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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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 امیر قربانعلی، مدیر مرکز نانو ایران و چین، 
درباره  اهمیت شهر سوژو می گوید:»شهرسوژو
درگذشتهدرمسیرجادهابریشمبودهومرکزنانو
ایرانوچیندرشهرسوژوسرآغازایجادمسیری
برایتبادلهمکاریدرحوزهفناورینانوبین
دوکشوراست.درواقعاینمرکزرامیتوانراه
ابریشمنویندرحوزهفناورینانودانست.سوژو
یکیازشهرهایمهماقتصادیوصنعتیچین
دراستانجیانگسواست.پارکصنعتیسوژو
بهصورتویژهدرحوزهفناوریهاینانو،زیستی
GDP،2017وپزشکیفعالیتداردودرسال
بیشاز60میلیارددالرداشتهاست.درواقعشهر
سوژومرکزنانوکشورچینمحسوبمیشود.
بنابراینراهاندازیمرکزارتباطایرانباچیندر
حوزهفناورینانودراینپارکبهدلیلبهرهمندی
ازفضایکسبوکارویژهیفناورینانودراین
پارکواستفادهاززیرساختهایآنبودهاست.«
درباره ادامه در چین و ایران نانو مرکز مدیر
چین و ایران نانو مرکز راهاندازی تاریخچه

میگوید:»شرکتدربرخینمایشگاههادرچین
وحضورمستمرومنظمستادتوسعهفناورینانو
دررویدادهایمرتبطباکشورچین،موجبشد
تاازسویپارکصنعتیسوژوپیشنهادیبرای
راهاندازیمرکزارتباطمستقیممیانشرکتهای
ایرانیوچینیدراینپارکمطرحشود.پیش
ازایران،کشورهایدیگرینظیرفنالند،هلند
وجمهوریچکنیزدراینپارکدفتریبرای
بودند. کرده دایر چینی باشرکتهای ارتباط
برایطرفچینی اینمدلهمکاری بنابراین
ایران نانوی مرکز راهاندازی با بود. آشنا کامالً
Matchوچیندرسال2015،اولینرویداد
در چین و ایران میانشرکتهای Making
حوزهفناورینانوانجامشدوتاکنون15نشست
در شدهاست. برگزار آنها میان دست این از
کناراین،مرکزنانوایرانوچینامکانحضور
شرکتهایایرانیرادر15نمایشگاهتخصصی
فراهمکردهاست.«امیرقربانعلیمعتقداستکه
برایصادراتکاالوانتقالفناوریبهکشورهای

Matchدیگرنیازبهتعاملنزدیکتراست و
Makingرامیتوانیکیازابزارهایمناسب
برایآشناییشرکتهابایکدیگردانست.دراین
نشستها،نمایندگانشرکتهایایرانیوچینی
توانمندیها، درباره و گرفته قرار هم روبروی
تا نیازهایخودگفتگومیکنند محصوالتو
پیدا را مشترک همکاری مسیرهای بتوانند
کنند.انتخابشرکتهاوایجادفرصتبرگزاری
نانوی مرکز ثمرههای از  MatchMaking
ایرانوچیناست.ویمیافزاید:»تجربهحضور
سهسالدرمرکزنانوایرانوچیننشاندادهاست
کهتوسعهکسبوکارنیازمنداطالعدقیقاز
دانشکسبوکاراست.بسیاریازافرادتصور
میکنندکهبرایفروشتنهاداشتنفناوریباال
وقیمتپایینکافیاست،درحالیکهایندو
شرطالزمبودهاماکافینیستوبرایموفقیتبه
ضلعسومینیازاستوآناخالقحرفهایاست.
باوجوداخالقحرفهایاعتمادشکلمیگیردو
زیرسایهایناعتمادمیتوانمحصولوفناوری

طی سه سال گذشته، تعامالت شرکت های ایرانی و چینی در حوزه فناوری  
نانو، توسط مرکز نانوی ایران و چین هموار شده است. درگفتگویی کوتاه با 
مدیر مرکز نانوی ایران و چین، فرصت های همکاری با شرکت های چینی 

برای شرکت های فعال در حوزه ی فناوری  نانو تشریح شده است.
چین در حال حاضر به عنوان یک اَبَرکارخانه، صادراتی بیش از 4000 
میلیارد دالر به کشورهای دیگر دارد که با عنوان مهد تولید در جهان 
شناخته می شود بنابراین صادرات محصوالت ایرانی به چین، آن هم 
در حوزه  فناوری  نانو، کاری چالش برانگیز به نظر می رسد. با این حال 
انعقاد قرارداد به ارزش 5 میلیون دالر برای فروش محصوالت ایرانی 
در حوزه  نانو به چین طی چند سال اخیر گواه این حقیقت است 
که فناوری  ایرانی قابلیت صادرات به ابرکارخانه  جهان را داراست و 
می توان از این فرصت برای توسعه  بازار شرکت ها و افزایش درآمد آن ها 
استفاده کرد.یکی از دالیل موفقیت صادرات محصوالت نانو ایرانی به چین 
را می توان به فعالیت های مرکز نانو ایران و چین نسبت داد که زمینه ساز 
حضور شرکت ها و محصوالت ایرانی در چین شده  است. مرکز نانو ایران 
و چین از اردیبهشت 1394 در شهر سوژو با هدف توسعه  
دو  بین  نانو  فناوری  حوزه   در  مشترک  همکاری های 

کشور ایران و چین راه اندازی شد.

مروریبرفرصتهایهمکاریشرکتهایفناوری
نانوایـرانوچیـن

گفت وگو با امیر قربانعلی - مدیر مرکز نانوی ایران و چین
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رامبادلهکرد.اینمسئلهمیبایستموردتوجه
ویژهقراربگیردوبرایتعاملباکشورهایدیگرو
صادراتمحصولبایدبهموضوعاخالقحرفهایو
اعتمادتوجهبیشتریکرد.چیندرذهنمخاطب
ایرانیمترادفباکاالیبیکیفیتوجنسارزان
است،اماتجربهیسهسالفعالیتباشرکتهای
چینینشاندادهاستکهجنسبیکیفیتتنها
دربخشیازچینتولیدشدهوبیشتربدنهاقتصاد
چینبهدنبالتولیدکاالیمدرنوباکیفیت
است.اینذهنیتنشأتگرفتهازفقدانشناخت
کافینسبتبهاینکشوربودهوتولیدکنندگان
ایرانیبایدنگرشخودرانسبتبهچینتغییر
دهند.راهاندازیمرکزنانوایرانوچینفرصت
مناسبیایجادکردتااینشناختایجادشود.«
مدیرمرکزنانوایرانوچینمیگوید:»سهسال
قبلمشکلفقدانشناختگریبانگیرمانیزبود.
ابتدایکارتصورشکلگیریهمکاریمشترک
باچینیهادشواربود.حضورسهسالهدرچین
وسفربهبیشاز30شهرمهماینکشوربه
فرهنگمناسب و دادکهچینفضا نشان ما
برایتعاملباشرکتهایایرانیرادارد.بعداز
اینتغییرنگرشنسبتبهچین،تالششدتا
اینتغییردیدگاهبهشرکتهایایرانینیزمنتقل
شود.سعیکردیمبهتولیدکنندگانمحصوالت
نانوایرانیاینحقیقتراانتقالدهیمکهفقدان
شناختصحیحازچینوپتانسیلهایاینکشور
میتواندباعثازدسترفتنفرصتهایموجود
درکشورچینشود.درحالحاضراروپاییهاو
شرکتهایآمریکاییحضورفعالیدرچیندارند
وریسککپیشدنمحصوالتآنها،موجب
نشدهتافعالیتدربازارچینرافراموشکنند.
بنابراینکاالهاوخدماتایرانیدرحوزهیفناوری
نانونیزمیتواندباشناختصحیحازریسکهای
موجوددرچین،دراینبازارروبهرشدحضور
داشتهباشند.«باتوجهبهتجربهیمرکزفناوری
نانوایرانوچین،مزیتهایبازارصادراتچینرا
ازدیدگاهمدیراینمرکزمیتوانبهطورخالصه

در5بندتقسیمبندیکرد
1-درچینکسبوکاربهمعنایواقعیوجود
به اینمزیت برایتشریح قربانعلی امیر دارد.
نانویی ازشرکتهای ازحضوریکی خاطرهای

ایرانیدرشهرسوژواشارهکردکهقراربودمحصول
خودرابهیکیازشرکتهایچینیمعرفیکند.
ازآنجاییکهاینشرکتچینیدفترهایمختلفی
درپکن،شانگهایوچندشهردوردستنسبت
بهسوژوداشت،مدیرانارشدبخشهایمختلف
تا2000کیلومتر اینشرکتهریک1500
مسیرراطیکردندتابهاینجلسهمعارفهبیایند.
اینکهمدیرانارشداینشرکتباصرفزمان
ازنقاطبسیاردوربامسافتطوالنی وهزینه
تنهابرایآشناشدنباتوانمندییکشرکت،
خودرابهاینجلسهمیرسانند،نشانازنگاه
حرفهایآنهابهمقولهکسبوکاردارد.ایندر
حالیاستکهدرایرانگاهییکروزوقتبرای
مالقاتبایکمدیرمیانیصرفمیشودوبازهم
توفیقمالقاتبااوفراهمنمیشود.چنیننگاهی
درمیانشرکتهاومدیرانچینیرایجبودهو
آنهاهمیشهتمامگزینههایموجودراباحوصله
بررسیمیکنند.اینویژگیرامیتوانمزیتی
برایتعاملباچیندانست.درواقعشرکتهای
تولیدکنندهکاالهایایرانیاینفرصترادارندتا
درکنارهمتایاناروپایییاآمریکاییخود،دربازار

چینمحصوالتشانراعرضهکنند.
2-مقیاسباالیتولیدیکیازویژگیهایمنحصر
بهفرددرچیناستکهاگربتوانمحصولیا
فناوریرادراینکشوربهتولیدرساند،میتواناز

اینویژگیبهرهمندشد.
زیرساختهای اخیر دهه چند طی 3-چین
مناسبیبرایتوسعهیفناورینانوایجادکردهو
درکنارآننیززیرساختهایالزمبرایتعامل
کردهاست. فراهم نیز را مختلف کشورهای با
بنابراینبسترمناسببرایهمکاریمشترکو
الگوهاومدلهایهمکارینیزدراینکشوربه

خوبیتعریفشدهاست.
4-مدیرانشرکتهاوسازمانهایچینیباتوجه
onebelt"بهسیاستاحیایجادهیابریشم
oneroad"عالقهیبسیاریبرایهمکاریبا
کشورهایدیگردارند.اینعالقهبرایهمکاری
مشترکدرچینبسیارمنحصربهفرداستکه
بخشیازآنزاییدهشرایطحاکمبراینکشور
چین، بیشتر توسعه با آینده در شاید است.
استانداردهاوشرایطهمکاریآنهاباکشورهای

دیگرتغییرکندوایجادارتباطباشرکتهای
چینیدشوارشود.درحالحاضرچینبهدنبال
رسیدنبهجایگاهاولاقتصادیجهاناستودر
اینمسیرنیازمندهمکاریبادیگرکشورهاست.
چینهنوزدرحوزهفناوریهایپیشرفتهنیازمند
سرمایهگذاریوتوسعهیهمکاریهایمشترک
استواینشرایطبرایشرکتهایدانشبنیان
ایرانیفراهماستکهواردهمکاریباچینشوند؛
درچین اشتیاق و اشتها این که آن از پیش

فروکشکند.
بسیار مزیت وچین ایران نانو مرکز 5-وجود
زیادیدراختیارشرکتهایایرانیقراردادهتا
آنهابتوانندازتجربیاتبهدستآمدهدراین
باشرکتهایچینی ارتباط ایجاد برای مرکز
استفادهکنند.همکاریباپارکصنعتیسوژو
ایجاد مرکز این برای مناسبی بسیار اعتبار
برای مناسبی پشتوانه اعتبار این و کردهاست
شرکتهایایرانیاستتاازمرکزنانوایرانو
محصوالت رساندن برای پلی منزله به چین
وخدماتخودبهبازارچیناستفادهکنند.در
حالحاضر5قراردادبهارزش5میلیوندالر
چینی و ایرانی خصوصی شرکتهای میان
منعقدشدهکهماحصلآنصادراتمحصوالت
وخدماتفناورانایرانیبهچیناست؛کاریکه
تاچندسالپیشیکرویابودوکمترکسی
چین به بتوان را ایرانی کاالی میکرد تصور
صادرکرد.شرکتهاواستارتآپهایصاحب
فناوریومحصولدرحوزهفناورینانومیتوانند
ازمزیتهاوزیرساختهایایجادشدهدرمرکز
نانوایرانوچینبرایگسترشبازارخوددراین
کشوراستفادهکنندتادرآیندهنزدیکاقتصاد
را نفتیوموادخام دانشبنیانجایصادرات

بگیرد.

جایگاه به رسیدن دنبال به چین حاضر حال در
نیازمند مسیر این در و است جهان اقتصادی اول
همکاریبادیگرکشورهاست.چینهنوزدرحوزه
و سرمایهگذاری نیازمند پیشرفته فناوریهای
اینشرایط و است توسعهیهمکاریهایمشترک
برایشرکتهایدانشبنیانایرانیفراهماستکه
واردهمکاریباچینشوند؛پیشازآنکهایناشتها

واشتیاقدرچینفروکشکند

7  تابستان  97 | 



احداثپارکصنعتیایتالیاییدرازبکستان

ITMA Asia+CITME ارائهجدیدترینماشینآالتکارلمایردرنمایشگاه

انجمنصنایعابریشمازبکستانباهمکاریانجمنابریشمایتالیااخیرادر
مورداحداثیکپارکصنعتیایتالیاییدرازبکستانبهتوافقرسیدهاند.
شرکتهایمتخصصدرزمینهفراوریپیلهکرمابریشم،تولیدکاالهای

کمپانیکارلمایرپیشرودرعرصهبافندگیحلقویتاری،منسوجات
فنیوآمادهسازینختاربرایبافندگی،جدیدترینماشینآالتخود
رادرنمایشگاه ITMA Asia+CITME 2018عرضهخواهدکرد.این
نمایشگاهکهدرزمینهماشینآالتمنسوجاتفنیازنمایشگاههایمطرح
درجهاناست،ازتاریخ15تا19اکتبردرمرکزنمایشگاههاوهمایشهای

شانگهایبرگزارخواهدشد.
ارائهراهکارهایدیجیتالجدیدکهبهنفع کارلمایراخیرابهمنظور
مشتریهمباشد،کمپانیجدیدخودراتاسیسکردهاست.برنددیجیتال

جدیدکارلمایردرنمایشگاهایتمایآسیاافتتاحخواهدشد.
اینکمپانیراهکارهایمتنوعیراباسرفصلپایاییوباشعارتولیدپاکتر
عرضهخواهدکرد.ماشینآالتبافندگیحلقویتاریکهبهدلیلفناوری
هوشمندخوددارایمصرفانرژیپایینتروزیستسازگاریبیشتری
هستند،بخشیازاینراهکارهامیباشند.همچنیندرایننمایشگاه
نشاندادهخواهدشدکهچگونهمنسوجاتتاریپودیقدیمیمیتوانند

ابریشمیوتجهیزاتمربوطهدراینپارکبهفعالیتخواهندپرداختکه
بهگفتهمتخصصانباعثافزایشصادراتبهاتحادیهاروپاوایجادبازارهای
جدیدمیشود.درحالحاضرهردوطرفموافقتخودرابرایایجاد
ابریشمی تولیدمحصوالت منظور به نخستینسرمایهگذاریمشترک

تکمیلشده،اعالمکردهاند.
انجمنابریشمایتالیاهمچنیندرحالمذاکرهباشرکتهاینساجیترکیه
برایتولیدمحصوالتجدیدنظیرفرشابریشمیوپارچههایابریشمی

نقاشیشدهمیباشد.
درحالحاضردرراستایتدابیردولتیبرایتوسعهیکپارچهصنعتابریشم
تاسال30،2020کارخانهفراوریپیلهکرمابریشمدرکشورمدرنیزهشده
است.اقداماتینیزبرایسازماندهی11شرکتجدیدفراوریپیلهکرم

ابریشمباهزینه83/2میلیوندالردردستانجاماست.

جایخودرابهمنسوجاتحلقویتاریبهعنوانیکجایگزیناکولوژیک
بدهند.بهعنوانمثالمیتوانبهTERRY.ECOبرایتولیدکنندگان
کاالهایحولهایاشارهکرد.درواحدآمادهسازینختاریکماشین
آهارزنیبهنمایشگذاشتهمیشودکهمیزانمصرفانرژیومواداولیه
آنحداقلاست.مصرفکمترآب،انرژیوموادآهاربهمعنایهزینهکمتر
ودرنتیجهسودبیشتربرایمشتریمیباشد.مواردفنیماشینکهبیشتر
برجنبههایاکولوژیکیمتمرکزاستنیزدرطولنمایشگاهبهنمایش
گذاشتهخواهدشد.درایننمایشگاههمچنینیکماشینچلهپیچی
مستقیمکهنسبتقیمت-کاراییآنبهبودیافتهاستنیزعرضهمیشود.

کارلمایردرعرصهتولیدمنسوجاتبیبافتوبهویژهدرصنعتساخت
وسازنیزمحصوالتجامعوکاملیرادرنمایشگاهارائهخواهدکرد.با
استفادهازمنسوجاتتولیدشدهتوسطماشینآالتکارلمایربخشهای

کاربردیسودآوریایجادخواهدشد.
عالوهبرآنکارلمایردرطولبرگزارینمایشگاهازمیهمانانخودبرای
شرکتدریکنمایشگاهخانگیکهدرکارخانهکارلمایرواقعدرشهر
چانگژوبرگزارمیشود،دعوتخواهدکرد.بازدیدکنندگانایننمایشگاه
COPاینفرصتراخواهندیافتکهازنزدیککارکردنماشینجدید
5ELمجهزبهپنجمیلهراهنماوهمچنینماشینراشلتوربافیبانسبت
قیمت-کاراییعالیرامشاهدهکنندودرجریانجدیدترینپیشرفتهای
کارلمایردررابطهباپارچههایحولهایوراشلدوبلقراربگیرند.عالوه
برآنبازدیدکنندگاناینشانسراخواهندداشتتاشاهدتحوالتبازار
درعرصهآمادهسازینختاربهویژهدربازارپیراهنمردانهوملحفهوجین

باشند. 
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اسکنسهبعدیبدندرصنایعنساجیوپوشاک
اسکنسهبعدیبدنیکفناورینسبتاجدیداست.اسکنسهبعدیدر
کنارسایرپیشرفتهایتکنولوژیکیبهارتقایمقولهسفارشیسازیانبوه
کمککردهاست.اینفناوریمشتریرانیزواردزنجیرهتامینکردهو
امکانطراحیدربعضیمواردرابرایاوفراهممیکندواورادرتولیدلباس
مخصوصبهخودشیاریمیرساند.درنتیجهلباسهایتولیدشدهدقیقا
متناسبباسایزمشتریوسفارشیبودهوزمانتحویلآننیزکمتراست.
بهعالوهانتظارمیرودمشتریبهدلیلتناسبلباسوسفارشیبودنآن،
مدتزمانبیشتریازلباساستفادهکندودرنتیجهچرخهعمرلباس

افزایشومیزانضایعاتنساجیکاهشپیداکند.
اسکنسهبعدیبدنهمچنینباعثرشدپلتفورمهایتجارتالکترونیک
شدهومیزاناجناسمرجوعیراکاهشمیدهدچونازآنجاییکهلباس
مطابقبااندازهگیریهایخودشخصدوختهشدهپسمشکلیدررابطهبا
سایزبرایمشتریپیشنخواهدآمدومشتریازخریدخودراضیخواهد
بود.باتحلیلدادههایبهدستآمدهازاینپلتفورمهامیتوانمدللباس
رابررویهرمشتریمشاهدهکردودرنتیجهخریدارانمیتوانندتجربه
شخصیتریازخریدخوددرآیندهداشتهباشندوخریدبیشتروبافاصله
زمانیکمترانجامدهند.اینطورتصورمیشودکهاسکنسهبعدیبدننه
تنهادرسفارشیسازیانبوهبلکهدربهبودلباسهایتولیدانبوهدرصنعت
فستفشنیامدسریع،نقشمهمیراایفاکند.دادههایبهدستآمده
ازاسکنرهااینامکانرافراهممیکندکهسایزبندیهایسنتیخودرابا
بازارپوشاکآمادهمطابقتدادهوآنلباسهادقیقااندازهیمشتریانمورد
نظرباشند.یکیازشرکتهاییکهکمکهایزیادیرادراینبخشانجام
دادهشرکتاسترالیاییپانکآفیسواقعدرملبورناست.موسسشرکت
مارکوسمیلن،مهندسنرمافزاراست.ایناستارتاپدرابتدابرایصنعت
مدلینگوخلقآواتارازاسکنسهبعدیبدنراهاندازیشدهبود.میلنمی
گوید:تخصصمادراسکنافرادوتعاملیکردنآنهاست.ماقصدداریمبا
استفادهازواقعیتافزوده،واقعیتمجازیووبسهبعدیچارچوبهاییرا

ایجادکنیمکهازآواتارهایمانحمایتکنند.
تعدادوبسایتهاواپلیکیشنهایسهبعدیروزبهروزدرحالافزایش
استاماهمهآنهاخالیازاشخاصهستند.بااینحالنگاهیبهبازاریابی
سنتینشانمیدهدکهمردمدرگذشتهدرهرمکانیاقدامبهفروش
کاالهایخودمیکردندازخانوادهایشادوجواندریکآپارتمانکوچک
گرفتهتایکتاجرموفقبایکساعتمچیدرخشان.تاثیرافراددرایجاد
یکواکنشاحساسیبسیاربیشتراست.متاسفانهاینامردرشرایطسه
بعدیوجودندارد.مامبلمان،ماشین،طراحیداخلیمنزل،لباسوساعت
مچیراباجزییاتیخیرهکنندهمیبینیمامادرکیازاینکهایناشیاچطور
مورداستفادهیاشخاصقرارمیگیرندواحساساتمشتریرابهخود

جذبمیکنند،نداریم.هدفمارفعاینمشکلمیباشد.
فناوری

اسکنرباوضوحباالیکمپانیپانککهبهدستمیلنودوستمهندسش
بهطورسفارشیساختهشده،درقلبتجارتاینکمپانیقراردارد.اسکنر،
افرادواقعیرابهعددورقمتبدیلکردهوسپسمیتواناسکنهایبه
دستآمدهرابهینهکردودرتمامپلتفورمهایدیجیتالازجملهتجارت
الکترونیکورسانههایاجتماعیبهکارگرفت.ایناسکنراز82دوربین
نیکون24DSLRD5200مگاپیکسلتشکیلشدهاستوبرایپردازش
عکسهاوتبدیلآنهابهیکتوریسهبعدیودرنهایتخلقیکمدل
سهبعدیازفناوریتصویرسنجییافتوگرامتریاستفادهمیشود.میلن
میگوید:اسکنهاازتقلیلمیلیونهاچندضلعیبه7000تاحاصلمی

شوند.
اواضافهکرد:اسکندرزمانیکششصدمثانیهانجاممیشودودرنتیجه
نتایجبهدستآمدهبسیارواضحاست.ماسپسانیمیشنهارابررویافراد
بهکارمیگیریمبهنحویکهبتوانندبدنخودراحرکتدادهوحاالت
چهرهخودرابیانکنند.ماکدنویسیهایمخصوصبهخودمانراکهامکان
استفادهازاینآواتارهارادروبسایتهاواپلیکیشنهایمختلففراهممی
کند،انجاممیدهیموازآنبهعنوانیکمرجعدرپروژههایدیگراستفاده
میکنیم.بهگفتهیکمپانیاینفناوریبسیارپیشرفتهترازاسکنلیزری
میباشد.میزانرزولوشنیاوضوحدراسکنلیزریپایینتربودهومدلباید
حداقل15ثانیهبیحرکتبماند.دقتاینفناوریمشابهدقتعکسیک
دوربین24مگاپیکسلیاست.میلنمیگوید:البتهاینباعثبیشازحد
شدنحجمفایلهاوافزایشزمانبارگذاریمیشودکهماتالشمیکنیم
مانعآنشویم.محدودهدقتدرنظرگرفتهشدهبرایاسکنتاحدیاست
کهمیتواندالگویبافتلباسرانشاندهد.زمانپردازشیکآواتارحدود
چهارساعتامازمانپردازشلباسکمترازیکساعتاست.ماهموارهبه

دنبالروشهاییبرایکاهشاینزمانهستیم.
کمپانیاخیرابهعنوانیکیازنمونهکارهایشوبسایتNetball%100را
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برایتامینکنندگانورزشنتبالطراحیکردهاستکهاینامکانرادر
اختیارافرادقرارمیدهدتالباسهایاینورزشرابالفاصلهبررویمدل

طراحیکنند.
میلنمیگوید:مابرایهمکاریباخردهفروشانوطراحانروشهای
معدودیدراختیارداریم.مابااستفادهازاینوبسایتاینپرسشراازآنها
مطرحکردیمکهآیابراییونیفرمهایخودهیچفایلسهبعدیدارندیا
خیرکهپاسخآنهامنفیبود.پسازآنهاخواستیمتایونیفورمهاییراکه
نمایانگرالگوییونیفرمهایشانبود،برایماارسالکنندترجیحاارزانترینو
زشتترینیونیفرم.آنهاتنهایکالگوداشتندکهمدلآنراپوشیدومااو
رابههمانشکلیکهبوداسکنکردیم.مانیازیبهاطالعاترنگینداشتیم
درنتیجهایناطالعاتازاسکنحذفشد)بههمینعلتبودکهاگرزشت

ترینیونیفورمرابرایماارسالمیکردندهماهمیتیبرایماننداشت(.
اواضافهکردکهوبسایتدارایلیستیازطرحهایرنگیبرایالگوهایمورد
نظربودکهکمپانیپانکآفیسمیتوانستبدونهیچگونهتنظیماتیآنها
رابهکاربگیرد.میلنادامهمیدهد:ماباهمینروشیکوبسایتمعمولی
طراحیکردیمکهکاربرانآنمیتوانندلباسرابهصورتسهبعدیبر
تنمدلببینندوطرحهایآنرابالفاصلهعوضکنند.زمانیکهمشتری
سفارشیراثبتمیکند،ادمینهایوبسایتNetball%100دقیقا
میتوانندطراحیآنیونیفرمرامشاهدهکنند.مادرحالحاضراینروش
رابرایایجادیکسرویساشتراکبهکارگرفتهایمتاتمامخردهفروشان
وطراحانبتواننددروبسایتثبتنامکردهوازآواتارهایمابرایلباسهای
خودشاناستفادهکنندکهدراینمسیربهدنبالسرمایهگذارهمهستیم.

ایجاد اختالل در صنعت
فناوریفوقبرزنجیرهتامینصنایعنساجیاثراتیبهجاخواهدگذاشت:
ضایعاتنساجی؛بهبودزمانچرخهتولیدوپوشاک؛تسریعتولیددرمحل
ودرنتیجهکاهشهزینههایحملونقلوآالیندگیودرنهایتساده
وموثرکردنتولیدپوشاکتنهاتعدادیازایناثراتهستند.اینفناوری
همچنینتغییراتیدرشیوهخریدمشتریانوقدرتخریدآنهاایجاد
میکند.میلنمیگوید:چارچوبسهبعدیمابرایپوشاکبهمشتریان
کمکمیکندتاتصمیمگیریهایبهتریدرخریدداشتهباشندوزحمت
آنهارابرایپسدادنلباسهاییکهسایزیاظاهرمناسبیندارند،کممی
کند.مامیخواهیممشتریانبتوانندآواتارراطوریشکلدهندکهشبیه
خودشانبهنظربرسدودرنتیجهبتوانندبهاینپرسشکهاینلباسدرتن

منچطوراست،پاسخدهند.
اوادامهداد:ماعقیدهداریمکهاینروشیکاستانداردجدیددرخریدآنالین
پوشاکخواهدبود.درنسخههایآتیاینروشهمچنینامکاننشاندادن
خواصفیزیکیپارچهنیزوجودخواهدداشت.اینکاربهخردهفروشان
کمکمیکندتابتوانندصرفهجوییکنندچون30درصدلباسهاییکه

بهصورتآنالینخریداریشده،مرجوعمیشوندکهدرمجموعضرروزیان
آندرسطحجهانبهبیشاز4میلیارددالرمیرسد.هدفماایناستکه

بهخردهفروشانکمککنیمتامیزانضررخودراکاهشدهند.
البتهنقطهقیمت)قیمتیکهپیشبینیمیشوددرآنتقاضابرایکاالدر
باالترینحدقرارداشتهباشد-مترجم(برایاسکنبدنبهمنظوربررسی
سایزبودنلباسبرایبازارانبوههمچنانبسیارباالستهرچندکهبعضی
ازپلتفورمهایتجارتالکترونیکاپلیکیشنهاییباهزینهیپایینتررا
پیشنهادمیدهند.میلنمیگوید:روشهایفعلیموجوددراینرابطه
گرانوناکارآمداستچونبرایهرتکهازلباسیکمدلجدیدبایداسکن
وپردازششود.مادرحالساختچارچوبیهستیمکهبهیککتابخانه
ازآواتارهاولباسهامتصلاستوطراحیاخردهفروشباپرداختهزینه
ماهانهبهآندسترسیدارد.درموردلباسهایمدلدارترهمبایدگفتکه
خردهفروشانهممیتوانندآنهارابرایماارسالکنندوهماینکهمادر

اسکنلباسهاتوسطخودخردهفروشانبهآنهاکمککنیم.
اوافزود:بهنظرکمیدلهرهآوراستامابایدتوجهداشتکهتازمانیکه
شماازیکسریمراحلمشخصپیرویکنیدمیتوانیداسکنکردنرابا

هردوربینیاگوشیهوشمندیانجامدهید.
دربعضمواقعفایلهایسهبعدیحاصلازاپلیکیشنهایکدیاطراحی
بهکمکرایانه)CAD(دربخشنساجیکافیبودهودیگرنیازیبهاسکن
کلبدننیست.دراینرابطهنرمافزارهایزیادیوجودداردبرایمثال
ایافآیاپتیتکس،لکترا،هیونسولوشنزوسیالاوتریدی.البتهبه
گفتهمیلنلباسهایمدلداردراسکنسهبعدینتیجهبهتریدارند.میلن
میگوید:اسکنسهبعدیهمچنینبهطورغیرمستقیموازطریقاستفاده
ازآواتارهاباعثبهبودزنجیرهتامینمیشود.دربیشترکاتالوگهایمد

لباسهارابرتنمدلهانمایشمیدهند.

واقعیت افزوده
دریکیدیگرازاپلیکیشنهایاسکنبدناینامکانبرایمشتریفراهم
میشودتالباسرابهصورتمجازیپروکند.دراینفناوریلباسبهصورت
سهبعدیرویبدنآواتارقابلچرخشقرارمیگیرد.سپسنرمافزارمناطق
خوبوبدلباسبررویبدنرامشخصکردهوبهمشتریکمکمیکند
تابهترینانتخابراازمیانگزینههایموجودداشتهباشد.میلنمیگوید:
درکلکاربرداسکنسهبعدیدرصنعتنساجیبسیارفراترازمواردمطرح
شدهاست.بافناوریسهبعدیمیتواناطالعاتینیزپیرامونوزنپارچه،

کشسانیآنوچگونگیازشکلافتادنآندردستداشت.
اسکنسهبعدیبدنچهازلحاظواقعیتمجازیوچهواقعیتافزوده
همچنانتاثیرخودرابرصنایعنساجیوپوشاکبهجاخواهدگذاشتو
باپیشرفتفناوری،کاربردهایآننیزبیشتروبیشترشدهوبهیکروش

ملموستر،دقیقترودردسترسترتبدیلخواهدشد.
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تولیدمچبندهایالکترونیکیبانانولولههایکربنی

ــهتولیــددســتبندهایالکترونیکــی ــقب ــیموف یــکتیــمتحقیقات
ــااســتفادهازآنمــیتوانــدبــهســادگیو شــدهاســتکــهفــردب
بــالمــسمــچبنــد،کامپیوتــرولــوازمخانگــیراازراهدورکنتــرل
ــیهســتند، ــارمشــکالتحرکت ــهدچ ــرادیک ــرایاف ــهب ــدک کن

ایــنوســیلهبســیارمناســبمــیباشــد.
محققــاندرابتــدابــاقــراردادنیــکالکتــرودآرایــهازنانولولــههای
ــورتریبوالکتریــک ــی،نانوژنرات کربنــیرســانادرونپارچــهینایلون
ــان ــییورت ــه،پل ــوییپارچ ــاتشستش ــظثب ــرایحف ــاختند.ب س
ــت ــثثاب ــنباع ــهای ــدک ــبکردن ــیترکی ــهکربن راباجوهرنانولول
مانــدننانولولــههــابــررویپارچــهمــیشــود.گامبعــدیپوشــاندن
آرایــهبــایــکتکــهابریشــموتبدیــلپارچــهبــهمــچبنــداســت.

ــا ــاوب ــدرادرجهته ــچبن ــتم ــاانگش ــخصب ــهش ــیک زمان
ــی ــیگنالهایالکتریک ــدس ــچبن ــد،م ــفمیکش ــایمختل الگوه
تولیــدمیکنــدکــهبــهکامپیوتــرولــوازمخانگــیمتصــلاســتو
ازایــنطریــقمــیتــوانبرنامههــایکامپیوتــرییــالــوازمخانگــی
ــورا ــامایکرووی ــهی ــا،پنک ــراغه ــالچ ــرایمث ــردب ــرلک راکنت

ــاخامــوشکــرد. روشــنوی
منســوجاتالکتریکــیمحصــوالتجدیــدینیســتندامــابیشــترآن
هــادارایتنفــسپذیــریضعیــف،غیرقابــلشستشــوویــابســیار
ــه ــرآنجــذبنانولول ــالوهب ــوههســتند.ع ــدانب ــرایتولی ــرانب گ
ــت ــلطبیع ــهدلی ــوالب ــاجیمعم ــافنس ــهالی ــیب ــایکربن ه
ــشدوامو ــهکاه ــرب ــهمنج ــتک ــناس ــاپایی ــیآنه غیرقطب
ــووکانگجــو ــوگی ــگ،هنگی ــاون ــیشــود.جون ــام ــداریآنه پای
لــیوهمکارانشــاندرتیــمتحقیقاتــیقصــدداشــتندتــامنســوج
ــای ــته ــکازمحدودی ــچی ــههی ــدک ــدکنن ــیراتولی الکترونیک
فــوقرانداشــتهباشــدودرضمــنحساســیتآنبــهلمــسدســت

ــاالباشــد. انســاننیــزب
نانولولــههــایکربنــیبــراینخســتینبــاردرســال1991کشــف
ــی ــشضلع ــاختارش ــاس ــیب ــایکربن ــمه ــاات ــد.آنه ــدهان ش
ــد ــاپیون ــنب ــمکرب ــرات ــهدرآنه ــتندک ــمهس ــهه ــلب متص
کوواالنســیبــهســهاتــمکربــندیگــروصــلمــیشــود.اســتحکام
نانولولــههــایکربنــیبــهدلیــلســاختارلولــهایآنهــاحــدود50

ــوالدکربنــیاســت. ــراســتحکامف براب
ــه ــورتگرفت ــایص ــشبینیه ــودپی ــاوج ــهب ــداردک ــین تعجب
ازدومیلیــاردیشــدنبــازارمنســوجات مبنــیبــربیشــتر

ــای ــاله ــاندرس ــال2028،محقق ــاس ــالت ــکدرس الکترونی
ــند. ــیباش ــایکربن ــددنانولولهه ــایمتع ــیکاربرده ــردرپ اخی
محققــانموسســهملــیاســتانداردوفنــاوریایــاالتمتحــده
آمریــکاپوششــیازنانولولههــایکربنــیایجــادکردهانــدکــه
ــومدرآینــدهمیشــود.یــکتیــم باعــثکاهــشاشــتعالپذیریف
ازآکادمــیهوانــوردیآوالــوننیــزبــرایافزایــشنســبتاســتحکام
ــور ــیموت ــشکامپوزیت ــیدرپوش ــایکربن ــهه ــهوزنازنانولول ب

ــت. ــردهاس ــتفادهک ــتاس ــایآکروج هواپیماه
اســتفادهازنانولولــههــایکربنــیدربخشهــایمختلفــیازجملــه
ــت ــهاس ــترواجیافت ــطزیس ــالمتومحی ــتوس ــرژی،بهداش ان
بــرایمثــالمیتــوانبــهافــزودننانولولــههــایکربنــیپــرشــده
ــاره ــداناش ــایدن ــطحایمپلنته ــهس ــابب ــایضدالته ــاداروه ب
کــردکــهازایــنطریــقسنســورهاییایجــادمیشــودکــهقابلیــت
نظــارتبــرســطحاکســیدنیتریــکموجــوددرجریــانخــونرادارا

هســتند.
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کشفروشیجدیدبرایتولیدالیافریون

منسوجاتضدآفتابHighIQمحصولجدیدکمپانیهانستمن

تولیدالیافریونبهروشسنتیمستلزمانجامیکفرایندشیمیاییبرروی
پالپچوبیاالیافگیاهیمیباشد.سلولزاستخراجشدهبااینروشبا
سودسوزآور،دیسولفیدکربنواسیدسولفوریکعملمیشود.درمضر
بودناسیدسولفوریککهشکینیستامادیسولفیدکربنهممعموال
مادهخطرناکیاستوقرارگیریدرمعرضآنمیتواندباعثگرفتگیو
ضعفعضالتوکمحسشدناندامهاشود.فرایندبهکارگرفتهشدهتوسط
کمپانیNanolloseکامالبرعکساست.آنهابهجایبریدندرختانیا
کشتگیاهانوآغشتهکردنآنهاباموادشیمیاییمضر،امکانتغذیه

پوشاک برای مصرفکنندگان نیاز رفع راستای در هانتسمن کمپانی
ضدآفتاب،اقدامبهگسترشفناوریHighIQبرایکمکبهکارخانجات،
برندهاوخردهفروشانکردهاست.فاکتورمحافظتدربرابراشعهفرابنفش
یاUVFبرایمحصوالتدارایاینفناوری،50وبیشتربودهودرمدت
زماناستفادهازآنمحصول،باالترینسطحمحافظتبرایمصرفکننده
فراهممیشود.برندهانتسمنتکستایلافکتکهدرعرصهفناوریهای
هوشمنددرجهانمطرحاست،اینبرنامهرابرایکمکبهکارخانجات،
برندهاوخردهفروشانراهاندازیکردهتاآنهابتوانندپوشاکیخنک،ضد
اصطکاکوباقابلیتذاتیمحافظتدربرابرآفتابدررنگهایسفید
روشنورنگهایبادوامتولیدکنند.پایهواساساینبرنامهرنگزاهایجدید

میکروبهاازبیومسیازیستتودههاییکهبهعنوانضایعاتشناخته
میشوندرافراهممیکنند.تنهاچندهفتهطولمیکشدتامیکروبها

زیستتودهرابهسلولزقابلاستفادهتبدیلکنند.
کمپانیNanolloseدرابتدامیکروبهایگرسنهراباپسماندههای
نارگیلکهازاندونزیواردمیشود،تغذیهمیکند.برایتبدیلاینپروسه

آزمایشیبهمقیاسصنعتیمنابعفراوانیاززیستتودهنیازاست.
ازاوایلقرنبیستمشرکتهایمختلفاقدامبهتولیدریونکردهاند.این
فرایندنسبتاکمهزینهاستونیرویانسانیموردنیازآندرمقایسهبا
فرایندتولیدپشمیاپنبه،چندانزیادنمیباشد.کمپانیبهمنظورافزایش
تولیدودراختیارگرفتنبخشیازتولیدچندمیلیارددالریریونبهدنبال
گزینههایجدیداست.یکیدیگرازمزیتهایروشفوقایناستکهمی
توانآنرابااستفادهازتجهیزاتصنعتیموجودانجامداد.تولیدکنندگانی
کهمایلندفعالیتخودراازتولیدسلولزبرپایهچوبیاگیاهبهسلولزتولید
شدهتوسطمیکروبتغییردهندنیازیبهاضافهکردنتجهیزاتجدیددر
کارخانجاتخودندارند.تولیدالیافینظیرپنبهوپشمبرایاستفادهدرلباس
نیازمندزمینوآبفراواناست.خوشبختانهدانشمندانمشغولکاربرروی
Nanolloseمنابعجدیدتروزیستسازگارترهستند.کمپانیاسترالیایی
روشجدیدیرابرایتولیدالیافریونکشفکردهاستکهباکمکگرفتن

ازموجوداتمیکروسکوپیبسیارزیستسازگارترمیباشد.

ونوآورانهوحمایتهایفنیبینظیروبهکارگیریدانشکمپانیبرای
کمکبهکارخانجاتبهمنظوربهبودبهرهوریورقابتپذیریآنهابوده
است.آگاهیمصرفکنندگاندرسرتاسرجهاننسبتبهاثراتمضراشعه
خورشیدروزبهروزبیشترمیشود.کودکانمعموالدراینرابطهآسیب
پذیرترهستنداماتمامافرادیکهدرفضاهایخارجیفعالیتمیکنندهم
درمعرضخطرقراردارند.فناوریجدیدکهبراساسباالتریناستانداردهای
صنعتیموردآزمایشقرارگرفتهاست،بیشترینمیزانمحافظترادر
برابراشعههایUV-AوUV-Bفراهممیکند.عالوهبرآنبرظاهرو
زیباییپارچهاثرمنفینخواهدگذاشتوهمچنینقرارگیریطوالنیمدت
درمعرضنورخورشیدوشستشوهایمکررباعثازبینرفتنخاصیت
محافظتیورنگپریدگیپارچهنخواهدشد.تنهاکارخانجاتیحقاستفاده
ازاتیکتHighIQرابررویمحصوالتخوددارندکهدقیقامطابقبا
الزاماتسختگیرانهکمپانیهانتسمنعملکردهباشند.اینفناوریبرای
طیفگستردهایازپارچههاوپوشاکازجملهلباسنوزادوبچه،لباس
شنا،لباسورزشی،لباسکارویونیفرمهایمدرسهوهمچنینکاله،

پوششکالسکه،چتروسایرملزوماتقابلاستفادهاست.
فناوریمورداستفادهدرایجاداثرمحافظتیHighIQازنظرایمنیوپایایی
مطابقبااستانداردبلوسایناست.عالوهبرآنپارچههایدارایایناثربا

استاندارد100اکوتکسمطابقتدارند.
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امروزهزندگیافرادباتوجهبهمسوولیتهایکاریوخانوادگیآنهاروزبه
روزپرمشغلهترمیشود.نبایدفراموشکردکهزمانیرانیزبایدبهتفریحو
فعالیتهایفوقبرنامهاختصاصداد.بنابراینافراددرزندگیروزمرهخود
نیازمندمحصوالتیهستندکهآنهارادرککردهوباخدماتدیجیتال

پاسخگوینیازهایفردیآنهاباشند.
منسوجاتالکترونیکوفناوریهایپوشیدنینقشمهمیرادراینمسیر
ایفاکردهوراهرابراینسلجدیدلباسهایدیجیتالهموارمیسازند.
برایمثالمیتوانبهکتجدیدگوگلاشارهکردکهبرایدوچرخهسواران
داخلشهریطراحیشدهاست.دوچرخهسوارمیتواندبایکضربهساده
بهآستینکت،گوشیهوشمندشراکنترلکندوبهاپلیکیشنهای
مختلفدسترسیداشتهباشد.مثالدیگرلباسورزشیآنتلوپاستکهدر
آنبرایبهحداکثررساندنعملکردوافزایشبازدهیتمریناتازتحریک

الکترونیکیعضالت)EMS(استفادهشدهاست.
انجمندیجیتالبیتکامادعامیکندکهساعتهایهوشمندودستگاههای
تناسباندامواردبازارانبوهشدهاندوانقالببعدیپوشاکدیجیتالیدر
حالوقوعاست.دنیایدیجیتالتازیرپوستمصرفکنندهنفوذکرده
وتکههایآشناومعمولیلباساکنونبهواسطههاییبرایایجادارتباط
تبدیلشدهاند.نیازبهفناوریهایهوشمندبهسرعتدرحالگسترش
بودهوکاربردهایآننیزچندبرابرشدهاست.بهگفتهکمپانیگارتنر،پیش
بینیمیشودبازارجهانیفناوریهایپوشیدنیتاسال2021تا62/6

درصدرشدپیداکند.
صنعتمدوالیفاستایلبرایمطابقتدادنخودبافضایدرحالتغییر
فعلیوانقالبصنعتیچهارمکههنوزهمدرمراحلابتداییخودقراردارد،

ناچاربهنوآوریوایجادتغییراتاساسیدرشیوههایتولیدبودهاست.
بنابراینکسبوکارهابایدپتانسیلفناوریهایپوشیدنیرابهموقعدرک
کردهوبرایرسیدنبهاهدافخودازآنبهرهبرداریکنند.برایمثال
کمپانیبیامدبلیوبابهکارگیریدستکشهایهوشمندProGloveدر
عملیاتتولیدیخودموفقشد4000دقیقهدرروزدرزمانصرفشده
درخطمونتاژصرفهجوییکردهودرتماممراحلتولیدیخودتغییرات
اساسیایجادکند.نیازبهمحصوالتدیجیتالیازایندستازرویاندازه
بازارنهاییمصرفتوجیهمیشود.بهگفتهیمدیرارشداجراییپروگالو
،توماسکرچنرحدوددومیلیوننفردرجهاندربازارتولیدولجستیک
فعالیتمیکنند.اومیگویدکهاینبازارهاتنهایکنیازاساسیدارندو
آنکاراییاستیعنیتولیدسریعوباکیفیت.اینهمانچیزیاستکه
پروگالوفراهممیکند.ایندستکشهاحاوییکاسکنرداخلیبودهکه
امکانثبتمراحلرابدوننیازبهدستایجادمیکندویکبازخوردلحظه

ایبهکاربرمیدهد.
اینرویکردرباتیکنگرانیپیرامونتعدیلکارگرانصنایعدرآیندهراافزایش
میدهداماکرچنراشارهمیکندکهانقالبصنعتیچهارمدربارهماشینها
نیستبلکهدرموردانسانهاستوباایجادنسلآیندهیفناوری،بهجای

جایگزینکردنافرادباماشینهانقشحرفهایآنهاراارتقامیدهد.

نسلجدیدپوشاکدیجیتال

برایبرآوردهساختنخواستههایجدیددرعرصهیدیجیتال،فعاالن
جهانیبایدانواعجدیدیازروابطتجاریراپایهگذاریکنند.برایمثال
همکاریشرکتهایفناوریبابرندهایالیفاستایل،موسساتعلمیبا
استارتاپهایاشرکتهاینوپاآغازشدهاستوبرندهایلوکسهمدرحال

پیداکردنمسیرخوددرصنایعالکترونیکهستند.
Wear It فستیوال در میتوان را متقابل صنعتی شبکه مفهوم
2018-کنفرانسبینالمللیوپلتفورمیبرایفعاالنعرصهدیجیتال-
مشاهدهکرد.دراینفستیوالکهدرروزهای19و20ژوئندربرلین
برگزارشدهبود،30سخنران،40غرفهگذارو500بازدیدکنندهیتجاری
عرصهیفناوریهایپوشیدنیگردهمآمدهبودند.سرفصلهایمهم
فستیوالعبارتبودنداز:لباسکاروکاربردهایصنعتی؛فشنوالیف
استایل؛تجهیزاتپزشکیوسالمتی؛منسوجاتالکترونیکومواداولیه
هوشمند؛اینترنتاشیاوتوسعهکاربردیآن.دراینفستیوالکارآفرینان
موفقبهتشریحاستراتژیهایخودپرداختندوتامینکنندگانمواداولیه
نوآورانهیخودراعرضهکردند.موسساتتحقیقاتینیزنتایججدیدترین

تحقیقاتخودرابهنمایشگذاشتند.
درتبادالتمتقابلصنعتیپیرامونپرسشهایرایجومتداولدرصنعت
وعرصههایتحقیقاتیبحثوبررسیشد.بعضیازاینپرسشهاعبارت

بودنداز:
-شرکتهاچگونهمیتواننددربازارجدیدنقشراهبردیفعالداشته

باشند؟
-نیازهایجدیدمشتریانخصوصیوصنعتیچیست؟

-جدیدترینترندهادراینعرصهکداماست؟
-نیازهایمرتبطباتوسعهفناوریهایپوشیدنیوخدماتدیجیتال

چست؟
-چهچیزهاییمیتوانازتوسعهمحصوالتجدیدوموفقآموخت؟

بهکارگیریاینترندهاروشیمطمئنبرایبهرهبرداریصنعتیاست.
فیلیپمیلیخ،مدیرکلبخشبازرگانیواحدتولیدتجهیزاتاصلیدر
کمپانیوارتامیکروباتریمیگوید:مادراینفستیوالباجدیدتریننوآوریها
وپیشرفتهایصورتگرفتهمواجهمیشویموباآگاهیازترندهایآینده،
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درهمانمراحلابتداییتوسعهمحصولدرصددرفعنیازهایمرتبطباآن
هستیم

موسسهفرانهوفر،بزرگترینسازمانتحقیقاتیکاربردیمحوراروپانیز
دراینفستیوالحاضربودهاست.اینسازماندارای69موسسهدرسطح

آلمانمیباشدازجملهاتحادیهمنسوجاتفنیفرانهوفر.
اینموسسهعقیدهداردکهآیندهانقالبصنعتیچهارمبهایجادارتباطقوی
بیندانشومنابعبستگیدارد.متخصصانفرانهوفرتمرکزخودرابیشتربر
رویمفاهیمواقعیتمجازی،روشهایجدیدتولید،شبکههایدیجیتال
مرتبطکنندهیماشینآالتبامحصوالتوتامینکنندگان،نگهداری
 5Gهوشمند،سیستمهایکمکرسانیجدیدوهمچنینشبکهارتباطی

برایانتقالدادههایماشیندرلحظهمعطوفکردهاند.

موسسهفرانهوفرFEP )فعالدرعرصهتجهیزاتالکترونیکیارگانیک،
OLEDپرتوالکترونیوفناوریپالسما(دراینفستیوالپیرامونطراحی
سفارشیبحثوبررسیکردهاست.کاربردهایمتنوعمحصوالتصنعتی
وهمچنینکاالهایمصرفکنندگانبرپایهمواداولیهارگانیکنیمهرسانا
برایمثالدربخشهایروشنایی،اطالعات،خودرو،پزشکی،فناوریهای
محیطزیستوفناوریهایمربوطبهایمنیمرکزاصلیاینمباحثبوده
است.دستبندOLEDانعطافپذیریکیازنمونههایمحصوالتفوق
استکهبهبهبودزخمودرمانافسردگیکمکمیکند.اینابزارپوشیدنی
همچنیندرعرصهمدنیزکاربردداردومیتوانددرصورتقرارگیریدر
معرضفرکانسهایقرمزوزردباعثدیدهشدنافرادیشودکهدرشب

ودرمحیطهایبیرونیکارمیکنند.

نمایشجدیدترینماشینآالتنساجیاشتابلیدرنمایشگاهفبراتکس

کمپانیاشتابلی،تامینکنندهسیستمهایخودکارباکیفیتباالدرصنعت
بافندگیجدیدترینمحصوالتخودرادرنمایشگاهفبراتکس-بزرگترین
نمایشگاهتجارینساجیبرزیل-بهنمایشخواهدگذاشت.زمانبرگزاری

نمایشگاه21تا24اوتدرجرمنویلجپارکبرزیلخواهدبود.
بازدیدکنندگاناینشانسراخواهندداشتتاازنزدیکشاهداینباشند
کهچطورفعالیتهایاشتابلیدرعرصهاتوماسیونگردشکار،اتوماسیون
مقدماتبافندگیوتشکیلدهنهوبافتژاکاردمیتواندباعثبهبودفعالیت

هایکارخانهشود.
فعالیتماشینمعروفگرهزننختاربانامTOPMATICبانختارصددر
صدپنبهاینیزدرنمایشگاهبهنمایشگذاشتهمیشود.اینماشینبادارا
بودنقابلیتبازرسیدوسره،تضمینکنندهبهترینکیفیتگرهزنیبودهو
زماناکاریامدتزمانیکهماشینبافندگیکارنمیکندرابهحداقلمی
رساند.ماشینفوقباامکاناستفادهازطیفگستردهایازنخهاوعملکرد
سادهوهمچنینراهاندازیسریع،بهآسانیدرهرکارخانهایقابلنصب

واستفادهمیباشد.
دستگاهنخکشیخودکارSAFIRنیزباعثصرفهجوییبیشتردرزمان
موردنیازبرایانجاممقدماتبافندگیمیشود.ایندستگاهبرایهرکارخانه

بافندگیکهبهدنبالبهینهسازیگردشکاروافزایشکیفیتمحصوالت
خودباشد،ایدهآلاست.طیفگستردهدابیهاوبادامکهایاشتابلیبرای
هرنوعسیستمپودگذاریوهرگونهکاربردیمناسبهستند.جدیدترین
نسلدابیهایچرخشیسریS3000وS3200داراییکسیستمقفلی
جدیدمیباشند.اینویژگیتکاملیافتهباعثافزایشایمنیدرانتخابورد
شدهوسرعتوقابلیتاطمیناندستگاهراافزایشومیزانصداوارتعاش

راکاهشمیدهد.
کارخانجاتمختلفمیتوانندازمیانطیفماشینهایژاکاردرقابتپذیر
کمپانیاشتابلی،ماشینموردنظرخودراانتخابکنند.ماشینهایژاکارد
اشتابلیازپستمامیچالشهایمربوطبهپارچههایمختلفازپارچه
حولهایومبلمانگرفتهتاپارچههایعریضومنسوجاتفنیبرخواهند
آمد.سریاخیرماشینهایژاکاردLXدارایمکانیزمباالبرندگیهستند
کهامکانبافندگیباسرعتباالراحتیدرموردپارچههایسنگینفراهم

میکند.
یکیازجدیدترینمدلهایسریLXباسرعتباال،مدلLXLمیباشد
کهبرایپارچههایبسیارسنگینترطراحیشدهاست.اینمدلمیتواند
به6144تا16384قالبمجهزشود.بامتصلکردندوماشینبههممی

توانتاظرفیت32768قالبراایجادکرد.
کمپانیاشتابلیاخیرایکراهکارجدیدبرایکاهشزمانتولیدجورابنیز

ارائهدادهاست.
دستگاهجدیدD4Sبهطورمستقیمبررویماشینجوراببافیسوار
شدهوبالفاصلهپسازکشبافیجورابسرآنرامیبنددچونهمان
طورکهمیدانیمبرایبستنسرپنجهجورابهادیگرنبایدآنهارااز
D4Sماشینکشبافیدرآوردوبررویماشیندیگریقرارداد.دستگاه
باعثافزایشچشمگیرتولیدشدهوتضمینکنندهبهترینکیفیتبرای

محصولاست.
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ایتما،نمایشگاهمطرحدرعرصهفناوریهاینساجیوپوشاکدرجهاناز
تاریخ20تا26ژوئن2019دربارسلونبرگزارخواهدشدوگفتهمیشود
جدیدترینترندهایموجود،فناوریهاومواداولیهدرایننمایشگاهبه

نمایشگذاشتهخواهدشد.
یکیازبخشهایمهمدرایتمای2019بخشریسندگیویکیازاسامی
مهماینبخشدرهردورهازبرگزاریایتما،ماشینآالتMurataمیباشد.
اینکمپانیسالآیندههمجدیدترینماشینآالتریسندگیخودرادر
معرضنمایشخواهدگذاشت.بخشهیجانانگیزدیگر،بخشچاپاست.
چاپکهپیشازاینجزییازبخشتکمیلمحسوبمیشداکنونبا
تغییراتموجودوحرکتآنبهسمتدیجیتالیشدن،بهعنوانیکبخش
مستقلطرفدارانزیادیپیداکردهاست.تعدادغرفهگذارانبخشچاپو
جوهرچاپحدود30درصدنسبتبهایتمای2015افزایشیافتهاست.
بخشدیگریکهمانندچاپشاهدتغییروتحوالتعظیمیبودهاست،
بخشتولیدپوشاکمیباشد.بهنظرمیرسداینبخشکهپیشازاین
متمرکزبرنیرویکارانسانیبود،اکنونازطیفگستردهایازراهکارها
شاملهوشمصنوعی،رباتیک،سیستمهایبصریوسایراتوماسیونهای
پیشرفتهبهرهمیبرد.بسیاریازشرکتهاباتوجهبهروندحرکتصنایع
نساجیوپوشاکبهسوییکپارچهشدنزنجیرهارزشتولید،بهشرکت
درایتمای2019ترغیبشدهاندوبعضیازآنهانیزبرایارائهراهکارهای
یکپارچهبهخریدارانغرفههایشانراباشرکایصنعتیخودتقسیمکردهاند.
فریتزمایر،رییسکمیتهتولیدکنندگانماشینآالتنساجیاروپاگفت:

کمپانیتیجینفرونتیروابستهبهگروهتیجین،الیافپلیاسترجدیدیرا
تولیدکردهکهمشابهلیننبودهودرعینداشتنظاهریطبیعیوجذاب،
راحتیبینظیریرابرایاستفادهدرکت،شلواریادامن،بلوزولباسهای
روفراهممیکند.رونماییتجاریازاینمحصولدربهار/تابستان2019
خواهدبودوپیشبینیمیشودمیزانفروشساالنهیآن250000متر

تاسالمالیمنتهیبهمارس2021باشد.
الیافمصنوعیکهظاهریطبیعیدارندبهدلیلداشتنترکیبیازعملکرد،
مراقبتآسانومقرونبهصرفهبودنتوجهزیادیرابهخودجلبکردهاند
چونقیمتالیافطبیعینیزدرپیافزایشتقاضابرایمواداولیهطبیعی

روبهافزایشمیباشد.
عالوهبرآنمواداولیهشبهلیننباعملکردباالبهدلیلبازگشتدوبارهی
استایلرترو)سبکواستایلالهامگرفتهازگذشته(،روزبهروزمحبوبیت
بیشتریپیدامیکند.اینالیافعالوهبرانعطافپذیریوداشتنظاهر
طبیعیودرخشانلینن،دارایویژگیهاییهستندکهالیافلیننطبیعی

فاقدآنمیباشندنظیرمراقبتآسانوعملکردهایبیشتر.
مادهیاولیهیکنخاسلباستکهنقاطظریفوضخیمآنبهطورمتناوب
ظاهرمیشوندوطولنقاطضخیم100mmیابیشترمیباشد.الیاف
جدیدوجالبتوجهکمپانیتیجینفرونتیربهدلیلساختارخاصیکهدارد

نمایشفناوریهایجدیدنساجیوپوشاکدرایتما2019

تولیدالیافپلیاسترشبهلیننتوسطکمپانیتیجینفرونتیر

استقبالازایتمای2019بهقدریغافلگیرکنندهبودهاستکهماعلیرغم
اضافهکردندوسالندیگرموفقنشدهایمپاسخگویتمامیدرخواستها
برایداشتنغرفهدرایننمایشگاهباشیم.عقیدهماایناستکهایتماباید
دربرگیرندهیطیفگستردهایازراهکارهاازسویبیشترینتعدادممکناز
شرکتهاواشخاصباشدچهآنهاییکهازقبلثبتشدهاندوچهآنهایی
کهجدیدهستند.رییسخدماتایتماوبرگزارکنندهایتمایسالآیندهنیز
گفتکهاولویتآنهابهعنوانیکپلتفورمبینالمللیایجادامکانشرکت
بیشترینتعدادممکنازمتقاضیانواجدشرایطدرنمایشگاهمیباشد.آنها
درحالحاضرتنهاموفقبهجایدادن1660غرفهگذاراز47کشورشدهاند

وناچارهستندسایرمتقاضیانرادرفهرستانتظارقراردهند.

هموارهظاهرلیننیخودراحفظمیکندحتیاگرفرایندبافندگیگردبافی
بررویآنانجامشود.

الیافپلیاسترشبهلیننتیجینبرخالفلیننطبیعیکهدچاررنگ
پریدگیوچروکمیشود،ضدچروکبودهوبهدلیلدارابودنثباتابعادی
رنگخودراحفظمیکند.عالوبرآناینالیافبهپوستنمیچسبند،
قابلشستشووکشسانهستندوبهدلیلسطحناهمواروظریفخودبه

طرزمطبوعیراحتمیباشند.
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نمایشگاهکارخانههوشمندوجدیدتریننوآوریهایصنعت4/0

درنمایشگاهکارخانههوشمندکهاخیرادرمرکزنمایشگاهیلیورپول
به مربوط فناوریهای ازجدیدترین برخی بود، برگزارشده انگلیس

صنعت4.0یاموجچهارمصنعتیشدنبهنمایشگذاشتهشد.
درایننمایشگاهبعضیازبزرگترینکمپانیهایجهانحضورداشتند
تادربارهیجدیدترینمحصوالتوخدماتخودتبلیغکنند.بسیاری
ازاینخدماتبهمنظورسادهوموثرترکردنگردشکار،بهینهسازی
زنجیرههایتامین،بهبودزمانبهکار)مدتزماناندازهگیریشدهایکه
یکسامانهبهطورصحیحوفعالبدوندخالتعملمیکند-مترجم(و

تقویتبرنامههایلجستیکیبودهاست.
زیمنس، از بودند عبارت نمایشگاه در حاضر های کمپانی از بعضی
فلکسیشن،فستو،راکولاتوماسیون،کوگاراتوماسیون،آیبیام،کوپا
دیتا،آیکونیکسوفورکم.بهگفتهیبسیاریازسخنرانان،موجچهارم
برای موج این نیست.چرا زودگذر وهیجان صنعتیشدنیکشور
تولیدکنندگانصنعتکهننساجیکهدارایکارخانجاتیباچندینقرن

قدمتمیباشد،مهماست؟
نایجلپیکنس،مدیرشرکتمشاورهایایتیکارنیدرسخنرانیخود
درتاالرسخنرانیتحولدیجیتالگفت:اصلموجچهارمصنعتیشدن
بهرهبرداریازاطالعاتواستفادهبهینهازآنهاست.زنجیرههایتامین
خطیرایجبهتدریجدرحالکمرنگشدنهستندوکارخانجاتبایدبا
افزایشتقاضایمصرفکنندگان،تغییراتاساسیدرخودایجادکردهو
انعطافپذیریخودراافزایشدهند.بارونقتجارتالکترونیک،تقاضای
مصرفکنندگانبرایمحصوالتفستفشنازهمیشهبیشترشدهو
مهمتراینکهروندسفارشیسازینیزرشدداشتهاست؛هردویاین
عواملبرامورلجستیککارخانجاتتاثیرگذارمیباشدبهطوریکه
بعضیازکارخانجاتبرایاینکهبهمشتریانخودنزدیکترباشندشروع

بهتولیددرداخلکشورکردهاند.
یکیازفوایدموجچهارمصنعتیشدنبرایتولیدکنندگاننساجی،بهتر
شدننگهداریوتعمیراتدستگاههاست.درواقعبسیاریازکمپانیهای

حاضردرنمایشگاهکارخانههوشمندمحصوالتیراتبلیغمیکردندکهاز
نظرنگهداریومراقبتاصالحشدهبودند.یکیازاینکمپانیها،کمپانی
فلکسیشنبودکهدرزمینهاستفادهازهوشمصنوعیتخصصداشت.
اینکمپانیپسازاینکهبنیانگذارانشجیمیپاترودنیستزنوسپس
ازچندینسالکاربررویتولیددریافتندکهکمپانیهایصنعتیدر
زمینهکاراییبامشکالتیروبروهستند،تاسیسشد.تبلیغاتاینکمپانی
درنمایشگاهبیشتربهبرنامهریزیوزمانبندیبرنامهکاربردیوبکهبا
دادههایبهدستآمدهدرزمانحقیقیآنتعاملدارد،مربوطمیشد.
کمپانیادعامیکندکهخدماتشمیتواندباعثکاهشزمانیشود
کهشرکتهابررویدادههایانبوه،زمانچرخه،هزینههایانرژیو
نگهداریصرفمیکنند.اینترنتاشیاصنعتی)IIoT(-ازاجزایتشکیل
دهندهانقالبصنعتیچهارم-دلیلاینامراست.اینترنتاشیاصنعتیکه
رابطبینماشینآالتوسایرقسمتهایکارخانهازطریقشبکههامی
باشد،میتواندبرتجهیزاتنظارتداشتهباشدوپیشازوقوعزماناکار
یازمانیکهماشینیاسامانهایکارنمیکند،پیغاماخطارراارسالکند.
درواقعنگرشاینترنتاشیایصنعتیوموجچهارمصنعتیشدنبیشتر
پیشگیرانهاستتاواکنشیکهایندرطوالنیمدتباکاهشزماناکار
باعثمیشودمیزانتولیدافزایشپیداکند.عالوهبرآنهوشمصنوعی
میتواندزمانتعمیرتجهیزاتیاماشینآالتموجوددرکارخانهتوسط
مهندسمربوطهراتسریعکندچوندیگرنیازیبهبررسیدستینیست

ومهندسمیتواندمستقیمامتوجهعاملایجادخرابیشود.
کمپانیدیگرحاضردرنمایشگاهکمپانیسنسایاستکهدرزمینهی
کاهشزماناکاروصرفهچوییدرهزینههایمشتریانتالشمیکند.
سنسایادعامیکندکهاینکارراازطریقپایشیامراقبتوضعیت،
تشخیصوپیشآگهی،نرمافزارهایابری)نرمافزارهاییکهبهجای
نصبواستقراربررویسرورشرکتهایاسازمانهابررویسرورشرکت
ارایهکنندهخدماتنرمافزاریاستقرارمییابد-مترجم(انجاممیدهد.
بااینروشوازطریقاینترنتاشیاعیوبهرکدامازتجهیزاتموجوددر

کارخانهچهدرزمانحالوچهآیندهشناساییمیشود.
دربخشدیگریازنمایشگاهکارخانههوشمندنیزبهمباحثاتوماسیونو
روباتیکپرداختهشدهبود.کمپانیهایاتوماسیوننظیرکوپادیتا،کوگار
اتوماسیون،سیانسیرباتیکوبیاندآراتوماسیونبهارائهیخدمات
ایننمایشگاهپرداختند.متخصصانعقیدهدارندکهکمپانی خوددر
هایاینچنینیباعثایجادتغییروتحولدرفرایندتولیدکاالهامی
شوند.تحلیلگرانادعامیکنندکهمزایایاتوماسیونبرایتولیدکنندگان
نساجیهمدستیافتنیاست؛مثالهایزیادیازچراییوچگونگیاین

موضوعهمدرنمایشگاهبهچشممیخورد.
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به نمایشگاه این در که سولیوان لی دیتا، کوپا کمپانی محلی مدیر
زنون، تجاری نام با )HMI/SCADA( پایششرکت افزار نرم تبلیغ
گزارشگیریپویاازتولیدوسیستمهایپیالسی)کنترلگرمنطقی
برنامهپذیر(یکپارچهمیپرداخت،دربارهمزایایاتوماسیونشرحمیدهد:
تولیدکنندگانمیتوانندبابهکارگیریمهندسیاتوماسیوندرکارخانجات
مدلهایتولیدسنتیخودرابهمدلهایتولیدکاراتروانعطافپذیرتر

تبدیلکنند.
اواضافهکرد:"بامهندسیاتوماسیوننیازمندیهایموجوددرروشهای
مختلفتولیدتوسطهمهازجملهدپارتمانبرنامهریزیقابلرویتاست.
اولیهخام،تصویرسازی ازسفارشگذاریبرایمواد برایمثالپیش
دادههایمربوطبهتقاضایمشتریانوبرنامههایتولیدمیتواندتضمین
کنندهسفارشیدرستومطابقبانیازواقعیباشدومیزاناتالفرا
کاهشوبهرهوریراافزایشدهد.یکیازمزایاینرمافزاراتوماسیون
صنعتیکمپانی،مقیاسپذیریآناست.نرمافزارزنونمیتوانپیک
مصرفانرژیراطیفرایندتولیدمشخصکند.بااستفادهازایندادهها
مدیرانتولیدمیتوانندبهآسانیعلتوقوعاینپیکهاراشناساییکرده
وتغییراتالزمرابرایکاهشمیزاناتالفانجامدهند.سولیوانادامه
میدهد:یکیازمزایایاینروشکهسروصدایزیادیهمبهپاکرده،
کاهشپیچیدگیووظایفتکراریبراینیرویکارانسانیاست.بااین
روشمیتواناموروقتگیرنظیرتنظیمپارامترهاقبلازهرمرحلهاز
تولیدویاواردکردنپایانشیفتدرماشینهایچندگانهراحذفکرد.
البتهاتوماسیونمنتقدانیهمداردکهمعتقدنداینروشباعثجابجایی

مشاغلمیشود.
هرچندطرفداراناتوماسیونوروباتیکازجملهسولیوانیادآورشدهاند
کهاینفناوریباعثنمیشودتاافرادشغلخودراازدستبدهندچون
اتوماسیونباعثکاهشهزینههایتولیدشدهومانعازاینمیشود
کهتولیدکنندگانبهکشورهایخارجیداراینیرویکارارزانقیمت
نقلمکانکنند.یکیدیگرازعواملبادارندهیکسبوکارهابرایبه
کارگیریفناوریاتوماسیون،هزینههایسرمایهگذاریآناست.البته
متخصصانادعامیکنندکهبازگشتسرمایهدراینروشسریعمی

باشد.اینهامباحثمطرحشدهدرنمایشگاهکارخانههوشمندبودند.
سولیواناضافهکرد:مهندسیاتوماسیونبهمعنیبیرونکردنانسانهااز

فرایندهایتولیدینیست.
یکسیستمکنترلچهبهصورتدستیمورداستفادهقراربگیردوچه
باتنظیمپارامترهایتولیدی،درنهایتایننیرویانسانیاستکهفرایند
رابهاتماممیرساند.باوجودمزایاومعایباتوماسیون،بهرهوریدر
انگلستانبهدلیلکمبودمهارتهاراکداست.بنابرایناحتمالمیرود

کهاتوماسیونواردبازارعمودیشودکهصنعتنساجینیزدرسالهای
آتیبهخوبیدراینبازارهاجایخواهدگرفت.

دیویدهیوز،مدیرفروشکمپانیفورکمکهدرعرصهیفناوریهایمربوط
بهارزیابیعملکردومحکزنیکارخانجاتصنعتیفعالیتمیکند،اذعان
داشتکهغرفهیکمپانیتوسطفعاالنصنعتنساجیموردبازدیدقرار
گرفتهاست.اوگفت:بزرگترینبازارماصنایعخودروسازیستاماتعامل
مابابازارهایعمودیازجملهصنعتکهننساجیوپوشاکنیزدرحال

افزایشاست.
درنمایشگاهکارخانههوشمنددربارهاهمیتاپلیکیشنهادرکسبو
کارهایامروزینیزبحثشد.اپلیکیشنهادردنیایامروزکهزمانباپول
برابریمیکند،هیچگاهازاینبیشترمحبوبنبودهاند.بیجورنهارزر
بابیشاز16سالتجربهیکاریدرزمینهیاپلیکیشنهایتجاری،
درحالحاضردرشرکتمشاورهایابسافتفعالیتمیکند.اودر
سخنرانیخوددرتاالرسخنرانیتحولدیجیتالگفت:بیشترکسبو
کارهامدیریتهزینههایتامینکنندهخودراامریضروریمیدانند
وهمچنینازمدیرانخودمیخواهندتاپیشازهرگونهتاییدیارد
درخواستهایخریددرکروشنیازوضعیتبودجهوتاثیربالقوهی

آنداشتهباشند.
آنهامیخواهندتصمیماتتصویبشدهآگاهانهودرعینحالسریع
باشد.دراینرابطهکارمندسابقکمپانیمرسدسیکاپلیکیشنخرید
سلفسرویسطراحیکردهاست.هارزراضافهکرد:ایناپمزایایزیادی
داردازجملهاینکهتاییدیههایخریدرابهفردمناسباینکارارجاع
میدهدوفرداینامکانراداردکهدرخواستهایخریدراازراهدور
تاییدوکمپانینیزبالفاصلههزینههایآنراپرداختکند.ایناپ
همچنیندارایانعطافپذیریبیشتریبرایکاربراستتابتواندازراه
دورکارخودراانجامدهدچونهمبهصورتآنالینوهمآفالینقابل
استفادهمیباشد.نمایشگاهکارخانههوشمندفرصتبزرگیبرایانجام

کسبوکاروامورمربوطبهشبکهبودهاست.
عالوهبرآنکنفرانسهاوسخنرانیهایینیزدرطولروزهاینمایشگاه
برگزارشدکهبازدیدکنندگانراازتمامیجنبههایموجچهارمصنعتی

شدنآگاهمیکرد.
کمپانیفورکممیگوید:مادرایننمایشگاهنهتنهابهیکپلتفورم
مناسببراینمایشفناوریهایخوددرعرصهیصنعت4.0دسترسی
داشتیمبلکهاینفرصترانیزپیداکردیمتابابسیاریازمشتریانبالقوه
یخودآشناشدهوباآنهاارتباطبرقرارکنیم.اینرویدادقطعاباوجود
حجمباالیتصمیمگیرندگانوبازدیدکنندگانسطحباال،ارزشحضور

راداشتهاست.
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itemaعرضهماشینجدیدتولیدپارچهجینتوسطکمپانی

R95002-کمپانیایتالیاییایتمانسلدومماشینهایبافندگیرپیررابانام
denim درپاسخبهنیازهایتولیدکنندگانپارچهجیندراینبازاریکهبه
سرعتدرحالتغییرمیباشد،طراحیوعرضهکردهاست.جین-پارچهای
جاودانهوسمبلاستایل-تبدیلبهبخشیاززندگیمیلیونهاانسانشده
است.اینپارچهدرتمامیشکلهایش-پاره،خراشدادهشده،سنگشور،
کهنهوفرسوده-بیشازپنجقرناستکهسلطانمدبودهوهمچنانهم
درحالرشدوبهترشدناست.جینکهدرابتداتنهادرلباسهایکارگران
استفادهمیشدامروزهتبدیلبهبخشانکارناپذیرکلکسیوناکثربرندهای
مدمعتبرجهانشدهاستکهتغییرسریعوزودبهزودآنهابیشتراز
هرزماندیگریبهچشممیخورد.بهطورحتماینسیرتحولیخارجاز
کنترلبرتولیدپارچهنیزتاثیرگذاراستوکارخانجاتبافندگیپارچهجین
راوادارمیکندتابهسرعتخودراباشرایطجدیدوتقاضاهایموجود
دربازاروفقدهند.درواقعاینکارخانجاتعالوهبراینکهباترندهای
مدسریععوضشوندهروبروهستند،بایدپاسخگویافزایشتقاضاازسوی
مشتریانهمباشندوسفارشهایخودرادرمدتزمانکوتاهتریتحویل
دهند.زمانیکهکارخانجاتتولیدپارچهجینبایددربرابراینتغییراتسریع
واکنشدرستینشاندهندوآنراخنثیکنندودرعینحالپاسخگوی
نیازمشتریانخودنیزباشند،فناوریسازگاروسریعالعملحرفاولرا
میزند.پارچهایندیگودردنیایحیرتانگیزبافندگیامروزهمچنانیکیاز
پرتقاضاترینوچالشبرانگیزترینپارچههابرایتولیداست.کمپانیایتالیایی
ایتماS.p.Aیکماشینبافندگیرپیررابهصورتانحصاریبرایبافت
ItemaR95002denimپارچهجینطراحیوتولیدکردهاست.ماشین
بهعنواننسلدوماینماشینهایبافندگیدچارتغییراتواصالحاتیشده
تابتواندبهتولیدکنندگانپارچهجیندررفعتقاضاهایبازارکهبهسرعت
وزودبهزودتغییرمیکنند،کمککند.عواملکلیدیومهمدررابطهبا
ماشینهایبافندگیجینسرعتتولیدوکیفیتپارچهاست.افزایشدور
بردقیقهماشینباعثافزایشظرفیتتولیدوکیفیتبهترپارچهیتولیدی
میشود.اینامردربافندگیپارچهجینبدینمعناستکههیچگونهنقصی
درپارچهوجودنخواهدداشتبرایمثالظاهرغیرعادییامناطقباریکو
ضخیمیکهدراثراختالفتراکمدرهنگامشروعبافندگیدرپارچهبهوجود
میآیدودرنتیجهجذابیتپارچهبرایبرندهاوخریدارانتضمینمیشود.
نکتهمهموجهانیدیگردرماشینهایبافندگی،زیستسازگاریآنهاست

کهماشینجدیدنیزازاینلحاظپیشرفتهایزیادیداشتهاست.ازماشین
بافندگیR95002denimدرنمایشگاهITM2018استانبولرونماییشده
است.نسلجدیداینماشینبهدلیلصرفهجوییهایبینظیردرهزینهها،
کیفیتبهترپارچهیتولیدیوتجربهمنحصربهفردکاربربهمدلقدیمی

آنارجحیتدارد.
صرفه جویی در هزینه ها

بافندگیجدیدصرفهجوییآنازنظر یکیازویژگیهایمهمماشین
اقتصادیاست.بهینهسازیاجزایمکانیکیاصلیماشینباعثکاهشقابل
-™iSAVERمالحظهیمصرفانرژیمیشود،همچنینتجهیزماشینبه
ابزاریجدیدبرایحذفکنارهضایعاتیدرسمتچپپارچه-بازهمباعث
صرفهجوییمیشود.اینابزارباتضمینبیشترینمیزانسهولتدراستفاده
وکارکردنباچهاررنگنخپود،حداقلامکانصرفهجویی2000یورویی
رابرایهرماشیندریکسالفراهممیکند.میزانصرفهجوییباتوجهبه
قیمتنخمتغیراست.صرفهجوییدرمواداولیهنظیرپنبهنیزباعثکاهش
هدررفتنمنابعودرنتیجهکاهشنیازبهفراوریضایعاتمیشود.طراحی
جدیدوبهینهشدهسیستمنوار-قالببررویماشینجدیدنیزباافزایش
چشمگیرطولعمراجزاباعثصرفهجوییبیشترمیگردد.نوارهایجدید
کهتولیدگروهLamiflex-متخصصدرمواداولیهکامپوزیتی-هستندباظاهر
نوآورانهیخودودارابودنیکالیهیسهتاییازالیافکربن،بیشترین

سطحاطمینانرافراهممیکنند.
کیفیت ممتاز پارچه

ظاهریکدستپارچهوزیردستنرمآنازویژگیهایپارچهیایندیگوی
تولیدکمپانیایتمامیباشد.ماشینR95002denimباترکیبهندسه
دهنهوسیستمجدیدانتقالنخپود،گامیروبهجلودرمسیرتکاملی
جینبرداشتهاست.سیستمنوردهیSKUltraLightRapiersنیزطوری
طراحیشدهاستکهضمنکاهشابعادشبیشترینمیزاننوردهیراتامین
میکند.عالوهبرآناینبخشسادهوسبکبابهبودهندسهدهنهباعث

بهترشدنکیفیتپارچهمیشود.
تجربه بی نظیر کاربر

برایاینکهکاربرتجربهیمنحصربهفردیدرکارکردنباماشینجدید
داشتهباشدتالشهایزیادیشدهاستبرایمثالارگونومیماشینبهینه
وارتفاعچارچوبجلوییآنکمشدهتادسترسیبهماشینراحتترشود.
ItemaTextileHelpعالوهبرآنبانصبمستقیمنرمافزارجدیدعیبیابی
بررویکنسولماشینامکانپشتیبانیفوریوبیدرنگازکاربرماشین
درلحظهیبروزمشکلفراهممیشودواومیتواندبرمشکالترایجیکه

ممکناستدرطولیکچرخهبافندگیرخدهد،غلبهکند.
ماشینبافندگیجینوابزارآالتجدیدبهطورخاصبرایاینطراحیشده
اندتابرایتولیدکنندگانپارچهجینمزایاییملموسبهارمغانبیاورندو
رقابتپذیریآنهارادربازارتضمینکنند.یکتولیدکنندهپارچهجیندر
پیهرچهکهباشدازکیفیتگرفتهتااطمینانپذیری،بهحداقلرساندن
ضایعات،پایایی،سهولتاستفادهویاهمهآنهاباهم،میتوانددرماشین

بافندگیجدیدوباکاراییپیشرفتهکمپانیایتمابهآندستپیداکند.
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SGSارائهروشیبرایآزمایشمیکروالیافتوسطکمپانی
از ناشی خطرات از آگاهی افزایش با مختلف برندهای و مسووالن

میکروالیافبهدنبالروشهاییبرایکاهشاثراتآنهاهستند.
درحالحاضرهیچروشموثقیبرایبررسیالیافجداوپخششده
ازپارچهولباسوجودندارد.بدیهیاستبدوندراختیارداشتنیک
الیاف ازنظررهاسازی اینکهیکپارچه الگویاستانداردتشخیص

خوباستیابد،دشوارمیباشد.
کمپانیآزمایشگاهیاسجیاسواقعدرسوییسیکروشخانگی
برایبررسیمیکروالیافابداعکردهوبرایآمادهکردنروشآزمایشی

جدیددرحالهمکاریباسازمانهایاستانداردمربوطهمیباشد.
میکروالیافذراتپالستیکیباقطریبرابرکسریازیکمیلیمترو
طولیکمتراز5میلیمترهستند.بهنظرمیرسدیکیازمنابعاصلی
میکروالیافمنسوجاتباشندبهویژهپوشاکومنسوجاتخانگیکه
نیازمندشستشوهایمکررهستند.میکروالیافدرطولفرایندشستشو
ازمنسوججداشدهوواردآبراهههامیشوندچوندرحالحاضر

امکانفیلترکردنآنهادرسیستمهایتصفیهپسابوجودندارد.
لباسهادرهنگامشستشودرماشینلباسشوییتحتفشاروچرخش
قرارمیگیرندتادترجنتبهخوبیبررویآنهاعملکندکهاینباعث
آسیببهسطحپارچهمیشود.سطحپارچههایپشمیتهیهشدهاز
الیافمصنوعیبرایاینکهدارایزیردستمناسبومقاومتحرارتی
مطلوبباشدبهصورتمکانیکیآسیبمیبیندوآنهارامستعدجدا
اینمحصوالتمعموالدرمقایسه ازخودشانمیکند. الیاف کردن
فرایندشستشوی رادریک بیشتری میکروالیاف پارچههایساده با
نگرانیهایموجود از آزادمیکنند.یکی ازخود استاندارد خانگی
دربارهمیکروالیافبهقابلیتآنهادرجذبموادشیمیاییمضرنظیر
فتاالتها)معموالبهعنوانپالستیکشناختهمیشوندامااستفادهاز
آنهادرپوشاکتکمیلشدهدربازارهایآمریکاواتحادیهاروپامحدود
شدهاست(مربوطمیشود.ازآنجاییکهمحققانثابتکردهاندکه
میکروالیافمیتوانددردستگاهگوارشبسیاریازموجوداتآبیوجود
داشتهباشددرنتیجهاینموادشیمیاییمضرنیزواردزنجیرهغذایی

شدهکهبرایماانسانهامضرهستند.
امروزهتاثیرآالیندگیپالستیکهایموجوددرمنابعآبطبیعیبه
وضوحروشناست.مطالبزیادیدربارهزبالهدانبزرگاقیانوسآرام
کهمحلتجمعزبالههایدریاییدرچرخابشمالیاقیانوسآراماست
وجودداردامادرموردآسیبهایناشیازمیکروالیافهاکمترسخنی
تقریبا اینموضوع و تغییراست بهمیانمیآید.همهچیزدرحال
پنهانیبهتدریجدرحالآشکارشدنمیباشد.باآگاهشدنمردمو
مسووالنازاینمعضل،فشاربررویدولتهابرایاعمالمحدودیت

وبررویتولیدکنندگانبراییافتنجایگزینهاییمناسبنیزبیشتر
شدهاست.

باافزایشآگاهینسبتبهخطراتمیکروالیاف،مقاماتوسازمانهای
ازجمله اند برایرفعمشکلمعرفیکرده را تدابیرجدیدی متعدد
دولتآمریکا،اتحادیهاروپا،اتحادیهانجمنهمکاریهایمتقابلصنعتی
اروپا)CIA(وانجمنصنعتکوهنوردی)OIA(.اوآیایمیکروالیافرا
درزمرهییکیازهفتاولویتبرتردرفعالیتهایگروهیمربوطبه
پایاییخودقراردادهوسیآیاینیزنشستهایفنیخودرابرای

رفعاینمعضلآغازکردهاست.
عالوهبرآندولتکالیفرنیادرحالتصویبقانونیاستمبنیبراینکه
پوشاکتهیهشدهازپلیاستردارایخاصیتجداسازیالیافازخود
هستند.کمیتهاروپاییهمازآژانسموادشیمیاییاروپاخواستهاست
تاپیشنهاداتیرابرایاعمالمحدودیتهایمربوطبهذراتپالستیکی
درمحصوالتمصرفی،آمادهکند.فرمانقانونیآبهایفاقدمیکروبید
به آمریکا در ژانویه2018 در نیز پالستیکی2015 های ریزدانه یا
تصویبرسیدهاست؛قانونیفدرالکهبهموجبآنآبکشیمحصوالت

آرایشیکهحاویریزدانههایپالستیکیهستند،ممنوعشدهاست.
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تاثیرچرخهعمرفیلتربرارزشافزودهمحیطهایفیلتریبیبافت

تولیدکنندگانفیلترهایهواباافزایشآگاهیمردمجامعهازمزایای
کیفیتخوبهوایداخلساختمان)IAQ(ازنظرسالمتیوبهرهوری،
زیستسازگاریومزایایقیمتیکاهشمصرفانرژی،نگاهدقیقتریبه

فیلترهاداشتهاند.
اینمحصوالتدیگرتنهاازرویقیمتخریدشانمشخصنمیشوند،
فیلترهایباکاراییباالباعثمتمایزشدنکیفیتهوایداخلساختمان
شدهومیزانمصرفانرژیبهدلیلچرخهیعمراینفیلترهاکاهش

مییابد.
عاقالنهاستکهتولیدکنندگانفیلترهابرایتامینبهترینکیفیتبرای
مصرفکنندگانشان،فیلترهایبیبافتراباالکترت)یکمادهدیالکتریک

کهبارالکتریکینیمهپایداریدارد-مترجم(باردارکنند.
دریکفیلترباطراحیمناسب،محیطفیلتریبیبافتکهباالکترتعمل
شدهباشددارایعملکردباالییازلحاظجذباولیهیذراتونگهداشتن
آنهامیباشدومقاومتآننیزدربرابرجریانهواپاییناستکهباعث

کاهشمصرفانرژیودرنتیجهکاهشهزینههامیشود.
هزینه های چرخه عمر فیلتر

مدیرانتاسیساتوپرسنلخریددرمجتمعهایتجاریوسازمانیممکن
استتصورکنندکهباپرداختصورتحسابفیلترهایهوا،هزینههای
مربوطبهاینبخشبهپایانرسیدهاست.بایدگفتکهقیمتخریدفیلتر
هواوهزینههاینگهداریآنتنهابخشکوچکی)18درصد(ازمجموع
هزینههایمربوطبهراهاندازیفیلتراست.عاملاولیهیتعیینهزینههای
کلیچرخهعمریکفیلترمصرفانرژیاستکهحدود81درصدهزینه
ساالنهرابهخوداختصاصمیدهد.بابررسیتاثیرمقاومتفیلتردربرابر
جریانهوامیتوانصرفهجوییهایاقتصادیناشیازکاهشمصرف
انرژیرابرآوردکرد.هرچهمقاومتدربرابرجریانهواکمترباشد،سیستم
گرمایشی،تهویهوتهویهمطبوعبرایتحویلجریانهوایموردنیازبایدبر
مقاومتکمتریغلبهکند،درنتیجهمیزانمصرفانرژیسیستمکاهش
مییابد.معموالفیلترهایتهیهشدهازموادیکهعالوهبربهکارگیری

روشهایمکانیکیبرایجذبذراتازروشالکترتنیزاستفادهمیکنند،
مقاومتکمتریدربرابرجریانهواازخودنشانمیدهنددرنتیجه
مصرفبرقکاهشپیدامیکندودرعینحالقابلیتجذبذراتنیز
بیشترمیشود.درجدولزیرپتانسیلصرفهجوییهایساالنهدرمصرف
انرژیدرصورتاستفادهازفیلترهایباردارشدهباالکترت)فیلترA(نشان
دادهشدهاست.بهتفاوتهایموجوددررابطهبامقاومتاولیهدربرابر
جریانهوابیناینفیلتروفیلتر)B(کهتنهاازروشهایفیلتراسیون
مکانیکیدرآناستفادهمیشود،توجهکنید.ممکناستدرابتداصرفه
جویی83دالریچندانچشمگیرنباشدامابایدتوجهکردکهاینصرفه
جوییتنهابراییکفیلتراست.درمجتمعهایسازمانیوتجاریبزرگ
کهدرهرپشتبامخوددارای12فیلتریابیشترهستند،میزانصرفه

جوییبهمراتببیشترمیشود.
فیلترهایبادوامترباکاهشتعداددفعاتتعویضعالوهبرکاهشمصرف
انرژیبهکاهشهزینههایچرخهعمرنیزکمکمیکنندکهاینتوجیهی

برایقیمتباالترهریکازاینفیلترهایبیبافتاست.
استانداردکلیدیدراینجاظرفیتنگهداریگردوخاکمیباشدیعنی
یکفیلترپیشازوصلشدنبهبرقوقطعجریانهوابهسیستمگرمایش،

تهویهوتهویهمطبوعتاچهمیزانمیتواندذراترادرخودنگاهدارد.

AفیلترBفیلتر
 MERV114MERV14کارایی

deeprigid12 ” deeprigid ”12نوعفیلتر
WG0/60 ” WG ”0.27مقاومتاولیهدربرابرجریانهوا
WG1/50” WG ” 1/40مقاومتنهاییدربرابرجریانهوا

384دالردرسال301دالردرسالهزینهانرژی

ارزش کیفیت هوای داخل ساختمان
خریدارانباهوشدرهنگامخریدفیلترعالوهبرهزینههایمربوطبه
قیمتفیلترومصرفانرژی،هزینههایدیگریراکهباسالمتساکنان
وبهرهوریآنهادرارتباطاسترانیزدرنظرمیگیرند.آنهاروزبهروز
بیشترازخطراتمربوطبهوجودگردوخاک،آلودگی،کپک،باکتریو
آلرژنهادرهوایداخلساختمانکهبرایسالمتافرادیکتهدیداست،
آگاهمیشوندوخواستارکارکردن،یادگیری،خرید،درمانواستراحتدر

مکانهاییسالممیباشند.
بیماریآسمرادرنظربگیریدکهمعموالبهکیفیتضعیفهوایداخل
ازدالیلمهم ساختمانربطپیدامیکند.آسمبرایبزرگساالنیکی
غیبتهایکاریویاکارکردندرعینمریضیاستکهمنجربه14
میلیونروزکاریازدسترفتهیاروزکاریبابهرهوریپاییندرسالمی
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شودوهزینهاینزدیکبه2میلیارددالردرآمریکاخواهدداشت.برایاین
کهازیککیفیتخوببرایهوایداخلساختمانبهرهمندشویمواز
هزینههایناشیازکاهشبهرهوریساکنانساختماندراثربیماریهای
مربوطبههواینامناسبجلوگیریکنیم،استفادهازفیلترهایباکارایی
باالدرجذبذراتE1)ذراتبسیارریزدرمحدوده1/0-0/3میکرومتر(و
ذراتE2 )ذراتریزدرمحدوده3/0-1/0میکرومتر(الزموضروریاست.
فیلترهایبیبافتعملشدهباالکترتدارایعملکرداولیهوعملکردپایدار

باالدرکلچرخهعمرفیلترهستند.
آنهابهویژهبرایافزایشعملکردجذبذراتE1وE2بسیارمفیدند.
اینذراتقابلنفوذبهعمیقترینقسمتهایریهبودهومنجربهبروز

بیماریمیشوند.
هشدار

امروزهبسیاریازفیلترهایپلیسهداربهویژهباحداقلمیزانکارایی
گزارششده)MERV(8کهمعموالمورداستفادهقرارمیگیرد،دارای

قابلیتبسیارپایینیدرجذبذراتE1وE2هستند.
درواقعتاکنونبراساساستاندارد52.5ASHRAEبرایفیلترهاییبا
حداقلمیزانکاراییگزارششدهی14هیچحداقلیبرایجذبذرات
E1موردنیازنیست.درموردفیلترهاییباحداقلمیزانکاراییگزارش

شدهی9نیزهیچحداقلیبرایجذبذراتE2الزمنیست.الزمبهذکر
استکهدوفیلترمشابهباحداقلمیزانکاراییگزارششدهییکسانکه
یکیتنهاباروشهایمکانیکیبرایجذبذراتعملمیکندودیگریبا

الکترتباردارشده،دارایعملکردهایمتفاوتیمیباشند.
نتیجه گیری

صنعتفیلتراسیونهواباوجودمحصوالتزیادغیرمتمایزوقابلتعویض
درآنبسیاررقابتپذیراست.

ازآنجاییکهقیمتخریداولیهییکفیلترمشخصاستمیتوان
صرفهجوییهایاقتصادیونتایجاثراتآنبررویبودجهرابالفاصله
مشاهدهکرد)همانطورکهکوپنهاتاثیرزیادیدربازارخردهفروشی
دارند؛آنهاباعثایجادحسرضایتفوریدرمصرفکنندهمیشوند.(.

تولیدکنندگانفیلتراگربهدنبالایجادمزایاییازلحاظمصرفانرژیو
کیفیتهوایداخلساختمانبرایمشتریانخودهستند،بایدنگاهشان

ورایقیمتخریدفیلترهایباکاراییباالباشد.
داشتندرکصحیحازهزینههایمختلفمربوطبهچرخهعمریکفیلتر
ومزایایفیلترهایبیبافتعملشدهباالکترتگامنخستدرتوجیه

خریدارانفیلترهابرایپرداختبیشتراست.
)MERV(1.حداقلمیزانکاراییگزارششده

شلوارجینجزءجداییناپذیرکمدلباسبیشترافراداست.درآمریکابهطور
متوسطمیانگینخریدشلوارجینبرایهرفردچهارعدددرسالاست.
برآوردمیشودبازارجهانیجینتاسال2021درآمدیحدود129/8
میلیارددالرازخردهفروشیداشتهباشداماتولیدیکجفتشلوارجین
چندانهمزیستسازگارنیستونیازمندمقدارزیادیآب،انرژیومواد
شیماییمیباشدکههمبرایمحیطزیستوهمبرایکارگرانمضراست.
خوشبختانهصنعتنساجیازاینمشکلآگاهاستوتالشمیکندتادر
تولیداتخودمبحثپایاییرابیشترمدنظرقراردهد.کمپانیاوترناون،
پیشرودرزمینهیتولیدپوشاکپایااخیراموضعخودرادراینخصوص
اعالمکردهوشلوارهایجینS.E.Aکهازپنبهارگانیکصددرصدتهیه

میشوندراتولیدکردهاست.
اس.یی.ایمخففمسولیتاجتماعیوزیستمحیطیمیباشدونشان
دهندهیتعهداینکمپانینسبتبهانسانهاوسیارهیزمیناست.خط
تولیداینجینهادرسهاستایلمختلف،سهجنسمختلفودوازدهرنگ
وروششستشویمختلفدردسترسمیباشد.هرمدلدارایسهقد
مختلفاستکهدرنهایتباتزییناتانجامشدهبررویآنهاهویتساحلی

برندخودراپیداخواهندکرد.
Can-اینجینهاازپنبهارگانیکصددرصدتولیدشدهدرکارخانجات
dianiوISKOتهیهشدهوتوسطکمپانیSaitexتولیدمیشوند.گفته
میشوداستفادهازپنبهیارگانیکدرمقایسهباپنبهیمتداولبهتراست
چوننیازیبهکودوآفتکشندارد.موادشیمیاییپنبهرابهیکمحصول

آالیندهتبدیلمیکنندودرنتیجهبرایمحیطزیستمضرهستند.

Outerknownعرضهجینهایپایاتوسطکمپانی

کمپانیاوترناونقصدداردبابهکارگیریروشتهیهیدرستپارچه
جین)درنظرگرفتنمسایلزیستمحیطیواجتماعیدرمنبعیابی(
محصولیراتولیدنمایدکهمدتزمانبیشتریعمرکند.عالوهبرگارانتی
مادامالعمربرایتعمیریاتعویضمحصول،امکانتحویلجینهایقدیمی
توسطاینبرندبرایبازیافتبهمحصوالتمفیدوتضمیناینکهسرانجام

آنهادرزمینهایدفنزبالهنخواهدبودنیزوجوددارد.
بهگفتهییکیازبنیانگذاراناینبرندجینهایاس.یی.ایبهترینمثال
ازدلیلتاسیسکمپانیاوترناونهستند.تیمتولیداینمحصولبرایهرچه
پایاترکردنآنهرمرزیراجابجاکردهاست.تنهامصرفآبکمترو
استفادهازپنبهارگانیکبرایآنهاکافینبود،هدفآنهاتولیدمحصولی

بودکهدارایگارانتیمادامالعمرباشد.
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تولیدپوششهایکامپوزیتیانعطافپذیرازنانولولههایکربنی

محققاندانشگاهدالورآمریکادرحالتولیدپوششهایکامپوزیتیتهیه
برایطیف و بوده انعطافپذیر که کربنیهستند نانولولههای از شده

گستردهایازالیافکاربرددارد.
اینفناوریقابلیتاندازهگیریمحدودهیگستردهایازفشارراداراستاز

لمسسطحنوکانگشتانگرفتهتافشارچنگکلودر.
پارچههایپوششدهیشدهتوسطاینفناوریحسگردرپوشاکهوشمند
نسلآیندهقابلاستفادهمیباشند.دراینلباسهابرایتشخیصحرکت
انسانیحسگرهارابهدرونکفیهایکفشسرمیدهندویاآنهارابه

داخللباسمیدوزند.
نانولولههایکربنیامکانایجادپوششیسبک،انعطافپذیروتنفسپذیر
رابرایپارچهفراهممیکنند.زمانیکهمادهاولیهتحتفشارقرارمیگیرد،
تغییراتالکتریکیمحسوسکهدرپارچهایجادمیشودقابلاندازهگیری

است.
اریکتاستنسون،دانشیاردپارتمانمهندسیمکانیکوعلوممواداولیه
بهطیف باالیی بهعنوانیکحسگرحساسیت اینپوشش میگوید:

گستردهایازنیروهاداردازیکلمسسادهگرفتهتاوزنچندتنی.
رسوبدهی روش با عصب شبه رسانای نانوکامپوزیتی پوششهای
الکتروفورتیک)EPD(نانولولههایکربنیعملشدهباپلیاتیلنایمینبر

رویالیافقرارمیگیرند.
تاستنسونمیگوید:عملکرداینفیلمهامانندرنگزاهاستوباعثایجاد
قابلیتحساسیتالکتریکیمیشود.بااستفادهازفرایندEPDپوششهای
نانوکامپوزیتیبسیاریکنواختتولیدمیشودکهبهشدتبهسطحالیاف
متصلمیشود.اینفراینددرآیندهنیزدرمقیاسهاسصنعتیقابل
استفادهمیباشد.محققاناکنونمیتواننداینحسگرهاراباروشیبهترو
اصالحشدهنسبتبهروشهایفعلیبهپارچهاضافهومنسوجاتهوشمند

تولیدکنند.
بهگفتهیتاستنسونروشهایموجودنظیرروکشدهیالیافبافلزیا
کشبافیالیافورشتههایفلزیبهیکدیگرباعثکاهشراحتیودوام

پارچهمیشود.

پوششهاینانوکامپوزیتیجدیدانعطافپذیربودهودارایزیردستخوبی
نیزهستندوبررویتعدادیازالیافطبیعیومصنوعیازجملهکوالر،

پشم،نایلون،اسپاندکسوپلیاسترموردآزمایشقرارگرفتهاند.
عالوهبرآنمادهاولیهیمورداستفادهدرحسگرهاگراننبودهوتاحدینیز
زیستسازگاراستچونفرایندتولیدآنهادردمایاتاققابلانجاماستو

همچنینازآبنیزمیتوانبهعنوانحاللاستفادهکرد.
کاربردهای آتی

یکیازکاربردهایبالقوهیپارچههایپوششدهیشدهباحسگرهااندازه
گیرینیرویواردبرپایانساندرهنگامراهرفتناست.ایناطالعاتبه
متخصصانبالینیکمکمیکندتابهتربتوانندپسازآسیبهایوارد
شدهبهفردمیزانعدمتعادلراتشخیصدهندویابهپیشگیریازآسیب
رسیدنبهورزشکارانکمککنند.دراینرابطهگروهتحقیقاتیتاستنسون
باپرفسورجیلهیگینسون،مهندسمکانیکومدیرآزمایشگاهبیومکانیک
عصبیعضالنیدردانشگاهدالوروگروهشدریکپروژهیآزمایشی

همکاریمیکنند.
هدفآنهاایناستکهحسگرهارازمانیکهداخلکفشقرارمیگیرند
بررسیکنندوآنراباروشهایآزمایشگاهیبیومکانیکنظیرتردمیل

هایابزاریوثبتحرکتیمقایسهنمایند.
افراددرحینتستهایآزمایشگاهیمیدانندکهزیرنظرهستندامادر

بیرونازآزمایشگاهممکناسترفتارشاندچارتغییرشود.
تاستنسونمیگوید:یکیازایدههایمابهرهگیریازمنسوجاتجدیددر
فضاهاییغیرازآزمایشگاهاستبرایمثالهنگامراهرفتندرخیابان،در

خانهویاهرجایدیگر.
ساگاردوشی،دانشجویدکترادررشتهیمهندسیمکانیککهبرروی
ساختاینحسگرهاکارمیکندمیزانحساسیتآنهارابهینهکرده،
خواصمکانیکیآنهاراآزمایشمیکندوآنهارادرونکفشیاصندل
قرارمیدهد.اوخودبرایآزمایشاولیهصندلهارابهپاکردهاست،حسگرها
دادههاراجمعآوریمیکنندودوشیآنهارابادادههایبهدستآمدهاز
صفحهینیروسنجکهازابزارآزمایشگاهیاستومعموالهزاراندالرقیمت

دارد،مقایسهمیکند.
دوشیمیگوید:ازآنجاییکهاینحسگرهایکمهزینهباریکوانعطاف
اجزای با پوشاکسفارشی یاسایر و تولیدکفش امکان پذیرهستند
الکترونیکیدرونآنهابرایذخیرهسازیاطالعاتدرحینفعالیتهای
روزمرهوجوددارد.درمانگرانیامحققانبعداایندادههاراتجزیهوتحلیل
کردهتاکاراییفردراارزیابیکنندودرنهایتبهحفظسالمتاوکمک

نمایند.
فناوریفوقهمچنینمیتوانددرزمینهیپزشکیورزشی،بهبودپساز

جراحیوارزیابیاختالالتحرکتیدرکودکانکاربردداشتهباشد.
بهگفتهیرابرتآکینز،مدیرمرکزتحقیقوتوسعهیبالینیکودکان،
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گردآوریدادههایحرکتیازکودکاندرطولیکمدتزمانمشخص
وبهصورتواقعیبسیارچالشبرانگیزاست.چنینحسگرهایباریک،
انعطافپذیروباحساسیتباالبهپزشکانومتخصصینفیزیوتراپیدر
بررسیحرکتییککودکازراهدورکمکمیکند.اینبدانمعناستکه
متخصصانبالینیدادههایبیشترواحتماالمفیدتریراجمعآوریمی
کنندکههمهزینهیکمتریداردوهمنیازیبهویزیتهایمداومودوره

ایمشابهروشهایفعلیندارد.
برایتوسعهیزمینههایکاربردیدرآیندههمکاریهایبینرشتهای
ضروریبهنظرمیرسد.مهندساندانشگاهدالورفرصتبینظیریبرای
همکاریبادانشکدهودانشجویانکالجعلومسالمتدرکمپفناوری،علوم

وتحقیقاتپیشرفتهدانشگاهدالوردارند.
دوشیمیگوید:مابهعنوانمهندسمواداولیهوحسگرراتولیدمیکنیم
اماهیچگاهبهدرستیمشکالتاصلیومهمیراکهپزشکان،متخصصین
فیزیوتراپیوبیمارانباآنسروکاردارنددرکنمیکنیم.همکاریمابا

آنهابرایکاربررویاینمشکالتوراهنماییآنهاباراهحلهایموجود
یاخلقراهکاریجدیدونوآورانهبرایحلمشکالتشاناست.

گروهتحقیقاتیتاستنسونهمچنینازحسگرهایبرپایهینانولولههای
کربنیدرکاربردهایدیگرینظیرکنترلونظارتساختاریسالمتفرد
استفادهمیکند.آنهامدتزیادیاستکهمشغولکاربرروینانولولهها

وحسگرهایکامپوزیتیبرپایهینانولولههاهستند.
تاستنسونوگروهشازطریقهمکاریبامحققانرشتهیمهندسیعمران
درتولیدحسگرهاینانولولهایانعطافپذیربرایکمکبهکشفترکهای

موجوددرپلهاوسایرسازههایبزرگپیشگامبودهاند.
بهعقیدهیتاستنسونیکیازنکاتجالبتوجهدرموردکامپوزیتهاامکان
طراحیآنهادرمقیاسهایطولیمختلفاستازاجزایماکروسکوپیک
نظیرهواپیمایابالهواپیماگرفتهتاساختارهایکوچکترمثلپارچهو
الیاف.تقویتکنندههاییدرمقیاسنانومانندنانولولههایکربنیوگرافن
نیزمارابهسطحدیگریازساختارمواداولیهوخواصعملکردیمیرساند.

یکمعلمدبیرستانموفقبهتولیداولینحولهیضدشنجهانازبطری
هایپالستیکیشدهاست.

وینگودوینازاسترالیاازشورواشتیاقیکههرروزدردانشآموزانشمی
دیدالهامگرفتهویکبرندمسافرتیدوستدارمحیطزیستراخلقکرده
است.اوزمانهایغیرکاریخودراصرفسفر،موجسواری،غواصیو
کمپینگمیکردوهموارهنیازبهحولهایراحسمیکردکهبیشازاندازه
جانگیرد،شنینشودوزمانزیادیبرایخشکشدنالزمنداشتهباشد.
زمانیکهدانشآموزانشالهامبخشاوبرایراهاندازیبرندیزیستسازگار
برایگردشگرانشدند،ایننخستینمشکلیبودکهبایدازپسآنبرمی
آمد.اینحولههاباابعادcm80*160ازیکپارچهجدیدتولیدکمپانی
EvolveTravelGoodsبهنامEcoliteMicrofibreتولیدمیشوند.
پارچهجدیداز20درصدپلیآمیدو80درصدپلیاستربازیافتیتهیه
میشود.استفادهازپلیاستربازیافتیباعثکاهش90درصدیمصرفآب
و70درصدیمصرفانرژیمیشود.تهیهیحولهازاینپارچهباعثایجاد
ویژگیهایینظیرزیستسازگاری،دفعشن،ضدمیکروبیبودن،سبکیو

خشکشدنسریعدرآنمیشود.
ازماههاتحقیقوطراحیموفقشدهاست گودوینعقیدهداردپس
محصولموردنظروایدهآلخودراتولیدکند.ازهمهمهمتراینکهاین
محصولبهروشیزیستسازگارتولیدشدهاست.برایتولیدهرحولهبه
20بطریپالستیکینیازاست،بطریهاییکهبهطورمعمولسرانجام

آنهازمینهایدفنزبالهیااقیانوسهاست.
پارچهیاکوالیتعالوهبرزیستسازگاریآنپارچهاینوآورانهوباطراحی

پیشرفتهاستکهچندینویژگیمهمدارد:
دفعشن-طراحیپارچهطوریاستکهدانههایشنبهآسانیازرویآن
سرمیخورندبدونآنکهمانندحولههایپنبهایمتداولالبالیالیاف

گیرکنند.

تولیدحولههایضدشنازبطریهایپالستیکی

ضدمیکروب-باوجوداینخاصیتدرحولهدیگرنیازیبهشستشویمداوم
آننیستودرنتیجهمیزانمصرفآبودترجنتدرطولعمرمفید

محصولکاهشمییابد.
جذبفوقالعاده-اینپارچهتاسهبرابروزنخودقابلیتجذبآبدارد.

حملبسیارآسان-اینپارچهبسیارسبکاستواینامکانرافراهممی
کندکهحولهباابعادکاملرابتوانبهاندازهییکبوریتو)نوعیغذای
مکزیکیکهبهشکلاستوانهایپیچیدهشدهاست(تاکردکهاینبرای

مسافرتبسیارایدهآلمیباشد.
خشکشدنسریع-حولههایجدیددارایجذبخورشیدیباالییبوده
والگویبافتپارچهیآنهابهصورتیاستکهدفعآبازآنهاسریع
تررخمیدهد.درنتیجهسرعتخشکشدنآنهاافزایشچشمگیری
مییابد.هرکدامازاینحولههاداراییکرویتیرههستند.زمانیکهدر
معرضنورخورشیدقرارمیگیرند،پیگمنتهایتیرهجذبامواجخورشید
راافزایشمیدهند.اینامرباعثگرمشدنملکولهایآبشدهوآنها

رابرایتبخیرآمادهمیکند.
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MagnaColoursتولیدجوهرهایجدیدبرپایهیآبتوسطکمپانی

صنایعنساجیتایواندرمسیرتوسعهمنسوجاتباارزشافزوده

کمپانیمگناکالرزپیشرودرعرصهیتولیدجوهرهایآبیبرایچاپ
اسکرین،جوهرهایبرپایهآبرابرایایجادنقشهایبرجستهخیرهکننده

بررویپارچههاولباسهایپلیاستریتولیدکردهاست.
جوهرMagnaPrintEmbossیکخمیرچاپبرپایهآباستوبه

مروری بر صنایع نساجی تایوان
صنایعنساجیتایواندردورانتوسعهاینکشوربینسالهای1960تا
1980کهازآنبهعنوانمعجزهاقتصادییادمیکنند،یکیازسهبخش
مهمیبودهکهنقشمهمیدررشدکشورداشتهاست.امروزهنیزاین
صنعتهمچناننقشاستراتژیکخودرادرتوسعهیکشورحفظکرده
است.درسال2016حدود4300کارخانهنساجیوپوشاکدرتایوان

وجودداشتهکهتقریبا140000نفردرآنهامشغولبهکاربودهاند.
تایوانیککشورصادراتمحوربودهکهتجارتبینالمللبرایچندین
دههنقشمهمیدررشداقتصادیآنداشتهاست.صنایعنساجیدرسال
2015سومینمنبعکسبدرآمدارزیکشوربودوحدود3/9درصدکل
صادراتتایوانرابهخوداختصاصمیداد.ارزشصادراتدردههاخیر
حدود75درصدکلتولیداتنساجیوپوشاکبودهوتایوانراتبدیلبه
نهمینصادرکنندهیبزرگمحصوالتنساجیدرجهانکردهاست.در

صورتآمادهبرایاستفادهمیباشدوبرایایجادمناطقبرجستهبرروی
پوشاکچاپشدهطراحیشدهاست.اینجوهررامیتوانمانندیک

خمیرچاپاستانداردبررویمنطقهموردنظردرلباسبهکارگرفت.
جوهرپسازفرایندهایپختوشستشوبررویمناطقبرجستهباقی
میماندوظاهروساختارآنتغییرمیکند.هلنپری،مدیرعاملکمپانی
گفت:هدفماشبیهسازیبرجستهسازیبهروشتثبیتحرارتیو
پلیسهکردنبااستفادهازجوهرجدیدبودهاست.جوهرپسازچاپبر
رویپلیاسترگسترشمییابدومناطقمشخصیازپارچهجمعمیشود
ویکاثربرجستهدایمیایجادمیکند.جوهرجدیدیکمحصولجالب
توجهبرایکمپانیمگناپرینتویکنامتجاریجدیدبرایصنعتچاپ
اسکریناست.اینصنعتهموارهخواهانروشهایجدیدونوآورانهبرای
چاپمیباشد.جوهرجدیدامکاناتزیادیرابرایچاپبررویپلیاستر

فراهمخواهدکرد.

سال2015ارزشمجموعصادراتمنسوجاتتایوانی10/8میلیارددالرو
ارزشواردات3/5میلیارددالرودرنتیجهمازادتجاری7/3میلیارددالر
بودهاست.ازآنجاییکهصنایعنساجینقشمهمیدررشداقتصادی
کشورداشتهوتمرکزآنهمبیشتربررویصادراتمیباشد،بیشتر
تالشهادرراستایبهبودرقابتپذیریمحصوالتصادراتیوتبلیغو

معرفیآنهادربازارهایجهانیاست.
تامینکاملوجامعاستو داراییکزنجیره تایوان صنایعنساجی
تمامیصنایعتولیدیپاییندستی،میاندستیوباالدستیراپوشش
میدهد.ازآنجاییکهتایواندارایصنایعپتروشیمیعظیمیمیباشد
ومنابعالیافطبیعیدراینکشورنیزچندانقابلتوجهنیست،تولید
الیافمصنوعیبامنشانفتبهنفعآناستبهویژهاینکهباتوجهبه
ظرفیتهایباالیپتروشیمیدراینکشورامکانتولیدمواداولیهخامدر
داخلفراهممیباشدکهاینبهمعنایهزینههایکمتروزمانتحویل
سفارشکوتاهتراست.درنهایتاینامرمنجربهانعطافپذیریبهترودر
نتیجهافزایشرقابتپذیریصنایعنساجیتایواندراینبخشمیشود.
اگرچهشرکتهادرتالشبرایبهرهگیریازمزایایالیافطبیعیهستند
اماالیافبشرساختهمچناننقشمهمیدرتوسعهیمحصوالتجدید

ایفامیکنند.
درمیانمحصوالتمختلفصادراتی،پارچهباسهم68درصدیبیشترین
میزانسهمراداراست.پسازآننخ،الیاف،پارچهولباسومنسوجات

متفرقهبهترتیببا6،8،14و4درصدقرارمیگیرند.
و ویتنام تایوانی واردکنندهیمنسوجات ترین بزرگ درسال2015
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سرزمیناصلیچینبهترتیببادارابودن19/8و19درصدکلارزش
صادراتبودهاندوایاالتمتحدهآمریکانیزباسهم8/1درصدیسومین

مقصدصادراتیتایوانبهشمارمیرفتهاست.
4/5درصدکلارزشصادراتتایوانمربوطبهاتحادیهاروپامیباشد.
صنایعنساجیتایوانامیدواربهگسترشصادراتخودبهکشورهایعضو
اتحادیهاروپااست.امضایتوافقنامهیتکمیلییادداشتتفاهمدررویداد
تیتاسدرتایپهشاهدیبرایاینامراست.هدفازاینتوافقنامهکه
درسال2015اجراییشدتقویتهمکاریباجمهوریچکبودهاست.
جاستینهوانگ،رییسفدراسیوننساجیتایوانمیگوید:چکیک
کشورصنعتیشناختهشدهمیباشد.حتیاگرکمپانیهایفعالدر
جمهوریچکرقابتشدیدیباکشورهایآلمان،ایتالیا،چینوترکیه
داشتهباشنداماهنوزهموجوددارندوفعالیتمیکنندکهاینیعنیهنوز
همکنترلاموررادردستدارند.ممکناستدرآیندههمکاریهاییرا

باسایرکشورهایمتوسطاروپایینظیرهلندیااتریشهمانجامدهیم.

حرکت در مسیر منسوجات کاربردی و با ارزش افزوده ی باال
بررویمنسوجات را بیشترینتمرکزخود تایوانی امروزهشرکتهای
رویداد برگزاری اند. گذاشته باال ی افزوده ارزش با و کاربردی
تیتاس)نمایشگاهمنسوجاتکاربردینوآورانهدرتایپه(کهدرآنشرکت
هامنسوجاتنوآورانهوبافناوریپیشرفتهیخودرابهنمایشمیگذارند،
گواهیبراینمدعاست.بهعقیدهیهوانگایننمایشگاهتبدیلبهیک
پلتفورمحرفهایبرایمنسوجاتکاربردییانوآورانهشدهاست.تیتاس
یکرویدادتجاریخیلیبزرگنیستاماتوجهزیادیبهمواردفوقدارد.

براساسدادههایبهدستآمدهازموسسهنساجیتایوان،حدود70
درصدپارچههایکاربردیدرجهانازتایوانتامینمیشودوفعالیتهای
مربوطبهتحقیقوتوسعهونوآوریروزبهروزدراینبخشافزایش
مییابد.طیاینتغییروتحوالتمیانگینارزشافزودهیمنسوجات

کاربردی17درصدافزایشیافتهاست.
اهمیت بخش منسوجات ورزشی و کوهنوردی

مهمترینبخشهایموردتوجهدرصنعتازنظرارزشافزودهبخش
لباسهایورزشیومحصوالتکوهنوردیاست.تایوانبخشمهمی
اززنجیرهیتامینپوشاکورزشیومحصوالتکوهنوردیدرجهان
راتشکیلمیدهد.بنابرگزارشموسسهتحقیقاتنساجیتایوانحدود
80-70درصدبرندهایکوهنوردیپارچههایموردنیازبرایمنسوجات
کاربردیخودراازتایوانخریداریکردهاندبرایمثالحدود40درصد
پارچههایکاربردینایکازتایوانمیآید.اینباعثشدهتابرندهایبین
المللیپوشاکورزشیوکوهنوردیبهمشتریانمهمشرکتهایتایوانی

تبدیلشوند.
صنعتمنسوجاتورزشیوکوهنوردیتایواندرجهانازنقطهنظرتوسعه
یفناورینسبتارقابتپذیراست.دررویدادتکسترندزمونیخ2016
محصوالتشرکتهایتایوانی37درصدکلمحصوالتجدیدارائهشده

رابهخوداختصاصمیداد.
درنمایشگاهتیتاس2017نیزبسیاریازشرکتهاینساجیمحصوالت

مربوطبهورزشوکوهنوردیرابهنمایشگذاشتهبودند.
دولتتایوانقصددارداینکشوررابهیکپایگاهمهمبرایتحقیقو
توسعهوتولیدمنسوجاتفنیوکاربردیتبدیلکند.هوانگمیگوید:
دولتبودجهایرابهبخشتحقیقوتوسعهیموسسهتحقیقاتنساجی
تایواناختصاصدادهاستوآنهانیزکارخانجاتنساجیرابهجمعآوری
نتایجتحقیقاتموسسهتشویقمیکنند.موسسهبهشرکتهایتایوانی
دربهبودرقابتپذیریآنهادرجهانکمکمیکندوازطریقتحقیق
وتوسعهیاطالعاتوفناوریهایمرتبطبانساجیبهکسبوکارهای
نساجییاریمیرساند.همچنینآموزشهایالزمرادرارتباطباطراحی،
برنامهریزی،ارزیابیوبررسیوتاییدیهیالیافنساجیومحصوالت
مرتبطباآنفراهممیکندالبتهقانونیدرتایوانوجودداردکهبهموجب
آنتماماینتحوالتوسیرتکاملیبایددراینکشورباقیبماند.هوانگ
میگوید:هراطالعاتیکهازموسسهیتحقیقاتیبهدستمیآیدباید
برایتولیددرتایوانبهکارگرفتهشودوبستهبهفناوریآنبراییکمدت

زمانمشخصقابلتولیددرکشورهایدیگرنیست.
هدفصنایعنساجیتایوانارائهیتصویریبهترازمحصوالتتایوانیو
بیشترکردنتمایزبازاربینمحصوالتتایوانیوکاهشوارداتمحصوالت
باارزشافزودهازکشورهایآسیاییدرحالتوسعهمیباشد.اینصنعت
درسال2000باهدفارائهیسطحباالتریازکیفیتدرمحصوالت
نساجیباارزشافزودهیباال،سیستمتاییدیهمنسوجاتکاربردیرا
معرفیکردهاست.عالوهبرآنفدراسیوننساجیتایواننیزپروژهی
ارتقایصادراتنساجیراباهدفکمکبهگسترشصنایعنساجیتایوان
درجهانارائهدادهاست.اینپروژههمچنینتصویربهتریازاینصنعت
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دربازارهایجهانیارائهخواهدکرد.براساسپروژهیارتقایصادرات،
تنهاتولیدکنندگانمحصوالتنساجیممتازمجازبهصادرکردنکاالهای
خودهستند.تمرکزنسبتازیادبررویکیفیتمحصولباعثفعالیت
شرکتهایخردهفروشیبزرگدربازارمحصوالتگرانقیمتوباقیمت
متوسطشدهاست.دراینرابطهمیتوانبهکمپانیAntaکهداراینقش
کلیدیدربازارپوشاکورزشیچینمیباشد،اشارهکرد.درآمداین
شرکتدرسال2016با20درصدرشدبه13345/8میلیونرنمینبی
درمقایسهبا11125/9رنمینبیدرسال2015رسیدهاست.اینکمپانی
مثالخوبیازاینامراستکهچطوریکشرکتباتامینمواداولیهخود
ازتایوان،کیفیتمحصوالتشرابهبودبخشیدورقابتپذیریخودرا
افزایشداد.کمپانیآنتادرابتدابرایرقابتبابرندهایبینالمللیبزرگ
نظیرنایک،آدیداسوکلمبیادرتالشبود.مهمترینمشکلآنکیفیت
ناپایدارمحصوالتشبودکهازاستراتژیمنبعیابیشرکتبرمبنایقیمت
ونهکیفیتنشاتمیگرفت.پسازآشناییباگروهتایوانینیووایداوضاع
بهطورچشمگیریتغییرپیداکرد.پیشنهادکمپانیتایوانییکسیستم
کنترلکیفیتدرازمدتبرایفیالمنت،نخ،پارچه،رنگرزی،تکمیلو

تولیدپوشاکبودکهازرقابتقیمتیبیشترجلوگیریمیکرد.
ایجاد ارزش با استفاده از منسوجات هوشمند

صنایعمنسوجاتوپوشاککاربردیتایوانبهشدتتمرکزخودرابرروی
منسوجاتهوشمندمعطوفکردهاستچوناینبخشیکیازبخشهای
کلیدیبرایتوسعهیبیشترمحصوالتنوآورانهوباارزشافزودهیباال

میباشد.
نیمه و پیشرفته های فناوری پزشکی، زیست صنایع لحاظ از تایوان
رساناهابسیارشناختهشدهمیباشدواینبخشهاباعثرشدآندربازار
منسوجاتهوشمندمیشوند.هوانگاشارهمیکندکهصنایعنساجیو
الکترونیکدرتایوانهردوبهمبحثمنسوجاتهوشمندعالقمندندکه
اینباعثتسریعرشداینبخشخواهدشد.اومیگویدکهحدودسهیا
چهارسالپیشکارخانجاتنساجیتایوانبهاینفکرافتادندکهنهتنها
باافزودنویژگیهایعملکردیبهمنسوجاتورزشیکهبابهکارگیری
فناوریهایالکترونیکدرآنهاارزشافزودهایجادکنند.شرکتهای
الکترونیکنیزبهاستفادهازفناوریهایخوددرمحصوالتنساجیعالقه
نشاندادندچونبازارهایسنتیترنظیرگوشیهاهمراهبهخوبیتوسط

رقبایچینپوششدادهشدهبود.
درواقعادغامفناوریهاینشاتگرفتهازقلمروهایمختلفخودچالش
برانگیزاست.هوانگمیگوید:درابتدااینکارمشکلبهنظرمیرسیدچون
مهندسانالکترونیکهیچدرکیازنساجینداشتندبرایمثالسیستمهای
اندازهگیریبایکدیگرسازگارینداشتند.درصنایعالکترونیکازمتر،سانتی
متر،میلیمترونانومتراستفادهمیشوددرحالیکهنساجهاازدنیربرای

واحداندازهگیریاستفادهمیکنند.درنتیجهبرایاینکهمتخصصاندو
طرفبهاینموضوععادتکنندمدتیطولمیکشید.رشدوپیشرفتدر
زمینهیهوشمصنوعی،کالندادهوفناوریهایمخابراتیفرصتهای
متعددیرابرایخدمترسانیبهمشتریانازراهفناوریهایمنسوجات
هوشمندفراهمکردهاست.بهگفتهیهوانگجمعیتسالخوردهیکی
ازمهمترینعواملایجادفرصتبرایتولیدمنسوجاتهوشمنداست.
پیشبینیمیشودبینسالهای2015تا2030جمعیتجهانی60
وباالی60سال،56درصدرشدپیداکردهواز901میلیوننفربه1/4
میلیاردنفربرسد.همچنینانتظارمیرودکهتاسال2050جمعیتمسن
جهانبیشازدوبرابرسال2015شودوبهحدود2/1میلیاردنفربرسد.
جمعیتسالخوردهبهمعنایافزایشبیماریهایمربوطبهپیریودر
نتیجهافزایشنیازبهمراقبتهایپزشکیمیباشد.هوانگمیگوید:با
ترکیبنساجیوفناوریمیتوانراهیبرایمراقبتازافرادمسنپیدا
کرد.مراجعهیگاهوبیگاهبهمتخصصنمیتواندتصویردقیقیاز
سالمتشخصبهدستدهد.توسعهیمنسوجاتهوشمندامکانکنترل
لحظهایوارائهیدستورالعملهایبهترازسویمتخصصرافراهممی
کند.درواقعسیستمهایمراقبتیدرجهانپیشرفتهیامروزمدامدر
حالبهترشدناستامادرکشورهایدرحالتوسعهچنیننیستکه
باعثبروزچالشهاییدرمعرفیمنسوجاتهوشمنددربرخیازبازارها
میشود.کمپانیRuenTexمثالخوبیازیککسبوکارتایوانیاست
کهتمرکزخودرابررویجمعیتسالخوردهگذاشتهویکستپنجتایی
ازتیشرتهاییراتولیدکردهاستکهقابلیتلینکشدنبهتلفنهای
همراهراداراهستند.افرادسالمندتیشرتهارامیپوشندواطالعات
مربوطبهآنهابهکاربرهایمختلففرستادهمیشودبرایمثالبستگان
آنهامیتوانندازطریقایندادههاآنهاراکنترلکنندودرصورتبروز
مشکلازآنآگاهشوند.ازمحصوالتمهمشرکتهایتایوانیدررابطهبا
منسوجاتهوشمندمیتوانبهفیلمهاینانورسانایحاویسنسوربرای
کنترلعالیمحیاتیومنسوجاتمربوطبهمحافظتشخصیومراقبت

هایبهداشتیاشارهکرد.
توسعه ی راهکارهای زیست سازگار

باافزایشآگاهیمصرفکنندگانازمسایلزیستمحیطی،صنایعنساجی
تایواننیزروزبهروزتمرکزخودرابربهکارگیریروشهایپایادرتولید
افزایشمیدهد.هوانگمیگوید:شرکتهایتایوانیبرایدستیابیبه

اهدافخودبایدپایاییرادرتمامیبرنامههایشانمدنظرقراردهند.
به تایوان نساجی تحقیقات موسسه تحقیقات از هایحاصل فناوری
شرکتهایتایوانیکمکمیکندتاپایاییرادرمحصوالتخودبهکار
بگیرند.تالشبخشتحقیقوتوسعهیاینموسسهبیشتردرجهت

توسعهیمحصوالتیمطابقبااهدافزیستسازگارانهاست.
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طراحیداربستهایاستخوانیخودجورشونده
محققاندانشگاهفنیهنگکنگموفقشدهاندباترکیبفومحافظهدار
باهیدروکسیآپاتیت،یکداربستاستخوانیباکاراییباالوباقابلیتخود
جورشوندگی)self-fitting(طراحیوتولیدکنند.اینداربستاستخوانی
میتواندبهراحتیوبدونهیچگونهخطریدروننواقصاستخوانیقرار
گرفتهوباعثتحریکبازسازیاستخوانشودودرنتیجهبهبودصدماتو
شکستگیهایاستخوانیراتسریعکند.درحالحاضرداربستاستخوانیکه
دارایفومحافظهداربودهوچنینقابلیتیداشتهباشددربازارموجودنیست.
علیرغماینکهاستخواندارایقابلیتبازسازیخوداستامادرمورد
نواقصاستخوانیشدیدکهبهدلیلتومورهایاستخوانییاشکستگیهای
حادرخمیدهد،معموالبرایهماهنگکردنبازسازیاستخوان،عملپیوند
الزماست.ازآنجاییکهشکستگیاستخوانبهویژهدرمیانسالمندانروز
بهروزنگرانکنندهترمیشود،چگونگیبهبودفرایندپیوندویاتحریکموثر
بازسازیاستخوانبرایکمکبهتسکیندردبیمارانوکاهشهزینههای
درمانیجامعهبهیکموضوعچالشبرانگیزتبدیلشدهاست.یکیازموارد
امیدوارکنندهدراینرابطهساختداربستاستخوانیتوسطدانشمندان
مهندسیبافتاستکهمیتواندبرایبازسازیسریعبافتبهعنوانیک
قالبعملکندودرجراحیهایکمتهاجمیبرایکاهشزمانبستری
بودندربیمارستانوخطرابتالبهعفونتمورداستفادهقرارگیرد.داربست
استخوانیجدیدیکپیشرفتغیرمنتظرهدراینعرصهمحسوبمیشود.

ویژگی های داربست استخوانی جدید
اینداربستاستخوانیبهعنوانیکمادهحافظهدارمیتوانددردمایصفر
درجهسانتیگرادفشردهشودودرهمینحالتودردمایاتاقدرون
استخوانقرارگیردودردمای40درجهسانتیگرادکامالبهشکلاولیهخود
بازگردد.بنابراینداربستبهخوبیمیتواندمناطقبیقاعدهاستخوانراپر
کند.دماهایگذارکهدرمحدودهاینزدیکبهدمایبدنانسانقراردارندنیز
باعثمیشودامکاناستفادهازاینداربستهادرجراحیهایکمتهاجمی
افزایشپیداکند.داربستخودجورشوندهدارایساختاریبسیارمتخلخل
بامنافذیبههمپیوستهبودهکهامکانمهاجرتسلولیوشکلگیریبافت
هایجدیدرافراهممیکند.میانگینسایزمنافذداربست670میکرومتر
است)قطرهرتارمویانسانحدود100میکرومتراست(کهنزدیکبهاندازه
یاستخوانهایترابکوالریااسفنجیمیباشدودرنتیجهعملکردآندر
بدننیزمشابهاست.بهترینساختاربرایداربست،ساختاریاستکهحدود

60درصدفضایمنافذرااشغالکند.
استحکاممکانیکیداربستنبایدخیلیپایینیاخیلیباالباشدچونممکن
استباعثتغییرشکلوشکستگییاکاهشدانسیتهیبافتاطراف
استخوانشود.مقاومتفشاریداربستتولیدشدهدردانشگاههنگکنگ
13/6مگاپاسکالاستکهتقریبامشابهاستخوانهایاسفنجیمیباشد.
نتایجآزمایشگاهینشانمیدهدکهداربستخودجورشوندهسازگاربا

محیطزیستبودهوفاقدسمیتسلولیمیباشد.
مطالعه بازسازی استخوان در حیوانات

تیمتحقیقاتیکاراییداربستهایجدیدرادرتسهیلبازسازیاستخوان
بررویخرگوشامتحانکردند.نتایجنشاندادکهداربستهایجدید

مشکالتداربستهایپلیمریمتداولرانداشتهوپتانسیلزیادینیزبرای
بازسازیاستخواندارند.دربررسیهایحیوانی،18خرگوشکهدارای
نقصاستخوانیدرهرزانویخودبودند)درمجموع36نقص(بهیکگروه
آزمایشیویکگروهکنترلتقسیمشدند.درگروهآزمایشی،داربستهای
خودجورشونده)بااندازهاصلیحدود5درصدبزرگترازاستخوانناقص(
درمنطقهیموردنظرقرارگرفتندوحدود50درصداندازهیاصلیخود
فشردهشدند.داربستهاپسازاینکهبامحلولنمکیدردمای40درجه
سانتیگرادعملشدندازفرمفشردهیخودخارجشدهودرمدتزمان
60ثانیهنقصرابرطرفکردند.نواقصاستخوانیدرگروهکنترلهمچنان
رفعنشدهباقیماند.درگروهآزمایشیدرمدتزمان12هفتهپسازعمل
جراحیسرعتبافتدرحالرشدبیشترازگروهکنترلبودهاست.براساس
مطالعاتانجامشدهمشخصشدکهداربستهایفوقباعثتحریکشکل
گیریاستئوبالستهایاسلولهایاستخوانسازورگهایخونیکهوظیفه
سنتزبافتاستخوانیبرعهدهیآنهاست،میشوند.درگروهآزمایشیپس
ازگذشت12هفتهازعملجراحی،تعدادجوانههایماهیچهایکهبرروی
داربسترشدکردهبودندچهاربرابرگروهکنترلبود.عالوهبرآن5درصد
سطحاستخوانبااستئوبالستهاپوشیدهشدهبودکهدرموردگروهکنترل

اینفاکتورتقریباصفربود.
مهندسی بافت

مهندسیبافتبهاستفادهازترکیبیازسلولها،روشهایمهندسیومواد
اولیهبرایبهبودیاجایگزینیبافتهایبیولوژیکینظیراستخوان،غضروفو
ماهیچهاشارهدارد.اینمبحثحدودسیسالپیشآغازشدوازآنزمان
بهبعدتحقیقاتدراینرابطهباسرعتیتصاعدیروبهافزایشاست.بازار
جهانیمهندسیبافتدرسال2016حدود5میلیارددالربودهوتصورمی
شودکهپتانسیلروشهایموجوددراینعرصهباعثرشداینبازارباشد.
عالوهبرآنبهدلیلافزایشجمعیتسالخورده،نیازبهوجوددرمانهایاحیا
کنندهیموثرتر،بیشتروبیشترحسمیشود.افزایشمواردآسیبدیدگی
وبیماریهایمرتبطباسبکزندگیافرادنظیرچاقیودیابتدوعاملمهم
دیگریهستندکهبهافزایشتقاضابرایروشهایدرمانیبامهندسیبافت

منجرمیشوند.
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درمـوجچهـارمانقـالبصنعتـییـاهمـان
صنعـت4.0،ازفناوریهـایپیشـرفتهنظیـر
یادگیریماشـینواسـتفادهازهوشمصنوعی
درتولیـدبـهمنظوربهبـودبهـرهوریازطریق
بـهکارگیریفرایندهایتولیدیبـاکاراییباال،
بهـرهگرفتـهمیشـود.ایـنهمـانکارخانـهی
هوشـمندیاسـتکـهباعـثافزایـشرقابـت
پذیـریتولیدکننـدگاننسـاجیوبهترشـدن
دیـدگاهمشـتریانومصرفکنندگانمیشـود.
بسـیاریازشـرکتهاینساجیفاکتورکیفیت
رابـهعنـوانیـکمزیـترقابتـیدرنظـرمی
گیرنـدوعقیـدهدارنـدکـهانقـالبصنعتـی
چهـارمامـکانبهبـودکیفیتازطریـقتجزیه
وتحلیـلوبرتـریعملیاتـیرافراهـممیکند.
باگذشـتزماناسـتراتژیشـرکتهاازهوش

تجـاریبـهشبیهسـازیپیشـرفتهارتقـایافته
اسـتکـهباعـثدرکودریافـتاحتمـاالت

پیـشرووکسـببهتریـننتایـجمیشـود.

برنامه های تحلیلی
یـککارخانـهتولیـدفرشوکـفپـوشرادر
نظربگیریدکهقصـدداردضمنتامینرضایت
مشـتریوسـودآوری،میـزاندرخواسـتهای
مربـوطبـهگارانتـیمحصـولراکاهـشدهد.
هـدفاینکمپانیجلوگیریازایندرخواسـت
هـادروهلـهاولازراهدرکوعمـلبـراسـاس
تولیـدی، پارامترهـایدسـتگاه بیـن ارتبـاط

هشـدارهاودرخواسـتهـامیباشـد.
یکیازنخسـتینمراحلکاهشدرخواسـتها
ریشـهیابیدقیقعلتهاسـت.شـرکتهابرای

ایـنکارنیازمنـدجمـعآوری،تجزیهوتحلیل
ومطابقـتدادنحجـمعظیمـیازدادههـای
تولیـدیهسـتند.دهسـالپیشتیـماجرایی،
تولیـدوکنتـرلکیفیتکارخانجـاتناچاربود
بـهصورتدسـتیتجهیـزاترابازرسـیکندو
تمامـیدادههـاراموردبررسـیقراردهـدودر
واقـعبهدنبـالسـوزندرانبارکاهباشـد.آنها
میتوانسـتندبهجایاینکاربااستفادهازیک
ابـزارنگهـداریپیشـگوییکننده،علـتاصلی
مشـکلراشناسـاییوآنرابرطرفکنند.این
ابـزاراینامـکانرابرایآنهـافراهممیکندتا
دادههایبهدسـتآمدهازسنسـورهایورودی
مختلـفدرطبقـهتولیدرابهتصویرکشـیدهو
دادههایمختلفدیگرنظیرهشـدارماشـینرا
بـاآنمطابقـتدادهودرنهایـتعملکـردبدرا

بـهآندادههانسـبتدهند.
درمـوجچهـارمانقـالبصنعتـیایـنامـکان
تـا شـود مـی فراهـم تولیدکننـدگان بـرای
جهـانفیزیکـیودیجیتـال،دادههـایکالنو

ترجمه: آزاده موحد

انقالبصنعتیچهـارم
وایجـادتغییــردر
واحــدهـای
تولیدینساجی
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تکسـتایلز،تولیدکنندهیپارچههایکشـباف
بـرایداشـتنیـکدیـدگسـتردهعملیاتیدر
پلتفـورم یـک روی بـر خـود ارزش جریـان
دیجیتـالسـرمایهگذاریکردهاسـتکهباعث
تسهیلگسـترشاستراتژیبینالمللیکمپانی
سـرمایهگذاری ایـن بـا پسـیفیک میشـود.
توانسـتحوزههـایکاربـردیکلیـدیرابـه
صـورتافقـیوزنجیرهارزشخـودرابهعنوان
ازیـکاسـتراتژیتحـولدیجیتـال بخشـی
عظیـمبـهصـورتعمـودییکپارچـهسـازی
کنـد.درنتیجـهکمپانـیبهتریـنراهکارهـارا
درفرایندهـایتولیـدیخـودبـهکارگرفـت،
بسـیاریازفرایندهایدسـتیرااتوماتیککرد

وشـاهدنتایـجمثبـتآنبود.
پلتفـورمدیجیتـالهمچنینباافزایـشقدرت

تولیـداتکالنوهمچنیـنفنـاوریاطالعـات
وفنـاوریعملیاتـیرادرطـولزنجیـرهارزش
خودبـاهمادغامکننـد.تولیدکنندگانصنایع
نسـاجیبرایاتوماسـیون،یکپارچگـیوبهینه
سـازیفرایندهـایخودبهگونـهیجدیدیاز
ابزارهـایفناوریتکیـهزدهاند.سـرمایهگذاری
آنهـانهتنهـاصرفبهبـودقابلیتهـایعیب
یابـیبلکـهبهبـودکیفیـتمحصـول،افزایش
کارایـیوانعطـافپذیـریبـهمنظـورتولیـد

محصـوالتسفارشـیتـرمیشـود.
درمـوردتولیدکننـدگانکـفپوشکـهدرباال
بهآناشـارهشـدبایدگفتکهاسـتفادهازابزار
نگهداریپیشـگوییکنندهبخشیازیکتغییر
وتحـولعظیـمبـهسـمتدیجیتالـیشـدن
اسـتکـهبـراسـاسآنکمپانـیبـااسـتفاده
ازیـکپلتفـورمفنـاورییکپارچـهکـهامـکان
بهـرهگیریازمزایایتولیدپیوسـته،نگهداری
پیشـگیرانه،کیفیـتقابـلپیشبینیوسـایر
رویکردهـایصنعـت4.0رافراهـممـیآورد،
بسـیاریازسیسـتمهـاوفرایندهایکسـبو

کاررابـهروزمـیکنـد.ایـنمزایابسـیارند:

*بهبـودکیفیـتمحصـول.مدیـرانکیفـی
وتولیـدیمیتواننـدبـااسـتفادهازابزارهـای
پیشـگوییکننـدهبـیدرنـگمشـکلیراکـه
منجربهافتکیفیمیشـود،شناسـاییکنند.
بـاایـنروشمشـکالتیکـهکشـفآنهـادر
حالـتعادیوبـهروشدسـتینیازمندتالش
وزمـانزیادیهسـتنیـزقابلشناسـاییمی

شوند.
*کاهـشدرخواسـتهایمربـوطبـهگارانتی.
مدیـرانمـیتواننـدازطریقتجزیـهوتحلیل
پیشـگویانهشـکایاتمشـتریانراریشـهیابـی
والگـویآنراکشـفکننـدوارتبـاطآنهـا
ماشـین، تنظیمـات فراینـد، پارامترهـای بـا

هشـدارهایتولیـدوغیـرهرادریابنـد.
*افزایـشقابلیـتتجزیـهوتحلیـلوافزایش
توانایـییکپارچـهسـازیدادههـایبهدسـت
آمدهازمنابعمختلف)شـاملدادههایذخیره

شـده(وتقسـیمبندیسـریعوکارآمددادهها
برایبررسـیبیشـترجزییاتآنهـابهمنظور

درکمسـایلمربـوطبهکسـبوکار.
افزایش سود خالص

شـرکتهایتولیـدیصنایـعنسـاجیروزبـه
روزبیشـتربـهایننکتـهپیمیبرندکـهتاثیر
انقـالبصنعتیچهـارمبربهـرهوریعملیاتی،
توانایـیآنهـابـراینـوآوریوافزایـشسـود
خالـصتـاچـهانـدازهعظیـماسـت.امـروزه
تولیدکننـدگاننسـاجیبـرایبقـادربازارهای
بـه از ناچـار نسـاجی پذیـر رقابـت بسـیار
کارگیـریاینترنتاشـیاوابزارهـایدادهکاوی

درفعالیتهـایروزانـهخـودهسـتند.
بعضـیازشـرکتهادقیقـامطابقبـااینروش
عملمیکنند.کمپانیهنگکنگیپسـیفیک
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پاسـخگوییکمپانـیبهنیازمشـتریان،فرصت
هـایرشـدجدیـدیرادرصنعـت4.0ایجـاد

مـیکند.
هـدفازبـهکارگیـریصنعـت4.0درمـورد
کمپانـیاورسـتتکسـتایل،ایجـادیکپارچگی
بیشـتردرفعالیتهایتولیدیسـهکارخانهی

ایـنکمپانـیبودهاسـت.
کمپانیتایوانیتاینانسـیتیبهطورمشـخص
بـهیکپارچهسـازیدادههـایتجـاریدرایـن
سـهکارخانـهمـیپـردازدتـاازایـنطریـق
تمامـیعوامـلوفاکتورهـایموجـودرابهینه
کـردهودادههـایالزمرابالفاصلـهدراختیـار
داشـتهباشـدوارتبـاطآنهـارابـابخشهـای
عملیاتـیبرقـرارکنـد.اورسـتتکسـتایلبـا
سـرمایهگذاریدرزمینـهیایجـادارتبـاطبین
هـزارانکاربـرخطـوطتولیدمختلـفومتعدد
باعـثایجـادیـکمحیـطدادهایواحـدبـرای
آنهاشـدهاسـتکـهازطریـقآنمـیتوانند
بـیدرنگبهدادههادسترسـیداشـتهباشـند

وآنهـارامـوردتجزیـهوتحلیـلقـراردهنـد.
کمپانـیبهلطفایجادتغییـردرجهتانقالب
صنعتـیچهـارمازمزایـایاطالعرسـانیبهتر،
تصمیمگیـریسـریعتـروافزایـشبهـرهوری،
بهرهمنـدشـدهاسـت.مفهـوممـوجچهـارم
صنعتـیشـدندراصـلیکپارچگـیدادههـاو
اطالعـاتدرکارخانجـاتوشرکتهاسـتاز
ماشـینآالتطبقـهتولیـددرکارخانـهگرفته
تـاسیسـتمبرنامهریـزیمنابـعسـازمانیدر
مرکزفرماندهیشـرکت.مبحثاینترنتاشـیا
درراهرسـیدنبـهاهـدافصنعـت4.0یـک
عامـلمهـممحسـوبمیشـود.شـرکتهابـا
بـهکارگیریاینترنتاشـیامیتواننـددادههای
عملیاتـیحاصـلازتولیـدنظیـراطالعـاتبه
دسـتآمدهازسنسـورهارابادادههایفناوری
اطالعـاتدررابطهباتقاضا،محصول،فهرسـت
موجـودیومشـتریانادغـامکننـد.عـالوهبـر
آناینترنـتاشـیاامـکاناسـتفادهازدسـتگاه
هـایتلفـنهمـراهوسنسـورهارابـرایایجاد

ارتبـاطبیـندادههـاواطالعاتبهدسـتآمده
ازبیـرونکارخانـهبـازنجیـرهارزش،شـرکاو
مشـتریانفراهـممـیکنـد.ایـنامـرباعـث
ایجـادفرصتهـایتجاریوسفارشـیسـازی
بیشـتربرایمشـتریانشرکتومشـتریاناین

مشـتریانمیشـود.
امـروزعبـارتکلیـدیبـرایتولیدکننـدگان
نسـاجی،عبـارتزنجیرههـایارزشهوشـمند
اسـت.موجچهـارمانقالبصنعتـیثابتکرده
اسـتکهبـاداشـتنمزیتهاییکهبهواسـطه
یاتوماسـیون،ایجـادارتبـاط،قابلیـتدیـده
شـدن،کنتـرلوانعطافپذیـریدرتولیـدبـه
وجـودمـیآیند،ارزشسـرمایهگـذاریکردن

رادارد.

مرجع:
 Liane Geber, “Textile manufacturers

 transforming with industry 4.0”, WTIN,

June 2018
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همانطورکهپژوهشهایکالجدارتموثنشان
سیگنالهای از که جدیدی فناوری میدهد،
الکترونیکیدرمنسوجاتهوشمندبهرهمیبرد،
میتواندمنجربهایجادابزارهایپیشرفتهمربوط
بهموادخطرناکیشودکهازانساندرمقابلمواد

شیمیاییسمیمحافظتمیکنند.
اینپیشرفتمیتواندپیامدهایشگرفیبرای
پرسنلنظامی،پرسنلخدماتاورژانسودیگر
کارگرانیداشتهباشدکهحیندرانجامکارخود
بهحفاظتدرمقابل»موادخطرناک«متکی
هستند،تابتوانندکارخودراانجامدادهودر
عینحالازخوددربرابرخطرمحافظتکنند.

انجمن درپژوهشهایمنتشرشدهدرمجله
شیمیآمریکا،تیمشیمیکاترینمیریکاومری

اسمیتساختمنسوجاتهوشمندجدیدبانام
SOFTراشرحمیدهندکهمخففچارچوب

خودسازماندهدرمنسوجاتومنسوجاتاست،
وبهعنواناولینارائهتشخیص،جذب،پیش
فناوری در گازها همزمان تصفیه و غلظت
متخلخل رسانای مواد از که است پوشیدنی
کهبافتمنسوجاتنرمادغامشدهاند،استفاده

میکند.
اینمطالعهنشانمیدهدکهفناوریSOFTاین
پتانسیلراداردتادرحسگرهایکاربردیاعماز
تشخیصگازطبیعیدرفناوریهایپوشیدنی
الکترونیکی دسترسی قابل جاذب الیههای و
گاز ماسکهای مانند محافظتی تجهیزات در

استفادهشوند.

کاترینمیریکا،استادیارشیمیدرکالجدارتموث
میگوید:»بااضافهکردناینمنسوجاتبهلباس
محافظ،درصورتنفوذیکمادهشیمیاییبه
ابزارهایموادخطرناکسنسورهامیتوانندبه
کاربرهشداردهند.اینامرفقطیکحفاظت
نیست،منسوجاتمیتوانددرصورت منفعل
ایجادپارگییانقص،یابههردلیلیعملکرد
کاربردیآنکاهشیابد،بهطورفعالبهکاربر

هشداردهد«.
با از که انعطافپذیر الکترونیکی حسگرهای
منسوجاتحفاظتمیشوند،مبتنیبرموادی
هستندکهازآنهابهچارچوبهایفلزی-آلی

یاMOF هایادمیشود.
سادهای رویکرد نویسندگان مطالعه، این در

SOFTمنسوجاتالکترونیکیجدید
میتواندحفاظتپیشرفتهایرابرایسربازانوپرسنلاورژانس

سید امیر حسین امامی رئوففـراهمکنـد

 تابستان  97 | 31



در متخلخل و رسانا مواد این ادغام برای را
تولید جهت استر پلی و پنبهای منسوجات

منسوجاتالکترونیکیارائهمیکنند.
بخشی -که دارتموث تحقیقاتی گروه نتایج
است داده نشان دارند- عهده بر را مطالعه از
مواد میتواند جدید هوشمند منسوجات که
شیمیاییسمیمتداولراشناساییکند.فناوری
SOFTهماکسیدنیتریکآالیندهاگزوزخودرو،

وهمسمخورندهسولفیدهیدروژن،کهبیشتر
یادآوربویتخممرغهایفاسداست،رابهطور
موثرتوسطشناساییکرد.منسوجاتالکترونیکی
عالوهبرسنجشموادشیمیایی،قادربهجذبو

تصفیهسمومخطرناکنیزهستند.
میریکامعتقداستکه:»چارچوبهایفلزی-
آلیآیندهموادطراحی،درستمانندپالستیکها
دردورانپسازجنگجهانیدومهستند.با
واردکردنMOFهابهدستگاههایSOFT،ما
بهطورچشمگیریکاراییمنسوجاتهوشمند
الزمبرایایمنیوامنیتراافزایشمیدهیم«.

تک ساخت روش همچنین پژوهش تیم
مرحلهایمنسوجاتالکترونیکیبرپایه MOF ها
راشرحمیدهدکهاحتماالنخستیناستفادهاز
خودمونتاژمستقیمبرایادغامموادرسانادر

منسوجاتاست.
درفرآیندیکهمیریکاازآنبه»شبیهبهیک
توصیف مونتاژ« خود ساختمانی چارچوب
با استر پلی و پنبهای منسوجات میکند،
بلورهایرساناییپوشاندهمیشوندکهبهوسیله

الیاف خودمونتاژمستقیممولکولهایدارای
مولکولیآلیمتصلبهپیونددهندههایفلزی

موجوددرمحلولایجادمیشوند.
تصورمیشودکهفناوریپوشیدنیالکترونیک
دارایپتانسیلباالییدرزمینههاییازجمله:
امنیتداخلی،ارتباطاتومراقبتهایبهداشتی
کارگران اورژانس، پرسنل سربازان، باشند.
کارخانهودیگرافرادیکهباخطرقرارگرفتن
درمعرضموادشیمیاییسمیمواجههستند،
بهره جدید هوشمند منسوجات از میتوانند
ببرند.اینموادهمچنینمیتوانندبهبیماران
بالینیکمککنندکهنیازبهنظارتبرمواد
شیمیاییهوائیخاصیدارندکهازمحیطزیست

یاحتیازبدنخودآنهاتولیدمیشود.
بهگفتهپژوهشگران،دستگاههایSOFTدارای

MOF،رساناییقابلاعتماد،افزایشتخلخل،

انعطافپذیریوپایداریبرایشستشوازخود
نشانمیدهند.اینمنسوجاتدرگرمانیزپایدار
هستند،عمرمفیدمطلوبیدارند،وتحتشرایط
مرطوبطیفکاملیازکاربردپذیریرادرخود

حفظمیکنند.
فناوریدر این از بتوان اینکه از اگرچهپیش
مدرنترینسیستمهایپوشیدنیاستفادهکرد،
نیازبهتوسعهبیشتریدارد،نویسندگانامیدوارند
کهاینروشساختپتانسیلآنراداشتهباشد
کهبهسیستمهایدیگرگسترشیابد،وطیف
وسیعیازمنسوجاتالکترونیکیچندمنظوره
جدیدباخواصبسیارقابلتنظیم،وتعدادزیادی
ازبرنامههایجدیددردستگاههایپوشیدنیو

قابلحملتولیدکند.
حمایتمالیازاینپژوهششاملبودجههایی
استکهکالجدارتموث،جایزهتحقیقپژوهشی
والتروکنستانسبرک،وبرنامهپژوهشیجوان

دفترپژوهشهایارتشآنرافراهمکردهاند.
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نوعجدیدیازمنسوجاتهوشمنددردانشگاه
را راه استکهمیتواند تولیدشده واشنگتن
برایتولیدلباسهاییهموارکندکهمیتوانند
رمزهاینامرئیرادرخودذخیرهکنند،ودر

آپارتمانیادفترشماراباآنبازمیکنند.
واشنگتن دانشگاه کامپیوتر علوم دانشمندان
کردهاند تولید منسوجاتی و مد جانبی لوازم

کهمیتوانداطالعاترا-ازکدهایامنیتیتا
بدون کنند، ذخیره - شناسایی برچسبهای
اینکهبههیچوسیلهالکترونیکییاحسگرهای

آنبوردینیازداشتهباشند.
همانطورکهمقاله25اکتبردرانجمنمربوط
بهسمپوزیومنرمافزاروفناوریرابطکاربری
نشان )UIST 2017( ماشین محاسبات

کشف قبال مغناطیسی خواص آنها میدهد،
نشدهرشتههایرسانایآمادهرابهکارگرفته
ابزار ازیک بااستفاده  اند.میتواندادههارا
موجود هوشمند تلفنهای در شده جاسازی
یاب موقعیت های برنامه کردن فعال برای

مطالعهکرد.
شیامگلکوتانویسندهارشدودانشیاردانشکده

نحوه ذخیره اطالعات در لباس های شما به صورت 
نامرئی و بدون ادوات الکترونیک
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آلن، جي. پل کامپیوتر مهندسي و علوم
وسایل از عاری کامال »اینطراحی میگوید:
شما که معنی این به است، الکترونیکی
کنید اتو را هوشمند منسوجات میتوانید
کن وخشک لباسشویی ماشین در را آن یا
قراردهید.شمامیتوانیدمنسوجاترامانند
یکدیسکسختدرنظربگیرید-شمادر
واقعاینذخیرهسازیدادههارامیتوانیدروی
لباسهاییکهمیپوشید،انجاممیدهید«.اکثر
مردمامروزهرشتههایرسانارشتههایگلدوزی
را کنند حمل را الکتریکی جریان میتوانند
ترکیب الکترونیکی وسایل از دیگری انواع با
بازی اسباب حیوانات لباسها، تا میکنند
پرشدهویالوازمجانبیایتولیدکنندکهروشن

میشوندیاارتباطبرقرارمیکنند.
اماپژوهشگراندانشگاهواشنگتنمتوجهاین
امرشدندکهاینرشتهرسانایآمادهخواص
مغناطیسینیزدارندکهمیتواندبرایذخیره
مانند بصری اطالعات یا دیجیتال دادههای
دادهها این شود. دستکاری اعداد یا حروف
خواند. سنج مغناطیس یک با میتوان را
مغناطیسسنجابزاریارزانقیمتیاستکه
میتواندجهتوقدرتمیدانمغناطیسیرا
گوشیهای از بسیاری در و کند اندازهگیری

هوشمندجاسازیشدهاست.
در قبل از که ازچیزی »ما گلکوتامیگوید:
گوشیهوشمندوجوددارد،وتقریباهیچبرقی
بنابراین میکنیم، استفاده نمیکند مصرف
است«. ناچیز دادهها نوع این خواندن هزینه
بهیک مربوط عبور رمز آنها مثال، عنوان به
قفلدرِالکترونیکیرابرروییکتکهپارچه
رسانایدوختهشدهبهسرآستینیکپیراهن
ذخیرهکردند.آنهاباتکاندادنسرآستیندر
برابرمجموعهایازمغناطیسسنجهادررا

بازکردند.
پژوهشگراندانشگاهواشنگتنهمچنینلوازم
جانبیمدمانند:کراوات،کمربند،گردنبندو
دستبندتولیدکردند،ودادههاراباکشیدنیک

گوشیهوشمندبررویسطحآنهارمزگشایی
کردند.

آنهاازچرخخیاطیهایمعمولیبرایگلدوزی
استفاده آماده رسانای رشته با منسوجات
کردند،کهقطبهایمغناطیسیآنبهصورتی
تصادفیشروعمیشوند.پژوهشگرانتوانستند
بامالیدنیکآهنربابررویمنسوجات،قطب
هاراازلحاظفیزیکیدریکجهتمثبتیا
منفیترازکنند،کهبتوانندباصفرهاویکهای

دادههایدیجیتالمطابقتداشتهباشند.
همانندکلیدکارتهایهتل،قدرتسیگنال
مغناطیسیدرطییکهفتهحدود30درصد
ضعیفمیشود،ولیمیتواناینمنسوجاترا،
چندینبار،دوبارهمغناطیسیوبرنامهریزیکرد.
درسایرآزمایشهایاسترس،تکهمنسوجات
لباسشویی، ماشین با ازشستشو پس حتی
خشککردنواتوکشیدنتادمای320درجه

فارنهایتاطالعاتخودراحفظکرد.
اینامربابسیاریازلباسهایهوشمندامروزی
درتضاداست،زیرااینلباسهابرایکارکردن
الکترونیکی وسایل یا سنسورها به هم هنوز
آنبوردنیازدارند.اگرشمادربارانگرفتارشوید
یافراموشکنیدآنوسیلهالکترونیکیراقبلاز
گذاشتنلباسدرماشینلباسشوییازآنجدا
کنید،اینامرمیتواندمشکلسازباشد-همین
مشکلمانعبالقوهایبرایپذیرشگستردهسایر
طراحیهایتکنولوژیپوشیدنیاست.اینگروه

منسوجات که داد نشان تحقیقاتیهمچنین
هوشمند، گوشی یک با میتواند مغناطیسی
درحالیکهدرجیبشخصقراردارد،تعامل

داشتهباشد.
که کردند تولید دستکشی گران پژوهش
دوخته انگشتانش نوک به رسانا منسوجات
شدهبود،وازآنبرایحرکتدرتلفنهوشمند
سیگنال یک حرکت هر میشد. استفاده
مغناطیسیمتفاوتیراتولیدمیکندکهمیتواند
انجامفعالیتهایخاصیمانند:متوقف باعث

کردنویاپخشموسیقیشود.
پژوهشگرارشدجاستینچن،دانشجویدکتری
اینسیستم »با آلن،میگوید: دکتر دانشگاه
هوشمند دستگاههای با راحتی به میتوانیم
ارتباطبرقرارکنیم،بدونآنکهنیازداشتهباشیم

مداوماآنهاراازجیبهایمانبیرونبیاوریم«.
انجامرساندهاند، درآزمایشهاییکهگروهبه
تلفنهمراهتوانستششحرکت-تلنگرچپ،
تلنگرراست،کشیدنبهسمتباال،کشیدنبه
سمتپایین،کلیککردنوکلیکبرگشت-را
بادقت90درصدتشخیصدهد.پژوهشهای
آیندهبررویتولیدمنسوجاتسفارشیمتمرکز
شدهاستکهمیدانهایمغناطیسیقویتری
تولیدمیکنند،وقادربهذخیرهسازیتراکم

بیشتریازدادههاهستند.
توسطبنیادملیعلوم،بنیادآلفردپی.اسلونو
گوگلبودجهاینپژوهشراتأمینکردهاست.
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پلیمرهایرسانای از استفاده با پژوهشگران
انعطافپذیروالگوهایمدارینوینچاپشده
بررویکاغذاثباتمفهوممولدهایترموالکتریک
پوشیدنیرانشاندادند،کهمیتوانندانرژیرااز
حرارتبدنگرفته،وبرقموردنیازبیوحسگرهای
سادهرابرایاندازهگیریضربانقلب،تنفسیا
سایرعواملتأمینکنند.بهدلیلالگویهایسیم
کشیفراکتالمتقارنآنها،میتوانایندستگاهها
رابهاندازههایموردنیازبرایتأمیننیازهایولتاژ
وبرقبرایبرنامههایخاصبرشزد.میتوان
مولدهایمدوالررابهصورتجوهرافشانبرروی
منسوجات، جمله از انعطافپذیر، زیرالیههای
پردازش فناوری از استفاده با و کرد، چاپ
اکانکشامنون، ارزانقیمتساخت.  شبکهای

دانشجویدکترادردانشکدهمهندسیمکانیک
وودرافدرمؤسسهفناوریجورجیامیگوید:
»جذابیتمولدهایترموالکتریکایناستکه
گرماهمهجادراطرافماوجوددارد.اگربتوانیم
کمیازاینگرمارامهارکنیموآنرابهبرق
ارزانتبدیلکنیم،ارزشزیادیدارد.مابرروی
چگونگیتولیدبرقازگرمایبدنکارمیکنیم«.
اینپژوهش،کهتوسطشرکتپپسیکوودفتر
پژوهشعلمینیرویهواییانجامشده،درروز
28سپتامبردرمجلهآنالینفیزیککاربردی

منتشرشدهاست.
مولدهایترموالکتریک،کهانرژیحرارتیرابه
صورتمستقیمبهبرقتبدیلمیکنند،چندین
دههاستکهدردسترسقراردارند،اماطرحهای

به را انعطافناپذیری آلی غیر مواد استاندارد
کارمیبرندکهبرایاستفادهدردستگاههای
پوشیدنیبسیارسمیهستند.خروجیبرقبه
تفاوتهایدمابستگیدارد،کهمیتواندبیندو
طرفمولدایجادشود،کهاینامروابستگیبه
گرمایبدنراچالشبرانگیزمیکند.بهدست
آوردنانرژیحرارتیکافیازیکناحیهتماس
کوچکبررویپوستچالشراافزایشمیدهد،
ومقاومتداخلیدردستگاهدرنهایتخروجی
برقرامحدودمیکند.برایغلبهبراینمشکل،
منونوهمکارانشدرآزمایشگاهاستادیارشانون
ییدستگاهیراطراحیکردندکهمتشکلاز
هزاراننقطهتشکیلشدهازپلیمرهایمتناوب
نوعP ونوعNاست،کهدریکطرحبسیار

طراحی مــدار جدید باعث افزایش 
مولدهای ترموالکتریک پوشیدنی 

می شود
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نزدیکبههمبستهبندیشدهاند.الگویآنهابه
شده فعال بزرگ بستهبندی تراکمهای دلیل
توسطچاپگرهایجوهرافشان،گرمایبیشتری
رادریکمنطقهواحدتبدیلمیکنند.باقرار
دادننزدیکتربههمنقاطپلیمری،طولاتصال
کاهشمییابد،کهاینامربهنوبهخودباعث
کاهشمقاومتکلیشدهومنجربهخروجی
باالترازدستگاهمیشود.کیارشگوردیز،همکار
پژوهشکههمزمانبادورهدانشجوییدکترای
خوددرمؤسسهفناوریجورجیابررویپروژه
کارکردهاست،میگوید:»بهجایاتصالنقاط
پلیمریبایکالگویسیمکشیمارپیچسنتی،
ماازالگوهایسیمکشیبراساسمنحنیهای
یک که هیلبرت، الگوی مانند: فضا، پرکننده
استفاده منحنیپرکنندهفضایمتوالیاست،
میکنیم،مزیتاینکارایناستکهالگوهای
هیلبرتسازگاریسطحوخودموقعیتیابیرا
میسرمیسازند،واینامردماییکنواختتریرا

برایدستگاهفراهممیکند«.
دارد؛ نیز دیگری مزیت جدید مدار طراحی
که باعثمیشود فراکتالیکی متقارن طراحی
مدولهادرامتدادمرزهایبینمناطقمتقارن
برشدادهشوندتادقیقاولتاژوبرقموردنیاز
براییکبرنامهخاصرافراهمکنند.اینموضوع
که میدهد، کاهش را برق مبدلهای به نیاز
باعثپیچیدگیبیشترشدهوبرقراازسیستم
میگیرد.منونمیگوید:»اینموضوعدرزمینه

فناوریهایپوشیدنیارزشمنداست،زیراشما
اجزای به دارد امکان که آنجا تا میخواهید
کمترینیازداشتهباشید.مافکرمیکنیماینامر
میتواندروشیواقعاجالببرایگسترشاستفاده
ازدستگاههایترموالکتریکبرایدستگاههای
پوشیدنیباشد«.تاکنون،دستگاههابررویکاغذ
معمولیچاپشدهاند،اماپژوهشگرانشروعبه
بررسیاستفادهازمنسوجاتهاکردهاند.همکاغذ
وهممنسوجاتانعطافپذیرند،امامنسوجات
بهراحتیمیتواندبهلباسمتصلشود.منون
در را خود دستگاه میخواهیم »ما میگوید:
منسوجاتتجاریایقراردهیمکهمردمهرروز
آنرامیپوشند.مردمباپوشیدناینمنسوجات
احساسراحتیخواهندکرد،اماآنهاقادرخواهند
بودبرقموردنیازچیزیرافقطباگرمایبدنشان
تأمینکنند«.پژوهشگرانانتظاردارندکهبا
اینطراحیجدیدبرقکافیبرایتآمینانرژی
تا میکرووات محدوده در کوچک، حسگرهای
میلیواترادریافتکنند.اینمیزانبرقبرای
اما است، کافی قلب ضربان ساده حسگرهای
برایدستگاههایپیچیدهترهمچونردیابهای
تناسباندامیاگوشیهایهوشمندکافینیستند.
مولدهامیتوانندبرایضمیمهشدنبهباطریها
مفیدباشند،تادستگاههابتوانندبرایمدتزمان
بیشتریکارکنند.محافظتازمولدهادربرابر
رطوبتوتعیینمیزاننزدیکیآنهابهپوست
برایانتقالانرژیحرارتی-ودرعینحالراحت
باقیماندنبرایپوشندهها-ازجملهچالشهای

پیشروهستند.پژوهشگرانازموادنوعPقابل
خریدازبازاراستفادهمیکنند،وباشیمیدانها
درمؤسسهفناوریجورجیاهمکاریمیکنند
تاپلیمرهاینوعnبهتریبراینسلهایآینده
دستگاههاییایجادکنند،کهبتوانندباتفاوتهای
دمایپاییندردماهایاتاقعملکنند.درمقایسه
با100درجهبرایمولدهاییکهبهعنوانبخشی
ازخطوطلولهوبخاربهکارمیروند،گرمایبدن
تفاوتهایدماییبهکمی5درجهتولیدمیکند.
یی،کهمسئولیتادارهاینآزمایشگاهرازیرنظر
دانشکدهمهندسیمکانیکوودرافادارهمیکند،
میگوید:»یکیازمزایایآتیایندستهازمواد
پلیمری،وجودپتانسیلبرایموادترموالکتریک
فراوانوکمهزینهاستکهذاتارساناییحرارتی
پایینخواهندداشت.انجمنالکترونیکهایآلی
پیشرفتهایزیادیدردرکخواصالکترونیکی
ونوریموادمبتنیبرپلیمرداشتهاست.مابر
ایناساسکارمیکنیمکهدانشالزمبرایدرک
انتقالحرارتیوترموالکتریکیدراینپلیمرها
دستگاه قابلیتهای بتوانیم و کنیم، راکسب
خنک دستگاههای کنیم«. فعال را جدیدی
کنندهمحلیدرمیانچشماندازهایدیگربرای
موادیکهدرحالتوسعههستندقراردارند؛این
دستگاههایخنککنندهروندجذبحرارترا
معکوسکرده،وازبرقبرایانتقالانرژیحرارتی
ازیکطرفدستگاهبهدیگریاستفادهمیکنند.
ییمیگوید:»خنککردنتنهابخشهاییاز
بدنمیتواندتصورراحتیرابدونهزینهتهویه

مطبوعفضایبزرگفراهمکند«.
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انسانموجودخونگرمیاست.اگرهوابرایاو
بسیارگرمشود،میتوانددرجهحرارتبدنخود

راتنظیمکردهوآنراپایینبیاورد.
تصفیه »AC »سیستم یک با بزرگ کار این
کنندهتکاملیافتهدرپوستماانجاممیشود:
غددعرق.بااینحال،تکاملهنوزاطالعیاز
ما اگر بنابراین و ندارد، زمستانی ورزشهای
بخواهیمدرزماناسکیکردنخودراازیخزدن
محافظتکنیمودرعینحالبهعرقکردنادامه
دهیم،تعادلحرارتیمابهصورتیکچرخهدر
خواهدآمد.یکتکنولوژیدرامپا،درسنتگالن،
باهمکاریشرکتاسموتکس،کهدرشهرتل

ویلواقعشده،وسایرشرکایصنعتی
طراحیشدهاستتاورزشکارانراگرم
وخشکنگهدارد-اینتکنولوژیبه
محقق »الکتریکی« منسوجات لطف

شدهاست.
HYDRO_تکنولوژی از جزءمهمی
عنوان به که، است اصل این BOT
مثال،گیاهانراقادرمیسازدازطریق
بگیرند: خاک از را آب ریشههایشان
فرآینداسمز.بااستفادهازلباسورزشی
بااعمالیکولتاژتقریبا1.5 جدید،
بیشتر بسیار اصل این انجام ولتی،

مایع اینکه از اطمینان برای مییابد. افزایش
به داخل از  اسمز - الکترو وسیله به همواره
خارجمنتقلمیشود،ازیکپوستهیپلیمری
باضخامتفقط20میکرومتراستفادهمیشود،
کهبااستفادهازپوششپالسما،درهردوطرف
بایکفلزبیاثرپوشاندهشدهاست.اینکاربا
استفادهازکمتراز0.2گرمطالدرهرژاکت
اسکیانجامشدهاست،کهبرقیمتپوستهتأثیر
میگذارد.بااینحال،ثابتشدهاستکهطالبه
طورقابلتوجهیبادوامترازالکترودهایپوشش

دادهشدهبانقرهاست.

این ژاکت چطور کار می کند؟
پوسته، به الکتریکی ولتاژ یک که هنگامی
با همزمان - میشود اعمال نمکی، یونهای
اعمالاینولتاژ،مایعاطرافآنهاازطریقمنافذ
منتقل بیرون به پوسته در موجود کوچک
میشوند،بهعبارتیبهسمتجاییکهبهصورت

الکتریکیجذبمیشوند.بهاینمنظور،پوستهبه
یکباتریمعمولیمجهزشدهاست،کهمیتواند
بستهبهآبوهواوفعالیتبدنروشنشود.به
گفتهدیرکهژمنازآزمایشگاهالیافپیشرفته
امپا:»حتیبدونجریان،مایعازطریقپوسته
عبورمیکند.بااینحال،بهمحضاینکهیک
ولتاژالکتریکیاعمالمیشود،اثرپمپاژبهطور

قابلتوجهیافزایشمییابد«.
پوستهمیتواندتوسطالکترو-اسمزحدود10
لیترمایعدرهرمترمربعرادرهرساعتپمپاژ
کند.برایمحصولنهایی،پوستهیالکترواسمزی
درالیههایمختلفکاربردیبهیکژاکتاسکی

وصلمیشود.
پوستههای آزمایشگاه از آناهایم سیمون
امپا منسوجات آزمایشگاههای و بیومیمتیک
جدید مدلهای لطف »به میدهد: توضیح
فیزیکیوعددی،ماموفقبهبهینهسازیساختار

ژاکتاسکیایکه
همـوارهعـرقرا
ازبیـنمیبـرد

HYDRO_  تکنولوژی نساجی
در آزمایشات شدیم«.  BOT
اتاقهایآبوهواییدرامپانشان
دادکهاصلالکترو-اسموتیکنه
کار فیزیکی جنبههای در تنها
میکند،بلکهنیازهایفیزیولوژیکی
میکند. تأمین نیز را انسان بدن
دراینجا،مانکنعرقSAM،کهبه
شکلبدنانسانطراحیشده،این
امرراشبیهسازیمیکندکهبدن
انساندرطولورزشکردنچگونه
و میکند گرم ،SAM حرکات میکند. رفتار
دقیقامایعیبرابربامقادیرمایعتعریفشدهرا
ازمیان125دهانهکوچکبهبیرونمیفرستد.
ارائه که اطالعاتی و SAM« میگوید: آناهایم
داد،ماراقادرساختتابهصورتعینیراحتی
HYDRO_BOTپوشیدنوعملکردلباسهای
راتجزیهوتحلیلکنیم«.اسموتکسانتظاردارد
کهژاکتهایباتکنولوژیHYDRO_BOTدر

فصل2019/2018بهبازارعرضهشوند.
عالوهبرامپا،تولیدکنندهلباسورزشینروژی
KJUSوشرکتنساجیSchoellerسوئیس
درتوسعهبیشتراینتکنولوژیشرکتدارند.با
اینحال،یکنمونهاولیهژاکتالکترو-اسموتیک
ISPOمیتوانددرنمایشگاهورزشیبینالمللی
درمونیخاز28تا31ژانویه2018موردتحسین
قراربگیرد؛درنمایشگاه،اسموتکسبرایاولینبار

اینتکنولوژیرابهعموممعرفیمیکند.

سیدضیاءالدینطباطبائي
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محققانبهشبکههایعصبیآموزشدادهاند
تا)بهنوعـی(طراحانمـدلبـاسباشنـد

و دیگو سان کالیفرنیا دانشگاه محققان
چگونه که دادهاند نشان  ادوبی تحقیقات
هوشمصنوعیوشبکههایعصبیمیتوانند
درآیندهطرحهایلباسسفارشیایجادکنند،
به لباس فروش زمینه در ترتیب، این به تا
مصرفکنندگان،بهخردهفروشانوسازندگان
اساس بر کمک این کنند؛ کمک پوشاک
به خریدار یک اولویتهای از که اطالعاتی
دستآمدهانجاممیشود.وانگچنگکانگ،
نویسندهاولودانشجویPh.Dعلومکامپیوتر
میگوید:»مانشانمیدهیمکهمیتواناین
مدلرابهصورتمدلتولیدیبهکاربرد،یعنی،
مامیتوانیمباتوجهبهیکاستفادهکنندهو
یکدستهبندیمحصولتصاویرجدیدی)در
اینمورداقالملباسی(تولیدکنیم،کهبیشتر
باسلیقهشخصیاستفادهکنندهسازگاراست.
ایجاد جهت در گام اولین دهنده نشان این
سیستمهاییاستکهازپیشنهاداقالمموجود
میروند، فراتر محصول مجموعه یک در

سبکهاییراپیشنهادمیدهندوبهطراحی
محصوالتجدیدکمکمیکنند«.یافتههای
آنهادراوایلماهنوامبردرArXivدرمقالهای
باعنوان»طراحیوتوصیهمدآگاهعینیبا
استاد منتشرشد. تولیدی« تصویر مدلهای
علومکامپیوترومهندسی،جولیانمکآلی،
تحصیلی، دوم سال دکترای دانشجوی و
وانگ-چنگکانگ،باکارشناسانصنعتچن
فنگوزاوونوانگازتحقیقاتادوبیدراین
پژوهشهمکاریکردند.مکآلیوهمکارانش
مینویسند:»ایننشاندهندهنوعجدیدیاز
رویکردتوصیهاستکهمیتواندبرایتوصیه،

تولیدوطراحیمورداستفادهقرارگیرد.
اینچارچوبهامیتوانندفرمهایغنیتریاز
آنها باشند،کهدر بههمراهداشته را توصیه
توصیهمحتواوتولیدمحتواارتباطنزدیکتری
این بررسی پروژه این هدف .» دارند هم با
نکتهاستکهاستفادهازابزارهوشمصنوعی
به میتواند حد چه تا ماشین یادگیری و

صنعتمدومصرفکنندگان-بهویژهدرمیان
گروههایخریدارروبهرشدعالقهمندبهخرید

لباسبهصورتاینترنتی-کمککند.
بسیاری ابزارهای و الگوریتمها که حالی در
وجود آنالین فروشان خرده به کمک برای
داردکهطرحهارابهخریدارانبالقوهپیشنهاد
میکند،تیمتحقیقاتیدانشگاهکالیفرنیاسان
برداشت. جلو به بزرگتری گام ادوبی دیگو-
است ممکن آیا ببینند میخواستند آنها
و تجزیه رامورد اطالعاتدیگر و ترجیحات
توصیهها، ارائه برای تنها نه داد، قرار تحلیل
بلکهبرایفعالکردنبالقوهرایانههادرجهت
آنها زیرا برتر، جدید لباس طرحهای تولید
منعکسکنندهترجیحاتفردیمصرفکننده
یک طراحی بر محققان ابتدا، در هستند.
تمرکز بهتر توصیههای ایجاد برای سیستم
توصیههای مورد در خصوص به کردند،
»بصری«،کهمیتوانازطریقظاهرمحصول
مانند گذاشت، تأثیر مصرفکنندگان نظر بر
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موردلباسهایمدیاآثارهنری.طبقمقاله
دهنده پیشنهاد سیستمهای »ایجاد جدید:
دلیل به مد، مانند حوزههایی برای مؤثر
معنایی پیچیدگی و فردیت از باالیی سطح
است«. برانگیز چالش مربوطه، ویژگیهای
محققانمتوجهشدندکهمیتوان،باترکیب
توصیه باهدف بصری مستقیمسیگنالهای
به  آماده ویژگیهای نمایش از استفاده با و
دستآمدهازشبکههایعمیق،بهتوصیههای
نشان تیم این بیشتریبخشید. بصریدقت
دادکهمیتوانباآموزشهمزمانارائهتصویر
)ازسطحپیکسل(وسیستمپیشنهاددهنده،
وبایادگیرینمایشهایتصویر»مدآگاه«به
بهصورت را صورتمستقیم،کارکردتوصیه
با مقاله این بخشید. بهبود توجهی قابل
استفادهازشبکههایعصبیپیچشیسیامی
رشد اخیر کارهای از )Siamese-CNNs(
آنها که است این نامگذاری این دلیل کرد؛
گروهیازمعماریهایشبکهعصبیهستند

کهشاملدویاچندزیرشبکهیکسانهستند.
پیدا برای معموال Siamese-CNNها )از
قابل مورد دو بین روابط یا شباهت کردن
مد، پروژه برای شود.( می استفاده مقایسه
محققانبهSiamese-CNNآموزشدادندتا
ترجیحاتکاربررابرایمواردخاصیادبگیرد

وآنهاراطبقهبندیکند.
بهمنظوردستیابیبهتوزیعتصاویرمدوایجاد
اقالمجدیدمد،کهترجیحاتاستفادهکنندگان
یک از آنها است، رسیده بهحداکثر آنها در
چارچوبشبکهارتباطیعصبیبهنام»شبکه
کردند. استفاده »)GAN( تولیدی عصبی
GANهادوشبکهرابرروییکمجموعهداده

آموزشمیدهند،وآنهابهویژهبرایساخت
تصاویرواقعگرایانهمناسبهستند.

میان از میتواند آمده دست به سیستم
خرید برای را مواردی موجود طرحهای
اقالم برایاصالح امامیتواند پیشنهاددهد،
موجود،ویاتولیدطرحهایجدیدمتناسب

نیزبهکاررود)بر باترجیحاتفردیخاص
خرید مورد در بزرگ« »اطالعات اساس
هایقبلی،نظرسنجیها،وغیره(.استفادهاز
هوشمصنوعیدرصنعتمدهنوزدردوران
از مورد دو اما برد، می سر به خود کودکی
بزرگترینخردهفروشانآنالین-آمازوندر
آمریکاوعلیبابادرچین-درحالحاضربا
GANها، ازجمله: ابزارهایهوشمصنوعی،
کارمیکنند.درموردپروژهادوبی-دانشگاه
کالیفرنیاساندیگو،کیفیتلباسهایجدید
در شده طراحی الگوریتمی صورت به که

بهترینحالتابتداییاست.
همانطورکهمکآلیCSEبهیکنویسنده
شناخت »برای گفت: MIT تکنولوژی نقد
اینسبکمیبایستیکمیبرگهایچایرا

بخوانید«.
شبکههای کردن وارد که داد خبر وی اما،
عصبیبهدنیایمددردورانکودکیخودبه

سرمیبرد.
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مراقبتهای متخصصان و پرستاران پزشکان،
بهداشتیمیتوانندبهزودییونیفرمهاییبپوشند
شدهاند، پوشانده مس کوچک نانوذرات با که
تابتوانندازاینطریقعفونتهایباکتریاییو
ویروسها،ازجمله:اشریشیاکلی)E.coli(،رادر
بیمارستانهاکاهشدهند.دانشمندانمواددر
دانشگاهمنچستر،باهمکاریدانشگاههایچین،
یکمادهکامپوزیتی»بادواموقابلشستشو،
بتنمانند«راازنانوذراتمسیضدباکتریایی
ایجادکردهاند.آنهاهمچنینراهیبرایاتصال
کامپوزیتبهموادپوشیدنی،مانند:پنبهوپلی
استر،ایجادکردهاندکهثابتشدهدرگذشته
برایدانشمندانمانعایجادمیکردهاست.عفونت
باکتریایییکموضوعمهمدربیمارستانهادر
سراسرانگلستاناست،وبهدلیلگسترشآن
درسطوحولباسافزایشیافتهاست.عفونتهای
E.coliبهتنهاییبیشاز5500بیمارسرویس

سالمتهمگانیدرسال2015راکشتهاست،
وبرآورددولتازهزینههایچنینعفونتهایی
برایسرویسسالمتهمگانیدرسالجاریبه

مبلغ2.3میلیاردپوندرسیدهاست.
فلزاتگرانبها،مانند:طالونقره،دارایخواص
خوبی بسیار میکروبی ضد و باکتریایی ضد
هستند،امااستفادهتجاریازآنهادرمنسوجات

بهدلیلهزینههایبسیارزیادممنوعاست.این
بهآنمعنیاستکهمسمادهانتخابیبرای
محققاناست،زیراخواصضدباکتریاییبسیار
ارزانتر بسیار اما دارد، نقره و طال به مشابهی
است.بههمیندلیلاستکهمتخصصانمواد
امکان کاوش روی بر را خود توجه شیمیایی
ضد عامل آخرین عنوان به مس، از استفاده
میکروبی،متمرکزمیکنند.بااینحال،قبلاز
اینپیشرفت،تکنیکهایاتصالمسبهموادی
نساجیپزشکیوضد تولید برای پنبه مانند
میکروبیمحدودیتهاییداشت.درحالحاضر،
تیمتحقیقاتیبااستفادهازفرآیندیبهنام»پیوند
سطحیپلیمر«وبهوسیلهیکبرسپلیمری،
نانوذراتمسرابهپنبهوپلیاسترمتصلکردهو
یکپیوندشیمیاییقویایجادکردهاند.محققان
میگوینداینپیوندمنجربهخواصقابلشستشو
بودنودوامبسیارخوبیشدهاست.اینتحوالت
درنهایتمیتوانددرآیندهباعثدستیابیبه
لباسومسواکهایدارایپوششمسشود،
کهتجاریسازیشدهوبهبازارعرضهمیشوند.
نویسندهاصلی،دکترذوکینگلیو،ازدانشکده
مواد،میگوید:»حاالکهموادکامپوزیتیخواص
ضدباکتریاییودوامبسیارخوبیازخودنشان
میدهند،پتانسیلبسیارزیادیبرایکاربردهای

مراقبتهایبهداشتیوپزشکیمدرندارند«.
پنبه روی بر را خود مس نانوذرات محققان
آزمایشکردهاند،زیراپنبهبهصورتگسترده
ترینسبتبهسایرفیبرهایطبیعیوپلیاستر
بهکارمیرود،زیرایکمادهپلیمریمعمولی
ساختهدستانساناست.هرمادهبانانوذرات
این اندازه که شده، پوشانده مسی کوچک
نانوذراتبین1تا100نانومتر)nm(است.100
نانومترمعادل0.0001میلیمتر)mm(است.

اینتیممشاهدهکردکهپارچههایپنبهایو
پلیاستردارایپوششمسی،حتیپساز30
بارشستشو،مقاومتضدباکتریاییبسیارخوبی
دربرابراستافیلوکوکاورئوس)S.aureus(و
E.coliازخودنشاندادند.درمقایسهبافرآیند

سنتیاضافهکردنپوششمس،تکنیکبرس
پلیمریتوسعهیافتهدردانشگاهبهمراتبموثرتر

است.
دکترلیوگفت:»ایننتایجبسیارمثبتاست،و
برخیازشرکتهادرحالحاضرعالقهمندبه
توسعهاینتکنولوژیهستند.ماامیدواریمبتوانیم
اینتکنولوژیپیشرفتهرادرعرضدوسالآینده
بهمرحلهتجاریسازیبرسانیم.مااکنونشروع
بهکاربررویکاهشهزینهکرده،واینروندرا

حتیسادهترکردهایم«.

احتمالداردبتوانبهوسیلهیونیفرمهایدارایپوشش
مسشیـوععفونتدربیمارستـانهـاراکاهشداد
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زمانیکهمنسوجاتالکتریکیکشیدهمیشوند،
یکچراغالکتریکیراروشنمیکنند

بارسنگینعرقمیکنید؟ ازحملیک پس
اینزمانیاستکهپارچهدربهترینحالتکار
میکند.محققاندانشگاهتکنولوژیچالمرز،با
بوروس در نساجیسوئدی دانشکده همکاری
وموسسهتحقیقاتیSwereaIVF،پارچهای
انرژی به را جنبشی انرژی که کردهاند تولید
بیشتری بار هرچه میکند. تبدیل الکتریکی
برق شود، مرطوبتر و شده وارد پارچه به
بیشتریتولیدمیکند.نتایجدرحالحاضردر
الکترونیکهایانعطافپذیرمجلهنیچرپارتنر

منتشرشدهاست.
مولر، کریسشن و الند آنجا چالمرز، محققان
پارچهبافتهشدهایتولیدکردهاندکهدرهنگام
کشیدهشدنیاتحتفشارقرارگرفتنبرقتولید
میکند.اینپارچهدرحالحاضرمیتواندبرق
الایدی، المپ یک کردن روشن برای کافی
کردن فعال یا سیم بی سیگنالهای ارسال
واحدهایالکتریکیکوچک،مانند:یکماشین
حسابجیبییایکساعتدیجیتال،تولیدکند.
اینتکنولوژیبرمبنایاثرپیزوالکتریکقرار

تغییرشکلیک از برق تولید باعث که دارد،
مادهپیزوالکتریکمیشود،مانندزمانیکهاین
مادهکشیدهمیشود.دراینپژوهش،محققانبا
بافتنالیافپیزوالکتریکباالیافرسانایجریان
الکتریکیپارچهایتولیدکردهاندکهبرایانتقال

جریانالکتریکیتولیدشدهموردنیازاست.
الندمیگوید:»پارچهانعطافپذیرونرماست،و
زمانیکهمرطوبیاخیسباشد،کاراییبیشتری
پیدامیکند.براینشاندادننتایجتحقیقات،ما
ازتکهایپارچهدربندشانهاییککیفاستفاده
بیشتر میکنیم.هرچهوزنمحتویاتکیسه
باشدکیفکهازپارچهماتشکیلشدهسنگینتر
میآوریم. دست به بیشتری برق و میشود،
هنگامیکهکیسهماحاوی3کیلوگرمکتاب
تولید باشد،یکخروجیمداوم4میکروواتی
میکنیم.اینمیزانجریانبرایروشنکردن
متناوبیکالمپالایدیکافیاست.باساخت
کلکیفازپارچههایما،میتوانیمانرژیکافی
انتقالسیگنالهایبیسیمرابهدست برای

آوریم«.

الیافپیزوالکتریکازبیستوچهارفیبرساخته
شده،کهضخامتهرکدامبهاندازهیکرشته
موست.هنگامیکهالیافبهاندازهکافیمرطوب
کارآیی و مایعمحصورمیشوند در میشوند،
شدن مرطوب زیرا داشت، خواهند بیشتری
باعثبهبودتماسالکتریکیبینفیبرهامیشود.
اینتکنولوژیبرمبنایمطالعاتقبلیمحققان
قراردارد؛محققاندراینپژوهشهافیبرهای
ابعاد اکنون و دادهاند، توسعه را پیزوالکتریک

دیگریرابهآناضافهکردهاند.
یک از پیزوالکتریک »فیبرهای میگوید: الند
هسته یک اطراف در پیزوالکتریک پوسته
رسانایجریانالکتریکیتشکیلشدهاند.الیاف
پیزوالکتریکدرترکیبباالیافرسانایتجاری،
را الکتریکیمتصلبهصورتسری یکمدار

تشکیلمیدهند«.
تاکنونکارقبلیمحققاندرموردپارچههای
پیزوالکتریکعمدتابررویسنسورهاوتوانایی
آنهابرایتولیدسیگنالهایالکتریکیازطریق
حساسیتفشارمتمرکزبودهاست.استفادهاز

 تابستان  97 | 41



انرژیبرایفعالکردنمداومقطعاتالکترونیکی
منحصربهفرداست.

الیاف از بافتهشده »پارچههای الندمیگوید:
پیزوالکتریکتکنولوژیرابهراحتیقابلدسترسی
میسازدومیتوانددرزندگیروزمرهمفیدباشد.
اینامکاننیزوجودداردکهموادبیشتریبهبافت
افزودیاازآنبهعنوانیکالیهدریکمحصول
چندالیهاستفادهکرد.بهچندیناصالحنیازدارد،

اماانجامآنممکناست«.
اصل در تکنولوژی این که معتقدند محققان
برایتولیددرمقیاسبزرگترآمادهاست.در
از استفاده چگونگی کردن پیدا حاضر، حال
اینتکنولوژیعمدتابرعهدهتوسعهدهندگان
تکنولوژی است.علیرغم محصوالتصنعتی
پیشرفتهموجوددرمواد،هزینهنسبتاکماستو
باقیمتگورتکسهمقابلمقایسهاست.محققان
ازطریقهمکاریبادانشکدهنساجیسوئدیدر
بوروستوانستهاندنشاندهندکهمیتوانالیاف
رادردستگاههایبافندگیبافت،وبهاندازهکافی
دربرابرسایشمقاوماستکهمیتواندازعهده

شرایطخشنتولیدانبوهبربیاید.

اطالعات بیشتر در مورد پارچه ای که برق تولید 
می کند:

اینپارچهشاملالیافپیزوالکتریکبافتهشده
الیاف است. الکتریکی رسانایجریان الیاف با
که شدهاند ساخته فیبر 24 از پیزوالکتریک
ضخامتهرکدامبهاندازهیکرشتهموست،وهر
فیبرداراییکهستهرسانایجریانالکتریکی
استکهبایکپلیمرپیزوالکتریکوعایقاحاطه
شدهاست.درطولساخت،پارچهدرمعرض
یکمیدانالکتریکیباالقرارمیگیرد،کهباعث
میشودبارهایمثبتومنفیدرپلیمربهصورت
منظمازهمجداشوند.هنگامیکهپارچهکشیده
شدهیادرمعرضفشارقرارمیگیرد،تغییرشکل
الیافموجبسازماندهیمجددتوزیعبارمیشود،
وبهاینترتیبیکولتاژالکتریکیایجادمیکند.
برایایجادیکمداربستهبهالیافرسانایجریان
الکتریکینیازاست،کهجریانالکتریکیبتوانددر

درونآنجریانیابد.

اطالعات بیشتر در مورد اثر پیزوالکتریک
اثرپیزوالکتریکبهیکمادهاجازهمیدهدتا
درزمانکشیدهشدنیاتحتفشارقرارگرفتن
الکتریکیتولیدکند.پیزوالکتریکبودن ولتاژ
نتیجهجابهجاییتوزیعباردرمادهبهدلیلتغییر
شکلاست،ومیتوانددرموادبیولوژیکی،مانند:
استخوان،پروتئینودیانای،ونیزانواعدیگر
مواد،مانند:سرامیک،پالستیکومنسوجات،

یافتشود.
پارچهدومنظورهکهمیتواندگرمیاسردکند.

محققاناستنفوردپارچهایبرگشتپذیرایجاد
کردهاندکه،بدونصرفهزینهیاانرژی،پوست
رادرهرنوعآبوهواییدردمایمطلوبحفظ

میکند.
دریکمقالهمنتشرشدهدرپیشرفتهایعلم
در10نوامبر،یکتیمتحترهبریییکوی،
استادمهندسیوعلوممواد،پارچهدوطرفهای
رابراساسموادمشابهپوششهایآشپزخانه

روزمرهتولیدکردهاند.پارچهآنهامیتواند،بسته
بهاینکهکدامطرفپارچهبهسویبیرونقرار

دارد،پوشندهلباسراگرمیاسردکند.
اینپروژهناشیازعالقهکویبهبهرهوریانرژی
وتخصصاودردستکاریمواددرمقیاسنانو
بود.اوفکرکرداگرمردمدریکمحدودهدمایی
راحتترباشند،میتواننددرتهویههواوحرارت

مرکزیدرانرژیصرفهجوییکنند.
کویپرسید:»چراشمابایدکلساختمانرا
خنکوگرمکنید؟چراشمامردمراخنکو

گرمنکنید؟«
در شده مصرف انرژی تمام از درصد سیزده
دمای کنترل به صرفا آمریکا متحده ایاالت
برایهر اما داخلیاختصاصدادهشدهاست.
1درجهسانتیگرادی)1.8درجهفارنهایت(که
یکترموستاتراکممیکنیم،یکساختمان
میتواند10درصدانرژیگرماییخودراصرفه
کردن برایخنک آن معکوس و کند، جویی
حرارت درجه چند تنها تنظیم دارد. صحت

تأثیراتعمدهایبرمصرفانرژیدارد.

 | تابستان  4297



پوشش های آشپزخانه خنک کننده
بدنماشیوههایبسیاریبرایکنترلدمای
خوددارد.هنگامیکهسردمیشود،موهای
پوستمابهصورتایستادهدرمیآیندتاهوای
گرمراگیربیندازد.درنهایت،ممکناستما
شروعبهلرزیدنکنیمتاحرارتتابشیبیشتری
درعضالتماایجادشود.هنگامیکههواگرممی
شود،گرمابهصورتتابشمادونقرمزازپوست
ماآزادمیشود،واگرماهنوزگرمهستیم،شروع
بهعرقکردنمیکنیم.آبتبخیرشدهازبدن
مامقدارزیادیحرارتباخودحملمیکند.اما
اینسازوکارهاتنهادرجابهجاییچنددرجه
کمکمیکنند.اگرازمحدودهدماییکهبدن
مامیتواندباآنانطباقپیداکندخارجشویم،
بهکنترلدمادرگرمایشوتهویههوامیرسیم.
درسال2016،تیماولینقدمرابهسمتیکراه
حلاعالمکرد:پارچهایکهاجازهمیدادگرمای
بدنازمیانآنعبورکرده،وبهاینطریقپوست

راخنکمیکرد.
اگرچهآنهاازپوششهایآشپزخانهشفافوغیر
قابلنفوذدرمقابلآبالهامگرفتهشدهبودند،
موادجدیدشانکدروتنفسپذیربود،وتوانایی
عبوردادناشعهمادونقرمزازخودودفعآناز

بدنراحفظمیکرد.
درمقایسهبایکنمونهپنبه،پارچههایآنهابه
صورتمصنوعیدمایپوسترا،دریکآزمایش
تر ختک گراد سانتی درجه 2 آزمایشگاهی،
نگهداشت-کهبهاحتمالزیادبرایمتوقف
کردنفردازتغییرتنظیماتپنکهیاترموستات
گروه این پارچه اولین است. کافی ساختمان
میتواندباعثصرفهجویی20تا30درصدی
دربودجهکلدریکساختمانپرازکارگرشود.

پیشرفت برگشت پذیر
همکاردارایفوقدکترا،پوچونهسو،کهاولین
نویسندهدرمقالهاخیربود،گفت:»درستزمانی
برایخنککردنراهحلپیداکردیم، کهما
اینسوالمطرحشد:آیامیتوانیدگرمکردنرا
نیزانجامدهید؟«زمستانبسیارسردیبود،و

اوبایککیفهمراهپرازکتبهکنفرانسیدر
مینیاپولیسمیرفت.آیااومیتواندلباسیایجاد
کندکههمدراتاقگرموشلوغکنفرانسوهم

درخیابانیخزدهبهکارشبیاید؟
هسومتوجهشدکهکنترلتابشمیتوانددرهر
دوزمینهمفیدباشد.اودوالیهموادباتواناییهای
مختلفبرایآزادکردنانرژیگرماییرابرروی
همقرارداد،وسپسآنهارامثلساندویچبین

الیههایپلیاتیلنسردکنندهقرارداد.
دریکطرف،یکپوششمسیگرمایبینیک
الیهپلیاتیلنوپوسترابهداممیاندازد؛در
سویدیگر،یکپوششکربندرزیرالیهدیگری
ازپلیاتیلنحرارتراآزادمیکند.باپوشیدن
لباسبهصورتیکهالیهمسیبهسمتبیرون
باشد،مادهگرمارابهداممیاندازدودرروزهای
سردپوستراگرممیکند.زمانیکهالیهکربنی
بهسمتبیرونباشد،گرماراآزادمیکندو

پوشندهلباسراخنکنگهمیدارد.
صورت به که الیههایی ترکیبی، صورت به
ساندویچقرارگرفتهاندمیتوانندطیفوسیعی
ازدمایراحترابرایفرددرورای10درجه
فارنهایتافزایشدهند،وهسوپیشبینیمی
- باشد بزرگتر بسیار بالقوه محدوده که کند
نزدیکبه25درجهفارنهایت.اگرساکنانچنین
پارچهایرابپوشند،ممکناستساختمانهادر
برخیشرایطآبوهواییهیچوقتبهتهویه
نداشته نیاز مرکزی گرمایش یا مطبوع هوای

باشند.

پلیمرهای کاربردی
اینتیمگفتکهپارچهسفیدرنگهنوزکامال

قابلیتپوشیدهشدنراندارد.
که هنگامی آل، ایده حالت »در گفت: کوی
صحبتازچیزهاییمیشودکهمیخواهیدروی
پوستبپوشید،نیازداریدکهآنرابهیکساختار
بافتهشدهفیبریتبدیلکنید«.پارچههایبافته
شدهقویتر،انعطافپذیرتر،راحتتر،وبسیار
شبیهبهلباسهایمعمولیهستند.اماخبر
خوب:»آنهاقبالشروعبهتستاینپارچهها
کردهاندتااطمینانیابندکهپارچهآنهاقابل

شستشودرماشینلباسشوییاست«.
در که برقی مهندسی استاد ، فن شانهوی
اینپروژهشرکتداشته،گفت:»ازدیدگاهمن،
در را توجهی قابل های فرصت واقعا کار این
ترکیبمفاهیممهندسیحرارتیباساختارهای
نانوفوتونیبرایایجادعملکردهایجدیدبرجسته

میسازد«.
آرزوهایاینتیمتولیدپارچهایکاربردیاست
کهبهراحتیساختهمیشود،ومردمبتواننداز
آنبرایصرفهجوییدرمقادیرزیادیانرژیدر
سراسرجهاناستفادهکنند.آنهادراینجامتوقف
نمیشوند-هسو،کویوفندررؤیایتولید
لباسمجهزبهوسایلپزشکیوحتیسرگرمی

مستقیماچاپشدهبررویپارچههستند.
فنگفت:»منفکرمیکنمماتنهاشاهدشروع
که هستیم خالقانهای های ایده از بسیاری

میتوانندازچنینترکیباتیبهدستآیند«.
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الیافارگانیکنـورینازکترازیکتارمـو
خالصه:

دانشمندان موفق به ساخت دیودهای 
به   )OLEDs( کارآمد  بسیار  آلی 
شده اند.  نازک  بسیار  الیاف  صورت 
تیم تحقیقاتی انتظار دارد که فناوری 
نامبرده شده در تولید OLED های با 
کارآیی باال، می تواند در نمایشگرهای 
مورد  گسترده ای  طور  به  پوشیدنی 

استفاده قرار گیرد.

دانشکده از Kyung Cheol Choi پروفسور
مهندسیبرقوتیمتخصصیایشانموفقبه
الیهنشانیدیودهایآلینوریباکارآمدیباال
)OLEDs(بررویالیافبسیارنازکشدهاند.
انتظارداردکهفناوری تیمتحقیقاتینامبرده
تولیدOLEDهایباکارآییباالبررویالیاف
بسیارنازک،میتوانددرنمایشگرهایپوشیدنی

بهطورگستردهایمورداستفادهقرارگیرد.
OLEDهایقابلپوشیدنیکهبررویالیافالیه

نشانیشدهانددرمقایسهبانمونهمشابهکهبر
رویسطوحمسطحالیهنشانیشدهاند،عمکرد
بسیارپایینتریرانشاندادهاست.اینعملکرد
پایینباعثایجادمحدودیتاستفادهازآنهابه

عنوانصفحهنمایشگرپوشیدنیشدهاست.
بهمنظورحلاینمشکل،تیمتحقیقاتینامبرده،

ساختارOLEDهایسازگارباالیافراطراحی
نمودوازیکروشالیهنشانیغوطهوریبر
الیافاستفادهکرد.از رویساختارسهبعدی
طریقاینروش،تیمباموفقیتOLEDهای
برایعمرطوالنیطراحینمودکه کارآمدرا
کاراییآنهامعادلباLEDهایالیهنشانیشده

بررویبسترهایمسطحاست.
اینتیمتحقیقاتیهمچنیناثباتنمودهاست
روی بر OLED ساختارهای بکارگیری با که
الیاف)بهجایسطوحمسطح(،عملکردآنبه
OLEDهیچعنوانتغییرنخواهدکرد.اینالیاف
دارایشاخصروشناییوکاراییفعلیبیشاز
10000cd/m^2)candela/squaremeter(

و)cd/A)candela/ampere 11است.
OLEDاینتیمهمچنینتأییدکردکهالیاف

دارایمقاومتکششیتا4.3%بودهوبیشاز
90٪ازبازدهفعلیخودراحفظمیکنند.عالوه
براین،میتوانازاینالیافدربافتپارچههای
هیچ بروز بدون پودی تاری- نیز و حلقوی

مشکلیاستفادهنمود.
اینتکنولوژیقادربهالیهنشانیبررویالیاف
باقطر300میکرومترتا90میکرومترمیباشد،
کهنازکترازیکتارمویانسانخواهدبود.
نشانی الیه طرح مقیاسپذیری توانایی، این
پیشنهادیراتصدیقمینماید.باتوجهبهاین
کهفراینددردمایپایینانجاممیشود،الیاف
از باالمیتوانند بهدرجهحرارت پذیر آسیب
Choiاینطرحتولیداستفادهکنند.پروفسور
دربارهاینطرحمیگوید:نمایشگرهایپوشیدنی
موجودبرپایهالیاف،بهدلیلعملکردپایینشان
میباشند. کاربرد در محدودیتهایی دارای
شده پیشنهاد تکنولوژی بکارگیری کمک با
روی بر باال عملکرد با OLEDهایی میتوان
الیافالیهنشانیوتولیدنمود.اینروشسادهو
کمهزینه،راهیبرایتجاریکردننمایشگرهای
پوشیدنیبرپایهالیافرابازمینماید.اینتحقیق
کهتوسطSeonilKwon،درپروژهدکتراانجام
شدهاست،درروز6دسامبردرمجلهبینالمللی

علومنانو،NanoLettersمنتشرشد.

مترجم: دکتر مژده قهرمانی هنرور - مدرس دانشگاه علم و فرهنگ
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بررسـیشــرایط
راحتیپوششلباسهای
کاربــردیدرفضـا

Dr.(فضانـوردآلمانیدکترالکسـاندرگرسـت
ژوئـن 6 تاریـخ در ،)Alexander Gerst

ایسـتگاه در افقهـا ماموریـت عـازم 2018
در میباشـد. )ISS( فضایـی بینالمللـی
ایـنماموریـتپـروژهSpacetex2اجرایـی

میباشـد.
فیزیولـوژی تجربیـات شـامل پـروژه ایـن
بـدن، بیـن تعامـل کـه میباشـد لبـاس
لبـاسوشـرایطمحیطـیآبوهوایـیرادر
حالـتگرانـشصفـریـابـیوزنـیبـادرنظر
مـورد لبـاس راحتـی فاکتورهـای گرفتـن
از نتایـجحاصلـه قـرارمـیگیـرد. بررسـی
پـروژهSpacetex2دربهینـهسـازیلباس
فضانـوردان)کهبـهعنوانلبـاسفعالیتهای
یعنـی نامیـدهمیشـود، IVA درونخـودرو
کمـک )ISS در شـده پوشـیده لباسهـای
خواهـدکرد.بـاتوجهبـهمأموریتهـایبلند
مـدت،بـرایمثـالبـرایپـروازتجهیزشـده
جهـتسـفربـهمریـخدرسـال2030ایـن
پروژهبسـیارضـروریوکاربـردیخواهدبود.
همانطـورکهدرمـوردهـدفماموریتدانش

بـرایفـرداصحبـتشـد،ایـنپـروژهبینش
جدیـد پارچههـای توسـعه در را مهمـی
کاربـردیارائـهخواهـدنمـودکـهحتـیبـر
رویکـرهزمیـندرشـرایطآبوهوایـیو
فیزیولوژیکـیسـختودشـوارمیتواندمورد
اسـتفادهقـرارگیـرد.بـاتوجـهبهگرمشـدن
کـرهزمیـنوتغییـرشـراطآبوهوایـی،
پـروژه ایـن اجرایـیشـدن بیشـتر اهمیـت

میگـردد. مشـخص بیشـتر
Hohen- مدیـرپـروژهدکترجـانبرینگـراز
گرسـت الکسـاندرو داشـت: اظهـار stein

بایـددرفضـابـاتعـرقبـاالعملکـردخنـک
کننـدهپیراهنهـایکاربـردیرافعـالنماید.
اظهـاراتدکتـرجـانبرینگـرایـنواقعیترا
نشـانمیدهـدکـهعـرقکـردندرشـرایط
بـیوزنـیکامـالمتفـاوتازتعریـقدرزمین
اسـت،اینحقیقـتدرسـال2014درپروژه
قبلیSpacetexکشـفشـدواینکشفیات
زیـربنـایمناسـبیبـرایانجـامآزمایشـات
درپروژههـایبعـدیمیباشـد.جـانبرینگـر
توضیـحمیدهـد:مانندزمین،بدنانسـاندر

فعالیـتبدنیباال،حـرارتتولیـدمینمایدتا
بـهایـنترتیـبموجـبکاهشدمـایبدنو
خنـکنمـودناعضـایداخلـیگردد.بـااین
حـال،گرانـشصفـرتبـادلگرمـارابـرروی
سـطحبـدنتغییـرمیدهد-درفضـابهدلیل

پدیـدههـمرفـتگرماازدسـتنمـیرود.
از گرمـاسـریعتر بدنـی، فعالیـت درطـول
حالتـیکـهبررویکـرهزمینقـرارگرفتهاید
ایجـادمیشـود.درنتیجهخیلیسـریعدمای
داخلـیبـدنافزایـشمییابـدوایـنافزایش
درحدیاسـتکهبرایسـالمتیبسـیارمضر
میباشـد.بنابرایـن،بسـیارمهـماسـتکـه
تبـادلگرمایشـیراازطریـقخنـککننـده
تبخیـریعرقبـهوسـیلهلباسهایسـاخته

شـدهازمـوادمناسـببهینـهسـازیکنند.
بـرایالکسـاندرگرسـت،آزمایشهـایتعرق،
ماموریـت درطـی نیسـتند. علـمجدیـدی
اودر اسـتقرار آبـیدرسـال2014، نقطـه
پـروژه بـرای ارزشـی بـا یافتههـای فضـا،
پیشـینSpacetexبـهارمغـانآوردکـهدر
تکمیـلپـروژهپیراهنهایعملکـردیکهدر
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حـالحاضربـهطورخاصبرایISSسـاخته
خواهـدبسـیارمفیـدخواهـدبود.

Beringerدربـارهایـنپـروژهبسیارمشـتاق

اسـتوعنـوانمیکنـد:اکنونلحظـهیافتن
حقیقـتاسـتبـاوجـوداطالعـاتبدسـت
آمـدهدرپـروژهقبلی،سـهپیراهـندرفضارا
موردبررسـیقـرارخواهیـمدادکههـرکدام
سیسـتمعملکـردخنککنندهمتفاوتـیدارد.
مـاهمهدرموردنتایجحاصلهبسـیارهیجان
،Hohensteinزدههسـتیم،شـرکایپـروژه
ادارهپزشـکیدانشـگاهCharitéدربرلیـن،
مرکـزهوافضایـیآلمانـی)DLR(وآژانـس
بـرایپیـدا اروپـا،مجبـورنیسـتند فضایـی
کـردنیافتههـایجدیـدزیـادصبـرکننـد:
Spacetex2 از بخشـی کـه آزمایشهایـی
هسـتند،بـرایمـاهژوئـن2018برنامهریزی
شـدهانـدوپـسازتکمیـلآزمایشهـانتایج
بـهزودیدراختیـارایـنمراکـزقـرارخواهد

فت. گر
الکسـاندرگرسـتعالوهبرجلسـاتآموزشی
منظمالزمدرISS،بایدششجلسهآموزشی
ویـژهرابـاپیراهنهـایعملکـردیمختلفیا
تردمیـلتکمیـلکنـد.سنسـورهایویـژهای
کـهدرآزمایـش"MetabolicSpace"مـورد

فضانورد آلمانی، دکتر الکساندر گرست برای ماموریت افق خود در ایستگاه بین المللی فضایی برای 
بررسی پارچه های کاربردی تحت جاذبه صفر قرار می گیرد. )نحوه عرق کردن بر روی زمین و فضا را 

مقایسه نموده است(

اسـتفادهقـرارگرفتهاندبهطورموازیتوسـط
TUDresdenموسسـهمهندسـیهوافضادر
مـورداسـتفادهقـرارگرفتـهوبـهعنـوانیک
سیسـتمتجزیـهوتحلیـلبـرایعملکردهای
مـیرود. بـکار بـدن متابولیکـی و فیزیکـی
ایـنسنسـورهادادههـایمربـوطبـهجریـان
تنفسـی،ضربـانقلـبومیـزاناکسـیژنرا
طریـق، ایـن از مینمایـد. ثبـت و بررسـی

اثـرپیراهـنهـایکاربـردیمختلفبـرروی
دمـایبـدن،راحتـیپوشـشوعملکـردبدن
بـهصـورتجداگانـهبررسـیمیشـود.اعالم
شـدهاسـتکهنتایجاینتحقیقـاتبهزودی
وپسازارسـالدادههابهزمین،دردسـترس
دانشـمندانقـرارخواهدگرفـتومیتوانددر
تحقیقـاتبعدیبـهعنوانمبنـایکاردرنظر

گرفتهشـود.
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لوازم خانگی را کنترل می کند

خالصه:
پارچه های الکتریکی می تواند به شخصی اجازه 
به  با دست زدن  به راحتی  راه دور  از  تا  دهد 
دستگاه های  دیگر،  لباس های  یا  بند  دست 
خانگی یا کامپیوتر را از راه دور کنترل کند - 
چیزی که برای کسانی که دارای تحرک محدود 
حاضر  حال  در  باشد.  مفید  می تواند  هستند 
محققان نوع جدیدی از پارچه های الکترونیکی 
را توسعه داده اند که خودتنظیم، بسیار حساس 
و قابل شستشو است. ویدیوی مربوط به یک 
دست بند الکترونیکی و نحوه استفاده از آن در 

عمل قابل دسترس است.

پارچههـایالکتریکـیمیتوانـدبهشـخصی
اجـازهدهـدتـاازراهدوربـهراحتیبادسـت
زدنبـهدسـتبنـدیـالباسهـایدیگـر،
دسـتگاههایخانگییاکامپیوتـرراازراهدور
کنتـرلکنـد-چیزیکـهبرایکسـانیکه
دارایتحـرکمحدودهسـتندمیتواندمفید
باشـد.درحـالحاضرمحققان،درگزارشـات
از جدیـدی نـوع ،ACS Nano در خـود
پارچههـایالکترونیکیراتوسـعهدادهاندکه
خودسـازگار،بسـیارحسـاسوقابلشستشو

. هستند
پارچههـایالکترونیکـیجدیـدنیسـتند،امـا
نفوذپذیـری دارای موجـود نسـخههای اکثـر
هـوایضعیفهسـتند،نمیتوانندتمیزشـوند
ویـاهزینهزیادیبـرایتولیدانبوهنیـازدارند.
جیاونـاوانـگ،HengyuGuo،Congjuو
همکارانمنسـوجیراتوسـعهدادهاندکهتمام
ایـنمحدودیـتهـارابرطـرفنمودهوبسـیار

حسـاسبـهتماسهایانسـانیاسـت.
محققـانیکنانـوژنراتورمالشـی)تولیدکننده
)یـا اصطـکاک اعمـال اثـر در الکتریسـیته
ایجـادمالـش((خـودتنظیـمرابـاقـراردادن
آرایههایـیازالکترودهـاینانولولـههایکربنی

بـررویپارچـهنایلونـیتهیـهنمودهانـد.برای
تولیـدمنسـوجاتالکترونیکیقابلشستشـو،
پلـیاورتـانرادرداخـلجوهـرنانولولهکربنی
تزریـقمـینماینـدتـانانولولههـاکامـالبـه
پارچـهمتصـلشـود.آرایههـاینامبردهشـده
توسـطالیهایازابریشـمپوشـاندهمیشـوند
ومحصـولنهاییبهعنواندسـتبندهوشـمند
قابـلدسـترسوکاربـردیمیباشـد.هنگامی
کـهبـایکانگشـت،طرحهـایمختلفـیروی

دستبند الکترونیکی به تازگی توسعه داده شده است که به صورت خودکار، بسیار حساس 
و قابل شستشو در دسترس می باشد.

شـود، کشـیده الکترونیکـی منسـوج سـطح
سـیگنالهایالکتریکـیتولیـدمیشـودکهبه
کامپیوتـروصـلمیباشـدتـابرنامههـاکنترل
شـودیابرایکنترلوسایلخانگیبرایروشن
کـردنچراغهـا،فـنیـامایکروویـودرسراسـر
اتـاق،بـهکامپیوترمتصلشـود.محققـانمی
گویندازمزایایمنسـوجاتالکترونیکیقابلیت
تنفسپذیـریبـررویپوسـتانسـان،قابلیت
شستشـوونیـزهزینهپاییـنتولیدمیباشـد.

منسوجات الکترونیکی 
با تماس یک انگشت،
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برایکاهشوابستگیبیشتربهبازارسنتیوبه
دستآوردنبازارهایصادراتیجدید،دولتو

بخشخصوصینیازبهتنوعبازاردارند
صادرات ،2018-2017 مالی سال در
محصوالتپوشاکآماده)RMG(بارشد8/76
درصدیبه30/61میلیارددالررسید.صادرات
بهبازارهایغیرسنتیتقریبا10درصدافزایش
یافتهوبه4/67میلیارددالرمیرسدکهبیش
با است. RMG صادرات کل درصد 15 از
RMGدرنظرگرفتنمحصوالتفعلیصنعت
بازارهایعمدهصادراتی بنگالدش،زمانیکه
تقریبابهنقطهاشباعرسیده،رشدوگسترش

تنوعدرمحصوالتبرایبازارغیرسنتیبسیار
حائزاهمیتمیباشد.

50 ساالنه پوشاک صادرات به رسیدن برای
میلیارددالرتاماهژوئنسال2021،بنگالدش
خود RMG صادرات دیگر سال سه تا باید
رااز30/61میلیارددالربه50میلیارددالر
افزایشدهدکهرشدبیشاز60درصداست.
برای بنگالدش ،TextileToday گزارش به
رسیدنبهاینهدفبایدحدود17درصدرشد
ساالنهرابهخوداختصاصدهد.برایرسیدن
بازار به نیازبهتوجه بهاینرشد،اینبخش
بهطورمساوی بازارغیرسنتی نیز و سنتی

دارداگرچهکهسهمبازارغیرسنتیدرسبد
صادرات،هنوزبسیارپایینمیباشد.

اتحادیه به عمدتا بنگالدش پوشاک صادرات
اروپا)EU(،ایاالتمتحدهوکانادابستگیدارد،
زیراآنهاواردکنندهاصلیمحصوالتپوشاکاز
اینکشورهستند.بهدلیلورودرقبایجدید
دربازارهایسنتیکهبنگالدشبرایسالها
زیادی رقباصاحبمزایای این نبود بهدلیل
بود،سببشدهکهتنوعورودمحصوالتبهاین
صادرات بازار، رشد رود.برخالف باال کشورها
شرایط دلیل به بنگالدش محصوالت سنتی
تنوعدرمحصوالت،محدود وعدم اقتصادی

گردیدهاست.
روندصادراتRMGبهبازارهایغیرسنتی

چرابازارهایغیرسنتیخوبعملمیکنند؟
چالشهادربازارهایجدید

چگونهمیتوانسهمبازاربیشتریراجذبکرد
اخیرااحیایفرهنگونگرشمحافظهکارانه
درمیانتعدادیازکشورهایعمدهواردکننده
بوجودآمدهکهاینموضوعبهعنوانیکمسئله
بزرگنگرانکنندهبرایکشورهایصادرکننده
مطرحشدهاست.همهمیدانیمکهبنگالدش
سیستمتعمیمیافتهاولویتهایایاالتمتحده
)GSP(رادریافتنمیکند،اگرچهبسیاریاز
کشورهایرقیبازاینمزیتبهرهمندهستند.
اغلبتهدیدمی اروپا اتحادیه ازسویدیگر،
کند. متوقف را تجارت ترجیحات که کند
بنابراینبرایایجادرشدقابلتوجهدرحجم
صادراتبنگالدش،منطقیاستکهبهدنبال

تنوع بازار برای رشد 
صادرات بیشتر پوشاک آماده
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منابعاقتصادیوبازارهایهدفباشیم.
ازسویدیگر،تقاضایمحصوالتپوشاک،یکی
ازمهمتریننیازهایاساسیبشرمیباشد.این
نیازبهدلیلبسیاریازدالیل،ازجملهروند
سریعمددرکشورهایتوسعهیافتهودرحال

توسعه،بهسرعتدرحالافزایشاست.
درضمن،رشدبازارغیرسنتینسبتبهبازار
سنتیدرکشورهایدرحالتوسعهبسیارباالتر
است.بنابراین،هیچدلیلیبرایعدمجستجو
حاضر حال در و ندارد وجود جدید بازار در
بنگالدشپیشرفتهاییدرپیداکردنچند
بازاربرایمحصوالتخودفراترازبازارسنتی

انجامدادهاست.
روندصادراتRMGبهبازارهایغیرسنتی

بادرنظرگرفتنعمدهصادراتاینکشوربه
کشورهاییماننداتحادیهاروپا،ایاالتمتحده
غیر بازار عنوان به دیگر کشورهای کانادا، و
سنتیتعریفشدهاست.بازارهایصادراتغیر
سنتیبرایبخشپوشاکبنگالدشعبارتند
ازهند،چین،روسیه،ژاپن،آفریقایجنوبی،
جنوبی، کره مکزیک، شیلی، برزیل، ترکیه،
مالزی،استرالیا،نیوزیلندوسایرکشورها.این
بازارهاتوسطدولتبنگالدشبهعنوانبازارغیر
سنتیتعریفشدهاست.دولتیکسریمزایا
برایصادرکنندگانبهبازارغیرسنتیدرنظر

گرفتهاستتادراینراستاایجادانگیزهنماید.
صادراتRMGبهبازارهایغیرسنتیبهطور
قابلتوجهیدرحالافزایشمیباشد.درمیان
بیشترین هند و ژاپن سنتی، غیر بازارهای

درآمدصادراترابهخوداختصاصدادهاند.
درحالحاظراعالمشدهکهصادراتپوشاک
بنگالدشبهبازارهایغیرسنتیدرسالمالی
گذشته،تقریبا10درصدافزایشیافتهاستو

به4.67میلیارددالررسیدهاست.
1.13 از ،EPB  اطالعات آخرین اساس بر
ژاپندرسال به میلیارددالردرآمدصادرات
74.8 یا دالر میلیون 846.73 ،2018 مالی
است. بوده RMG بخش سهم آن از درصد
صادراتپوشاکبهژاپندرمقایسهبادرآمد
سالگذشتهبه744.48میلیوندالررسیده

استکه13.73درصدافزایشداشتهاست.
RMGدرسالمالی2018-2017،صادرات
میلیون مبلغ279.19 به هند، به بنگالدش
دالررسیدکهدرمقایسهبا129.81میلیون
دالردرسالمالی115،2017درصدافزایش

یافتهاست.
ازمجموعصادراتبههند،صادراتمحصوالت
دالر میلیون 71.05 حلقوی بافندگی بخش
میباشدکه89.75درصدباالتراز37.44
میلیوندالردرهماندورهسالگذشتهاست.

تاری بافندگی بخش محصوالت صادرات
پودی207.62میلیوندالربهدستآمدهکه
124.79درصددرمقایسهبا92.35میلیون

دالرسالپیشافزایشیافتهاست.
چرابازارهایغیرسنتیخوبعملمیکنند؟
درکاهشوابستگیبیشتربهبازارسنتی،دولت
برایکشف را ابتکارعمل وبخشخصوصی
بازارصادراتجدید،کهبهعنوانیککاتالیزور

عملمیکند،آغازکردهاند.
انجمن رئیس ،AbdussalamMurshedy

صادراتیبنگالدش،بهTextileTodayگفت:
رشددورقمیصادراتدربازارهایغیرسنتی
را راه زیرا بنگالدشاست، برای نشانهخوبی
برایکاهشوابستگیبیشتربهبازارسنتیو
کمکبهکشوربرایتنوعبخشصادراتهموار

میکند.
تولید انجمن بنیانگذاران از یکی Salam

بنگالدش پوشاک صادرکنندگان و کنندگان
ابتکارعمل دلیل به این که گفت همچنین
دولتوبخشخصوصیاستکهبرایکشف
یکفرصتجدیدمورداستفادهقرارمیگیرد.
ویافزود:"افزایششدیدصادراتبهبازارژاپن
کنندگان تولید برای جدید فرصتی هند و

بنگالدشدرمنطقهآسیااست."
ازطرفدیگر،بهبودایمنیدرصنعتپوشاک
مشتریانبیشتریرابرایخریدکاالهاازاین

کشورجذبنمودهاست.
TextileTo-وزیربازرگانیبهTofailAhmed

dayگفت:"دولتبنگالدشمصمماستتااز

فرصتهایکاملدربازارصادراتغیرسنتی
صادرات رشد شدید افزایش کند. استفاده
تالش بازتاب سنتی غیر بازار در پوشاک
هایدولتبرایکشففرصتهایجدیددر

صادراتمحصوالتRMGمیباشد".
درحالحاضر،دولتمبلغنقدی3٪رابهعنوان
صادرکنندگان برای صادرات درآمد تشویق

پوشاکدربازارغیرسنتیارائهمیدهد.
سنتی بازارهای در بیشتر ما صادرکنندگان
تمرکزمیکنندونمیخواهندزمانوپول

شکل1: بنگالدش نیاز به ایجاد تنوع در محصوالت جهت رشد صادرات صنعت RMG دارد
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نمایند.من بازارصرف رادرجستجوی خود
طرز باید لباس تولیدکنندگان کنم می فکر
فکرخودراتغییردهندوتالشکنندتابازار
هایجدیدراکشفکنند؛چراکهدولتازاین

جهتآنهارابهطورکاملحمایتمینماید.
چالشهادربازارهایجدید

موانعغیرتعرفهوتنوعمحصوالت،چالشیدر
جهتبهدستآوردنسهمبیشتریازبازاردر
صادراتغیرسنتیاست.تحلیلبخشتجاری
وتولید،سببشددولتموانعغیرتعرفهای
رابهخصوصدرارتباطباهندبرایافزایش
صادراتبهاینکشور،حذفکند.دولتعقیده
نزدیکی و زیاد جمعیت دلیل به هند دارد
بنگالدش برای بزرگ بازار یک تواند می آن

محسوبشود.
منابعبازارهایغیرسنتیکامالمتفاوتبابازار
سنتیمیباشد.سرمقالهTextileTodayدر
می2012درموردراههاینزدیکشدنبه
پرداخته گفتگو و بحث به بازارهایی چنین
های تفاوت شده، ذکر گزارش این در است.
قابلتوجهیدرطراحیمحصول،اندازهالگو،
الزاماتکیفیت،محتوایموادوروندمددربازار
غیرسنتیوجوددارد.اینگزارشنشانمی
دهدکهالگویتجاریدرفرایندتولیدومراحل

بازارسنتی از متفاوت کامال بازار این در آن
محصوالت توسط عمدتا بازار این میباشد.
هندوچینیپوششمییابد.تولیدکنندگان
بنگالدشینیازبهسازگاریبامنابعوساختار
به باید بنگالدش دارند. بازار تامین زنجیره

درستیدراینبازارموضعبگیرد.
درحالیکهکیفیتمحصولوتنوعمحصوالت
بازار سهم آوردن دست به در مهمی عامل
بیشتردربازارهایغیرسنتیمیباشد،اکنون
کیفیت ارتقاء برای بنگالدش کارآفرینان
آغاز را جدیدی گذاری سرمایه محصوالت

کردند.
چگونهمیتوانسهمبیشتریازبازارراجذب

کرد
بازارهایغیرسنتی درحالحاضر،پتانسیل
زیاداستوهنوزاستفادهنشدهاست.اینبه
دلیلمالیاتهایباالوموانعغیرتعرفهایدر
برخیازبازارهایبالقوهمانندهندمیباشدکه

رقابتراازبینمیبرد.
استفاده "با گفت: Mirza Azizul Islam

دولت سنتی، غیر صادرات فرصتهای از
بنگالدشبایدگامهایجدیدیرابرایکشف

اقالمصادراتبالقوهبردارد."
باید همچنین "ما گفت: اقتصاددان از یکی

شکل 2: صادرات RMG بنگالدش به بازار های غیر سنتی در سال 2018

محصوالترابرایبازارآسیاشناساییکنیم،
از متفاوت منطقه این لباس الگوی زیرا
کشورهایاروپاییوهمچنینمنطقهآمریکایی

میباشد."
برایجذببیشترسهمبازاردربازارهایغیر
روی بر بیشتر باید بنگالدش دولت سنتی،
توسعهمحصوالتبرایاینبازارهاتمرکزنماید.
ویافزود:"دولتبایدبراییکتوافقنامهتجارت

آزادوروابطتجاریدوجانبهاقدامنماید".
درگزارشقبلیTextileTodayعنوانشده
بازاریابی و مناسب محصول توسعه که بود
یکپارچهوبرنامهریزیدریافتنمنابعمناسب
صادراتی،کلیدیبرایجذباینبازارهاخواهد
اساس بر ما پایه تولیدات آنجاییکه از بود.
سفارشاتافزایشمییابد،ممکناستنیازبه
ایجادتعدادیبرندبرایبازارفروشکلدربازار
غیرسنتیباشدتانیازهایحجمپوشاکبازار

رابرآوردهسازد.
تولیدکنندگانبنگالدشنیازبهسرمایهگذاری
از بخشی دارند. تبلیغات نیز و بازاریابی در
تولیداتپایهدربنگالدشمیتوانداینبازارها
راهدفقراردهدوفرمتآنهاتغییردهد.به
عنوانیکسیستمپاسخگوییسریع،توانایی
برش تغییر استایل، و شیوه مکرر تغییرات
اتاقاتوماتیک،تغییرطراحیباکمکنرمافزار
ERPراداردکهقدرترقابترابرایسرمایه

افزایش بالقوه بازارهای جذب برای گذاران
میدهد.

بخش در کوچک حجم با مجزا تولید روش
بهتر ارتباط و یکپارچه توزیع جهت تولید
بازارباصنعتمفیدخواهدبود.وجودشریک
تجاریخوبدرپخشمحصوالتونیزیک
تامینکنندهخوبمحصولبرایجذببازارهای
کرهجنوبی و هند مالزی، دبی، مانند بالقوه
موردنیازمیباشد.روشمشابهمیتواندبرای
سایرکشورهایغیرسنتینیزمفیدباشد.در
حقیقت،دولتوتولیدکنندگانRMGبایدبا
استراتژیمناسبوپلهایبرایتنوعبخشیدن

بهبازارهایصادراتیاقدامنمایند.
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