 
سازگار با پنبه می  باشد. نویسنده همکار پروفسور چاکسیا وانگ از دانشگاه 
جیانگنان افزود: این روش به ما برای قرار دادن سامانه های الکترونیکی بر 
روی بدن به  طور مستقیم اجازه خواهد داد. این یک فناوری باور نکردنی 
برای منسوجات هوشمند است.کار انجام شده توسط دکتر توریسی و دکتر 
وانگ همراه با دانشجویان تیان کری و جیشن رن چندین فرصت  تجاری را 
برای جوهرهای برپایه گرافن، اعم از فناوری  های سالمت شخصی، لباس های 
ورزشی با عملکرد باال، لباس های نظامی، فناوری قابل پوشش/ رایانه و مد 
ایجاد می کند. تبدیل الیاف پنبه به قطعات الکترونیکی کاربردی می تواند 
مجموعه کامال جدیدی از کاربردها از مراقبت های بهداشتی و سالمتی تا 
اینترنتی شدن اشیاء ایجاد کند، دکتر توریسی ذکر می کند: به  لطف فناوری 
نانو، لباس های ما در آینده می توانند دستگاه های الکترونیکی برپایه منسوجات 
را در خود جا داده و اثر تعاملی داشته باشند. گرافن، کربن به  شکل غشاهای 
ضخیم تک اتمی و بسیار رسانا می باشد. کار این گروه برپایه دیسپرس کردن 
صفحات گرافن کوچک که هر کدام کمتر از یک نانومتر ضخامت دارند، در 
یک دیسپرس برپایه آب است. ورقه  های گرافن تکی در سوسپانسیون برای 
چسبیدن خوب به الیاف کربن در طول چاپ و الیه  نشانی بر روی پارچه به 
 طور شیمیایی اصالح شده و منجر به ایجاد شبکه هادی نازک و یکنواختی 
از بسیاری از ورقه  های گرافن می شوند. این شبکه از دانه  های نانومتری 
راز حساسیت باال به کشش ناشی از حرکت است. یک نمونه منسوج پنبه 
 ای هوشمند پوشش داده شده با گرافن که به  عنوان یک حسگر کششی 
قابل پوشش استفاده شده است، نشان داده شده که به  طور قابل اعتماد تا 
500 چرخه حرکت را ، حتی پس از بیش از ده بار شست و شو در ماشین 
لباسشویی معمولی،  تشخیص می دهد. استفاده از جوهرهای گرافنی و سایر 
مواد دوبعدی مرتبط)GRMs( برای ایجاد قطعات و وسایل الکترونیکی ترکیب 
شده با پارچه  ها و منسوجات نوآورانه در مرکز پیشرفت های فنی جدید در 
صنعت منسوجات هوشمند است. هم چنین دکتر توریسی و همکارانش در 
CGC در مرکز Graphene Flagship پروژه ای را تحت حمایت کمیسیون 

اروپا برای آوردن گرافن و فناوری های GRM به کاربردهای تجاری اختصاص 
داده اند. گرافن و GRMs در حال تغییر چشم  انداز علم و فناوری با خواص 
فیزیکی جذاب در الکترونیک، فوتونیک، سنجش، تجزیه و ذخیره  سازی 
انرژی است. ضخامت اتمی گرافن و خواص الکتریکی و مکانیکی عالی مزایای 
بسیار خوبی را می دهد و موجب الیه  نشانی فیلم بسیار نازک، منعطف و 
هادی بر روی سطوح و- با این روش جدید- هم چنین منسوجات می شود. 
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الهامازرتیلبرایایجادرنگهاینانوساختارپیشرفته
ــا  ــی ی ــا موجــود در رتیــل آب ــی بازســازی رنگ هــای روشــن پوی توانای
پرهــای طــاووس بــه  لطــف تحقیقــات علــم زیســت  تقلیــدی در حــال 

تبدیــل شــدن بــه یــک واقعیــت اســت. 
بازســازی رنگ هــای نانوســاختار موجــود در رتیــل آبــی کــه منعکــس 
ــان  ــی از محقق ــط گروه ــت توس ــی اس ــوری تداخل ــواج ن ــده ام کنن
ــی  ــا همــکاران بین الملل ــاوری کارلســروهه)KIT( همــراه ب مؤسســه فن

ــت.  ــده اس ــر ش امکان پذی
بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده در مجلــه CE، نانوســاختارها رنــگ  
هــای زنــده  تــری را نســبت بــه رنگدانه  هــای متــداول تولیــد می کننــد 
بدیــن معنــی کــه می تواننــد بــرای رنــگ  آمیــزی در صنایــع آرایشــی و 

بهداشــتی جایگزیــن رنگدانه هــای رایــج شــوند.
ــر  ــمی و بادوام ت ــاختاری غیرس ــای س ــان، رنگ ه ــه محقق ــه  گفت  بب
ــش  ــنتی پی ــای س ــا را از رنگدانه ه ــوارد آن ه ــن م ــه ای ــتند، هم هس

می انــدازد. 
ــه امــروز، مشــکل رنگ هــای ســاختاری در تولیــد  ــا ب ــا ایــن حــال ت ب
ــوده  اســت، زیــرا ایــن رنگ هــا بــه  شــدت رنگیــن کمانــی  صنعتــی ب
هســتند، بدیــن معنــی کــه تغییــرات رنــگ وابســته بــه زاویــه  ای اســت 

کــه مشــاهده می شــود. 
رادوانــول حســن صدیــق محقــق KIT در همــکاری بــا محققــان ایــاالت 
متحــده و بلژیــک توضیــح داد کــه گروه تحقیقاتــی وی بــا مطالعه رتیل 
آبــی  قــادر بــه توســعه یــک روش جدیــد تکثیــر نانوســاختارها شــده اند 
کــه رنــگ بــا تغییــر زاویــه رویــت جســم ثابت باقــی بمانــد. صدیــق که 
در حــال حاضــر بــا موسســه فنــاوری کالیفرنیــا همــکاری می کنــد، در 
گــزارش مجلــه CE عنــوان کــرد: ایــن روش می توانــد بــرای اولیــن بــار 
گام مهمــی بــه  ســوی آینــده ای باشــد کــه در آن رنگ هــای ســاختاری 
جایگزیــن رنگدانه  هــای ســمی شــوند کــه در حــال حاضــر در صنایــع 
نســاجی، بســته  بنــدی و لوازم آرایشــی و بهداشــتی مــورد اســتفاده قرار 

می  گیرند. 

ــی در  ــاختار تناوب ــود س ــا وج ــی ب ــل آب ــه رتی ــد ک ــان دریافتن محقق
ــا  ــد ت ــدارد. محققــان ســعی کردن موهایــش، حالــت رنگیــن  کمانــی ن

ــد.   ــازی نماین ــی را شبیه س ــاختار طبیع ــن س ای
بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده، مــدل آن هــا برطبــق فرایندهــای زیر 

ــه  دســت آمد: ب
محققــان دریافتنــد کــه موهــای روی رتیــل یــک ســاختار چنــد الیــه، 

گل ماننــد دارد.
رفتــار انعکاســی موهــا بــا اســتفاده از شــبیه  ســازی کامپیوتــری تحلیل 
شــد. مــدل  ایــن ســاختارها بــا اســتفاده از چاپگرهــای نانــو ســه  بعــدی 
تولیــد شــد و با شــبیه  ســازی بهینــه شــد. در نهایــت، یک ســاختار گل 
ماننــد ایجــاد شــد کــه بــا تغییــر زاویــه دیــدن تــا 1۶0 درجــه از یــک 

رنــگ یکســان برخــوردار بــود. 
در حالی کــه نتیجــه  ی ایــن فنــاوری، بزرگ تریــن زاویــه ی دیــد بدســت 
آمــده بــرای رنگ هــای ســاختاری مصنوعــی تــا بــه امــروز اســت، امــا 
توســعه ایــن روش بــه  علــت عــدم امــکان چــاپ نانــو ســه  بعــدی، دچار 

وقفه شــده اســت.
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نانوالیافدرهدفونهایجدیدشرکتدنون

شـرکت دنـون با بیـش از نیم دهـه تجربـه ، هدفون های جدیـدی را با 
باالتریـن قابلیـت به بـازار عرضه کرده اسـت. 

دنـون یکـی از مشـهورترین تولیدکننـدگان هدفـون با کیفیـت باال در 
AH- جهـان اسـت کـه محصـول قدرتمنـد خـود را در جهـان بـا نـام
D7200  معرفـی کـرده اسـت کـه از نانوالیـاف در تولیـد این محصول 

اسـتفاده شـده اسـت. در حالی کـه شـاید ایـن نـام جذابیـت چندانـی 
بـرای عالقـه  منـدان بـه موسـیقی ایجـاد نکنـد.  ایـرکاپ  هـا در یـک 
پوشـش گردویـی قـرار گرفتند کـه حتی پیـش از این که شـما هدبند 
توخالـی سـاخته شـده از چـرم پوسـت گوسـفند را لمـس کنیـد، بـه 

 انـدازه کافـی درجـه یک بـه نظر می رسـند. 
محفظـه گردویـی طبیعـی تنهـا بـرای زیبایـی نیسـت بلکـه گرمـا و 
صداهـای بلندگـو مانند ایجـاد می کند که به واسـطه  اثـر خودمیرایی 
صـدا در چـوب متراکـم  و تاثیـر شـکل منحصربفـرد آن در تشـدید و 

انعـکاس صدا اسـت. 
 FreeEdge در زیـر پوشـش در قسـمت بلندگوها از فـن آوری درایـور
پنجـاه میلی متـری منحصربفـرد ایجاد شـده از مواد نانولیفی اسـتفاده 
می شـود. دیافراگـم درایـور FreeEdge پنجـاه میلی متـری در مرکـز 
AH-D7200 قـرار دارد کـه از مـواد نانولیفـی بـه  علت اسـتحکام باال و 

جرم پایین سـاخته شـده اسـت.
ایـن درایورهـا یـک حرکـت پیسـتونی دقیـق و بـدون اعوجـاج و   
هم چنیـن خودمیـرا بـرای حـذف تشـدیدهای ناخواسـته در دیافراگم 
دارنـد و در یـک فضـای نرم و منطبق قـرار گرفته که موجب می شـود 

حرکت آن در پاسـخ به سـیگنال موسـیقی برای ایجـاد بهترین صدای 
ممکـن بـدون آن که خم یا کج شـود، آسـان تر شـود. در موتور محرک 
ایـن دیافراگـم از CCAW )سـیم آلومینیومـی پوشـیده شـده با مس( 
بـرای خفیـف نگه داشـتن صدای فنـر تا حد امـکان خفیـف و به عالوه 
آهنرباهـای نئودیمیومـی به شـدت قوی)بیـش از یـک تسـال( بـرای 

افزایـش خطی بودن و سـرعت پاسـخ اسـتفاده شـده اسـت. 
همـه این هـا بدیـن معنی اسـت که به  لطـف این طراحـی منحصربفرد 
ابداع شـده توسـط مهندسـین هدفـون دنون و مـواد ژاپنی پیشـرفته، 
انـرژی کل سـامانه درایـور در موسـیقی ارائـه شـده بـه گوش هـای 

شـنونده هدایت می شـود.
*فنـاوری درایـور FreeEdge پنجاه میلی متری منحصربفرد سـاخته 

شـده از مواد نانولیفی
*ایرکاپ های چوبی واقعی

7N ارتباط کیفیت فوق  العاده باال با کابل مسی بدون اکسیژن*
*راحتی پوشش فوق  العاده

*ساخت لوکس
*تنظیم کامل متناسب با همه سرها

بـه  نظـر می رسـد دنـون واقعـا بـه ایـن هدفون هـا مفتخـر باشـد، بـه 
طـوری کـه آن ها را به عنوان دسـتاورد صدسـاله شـرکت در تولید صدا 
معرفـی می کنـد. در یـک مصاحبـه مطبوعاتـی آن هـا عنـوان کردنـد: 

صـدای عالی و راحتـی بی  همتای 
طراحـی  حاصـل    AH-D7200

شـرکت  کارشناسـان  از  گروهـی 
دنـون برای کسـانی اسـت کـه در 
گـوش دادن بـه موسـیقی بسـیار 

سـختگیر هسـتند.
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پارچهاینوینباقابلیتتامینانرژیازنورخورشیدوباد!

ورودگوگلبهصنعتپوشاکباجدیدترینسبکتوسعهمحصولدرنسلهفتمنوآوری

پژوهشگران موسسه فناوری جورجیاتک موفق به ارائه پارچه ای نوین با 
قابلیت تامین انرژی از نور خورشید و باد در حین حرکت شدند. به گفته 
آن ها این فناوری کمک می کند تا از طریق ترکیب دو منبع تامین انرژی 
الکتریکی )خورشید و باد( بتوان البسه ای را تولید نمود که قادرند انرژی 
مورد نیاز دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن های هوشمند یا 
سیستم های موقعیت یاب جهانی )GPS( فراهم نمایند. از نظر ژانگ لین 
وانگ، استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد جورجیاتک چنین منسوجات 
راه حلی نوین و ساده برای شارژ دستگاه های الکترونیکی همراه در یک روز 

آفتابی یا همراه با وزش باد است. 
از یک ماشین  این پروژه، برای ساخت چنین منسوجی،  تیم محققان 
نساجی تجاری، سلول های خورشیدی ساخته شده از الیاف پلیمری به 
همراه نانوژنراتورهای تریبوالکتریک فیبری استفاده نموده اند. نانوژنراتورها 
بکارگرفته شده قادرند تا به کمک اثر تریبوالکتریک و القای الکترواستاتیک 
مقدار کمی انرژی الکتریکی را از حرکات مکانیکی نظیر چرخش و لرزش 
تولید نمایند. دکتر وانگ پیش بینی می کند که با بافتن این پارچه 320 
میکرومتری نازک به همراه رشته های پشم می توان از آن در تولید چادر، 
پرده و حتی البسه بهره برد. در پارچه نوین تولید شده، نانوژنراتورهای 
فیبری انرژی الکتریکی ایجاد شده از تماس حین حرکت مواد پلیمری 
خاصی با دیگر مواد را ذخیر می نمایند. همچنین برای بخش برداشت انرژی 
خورشیدی نیز از آندهای نوری )photoanodes( سبکی به شکل سیم 
استفاده شده که می توانند به همراه الیاف در پارچه بافته شوند. به طورکلی 
ساختار پارچه تولید شده بر پایه مواد پلیمری ارزان و سبک و سازگار با 
محیط زیست است. به گفته دکتر وانگ تمامی الکترودهای به کاررفته در 
این پارچه نیز در یک فرآیند بسیار کم هزینه تولید شده اند که امکان توسعه 

در مقیاس صنعتی و تجاری را داراست.

آزمون های صورت گرفته بر روی محصول ارائه شده حکایت از توان بالقوه 
باال و مطلوب آن حتی در محیط هایی خشن دارد. به عنوان مثال در جریان 
یک آزمایش، نمونه ای با ابعاد یک برگه کاغذ دفتر از آن را به انتهای یک 
میله در بیرون پنجره یک خودرو متصل کردند که در کمال تعجب نتایج 
نشان از تولید مقدار قابل توجهی انرژی الکتریکی توسط این نمونه آن هم 

در یک روز ابری در حین حرکت داشت. 
ارائه دهندگان این پارچه همچنین نمونه ای بین ۴ تا 5 سانتی متری از 
پارچه را زیر نورخوشید و در حین حرکت مورد ارزیابی قرار دادند که 

توانست یک خازن را تا 2 ولت تنها طی یک دقیقه شارژ نماید.
گرچه تاکنون محققان این پروژه توانسته اند تا پارچه ای نوین با قابلیت 
تامین انرژی از نور خورشید و باد تولید نمایند که مقاومت و دقت بسیار 
خوبی در جریان استفاده های مکرر دارد، اما آن ها همچنان در پی آنند 
عمر مفید این محصول را هرچه بیشتر باال برده و آن را برای استفاده های 
صنعتی بهینه سازی نمایند. از جمله ویژگی های دیگری که این محققان به 
دنبال دستیابی به آن هستند، عملکرد بهینه و بدون اختالل این پارچه ها 

در زیر باران و رطوبت های باال است.

هفته هــای گذشــته خبــری در رســانه  ها منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه 
گــوگل بــا اطالعــات شــخصی و ویژگی هــای شــما برایتــان لبــاس مــی 
ــا خوانــدن ایــن خبــِر، دو ســوال کلیــدی در مــورد فناوری هــا  دوزد!  ب
و ســبک توســعه محصــوالت مبتنــی بــر آن هــا کــه پــای گــوگل را بــه 
ــه  ــاز کــرده در ذهــن مخاطبــان نقــش می بنــدد. ب صنعــت پوشــاک ب

نظــر می آیدصحبــت از آ ن هــا خالــی از لطــف نیســت.
 data ــام ــا ن  در ایــن خبــر آمــده گــوگل سیســتم یــا احتمــاال اپــی ب
dress  را بــا کمــک برنــد لبــاس IvyRevel توســعه داده کــه می توانــد 

بــا انتخــاب مصــرف کننــده، پیشــنهاد کامــال منحصــر بــه فــردی بــرای 
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پوشــاک هــر شــخص ارائــه دهــد. بــر ایــن اســاس گــوگل بــا طراحــی 
API اختصاصــی خــود بــا نــام Snapshot API  با جمــع آوری اطالعات 

ــدن،  ــن، دوی ــی )راه رفت ــرکات فیزیک ــون ح ــما همچ ــخصیتی ش ش
رانندگــی و...(، موقعیــت آب و هــوای محــل ســکونت، میزان اســتفاده از 
هدفــون و ســبک خــاص موســیقی مــورد عالقه و... از ســاعت هوشــمند 
و یــا مویایــل شــما پیشــنهادی ارائــه می دهــد کــه بصــورت هفتگــی بــه 
روز شــده و می توانــد برحســب موقعیت هــای مــورد عالقــه و یــا فصلــی 
  Ivy ــد ــر برن ــزودی عــالوه ب شــما تغییــر کنــد. گــوگل اعــالم کــرده ب
ــد روز  ــایر طراحــان م ــا س ــای بیشــتری ب ــاال همکاری ه Revel احتم

دنیــا خواهــد داشــت.
ــا  اســتفاده از چنیــن  ــن اســت کــه آی ــر ای ــن خب ــل ای ســوال اول ذی
ــا  همچنــان  ــر هســت ی ــرای تولیــد انبــوه امــکان پذی ــی ب فناوری  های
چنیــن اخبــاری صرفــا از ظهــور فناوری هــای فانتــزی خبــر می دهنــد 
ــازار نخواهنــد داشــت؟ بــرای پاســخ دقیق تــر بــه  و مــا بــه ازایــی در ب
ایــن ســوال، شــما را بــه مطالعــه گــزارش جدیــد موسســه ســاینتیفیکا 
بــا عنــوان ” چگونــه همگرایــی فناوری هــا، چهارمیــن انقــالب صنعتــی 
را بــرای مــد رقــم می زنــد؟” کــه بــزودی در شــبکه نانونســاجی منتشــر 
خواهــد شــد دعــوت می کنــم. بطــور کوتــاه می تــوان نوشــت، تجــاری 
شــدن چنیــن فناوری هایــی نــه تنهــا بــه هیــچ وجــه دور از دســترس 
نیســت بلکــه ســیگنال های موجــود نشــان از تحــوالت تکان دهنــده در 
صنعــت پوشــاک و مــد در آینــده نزدیــک دارنــد. در ایــران هــم خبرهای 
خوبــی در ســطح توســعه فنــاوری و محصــوالت پیشــرفته نســاجی و 
پوشــاک شــنیده می شــود کــه در آینــده نزدیــک بــا صــدای بلندتــری 

شــنیده خواهنــد شــد.
دنیــای کســب و کار همزمــان بــا توســعه ســریع فنــاوری در دنیا شــاهد 
توســعه مدل هــای جدیــد توســعه محصــول نیــز هســت. امروزه توســعه 
ــد اســتفاده از ســبک های توســعه محصــول  ــه نیازمن محصــول نواروان
جدیــد اســت کــه ضمــن فراهــم آوردن بســتر توســعه محصــول، بــازار 
ــای  ــا ارتق ــان ب ــن اســاس همزم ــر ای ــد. ب ــک کن ــز تحری ــواوری را نی ن
نســل های مختلــف نــواوری شــاهد ارتقــای ســبک های توســعه 
ــا  ــی ب ــای خط ــواوری از مد ه ــای ن ــم. مدل ه ــز بوده ای ــول نی محص
ــه و  ــازار )نســل اول و دوم(، مدل هــای دوگان ــا ب ــاوری ی ــر فن ــز ب تمرک
ــاز و یکپارچــه )نســل  چندگانــه ) نســل ســوم و چهــارم(، مدل هــای ب
پنجــم(، مدل هــای مبتنــی بــر  نــواوری بــاز )نســل ششــم( حــاال بــه 
مدل هــای نــواروی مبتنــی بــر کاربــر )نســل هفتــم( تکامــل پیــدا کرده 
ــا همگرایــی فناوری هــا و زیرســاخت های شــبکه ای بســرعت در  کــه ب
حــال توســعه اســت. در ایــن نســل، شــاهد از بیــن رفتــن مــرز تولیــد 
کننــده و مصــرف کننــده هســتیم و کاربــران  کامال در توســعه محصول 
مشــارکت دارنــد.  حــاال بــه نظــر می رســد تصمیــم گــوکل بــرای ورود 

ــرای  ــازی ب ــر آغ ــن مــدل کســب و کار خب ــا ای ــه حــوزه پوشــاک  ب ب
توســعه جهانــی ایــن ســبک در صنعــت پوشــاک و مــد خواهــد بــود.

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، در ایــن ســبک توســعه محصــول کــه در 
25 ســال اخیــر و همزمــان بــا توســعه نســل های نــواوری توســعه پیــدا 
کــرده، معمــاری بنــگاه نــواور بــر پایــه دو ســتون “دسترســی جهانــی به 
منایــع و اســتعدادها” و ” تجربیــات هــم آفرینــی شــخصی ســازی” بنــا 
نهــاده شــده و در واقــع بــه جــای تمرکــز بنــگاه بــر شناســایی و جمــع 
آوری نیازهــای مشــتری، تامیــن کننــدگان مختلــف از مشــارکت کاربــر 

اســتفاده کــرده و بــه یــک نیــاز او پاســخ می دهنــد.
اصــول کلیــدی ســبک توســعه محصول بــا مشــارکت کاربران بــه عنوان 
طــراح یــا ســازنده، طراحی مبتنی بــر پالتفــورم، ماژوالریتی و سفارشــی 
ســازی انبــوه می باشــد کــه پیــش از ایــن رویزرویــز در صنعــت خــودرو، 
لگــو در صنعــت اســباب بــازی، آدیــدادس در صنعــت لــوازم ورزشــی و 
… بکارگرفتــه شــده و هــم اکنــون بــا پیشــگامی گــوگل بــرای ارائــه 
نســل جدیــدی از محصــوالت پوشــیدنی در صنعــت پوشــاک تحقــق 

پیــدا خواهــد کــرد.
ــب و کار  ــد کس ــای جدی ــریع مدل ه ــعه س ــا توس ــم ب ــران ه  در ای
خدماتــی، ایــن ســبک در فــروش پیتزایپرپــروک بصــورت موفق-آمیزی 
آزمایــش شــده اســت. در پرپــروک ایــن امــکان فراهــم آمــده کــه شــما 
ــذای  ــپز غ ــن سرآش ــورت آنالی ــزا بص ــک پیت ــزای ی ــفارش اج ــا  س ب
خودتــان باشــید و قطعــا ایــن مــدل مبتنــی بــر کاربــر بــا تکمیــل در 
حــوزه خدمــات بــزودی بــه بخــش تولیــد و توزیــع نیــز منتقــل خواهــد 

شــد.
قطعــا از آنجــا کــه انعطــاف در شناســایی نیــاز مخاطــب و چابکــی در 
ــرای  ــت ب ــاک اس ــت پوش ــعه صنع ــات توس ــول از ضروری ــه محص ارائ
داشــتن صنعتــی رقابــت پذیــر نبایــد بــه ســادگی از کنــار ایــن مدل هــا 
ــرای آن چــاره  ــد ب ــران بای ــه ای کــه صنعــت پوشــاک ای گذشــت. نکت
ــا در پشــتیبانی و  ــا همــه کــم مهری ه ــه ب ــت اینســت ک ــد. واقعی کن
نوســازی صنعــت پوشــاک و خصوصــا مشــکل کمرشــکن قاچــاق بــرای 
تولیدکننــدگان داخلــی، مســیرهای جدیــد و امتحــان پــس داده بایــد 
ــرای آینــده  ــدی ب ــن صنعــت ســربراورند و مســیرهای جدی از درون ای

پوشــاک ایــران بســازند.
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آشناییباروشریسندگیچرخانهایبرایتولیدنانوالیاف

Kit Park- روشی است که توسط گروه ،)RJS )ریسندگی جت چرخانه ای
er’s Disease Biophysics برای تولید نانو الیاف ابداع شده و مانند 
دستگاه تولید پشمک کار می کند. مواد لیفی- شناخته شده با خواص 
چقرمگی، دوام و قابلیت انعطاف- در همه چیز از جلیقه   های ضدگلوله تا 
الستیک   ها، سامانه   های فیلتراسیون و داربست  های سلولی برای مهندسی 
بافت و پزشکی ترمیمی مورد استفاده قرار می  گیرند. خواص این مواد هر 
چه که الیاف کوچکتر می  شوند، قوی   تر و سخت   تر می  شود. اما تولید الیاف 
خاص که بسیار کوچک باشند، یک چالش مهندسی است. در حال حاضر، 
محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی)SEAS( هاروارد جان پالسون 
و موسسه ویس برای مهندسی الهام بیولوژیکی در هاروارد روش جدیدی را 
برای تولید و جمع   آوری نانوالیاف و کنترل اندازه و مورفولوژی آن  ها ابداع 
کرده  اند. این روش می  تواند منجر به تولید جلیقه   های ضدگلوله و زره     های 
محکم  تر و بادوام  تر و داربست  های سلولی قوی تر برای ترمیم بافت شود. 
Macromolecular Materials and Engineer-  این تحقیق در مجله

ing منتشر شده است. نانوالیاف قطری کوچک  تر از یک میکرومتر دارند. 
اکثر روش های تولید نانو الیاف بر حل شدن پلیمرها در یک محلول 
استوار هستند که با تبخیر حالل، الیاف شکل می  گیرند. ریسندگی جت 
 Kit Parker’s Disease روشی است که توسط گروه ،)RJS(چرخانه ای
Park- .ابداع شده و مانند دستگاه تولید پشمک کار می  کند Biophysics

er استاد مهندسی زیستی و فیزیک کاربردی گروه Tarr در SEAS و 
عضو اصلی موسسه ویس می   باشد. یک محلول پلیمری مایع درون مخزن 
بارگذاری شده و از طریق یک روزنه کوچک بواسطه نیروی گریز از مرکز 
که موجب چرخش دستگاه می  شود، تحت فشار قرار می گیرد. همان  طور 
که محلول مخزن را ترک می  کند، حالل بخار شده، پلیمرها سفت شده 
و به   صورت الیاف نازک و کوچک کشیده می  شوند. Parker بیان کرد: 
این پیشرفت مهم است چراکه به ما اجازه تولید محفاظ های بالستیک 
در  امروز  از آن  چه  کاربردی  تر  و  انعطاف پذیرتر  را می  دهد که سبک  تر، 
دسترس است،   باشد. این اختراع نه تنها موجب نجات جان سربازان در 
جنگ می  شود، بلکه به کاهش حرکات آسیب زای تکراری که سربازان 
در طول جنگ از آن رنج می  برند، کمک می کند. به گفته گرانت گونزالس 

دانشجوی کارشناسی ارشد در SEAS و نویسنده اول مقاله، ریسندگی 
جت چرخانه  ای برای اکثر الیاف پلیمری که شما می  خواهید تولید کنید، 
عالی است. با این حال، برخی از الیاف نیاز به حاللی دارند که به راحتی 
تبخیر نمی   شود. برای مثال، پاراآرامید پلیمری که برای تولید کوالر مورد 
استفاده قرار می   گیرد در سولفوریک اسید حل می  شود که تبخیر نمی   شود. 
این محلول فقط در مقابل دیواره  های دستگاه بدون تشکیل الیاف رسوب 
می کند. روش های دیگر، مانند الکتروریسی که از یک میدان الکتریکی برای 
کشش پلیمر به یک لیف نازک استفاده می کند و هم  چنین نتایج ضعیفی 
برای کوالر و سایر پلیمرها مانند آلجینات که برای داربست  های مهندسی 
بافت و DNA استفاده می   شود، دارد.  گروه هاروارد بر این چالش  ها بواسطه 
توسعه یک سامانه ترریسی غلبه کرد، که از همان اصول به   عنوان سامانه 
RJS استفاده می  کند اما بر ته   نشینی به   جای تبخیر برای جدا کردن 
حالل از پلیمر متکی است. در این سامانه، که ریسندگی جت چرخانه  ای 
غوطه   ور)iRJS( نامیده می  شود، زمانی  که پلیمر از مخزن خارج می  شود، 
ابتدا از یک ناحیه دارای هوای آزاد عبور داده می   شود، جایی   که پلیمرها 
کشیده شده و زنجیرها ردیف می   شوند. سپس محلول وارد یک حمام مایع 
شده که حالل را حذف کرده و پلیمرها را برای ایجاد الیاف جامد ته   نشین 
می  کند. از آن  جا که حمام نیز در حال چرخش می   باشد- مانند آب در غذا 
ساز- نانوالیاف جریان گردابی را دنبال کرده و در اطراف جمع   کننده در 
حال چرخش در مرکز دستگاه پیچیده می  شوند. با استفاده از این سامانه، 
گروه نانوالیاف نایلون، DNA، پاراآرامید مقاوم در برابر بالستیک و آلجینات 
تولید کردند. این گروه توانسته قطر لیف را بواسطه تغییر غلظت محلول، 
سرعت چرخش و فاصله طی شده توسط پلیمر از مخزن تا حمام تنظیم 
کند. گونزالس بیان کرد: بواسطه توانایی تعدیل استحکام لیف ما می  توانیم 
یک داربست سلولی ایجاد کنیم که می  تواند از عضالت اسکلت و بافت  های 
طبیعی الهام بگیرد. این سامانه توانست به ما امکان تولید پانسمان زخم از 
مواد یا دانه   های آلجیناتی و سلول  های رشد کرده بر روی داربست ها برای 
مهندسی بافت را بدهد. از آن  جا که الیاف بواسطه یک گرداب چرخشی 
جمع   آوری شدند، این سامانه هم  چنین ورقه   های کامال ترازشده ای را تولید 
کردند که برای ایجاد داربست و مواد مقاوم در برابر بالستیک اهمیت دارند.
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نانوالیافسلولزیبامبوتهدیدیکهبهفرصتتبدیلشد

استفاده از بیشه های بامبوی وحشی در ژاپن منجر به تولید ماده ای شده 
است که می تواند موجب تغییر فرایندهای تولید برای محصوالتی اعم از 
پوشک تا خودرو شود. شرکت Chuetsu Pulp & Paper با همکاری 
دانشگاه کیوشو روشی را برای ایجادنانو الیاف سلولزی بامبو )CNF(  ابداع 
کرده است که پنج برابر قوی تر از فوالد بوده اما تنها یک پنجم وزن این فلز 

را دارد.
مانع بزرگ هزینه های تولید است. انتظار می رود این شرکت تولید تجاری 
CNF را در ماه ژوئن در کارخانه Sendai خود در ساتسوما- سندای، استان 
کاگوشیما آغاز کند. این شرکت قصد دارد 100 تن از CNF را در یک سال 
تولید کند. CNF متشکل از ساختارهای مشبک ریزی از الیاف سلولز است 
که به منزله ی دیواره های سلولی گیاه هستند و توسط تجزیه خمیر چوب 
به قطعات بسیار ریز ایجادشده اند. ضخامت CNF حدوداً 10 نانومتر و یا یک 

ده هزارم نازکی یک مو است. )یک نانومتر یک میلیاردم متر است(.
زمانی که CNF با پالستیک ها یا الستیک مخلوط شود، استحکام مواد را 
بهبود بخشیده و از تغییرات شدید در شکل آنها ناشی از نوسانات درجه 
حرارت جلوگیری می کنند. CNF را می توان از انواع گیاهان تهیه کرد، اما 
CNF مشتق شده از بامبو نسبت به مواد به دست آمده از سایر انواع درختان 
به راحتی با پالستیک ها و دیگر انواع رزین ترکیب می شوند. تولید CNF هم 
چنین می تواند به حل یک مشکل زیست محیطی کمک کند. شهرداری ها 
در سراسر ژاپن در حال تالش برای از بین بردن بیشه های بامبو بزرگ و 
رسیدگی نشده هستند که می توانند تأثیر فاجعه آمیزی در جنگل های سایر 
درختان اطراف داشته باشند. در استان کیوتو، درختان سرو و سدر ژاپنی 
از آسیب های ناشی از بیشه های بامبوی رهاشده، خشک شده اند. جوانه های 
جدید می توانند به سرعت از ریشه های بامبو پخش شده ایجاد شوند. شاخه ها 
نیز به سرعت به بلندی حدود 20 متر رسیده، نور خورشید را مسدود کرده 
و موجب از بین رفتن سایر گیاهان در اطراف آن ها شوند. درنتیجه، خاک 
سست می شود. این فرایند ممکن است به رانش زمین نزدیک بیشه بامبو 
زمانی که گردبادی به استان کاگاوا زد، کمک کرده باشد. کاگوشیما، استان 
ژاپنی با بزرگ ترین حوزه باغ های بامبو است. شهر ساتسوما- سندای در 
بخش غربی این استان با مشکل روبه رشد بیشه های بامبو رهاشده مواجه 

است چراکه صاحبان آنها برای نگه داری از این گیاهان بسیار پیر شده اند.
 Chuetsu Pulp & در یک درخواست از مقامات محلی و دیگران، شرکت
Paper بیست هزار تن از بامبو را در شهر از تاریخ 1۹۹۸ خریداری کرده 
است. این شرکت از بامبو کاغذ تولید کرد اما هم چنین به طور مؤثر پژوهش 
درباره CNF ساخته شده از بامبو را آغاز کرد. به گزارش آژانس جنگل داری، 
ژاپن در سال 2012 دارای 1۶1000 هکتار باغ های بامبو بوده است، یک 
افزایش 12 درصدی از سال 1۹۸1 بامبو برای زغال، کاغذ، مواد سنگ فرش 
جاده و سایر محصوالت مورداستفاده قرار گرفته است اما تقاضا برای این 
چوب کاهش یافته است. شیه گو سوزوکی، استاد جغرافیای زیست محیطی 
در دانشگاه Rissho عنوان کرد: برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر 
بیشه های بامبو هیچ چاره ای به جز قرار دادن کاربرد تجاری )از بامبو( در 
مسیری برای موفقیت وجود ندارد.CNF ایجادشده از سایر گیاهان به جز 
بامبو در محصوالتی مورداستفاده قرارگرفته است که هم اکنون در بازار 
موجود می باشند. شرکت Nippon Paper Industries در اکتبر 2015 
دارای  که  کرد  بزرگ ساالن  برای  پوشک یک بارمصرف  فروش  به  شروع 
الیه ای ساخته شده از CNF در بخشی که در تماس مستقیم با پوست کاربر 
نبوده، می باشد. با شروع در فصل بهار، Nippon Paper Industries تولید 
CNF ساالنه خود را در کارخانه های در Ishinomaki، استان Miyagi و 
جاهای دیگر به بیش از 500 تن افزایش خواهد داد. اگرچه جزء اصلی 
CNF، خمیر چوب برای حدود 50 ین )۴۴ سنت( بر کیلوگرم موجود 
می باشد، اما فرایند خرد کردن الیاف به تکه های کوچک نیازمند کار و هزینه 
است. هزینه های تولید با چندین هزار ین به ازای هر کیلوگرم ادامه می یابد. 
 CNF دانشگاه کیوتو با پروژه های تحقیقاتی اقدام به کاهش هزینه های تولید
کرده و وزن خودرو را با جایگزینی قطعات با آنهایی که از CNF ساخته شده 
کاهش می دهد. تحقیقات کامل درباره CNF از حدود سال 200۴ شروع 
شد. ایاالت متحده آمریکا، چین و کشورهایی در شمال اروپا به شدت در 

توسعه این لیف قوی درگیر بوده اند.
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ژاکتهایالکترونیکیتولیدکنندهانرژی

تولیدپوشکنانولیفیایمنتر،جاذبترودوستدارمحیطزیست

شیمیدان ها و متخصصان میکروالکترونیک در یک موسسه تحقیقاتی در 
برلین موفق به طراحی یک ژاکت شده اند که می تواند انرژی تولید و ذخیره 
کند. در این مرکز تحقیقاتی در برلین، دانشمندان طرح اروپایی موسوم به 
متفلکسند می خواهند لباسی طراحی کنند که وقتی می پوشید و راه می  
روید، انرژی تولید کند. برای این کار آنها نانوموادهای مختلف را با هم ترکیب 
کرده اند. این لباس انرژی را از یک منبع بیرونی تامین می کند؛ این انرژی 
از حرکت پاهای شما موقع راه رفتن تولید می شود. رابرت هاهن، مسئول 
هماهنگ کننده این طرح و مهندس برق می گوید: برای اینکار باید به دو 
نکته مهم توجه کنیم: نیروی های ضعیف و فرکانس پایین. در نتیجه ما سعی 
کردیم برای مهار و جمع کردن انرژی این دو مسئله را در نظر بگیریم. انرژی 
تولید شده باید ذخیره هم شود. به همین دلیل محققان اروپایی این طرح، 
باتری های بسیار کوچک، قابل شارژ و بادوام لیتیوم-یون ساخته اند که به 
راحتی می توان آنها را درون پارچه جاسازی کرد. مسئول هماهنگ کننده 
این طرح می افزاید: نانو موادها را می بایست درون اجزائی قرار می دادیم 
که برای الکترود باتری به کار می رود. نانو موادها می توانند انرژی با چگالی 
بسیار باال تولید کنند. پردازش نانو موادها باید به صورتی انجام شود که ذرات 
نانوموادها آگلومره یا کلوخه نشود، توجه ما در مرحله بعد چاپ نانو ذرات بر 
پارچه بود. در ساخت این باتریها و ذخیره کننده های انرژی، ترکیب پیچیده 
ای از نانوالیاف )الیاف با قطر کمتر از یک میکرومتر( و نانو ذرات سرامیکی هم 
بکار رفته است. برای اطمینان از اینکه اجزای خواص مورد نیاز برای ایجاد 
و ذخیره انرژی بصورتی امن و کارآمد باهم ترکیب شده اند، نیاز به کنترل 
کیفیت بود. فاز نهایی این طرح، جا دادن اجزای میکرو الکترونیک در داخل 

پارچه است. مالته ون کرشیوبلوسکی، از مهندسان طرح می گوید: چالش 
اصلی انعطاف پذیری و تغییر شکل است. یعنی باید مطمئن شویم که این 
اجزا الکترونیکی که در پارچه و البسه جا داده می شود، قابلیت انعطاف پذیری 
و تاشوندگی داشته باشد. باتری های لیتیوم یونی هم که داخل بافت لباس 
قرار می گیرد باید انعطاف پذیر باشد. به طوریکه تمام سیستم پوشیدنی باشد 
و قابلیت پارچه حفظ شود. محققان در حال حاضر به دنبال این هستند که 
کاربردهایی برای کل این سیستم پیدا کنند. رابرت هاهن در این باره می گوید: 
با این باتری ها توانستیم از مواد موجود، استفاده کنیم، به جای اینکه بخواهیم 
چیزهای کامال جدید بسازیم. از همه مهمتر، فرایند کوچک سازی است : با 
ابزاری سرو کار داریم که درآن از باتری های با ابعاد بسیار کوچک استفاده شده 
است. کل این مجموعه می تواند کاربردهای پزشکی یا فناوری های مربوط به 
پزشکی داشته باشد.دانشمندان می گویند این فناوری نوین تا پنج سال دیگر 

راهی بازار می شود.

به  گفته محققان پوشک نانولیفی زیست سازگارتر بوده و از قابلیت جذب 
Ap- بیشتر برخوردار می  باشد. بر اساس پژوهش جدیدی که در مجله 

plied Materials Today به چاپ رسیده است، ماده   جدیدی از نانوالیاف 
ظریف تهیه شده که می  تواند جایگزینی برای مواد مضری باشد که به 
  طور بالقوه در پوشک و محصوالت بهداشتی یافت می  شوند. نویسندگان 
این مقاله جدید از موسسه فناوری هند عنوان کردند: مواد جدید آن  ها 
اثرات زیست   محیطی کمتری داشته و از مواد موجود برای انسان  ها ایمن تر 
هستند. در چند دهه گذشته،  پوشک   های یک   بار مصرف، دستمال   ها 
 )SAPs(و سایر محصوالت بهداشتی با استفاده از پلیمرهای فوق جاذب

جاذب ساخته شده   اند.
این مواد قادر به جذب مایعات چند برابر وزن خود هستند. یک پوشک 
به   طور متوسط می  تواند 30 برابر وزن خود از مایعات بدن را جذب کند. 
اما این مواد زیست   تخریب   پذیر نیستند: در شرایط ایده آل، یک پوشک 
500 سال طول می کشد تا تخریب شود. به گفته محققان، ماده جدیدی 
که از نانوالیاف سلولز استات الکتروریسی شده تهیه شده است فاقد این 
معایب است. این گروه در  مطالعه خود این ماده را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار داده و پیشنهاد کرده اند که می  تواند جایگزین استفاده از SAPs در 
پدهای بهداشتی زنان شود. دکتر چاندرا شارما نویسنده این مطالعه توضیح 
تجاری می  تواند  دسترس  در  محصوالت  از  مدت  طوالنی  استفاده  داد: 
منجر به سندرم شوک سمی شود، بنابراین حیاتی است که یک جایگزین 
ایمن برای SAPs توسعه یابد. ما پیشنهاد می  کنیم استفاده از پلیمرهای 
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سوپرجاذب مضر و غیرقابل تجزیه از دستمال  های بهداشتی در دسترس 
تجاری حذف شوند، بدون اینکه کیفیت کاهش یابد و حتی قابلیت جذب 
و راحتی این محصوالت افزایش پیدا کند. نانوالیاف، الیافی بلند و بسیار 
نازکی هستند که با استفاده از روشی به   نام الکتروریسی تولید می  شوند. 
از آنجا که سطح مخصوص بزرگی نسبت به حجم خود دارند، بنابراین 
از قابلیت جذب بیشتری نسبت به مواد موجود خواهند داشت. عملکر 
نانوالیاف با مواد موجود در دستمال   های بهداشتی تجاری مقایسه شده و 
مشخص شد حتی جذب بیشتری دارند. مواد مورداستفاده در دستمال   های 
بهداشتی تجاری الیاف نوار مانند و صافی هستند که ضخامتی برابر حدودا 
30 میکرومتر دارند.  در مقابل ضخامت نانوالیاف حدودا 150 نانومتر- 
در  که  الیافی  به  نسبت  نانوالیاف  می  باشد.  نازک  تر-  برابر  حدود 200 
محصوالت موجود مورد استفاده قرار می  گیردن راحت   تر بوده و پسماند 

کمتری به -جای می  گذارند. این ماده نانولیفی نسبت به مواد معمول)۸0 
درصد( متخلخل  تر)باالی ۹0 درصد( بوده و همین خاصیت آن را جاذب   تر 
می کند. این ادعا اثبات شده است: در آزمون  هایی که با استفاده از آب نمک 
و ادرار مصنوعی انجام شد، ماده لیفی الکتروریسی شده بسیار جاذب  تر از 
محصوالت تجاری موجود بود. آن  ها هم  چنین دو نوع جایگزین از ماده 
نانولیفی را به SAPs افزودند و دریافتند که میزان جذب آن  ها به   اندازه 
نانوالیاف نیست. دکتر شارما عنوان کرد: نتایج ما نشان می  دهد که نانوالیاف 
الکتروریسی شده عملکرد بهتری را نسبت به محصوالت بهداشتی تجاری 
از نظر جذب و راحتی داشته و ما فکر می  کنیم این مواد جایگزین خوبی 
برای مواد مضری باشند که در حال حاضر به   طور بالقوه مورد استفاده 
قرار می  گیرد. با ساخت محصوالت بهداشتی ایمن  تر برای استفاده و دفع، 
امیدواریم که تاثیری مثبت بر سالمت و محیط  زیست جهانی داشته باشیم.

کاوندههاینانولیفیجایگزینSEMمیشوند

این روزها، زیست   شناسان، فیزیک   دانان و سایر دانشمندان به   طور مرتب از 
الیاف نوری برای انتقال نور در داخل آزمایشگاه   هایشان استفاده می  کنند. در 
یک کاربرد اخیر، آزمایشگاه   های تحقیقاتی کوانتوم، الیاف نوری را با کشش 
آنها به شکل مخروط   های ریز درآوردند. برای این مخروط   های نانومتری یا 
نانوالیاف، نور تزریق شده هم  چنان مسیر خود را از الف تا ب طی می  کند، اما 
قدری از آن مجبور به حرکت به خارج از سطح بیرونی لیف می   شوند. نور 
بیرونی، یا میدان ناپایدار، قادر است اتم   ها را گرفته و پس از آن حامل اطالعاتی 
درباره تعامل نور- ماده به یک آشکارساز باشد. تنظیم دقیق چنین میدان های 
نوری ناپایدار دشوار است و نیاز به ابزاری برای تعیین مشخصات لیف و نور 
 )ARL(و آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش JQI دارد. بدین منظور، محققانی از
روش جدیدی را برای اندازه   گیری چگونگی انتشار نور ازطریق یک نانو لیف 
ابداع کردند که تعیین ضخامت نانولیف را با دقت کمتر از عرض یک اتم برای 
 Optica آن  ها امکان  پذیر ساخت. این روش که در 20 ژانویه 2017 در مجله
معرفی شده، مستقیم و سریع بوده و برخالف روش تصویربرداری استاندارد 
یکپارچگی لیف را حفظ می  کند. به   عنوان نتیجه، این کاونده را می  توان به   
طور همزمان در تجهیزات تولید لیف مورد استفاده قرار داد که انجام عملیات 
اپتیک کوانتومی و آزمایشات اطالعات کوانتومی را ساده خواهد کرد. توسعه 
ابزار دقیق و قابل اعتماد برای این پلت فرم ممکن است فناوری نانوالیاف 
را برای سنجش و اندازه گیری کاربردها قادر سازد. امواج نوری دارای یک 

اندازه مشخصه به   نام طول موج هستند. برای نور مرئی، طول موج تقریبا 
100 برابر کوچک  تر از موی انسان می   باشد. نور هم  چنین می   تواند اشکال 
مختلفی داشته باشد مانند دایره توپر، حلقه، گلبرگی و سایر. الیاف مسیری 
که امواج نوری می  توانند در آن حرکت کنند را محدود کرده و چرخاندن یا 
پیچاندن یک لیف خصوصیات نوری را تغییر خواهد داد. نانوالیاف با تغییر 
شکل الیاف معمولی به یک طرح ساعت شنی مانند ایجاد شده   اند که امواج 
نوری هدایت شده را بیشتر تحت تاثیر قرار می  دهد. در این آزمایش، محققان 
ترکیبی از اشکال نوری را به یک نانولیف تزریق کردند. نور از قسمت مخروطی 
کوچک عبور کرده، در داخل کمره باریک فشرده شده و سپس از سمت 
دیگر مخروطی خارج می  شود. تغییر اندازه لیف امواج نوری را منحرف کرده 
و الگوهای متعددی از اشکال نوری تداخل یافته پدیدار می شود. این فرایند 
مشابه نت  های موسیقی یا امواج صوتی است که برای ایجاد یک آکورد پیچیده 
با هم نواخته می  شوند. محققان اندازه   گیری های مستقیمی از الگوهای تداخل 
یافته انجام دادند. برای انجام این کار، آن  ها یک لیف ثانویه در اندازه میکرون 
را به   کار گرفتند که به   عنوان یک حسگر غیرتهاجمی عمل می  کند. نانولیف 
بر روی یک صفحه در حال حرکت بوده و از لیف کاونده در یک زاویه مورب 
عبور می  کند. در نقطه تقاطع بخش کوچکی از نور نانولیف به   طور ناپایدار 
وارد لیف ثانویه شده و به سمت آشکارساز حرکت می  کند. همان  طور که 
آن  ها کاونده را در امتداد نانولیف اسکن می  کردند آشکارساز کاونده، اطالعاتی 
را درمورد الگوهای در حال تغییر از نور نانولیف جمع   آوری می  کند. محققان 
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به   طور همزمان انتقال نور از طریق نانوالیاف را به   منظور اطمینان از این  که 
فرایند کاونده بی   ضرر است، پایش می  کنند. این تیم می  تواند با این روش به 
سطح باالیی از دقت برسد چرا که آن  ها از لیف با دوربین که رزولوشن فضایی 
محدود به طول موج نور جمع   آوری شده دارد، تصویربرداری نمی  کنند. پابلو 
سوالنو دانشجوی کارشناسی ارشد UMD در این باره توضیح می  دهد: ما 
در واقع حالت  های نوری مختلف را که با یک  دیگر مخلوط شده می  بینیم 
و این امر )اختالط حاالت مختلف(، محدوده های تعیین ضخامت الیاف را 
مشخص می کند. یک ابزار استاندارد شناخته شده تحت عنوان میکروسکوپ 
الکترونی روبشی)SEM( هم  چنین می  تواند ابعاد لیف را با وضوح در مقیاس 
نانو اندازه گیری کند. با این حال، دارای یک نقطه ضعف نسبی می  باشد؛ الیوت 

فنتون دانشجوی مقطع کارشناسی UMD که بر روی این پروژه فعالیت کرده 
می  گوید: با روش جدید ما، ما می  توانیم از استفاده از SEM اجتناب کنیم 
که لیف را به   علت استفاده از مواد شیمیایی و حرارت   زای تصویربرداری از 

بین می برد. 
روش  های دیگر شامل جمع   کردن نور پخش شده به   صورت تصادفی از لیف 
می  باشد که مستقیم بودن آن کمتر بوده و حساس به اشتباهات می  باشد. 
سوالنو به  طور خالصه از این که چگونه محققان می  توانند از این ابزار جدید 
سود ببرند بیان می  کند: با اندازه   گیری به  طور مستقیم و دارای حساسیت 
تداخل نوری بدون تخریب لیف، ما می  توانیم دقیقا همان نوعی از میدان 

الکترومغناطیسی را که می  خواهیم به اتم  ها اعمال کنیم بدانیم.

تجزیهوتحلیلبازارجهانیداربستهایسلولینانولیفیازسال201۶تاسال2024
داربست های سلولی نانولیفی ، بافت های تکثیری در مقیاس نانو هستند که به 
 منظور تقویت مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی در تشکیل بافت ارائه می شوند. 
مهندسی بافت دربرگیرنده بافت  های درحال توسعه بواسطه کاشت بافت های 
مهندسی از یک گیرنده می  باشد. داربست های سلولی نانولیفی کاربردهایی در 
زمینه مهندسی بافت عضله قلب، درمان زخم پوستی، ترمیم استخون، ترمیم 
غضروف و آزمون سم  شناسی یافته است. بازار جهانی برای سلول نانولیفی 
هنوز در مرحله بسیار نوپایی می باشد و از این رو نوید قابل اعتمادی برای 
تحقیقات جدید در سراسر دنیا می باشد. انواع داربست های سلولی نانولیفی را 
بر اساس مواد می توان به مواد زیستی طبیعی، مواد مرکب االستومری ومواد 
زیستی مصنوعی تقسیم کرد. بر اساس روش های مورد استفاده برای سنتز 
نانوالیاف، بازار را می توان به بخش های الکتروریسی، خودآرا و جداسازی فاز 
تقسیم بندی کرد. در میان این سه روش، الکتروریسی محبوب ترین روش 
است که عمدتا نتایج خوبی را در کاربردهای مهندسی بافت نشان می دهد. 
این گزارش توسط Transparency Market Research پس از تحقیقات 
اولیه و ثانویه کامل برای ارائه یک نگرش خردمندانه به بازار داربست های 
سلولی نانولیفی آماده شده است. در این گزارش تالش شده است تا یک 
نگرش همراه با جزئیات از بخش های موجود در بازار جهانی همراه با عوامل 
موثر بر آن فراهم شود. این گزارش تصویر جامعی از چشم  انداز رقابتی و 
جزئیات مربوط به قدرت چانه  زنی تامین  کنندگان و خریداران ارائه می دهد. 
این سند همراه با نظرات و توصیه  هایی از پیشروان متخصص بازار برای عوامل 
جدید و عوامل موجود گردآوری شده است. در کل بازار فناوری داربست، برای 
داربست های سلولی نانولیفی  سرعت رشد باالیی را در سال های پیش رو پیش 
بینی شده است. این امر به  علت توانایی آن ها در تقلید  ساختار بافت در مقیاس 
نانو می  باشد که به  نوبه خود پیشگیری از رد پیوند ایمونولوژیک را که به  طور 
معمول در طول پیوند عضو اتفاق می افتد، تضمین می کند. این یک پیشنهاد 
فروش منحصربفرد است که به  طور قابل مالحظه  ای استفاده از داربست 
های سلولی نانولیفی را در پزشکی ترمیمی و دیگر کاربردهای بالینی باال 
برده است. بازار جهانی برای داربست های سلولی نانولیفی از لحاظ جغرافیایی 
می  تواند به اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه و سایر نقاط جهان تقسیم 
شود. در بین آن ها، آمریکای شمالی بازار برتر با حساب غالب قابل توجه در 
تحقیقات مهندسی بافت ایاالت متحده آمریکا می باشد. عالوه بر این، یک 
زیرساخت بهداشتی درمانی قوی و تعداد زیاد عوامل پیشرو در منطقه به طور 

قابل مالحظه  ای به بازار آن کمک کرده است. با حرکت به جلو، بازار آسیا 
و اقیانوسیه برای حرکت در یک مسیر خوب  به علت بهبود زیرساخت های 
بهداشتی و ابتکارات دولتی مفید برای حمایت از تحقیقات و توسعه صنعت 
داروسازی در منطقه پیش بینی می شود. به  منظور ارائه یک ارزیابی عمیق 
از رقابت موجود در بازار جهانی برای داربست های سلولی نانولیفی، گزارش 
 Baxter International Inc، DePuy، Medtronic، :شرکت-های مانند
 Advanced Tissue Sciences، Zimmer Holdings، Stryker Corp،
 Terumo، Synthecon، MorphoGen Pharmaceuticals، Novartis
 Stratum و Pharmaceuticals، Bacterin International Holdings

Laboratories را معرفی می کند.
Transparency Market Research)TMR( یک شرکت تحقیقات بازار 
است که گزارش و خدمات اطالعاتی کسب  و  کار جهانی را ارائه می دهد. 
ترکیب منحصربفرد این شرکت از پیش  بینی کمی و تحلیل روندها بینش 
آینده نگرانی هایی را برای هزاران نفر از تصمیم گیران مهیا می کند. تیم مجرب 
تحلیل گران، محققان و مشاوران TMR از منابع اطالعاتی اختصاصی و ابزارها 
و روش های مختلف برای جمع  آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده 
می کنند. مخزن اطالعات آن ها به  طور مداوم به  روز شده و توسط گروهی 
از کارشناسان پژوهش بازبینی می شود به  طوری که همیشه آخرین روندها 
و اطالعات را نشان می دهد. با قابلیت تحقیق و تجزیه و تحلیل گسترده، 
Transparency Market Research، روش های تحقیق اولیه و ثانویه 
دقیقی را در توسعه مجموعه اطالعات مشخص و مواد تحقیقی برای گزارشات 

کسب  و کار به  کار می گیرد.
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ایستگاهفضاییپارچهای

بررسیریسکهاوخطراتنانوتکنولوژیدرنساجی

سازمان هوافضایی  Bigelow اعالم کرده است که یک شرکت تابعه جدید 
برای راه اندازی ایستگاه فضایی پارچه ایی تا سال 2021 شروع بکار کرده 

است. 
Bigelow Space Operations  )BSO( می گوید که ایستگاه فضایی 
پارچه ای دو برابر و نیم حجم فشرده ایستگاه فضایی بین المللی خواهد بود.

ایستگاه فضایی پارچه ایی جدید که به عنوان B330 شناخته شده است از 
الیه های متراکم پارچه های نرم تشکیل شده است که در فضا پر می شود. 
این شرکت می گوید هدف آن ارسال این ایستگاه فضایی توسط  یک موشک 

است سپس این ایستگاه توسط پارچه گسترش می یابد.

در یک بیانیه شرکت گفت شده است : این سازه های تک که بطور دائم 
انسان را در خود جای می دهند، بزرگترین و پیچیده ترین سازه هایی است 
که تا به حال به عنوان ایستگاه هایی برای استفاده انسان در فضا شناخته 

شده است.
وجود ذرات بسیار گوناگون در فضا نیز مخاطره آفرینند. برای مثال ذرات 
کوچکی به نام  میکرومتروید  با سرعت بسیار زیاد به فضاپیما برخورد 

می کنند و برای آن تهدید به حساب می آیند. 
همینطور زباله های فضایی باقی مانده از ماموریت های فضایی پیشین ممکن 
است که به فضاپیماها آسیب وارد کنند. BSO می گوید که این پارچه 
می تواند بهتر از آلومینیوم فعلی در ایستگاه بین المللی فضایی )ISS(، جهت 
 )micrometeoroid( حفاظت اضافی در برابر اشعه و ذرات میکرومتروید
در فضا، بکار برده شود. این توسعه پس از آن است که شرکت یک پارچه 

کوچکتر را بر روی ISS در سال 201۶ راه اندازی کرد.
 ISS توسعه یافته در Bioelow ناسا می گوید امیدوار است که ماژول فعالیت
به سازه های مقرون به صرفه قابل سکونت منجر شود و به مسافرت انسان 

به مریخ کمک کند.
B330 در سال 2021 برنامه ریزی شده است، پس از آن BSO  با همکاری 
مرکز )CASIS( برای کمک به تجاری سازی تکنولوژی اعالم همکاری کرده 

است.

25 موسسـه تحقیقاتـی از 12 کشـور اروپایـی مطالعـه ای را در مـورد 
خطراتـی که نانومواد مورد اسـتفاده در صنایع نسـاجی می تواند سـالمت 

انسـان ها را مـورد تهدیـد قـرار دهـد، تکمیـل کرده اسـت.
 )Sustainable Nanotechnologies  )SUN پروژه نانوتکنولوژی پایدار
سـیزده میلیـون یـورو از کمیسـیون اروپـا بـه منظـور بررسـی اقدامـات 
پیشـگیرانه و خطـرات احتمالـی تاثیـرات نانومـواد بـر سـالمت انسـان و 

محیـط زیسـت دریافـت کرده اسـت.
ایـن گـروه توسـط آنتونیـو مارکوینـی از دانشـگاه Ca ‘Foscari در ونیز 
هماهنـگ شـده اسـت، که این پروژه را به مدت سـه سـال رهبـری کرده 

است.

SUN می گویـد کـه یـک پلـت فـرم آنالین سـاخته اسـت که هـدف آن 
پشـتیبانی از صنایـع ، بـا ارزیابـی خطرات بالقـوه برای تیم هـای تولیدی، 

مصـرف کنندگان و محیط زیسـت اسـت.
ایـن پـروژه بـا هـدف مقایسـه هزینه هـای کاهـش خطـر و انـدازه گیری 
تاثیرات زیسـت محیطی نانومواد در صنایع نسـاجی و سـایر موارد شـروع 
بـه کار کـرده اسـت. نانومـواد نقره برای اسـتفاده در منسـوجات جـز مواد 
اصلـی پژوهش هـا بوده انـد، محققـان مـی گویند ایـن نانومواد بیشـترین 

اسـتفاده در صنعت را دارا هسـتند.
دانیل هریسـتوزوف، پژوهشـگر اصلی این تحقیق از وزارت علوم، اطالعات 
و آمار و محیط زیسـت در دانشـگاه Ca ‘Foscari گفت: مقدار زیادی کار 
بـرای توسـعه و آزمایـش روش هـا و ابزارهـای ارزیابـی و مدیریت خطرات 
ناشـی از مـواد نانومـواد ؛  نه تنهـا مقدار زیـادی از اطالعات علمی جدید و 
دانـش در مـورد خطرات احتمالی انواع مختلف نانومواد تولید کرده اسـت؛  
بلکـه باعث کشـف های کلیـدی در تعامـالت بین نانومواد و سیسـتم های 
زیسـت شناختی و زیست محیطی و همچنین انتشـار آنها، نحوه کار آنها 
و عواقـب جانبـی احتمالی آنها شـده اسـت. این نتایـج، در بیـش از 1۴0 
مقاله پژوهشـی منتشر شـده و بالفاصله توسط صنایع و تنظیم کننده ها 
مـورد اسـتفاده قرار گرفته انـد و ناگزیر تاثیر زیادی در توسـعه فناوری نانو 

و ایمنی پایدار و تنظیم ریسـک آنها خواهد داشـت.
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ساختپارچههاییبرمبنایتکنولوژینانوبیونیک

سفیدگریالبسهجینباموادجایگزینپرمنگناتپتاسیم

نانو بیونیک  ایاالت متحده، اعالم کرده اند که  متخصصان  نساجی،در 
فن آوری های انحصاری آنها که برای تبدیل حرارت بدن به انرژی مادون قرمز 
قابل استفاده، است ،توسط اداره غذا و داروی )FDA(ایاالت متحده مورد 
تایید قرار گرفته است. فن آوری این شرکت نشان می دهد پرتوهای مادون 
قرمز )FIR( که توسط بدن جذب می شوند، باعث بهبود عملکرد ورزشی و 
ترویج خواب آرام می شود. گفته می شود که فناوری نانو با تعدادی از پارچه ها 
سازگار است و بطور متوالی در صنایع بکار گرفته شده است. همچنین 
فناوری مادون قرمز جهت استفاده ورزشکاران با پوشیدن لباس های ورزشی، 
بیماران در تخت های بیمارستان و حتی پارچه های معمولی که برای مبل ها، 
صندلی های اتومبیل و مبلمان استفاده می شود ، مفید خواهد بود و از این رو 
اخبار فن آوری NANBIONIC FIRR یک نقش متمرکز در بخش پزشکی 
را در اختیار خواهد داشت. ادغام این تکنولوژی در منسوجات به بیماران 
بیمارستان کمک می کند تا روند بهبودی خود را کاهش دهند و همچنین 
باعث کاهش خستگی و بهبود کیفیت خواب می شود چنانکه مطالعه اخیر نیز 
نشان داده است که FIR رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو را در سطح 
سلولی کاهش می دهد. این تحقیق، که در ابتدا در آزمایش های بالینی انجام 

شد، نشان داد که پارچه ها به طور فعال برای بدن اسنالن مفیدند. عالوه بر 
این، روند انعکاس فرکانس FIR با نرخ موفقیت ۹۹ درصد حاصل شده است 
و جای هیچگونه شک و تردید در مورد نتایج قابل تکرار آن نمی گذارد. جورج 
سایپسیکاس مدیر اجرایی و بنیانگذار نانوبیونیک گفت: ما به طور خستگی 
ناپذیری کار کرده ایم تا تکنولوژیمان را بهبود بخشیم و آن را به زندگی روزانه 
خود اعمال کنیم. Nanobionic، مستقر در منهتن، نیویورک، 12 جایزه 

بین المللی برای محصوالت نساجی بیولوژیکی خود را دریافت کرده است.

 )KMnO4( ایجاد افکت یا رنگبری با اسپری به وسیله پرمنگنات پتاسیم
شایع ترین فرایند برای سفید کننده های موضعی البسه جین بوده و یک 
روش قابل اعتماد و با دوام است. هر روز در سراسر جهان بیش از 5 تن 
پرمنگنات پتاسیم استفاده می شود که به معنی تخلیه بسیار زیاد آن در 
پساب و فاضالب است. این یک روش موثر است اما خطرات زیادی برای 
محیط زیست و سالمت انسان )سرطان کبد( ایجاد می کند. از آنجایی که 
پرمنگنات پتاسیم حاوی منگنز است که یک فلز سنگین است و قابل تجزیه 
نیست و با ایجاد سمیت بسیار باال برای محیط زیست بسیار خطرناک است. 
در بسیاری از کشورها مقررات سختگیرانه یا حتی تعهدی برای ارائه مدارک 
برای جلوگیری استفاده از KMnO4 وجود دارد. پس سفید کننده هوشمند 

جهت سالمت انسان و محیط زیست مورد نیاز است!
organIQ BLEACH این ماده که از سوی گروه CHT برای اولین بار در 
ITMA 2015 در میالن معرفی شد در حال حاضر در دسترس قرار گرفته 
است. اکنون ما می توانیم با افتخار orgIQ Bleach را نه تنها به عنوان اولین 
جایگزین زیست محیطی برای پرمنگنات پتاسیم، حتی برای مصارف سنگ 
شویی جین و جایگزین سفید کننده های کلردار، که موجب صرفه جویی 
 organIQ در انرژی و صرفه جویی در آب و زمان است، معرفی کنیم. ماده
BLEACH یک ماده سفید کننده آلی است که بدون فلزات سنگین، کلر و 
AOX آزاد شده و کامال تجزیه پذیر است.بر خالف پرمنگنات پتاسیم و سفید 
کننده کلر، خنثی سازی نیاز ندارد و فقط در انتهای فرآیند شستشو انجام می 
 organIQ BLEACH .شود. همچنین فاضالب با مواد سمی آلوده نمی شود
در فهرست مواد سبز قرار گرفته توسط فهرست EIM امتیاز گرفته است از 

سوی bluesign® تایید شده،و GOTS آنرا گواهی کرده است. به گفته 
مدیران این شرکت ؛ تجارب بسیار مثبتی که ما و مشتریانمان در دو سال 
گذشته به دست آوردیم نشان داد که organIQ BLEACH دارای خواص 
بیولوژیکی بسیار عالی و بازدهی خوب است. این یک جایگزین بسیار مناسب 
جهت رمنگنات پتاسیم است. تکنسین ها و طراحان از مارک های مشهور، آن 
را حتی بهتر، پاکیزه تر و با کنتراست بیشتر می دانند. در رابطه با توسعه مواد 
 Tonello جدید جایزین پرمنگنات پتاسیم دو شرکت پیشرو در جهان یعنی
و Jeanologia نیز شرکت داشته اند.سفیدگری با این مواد نیاز به مصرف 
انرژی نداشته و در دمای محیط عملکرد و سفیدی بسیار خوبی را بروی کاال 
ایجاد می کند.میانگین جذب این مواد توسط البسه 25٪ است و عمال هیچ 
آسیبی به جین نمی رساند چراکه organIQ BLEACH تنها روی سطح 

کار میکند.
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مکانیزموعملکردلیزردرصنعتدنیم

می شـود.  اسـتفاده  نسـاجی  زمینـه  در  سال هاسـت  لیـزر  تکنولـوژی 
اسـتفاده های رایـج از لیـزر بـه اصطالحـات زیـر تقسـیم بندی می شـود 
Laser Marking )فقـط سـطح پارچـه پردازش می شـود، محو شـدن(، 
Laser Engraving )کنتـرل بـرش بـه عمـق(، Laser Welding )یک 
مـاده مـذاب، دو یـا چنـد الیـه پارچه را بـه هم متصل می کنـد یا جوش 
می دهـد(، Laser Cutting )بـرش دادن پارچـه( که در میان این لیزرها، 
محـو شـدن یـا طـرح انـدازی بـروی پارچـه بـه وسـیله سـایه دار کردن 
پارچـه و یـا محـو شـدن رنـگ )fading( یک رونـد خشـک و پرطرفدار 
محسـوب مـی شـود و بـه طـور گسـترده ای به عنـوان جایگزینـی برای 
برخـی از فرآیندهـای خشـک معمولـی مانند سـند بلسـتینگ، سـنگ 
شـویی دسـتی و غیره اسـتفاده می شـود که ایـن روش ها به طـور بالقوه 
مضـر و زیان آور هسـتند . بعالوه آنکه سیسـتم های لیـزر در طراحی مد، 
طراحـی، بـرش و اصـالح پارچـه اسـتفاده می شـود. اما باید بـه این نکته 
اشـاره داشـت Laser Fading بـا دقـت بهتـر و بهـره وری باالتر کار می 

کنـد، اما همچنیـن دارای معایبی اسـت.
لیزر

لیـزر یـک سیسـتم تـک رنـگ monochromatic نـور از فوتون هـای 
منسـجم در یـک پرتـو کم واگـرا ایجـاد می کند. تمـام انتشـارات از یک 
اسـیالتور پایدار با فرکانس یکنواخت تشکیل شـده و طول موج مشابهی 
دارنـد. عمـل لیـزر  را مـی توان با تمرکز نور خورشـید از طریـق ذره بین 
مقایسـه کـرد. بطوریکه نور خورشـید متمرکز شـده، یک پرتـو پر تراکم 
در حـدود 7.5 وات در یـک منطقـه به قطر 1-2 میلیمتـر ایجاد می کند. 
 75W لیزر هـا معمـوال در یـک منطقـه کوچک به  قطـر 0.1 میلیمتـر و
انـرژی اسـتفاده می کند. این بدان معنی اسـت که پـردازش لیزر 1000 

بـار پـر انرژی تر از نور خورشـید اسـت.
تاریخچه تکنولوژی لیزر:

اولیـن کاربـرد لیزر در ماه مه 1۹۶0 در یک آزمایشـگاه در کالیفرنیا انجام 
شـد  و در اواخـر دهـه  1۹۶0 شـروع بـه تولید آن کردند.لیـزر CO2 که 
معموال در صنعت اسـتفاده می شـود، در سـال 1۹۶۴ در آزمایشـگاه بل 
در نیوجرسـی وتوسط اولین شـرکت تجارتی Coherent Inc در دو سال 
بعد توسـعه یافت. این تکنولوژی در ابتدا توسـط صنعت خودرو پذیرفته 

شـد، محصوالت لیزری سـاخته شـده در دهه 1۹۸0 به طور گسترده ای 
مورد اسـتفاده قرار گرفت.

سیسـتم های مختلـف لیـزر بـا توجه بـه طول موج هـای آنهـا در جدول 
زیر آورده شـده اسـت:

Table 1: Laser systems and their wavelengths.
یک سیستم حکاکی لیزری به طور کلی شامل:

1.یک سیستم برای تحویل پرتو؛
2. بستر کاری که مواد مورد پردازش قرار می گیرد؛

3.سیستم های استخراج دود؛
۴. یکخانه که سیستم را محاصره می کند.

Fig. 1: Laser Engraving Machine for garments 

Fig. 2: Lens of laser Engraving Machine for garments
تخت هـای کاری سیسـتم هـای حکاکی لیزری به سـه روش سـاخته 

می شـود:
تخـت ممکن اسـت از سـاختار النـه زنبوری یـا ورق های فلـزی )حاوی 
سـوراخ های کوچـک( یـا میله هـای فلزی )همچنین شـامل سـوراخ های 
کوچـک( باشـد. ایـن سـوراخ ها بـه مکنـده اجـازه عملکـرد بهتـری را 

می دهـد.
مکانیز رنگ پریدگی یا سایه انداختن با لیزر:
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لیـزر بـا ایجاد گرمای زیـاد کار می کند. درون منطقه متمرکز شـده، مواد 
شـدید در یـک منطقه بسـیار کوچـک در معـرض حرارت بسـیار زیادی 
قـرار دارنـد. انـرژی لیـزری بـه عنـوان گرمـا جـذب می شـود و مـواد به 
سـرعت گرمـا می یابند کـه منجر به تغییر فـاز از جامد تا مایع می شـود. 
بعضـی از مایع هـای مـذاب سـعی می کننـد حرکـت کننـد، که توسـط 
تنـش سـطحی مایع هدایت می شـود. مایعات باقی مانده بسـیار سـریع، 
بجـوش آمـده و باعث آزاد شـدن بخـارات و قرار گرفتـن مکانی بین مایع 

و گاز می شـوند.

 Fig. 3 Mechanism of Laser Fading
مراحل کار لیزر:

ایجـاد الگـوی طراحـی و توسـعه و ویرایش آن توسـط نرم افـزار ویرایش 
جهت اسـتفاده در دسـتگاه لیزر

 bmp تبدیل الگوی به مقیاس خاکستری؛ با فرمت
وارد کردن فایل طراحی به سیستم لیزر

تنظیم پارامترهای زمان و رزولوشن پیکسل
قـرار دادن لبـاس بـروی تخته برش النه زنبوری، شناسـایی محل منطقه 

و انجـام حکاکی لیزری بـر روی لباس.
مزایای فشرده سازی لیزر:

فشرده سـازی لیـزر دارای مزایـای خاصـی اسـت کـه در زیر آورده شـده 
است:

هـر طراحـی را می تـوان در هر مـکان ایجاد کرد. همچنیـن محو کردن 
درزهـا، بـر روی دکمه هـای فلزی امکان پذیر اسـت.

فرایندی سریعتر نسبت به فرآیندهای خشک معمولی است.
درصد دقت طراحی بسیار باالست

مناسب برای طیف گسترده ای از مواد است
کاهـش پرزینگـی نسـبتا کمتری نسـبت به سـایر روش هـای مکانیکی 

دارد
کاهش استحکام بسیار کمتر پارچه نسبت به روش مکانیکی.

دوست دار محیط زیست است.
پساب صفر.

نیازی به هیچ ماده شیمیایی ندارد
نیروی انسانی کمتر مورد نیاز است.

معایب محو شدن لیزر:
معایب رایج لیزر در زیر آورده شده است:

سـرمایه گـذاری اولیـه بسـیار زیـاد اسـت، کـه بـرای صنایـع کوچـک و 
متوسـط مشـکل است.

اپراتـور ماهـر مورد نیاز اسـت، که در بعضی شـرایط خاص ممکن اسـت 
یک عیب باشـد.

پرتو لیزری و فوم های تولید شده خطرناک هستند.
تعمیر و نگهداری سیسـتم لیزری ممکن اسـت در بعضی شـرایط دشوار 

باشد.
مقایسه افکت دهی توسط لیزر و افکت دهی دستی و مکانیکی:

Fig 4: Laser Fading           Fig 5: Laser Destroyed Area

Fig 6: Manually Destroyed Area  Fig. 7 Magnified view of 
laser faded surface and manually brushed surface to com-
pare the hairiness.

ایمنی لیزر:
سیستم های لیزری با مقررات ایمنی بین المللی )IEC ۶0۸25-1( کنترل 
می شوند. این دسته بندی های لیزر را با توجه به قدرت آنها تعریف می 
کنند. لیزرهایی که توان خروجی بیش از 500 مگاوات دارند، به عنوان 
کالس IV و مقررات ایمنی تعریف می شوند که اطمینان حاصل می کنند 
که لیزر توسط interlocks کنترل می شود. فوم هایی که در طول پردازش 
تولید می شوند نیز ممکن است خطرناک باشند. سیستم های لیزری دارای 
سیستم های استخراج هستند که گازهای تولید شده را از کابینت ها حذف 

می کنند. ذرات قبل از اینکه وارد هوای تمیز بشوند، باید  فیلتر شوند.
نتیجه گیری:

علیرغم برخی محدودیت ها، تکنولوژی لیزر به عنوان جایگزینی برای برخی 
از تکنولوژی های مناسب افکت دادن بروی البسه استفاده می شود. اگر چه 
دارای محدودیت سرمایه گذاری اولیه است،اما درجه باالتر دقت طراحی 

می تواند مشکل را در بلند مدت جبران کند.
لیزر CO2 برای پردازش البسه جین مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند 
این تکنولوژی دارای معایبی است اما در مقایسه با روش های سنتی مقرون 
به صرفه تر بوده ، نیازی به مصرف مواد شیمیایی مضر ندارد و زیست 

سازگار است.
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پس از تقریبا صد سال توسعه الیاف مصنوعی شیمیایی که به تدریج 
الیاف مصنوعی  این که  یافتند. علیرغم  در قرن بیست و یکم توسعه 
مختلف  ویژگی های  دارای  نایلون(  و  اکریلیک  استر،  )پلی  شیمیایی 

هستند، اما دارای نقاط ضعفی نیز هستند:
الف. الیاف مصنوعی به منابع نفتی تکیه دارد.

ب. بعضی از محصوالت تولید آلودگی می کنند.
ج. راحتی محصوالت حاصل از الیاف مصنوعی کمتر از الیاف طبیعی 

است.
برای غلبه بر نقاط ضعف الیاف مصنوعی.

الف. استفاده از منابع طبیعی ، کشاورزی، دامداری و جنگلداری، که 
فراوان و ارزان هستند.

آلودگی و زیست  از  باید عاری  تولیدی که  فرایندهای  از  استفاده  ب. 
سازگار باشند.

ج. برای بدن انسان راحت و سالمت باشند.
یکی از الیافی که دارای تمام ویژگی های فوق است، الیاف حاصل از 
سویا است. سویا، لیف سالم و راحت قرن 21 است که در حال حاضر، 
تنها کشورهای صنعتی در توسعه و تولید آن بشدت سرمایه گذاری 

کرده اند.
اعتقاد بر این است گیاه سویا که به طور عمده برای دانه های آن کشت 
می شود به طور گسترده ای حدود، ۴000-5000 سال پیش در چین 
بوجود آمد. سویا از هزاران سال پیش یکی از غذاهای اصلی کشورهای 
شرقی بوده است. آنها مانند کازئین غنی از پروتئین هستند. در آمریکا، 
Soyabeans در حال حاضر در مقادیر زیادی به عنوان منبع روغنهای 
خوراکی و پروتئین کشت می شود. بسیاری از تالش ها برای تبدیل 
الیاف نتیجه های بسیار خوبی را در برداشته. شرکت  این پروتئین به 
آغاز  سال 1۹3۹  در  آن  تولید  است؛  زمینه  این  پیشگام  موتور  فورد 
شد و تا سال 1۹۴2 به بیش از سه تن در هفته رسید. در حال حاضر، 
ایاالت متحده آمریکا در تولید سویا با ۴۶ درصد به عنوان رهبر جهانی 
در بازار تبدیل شده است. کشورهای دیگر با تولید سویای باال عبارتند 
پروتئین سویا  الیاف  و چین )٪۹(.  آرژانتین )٪1۴(  برزیل )٪20(،  از 
)SPF( Soyabean  Protein Fiber یک نوع لیف گیاهی بازسازی 
شده است که به طور مستقیم از منابع گیاهی به جای منابع حیوانی 
تهیه شده است. سویا تنها لیف پروتئینی گیاهی قابل تجدید است که 
امروز می توانیم لمس کنیم. SPF یک لیف منحصر به فرد است که با 

1۶ نوع اسید آمینه جهت سالمتی و تغذیه کننده پوست مفید است.  
تولید الیاف سویا:

سویا با پروتئین باال )حدود 35٪( در ایاالت متحده آمریکا و کشورهای 
شرقی رشد می کند. میوه سویا منبع ارزان و قابل دسترس پروتئین 
برای تولید الیاف را فراهم می کنند.از 100 کیلوگرم بقایای سویا می 

توان ۴0 کیلو گرم پروتئین استخراج کرد.
پنج مرحله اصلی برای تولید الیاف سویا :

استخراج روغن :
ابتدا لوبیای سویا تمیزشده ، ترک خورده و خرد می شود. پس از این 
مرحله در دمای 70 درجه سانتیگراد ، میوه سویا در هگزان برای پاک 

کردن روغن قرار میگیرند.این روغن با فشردن سویا خارج میشود.
لوبیا بدون روغن به عنوان وعده غذایی شناخته می شود. روغن یک 
شود.  جدا  تهیه  مراحل  در  باید  رو  این  از  و  است  ارزش  با  محصول 
باقی مانده های بدون روغن سویا جهت حذف حالل یه یک لوله بخار 

پوشانده شده منتقل می شوند.
استخراج پروتئین:

جداسازی پروتئین از سویای بدون روغن، با شستن آن در قلیایی رقیق 
مانند سولفیت سدیم 1٪ به مدت یک ساعت تا نیم ساعت انجام می 
شود.پروتئین در قلیا حل شده و جدا سازی می شود پروتئین به وسیله 
اسید جذب می شود.از اینرو اسید سولفوریک اضافه شده و pH محلول 
را به ۴.5 میرسانند. این PH در نزدیکی نقطه ایزو الکتریکی پروتئین 
سویا است، یعنی پروتئین در حداقل حاللیت قرار میگیرد و به همین 
ترتیب رسوب خواهد داد و پروتئین سویا بصورت یک پودر کرم سفید 

جدا می شود.
تهیه محلول ریسندگی:

محلول  در  شده  استخراج  پروتئین  کردن  حل  با  ریسندگی  محلول 
قلیایی تهیه می شود. از کاستیک سودا برای انحالل استفاده می شود.

این محلول به وسیله خالء فیلتر شده و هوادهی می شود تا تمام ذرات 
غیر محلول و حباب های هوا را از بین ببرد. پس از تصفیه، محلول در 
دمای محیط قرار داده میشود. در طول دوره استراحت محلول، محلول 
چسبناک تر می شود و سازگاری مناسب را برای ریسندگی پیدا می 

کند.
تشکیل الیاف:

الیاف سویا با روش ترریسی تولید میگردد. عملیات ریسندگی شامل 
راه اندازی ریسندگی از طریق اسپینرت است. اسپینرت شامل چندین 
سوراخ است و در حمام انعقاد قرار دارد. حمام انعقاد حاوی 2٪ اسید 

سولفوریک و 15٪ سولفات سدیم یا کلرید سدیم است.
عملیات بعدی

کشش دادن جهت سخت شدن الیاف ضروری است. کشش را می توان 
در حمام جداگانه ایی انجام داد الزم به ذکر است در حالی که رشته ها 
نرم است کشش در رشته ها با آرایش یافتگی مولکول ها باعث افزایش 

الیافسویا،خواص،فرایندهاوکاربردها
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قدرت و دوام رشته ها می شود. سخت شدن را می توان با فرمالدئید انجام 
داد تا رشته ها قدرت و انعطاف بیشتری پیدا کنند. عملکرد الیاف نیز 
می تواند از طریق hydroformylation تثبیت شود. سپس الیاف تحت 
رطوبت و حرارت جهت خشک شدن قرار می گیرند و پس از آن به طول 

مورد نظر بریده می شوند. سپس برای حمل و نقل آماده می شوند.
خواص الیاف سویا:

الیاف سویا دارای قدرت کمی هستند و در هنگام رطوبت ۶۹ درصد 
از تناسیتی خود را از دست می دهند. این الیاف دارای ظرافت خوب،  
محیط  برابر  در  خوب  مقاومت  و  باال  کششی  مقاومت  کم،  گرانروی 
اسیدی و قلیایی است. سویا شبیه به الیاف طبیعی مانند پشم، ابریشم 
است. با این تفاوت که این لیف جدید به مراتب ارزان تر از ابریشم واقعی 

است و می تواند جایگزین ابریشم شود.
عملکرد جذب رطوبت آن به پنبه معادل است و نفوذ پذیری آن بسیار 

بهتر از پنبه است و باعث راحتی بیشتر می شود.

جدول 1: خواص الیاف سویا و مقایسه آن با دیگر الیاف طبیعی
 cN / dtex 3.0 قدرت شکستن یک فیالمنت از الیاف سویا بیش از
است، یعنی باالتر از قدرت پشم، پنبه و ابریشم و برابر با الیاف مصنوعی 

مانند پلی استر است.
ظرافت آن  می تواند حتی به dtex 0.۹ برسد. مدول اولیه الیاف پروتئین 
سویا )SPF( بسیار زیاد است، جمع شدگی آن درآب جوش پایین است 
و پایداری خوبی دارد. عملکرد ضد چین و چروک آن نیز برجسته است 
 )SPF( و به راحتی و به سرعت خشک می شود. الیاف پروتئین سویا
دارای خواصی مناسبی برای پوست انسان است. رنگ طبیعی لیف سویا 

به رنگ زرد کمرنگ و  بسیار شبیه رنگ ابریشم است.
با پایداری خوبی در برابر نور و عرق ، دارای درخشندگی و ثبات رنگی 
از  که  ای  پارچه  است.  واقعی  ابریشم  با محصوالت  مقایسه  در  خوب 
الیاف پروتئین سویا خالص )SPF( بدست می آید دارای رنگ طبیعی 
و خالص و سطحی بدون پیلینگ است، همچنین از زیر دست عالی و 

آویزش بسیار خوبی برخوردار است .
پارچه های متشکل از الیاف سویا  و دیگر الیاف

1.سویا/کشمیر: پارچه های متشکل از الیاف سویا و کشمیر حالت پف 
داشته و برای شال،ژاکت و کت مناسب است.

2.سویا/ابریشم: این مخلوط دارای درخشش خوبی بوده و برای مصارف 

پارچه های چاپی، لباس خواب ،پیراهن و لباس شب مناسب است.
پتو  و  ژاکت   ، زمستانی  لباس های  جهت  مخلوط  این   : 3.سویا/پشم 

مناسب است.
4.سویا/پنبه: این پارچه ها دارای زیر دست خوب، جذب رطوبت عالی 
و مقاومت بهتری در برابر باکتری هاست و جهت لباس زیر، لباس های 

نوزادی و حوله مناسب است.
5.سویا/الیاف مصنوعی: این پارچه ها دارای خواص ضد چروک خوب 

بوده و جهت پیراهن های ورزشی نیز مناسب است.
6.سویا / الیاف اسپاندکس: با اضافه کردن یک بخش کوچک از نخ های 

الیکرا می شود پارچه ایی االستیک تر و مقاومتر بدست آورد.
عملیات شیمیایی بروی الیاف پروتئین سویا:

الیاف پروتئین سویا )SPF( دارای ساختار فیزیکی و شیمیایی منحصر 
به فردی از سایر الیاف طبیعی پروتئین است که در مراحل زیر انجام 

می شود:
1.آهارگیری:

روغن الیاف سویا، روان کننده ها و رنگدانه ها 
تولید  فرآیند  به  افزودنی که  مواد  و سایر 
شوند.  حذف  باید  ابتدا  می شوند  اضافه 
یا  قلیای  آنزیم،  از  استفاده  با  آهارگیری 

اکسیدکننده ها انجام می شود. از آنجا که لیف سویا در برابرکاستیک 
سودا صعیف است از مرسریزه کردن لیف باید اجتناب شود.
آهارگیری با آنزیم با استفاده از دستور زیر انجام می شود:

2.پخت و سفیدگری
رنگ الیاف سویا زرد کمرنگ است از ایرنرو جهت سفیدگری آن از مواد 

احیا کننده یا پراکسید هیدروژن استفاده می شود.
از سفیدکننده های نوری نیز می توان استفاده کرد.

3.رنگرزی
با رنگ های راکتیو  الیاف س.یا را می توان 
و  کمپلکس  متال  اسیدی،  های  رنگ   ،
الیاف  صنعت  کرد.در  رنگرزی  بازیک 
و  سولفون  وینیل  راکتیو  رنگ های  با  سویا 
بایفانکشنال همانند ویکسوز و پنبه رنگرزی 

می شوند.
:)SPF( استفاده ازالیاف پروتئین سویا

پارچه ساخته شده از الیاف پروتئین سویایان 
واقعی  ابریشم  درخشش  دهنده  نشان 
به  است،  خوب  بسیار  نیز  آن  است؛آویزش 
مناسب  و  می دهد  ظرافت  احساس  مردم 

برای پوست انسان بوده و جهت پیراهن با کیفیت باال بسیار مناسب 
است. پارچه بافته شده از الیاف پروتئین سویا دارای زیردست  نرم و 
صاف است و بافت سبک و نازکی دارد و حس ترکیب کردن ابریشم 
واقعی و کشمیر را دارد. با توجه به عملکرد جذب رطوبت و  عملکرد 
به  الیاف  این  حرکتی،  عملکرد  و  حرارت  حفظ  عملکرد  نفوذپذیری، 

عنوان »الیاف سالم و راحت در قرن 21« نامیده می شود.
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بسیاری  دارای خواص جالب  پشم  و  ابریشم  پروتئین  الیاف طبیعی   
هستند که همیشه به عنوان الیاف با کیفیت در صنایع نساجی شناخته 
می شوند. الیاف مشابه گیاه و طبیعی مانند پنبه، کتان و رمی و غیره 
نیز اهمیت خود را در صنایع نساجی دارا هستند.اما امروزه لیف های 
بازسازی شده یا نیمه مصنوعی در صنایع نساجی مثل ویسکوز، تنسل، 
مودال، کازئین، لیف سویا و غیره نیز اهمیت خاص خود را دارند و در 
سال های آینده، این الیاف جایگاه های اصلی در صنعت نساجی را اشغال 
می کنند. همانطور که این الیاف دارای خواص الیاف طبیعی و مصنوعی 
هستند، آنها از مزایای دیگری نیز برخوردار خواهند بودکه به راحتی 

می توانند با هر دو الیاف طبیعی و مصنوعی مخلوط شوند.
الیاف ساخته شده از پروتئین گیاهی و بادام زمینی

الیاف ساخته شده از  پروتئین های گیاهی ساختار مولکول متفاوتی  با 
پروتئین حیوانی دارد. اما همه پروتئین ها اساسا در طراحی شیمیایی 
مشابه هستند. تمام مولکول های پروتئینی دارای زنجیره  طوالنی اتم 
هستند. از اینرو پروتئین های گیاهی، و همچنین پروتئین های حیوانی، 

قادر به برآورده کردن نیاز اولیه مواد تشکیل  دهنده الیاف هستند.
 ،ICI در   Chibnall پروفسور  و   Astbury پروفسور   ،1۹35 سال  در 
وسیله  به  را  گیاهی  پروتئین های  از   شده  ساخته  الیاف  انگلستان 
 spinnerets از طریق  محلول  کردن  اکسترود  و  اوره  در  کردن  حل 
بازسازی شده و ساخته  الیاف پروتئینی  انعقاد ساختند.  درحمام های 
شده در اواسط قرن بیستم اساسا به عنوان یک جایگزین برای پشم 
توسعه یافتند.برای تولید الیاف پروتئین، تاکید اصلی بر قابلیت دسترسی 
تجاری و مفید بودن آنها برای اهداف نساجی بود. از لحاظ تئوری، هر 
ماده حاوی پروتئین ممکن است به عنوان یک ماده اولیه عمل کند و 

پروتئین برای ساخت الیاف از آن استخراج شود.
چهار پروتئین وجود دارد که مهمترین آنها به عنوان منبع تشکیل الیاف 

هستند.
الیاف کازئین از شیر.

الیاف Zein از ذرت.
الیاف سویا )گالیسینین(

الیاف بادام زمینی )آراچین( یا الیاف آردیل
یکی از مهمترین منابع پروتئین گیاهی برای تولید الیاف بادام زمینی 
است، که به عنوان یک ماده اصلی در مناطق گرم و مرطوب جهان رشد 

می کند.
برای  آراشی  روغن  منبع  عنوان  به  زیادی  مقادیر  در  زمینی ها  بادام 
ساخت مارگارین استفاده می شود. غذا حاوی مقدار زیادی پروتئین 
است. این پروتئین به عنوان یک منبع بالقوه مناسب پروتئین گیاهی 
در نظر گرفته شد. آجیل حاوی حدود 25 درصد پروتئین می باشد و 

می تواند منابع خوب و ارزان برای الیاف پروتئین باشد.
آزمایشات بر روی الیاف ساخته شده از پروتئین بادام زمینی که به نام 
Ardil شناخته شد انجام شد.اینالیاف در Ardeer اسکاتلند ساخته شدو 

تولید تجاری آن در سال 1۹51 آغاز شد.
تولید الیاف از بادام زمینی

و  آفریقا،  غرب  چین،  هند،  در  کشاورزی  زمین های  در  زمینی  بادام 
ایاالت جنوبی آمریکا. کشت می شوند. پس از برداشت، آجیل تصفیه و 
پاک می شود تا مواد خارجی مانند سنگ های کوچک و... از آن گرفته 

می شود.
پنج مرحله اصلی برای تولید الیاف از  زمینی:

1. استخراج روغن
آجیل، که حاوی حدود 50٪ روغن است، خرد و فشرده می شود. تقریبا 
۸0٪ از روغن موجود،  بخاطر فشرده شدن بدست می آید، باقی مانده به 

سطل های حاوی موادی مثل هگزان منتقل می شود
2.استخراج پروتئین

در ان مرحله به روغن های حاوی هگزان تحت فشار کم حرارت داده 
می شود تا حالل از بین برود و روغن باقی بماند. این روش برای برداشت 
از  زمینی  بادام  پروتئین  است.  ازآن طراحی شده  لیف  تهیه  و  روغن 
طریق حل کردن آن در کاستیک سودا بدست می آید. سپس اسیدی 
کردن محلول باعث رسوب پروتئین می شود که برای ریسیدن الیاف 

آماده می شود.
3.تهیه محلول ریسندگی:

محلول ریسندگی با حل کردن پروتئین استخراج شده در اوره، آمونیاک، 
پروتئین  انحالل  برای  سودا  کاستیک  از  می شود.  تهیه  سوزآور  سود 
بدست آمده استفاده می شود و مجاز است به مدت 2۴ ساعت تحت 
همین شرایط باقی بماند تا عمل بیاید. در طول این مدت، ویسکوزیته 

ساختالیافپروتئینیازبادامزمینی
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افزایش می یابد و ویژگی های ریسندگی الیاف محیا می گردد. محتوای 
جامد پروتئین بین 12 تا 30 درصد است.

4.تشکیل الیاف:
روش تهیه الیاف از بادام زمینی ، تر ریسی است. محلول پروتئین بادام 
زمینی فیلتر شده و به سمته اسپینرت پمپ می شودکه با سرعت ثابت 
که  است  ذکر  به  الزم  می گردد.  منتقل  اسید  حاوی  انعقاد  حمام  به 
دارند.حمام  قطر  متر  میلی  تا 0.10  بین 0.07  اسپینرت  سوراخ های 
دیگر  و  سدیم  سولفات  سولفوریک،  اسید  چون  موادی  حاوی  انعقاد 
مواد کمکی است که در دمایی در محدوده 12 تا ۴0 درجه سانتیگراد 

نگهداری می شود.
5.ریسیدن الیاف:

همانطور که الیاف بصورت فیالمنت ریسیده می شوند برای تقویت و 
این مرحله  نیز کشیده می شوند.در  همترازی مولکول های پروتئین 
برای  قلیایی حل می شوند  و  اسیدی  براحتی در محلول های  الیاف 
سخت شدن الیاف پس از خروج از حمام انعقاد با فرمالدهید سخت 

می شوند سپس آنرا خشک کرده و به الیاف استیپل تبدیل می کنند.
خواص الیاف بادام زمینی

الیاف بادام زمینی دارای مقطع دایره ای و سطحی صاف است. استحکام 
 ib /  1۴،000 تا   11،000( مربع  متر  بر  کیلوگرم   12-۸ کششی 
in2( است و نمی توان با حرارت دادن آن را نرم یا ذوب کرد. توسط 
هیپوکلریت سدیم و سفید کننده های کلرید سدیم تخریب می شود اما 
مقاومت خوبی در برابر حالل های آلی دارد. الیاف پروتئینی بادام زمینی 
از نظر ساختار مولکولی شبیه الیاف پشم هستند.همچنین زنجیره های 
پروتئینی آن، از نظر پروتئینی این الیاف را به ابریشم نزدیک می کند. 
همچنین الیاف بادام زمینی نسبت به رطوبت حساس بوده و ضعیف 

می شوند.
پارچه هایی با ترکیب الیاف بادام زمینی

یکی از ویژگی های برجسته لیف های پروتئین بادام زمینی نرم بودن آن 
است بطوریکه بسیار شبیه پشم است.

قیمت تولید الیاف بادام زمینی نصف هزینه تولید الیاف پشم است  به 
طور عمده به عنوان یک لیفی از آن استفاده می شود که خصوصیات پشم 
را با هزینه کم فراهم می کند. از این لیف در مخلوط با پارچه های پلی 
استر این در واحدهای مختلف شلنگ همراه با پشم و پلی استر استفاده 
می شود و همچنین در پنبه و ویسکوز در ابعاد مختلف استفاده می شود.

پروسه های شیمیایی بروی الیاف بادام زمینی:
 الیاف بادام زمینی دارای ساختار شیمیایی و فیزیکی خاص خود است 

که باید در مراحل شیمیایی حساسیت لیف نیز در نظر گرفته شود.
1.پخت :

در پخت این نوع الیاف باید قلیاییت حمام کم باشد و کربنات سدیم 
جهت پخت پیشنهاد می گردد همچنین دمای حمام پخت نیز باید زیر 

دمای جوش باشد.
2.سفیدگری:

باید در نظر داشت که هیپوکلریت سدیم و کلریت سدیم برای سفید 
کردن لیف های پروتئینی بادام زمینی استفاده نمی شود، زیرا باعث 
تخریب می شود. بنابراین پراکسید هیدروژن عامل سفید کننده ترجیحی 

است.
3.رنگرزی:

الیاف پروتئین بادام زمینی با رنگ های مشابه مورد استفاده برای رنگرزی 
الیاف پشم مانند رنگهای اسیدی، رنگ های متالکمپلکس فلزی، رنگ 
کرومی و رنگ های راکتیو مخصوص پشم رنگرزی می شود. رنگ ها با 
توجه به استفاده نهایی از الیاف انتخاب می شوند.روش رنگرزی همانند 
الیاف پشم است. اما تفاوت در ساختار پروتئین بادام زمینی  رنگرزی 
منجر به ویژگی های فردی مختلف می شود. به طور کلی، میل به جذب 
رنگ در لیف های بادام زمینی  بیشتر از پشم است. می توان آن را به 

شکل تا پس، بوبین رنگ کنی و رنگرزی پارچه رنگ کرد.
استفاده مجدد از الیاف آردیل

در دهه 1۹50، الیاف اردیل )الیاف بادام زمینی( به شدت برای استفاده 
شعار  با  خواب  لباس  و  لباس  شد.  عرضه  بازار  به  خانگی  و  صنعتی 
“خانواده های شاد با پوشیدن لباس هایی که حاوی اردل است” ترویج 
منزل  داخلی  لوازم  در  و  پوشاک، فرش  عنوان  به   Ardil الیاف  شدند. 
زیر،  لباس  پتو،  ژاکت،  برای  پشم   /  Ardil ترکیبات  می شود.  استفاده 
فرش استفاده می شود. مخلوط آن با پنبه نیز  جهت  پیراهن ورزشی، 
لباس خواب، پارچه لباسی، و مخلوط آن با rayon برای لباس و پارچه، 
لباس گرمسیری، پیراهن ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. در طول 
زمان، این الیاف  توسط نایلون تحت الشعاع قرار گرفته و عمدتا فراموش 
شده اند. اما در حال حاضر بیشتر بخاطر کیفیت و زیست تخریب پذیر 
بودن این الیاف مورد توجه واقع شده اند  بنابراین تولید دوباره آن به 

شکل تجاری مجددا آغاز شده است.

 بهـــار  97 | 27



پوشاک 
بردی ر کا

تکامل و   رشد   مسیر   ر   د  

کمپانی پرل ایزومی1 دارای فرایند بسیار دقیق 
و پیچیده ای برای تولید محصوالت خود است 
رشد  به  رو  بازار  نیاز  بتواند  طریق  این  از  تا 
و  کیفیت  با  محصوالت  به  ورزشی  پوشاک 

کارایی باال را تامین کند.
کمپانی پرل ایزومی واقع در لوییویل2 آمریکا، 
ورزشی  کفش های  و  پوشاک  تولید کننده 
و  سواری  دوچرخه  دو،  رشته های  به  مربوط 
ورزش های سه گانه است که به خلق بهترین 
میزان راحتی، تناسب و عملکرد در محصوالت 
شهرت  سواری/سه گانه  دو/دوچرخه  ورزشی 
دارد. هدف این شرکت تولید پوشاکی است که 
مصرف کنندگان آن بتوانند 3۶5 روز سال را به 

راحتی بدوند و یا دوچرخه سواری کنند.
 teaonline.com سایت  وب  تعریف  به  بنا 
برای  که  هستند  پوشاکی  کاربردی  پوشاک 
مثال  برای  شده اند  طراحی  خاصی  مقاصد 
ورزشکاران  ماندن  راحت  و  خنکی  به  کمک 
افرادی که مشغول فعالیت هستند و عرق  یا 

نکردن آن ها توسط تکنیک کنترل رطوبت و یا 
سایر تکنیک های موجود.

سریع  بخش های  از  یکی  کاربردی  پوشاک 
رشدکننده در صنایع نساجی جهان است. روند 
تغییرات  نتیجه ی  توان  می  را  بازار  این  رشد 
به  دانست.  جامعه  افراد  بیشتر  زندگی  سبک 
همین صورت تقاضا برای پوشاک و پارچه های 

با فناوری باال نیز وجود دارد.
پیش   statista.com آماری  منبع  اساس  بر 
در  ورزشی  پوشاک  بازار  که  شود  می  بینی 
میلیارد   1۶5 حدود   2017 سال  در  جهان 
دالر ایجاد درآمد کند. تحلیلگر صنعتی ارشد 
گروه NPD، مارشال کوهن3 می گوید: "پوشاک 
میزان  و  است  شده  پررونق  بسیار  ورزشی 
بازار  مجموع  رشد  میزان  از  آن  فروش  رشد 
مصرف کنندگان،  است.  کرده  تجاوز  پوشاک 
این  البته  و  تنوع آن شده اند  جذب راحتی و 
واقعیت که از نظر مد روز بودن نیز جلب توجه 

می کنند."

کارایی به همراه کیفیت
نیازهای  رفع  برای  مواد  تکنولوژی  مبحث 
مشتریان کمپانی پرل ایزومی یک امر ضروری 
تالش  شرکت  توسعه  و  طراحی  تیم  است. 
می کند تا انتظارات فعلی مشتریان را برآورده 
و نیازهای آتی آن ها را پیش بینی کند. از آن 
جایی که محصوالت پرل ایزومی دارای گارانتی 
مادام العمر هستند، تیم مربوط به مواد اولیه 

ترجمه: آزاده موحد
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و کیفیت محصوالت با جدیت تمام سعی در 
معتبر ساختن محصوالت شرکت دارد. شرکت 
دارای برامه های کیفی ریزبینانه ای در هر دو 
همچنین  و  بوده  پوشاک  و  اولیه  مواد  بخش 
برای اطمینان از عملکرد و تناسب محصوالت 
نیز  دقیقی  آزمایشی  مراحل  دارای  کاربردی 

هست.
با  محصوالت  که  است  مفتخر  ایزومی  پرل 
کیفیت باال که دارای کارایی باالیی نیز هستند 
را تولید می کند. این شرکت از مواد اولیه فنی 
که باعث بهبود تجربیات ورزشکاران می شود 
استفاده می کند. تکنولوژی های مختلفی برای 
ورزشی  پوشاک  در  نظر  مورد  ایجاد خاصیت 
وجود دارد که شامل تکنولوژی نخ، تکنولوژی 

مواد اولیه و تکنولوژی ساختار می شود.

انتخاب نخ
از  نخ  انتخاب  جدید  پارچه ی  یک  تولید  در 
اهمیت زیادی برخوردار است. پرل ایزومی در 
هنگام همکاری با کارخانجات دیگر این نکته 
را در نظر می گیرد که چگونه انتخاب نخ بر 
میزان کشیدگی، ظاهر و زیردست مواد اولیه 
مسایل  که  آن  از  پس  گذاشت.  خواهد  تاثیر 
شد،  بررسی  کاال  ظاهر  و  زیبایی  به  مربوط 
تیم توسعه سپس کارایی های اضافی را که با 
انتخاب نخ می توان در لباس ایجاد کرد بررسی 
می کند. پیشرفت های صورت گرفته در تولید 
نخ باعث بهبود زمان خشک شدن مواد اولیه، 
آب  دفع  و  شدن  گرم  شدن،  خنک  خواص 
دارای  که  دارند  وجود  هایی هم  نخ  می شود. 
خاصیت ترموراکتیو بوده که به گردش خون 
و بازیابی بدن پس از انجام فعالیت های شدید 

کمک می کنند.

خواص مواد اولیه
اولیه  مواد  خواص  مناسب  نخ  تایید  از  پس 
مورد بررسی قرار می گیرد. طراحی پارچه ها 
بر اساس تامین مقدار مشخص از کشیدگی و 
تراکم برای کسب بهترین تناسب در پوشاک 

کشیدگی  مناسب  میزان  گیرد.  می  صورت 
بین 20 تا ۴0% ازدیاد طول است. کشیدگی 
کمتر از 20% دامنه حرکتی را محدود می کند. 
کشیدگی مناسب در پارچه باعث بهبود تناسب 
کلی لباس شده که باعث می شود ورزشکار به 
جای لباس بیشتر بر روی تمرین خود تمرکز 
بازیابی  ایزومی خواص کشیدگی و  کند. پرل 
االستان  حاوی  که  را  خود  های  پارچه  تمام 
بوده آزمایش می کند تا از استحکام و ثبات آن 
ها اطمینان حاصل کند و این چنین است که 
لباس پس از گذشت چند سال هم ظاهر خود 

را از دست نمی دهد.

بررسی ساختار
ساختار پارچه می تواند باعث افزایش یا کاهش 
دیگر  سمت  به  سمت  یک  از  رطوبت  انتقال 
پارچه شود. با عرق کردن، دمای بدن ورزشکار 
تنظیم می شود. با افزایش دمای پوست تعریق 
با  انسان  بدن  یابد.  می  افزایش  به شدت  نیز 
از سیستم سرمایش تبخیری استفاده  تعریق 
کرده و با بیرون دادن انرژی تعادل دمایی خود 
را حفظ می کند. نوآوری در طراحی پوشاک 
و مواد اولیه به تعریق و تنظیم دمای پوست 
به  بتواند  بدن  طریق  این  از  تا  کرده  کمک 
فعالیت خود ادامه دهد. پرل ایزومی نخ هایی 
را انتخاب می کند که خاصیت جذب رطوبت 
رطوبت  انتقال  قابلیت  یا  و  مویینگی  توسط 
ازسطح پوست از طریق پارچه را افزایش می 
بوده  بیشتری  دارای سطح  ها  نخ  این  دهند. 
که از طریق تعداد فیالمنت ها یا مقطع عرضی 
افزایش  باعث  امر  این  ایجاد می شود.  آن ها 
خشک  زمان  نتیجه  در  و  شده  پارچه  سطح 
بر  عالوه  ایزومی  پرل  یابد.  می  کاهش  شدن 
استفاده از این نخ ها در مواد اولیه، ساختار دو 
الیه ای پارچه را نیز مورد بررسی قرار داده که 
با یک فرایند شبه اسمزی باعث انتقال رطوبت 
می شود. رطوبت از الیه ی کمتر جذب کننده 
به سطح بیشتر جذب کننده ی لباس کشیده 

شده و تبخیر سریع تر انجام می شود.

عملیات تکمیلی که بر روی پارچه انجام می 
شرایط  در  لباس  مقاومت  بهبود  باعث  شود 
ایزومی  پرل  شود.  می  هوایی  و  آب  مختلف 
مواد اولیه ای را انتخاب می کند که از ورزشکار 
کرده  محافظت  هوایی  و  آب  شرایط  هر  در 
بدون آن که مخل راحتی او شود. شرکت برای 
ای  دهی شده  پوشش  اولیه ی  مواد  طراحی 
که ضد آب، ضد باد و در ضمن تنفس پذیر 
باشند با کارخانجاتی که با آن شریک هستند 
همکاری می کند؛ محصول به دست آمده در 
سرباالیی ها به راحتی هوا را از خود عبور داده 
و به اصطالح نفس می کشد و در سراشیبی ها 
موجود  عناصر  و  باد  برابر  در  ورزشکار  از 
محافظت می کند. انتخاب اجزای مواد اولیه ی 
و  آب  شرایط  اساس  بر  شده  پوشش دهی 
هوایی است که ورزشکار در آن قرار دارد. برای 
ضد  اولیه ی  مواد  خشک  و  سرد  محیط های 
آب با پوشش های ضد باد بسیار تنفس پذیر 
و دارای پشتیبانی حرارتی انتخاب شده است. 
برای مناطق مرطوب تمرکز شرکت بیشتر بر 
روی آب بندی کردن درز لباس ها و استفاده از 
مواد اولیه 100% ضدآب و تکمیل های پایدار 

دفع آب است.
تعداد زیادی از ورزشکاران نگران ایمنی خود 
از  اطمینان  برای  و  ورزش هستند  هنگام  در 
رنگ  انتخاب  بر  عالوه  ورزشکار  شدن  دیده 
دارد.  وجود  نیز  دیگر  جدید  تکنولوژی  چند 
انتخاب رنگ میزان دیده شدن دوچرخه سوار 
یا دونده را افزایش می دهد، در نتیجه آن ها 
در محیط های کم نور بیشتر احساس امنیت 
زرد  رنگی  ترکیب  سال  سال های  می کنند. 
جیغ پرل ایزومی پرطرفدارترین رنگ در میان 
صورت  پیشرفت های  است.  بوده  ورزشکاران 
و  الیه ها  ها،  نخ  شامل  زمینه  این  در  گرفته 
تاب  شب  و  شبرنگ  بازتابنده،  های  چاپ 
با  از تکنولوژی های شبرنگ  می باشد. بعضی 
نور چراغ فعال می شوند. پرل ایزومی با بررسی 
تمام عناصر بازتابنده از میزان شدت نور آن ها 
اطمینان حاصل می کند به طوری که ورزشکار 
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از فاصله ی 100 متری قابل رویت  یا دونده 
باشد.

طراحی ایرودینامیک
دوچرخه  تیم  اسپانسر  ایزومی  پرل  کمپانی 
سواری حرفه ای BMC است. در رویداد هایی 
نظیر توردوفرانس، سرعت و راندمان دوچرخه 
سوار حیاتی است. بنابراین کمپانی محصوالت 
می  طراحی  ایرودینامیک  صورت  به  را  خود 
کند. همان طور که طراحی فرورفتگی بر روی 
توپ گلف باعث اوج گرفتن بیشتر آن می شود، 
بافت سطحی مواد اولیه ی لباس ورزشکار نیز 
می تواند باعث بهبود خواص ایرودینامیک آن 
شود. کاهش درگ یا مقاوت هوا باعث می شود 
تا میزان تالش ورزشکار برای تندتر رفتن به 
رویداد  در یک  کند.  پیدا  کاهش  یک چهارم 
تک نفره یا ورزش های سه گانه کاهش مجموع 
درگ ایرودینامیک تا 10%-از 7 پوند به ۶/3 
پوند-بدون تغییر در نیروی اعمال شده باعث 

می شود زمان تا 21 دقیقه یا 7% کمتر شود. 
زمان کلی از 5 ساعت به ۴ ساعت و 3۹ دقیقه 
تا 21/۴  نیز  میانگین سرعت  و  یافته  کاهش 

مایل در ساعت افزایش می یابد.

مسایل مربوط به پایایی
پایایی در کمپانی پرل ایزومی نقش مهمی را 
در انتخاب مواد اولیه و فروشنده ایفا می کند. 
این ابتکار عملی است که بیشتر فعاالن عرصه 
کوهنوردی  های  لباس  و  ورزشی  پوشاک  ی 
زیادی  اند. سازمان های  گرفته  کار  به  را  آن 
 )OIA( نظیر انجمن صنایع پوشاک کوهنوردی
و ائتالف پوشاک پایا )SAC( پیرامون تطابق 
تولیدی سخن  و شفاف سازی در فرایندهای 
گفته اند. به گزارش SAC، شاخص Higg که 
یک مجموعه ی نوآورانه از ابزار خودارزیابی به 
شمار می رود و باعث می شود برندها، خرده 
ابعادی و در هر  با هر  فروشان و کارخانجات 
بتوانند  بهتر  خود  پایایی  سفر  از  ای  مرحله 

اثرات زیست محیطی، اجتماعی و نیروی کار 
را بررسی کرده و بخش های قابل پیشرفت را 
این  است.  آن  اصلی  محرک  کنند،  شناسایی 
پایایی  عملکرد  از  جامع  نگرش  یک  شاخص 
یک محصول یا شرکت ارائه می دهد که برای 

انجام فرایند ضروریست.
که  این  برای  پوشاک  تولیدی  های  شرکت 
از  دارند  انتخاب  چند  باشند  پایاتر  بتوانند 
جمله استفاده از نخ های بازیافتی و همچنین 
از  بسیاری  کاراتر.  و  تر  سبک  پارچه های 
در  شیمیایی  مواد  از  استفاده  شرکت ها 
فرایندهای تکمیلی را تعدیل می کنند برای 
و  فلوروکربن  فاقد  تکمیل های دفع آب  مثال 
فرایندهای رنگرزی پایاتر. صنایع نساجی بعد 
ی  آالینده  ترین  بزرگ  کشاورزی  صنعت  از 
بسیاری  در حال حاضر  است.  آشامیدنی  آب 
رنگرزی  فرایندهای  برندهای مطرح جهان  از 
را که آب کمتری مصرف می کنند و یا اصال 
نیازی به آب ندارند، به کار می گیرند. عالوه 
از  استفاده  به دنبال  برندها  از  بر آن بسیاری 
با  نخ های بدون بو و تکمیل هایی هستند که 
کاهش تعداد دفعات مورد نیاز برای شستشوی 
بیشتر  را  آب  مصرف  میزان  بتوانند  لباس 
کاهش دهند. بعضی از برندها نیز برای کاهش 
ضایعات، میزان بسته بندی ها را کاهش می 
دهند. کمپانی پرانا واقع در کارلزبد کالیفرنیا با 
کاهش سایز کیف های حمل و نقل محصوالت 
موفق شده است مقدار 31000 پوند از ضایعات 

را کم کند.
پرل ایزومی و برندهای دیگر همچنان به دنبال 
محصوالت  بهبود  برای  جدید  تکنولوژی های 

هستند.
مرجع:

 Carlo little, “Performance apparel

 in the making”, Textile World Asia,

April/May/June 2016
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انقالبصنعتی

کلود فولن، پژوهشگرتاریخ می نویسد: "انقالب 
درجلوی  که  است  مستمری  پدیده  صنعتی 
چشمان ما جریان دارد، و باید درک کنیم فرایندی 

که آغاز شده هیچ حد و مرزی نمی شناسد".
در بخش هایی از آسیا، امریکای جنوبی و آفریقا 
انقالب صنعتی تازه باید آغاز شود. این کشورهای 
توسعه نیافته، مشهوربه جهان سوم، ازتاریخی رنج 
می برند که دراواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
کشور های اروپایی و ایالت متحده از آنها به عنوان 
منابع مواد خام استفاده کردند. کشورهای صنعتی 
شده فعاالنه از پیدایش صنعت داخلی در جهان 
سوم جلوگیری کردند چون نمی خواستند رقبا 
منافع مورد نیاز کارخانه های خودشان را از دست 
آنها خارج کنند. فرایند انقالب صنعتی درقرن 
1۸ دربریتانیا آغازشد و سپس به بقیه دنیا صادر 
گردید. گرچه نویسندگان فرانسوی ترکیب واژه 
ای انقالب صنعتی را قبل تر استفاده کرده بودند 
ولی اولین بار تاریخ نویس انگلیسی آرنولد توینبی1 

)1۸52 تا 1۸۸3( برای توصیف توسعه اقتصادی 
بین سال های17۶0 الی 1۸۴0 به کاربرده بود. در 
اوایل قرن 20 بود که دومین انقالب صنعتی شکل 
گرفت، این شکل گیری همزمان بود با ایجاد خط 
تولید توسط هنری فورد و تولید انبوه. با بروز دو 
انقالب نخست، مردم ثروتمند تر و شهری تر شدند. 
در واقع انقالب دوم صنعتی بین سال های1۸70 
تا 1۹1۴ جریان داشت. انقالب اول صنعتی همراه 
بود با رشد صنایع مانند ذغال سنگ ، آهن، جاده 
سازی و نساجی و انقالب دوم صنعتی با توسعه 
الکتریسیته، نفت و استیل همراه بود که درطی 
آن ابداعات جدید و نوآوری های تکنولوژی وارد 
عرصه شدند که ازآن جمله می توان به کارخانجات 
تایپ،  دستگاه های  روشنایی،  یخچال،  استیل، 
تلفن، آسمان خراش ها، پله های برقی، فونوگراف، 
ارائه  غیره  و  شویی  لباس  ماشین  فیلمسازی، 
گردیدند. اکنون نیز انقالب سوم در جریان است: " 
تولید به سمت دیجیتالی شدن می رود."  همچنین 

تغییرات دیگری کم و کم ظهورکرده اند. مواداولیه 
سبک تر، قوی ترو مقاوم تر شده اند. فیبر کربن 
در صنایع هوانوردی تا دوچرخه سازی به جای 
استیل و آلومینیوم آمده است. تکنیک های جدید 
موجب شده تا مهندسین بتوانند مواد را درابعاد 
کوچکترشکل دهند. تکنولوژی نانو به محصوالت 
انعطاف بیشتری بخشیده که از این میان می توان 
برد.  نام  زخم  درمان  در  موثر  بانداژهای  به 
موتورهایی که کارایی بیشتری دارند و ظروفی که 
با سهولت بیشتری تمیز می شوند. ویروس هایی 
که به لحاظ ژنتیکی دستکاری می شوند تا مثال در 
ساخت باطری استفاده گردند. انقالب صنعتی نه 
فقط اسباب و تجهیزات را تحت تاثیر قرار می دهد 
بلکه انسان ها را را نیز واداربه تغییر می کند. مثال 
که  می شوند  منتقل  کشورهایی  به  کارخانه ها 
دستمزد نیروی کاردر آنجا کم باشد. و ازسوی 
دیگر با نزدیک بودن به بازارهای مصرف، امکان 

پاسخ سریع به مشتری هم میسرمی گردد. 

ترجمه و تنظیم: تهمینه موالنا

1-Arnold Toynbee
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باوهاوس به معنی خانه معماری نام یک مدرسه معماری و هنرهای 
کاربردی در آلمان بود که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ به پرورش هنرمندان 
کرد.  ایفا  فن  و  طرح  میان  پیوند  برقراری  در  مهمی  نقش  و  پرداخت 
آموزه های آن پیش و پس از انحالل به عنوان یکی ازنمادهای دوران مدرن 
شناخته شد ودرسال های بعد نیز پیروانی داشت. در نهایت این آموزه ها شکل 
یک جنبش هنری را به خود گرفت که از جریانات مهم و تأثیرگذار قرن بیستم 

محسوب می شود.
مدرسه باوهاوس در سه شهر آلمان، در سه دوره زمانی )وایمار از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵، دسائو 
از ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۲ و برلین از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳( و تحت مدیریت سه معمار )والتر گروپیوس 
از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۷، هانس مه یر از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰ و لودویگ میس ون دروهه از ۱۹۳۰ تا 

۱۹۳۳( به فعالیت پرداخت.
والتر گروپیوس در سال ۱۹۱۹ با ادغام آکادمی هنرهای زیبا و مدرسه هنرها و پیشه ها، مدرسه 

باوهاوس را در وایمار بنیان نهاد. او در نخستین بیانیه خود، نظریه ویلیام ماریس درباره تعالی 
صنایع دستی را با فکر وحدت همه هنرها )با رعایت تقدم معماری( درآمیخت و مرزبندی میان 

جنبه های تزیینی و کاربردی در هنرها را مردود شمرد. 
او چندی بعد درسال ۱۹۲۳ اهمیت طراح- صنعتگر درتولید صنعتی کالن را مورد تأکید قرار 

داد، که به عنوان اصل عمده آموزش های باوهاوس شناخته شد. پس ازآن کارگاه های 
باوهاوس به صورت آزمایشگاه های ساخت پیش نمونه برای تولید ماشینی درآمدند و 

بسیاری ازفراورده های این کارگاه ها )به خصوص میز و صندلی، منسوجات و لوازم 
چراغ برقی( با موافقت صاحبان صنایع در خط تولید کارخانه ای قرار گرفتند. سبک 

فراورده های باوهاوس؛ خصلت هندسی و ساده داشت و به سبب صرفه جویی 
در وسایل و مطالعه در کیفیت مواد از پالودگی خط و شکل برخوردار بود.
کارگروهی  نتیجه  )که  دردسائو  تازه  ساختمان  تعدادی  طراحی  با 

گروپیوس، معلمان و شاگردان بود( باوهاوس از وایمار به مکان جدید 
انتقال یافت. پس از این تغییرمکان، تأثیر باوهاوس در معماری 

نیز  پایان جنگ دوم  تا  و  نمود  اروپا رخ  و هنرهای کاربردی 
پایدار ماند.

به  را  باوهاوس  ی  مدرسه   ، سال ۱۹۳۲  در  ون  میس 
برلین انتقال داد، اما فعالیت آن دربرلین دیری نپایید 

دولت  آوریل ۱۹۳۳  در ۱۱  بعد،  چراکه یک سال 
نازی باوهاوس را تعطیل کرد.

                   Bauhaus          بوهاوس

درستایشجریانسازانجهاننوینو
انقالبصنعتی

والتر گروپیوس
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برخی  و  ناگی  موهولی  بعد  چندی 
دیگرازمعلمان، مدرسه جدیدی به همین 
نام در شیکاگو برپا کردند. تا اواخر دهه 
ومعماری  طراحی  اکثرمدارس   ۱۹۶۰
یا  دروس  کلیه  متحده  ایاالت  و  اروپا 
دست کم قسمتی ازبرنامه های آموزشی 

باوهاوس را پیگیری کردند.
تعدادی ازهنرمندان بزرگ قرن بیستم 
همچون پل کله، واسیلی کاندینسکی، 
یوزف  ناگی،  موهولی  والترگروپیوس، 

آلبرس و دیگران دراین مدرسه هنری تدریس می کردند.  به اعتقاد گروپیوس، 
این سبک معماری که می شد اصول آن را به تمام کاالهای مصرفی تعمیم داد، 

باید ارزان، کارکرد گرا و سازگاربا تولید انبوه می بود. گروپیوس برای دستیابی به این 
هدف، می خواست هنرمندان و صنعت گران را با هم متحد کند تا به محصولی کاربردی و 

قابل استفاده، و درعین حال با ارزش ازلحاظ هنری برسد. این ایده دربیانیه افتتاحیه مدرسه 
باهاوس به خوبی مشخص شده:

برنامه ریزان مدرسه باهاوس هنرهای زیبا را از صنایع دستی کاربردی ممتاز و متفاوت نمی دانستند 
و بر این باور بودند که هنر و معماری مدرن باید پاسخگوی نیازها و اقتضائات جامعه صنعتی مدرن 

باشد و طراحی خوب باید ازعهده آزمون های زیباشناختی و مهندسی برآید. ویژگی عمده سبک باهاوس 
تکیه هرچه بیشتر بر کارکردگرایی، بهره گیری بهینه از خواص مواد و مصالح صنعتی، احتراز از تزئینات تجملی 

درنمای ساختمان ها و فرآورده های صنعتی بود. )مفاهیم مدرنیسم( دستیابی به نوعی هماهنگی بین ضرورت های 
کارکردی و کیفیت زیباشناختی، خوش ساختی و خوش ترکیبی محصوالت صنعتی ازدیگر اهداف موسسان مدرسه 

باهاوس بود. استادان باهاوس به شاگردان خود یاد می دادند که همه چیز را برمبنای نیازها طراحی کنند و ازهیچ عنصری 
که فاقد کارکرد باشد وتنها جنبه زیباشناسانه داشته باشد، استفاده نکنند. درمدرسه باهاوس تاریخ معماری جایی میان دروس 

دانشجویان نداشت، چرا که درباهاوس قرار بود همه چیزبرمبنای اصول اولیه معماری وبدون توجه به آثارگذشتگان شکل 
بگیرد.

باهاوس درسراسر  معماری  ترویج سبک  به  توجهی  قابل  این مسئله کمک 
جهان کرد و آن را به گفتمان مسلط درمعماری وطراحی صنعتی مدرن تبدیل 

کرد، چنانکه این مکتب هنری امروز نیزهمچنان نفوذ جهانی خود را حفظ کرده است.
شاگردان دراین مدرسه درهمه ی ابعاد هنر وصنعت فعالیت چشمگیری داشتند، ازجمله 

می توان به طراحی مبلمان و طراحی صنعتی اشاره کرد که پس ازآن دراروپا مورد استقبال 
فراوان شد. این ها همگی مدیون تفکرموسسان مدرسه بودند که با جهت گیری درست به نتایج 

بسیارمطلوبی رسیدند. تفاوت دیدگاه های اساتید بوهاس و نقش آن ها درجنبش های هنری اروپا، رفته  
رفته براهمیت این مدرسه افزود تا جایی که باوهاوس به عنوان سبکی درطراحی، به رسمیت شناخته شد. 

ساختمان بوهاس به این شکل بود که گویی سه بال با زوایای متفاوت بود. سه بال توسط پلی به یکدیگر 
متصل می شدند. بخش اداری و دفترمعماری شخصی گروپیوس درطبقات این پل قرار گرفته اند. عالوه بر 

همکاری اساتید باوهاوس درتکمیل طرح، تمامی دکوراسیون داخلی نیز با کمک دانش جویان انجام گرفت.
برای دانش جویان و اساتید مدرسه خوابگاه هایی درنظرگرفته شده بود که این هم درراستای تفکر گرپیوس بود. وی می خواست 
نشان دهد همه چیزیکجا می تواند اتفاق بیافتد. به ویژه تعامل بین استاد و دانش  جو که تا دیروزکمرنگ بود وفاصله ها 
رعایت می شد. گریپوس می خواست نشان دهد؛ همان قدرکه اساتید باید در رفاه و آسایش باشند، دانش  آموزان هم باید 
مورد احترام قراربگیرند تا به اهداف بلندشان برسند. و بعد از گذشت سال ها می توان دید که تا چه اندازه گریپوس 
موفق بوده است. در حال حاضر، ساختمان مذکور درشهر دسائو) که روزی آرزوی هر معمار و صنعت گری ورود به 

آن بود(، تبدیل به موزه شده و کارکرد دیگری ندارد.
 مدرسه باهاوس به عنوان سمبل مدرنیسم همیشه درذهن جامعه مدرنیسم و معماران خواهد ماند و می توان 
گفت بسیاری ازمعماران مدرنیسم ازدل این مکتب بیرون آمده و جهان را با تفکرشان متحول ساخته اند. 

هانس مه یر

لودوینگ میس ون دروهه
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ULM                                                                   اولم
دانشگاه اولم  )Universität Ulm(یک دانشگاه دولتی درشهراولم واقع درایالت بادن-وورتمبرگ 
آلمان است. این دانشگاه در ۱۹۶۷میالدی بنیان گذاری شده است و دارای رشته هایی در زمینه  های 

علوم طبیعی، پزشکی، علوم مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و علوم کامپیوتر می باشد. دانشگاه اولم 
آلمان به شمار می رود. شماردانشجویان آن در ترم  نوترین دانشگاه های دولتی  از  یکی 

تابستان گاهی به ۱۰ هزار نفر می رسد. دانشگاه اولم  در جایگاه نخست دانشگاه های 
جوان آلمان قرار دارد. 

بین سال های ۱۹4۵ و ۱۹۵۲ یعنی دوران پس از جنگ جهانی، آلمان غربی با 
برنامه های ساخت و ساز و مالی مهمی سرگرم بود. دانشگاه اولم درسال ۱۹۵۳ 
توسط اینگه اچر-شول، اوتل اچر و مکس بیل۱ بنیان گذارده شد. این سه نفرقباًل 
قبال از دانشجویان دانشگاه باوهاوس بودند. این دانشگاه، به واسطه جامعیت و 
محتوای چندرشته ای بودن مانند بوهاوس و رویکرد ائتالف هنر، صنایع دستی 
و تکنولوژی، به سرعت در عرصه بین المللی شناخته شد.  موضوعات جامعه 

شناسی، روانشناسی، سیاست، اقتصاد، و فلسفه و تفکرسیستمی با زیبایی شناسی 
و تکنولوژی تلفیق می شوند. بین سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۸، اوج پیشرفت رویکرد ها 

به فرایند طراحی در دپارتمان های طراحی محصول، ارتباط تصویری، ساخت صنعتی، 
اطالع رسانی و ساخت فیلم محسوب می شد. بی شک این موسسه آموزشی طی دهه های ۵۰ و 

۶۰ شاخص ترین بود و پیشگام مطالعات semiotics نیز بود که بی شک تاثیری همانند بوهاوس 
برروند توسعه طراحی صنعتی و تلفیق هنر و صنعت گذارد.

تحصیل دراین دانشگاه شامل یک دوره چهارساله بود که سال نخست به درس های پایه اختصاص 
داشت و دانشجویان می توانستند طراحی محصول، ارتباط تصویری، ساخت صنعتی و اطالع رسانی 

و فیلم سازی را فرا بگیرند که البته از سال ۱۹۶۲ دارای یک دپارتمان مستقل شدند.

1-Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher and Max Bill
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   IIT                              آی آی تی
انستیتوی َفناوری ایلی نوی: )Illinois Institute of Technology( مشهور به IIT یا ایلی نوی 

تک، یک دانشگاه خصوصی  درشهرشیکاگو درایالت ایلی نوی ایاالت متحده آمریکا است.
این دانشگاه رشته های مهندسی، علوم، روانشناسی، معماری، بازرگانی، ارتباطات، فناوری صنعتی، 
فناوری اطالعات، طراحی وحقوق دارد وعضو انجمن دانشگاه های مستقل فنی آمریکا می باشد. 
این دانشگاه در سال ۱۹4۰از ادغام مؤسسه فناوری آرمر )بنیان گذاری شده در ۱۸۹۳( و مؤسسه 
لویس )بنیان گذاری شده در ۱۸۹۵( شکل گرفت. درسال های پس ازجنگ جهانی دوم، این دانشگاه 

یکی ازبزرگترین دانشکده های مهندسی ایاالت متحده ی امریکا را دارا بود.
دانشگاه ایلی نوی؛ به ویژه دررشته معماری دارای شهرت بسیارباالیی در تاریخ است. لودویگ میس 
ون در روهه۱ در این مؤسسه تدریس می کرد. لودویگ میس ون در روهه ، معمارساختمان کنونی 

این دانشگاه است که امروزه یک اثر ملی میراث فرهنگی آمریکا شمرده می شود.
دیری نپایید که موسسه یاسکیدمور، اوینگز و مریل۲  هم عهده دار توسعه  دانشگاه شد. همزمان 
آثار رم کولهاس و هلموت یاهن۳  به ارزش هر چه بیشتر این موسسه از نظر معماری افزودند تا 
جایی که در ۱۹۷۶ توسط موسسه معماران آمریکا در زمره ۲۰۰ آثار برتر معماری آمریکا قید گردید.

بوهاوس  دانشگاه  از مدرسین  توسط یکی  موسسه ی طراحی در سال ۱۹۳۷ در شهر شیکاگو 
به نام الزلو مولی-ناگی4 بنیانگذارده شد. وی پس از مدتی اقامت در لندن و وقفه در کارش، به 
دعوت انجمن هنر و صنعت شیکاگو در سال ۱۹۳۷ به این شهر مهاجرت نمود و دانشگاه جدیدی 
را تاسیس کرد و نام بوهاوس جدید را برآن نهاد. فلسفه ی این مدرسه نیزبدون کمترین تغییری 
براساس بوهاوس تعیین شد. این دانشگاه به دلیل مشکالت مالی مدت کوتاهی تا سال ۱۹۳۸ 

تعطیل گردید که با حمایت والتر پاکه۵، مجددا شروع به کارکرد. 
در سال ۱۹44 رسما تبدیل به دانشگاه طراحی شد و در ۱۹4۹ به انستیتوی تکنولوژی ایلی نوی 
پیوست و عمال به بخشی از سیستم  این دانشگاهی واردشد. و ضمنا نخستین دانشگاهی بود که 

مقطع دکترای طراحی را ارائه کرد.

1- Ludwig Mies van der Rohe
2- Skidmore, Owings & Merrill
3- Rem Coolhaas, Helmut Jahn
4-László Moholy-Nagy
5- Walter Paepcke

 بهـــار  97 | 35



ــر چشــم انداز  ــال ایجــاد تغیی ــوژی در ح پیشــرفت های تکنول
ــالت  ــژه تحصی ــه وی ــوزش، ب ــش آم ــتند و بخ ــی هس جهان
ــرای  ــازی دانشــجویان ب ــاده س ــی در آم ــا چالش های ــی ب عال
ــند.  ــی باش ــان م ــه گریب ــت ب ــی دس ــارم صنعت ــالب چه انق

ــود: ــرح می ش ــواالتی مط ــاس س ــن اس برای

-بــرای انقــاب چهــارم صنعتــی چطــور آمــوزش داده 
شــود؟

-آیــا سیســتم آموزشــی و برنامــه ریزی هــا مرتبــط بــا 
انقــاب چهــارم صنعتی هســتند؟

ــازی  ــاره  س ــودرا دوب ــی خ ــتم آموزش ــه سیس -چگون
کنیــم تــا منطبــق بــا جریــان انقــاب صنعتــی باشــد؟

گفتــه می شــود کــه ویژگــی انقــالب چهــارم صنعتــی: 
ائتــالف تکنولوژی هــا و محوشــدن خطــوط میــان جنبه هــای 
فیزیکــی، دیجیتــال و بیولوژیکــی زندگــی اســت. دراین راســتا 
نیــاز بــه ایــن تضمیــن اســت کــه همــگان تــوان یادگیــری 

ــگ،  ــه فرهن ــود ب ــای موج ــال تکنولوژی ه ــک و اتص دینامی
ــد. ــاد و کار را دارن اقتص

بــه هرحــال گرچــه همــواره تمرکــز برآموزش هــای دانشــجو-
 ICT محــور، یافتــن نتایــج، آمــوزش مــادام العمــر، اســتفاده از
ــًا  ــی، غالب ــاخت های اجتماع ــن زیرس ــوده لیک ــوزش ب در آم
ــا پیشــرفت های تکنولوژیکــی و همینطــور  ازتطابــق ســریع ب

زندگــی کاری و اجتماعــی بازمانــده انــد.   
ــا،  ــر دنی ــری درسراس ــوزش ویادگی ــگرف آم ــترش ش ــا گس ب
برنامه ریــزی هــم  بــرای آموزش هــای ســنتی و هــم سیســتم 
آموزشــی کالن نــاکام مانــده وحصــول بــه کیفیــت، آمــوزش 
ــه فقــط نســل جــوان همچنــان  ــرای تــک تــک افــراد و ن ب

ــد. ــه نظرمی رس ــوار ب ــیار دش بس
بنابرایــن، بازنگــری مجــدد و مرتــب برسیســتم های آموزشــی 
ــا هــدف؛ کــه سیســتمی منعطــف و قابــل  ضــروری اســت ت
ارجــاع و در راســتای انقــالب چهــارم صنعتــی اســت هرچــه 

زودتــر و موثرتــر میســر گــردد. 

ضروریاتانقالبچهارمصنعتی:
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انقالب صنعتی چهارم
نویسنده:  Borge Brende     |    مترجم: مریم رضایی

دنیا در آستانه وقوع یک انقاب جدید و همه گیر است که با 
سرعتی بی سابقه حرکت می کند. ما شاهد ظهور رویدادهای 
اشیا،  اینترنت  مصنوعی،  هوش  مثل  نوآوری  تکنولوژیک 
روباتیک، چاپ سه بعدی، نانوتکنولوژی و امثال این ها هستیم 
که کاربردشان به اندازه خود این تکنولوژی ها متنوع است. 
ترکیبی از این پیشرفت های تکنولوژیک، یعنی انقاب صنعتی 
چهارم. هر انقابی اثرات سیستماتیک خودش را دارد و این 
انقاب صنعتی  این  که  فرقی  تنها  نیست.  استثنا  هم  یکی 
چهارم دارد وسعت دامنه و قدرت اثر آن بر سیستم های تعامل، 

توزیع، تولید و مصرف ما است و حتی شاید بر هویت ما.

اثر انقالب تکنولوژیک بر اقتصادها و جوامع از  اما 
قبل مشخص نیست و می تواند با سیاست هایی در 
سطوح محلی، ملی و جهانی شکل بگیرد. برای اینکه 
انقالب صنعتی چهارم را اهرمی برای پیشرفت و رفاه 
جمعی قرار دهیم، به چارچوب های نظارتی، پروتکل ها 
و سیستم های سیاسی نیاز داریم که مزیت های جامع و 
عادالنه را تضمین کنند. مهم تر از آن، باید این واقعیت 
را بپذیریم که تحول تدریجی تکنولوژی در یک زمینه 
کسب وکار  مورد  یک  فقط  و  دارد  وجود  اجتماعی 
نیست. برای تحقق چنین استداللی، باید رویکردهای 
هنجاری و قانونی طراحی شوند تا تضمین شود این 
اتفاق انسان-محور است. فلسفه هندی ترکیب علم 
و معنویت برای هم زیستی مسالمت آمیز، بر نبوغ و 
سازش پذیری انسان تاکید دارد. ظهور انقالب صنعتی 
چهارم به هند کمک می کند بر فازهای سنتی توسعه 
غلبه کند و تحول به سوی یک کشور توسعه یافته 
این  از  استراتژیک  و  بهینه  استفاده  کند.  تسریع  را 
تکنولوژی هایی که گفته شد، می تواند ترکیبی قوی 
از منابع و زیرساخت ها را بسازد که به کیفیت بهتر و 
رشد پایدارتر منجر می شود. نقش هند که بیش از ۵۰ 
درصد جمعیت آن زیر ۲۷ سال است، در شکل دهی 
برنامه جهانی انقالب صنعتی چهارم، بسیار محوری 
خواهد بود. انقالب صنعتی چهارم وعده های زیادی 

برای این کشور به دنبال دارد. 
همان طور که آقای مودی، نخست وزیر هند، عنوان 
کرده، هوش مصنوعی می تواند به طور موثری برای 
کاهش فقر و توسعه زندگی کشاورزان به کار رود. 
هوش مصنوعی کاربردهای گسترده ای در بخش های 
مختلف دارد  از پزشکی و داروسازی گرفته تا امور 

تکنولوژی  مشابه،  طور  به  مالی.  و  تولید  قضایی، 
بالک چین کارکردهای بالقوه ای در طیف گسترده  ای 
تدارک  تا  گرفته  داده  جریانات  از  دارد   مسائل  از 
خدمات دولتی در آینده و مدیریت منابع طبیعی.این 
امکانات به هند کمک می کند مناقشات ملکی را کم 
کند، شفافیت را افزایش دهد و با فساد مبارزه کند. 
به عالوه، سیستم های هواپیماهای بدون سرنشین یا 
همان پهپادها، می توانند بازدهی محصوالت کشاورزی 
را افزایش دهند و مشاغل خطرناک را امن تر کنند و به 
جمعیت هایی که در مناطق دوردست زندگی می کنند، 
خدمات بدهند. پهپادها نقش مهمی در برنامه آقای 
مودی برای دو برابر کردن درآمد کشاورزان تا سال 
جامع  از  جدا  چهارم  صنعتی  انقالب  دارند.   ۲۰۲۲
بودن و سریع بودن، بسیار گذرا است که نیاز به ایجاد 
مدل های منعطف و دینامیک را تقویت می کند تا بتوان 
به راحتی به تغییرات واکنش نشان داد و اثر آن را بهینه 
کرد. مجمع جهانی اقتصاد با شناسایی پتانسیل های 
هند برای پیشبرد انقالب صنعتی چهارم و تاثیرگذاری 
بر آن، با دولت این کشور مشارکت هایی را شروع کرده 
و »مرکز انقالب صنعتی چهارم« را در شهر مومبای 
تاسیس کرده است. کار این مرکز سرعت بخشیدن 
به توسعه و اجرای پروتکل های حاکمیتی برای علم 
و تکنولوژی است تا بهتر بتواند به شهروندان، جامعه 
و عموم مردم خدمت رسانی کند. همچنین این مرکز 
و مرکزی،  دولت های محلی  با  از طریق همکاری 
و  بین المللی  سازمان های  بخش خصوص،  فعاالن 
گروه های مدنی، ابزارهایی عملی برای نظارت چابک 

تکنولوژی های خاص طراحی خواهد کرد. 
ضروری  ساختاری  اصالحات  اجرای  با  هند  دولت 

اقداماتی  طریق  از  کارآفرینی  اکوسیستم  ارتقای  و 
 )Startup India( ایندیا  استارت آپ  تحت عنوان 
 Atal Innovation( آتال«  نوآوری  »ماموریت  و 
Mission(، راه درستی را در پیش گرفته است. دولت 

با درک ضرورت تقویت استارت آپ ها در مراحله اولیه 
و در مدارس و دانشگاه ها، این برنامه ها و سیاست ها را 

اجرا می کند تا اشتغالزایی را افزایش دهد. 
هنوز  موفقیت  برای  ماموریت ها  این  اینکه  با 
چالش هایی پیش روی خود دارند، اما سخت تالش 
می کنند ذهنیت نوآورانه را در میان جوانان تقویت 
که  است  این  آتال  نوآوری  ماموریت  هدف  کنند. 
کسب وکارهای  و  نوآوری  قطب های  ارتقای  برای 
استارت آپی، به ویژه در حوزه های تکنولوژی  محور، در 
قالب یک پلت فرم فعالیت کند.  تاکید نخست وزیر هند 
بر اعمال تکامل تدریجی تکنولوژیک همگام با فلسفه 
توسعه گسترده، محرک اصلی رشد و پیشرفت جامع 

این کشور خواهد بود. 
هند که از جوان ترین نیروهای کار دنیا، استعدادهای 
با  اینترنتی  کاربر  جمعیت  دومین  توجه،  قابل  فنی 
ابزارهای موبایل و دومین جمعیتی که در دنیا به زبان 
انگلیسی صحبت می کند را در اختیار دارد، موقعیت 
خوبی دارد تا رهبری جهانی خود را در عصر پسا-
انقالب صنعتی چهارم توسعه دهد.ترکیب مناسبی از 
شتاب دهنده ها شامل چارچوب های قانونی، اکوسیستم 
آموزشی و مشوق های دولتی، هند را در این انقالب 
و  برابری  کیفیت،  همزمان،  و  کرد  خواهد  پیشتاز 
پایداری رشد و دستاوردهای توسعه آن را ارتقا خواهد 

داد.
World Economic Forum :منبع

فرصـت ناب هنـد
در شکـل دهـــی
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بـه اشـتراک گذاری عنصـر دیرپایـی اسـت کـه در 
روابط انسـان ها دارای معانی متغیر اسـت. بااین حال، 
اصطـالح »بـه اشـتراک گذاری« در مقـاالت مربوط 

بـه اقتصاد نادر اسـت.
 )ICT( امـا انقالب فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
ظرفیت هـای جدیـدی را بـرای بـه اشـتراک گذاری 
فراهـم کـرده اسـت. بـرای اولیـن بـار، افـرادی که 
وابسـتگی ضعیفـی بـه هم دارنـد می تواننـد در یک 
پـروژه خـاص خودسـازمان دهی شـوند و ظرفیـت 
خـود را به صـورت داوطلبانـه بـه اشـتراک گذارنـد. 
از همیـن رو ICT زمینـه سـاز ظهـور »اقتصـاد 
اشـتراکی« در مدل هـای کسـب وکار شـده اسـت 
کـه در آنهـا دسترسـی افـراد بـه اسـتفاده موقتی از 
کاالهـا یا خدمـات را بـا بهره گیـری از پلت فرم های 
مشـارکتی امکان پذیـر کـرده اسـت کـه بـا وجـود 
اتفاقـات نامبارکـی در خصـوص حریـم خصوصی و 
سوءاسـتفاده از داده هـا چالش هـای قانونـی، نظارتی 
و... همچنـان فرصتـی بـرای ایجاد اشـتغال اسـت. 
امـا نکتـه مهـم این اسـت که بـرای آنکه یـک فرد 
بتواند در کسـب وکاری در این زمینه سـرمایه گذاری 
کنـد نیازمنـد آن اسـت کـه ارزش مبادلـه و نحـوه 

محاسـبه آن شـفاف و تحـت نظارت باشـد.
طبـق نظـر عـام اقتصاددانـان ارزش کاال و خدمات 
شـدیدا با عرضه و تقاضا مرتبط اسـت و این موضوع 
چالش  مهمـی در نظام قیمت بازار اقتصاد اشـتراکی 

اسـت. بنابرایـن مـا بـه دنبـال پاسـخ یـک سـوال 
اساسـی هسـتیم: چگونه می توان ارزش ایجاد شـده 
از طریـق سیسـتم اشـتراک اجتماعـی را ارزیابـی و 
توزیـع کـرد؟ موضوعی کـه در نحـوه قیمت گذاری 
ارزهـای دیجیتـال هم اکنـون بحـث برانگیـز شـده 
اسـت. حال مـا در این پدیده سـه فاز پیـش رو داریم 
)الـف( نحـوه ادراکات ارزش در اقتصـاد؛ )ب( زمینـه 
فنـی- اقتصـادی اقتصاد اشـتراکی؛ )ج( گذار به یک 

نظـام ارزش جدید.
اقتصـاد  فنـاوری اطالعـات،  بـا توسـعه دانـش و 
جدیدی شـکل گرفـت با نـام »اقتصـاد اطالعاتی« 
یـا »اقتصادپسـاصنعتی« کـه در آن شـیوه جدیـد 
سـازمان دهی منابع مولد شـکل گرفت. این سیستم 
بـه فـرم جدیـدی از سـاختار اجتماعـی منجر شـده 
کـه در آن »تولیـد، پـردازش و انتقـال اطالعـات به 
منابـع بنیادی بهـره وری و قدرت تبدیل می شـوند« 
ازهمیـن رو به واسـطه ICT اقتصـاد اشـتراکی از 
دلجامعـه اطالعاتـی پدیـد آمـد و سـاختار اجتماعی 
جدیـدی ایجاد شـد. به همیـن دلیل شـرایط مبتنی 
بـر ICT فعالیـت اشـتراک اجتماعـی را قـادر بـه 
کسـب اهمیت اقتصادی و حتی دسترسـی بـه آن را 
تبدیـل بـه مزیـت اقتصـادی کرده انـد.در ایـن میان 
مشـکالت و محدودیت هایـی رخ داد کـه شـامل 
»منشـا فنی-اقتصادی و راهـکار اجتماعی-نهادی« 
می شـود.  اولیـن مورد نیازمند تعریـف »تحول کار و 
ماهیـت کار« اسـت. دراین مدل کسـب وکار )اقتصاد 
اطالعاتـی( ثـروت آفرینـی بـه فرآیندهـای مولـد 

اجتماعی بسـتگی دارد.
ارزش، به طـور فزاینـده، در فرآیندهـای مشـارکتی 

به وسـیله »انبوهـی« از بازیگـران مختلـف ایجـاد 
می شـود، و در نتیجـه حساسـیت کار بـه کنتـرل و 
اندازه گیـری کمتـر می شـود. کار غیرمـادی کیفی تر 
و حتـی پیچیده تر اسـت و دارایی هـای ناملموس در 
ارزیابـی ارزش اهمیت می یابنـد. این حالت، غیرقابل 
مدیریـت  بـرای  چالـش   ارزش،  بـودن  سـنجش 
کسـب وکار و بـه تبـع آن حسـابداری سـنتی ایجاد 
می کنـد کـه منجـر بـه کاهـش عقالنیـت در نظام 
قیمت گـذاری شـده اسـت. معمـای دوم وابسـتگی 
شـدید این اقتصـاد با »ماهیـت اطالعـات به عنوان 

محصـول اجتماعی« اسـت.
در گذشـته ارزش کاالهـا به طـور سـنتی بـا کمیابی 
مرتبـط بـوده اسـت، درحالی کـه تولیـد اطالعـات با 
منطـق فراوانـی مرتبـط اسـت. ایـن منجـر به یک 
ایـن  بـه  می شـود.  ارزش گـذاری  در  پارادوکـس 
صـورت کـه اطالعـات تولیـد شـده به عنـوان کاال 
طبقه بنـدی نمی شـوند، بلکـه به عنـوان مشـترکات 
جهانـی طبقه بندی می شـوند. این مشترک سـازی با 
اشـکال جدید حاکمیـت و تدارک کاالهـا و خدمات 
نیـز مرتبط اسـت که بـا مدل های حاکمیت سـنتی 
در تضـاد اسـت بارزترین آن ارز دیجیتالی اسـت که 
متعلق به کشـوری نیسـت بلکه انبوهـی از مردم در 

آن سـهیم هستند.
مـورد سـوم در اقتصـاد اطالعاتـی مطـرح اسـت 
»اشتراک سـازی های رایـگان و نرم افزارهـای متـن 
بـاز به عنـوان شـیوه تولیـد جدیـد« اسـت، ماننـد 
ویکی پدیـا کـه بـا شـیوه تولیـد قدیـم، کامـال در 
تضـاد اسـت. اما بـا خریدهـای شـرکت های بزرگ 
بـرای دراختیـار گرفتـن ایـن پلت فرم هـا همچنـان 

ارزشآفرینـــــــــی
مرضیه حسیني مشاور بازاریابي، برندینگ و توسعه سبد محصول

انقـالبدیجیتـال
و ظرفیت های جدید 
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تـا حـد زیادی بـا شـیوه سـرمایه داری تولید سـنتی 
مرتبـط هسـتند.با ایـن تفاسـیر به بررسـی گـذار به 
نظـام ارزش جدیـد از جامعـه صنعتـی بـه جامعـه 
در  پیشـنهادی  چارچـوب  می پردازیـم.  اطالعاتـی 
سـه الیه سـاختاربندی شـد:)الف( تولیـد ارزش؛)ب( 
ایـن  اسـاس  بـر  ارزش.  تحقـق  ارزش؛)ج(  ثبـت 
چارچـوب؛ نظـام، ارزش جدیدی را از طریق بررسـی 
یـک مطالعـه مـوردی می آزماییـم. مـدل اقتصادی 
مفهومی همـکاری نامتمرکز مبتنی بـر بالک چین 
را شـرح می دهیـم. نهایتـا، بـا سـناریویی آزمایشـی 
ایجـاد  می توانـد  کـه  بالک چیـن  فنـاوری  بـرای 
اکوسیسـتم های اشـتراک محور در اقتصاد اشتراکی 

را ممکـن کنـد، جمع بنـدی می کنیـم.
مـا یـک مورد نمونـه از اکوسیسـتم نوظهـور بالک 
چیـن انتخـاب کرده ایم. این فناوری تازه تاسـیس از 
اقتصـاد و علـوم مالی تـا قانون را درگیر کرده اسـت 
و عمدتـا به عنـوان مـوردی از ICT که بخش مالی 
و پولـی را متحـول سـاخته یـاد می شـود کـه یـک 
تحـول در نهادها، سـازمان ها و حاکمیـت را رهبری 
می کنـد. این فنـاوری دیجیتال فرمـی از »حاکمیت 
اجتماعـی توزیعـی« را تقویـت می کنـد ومحیطـی 
نیازمنـد  می کندکـه  ارائـه  ارزش گـذاری  بـرای 
بررسـی های دقیـق ارزش واقعی موجـود دراین فضا 
اسـت. مورد انتخاب شـده بـرای نحـوه ارزش گذاری 

پـروژه ای به نـام »Backfeed« اسـت.
Backfeed یـک سیسـتم عامل اجتماعـی بـرای 
سـازمان های غیرمتمرکـز اسـت به طـوری کـه بـر 

اسـاس فنـاوری بالک چیـن برای توسـعه یک 
مـدل حاکمیتـی توزیعـی بـرای ایجـاد و 

توزیـع ارزش نامتمرکـز تهیـه شـده 
اسـت. این پروتکل اجتماعی، 

می کند  کمـک 

تا اعضای مشـارکت کننده درمورد ارزیابی سـهم، به 
میـزان ارزش تولیـد شـده و توزیـع پاداش ها به یک 
اجمـاع برسـند. این زیرسـاخت بالک چین بـا انجام 
الـف( ابتـدا بـا ثبـت ارزیابی هـا به طور دائمـی باعث 
ایجـاد شـفافیت و امنیـت آنهـا در برابـر دسـتکاری 
می شـود. ب( تمرکـز بر شـیوه تولید باعث می شـود 
تـا ارزش دادوسـتد و نحـوه تفسـیر آنهـا در محیـط 
اجتماعی-نهـادی بـه درسـتی صـورت پذیردکه در 
نهایـت از شـکل گیری یک اقتصاد پایدار پشـتیبانی 

می کنـد.
اکـو سیسـتم Backfeed سـه الیـه درهم تنیده را 
بـرای تشـریح ارزش یکپارچـه در بسـتر بالک چین 
را تشـریح می کنـد. الیه اول، تولید ارزش، به وسـیله 
بـا  مصرفـی  ارزش هـای  اشـتراک گذاری  ارتبـاط 
جامعـه مشـارکت کننده ها کـه در هسـته آن قـرار 
بالک چیـن  فنـاوری  از  اسـتفاده  دوم،  دارند.الیـه 
به عنـوان رسـانه ای بـرای ثبـت ارزش و سـوم، یک 
مـدل اقتصـادی مبتنـی بـر توکـن ۱، کـه به طـور 
آزمایشـی ایـن سیسـتم ارزش جدیـد را یکپارچـه 
می کنـد و الیـه نهایـی را بـرای تحقـق ارزش ارائه 

می کنـد. توکن هایـی که از طریـق فرآیندهای 
مشـارکتی صـادر شـده اند بیانگـر 

از  منصفانـه ای  کسـر 
ایجـاد  ارزش 

ه  شـد

و پـاداش مشـارکت کنندگان هسـتند کـه به طـور 
همزمـان ارزش ادراکی محصـوالت و خدمات تولید 

می دهنـد. بازتـاب  را  شـده 
از  اکوسیسـتمی متشـکل   Backfeed پروتـکل
انـواع سیسـتم های ارزش اسـت کـه شـبکه توزیع 
در اقتصـاد اشـتراکی را تغذیـه می کننـد. در ایـن 
اکوسیسـتم، بهـای بیشینه سـازی ارزش بـه سـمت 
منفعـت عمومـی جامعه جابه جـا می شـود و همه از 
ارزش افزوده ایجاد شـده منتفع می شـوند.برای فهم 
بهتـر این پروتـکل می توانیم اکوسیسـتمی را تصور 
 »DC« »کنیـم کـه از چندیـن »مشـارکت کننده
تشکیل شـده اسـت و از تعامـل بین آنهـا، انبوهی از 

ارزش ظاهـر می شـوند.
DCهایـی که به صـورت دوبه دو باهـم تعامل دارند 
و عناصـر تشـکیل دهنده ایـن اکوسیسـتم هسـتند 
کـه بـر اسـاس میـزان نیازشـان بـه محصـوالت 
یـا خدمـات یکدیگـر، از هـم حمایـت می کننـد. 
به عنوان مثـال، یـک گلخانـه  کشـاورزی ارگانیـک 
نظـر  در   )DC2(۲ فب لـب  یـک  و   )DC1(
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می گیریـم. در یـک زمان خـاص، ممکن اسـت که 
DC1 بـه خدمـات DC2 بـرای سـاخت ابزارهای 
خاص کشـاورزی نیاز داشته باشـد. برای این منظور 
DC1 بایـد تعـدادی از توکن هـای DC را بـرای 
 DC1 کسـب دسترسی به خدماتشـان تهیه کند لذا
 DC2 مجبـور خواهد بـود الف(یـا در عملیات هـای
برای کسـب توکن به عنـوان پاداش مشـارکت کند، 
ب( یـا در خریـد توکن هـای DC2 سـرمایه گذاری 
کنـد، در نتیجـه به طـور غیرمسـتقیم ارزش بـازار 
ایـن توکن هـا را افزایـش می دهـد. به طـور مشـابه، 
 )DC اگـر یـک کسـب وکار متعـارف )نـه از نـوع
بـه خدمـات فب لـب نیـاز داشـته باشـد بـا همیـن 
انتخاب هـا روبـه رو خواهـد بـود. یا شـهروندان برای 
اسـتفاده از محصوالت ارگانیک، از طریق مشـارکت 
در تولیدشـان یـا از طریـق خرید توکن هـا، برخوردار 
می شـوند. بنابرایـن اکوسیسـتم DC از بخش دیگر 
جامعـه جدا افتاده نخواهد بـود و DCها نیز می توانند 
بـا بـازار و بخش عمومـی ارتباط برقرار کننـدو خود را 

گسـترش داده و پایـدار کنند.
در رابطه با سـه الیه ارزشـی که قبال شـرح داده شـد، 
DC هسـته ایجـاد ارزش را در ارتبـاط بـا الیـه اول 
Back- )۱ ))ایجـاد ارزش( بازنمایـی می کند. شـکل 
feed تحـوالت را بـا تشـویق کردن مـردم به انجام 
مشـارکت های معنادار در یک هدف مشـترک توجیه 
می کنـد. مشـارکت کنندگان بـدون هیچ گونـه نقش 
یـا وظیفـه از پیـش تعریف شـده مشـارکت می کنند 
و بـدون کسـب مجـوز، انرژی سـازنده یا سـایر منابع 
 Backfeed.خـود را با جامعه به اشـتراک می گذارنـد
در الیـه دوم )ثبـت ارزش( یکـی از امیدوارکننده ترین 
کارکردهـای بالک چیـن را مسـتقر می کند: پیشـینه 

غیرمتمرکـزی از ارزش، بـا توانایـی پوشـش دادن 
مشـارکت هایی که بـه لحاظ کیفی متفاوت هسـتند.  
در نهایـت، در خصـوص الیه سـوم )مـدل اقتصادی 
اقتصـاد  از  جدیـدی  نـوع  بـرای  مدلـی  توکـن(، 
پیش بینی شـده اسـت که در آن ارزش منعکس کننده 
ظرفیت افراد برای مشـارکت در به اشـتراک گذاری، از 
نظر مشـارکت در فرآیندهای مشـارکتی و بهره گیری 
از آنهاسـت. ایـن امر از طریق کارکـرد توکن ها، که با 
 DC مشـارکت فعال و تمایل واقعـی به عملیات های

مرتبط اسـت، قابل دسـتیابی است.  
ارزش توکن هـا زمانـی بـرای مـردم واقعـی می شـود 
کـه به آنهـا اجازه داده شـود از محصـوالت و خدمات 
تولید شـده موجـود در اکوسیسـتم DC هـا بهره مند 
شـوند. به این ترتیـب، توکن هـای یـک DC، مقادیر 
سـودمندی  نه تنهـا  کـه  ارزش هسـتند  از  معینـی 
ادراکـی محصـوالت یا خدمـات مربوطـه را بازنمایی 
می کننـد، بلکـه به طـور عام تـر، سـود را نیـز بـرای 
اکوسیسـتم گسـترده تر بازنمایـی می کننـد. نـوآوری 
بیت کویـن سیسـتم مالـی جهانـی را بـا بـه نمایش 
گذاشـتن ارز دیجیتـال نامتمرکز و سیسـتم پرداختی 
کـه توسـط هیـچ دولـت یـا نهـاد مالـی ای کنتـرل 
نمی شـود، دگرگون کرد. بااین حال، سیسـتم ارزشـی 
آن تفـاوت زیـادی با سیسـتم قیمـت متعـارف ندارد 
و بعضـا هـم ایـن سیسـتم ارزش گـذاری مشـکوک 
اسـت و نامشـخص، بنابرایـن فاقـد چابکـی بـرای 
واکنـش موثـر بـه تحـوالت »بـه اشـتراک گذاری« 
اسـت. در مقابـل، پروتـکل فنـاوری Backfeed بـا 
تعمیـم فرآیند معدن کاوی، انواع بسـیار گسـترده تری 
از مشـارکت ها را در برمی گیـرد یعنـی هـر چیـزی را 
که تصـور می شـود برای جامعـه ارزش آفرین اسـت 

را شـامل می شـود. پروتکل ایـن فناوری تمرکـز را از 
الگوریتم هـا بـه روابـط انسـانی منتقل می کنـد، و به 
مشـارکت فعاالنه و مشـارکت های معنادار، همسـو با 

ارزش هـای جامعـه، پـاداش می دهـد.
نکتـه مهم تـر اینکـه، فرماندهـی و کنتـرل سلسـله 
مراتبـی اهمیت کمتـری دارد، افراد از منابع مشـترک 
شـده، بـر اسـاس شایسـتگی و ارزش ادراکی شـان، 
بهره منـد می شـوند. عالوه بـر ایـن، آنهـا می توانند از 
طریـق تبـادل توکن هـا از معامـالت با جوامـع دیگر 
پشـتیبانی و در آنهـا مشـارکت کننـد و همچنیـن در 
کنـار نهادهـای دولتـی و جوامـِع بازار-محور سـنتی 
Back-  همزیستی کنند و باقی بمانند.البته استفاده از

feed یـا هـر سیسـتم ارزیابی مشـابهی، چالش های 
خاصـی را بـرای روابط داخلـی در جوامـع مولد ایجاد 
می کنـد که بـا اعتمـاد، عمـل متقابـل و انگیزه های 
ذاتـی مرتبـط هسـتند. عالوه بـر ایـن، ایـن فنـاوری 
هنـوز هـم در مراحـل بسـیار ابتدایـی اش قـرار دارد 
و بـه داده هـای تجربی بیشـتری بـرای پشـتیبانی از 
کاربـردش در زندگـی واقعـی نیاز اسـت و خیلـی زود 
اسـت کـه نحوه عملکـرد ایـن فنـاوری را کـه هنوز 
هـم بـه یک طراحی غالب نرسـیده اسـت در مقیاس 
بـزرگ پیش بینـی کنیـم. درهرصـورت، صرف نظر از 
Back-  توسـعه فناوری بالک چین و موفقیت نهایی

feed، مـدل مفهومـی اش به ظاهر سـناریوی جالبی 
را بـرای اقتصـاد اشـتراکی و نقشـی کـه می توانـد در 

جوامـع ایفا کنـد ارائـه می کند.
پاورقی:

۱- ارزهای رمز پایه
کوچـک  آزمایشـگاه  یـک   )fablab( فب لـب   -۲

سـاخت دیجیتـال اسـت.
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چکیده
در این پروژه تحقیقاتی پتانسیل چند ماده اولیه نشانگر 
برای استفاده در رمزگذاری منسوجات، مورد آزمایش 
و بررسی قرار گرفته است. این نشانگرها به روش های 
کوتینگ، پد کردن یا چاپ بر روی سطح منسوج به 
کار گرفته شده و یا به طور مستقیم حین فرایند ذوب 
ریسی درون فیالمنت ها قرار داده می شوند. پردازش 
مورد  نیز  تزریقی  قالب گیری  روش  به  ردیاب ها 
بررسی قرار گرفته است چون روشی مناسب برای 
تست قابلیت بازیافت محصوالت نشانه گذاری شده 
می باشد. کشف نشانگرها نیز توسط دوربین آر جی 
بی و با القای نور مادون قرمز یا ماورای بنفش انجام 

می شود.

انگیزه 
تحقق هدف اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی 
تا  انتشار گازهای گلخانه ای طی سال های ۱۹۹۰ 

۲۰۲۰ نیازمند این است که اعضای اتحادیه در اقدامی 
مشترک میزان استفاده از مواد اولیه بازیافتی را افزایش 
دهند. هدف پروژه "نشانگرها برای دسته بندی بهتر 
منسوجات بازیافتی" توسعه یک مفهوم صنعت محور 
برای کدگذاری منسوجات با استفاده از نشانگرهاست تا 
قابلیت ردیابی، شناسایی و بازیافت محصوالت نساجی 
بهتر شود. این نگرش به ترند موجود در صنایع نساجی 
مرتبط است که در جهت پایایی محصوالت و لزوم 
استفاده از فناوری های تولیدی و تولید محصوالت 

مقرون به صرفه حرکت می کند.

رویکرد
در این پروژه انواع مختلفی از نشانگرها از نظر مناسب 
بودن آن ها برای فرایندهای ذوب ریسی و پوشش 
دهی مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه نشانگرها 
به صورت مستربچ و به طور مستقیم به پلیمر ریسندگی 
و یا به صورت یک افزودنی خالص به فرموالسیون 

کوتینگ اضافه می شوند. بنابراین نشانگرها می توانند 
یا درون فیالمنت ها قرار داده شوند و یا بر روی سطح 

یا پشت منسوج به کار گرفته شوند.  
با تولید دو محصول مختلف می توان امکان افزودن 
نشانگرها را مورد بررسی قرار داد: یک فرش)استفاده 
از نخ بی سی اف نشان دار یا نشانه گذاری در پشت 
فرش( و یک روکش تشک )پارچه های کشباف با 
نخ اف دی وای نشان دار یا نشانه گذاری به روش 

کوتینگ(. 
شناسایی و دسته بندی محصوالت نشان دار در مقیاس 

آزمایشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
قابلیت بازیافت آن ها با استفاده از فرایندهای قالب 
ارزیابی خواهد شد.  گیری تزریقی یا فشرده سازی 
عالوه بر آن یک مفهوم صنعت محور برای کدگذاری 
منسوجات با استفاده از انواع مختلفی از نشانگرها به 
وجود خواهد آمد و نظریه هایی نیز برای پیاده سازی 

آن در بخش نساجی ارائه خواهد شد.

محققان موسسه فناوری نساجی از دانشگاه 
فنی آخن و مرکز نساجی بلژیک بررسی هایی 
را پیرامون مزایای استفاده از نشانگرها برای 
انجام  منسوجات  بازیافت  قابلیت  بهبود 

داده اند.

سیستمکدگذاری
برایبازیافت
منسوجات

ترجمه: آزاده موحد

41 بهـــار  97 | 



نتایج اولیه
آزمایشاتی بر روی چندین ردیاب مادون قرمز و ماورای 
بنفش برای بررسی مناسب بودن آن ها در کدگذاری 
منسوجات انجام شده است به ویژه نشانگرهایی که 
درون شبکه پلیمری قرار داده می شوند چون باید از 
نظر دمایی و مکانیکی نیز پاسخگوی نیازهای موجود 
باشند. این نشانگرها باید تا دمای c° ۳۰۰ را که دمای 
انجام فرایند بر روی پلی استر است، تحمل و در برابر 
تنش برشی در طول فرایند ذوب ریسی مقاومت کنند. 
عالوه بر آن نشانگرها نباید تشکیل توده دهند چون 
منجر به فیالمنت پارگی در طول فرایند ذوب ریسی 
از نشانگرها در  از ۲۰ نوع مختلف  می شود. بیش 

مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرند.
بر  نشانگرها  کارگیری  به  به  مربوط  های  فناوری 
روی سطح منسوجات عبارتند از کوتینگ، پد کردن 
و چاپ. نشانگرها به فرموالسیون کوتینگ یا جوهر 
چاپ افزوده می شوند. مزیت اصلی این روش آن است 
که به به فرایند تولید زیرالیه منسوج )تاری پودی یا 
کشباف( ارتباطی ندارد. در نتیجه خواص مکانیکی 
زیرالیه تحت تاثیر قرار نمی گیرد. روش های فوق 
در مقایسه با قالب گیری تزریقی و ذوب ریسی، تنش 
مکانیکی و حرارتی مالیمی به نشانگرها وارد می 
کنند. این باعث می شود بتوانیم طیف گسترده تری از 
نشانگرها را به کار بگیریم. آزمایش های اولیه نشان 
می دهد که امکان استفاده از نشانگرهای مختلف و 
همچنین شناسایی آن ها وجود دارد. شکل ۱ یک 
را نشان می دهد که  دار  منسوج چاپ شده نشان 
نشانگر آن توسط نور ماورای بنفش آشکار شده است.
قرار دادن نشانگرها در شبکه پلیمری در طول فرایند 

روش متفاوت دیگری است. مزیت این روش آن است 
که نشانگرها به صورت دایمی در منسوجات باقی 
می مانند و امکان جدا شدن آن ها از منسوج در اثر 
سایش یا سایر شرایط محیطی وجود ندارد. برای اثبات 
آن یک سری آزمایشات ذوب ریسی در آزمایشگاه 
انجام شده است. انواع مختلفی از نشانگرهای مادون 
قرمز و ماورای بنفش در طول فرایند اکستروژن اضافه 
می شوند. غلظت نشانگرها بین ۰/۰۱ تا ۵ درصد است 
و به توصیه های شرکت تولیدکننده بستگی دارد. توزیع 
یکنواخت نشانگرها بدون هیچ گونه تجمع یا انباشت 
قابل مشاهده است. نخستین آزمایشات ذوب ریسی 
نشان می دهد که نشانگرها تاثیری بر شکل گیری 
تولید شده توسط  نمونه های  ندارند. تحریک  الیاف 
اشعه فرابنفش یا مادون قرمز صورت می گیرد. از یک 
دوربین آر جی بی در نخستین آزمایش های غربالگری 
برای تشخیص نور ساطع شده از ردیاب ها استفاده 
شده است. در این روش تمامی نشانگرها شناسایی 
شده اند. در نتیجه ثابت شد که مواد اولیه نشانگرها 
می توانند در برابر شرایط سخت فرایند اکستروژن تاب 
بیاورند. شکل ۲ یک نمونه فیالمنت نشان دار را زیر 
نور فرابنفش نشان می دهد. از شدت باالی تابش 
می توان نتیجه گرفت که غلظت ردیاب های مورد 
استفاده در آزمایشات بعدی را می توان کاهش داد.
قابلیت بازیافت نشانگرها با چندین دوره فشرده سازی 
یا قالب گیری تزریقی، آزمایش می شود. در ابتدا و 
پیش از بررسی قابلیت بازیافت باید انجام فرایند بر 

روی نشانگرها و آشکار شدن آن ها مورد بررسی قرار 
گیرد. در کنار تعیین مشخصات نوری ، تاثیر ردیاب ها 
بر روی خواص مکانیکی اجزای قالب گیری شده به 
روش تزریقی نیز مشخص می شود. بررسی خواص 
مکانیکی نشان دهنده نوع خاصی از گرایشات نیست 
که این برای تمامی انواع نشانگرهای مورد آزمایش 
صدق می کند. بعضی از مواد اولیه ردیاب ها باعث 
کاهش چشمگیری در ازدیاد طول تا حد پارگی می 
شوند در حالی که انواع دیگر هیچ تاثیری بر روی این 

پارامتر ندارند حتی در غلظت یک درصد.

قدم های بعدی
از نظر اقتصادی تعیین میزان حداقل غلظت الزم برای 
آشکار شدن نشانگرها از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در نتیجه این یک فاکتور مهم در انجام آزامایشات 
مهم  موارد  از  دیگر  یکی  می رود.  شمار  به  بعدی 
مورد  این  است.  نشانگر  چند  از  ترکیبی  شناسایی 
در صورتی که از ترکیب نشانگرها برای رمزگذاری 
اطالعات در منسوجات استفاده شده باشد، اهمیت 
زیادی پیدا می کند. برای شناسایی سیستم های چند 
نشانگری از یک دوربین اسپکترال به جای آر جی 
بی استفاده می شود. در پایان، سیستم کدگذاری باید 

با مشورت نزدیک تمامی فعاالن مربوطه انجام شود.
مرجع:

Fiona Haran, “Coding system for recy-
cling textiles”, WTIN
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ربات هـا هـم اکنـون نیـز در بخش هـای مختلـف 
بیمارسـتان ها،  منـازل،  کارخانه هـا،  از  اعـم 
فروشـگاه ها و حتـی مناطـق جنگی بـه کار گرفته 
شـده انـد. مجمـع جهانی اقتصـاد نیـز از بین رفتن 
افـزون بر پنـج میلیون شـغل را در ۱۵ اقتصاد مهم 
جهـان تـا سـال ۲۰۲۰ پیـش بینـی کـرده اسـت. 
در گـزارش جدیـدی کـه مجمـع جهانـی اقتصـاد 
درباره آینده مشـاغل منتشـر کرده اسـت، مشاغل، 
مهارت هـا و اسـتراتژی های مهم بـرای نیروی کار 
بـرای آینده مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. در این 
گـزارش از مدیـران ارشـد و مدیـران منابع انسـانی 
در کشـورها و صنایع مختلف پرسـش های اساسی 
دربـاره آینـده نیـروی کار مطـرح و پاسـخ های آنها 

گردآوری شـده اسـت.
تـا سـال ۲۰۱۸، تقریبا نصـف شـرکت هایی که به 
ماشـین های  می کننـد،  رشـد  سـریع ترین شـکل 
هوشـمندتری نسـبت بـه کارگران انسـانی خواهند 

داشت.
توجـه  قابـل  افـت  دلیـل  بـه 
بـه  دسترسـی  هزینه های تولیـد 
العـاده  فـوق  خدمـات  و  کاالهـا 

انـدازه  بنابرایـن  و  خواهـد شـد  میسـر  تـر  ارزان 
بـازار نیـز گسـترش چشـمگیری خواهـد یافـت. 
از سـوی دیگـر شـاهد عـدم اتـکا شـدید بـه بـازار 
مالـی )سـرمایه و پولـی( بـرای کارآفرینـی و رشـد 
اقتصـادی خواهیـم بـود. اکثر فناوری هـای تولیدی 
مـی تواننـد با اندک سـرمایه اولیـه ای به محصول 
تبدیـل شـده و بـه بازارهـای میلیارد نفـری عرضه 
شـوند. در آینـده مشـتریان از طریـق تعامـل بـا 
سیسـتم هوشـمند از صفـر تا صد سـفارش و خرید 
را خـود انجام می دهند و پیامدهای مسـتقیم چنین 
امکانـی صرفـا بـرای نمونه عبارتند از حذف شـعب 
بانک هـا حذف مسـوول صنـدوق از فروشـگاه های 
زنجیـره ای حـذف کانتر تحویـل بـار در فرودگاه ها 
حذف مسـوول سـفارش و خدمتکار در رسـتوران ها 

حـذف مسـوول ثبت سـفارش حـذف فروشـنده از 
بوتیـک هـای بـزرگ و حـذف شـعب آژانس هـای 

مسـافرتی.
 

ظهور الگوهای نوین اشتغال
آمارهـا نشـان می دهـد کـه افزایـش فرصت هـای 
کاری بـرای فریلنسـرها باعـث شـده اسـت که ۵4 
میلیون نفر در ایاالت متحده، این سـبک شـغلی را 
انتخـاب کننـد. طبق بـرآوردی که در سـال ۲۰۱۵، 
انجـام شـد، نزدیک به یک سـوم نیـروی کار ثابت 
در ایالـت متحـده، در بعضـی از پروژه هـا به صورت 
فریلنسـر اعـالم آمادگـی می کردنـد.  پیش بینـی 
می شـود کـه تـا سـال ۲۰۲۰، نزدیـک بـه نیمـی 
از موقعیت هـای شـغلی در ایـاالت متحـده توسـط 

خالصهمدیریتیآینده
محیطکـالنپسازانقـالبچهـارم
تا سال ۲۰۲۰، انقاب صنعتی چهارم صنایع روباتیک پیشرفته، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، 
بیوتکنولوژی و ژنتیک را برای دنیا به ارمغان خواهد آورد. این تحوالت موجب تغییر در شیوه زندگی 
و روش های انجام کار ما خواهد شد. برخی مشاغل ناپدید خواهند شد، برخی دچار رشد و توسعه 
می شوند و ممکن است برخی مشاغلی که امروز وجود آنها غیرعادی به نظر برسد، امری عادی 
در جامعه به شمار آیند. آنچه مسلم است آنکه نیروی کار آینده نیاز جدی به به روزرسانی سریع 

مهارت های خود خواهد داشت.
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فریلنسـرها انجام شـود.
صنعت سامت، دارو و درمان

ارزش بـازار جهانـی دسـتگاه های الکترونیکـی بـا 
قابلیـت کاشـت در بـدن انسـان طـی سـال ۲۰۱۵ 
میـالدی رشـد ۷.۷ درصدی را تجربه کـرد و مرکز 
تحقیقاتـی Freedonia توضیـح داد ۵.۲ میلیـون 
نفـر از سـاکنان کـره خاکـی ایـن قبیـل تراشـه ها 
و دسـتگاه ها را در بـدن خـود مـورد اسـتفاده قـرار 
مختلـف  بیماری هـای  مقابـل  در  تـا  می دهنـد 
سـالمت خـود را حفظ کنند. سـاالنه بیـش از ۳۰۰ 
هـزار نفـر از مـردم امریـکا تراشـه و دسـتگاه های 
پزشـکی را در سیسـتم داخلـی بـدن خـود دریافت 
می کننـد کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه سیسـتم 
ضربان سـاز قلـب، شبیه سـاز اعصـاب و پمپ هـای 

انتقـال دارو اشـاره کرد.
با شـناخت سـلول های عصبـی و نحـوه اثرگذاری 
بـر عملکـرد آنهـا، می تـوان روش هـای تحریـک 
مغـز ارگانیک تـری را بوجـود آورد که موثرتـر از راه 
حل هـای الکتریکـی یـا دارویـی امروزی هسـتند.  
در آینـده می تـوان امیـدوار بـود کـه دانشـمندان 
 brain( علـوم اعصاب، دسـتگاه تنظیم کننده مغـز
pacemaker( را بسـازند که تحریک مغز عمیق 

)Deep Brain Stimulation( یـا DBS را در 
فواصـل منظـم بـر روی بیمـار انجام دهـد. حاصل 
این پیشـرفت علمی درمـان بیماری هایی 
مانند پارکینسون و افسردگی 
و  شـدید 

دیگـر بیماری هـای مغـز و اعصـاب خواهـد بـود.
بـا تولید و عرضـه  چنین تکنولوژی هایی بـه بازار و 
شـروع به درمان بیماری های شـدید روانی توسـط 
آنهـا، صنعت داروسـازی با مشـکالت مالـی روبرو 
خواهد شـد. استفاده از این دسـتگاه های الکتریکی 
و درمـان توسـط آنهـا نیـاز بـه متخصصانـی دارد 
کـه اطالعـات و تخصص کافـی از نحـوه کار این 
دسـتگاه ها و چگونگـی تجویـز آنهـا به بیمـاران را 

داشـته باشند.
 تـا سـال ۲۰۱۸ حـدود ۲ میلیـون کارمنـد بایـد 
تجهیـزات ردیابـی تناسـب انـدام یـا سـالمتی را 
بپوشـند. پلیـس، اتش نشـان و اورژانـس از جملـه 
مشـاغلی هسـتند کـه بایـد بـه ایـن نـوع ابزارهـا 
مجهـر باشـند. ایـن ابزارهـا می تواننـد سـالمتی 

مصـرف کننـده را تضمیـن کننـد
 اصـالح و ویرایـش ژن موجـب آسـیب پذیـری 
بـا سـالمت فـردی و  از صنایـع مرتبـط  برخـی 
صنعـت زیبایـی و درمـان مـی شـود. مثـال از بین 
رفتـن کامـل صنعـت مـوی شـیمیایی یـا صنعت 
سـاخت دنـدان مصنوعـی بـه دلیل امـکان کنترل 
رنـگ مـو از طریـق ویرایـش ژن یا کاربرد سـلول 

هـای بنیادیـن بـرای سـاخت دنـدان طبیعـی.
   

صنعت فنآوری اطاعات و ارتباطات )فآوا(
اینترنـت اشـیا شـبکه ای از اشـیاء فیزیکـی تعبیـه 
شـده با قطعـات الکترونیکـی، نرم افزار، سنسـورها 
و اتصـاالت اسـت تا آن ها توسـط تبـادل اطالعات 
بـا تولیـد کننـده، اپراتـور و یـا دسـتگاه های 

دیگـر قـادر به ارائه ارزش و خدمات بیشـتر باشـند.
انتظـار مـی رود فـروش گجت ها و وسـایل خانگی 
هوشـمند بـه زودی به بیش از ۳۸ میلیون دسـتگاه 
برسـد. بـازاری بـه ارزش ۱.۲ میلیـون دالر کـه 
به تنهایـی ۲۰ درصد بزرگ تر از سـال پیش اسـت. 
رشـد سـریع ایـن بـازار به خوبـی نشـان می دهـد 
کـه تـا چنـد سـال آینـده احتمـاال هـر وسـیله ای 
را کـه بخواهیـد در بـازار تهیـه کنیـد مسـتقیم یـا 

غیرمسـتقیم هوشـمند خواهنـد بود.
 

صنعت ساختمان و مسکن
اینترنـت اشـیا فنآوری نوظهوری اسـت کـه موتور 
محرکه ایده خانه های هوشـمند شـمرده می شـود. 
آینـده ای را تصـور کنیـد کـه وقتـی شـما بـه خانه 
می آییـد چراغ هـای خانـه خودبه خـود روشن شـده، 
از  قبـل  دقایقـی  منـزل  داخلـی  حـرارت  درجـه 
رسـیدن شـما به نسـبت حرارت موردعالقه ی تان 

به صـورت خـودکار تنظیـم می شـود.
درب خانـه کلید نـدارد بلکه با یـک قفل دیجیتالی 
بـاز می شـود کـه یـا با گوشـی شـما مرتبط اسـت 
و یـا خیلـی سـاده از روی اسـکن صورت شـما باز 
می شـود. اگـر خانـه نباشـید هرکسـی بـه در خانه 
مراجعـه کند همچنـان می توانید به صـورت آنالین 
جـواب آیفـون خانـه را بدهید. یخچال خانه شـمارا 
پیشـاپیش از محتـوای خود باخبر کـرده و می دانید 
کـه چـه چیزهایـی بایـد بخریـد. یـا سـاده تر از آن 
خـود یخچـال با فروشـگاه محـل تمـاس گرفته و 
سـفارش مایحتاج شـمارا به صـورت اینترنتـی داده 

داخـل  حفاظتـی  دوربین هـای  اسـت. 
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نگهبـان  قدیمـی  دزدگیرهـای  به جـای  منـزل 
خانـه شـما خواهنـد بـود. خانـه به صورت خـودکار 
و  می دهـد  تشـخیص  میزبانـان  از  را  میهمانـان 
شـرایط داخل منزل را بسـته به تنظیمـات از پیش 

تعیین شـده عـوض می کنـد.
 

صنعت لوازم منزل
مدیرعامل شـرکت سامسـونگ اعالم کرد که همه 
محصـوالت سامسـونگ تا ۵ سـال آینـده اینترنت 
اشـیا را بـه همراه خواهند داشـت. اگر سـال ۲۰۲۰ 
برای شـما خیلـی دور بـه نظر می آید، سامسـونگ 
ایـن بـازه را کمتـر کـرده و گفتـه حداقـل تا سـال 
ایـن شـرکت  از محصـوالت  ۲۰۱۷ حـدود ٪۹۰ 
برنامـه ی  می شـوند.  اشـیاء  اینترنـت  بسـتر  وارد 
سامسـونگ برای تمامی محصـوالت خود از جمله 
لباسشـویی، واحـد تهویـه مطبـوع و حتـی اجـاق 

گازهـا و مایکروویوهـا را شـامل می شـود.
به عـالوه رقابـت اصلی بـرای توسـعه لوازم خانگی 
هوشـمند هنوز تازه در ابتدای راه اسـت. همان طور 
کـه در دنیـای موبایل مثـال صحبـت از رقابت اپل 
و گـوگل می شـود اینجا هم شـرایط مشـابه خواهد 
بـود. مثـال همین حـاال دو پلت فـرم Nest متعلق 
بـه گـوگل و SmartThings سامسـونگ بـرای 

کنتـرل کامـل اکوسیسـتم داخـل خانه هـا در 
رقابت اند. حـال 

تلویزیون هـای هوشـمند همانند تلفن همراه شـما 
سیسـتم عامـل دارنـد. ایـن یعنـی روی آن ها می 
تـوان انواع و اقسـام برنامه هـا را از اینترنت دانلود و 
نصـب کـرد. به ایـن ترتیب مثال می توانیـد با خود 
تلویزیـون برنامـه ها را ضبط یا پخـش کنید، بازی 
کنیـد و یـا حتـی از طریق سـرویس هـای آنالین 
برنامه ها و سـریال های تلوزیونـی ببینید. البته این 
آخـری نیـاز بـه اینترنتـی پر سـرعت و دسترسـی 
بـه سـرویس هـای قـوی مثل نـت فلیکـس دارد 
کـه در ایـران در دسـترس نیسـت. امـا اگـر بـود 
بـه شـما اجـازه مـی داد تـا محتـوای مـورد عالقه 
خـود )فیلـم، سـریال ، مسـتند و …( را راحـت تر 
پیـدا و دسـته بنـدی کنیـد. آن هـم بـدون آن کـه 
سـت آپ باکـس، دی وی دی پلیـر یـا چیز اضافی 
داشـته باشـید. نسـل جدید این تلوزیون ها سیستم 
کنتـرل پیشـرفته تری هم دارنـد که به شـما اجازه 
می دهـد تـا به صـورت صوتـی یا با حرکت دسـت 

آن هـا را کنتـرل کنید. 
ضمـن اینکـه مدل های جدیدتر بـه موبایل و تبلت 
شـما هم متصـل می شـوند و بـدون کنتـرل از راه 
دور می توانیـد برنامـه مـورد نظـر خـود را انتخـاب 

. کنید
قعیـت  ا و

گوشـی های  اسـت.  آینـده  پلت فـرم  مجـازی 
هوشـمند و برخـی دیگـر از گجت هـای پوشـیدنی 
سـاعت های  یـا  هوشـمند  عینک هـای  ماننـد 
هوشـمند به شـما این امـکان را می دهنـد که داده 
هـای افـزوده شـده بـه ایـن واقعیت هـا را بخوانید. 
خیلـی خوب بـود اگر می شـد به بیلبورد هـا امکان 
حـرف زدن داد! بگذارید مثـال دیگری بزنم. فرض 
کنیـد من بـه شـما کارت ویزیـت خـودم را بدهم، 
امـا این یـک کارت ویزیـت معمولی نیسـت، بلکه 
یـک فیلـم تبلیغاتـی هم بـر روی آن قـرار دارد. در 
واقـع ایـن یـک کارت ویزیـت بـا واقعیت افـزوده 

. ست ا
همـکاری نزدیکـی بیـن شـرکت هـا فیـس بوک 
و سامسـونگ دربـاره واقعیـت مجازی ایجاد شـده 
اسـت. هـدف آنهـا ایجـاد دنیـای کامـال متفاوتـی 
اسـت. جایـی کـه هـر کسـی می توانـد هر چـه را 
می خواهـد ایجـاد و تجربـه کنـد. در حـال حاضـر 
ایـن فنـاوری عمدتـاً بـرای بازی هـای رایانـه ای 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد امـا در آینـده نزدیک 

ایـن فنـاوری متحـول خواهد شـد.
از  ویدیوهـای ۳۶۰ درجـه ای حتـی تاثیرگذارتـر 

واقعیـت مجـازی هسـتند. 
ایـن  مشـاهده  بـا  شـما 
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ویدیوهـا احسـاس می کنید کـه واقعـاً در آن محل 
حضـور داریـد. مـردم در حـال حاضـر ویدیوهـای 
۳۶۰ را می پسـندد. بیـش از یـک میلیـون نفـر در 
حـال حاضـر روزانه در حال تماشـای ایـن ویدیوها 
هسـتند و بیش از ۲۰ هزار نسـخه ویدیوی ۳۶۰ در 

اینترنـت بارگذاری شـده اسـت.
تلویزیون هـای هوشـمند هماننـد تلفن همراه شـما 
سیسـتم عامل دارند. این یعنـی روی آن ها می توان 
اینترنـت دانلـود و  از  انـواع و اقسـام برنامه هـا را 
نصـب کـرد. بـه این ترتیب مثـال می توانیـد با خود 
تلویزیـون برنامه هـا را ضبـط یا پخش کنیـد، بازی 
کنیـد و یـا حتـی از طریـق سـرویس های آنالیـن 
برنامه هـا و سـریال های تلوزیونی ببینیـد. البته این 
آخـری نیـاز بـه اینترنتـی پـر سـرعت و دسترسـی 
بـه سـرویس های قـوی مثـل نـت فلیکـس دارد 
کـه در ایـران در دسـترس نیسـت. امـا اگر بـود به 
شـما اجـازه مـی داد تا محتـوای مـورد عالقه خود 
)فیلـم، سـریال ، مسـتند و …( را راحت تـر پیدا و 
دسـته بنـدی کنید. آن هـم بدون آن که سـت آپ 
باکـس، دی وی دی پلیـر یـا چیـز اضافـی داشـته 
باشـید. نسـل جدید این تلوزیون ها سیسـتم کنترل 
پیشـرفته تری هـم دارند که به شـما اجـازه می دهد 
تـا به صـورت صوتی یـا با حرکـت دسـت آن ها را 
کنتـرل کنیـد. ضمـن اینکـه مدل هـای جدیدتر به 
موبایـل و تبلت شـما هم متصل می شـوند و بدون 
کنتـرل از راه دور مـی توانید برنامه مـورد نظر خود 

را انتخـاب کنید.

صنعت بیمه
تاثیـر بر کاهش شـدید حـوادث صنعتـی و جاده ای 
بـه دلیـل انسـان زدایـی و عدم نیـاز بـه بیمه های 
سـنتی از یـک سـو و همچنین نیـاز بـه بیمه های 
نویـن از سـوی دیگر. بـه زودی شـرکت های بیمه 
بایـد بتواننـد بـرای پوشـش ریسـک سـایبر، یعنی 
هـک خانـه، ماشـین، کارخانـه و حتی بدن انسـان 
پیشـنهادهای روشن به مشـتریان بدهند. مشکالت 
امنیتـی و حریـم خصوصـی نیـز وجـود دارد؛ هیـچ 
کس دوسـت ندارد خانه ی هوشـمندش هک شود! 

یـا حتـی بیمارسـتانی که کامال هوشـمند اسـت از 
راه دور بتـوان بـه آن نفـوذ کـرد. همان طـوری که 
ما از منازل کوچک هوشـمند به سـمت شـهرهای 
بـزرگ و هوشـمند که دارای سیسـتم حمـل و نقل 
هوشـمند هسـتند حرکت می کنیم، آسـیب پذیری 
و حـوادث سـایبری نیز افزایـش می یابـد.. نگرانی 
امـروز مـا از هک شـدن هواپیماهای در حـال پرواز 
گرفتـه تـا شـبکه های رایانـه  ای گسـترش یافتـه 

است.
مـا نگـران هکرهایی هسـتیم کـه از راه دور کنترل 
سیسـتم های  می گیرنـد،  دسـت  در  را  خودروهـا 
رأی گیـری الکترونیـک را دسـتکاری می کننـد، بـا 
هـک کـردن دسـتگاه های کاشـته شـده در بـدن 
انسـان مـرگ افـراد را رقـم می زننـد و حتـی بـا 
هـک کردن ترموسـتات های اینترنتـی می توانند در 
عـرض چنـد دقیقـه دمـای یـک مـکان را بـه زیر 
صفر درجه برسـانند تـا همه سـاکنان آن جان خود 
را از دسـت بدهنـد. یـک هکـر می تواند از سیسـتم 
ارتباطـی خـودرو با محیـط پیرامـون خود اسـتراق 
سـمع کنـد و متوجـه شـود خودروهـای موجـود در 
ایـن خیابان بـه چـه مقصدهایی می خواهنـد بروند 
یا اینکه چه کسـانی در آنها نشسـته اند. این مسـأله 
حتـی می توانـد بـه گروه هـای تروریسـتی کمـک 

کنـد تا نقشـه قتل افـراد را بکشـند.

صنعت خودرو
خطـوط تولیـد و ظهـور چاپگرهای سـه بعـدی زیر 
پای خیل عظیمی از مشـاغل کارخانـه ای مرتبط با 
زنجیـره ارزش و قطعه سـازی را خالـی خواهد کرد.
از سـوی دیگر بزرگترین کارخانجات خودروسـازی 
جهـان در حـال همـکاری بـا شـرکت های فناوری 
بـرای تولیـد خودروهـای بـدون راننـده هسـتند. 
برخـی از کارشناسـان فنـاوری اطالعـات معتقدنـد 
کـه شـاید تـا سـال ۲۰۳۰ دیگـر حـق رانندگـی 
ایـن در حالـی  خودروهایمـان را نداشـته باشـیم. 
اسـت که اقتصاد کنونی کشـورهای جهـان متاثر از 
میلیون هـا راننده کامیـون، راننده  تاکسـی و افرادی 
اسـت که مسـئولیت تحویل کاال را به عهده دارند. 

کارشناسـان بـر این باورنـد که در عصـر حاضر که 
عصـر نوآوری هـای بی پایـان اسـت، قـرن  ارتبـاط 
انسـان بـا خـودرو به صـورت دائمی قطع می شـود. 
شـرکت مشـارکتی “روبـات تاکسـی” ژاپـن قصـد 
دارد خدمـات تاکسـی بـدون راننـده را تـا المپیـک 

۲۰۲۰ راهـی بـازار کند.
 

تاثیرات بین نسلی
مثـل  سـنتی تر  جوامـع  در  الزم  فرهنگ سـازی 
خاورمیانـه احتمـاال یـک مانـع بـزرگ خواهـد بود. 
اسـتقبال از ایـن تحـوالت انقالبی تا حـدود زیادی 
بـه میـزان آشـنایی و اطـالع فرهنگـی جامعـه از 
دنیـای هوشـمند بازمی گـردد. اینکـه کاربـر بتوانید 
به خوبـی و راحتـی با رابط هـای گرافیکـی رایانه ای 
کنترل این وسـایل کنـار بیاید نکته مهمـی در این 
معادله اسـت. طبیعتا قشـر قدیمی و سنتی تر جامعه 
سـخت تر بـا این تغییـرات کنـار می آیـد درحالی که 
قشـر جوان کـه در دنیـای دیجیتالی متولدشـده اند 
بـه راحتـی تغییـرات را می پذیرند. این یعنـی زمان 

راحت تریـن حـالل مسـئله خواهـد بود.
 

 فرآیندهای مدیریتی
 حضـور یـک دسـتگاه دارای هـوش مصنوعـی در 
میـان اعضـای هیـات مدیـره شـرکت ها در یـک 
دهـه آینـده یـک مقطـع تاریخ سـاز خواهد بـود. از 
سـوی دیگـر تلفیـق شـبکه های اجتماعـی، هوش 
مصنوعـی، داده هـای بـزرگ، و دنیـای دیجیتـال و 
مجـازی مدیریت سـازمان را اساسـا متحول خواهد 
کـرد. مدیرعامـل فیس بوک در یکـی از همایش ها 
گفـت: کاربـران در واقعیـت مجـازی قادرنـد هـر 
چیـزی از نشسـتن دور آتـش در یک کمپ مجازی 
بـه همـراه دوسـتان گرفتـه تـا برگـزاری جلسـات 
کاری دیجیتـال را تجربـه کننـد. با کاربـرد واقعیت 
مجـازی امکان برگـزاری جلسـات و همایش های 
مدیریتـی بـدون نیـاز بـه حضـور در یک اتـاق و یا 
مسـافرت فیزیکی به یک شـهر خـاص فراهم می 

شود.
سـنگین  سـرمایه گذاری  حـال  در  بـوک  فیـس 
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در زمینـه واقعیـت مجـازی اسـت تـا بتوانـد ایـن 
تجربیـات اجتماعـی جدیـد را ارائـه دهـد.  واقعیت 
مجـازی پلت فـرم اجتماعـی آینـده خواهد بـود. به 
همیـن دلیـل فیـس بـوک در حـال همـکاری بـا 
سامسـونگ روی این موضوع اسـت. عـالوه بر این 
در کل حدود ۳ میلیون پرسـنل توسـط نوعیمدیران 
ماشـینی هوشـمند که بر اساس سـنجش عملکرد 
ایـن  شـد.  خواهنـد  نظـارت  می گیرنـد،  تصمیـم 
ماشـین ها قـادر خواهنـد بود نیـاز پرسـنل را انجام 
داده و حتـی مشـوق های مدیریتـی در نظر بگیرند. 
همچنیـن گـزارش گیـری خـودکار نیـز بـه کمک 
مدیـران ارشـد خواهـد آمـد. گزارش هایـی نظیـر 
متـون قانونـی، مقاالت سـفید و گزارشـات سـهام 
از جملـه مـواردی اسـت کـه توسـط ماشـین ها به 
رشـته تحریـر در خواهـد آمـد. بنابرایـن سـرعت و 
بهـره وری بـه شـدت افزایـش می یابـد و می تـوان 

هزینـه نیـروی انسـانی را بـه شـدت کاهـش داد.
 

دیجیتالی شدن تمام عیار تراکنش مالی
در افـق قابـل پیـش بینی امـکان جمـع آوری های 
کارت هـای بانکـی و جایگزینی آن با دسـتگاه های 
هوشـمند ماننـد تبلـت و گوشـی همـراه و حتـی 
اسـکن  و  مشـتری  دسـت  انگشـت  از  اسـتفاده 
کـردن آن بـه عنـوان جایگزیـن کارت بانکی قابل 
مالحظـه اسـت. یکی از مهمترین منابـع تغذیه این 
تکنیـک، داده هـای عظیم اسـت که ایـن روزها به 
لطـف گسـترش روزافـزون اینترنت و دسترسـی به 

خدمـات آنالین به سـادگی در دسـترس اسـت. در 
کنـار ایـن، افزایش قدرت پردازشـی رایانه ها بسـیار 
کمـک مـی کنـد تا ایـن حجـم عظیـم از داده ها با 

سـرعت هرچه بیشـتر پردازش شـود.

جذب، بکارگیری و توسعه منابع انسانی
رایج تریـن و   شـغل ۸ سـاعته ی کارمنـدی کـه 
سـنتی ترین شـکل کار کـردن بـوده اسـت رونـد 
رو بـه افولـی را طـی می کنـد و دیگـر مثل سـابق 
انتخـاب اکثـر افراد محسـوب نمی شـود. در عوض، 
شـکل جدیـدی از کار کردن در جامعه مطرح شـده 
اسـت. در ایـن سیسـتم کاری جدید،یعنـی سـبک 
فریلنسـری بازدهی باالتری نسـبت به روش سنتی 
دارد فرد بر شـرایط کاری خود تسـلط بیشتری دارد 
و بـا آزادی عمـل باالتـری مواجـه اسـت؛ چـرا که 
خـود مدیریـت اسـتعدادها و توانمندی هایـش را به 
عهـده می گیرد و  شـرایط زمانـی و مکانی کار را به 

میـل خـود انتخـاب می کند.
عـالوه برایـن تـا سـال ۲۰۱۸ حـدود ۲ میلیـون 
کارمنـد بایـد تجهیـزات ردیابـی تناسـب انـدام یـا 
سـالمتی را بپوشـند. پلیس، اتش نشـان و اورژانس 
از جملـه مشـاغلی هسـتند کـه بایـد بـه ایـن نوع 
ادوات مجهر باشـند. این ادوات می توانند سـالمتی 

مصـرف کننـده را تضمیـن کنند.
برخـی مشـاغل ناپدیـد خواهنـد شـد، برخـی دچار 
رشـد و توسـعه می شـوند و ممکـن اسـت برخـی 
مشـاغلی کـه امروز وجـود آنهـا غیرعـادی به نظر 

برسـد، امری عـادی در جامعه به شـمار آینـد. آنچه 
مسـلم اسـت آنکـه نیـروی کار آینـده نیـاز جـدی 
بـه به روزرسـانی سـریع مهارت هـای خـود خواهـد 

داشت. 
در گـزارش جدیـدی کـه مجمـع جهانـی اقتصـاد 
درباره آینده مشـاغل منتشـر کرده اسـت، مشاغل، 
مهارت هـا و اسـتراتژی های مهم برای نیـروی کار 

بـرای آینـده مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
مجمـع جهانی اقتصـاد نیـز از بین رفتن افـزون بر 
پنـج میلیـون شـغل را در ۱۵ اقتصـاد مهـم جهـان 
تـا سـال ۲۰۲۰ پیـش بینـی کـرده اسـت. هـوش 
مصنوعـی نیز همـان وظایف کارکنـان حرفه ای و 
یقه سـفید را در صنایعی مانند صنعـت بانکداری بر 

عهـده خواهـد گرفت.
تـا سـال ۲۰۲۰ خالقیـت به عنـوان یکـی از سـه 
مهـارت اصلـی و مورد نیـاز کارکنان خواهـد بود. با 
وجـود انبوهـی از محصـوالت جدیـد، فناوری های 
جدیـد و شـیوه های جدیـد کاری، شـرایط بـه نفـع 
کارکنانـی خواهـد بـود کـه از خالقیـت بیشـتری 
برخـوردار باشـند. هرچند که ممکن اسـت روبات ها 
در انجـام کارهـا بـه مـا انسـان ها کمـک کننـد اما 
آنهـا نمی تواننـد مانند هریک از مـا از خود خالقیت 
نشـان دهنـد )البتـه تا این لحظـه این گونه اسـت!( 
ماهیـت تغییـر بسـتگی زیـادی بـه نـوع صنعت و 
کسـب وکار دارد.  در خدمـات مالـی نیـز مشـاهده 
می شـود کـه تغییـرات مهمـی پیـش رو قـرار دارد 
چـرا که بـرای کار، خریـد و فـروش در این صنعت 
نیـز نیـاز بـه مهارت هـای جدیـد و دانـش فناورانه 

وجـود دارد.
دو سـوم از ایـن کاهـش نیـرو در بخـش مشـاغل 
زیـرا  افتـاد  خواهـد  اتفـاق  دفتـری  و  اداری 
ماشـین های هوشـمند، برای انجـام کارهای روتین 

شـد. خواهنـد  انسـان ها  جایگزیـن 
گـزارش »آینـده مشـاغل« نتیجه گیـری می کنـد 
کـه در بسـیاری صنایـع امـکان تغییـر و جابجایی 
مشـاغل وجود دارد، اگرچـه آثار این تغییر در صنایع 
مختلـف به طور قابـل مالحظه ای متفـاوت خواهد 
بود. بیشـترین میزان آثار منفی بر روی مشـاغل در 
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صنعـت سـالمت و مراقبت هـای بهداشـتی خواهد 
بـود )بـا توجه به توسـعه پزشـکی از راه دور( و پس 
از آن مشـاغل حـوزه انـرژی و خدمـات مالـی قرار 
دارنـد. هرچنـد در همـان زمان تقاضـای روزافزونی 
بـرای کارکنـان دانـش کار و ماهر برای اشـتغال در 
مشـاغلی ماننـد »تحلیـل داده ها« به وجـود خواهد 

آمد.
 

امنیـت اطاعـات و ریسـک بـاالی حمـات 
یبر سا

مشـکالت امنیتـی و حریـم خصوصـی نیـز وجـود 
دارد؛ هیـچ کس دوسـت ندارد خانه ی هوشـمندش 
یـا حسـاب های بانکـی اش هـک شـود! یـا حتـی 
بیمارسـتانی کـه کامـال هوشـمند اسـت از راه دور 
بتـوان بـه آن نفـوذ کـرد. همان طـوری کـه مـا از 
منـازل کوچـک هوشـمند بـه سـمت شـهرهای 
بـزرگ و هوشـمند که دارای سیسـتم حمـل و نقل 
هوشـمند هسـتند حرکـت می کنیم، آسـیب پذیری 

سـایبری نیـز چندیـن برابـر می شـود.

مدیریت ارتباط با مشتریان
حـال  در  بـزرگ  شـرکت های  همـه  امـروزه 
سـرمایه گذاری بـر روی هـوش مصنوعی هسـتند 
و تکنیـک Deep Learning را در بسـیاری از 
خدمـات و محصـوالت خـود به خدمـت می گیرند. 
عوامل هوشـمند نظیر دسـتیاران شخصی مجازی، 

محتـوای کاربـر و رفتـار او را با شـبکه های عصبی 
بـرای  مدل هایـی  تـا  می کننـد  ترکیـب  ابـری 
پیش بینـی نیازهـای کاربـر بـر اسـاس داده هـای 
بـزرگ ایجاد کنند. دسـتیاران دیجیتالی کـه دارای 
قابلیـت تشـخیص افـراد از روی چهـره یـا صـدا 
می باشـند، مکالمـات انسـانی را تقلیـد می کننـد تا 
از مشـتریان پشـتیبانی کننـد. ایـن دسـتیاران قادر 
خواهنـد بود تـا صدا را تشـخیص دهند و همچنین 
صحبت کنند. این ماشـین های هوشـمند می توانند 
احساسـات را در قالـب لحن صحبـت منتقل کنند. 
در آینـده مشـتری و سیسـتم هوشـمند از صفـر تا 
صـد را خـود انجام می دهنـد و پیامدهای مسـتقیم 
چنیـن امکانـی صرفا بـرای نمونه عبارتنـد از حذف 

شـعب بانک هـا و حـذف مسـوول صنـدوق.
 

نسل جدید و سبک زندگی مشتریان بعدی
چنانچـه و نسـل پیشـگامان دیجیتـال را شـبکه 
سـازان رسـانه مجازی تلقی کنیم، به درسـتی باید 
نسـل نو را خانه نشـین های ارتباطـات و اطالعات 
دانسـت کـه با یـک »کلیـک« مـی توانند شـبکه 
سـازی بدون ارتباطات فیزیکی و مسـتقیم را عملی 
کننـد. این نسـل با تحـول فرهنگی عمیقـی رو به 
رو هسـتند کـه همـه وجـوه زندگی آنهـا را متحول 
می کنـد. بـر ایـن اسـاس، شـیوه زیسـت نویـن، 
خانواده هـای بـه هم پیوسـته دهـه ۷۰ در ایـران را 
بـه خانواده هـای از هـم گسسـته تبدیـل می کنـد. 

میـزان گفـت و گوهـای واقعـی )نـه مجـازی( در 
ایـن نسـل به نسـبت نسـل پیشـین، بسـیار پایین 
تـر اسـت. تجربیـات کودکی شـان تـا حـد زیادی 
ناشـی از الگوهـای بازی های رایانه ای یا اسـطوره 

های جهانیاسـت.
خانـه بـه دوش بودن رسـانه های نوین سـبب می 
شـود افـراد نسـل های نویـن در هـر لحظـه و در 
هرکجـا، امـکان اتصال به شـبکه جهانی را داشـته 

باشـند. بـر همین اسـاس، می شـود. 
ایـن گونـه تعبیر کـرد کـه این افـراد، رسـانه های 
هوشـمند خود را واسـط میـان »جهـان« و »خود« 
می کننـد. ایـن رسـانه های نوین قدرت تمییـز افراد 
خانواده و سـایر افـراد عادی در فضـای اجتماعی را 
ندارنـد و واسـط میان شـخص و افراد خانـواده اش 

هم می شـوند. 
از  بـه همیـن خاطـر اسـت کـه بسـیاری  شـاید 
خانواده هـای ایرانـی از اینکـه فرزندانشـان وقـت 
خـود را صـرف درس، روابـط خانوادگـی و عاطفـی 
نمی کننـد، گله منـد هسـتند. براسـاس آمارهـا در 
حـال حاضـر در ایـران ۸۲ درصـد از خانواده هایـی 
کـه فرزنـدان بـاالی ۱۱ سـال دارنـد، درگیـر ایـن 
مسـئله هسـتند. پژوهش هـای انجـام شـده حاکی 
اسـت دنیـای اجتماعـی در آینـده، دنیایـی منزوی 
باشـد؛ چـرا که اینترنـت با توجه به رشـدی که دارد 
و جذابیت هـای کاذبـی کـه بـرای نوجوانـان ایجاد 
می کنـد آنهـا را بـه خـود معتاد کـرده و»جانشـین 
والدین« می شـود. این در حالی اسـت که براسـاس 
اظهـارات معاون سـازمان بهزیسـتی کشـور، میزان 
گفـت و گـو بیـن اعضـای خانـواده در کشـور فقط 
حـدود ۳۰ دقیقـه در روز اسـت کـه ایـن مـی تواند 
آسـیب زا باشـد. برای بسـیاری از اعضای این نسل 
کوچـک شـدن و بی اعتنایـی به حریـم خصوصی 
نکوهیـده  و  مذمـوم  تنهـا  نـه  دیگـران  و  خـود 
نیسـت کـه حتـی بـه منزلـه »پرسـتیژ اجتماعی و 
فـردی« آنـان به حسـاب می آید. جلـب اطمینان و 
اعتماد سـریع نسـل نـو بیشـتر از طریـق و به مدد 
اسـتفاده از ابزارهای تکنیکـی و دیجیتالی موجود و 

سیسـتم های هوشـمند آینـده خواهـد بود.
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