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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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در  را  انسـان  میلیاردهـا  آب  کمبـود  
جهـان تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد. آیا 
ایـن مسـئله باعـث شـده کـه هر کـدام از 
شـما وارد این پژوهش شـوید؟ تا مشـخص 
شـود کـه چگونـه فناوری نانـو می تواند این 

الیملـک:بلـه،مـاهـمبـهمنابـعکافـیآب
نیـازداریـموهـمبـهآبپـاکوامـن.ایـن
دوفنـاوریهـردویایـننیازهـارابـرآورده
کردهانـد.مـامیتوانیـمازهـواآباسـتخراج
کنیـم،وهمـانغشـائیکـهآبدریاهـارا

متمرکز  با  نوآوران  از  نفر   5
نانومواد،  توانایی های  کردن 
راه هایی برای جمع آوری آب از 
هوا و شیرین کردن آب دریاها 
ارائه داده اند. کمبود آب تازه در 
اغلب نقاط دنیا، تبدیل به یک 
است.  شده  همه گیر  وضعیت 
در  ملل،  سازمان  گفته ی  به 
طول 30 سال آینده حداقل 1 
نفر از 4 نفر در کره ی زمین در 
کشورهایی زندگی خواهند کرد 

که از کمبود »مزمن یا متناوب« آب پاک رنج می برد. دو ابزار جدید که با 
محوریت فناوری نانو ساخته شده اند می توانند راهی برای تهیه ی مقدار 
زیادی آب آشامیدنی مطمئن و مقرون به صرفه ارائه دهند. اولی آب خالص 
را از هوای بیابانی بیرون می کشد و ابزار دوم، آب دریاها را به شیوه ای کامال 
نو به آب شیرین تبدیل می کند. به ویژه اینکه هر دوی این ابزارها برای 
کار کردن فقط به نور آفتاب نیاز دارند. بنابراین در کشورهایی که انرژی 
الکتریکی محدود است و آب شیرین کم، بسیار کارآمد خواهند بود. در 
پشت این فناوری های شگفت انگیز، سه دانشمند نانو حضور دارند. آنها 
به بحث پیرامون اختراعات شان، جنبه ی علمی اختراعات، قابلیت های 
آنها و نقشی که فناوری نانو در حل کردن بحران جهانی آب بازی می کند 

پرداخته اند.
 شرکت کنندگان در گفتگو:

 :)MENACHEM )MENY( ELIMELECH( الیملک  )ِمنی(  *مناخیم 

بنیانگذار  و  الکترونیک  و  شیمی  مهندسی  استاد 
او  ییل.  دانشگاه  زیست  محیط  مهندسی  برنامه ی 
مدیر یک برنامه تحقیقاتی برای گسترش تصفیه ساز 
بادوام  آب و غشاء های نمک زدایی در مرکز تحقیقات 
با  آب  تصفیه ی  برای  مهندسی  نانوسیستم های 

فناوری های نانو )NEWT( است.
اسمالی-کرل  موسسۀ  مدیر   –  )NAOMI HALAS( هاالس  *نائومی 
الکترونیک  و  کامپیوتر  مهندسی  استاد  و   )Smalley-Curl Institute(
در دانشگاه رایس و مدیر پروژۀ تحقیقات نمک زدایی های کم-انرژی در 
NEWT. او در مطالعاتی که چگونه نانوذرات، نور را به گرما تبدیل می کنند 

سرآمد جهانی است.
*عمر یاغی )OMAR YAGHI(: استاد شیمی و مدیر موسسه ی علوم نانو 
و انرژی کاولی )Kavli Energy NanoSciences Institute( در دانشگاه 
برکلی است. او یکی از پر ارجاع  ترین شیمی دانان کنونی محسوب می شود. 
او نانوموادیی را ارائه داده است که امکان گرفتن آب از هوای صحرا را 

امکان پذیر می کنند.
آنچه در ادامه می آید بحث های ویرایش  شده  ی میزگردی است که این 
اساتید در آن شرکت کرده اند. این فرصت به شرکت کنندگان داده شد تا 

صحبت های خود را تصحیح یا ویرایش کنند.

بحـران جهانـی را کمتـر کند؟
نائومـی هاالس:بهطـورویـژهاینمسـئلهما
رابـهسـمتایـنموضوعکشـاندهاسـت.این
فناوریهـاحتمـامیتوانـدتفاوتهـارارقـم

بزند.

آیافناورینانو
میتواندجهانتشنهراسیرابکند؟

نائومیهاالس
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تصفیـهمیکنـدمیتواندآبآلـودهیابدطعم
راهـمتصفیـهکنـد.

مشـکالت همـواره جامعـه موافقـم. یاغـی:
سـالمتومحیـطزیسـترابـامـوادجدیـد
حـلکـردهاسـت.حـاالمـابـابـهکارگیـری
مـوادجدیـدبهشـیوهبسـیارهوشـمندانهراه
حلـیکهتاپیـشازاینهرگزوجودنداشـته
خیلـی مـن بلـه، پـس، کردهایـم. ارائـه را
خوشـبینهسـتمکـهایـنروشهـامیتواند

کمـککننـدهباشـد.


 بنابرایـن بیاییـد بیشـتر در مـورد ایـن 
صحبـت  کننـده  امیـدوار  فناوری هـای 
کنیم. پروفسـور هاالس و الیملـک، فناوری 
جدید شـما آب دریاها را به آب آشـامیدنی 
تبدیـل می کنـد. ایـن روش تاچه انـدازه با 
روش هـای پیشـین کـه در جاهایـی ماننـد 
کالیفرنیـا یـا خاورمیانه اسـتفاده می شـود 

اسـت؟ متفاوت 
از بعـد از زدائـیصنعتـی نمـک الیملـک:
جنـگجهانـیدومآغـازشـد.دراولیـنموج
بخـار دریاهـا آب نمکزدایـی، فناوریهـای
شـدهوبخـارآببـهآبآشـامیدنیتبدیـل
میشـدهاسـت،امااینفرایندبهانرژیبسـیار
زیـادینیـازداردزیرادرآنبهجوشـاندنآب
احتیـاجخواهدبـود.ودرحالیکـهفراینددوم
کهاسـمزمعکـوسنـامداردبرایجداسـازی
آبشـورازآبآشـامیدنیازغشـاءاسـتفاده
میکنـد.امـابـااینحـالایـنفراینـدهـمبه
انـرژیزیـادینیـازدارد.اماحـاالنائومییک
فنـاوریجدیدارائهدادهاسـتکـهدرآناین

مشـکلحـلخواهدشـد.
هـاالس:مـانانوذراتـیراارائهدادهایـمکهنور
خورشـیدراجـذبکـردهوآنراتبدیـلبـه
گرمـامیکنـد.تاثیراینموادچنـانقدرتمند
اسـتکهشـمامیتوانیدایننانـوذراتراوارد
آبیخکنیدوبدوناسـتفادهازالکتریسـیته،
بخـارتولیـدکنید.چـونمیتوانازآبسـرد
اسـتفادهکـردوتنهـابـهنـورخورشـیدنیـاز

اسـتبنابرایـنایـنفنـاوریهزینـهتولیـد
انـرژیراازبیـنمیبرد.بهعبارتدیگر،شـما
میتوانیـدبـدوناسـتفادهازبـرقوتنهـابـا
داشـتنچندسـلولخورشـیدیبـرایبهکار

انداختـنپمپهـابـهتصفیـهآببپردازید.
»آبهـایکثیـفدرهمـهحالتهـاوجـود
ایـن دارد وجـود کـه جالبـی مسـئله دارد.
اسـتکـهمـامیتوانیـمازفناورینانـوبـرای
گسـترش یـا تصفیـه روشهـای توسـعهی
سنسـورهایشـیمیاییبـرایحلمشـکالت

اسـتفادهکنیـم.«

چگونـه نانـوذرات چنین گرمـای زیادی 
می کنند؟ ایجـاد 

هـاالس:هـرکسـیکـهتـااالنکاغـذیرابا
اسـتفادهازذرهبیـنسـوزاندهباشـدمیدانـد

کـههرچهنقطـهینورکوچکتـرومتمرکزتر
باشـدگرمـایبوجـودآمـدهبیشـترخواهـد
بـود.نانـوذراتمیتواننـدنـورراگرفتـهوبـر
روینقطـهیبسـیارکوچکترینسـبتبههر
لنـزیمتمرکـزکننـد.ایـنمسـئلهمنجـربه
ایجادگرمایشـدیدبـرروینقطهیکوچکی
خواهـدشـد.هیـچفراینـددیگـرینمیتواند
چنیـنکاریکنـد.درایـنمورد،مـاازرفتار
نانـوذراتکـهبهواسـطهیآننوعـیجدیـد
ازتقطیرکنندههـایغشـائیتولیـدمیشـود
اسـتفادهکردهایـم.مـابـاغشـاءهاییکـهاز
ورودآبمایـعجلوگیـریمیکننـدامـابخار
آبراردمیکننـداسـتفادهکردیـم.بعـداز
آنایـننانـوذراترابـهسـطحغشـاءمتصـل
کردیـم.زمانـیکـهآبدریـاونوراضافهشـد

نانـوذراتآبهـایاطـرافخودرابخـارکرده
وبخـارازغشـاءعبـورکرد.سـپسایـنبخار
بعـدازمیعـانتبدیـلبـهآببـدوننمـک

میشـود.


 پروفسـور یاغـی، همه فکـر می کنند که 
هـوای بیابـان به شـدت خشـک اسـت، اما 
کادریلیون هـا لیتـر ) ده به تـوان 15( از آب 
در جـو وجـود دارد و شـما راهی بـرای گیر 
انداختـن آنهـا پیـدا کرده اید. آیـا اینکار تا 

پیـش از ایـن انجام شـده بود؟
یاغـی:نـه،بـااینکـهخیلیهـاسـعیکـرده
بودنـد.آنهاازبادبانهایبـزرگبرایچگالش
مهاسـتفادهکـردهبودنـد،اماایـنکارتنهادر
مناطقـیکـهرطوبـتزیاداسـتقابـلانجام
اسـت.درمناطـقخشـک،جاییکـهرطوبت
5تـا10درصداسـتماقادربـهانجامچنین
کارینیسـتیم.امـاحـاالبهلطفانـواعجدید
نانومـوادکـهدرآزمایشـگاهمندرطـولاین
25سـالگسترشدادهشـدهاندقادرهستیم
آبرابـدوناسـتفادهازبرقبـهدامبیاندازیم.


ممکـن  را  امـر  ایـن  نانومـواد چگونـه   

؟ ند ز می سـا
یاغـی:مـندرحـوزهیچارچـوبهـایفلز-
)MOFsارگانیـککارمیکنـم)بـهاختصـار
کـهمـوادیمتخلخـلهسـتند.آنهـابهطـور
بنیـادیبـادیگـرمـوادمتخلخلـیکـهآبرا
ازهـواجـذبمیکنندمتفاوتند.بیشـترمواد
دیگـربـاآببـهسـختیپیونـدمیخوردندو
جـداکـردنآنهـاازآببـهانرژیزیـادینیاز
دارد.درمقابل،مامیتوانیمشـیمیMOFsرا
کنتـرلکنیمتـاپیوندیضعیفبـاآببرقرار
کننـد.مـاهمچنیـنمیتوانیـمحفرههایـی
طراحـیکنیمکـهآبرادربربگیـردبنابراین

سـاختاریشـبیهبهیـخایجـادکند.


  بنابرایـن نتیجـه ی کار شـما تولیـد آب 
جامـد در هـوای گرم اسـت؟

نیاز مابرایپیشرفتهنوزبهموادجدید
بسیار ترکیبات و گونهها که چرا داریم
زیادیازآبآلودهوجودداردکهنیازبه
پاکسازیاست.اینامربااستفادهازفناوری
نیاز ما بنابراین است. سخت بسیار کنونی
بوجود نانومواد که داریم ویژگیهایی به

میآورند
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یاغـی: بلـه،مولکولهادقیقـاهمانگونهکهدر
یـخبـهیکدیگـرپیونـدمیخورنـددراینگونه
میشـوند. مرتبـط یکدیگـر بـه نیـز مـواد
ایـنامـرکمـکمیکنـدکـهمایعـاتدرون
تخلخلهامتمرکزشـوندبهویـژهدرمحیطی
بارطوبتکم.برایبیرونکشـیدنآب)هدف
دسـتیابیبـهآبمایعاسـت(آنرابهراحتی
درمعـرضنـورخورشـیدقـرارمیدهیـم.بـا
اینـکارانـرژیالزمبـرایشکسـتنپیوندهای

ضعیـففراهممیشـود.


  بنابرایـن نیازی به خورشـید برای جمع 
آوری آب وجـود نـدارد و فقـط بـرای آزاد 

کـردن آب به خورشـید احتیاج اسـت؟
یاغی:درستاست.


  آیا اختراع شـما بخشـی از یک مسـیر 
بزرگ تـر اسـت کـه در آن از علم نانـو برای 

تغییرات در فناوری آب اسـتفاده شـده؟
الیملک:بله.آبمسـئلهایاسـتکهبهتازگی
توجههـابـهسـویآنجذبشـدهاسـت،اما
مـافکـرمیکنیـمکـهراههـایزیـادیبـرای
بهکارگیـریعلمنانـودرمـوردمسـئلهیآب
وجـوددارد.مـنونائومـیبخشـیازپروژهی
NEWTهسـتیم،یکمرکزچنددانشـگاهی

مهندسـیکههدفشارتقایپاکسـازیآببا
اسـتفادهازفناورینانواسـت.

آلـودهدرحالتهـایمختلـف هـاالس:آب
وجـوددارد.چیـزیکـههیجانانگیـزاسـت
ایـناسـتکـهمـامیتوانیـمازفناورینانـو
بـرایتوسـعهیتصفیـهیآبیاحسـگرهای
شـیمیاییبـرایهرکـدامازمـواردآلودگـی

اسـتفادهکنیـم.
یاغـی:بهنظـرمنایـنبحثتاکیـدمیکند
کـهچگونـهراههایـیکهمـامیتوانیـمازعلم
نانـواسـتفادهکنیـمدرحـالتغییـراسـت.
زمانـیکـهمـندانشـجوبـودمهمهچیـزدر
مـوردانـدازهبـود.بعـدازآنبـودکـهشـروع
بـهاینکشـفکردیـمکـهتمـامویژگیهای

جدیـدیکـهمـوادبدسـتمـیآوردبهعلـت
اندازهشـاناسـت.بـاMOFsیـکگامدیگـر
Tin� بـهپیشرفتیـم.ایـنمولکولهایـادآور
kertoys)نوعـیاسـباببـازیجورچیـن(با

پیچهـایفلـزیومیلههـایسـاختهشـدهاز
کربناسـت.باتغییـرترکیبومـکانتکهها،
میتـوانبـهصـورتشـیمیاییوسـاختاری
مـوادرابـرایاهـدافویژهایدسـتکاریکرد.
اتفاقـاایـنسـوالراازنائومـیمیخواسـتم
بپرسـمکـهنانـوذراتترکیبـاتشـماازچـه

چیزیتشـکیلشـدهاسـت؟
هاالس:آنهامیتوانندازگسـترهیوسـیعیاز
موادرسـاناسـاختهشـوند،امادراینموردما
ازکربنسـیاهاسـتفادهکردیم؛یـکنانوذرهی
کربـنتجـاریشـدهکـهدرتایرماشـینبکار

مـیرود.کربـنسـیاهبـهعلـتدردسـترس
بـودنوارزانـیانتخابخیلیخوبیاسـت.

الیملـک:مـابـرایپیشـرفتهنـوزبـهمواد
جدیـدنیازداریمچـراکهگونههـاوترکیبات
بسـیارزیـادیازآبآلودهوجـودداردکهنیاز
بـهپاکسـازیاسـت.ایـنامـربـااسـتفادهاز
فنـاوریکنونیبسـیارسـختاسـت.بنابراین
مـانیـازبـهویژگیهایـیداریـمکـهنانومـواد

بوجـودمیآورنـد.
یاغـی:موافقـم.بسـیاریازمـوادسـمیدر
منابـعآبوجـودداردکهازتولیـداتدارویی
نانومـواد میگیرنـد. سرچشـمه انسـانی و
میتوانـدبـهگیـرانداختـنایـنمولکولهای

ارگانیـکبـزرگکمـککنـد.
نـور از میتوانیـم همچنیـن مـا هـاالس:
الزم انـرژی کـردن فراهـم بـرای خورشـید

بـه بزرگتـر مولکولهـای تجزیـهی بـرای
اسـتفاده امنتـر و کوچکتـر مولکولهـای
در فرصتهایـی میکنـم فکـر مـن کنیـم.

دارد. وجـود بخشهـا آن همـهی


 ایـن ایده هـا بسـیار جـذاب هسـتند. 
شـما  اختـراع  آیـا  هـاالس،  پروفسـور 
می توانـد بـرای تصفیـه ی آب آلـوده شـده 

بـکار بـرده شـود؟
هـاالس: مـااینگونـهفکـرمیکنیـم.فراینـد
تولیـد خالـص آب مـا توسـط شـده اجـرا
آلـوده آب از مختلفـی گونههـای میکنـد.
وجـوددارد،ومـادرحـالبررسـیگونههـای
مختلـفآلودگیهـاهسـتیمتـاببینیـمچـه
دهیـم. کاهـش میتوانیـم را آلودگیهایـی


 آیـا شـما فکـر می کنیـد کـه می تـوان 

سـرب را از آب هـای میشـیگان زدود؟
هاالس:بله

الیملـک:بهطـوراصولـیفناوریهـایتقطیر
غشـائیمـاهـرچیـزیکـهبـهبخـارتبدیـل

نمیشـودراازبیـنمیبـرد.
 

 پـس شـما می توانیـد سـرب را از بیـن 
ببریـد امـا گازوئیـل و یـا مـواد مصرفی در 

نمی توانیـد؟ را  خشکشـوئی ها 
الیملک:درسته.

یاغـی:اگرچـهمـاقادریـمتـابـااسـتفادهاز
نانومـوادفعالشـوندهبانورکـهنائومیموفق
بـهتوسـعهیآنشـدهاسـت،آلودگیهـای
فـّراررابـاروشـیکاراترنسـبتبـهروشهای
سـنتیبهبهموادشـیمیاییایمنتریتبدیل
کنیم.مـندرکشـوراردنبـزرگشـدموآن
منطقـهبسـیارخشـکاسـت.زمانـیکهمن
بـزرگمیشـدمخانـوادهیمـنهـرهفتـهیا
حتـیدوهفتـهمجبـوربـودبهشـهربـرودتا

آبمـوردنیـازمـاراتامیـنکند.«

 مـن کنجکاوم. پروفسـور هاالس و شـما 

منابعآبوجود موادسمیدر از بسیاری
انسانی و دارویی تولیدات از که دارد
سرچشمهمیگیرند.نانوموادمیتواندبهگیر
بزرگ ارگانیک مولکولهای این انداختن

کمککند
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سـال ها پیـش از اینکه این تکنیـک را برای 
تصفیـه ی آب بـکار بگیریـد، در حیطـه ی 
نانومـواد همـکاری می کردیـد. چـه چیزی 

باعـث شـد تـا وارد دنیای آب شـوید؟
هـاالس:مـادرحـالکاربـرروییـکروش
بـرایدرمـانسـرطانپروسـتاتبودیـم،کـه
درحـالحاضـردربیمارسـتانهایمختلفـی
آزمایشـاتبالینـیبـررویآندرحـالانجام
اسـت.ایـدهیمـاایـنبـودکـهنانـوذراترا
جمـع تومـور اطـراف در تـا کنیـم تزریـق
شـوندوسـپسنـورمـادونقرمزبـهتومورها
بتابانیـم.ایـنباعـثمیشـودکـهذراتداغ
شـدهوسـلولهایسـرطانیاطـرافخـودرا

کنند. نابـود
هـرموقـعکـهدرموردایـنفنـاوریصحبت
از میتـوان آیـا میگفـت: کسـی میکـردم
اینفناوریدرسـلولهاخورشـیدیاسـتفاده
کـرد؟مـنهیچوقتجـوابخوبیبـرایاین
سـوالنداشـتم،بنابرایـنتصمیـمگرفتیـمتا
ایـنایـدهراموردبررسـیقـراردهیـم.نهایتا
متوجـهشـدیمکـهمیتـوانآبرادراطراف
ایـننانـوذراتبخـارکـردوتـالشکردیـمتا
فیزیـکایـنپدیـدهرادرککنیـم.زمانـی
راتوسـط کـهمتوجـهشـدیممیتـوانآب
ایـننانـوذراتبخـارکـردازموسسـهیبیـل
MelindaGatesFoun�( ملینـدا و )Bill(
dation(سـرمایهیالزمبـهمـادادهشـدتـا

پژوهشهـایالزمرابـررویتصفیۀزبالههای
انسـانیبـااسـتفادهازبخـارانجـامدهیـم.ما
پروژههـایدیگـرینیـزداشـتیمامـادرواقع
پژوهشـگرانیکـهبـررویآبکارمیکردنـد
مثـلِمنـیوکیلیـنلـیدردانشـگاهرایـس
ایـنایـدهرابـهمـادادندکـهچطـورمیتوان
نانـوذرات،غشـاءهاوتقطیـرکنندههـارابـا

هـمترکیـبکرد.
الیملـک:پیشزمینـهیکاریمنآباسـت،
کهشـاملغشـاءهاینمـکزداوتقطیرکننده
میشـود.مـابهعنـوانبخشـیازکارگروهی
چگونگـی مدلسـازی روی ،NEWT در
مقیاسهـای در آنهـا نانـوذرات از اسـتفاده

بـزرگکارکردیـم.
هـاالس:ِمنـیبـهمـاکمـککـردتـابسـیار
پیشـرفتکنیـم،»بیاییـدبسـازیموببینیـم
کـهآیـاکارمیکندیـانه.«اگرمیخواسـتیم
قابلیـتایـنفنـاوریرامشـخصکنیـمباید
بـا را نانـوذرات فیزیـک از دانسـتههایمان
غشـاءها در سـیاالت و گرمـا از دانشمـان
ترکیـبمیکردیـموِمنـییـککارشـناس

واقعـیدرایـنزمینـهاسـت.


 عمر شما چه کردید، ؟
یاغـی:مـاقصـدداشـتیمدیاکسـیدکربـن
راازگازهـاینیروگاههـاحـذفکنیـموایـن
گازهـاحـاویبخـارآببودندومـنبههمین
علـتواردپژوهشهـایحوزهیآبشـدم.ما
میتوانیـماینـکاررابـامحلولهایشـیمیایی
انجـامدهیـم،امابسـیارهزینهبرخواهـدبود.
مـافکـرمیکنیمکـهMOFsانـرژیکمتری
نیـازخواهدداشـت.امـازمانیکـهآزمایشها
انجـامشـدمتوجهشـدیمکهآببـرایپیوند
خـوردنباسـاختارهایمولکولـی،واردرقابت

بـادیاکسـیدکربنمیشـود.
بـرایحلاینمشـکل،بایدمیـزانجذبآب
راانـدازهمیگرفتیـم.متوجـهشـدیمکـهاین
سـاختارهاحتـیدررطوبتکـم،خیلیخوب
بـاآبپوشـیدهمیشـوند.ماتوانسـتیمآبرا
در77درجـهیفارنهایـت)25درجهسـانتی
گـراد(بـهدامبیاندازیـموبـاگـرمکـردنآن
تـا113درجهیفارنهایت)45درجهسـانتی
گـراد(آنراآزادکنیـم.متوجـهشـدیمکـه
رطوبتودمابادمایمتوسـطروزوشـبدر
تابوک)عربسـتان(،جنـوبجاییکهمنآنجا
بـزرگشـدممشـابهاسـت.فکرکنیـدچنین
یافتـهایبـرایمنبهچـهمعنیخواهـدبود.
مـندرَعّمـانبـهدنیـاآمـدهوبـزرگشـدم
کهمنطقهایبسـیارخشـکاسـت.زمانیکه
مـنبزرگمیشـدمخانـوادهیمـنهرهفته
یـاحتـیدوهفتـهیـکبارمجبـوربـودتابه
شـهربـرودتاآبمـوردنیازمـاراتامینکند.

بعضـیمواقـعمـنمجبـوربـودمتـاسـپیده
دمبیـدارشـومتـامنبـعآبراپـرکنـمتـا
بقیـهیروزراباآنسـپریکنیم.اینمسـئله
درذهـنکـودکمیمانـد.یافتنراهـیبرای
اسـتفادهازایـنمولکولهـابـرایتهیهیآب

بسـیارحیاتیاسـت.


 ِمنـی، تـو هـم در صحـرا بزرگ شـدی 
نیسـت؟ اینطور 

الیملـک:بله،جایـیکهمنهمبزرگشـدم
خشـکبـود.بـااینکهمـاتقریبـاهـرروزآب
داشـتیم.ابتـدامـنمیخواسـتمکـهکشـاورز
شـومودرمزرعـهکارکنـم.امـازمانـیکـه
بـررویآبوخـاکپژوهـشکـردمازایـن

مسـائلخیلیخوشـماومـدوایـنمباحثرا
ادامـهدادم.


جذابـی  داسـتان های  شـماها  همگـی   
داریـد و غالبا ایـن داسـتان ها در مقاله های 
علمـی گم می شـود که ایـن مسـئله باعث 
شـده تـا پاسـخ ها کمـی بدیهـی بـه نظـر 
برسـد. آیا رسـیدن بـه ایـن اهـداف واقعا 

بود؟ آسـان 
هـاالس:سـوالبسـیارخوبـیاسـت.چیـزی
شـنوید مـی علمـی مسـائل مـورد در کـه
معمـوالاینطـوراسـتکـه:»آنهـااینـکاررا
انجـامدادنـد«و»اینکارانجامشـد«.ایننوع
بیـان،قسـمتبسـیارمشـکلکاررانادیـده
میگیـرد.اگـرشـماکاریکامالغیرعـادیرا
انجاممیدهید،بامسـائلوفشـارهایبسـیار

زیـادیروبـروخواهیدشـد.

سـاختندرمقیـاستجاریمعمـوالکار
بسـیارسـختیاسـتاماظرفیتایندو
پروسـهفقطبسـتگیبـهحیطهیغشـاء
دارد.هرچقـدرغشـاءیـاسـاختارهای
ظرفیـت بسـازید بیشـتری مولکولـی

کرد خواهیـد دریافـت بیشـتری
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اولیـنکاغـذبخارخورشـیدیمـاردشـد.دو
داورگفتنـداینـکارشـگفتانگیـزاسـتامـا
سـومینداورگفـتاینـکارغیرممکناسـت!
مـورد را خـود مشـاهدات سـالها مـا امـا
بررسـیدقیـققـراردادیـم.مـامیدانسـتیم
کـهزمانیکهاگردسـتانمانرابـاالیمحلولی
ازنانـوذراتکـهتحـتتابشنورقـرارگرفته،
دو درجـه سـوختگی دچـار ، دهیـم قـرار

شـد! خواهیم


 بسـیاری از دانشـمندان شـامل بسیاری 
از برنـدگان جایـزه ی کاولـی در علـوم نانو، 
تجربیات کامال یکسـانی با شـما داشـته اند.
هـاالس:کـمکمپوسـتکلفتخواهیدشـد.
اگـرمیخواهیـددرمـوردمسـائلیکارکنید
کـهتفـاوترارقـممیزنـد،مـردمشـمارا
بـهچالـشخواهنـدکشـید،واینمسـئلهی
خوبـیاسـت.آنردشـدنباعـثشـدتـاما
بـهآزمایشـگاهبازگردیـموبـهمدتیکسـال
تـالشکنیـمونشـاندهیـمکـهایـنایـده

چگونـهکارمیکنـد.
کـه شـد باعـث تالشهـا ایـن نهایـت در
بـه عمیقتـری بسـیار درک بـا را کارمـان
چـاپبرسـانیموهمینطـورازکاربردهایاین
فنـاوریدرحوزههـایدیگـرماننـدتصفیهی

آبنیـزپـردهبرداریـم.
یاغی:منهمتجربیاتمشـابهیداشـتهام.از
25سـالپیشکـهماسـاختارهایارگانیک-
فلـزیراکشـفکردیـم،آنهـاراازجنبههـای
گام، هـر در بخشـیدهایم. بهبـود مختلـف
مـنبـاپرسـشهایآتشـینشـکاکانمواجه
شـدهام.آنهـاقدرتمنـدومنتقـدبودهانـدوبه

گونـهایصحبـتمیکردندکهگویـیمندر
حـالزیرپـاگذاشـتنقوانینشـیمیهسـتم.
زمانـیکـهشـماازروشهـایمتـداولفاصله
میگیریـدایـننقدهـاهرگـزتمـامنخواهنـد
شـد.اماکسـانیهموجـوددارندکـهموضوع
رابـاتمـامجزئیـاتمطالعـهمیکننـدوبـه
کاریکـهشـمامیکنیـدبـاوردارنـد.ایـن

گـروهبسـیاردلگرمکننـدهخواهنـدبود.
همانطـورکـهنائومـیگفـتهـروقتکسـی
میگویـد»ایـنطـرحشـماکارنخواهدکرد«
چالشـیبـرایشـماخواهـدبـودکـهنشـان
دهیـدکـهطـرحشـماکارمیکنـد.بنابرایـن
زمانـیکهدانشـجویانویااسـاتیدمیگویند
جـواب مـن نمیکنـد« کار ایـن »اسـتاد،
میدهـم»نه،تـونتوانسـتیجـواببگیری.«
چـرا؟چـونکهطبیعتبسـیاربزرگاسـتو
همـوارهشـگفتیهایفراوانیراازخودنشـان

میدهد.
تـا بایـدسـختکارکنیـم مـامجبوریـمو
طبیعـتخـودشرابـرایماآشـکارکنـد.به
نظـرمـن،همـهچیـزکارمیکنـد.زمانیکه
اینطـورنیسـتبـهاینعلتاسـتکهکسـی
نمیتوانـدایـنجـوابراآشـکارسـازد.ایـن
روشـیاستکهمامشـکالترادرآزمایشگاه

حـلمیکنیـم.

 اختـراع شـما بـدون نیـاز بـه بـرق کار 
بسـیار  فنـاوری  بـه  نیـاز  امـا  می کنـد، 
پیشـرفته ای دارد. فکر می کنید کشـورهای 
در حال توسـعه از این سیسـتم ها اسـتفاده 

خواهنـد کـرد؟
الیملـک:مـانیـازیبـهسـاختمحصوالتـی
بـافنـاوریقدیمیبـرایکشـورهایدرحال
نداریـم.حتـیدرکشـورهایفقیـر توسـعه
آفریقـا،همـهگوشـیهمـراهدارنـدبنابرایـن
چـرانتواننـدازدیگـرفناوریهـایپیشـرفته
اسـتفادهکننـد؟همچنیـنمـانمیخواهیـم
چیـزیبسـازیمکـهآنهـانتواننـدبـهطـور
مـداومازآناسـتفادهکننـد.پـسنیـازداریم
کـهبـهآنهـایـادبدهیـمکـهچگونـهازآن
اسـتفادهکننـدیـافنـاورینانـوراخـودکار
کردهوآنراازراهدورتوسـطاینترنتکنترل
کنیـم.بنابراین،بلهمیتواندرکشـورهایدر
حـالتوسـعهازاینسیسـتمهااسـتفادهکرد.


 چگونـه ایـن فنـاوری پیشـرفت خواهد 

کـرد؟ چه چیـزی در ادامـه خواهـد آمد؟
الیملـک:سـاختندرمقیاستجـاریمعموال
کاربسـیارسـختیاسـتامـاظرفیـتایـن
دوپروسـهفقـطبسـتگیبـهحیطهیغشـاء
دارد.هرچقدرغشـاءیاسـاختارهایمولکولی

اگـرمیخواهیـددرموردمسـائلیکار
کنیـدکهتفـاوترارقـممیزنـد،مردم
شـمارابهچالـشخواهندکشـیدواین

است خوبی مسـئله
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بیشـتریبسـازیدظرفیـتبیشـتریدریافت
خواهیـدکـرد.اگرعمـرونائومـیچالشهای
دیگریرادرنظرنداشـتهباشـندمامیتوانیم
وقتـیکـههزینـهیتولیـدراکمکردیـماین

محصـوالترابـهصـورتتجاریبسـازیم.
هـاالس:هزینههمـوارهدرذهنمـابهعنوان
یـکچالـشوجـودداشـتهاسـت.مـاترجیح
دادیـمتـابـاکربنسـیاهکارکنیمزیـراارزان
اسـتودرکشـورهایدرحـالتوسـعهتولید
میشـود.ازآنجاکهپژوهشـگرانبـهپایداری
ودوامعالقـهدارنـدمـامیخواهیـمنگاهیبه
جایگزینهـایعملـیکـهتجاریسـازیهای

گسـتردهراممکـنمیسـازدبیاندازیم.
چالشهـای همـواره تجاریسـازی یاغـی:
فراوانـیدرپـیخواهدداشـت.کارماشـامل
بـرای گازطبیعـی منبـعسـوخت طراحـی
بـرای MOFs از کـه اسـت اتوموبیلهایـی
ذخیرهیبیشـترگازدرفشـارکمتراسـتفاده
میکننـد.طراحـیچنینباکی،پرسـشهای
فراوانـیدرپیداشـت،امـاازآنبرایتهیهی
بهتریـنذخیـرهکننـدهیآبـیکـهتاکنـون

سـاختهشـدهمیتـواناسـتفادهکـرد.

معمـوال  پژوهشـگران  آخـر.  سـوال   
مسـئله ای را حـل می کننـد، و بـه سـراغ 

مسـئله ی بعـدی می رونـد. امـا همانطور که 
در ایـن مصاحبـه پیـدا بـود، فراهـم کردن 
آب مـورد نیـاز، بیشـتر از تنها یـک تمرین 
روشـنفکری اسـت. پژوهش هـای شـما بـه 
راسـتی تـوان تغییـر جهـان را دارد. آیـا 
ایـن مسـئله نحـوه ی تفکـر شـما در مورد 

فعالیت هایتـان را عـوض کـرده اسـت؟
هـاالس: مشـاوررسـالهامجاییبـهمنگفت
هـرکسبایدیکدورهیپژوهشـی15سـاله
داشـتهباشـد،بـهانـدازهیکافـیطوالنـیتا
یـکپیوسـتگیایدرکارشباشـدامـابایـد
محـدودباشـد.منظـوراوایـنبـودکـهآیـا
میخواهیـدکارهـایدیگـرانراادامـهدهیـد
یـاکاریراادامـهدهیـدکـهخـودمولـفآن
هسـتید؟مـنهموارهمیخواسـتمکـهکاری
بـااصالتومهمماننـدبکارگیرینانوفوتونیک

درآبوسـرطانانجـامدهـم.
الیملـک:مـنکارمرابـامطالعـاتبنیـادی
بـدونتوجـهبهکاربردهـایآنشـروعکردم،
امـادر10تـا15سـالاخیـربیشـتربـهکار
بـررویحـلمسـائلیکـهازنظرمـردممهم
بودهانـدپرداختـهام.اگـرمنبتوانممسـئلهی
کمبـودآبراحـلکنـمبسـیارعالـیخواهد

بود.
یاغـی:زمانیکهمـنحرفهامراشـروعکردم

بسـیارعالقهمندبهحلمسـائلروشـنفکرانه
بـودموآنشـیمیبـود.نظـرمـنایـنبـود
کـهکاربردهـابـهمهندسـیبرمیگـردد،کـه
مسـئلهیمـننیسـت.اینبهمـنکمککرد
تـابـررویچگونگـیسـاختMOFsتمرکز
کنـمتـاویژگیهایـیکهمـندنبـالآنبودم

بدسـتآید.
امـاایـنکارمراوادارکـردتابـامدیرهاروبرو
شـوم.یکـیازآنهـاپرسـید»ایـنمولکولهـا
برایچهکاریمناسـبهسـتند؟«ومنفکر
کـردم»ایـندیگـرچـهسـوالیاسـت؟مـن
یـکدانشـمندهسـتم،یـکچیزیشـبیهبه

هنرمند.«
یـک میتوانـی تـو »عمـر، گفـت: او بعـد
دانشـمندنمونهباشـیوتمامجوایـزعلمیرا
دریافـتکنـیاماتـازمانـیکهنشـانندهی
کـهکارتبـرایجامعـهچقـدرمفیـداسـت
هرگـزیـکدانشـمندبـزرگنخواهـیشـد.«
ایـنکاربردهـایآبـیکـهایـنمحصـوالت
دارنـد،شـانستاثیرگـذاریبـررویجوامعرا
خواهنـدداشـتوبـهکمـکمردمـیخواهد
آمـدکهبامشـکالتکـمآبیمواجههسـتند.
زمانـیکهکسـیایمیـلزدوازمنخواسـت
تـاازاینفناوریدرکشـاورزیاسـتفادهکند،
ایـنمسـئلهبیـشازپیشبـرایمنروشـن

. شد
ایـنفنـاوریهنوزآمـادۀبهـرهبـردارینبود
بـههمیـنعلتمـنپاسـخرابهوقتـیدیگر
موکـولکـردم.امـااوبـاردیگـربـرایمـن
نوشـت»شـماایـنحـقرانداریـدتـاایـن
فنـاوریراازمـادریغکنید.اینحقبشـریت
اسـتتـاازاینفنـاوریاسـتفادهکنـد.«این
مسـئلهباعـثبازشـدنچشـمهایمنشـد
زیـراایـنحـقبشـراسـتتـاازاینفنـاوری
اسـتفادهکنـد.زمانـیکهمـندرآزمایشـگاه
هسـتمتـالشمیکنـمتـاایـنایمیـلرادر
ذهـنخـودممـرورکنـموبـهتاثیـریکـه

میتوانیـمبـرجهـانبگذاریـمفکـرکنـم.
منبع: ستاد نانو
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ادغامفناوریبازیافتاستارلینگروپروژهتکستومت

افزایشطرفداراننخهایبامنشاطبیعی

بیشازسیسالاستکهفناوریاستارلینگربهارائهراهکارهایمربوطبه
ماشینآالتبازیافتوپاالیشطیفوسیعیازپالستیکهانظیرپلیاتیلن،
پلیپروپیلن،پلیآمید،پلیاستایرن،پلیاتیلنترفتاالتوپلیپروپیلن
دوطرفهمیپردازد.سیستمبازیافتپلیاتیلناستارلینگرپلیاتیلنبازیافتی
برایبستهبندیسالمموادغذاییتولیدمیکندکهمورداستفادهبسیاری
ازصاحبانبرندها،کشورهایمختلفومقاماتبینالمللیمیباشد.فناوری
بازیافتاستارلینگربخشیازفعالیتهایکمپانیاتریشیاستارلینگربودهکه
درعرصهیماشینآالتوخطتولیدکاملبستهبندیهایپالستیکیپیشرو
است.شرکایاینپروژهدرحالکاربررویمطالعاتموردیمشخص
هستند.بااستفادهازفناوریبازیافتاستارلینگرترکیبیازپنبهوپلیاستر
موجوددرحولههاومنسوجاتقدیمیکهبهشکلملحفهولباسکار
وجوددارند،تکهتکهشدهودردانشگاهفنیوینتحتعملیاتآنزیمیقرار

میگیرند.هدف،دستیابیبهیکفرایندالگوبرایتولیدحلقهبستهاست.
منسوجاتفنیبیبافتتهیهشدهازپلیآمیدهابافناوریبازیافتاستارلینگر
خردشدهوبهپالستیکبازیافتیتبدیلمیشوند،سپسموادینظیرالیاف
شیشه،افزودنیهاویارنگزاهادرصورتنیازبهآنهاافزودهمیشود.از
اینمواداولیهسفارشیدرتولیداجزایپالستیکیبسیارفنینظیراجزای
موردنیازدرکپسولهایآتشنشانیاستفادهمیشود.پروژهتکستومتبه
بازیافتانواعمختلفیازمنسوجاتقدیمیمتشکلازترکیبپنبهوپلی
استرمربوطمیشود.نخستینقدمجداسازیآنزیمیپنبهوپلیاستربه
روشدانشگاهمنابعطبیعیوعلومزیستیوینمیباشد.مواداولیهپساز
پردازشمجدد،مورداستفادهیدوبارهدرمحصوالتجدیدقرارمیگیرند.
فناوریبازیافتاستارلینگردراینپروژهخدماتتخصصیمربوطبهبازیافت
راارائهمیدهد.برایکسببهتریننتیجهکنترلهایدورهایومنظمبر
رویخصوصیاتمواداولیهانجاممیگیرد.فناوریبازیافتاستارلینگربه
دنبالیکراهکارزیستسازگارواقتصادیبرایبازیافتضایعاتنساجی
ترکیبیمیباشد.هرسالهچندینتنازمنسوجاتقدیمیکهقابلاستفاده
یافروشمجددنیستند،سوزاندهشدهیاروانهزمینهایدفنزبالهمیشوند.
صنایعنساجیدرحالرشدبودهوسهممنسوجاتتهیهشدهازچندماده
اولیهنیزبهطورمداومدرحالافزایشاست.جامعهوقانونگذارانبرایکمک
بهحفظمحیطزیست،خواستارراهکارهایسریعبرایبازیافتایننوعاز
منسوجاتهستند.اینپروژهعالوهبربستنحلقهایکهشروعآنبامواد
اولیهخاماستقصدداردتابازیافتیمفیدوموثرانجامدهدبهطوریکه

ویژگیهایمحصولنهاییمشابهیکمحصولنوباشد.

درحالحاضربازارنخهایزیستیتاحدیمحدوداستاماعالقهبه
نخهاییبامنشاطبیعیروزبهروزدرحالافزایشمیباشد.بهگفتهیکیاز
مقاماتارشدکمپانیفولگاراسپیای-برندمطرحبینالمللیدربازارالیاف
بشرساخت-برندهایزیادیدرراستایافزایشتقاضایمصرفکنندگان
برایپوشاکپایاوزیستسازگار،ازنخهایزیستیبامحدودهیقیمتی
متفاوتدرتولیدمجموعههایخودبهرهمیگیرند.مدیربازاریابیفولگار،

النگاروسیمیگوید:نرخرشدنخزیستیEvoمحصولکمپانیفولگار
بسیارباالوبیشاز30درصددرسالاست.ایننخهمچنانیکمحصول
جدیدمحسوبمیشود.درکل،موفقیتاینمحصولدربازارپاداش
تعهدوسرمایهگذاریکمپانیوباعثرضایتماست.فولگاردرطولسه
سالگذشتهبرنامهیجامعیرادرزمینهیپایاییآغازکردهوسرمایه
گذاریهاییرادربخشتحقیقوتوسعهوتولیدمحصوالتتهیهشدهاز
مواداولیهخامبازیافتییامواداولیهطبیعیانجامدادهاست.محصوالتو
روشهایتولیدکمپانیفولگاردرزمینههایمختلفیدارایتاییدیهپایایی
هستندازجملهارزیابیچرخهعمروارزیابیاثراتزیستمحیطیناشی
ازفرایندهایتولیدی.عالوهبرآنالیافنایلونQ-Nova6/6محصول
اینکمپانیباشاخصHiggمطابقتدارد.بهگفتهیگاروسیبرخالف
نخهایپلیآمیدیمتداولکهتقاضابرایآنهادرهمهبازارهاوجوددارد،
نخهایپلیآمیدیزیستیبهدلیلهزینهوعملکردفنیخودتنهادر

لباسهایخاصوممتازمورداستفادهقرارمیگیرند.

مترجم: مهندس آزاده موحد                                                    
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بهبودخواصمحافظتیالیافنایلونبافناوریهایجدید
برندتخصصیکمپانیاینویستایاهمانکوردورادرزمینهیفناوریهای
تولیدالیافوپارچههاییباکاراییباالفعالیتمیکند.اینالیافوپارچهها
درطیفگستردهایازمحصوالتنظیرلباس،کیف،بستهبندی،کفشوهر
محصولیکهدواموماندگاریدرآنمهماست،مورداستفادهقرارمیگیرند.
اینکمپانیباداشتنپیشینهایکهنازفعالیتدرزمینهمحصوالتارتشی/
نظامیوتاریخچهای50سالهازنوآوریوارائهیراهکارهاییدرتولید
محصوالتبادوام،چندیندههاستکهبهتولیدپارچههاییبرایاستفاده
درابزارولباسهایمحافظمیپردازد.درحالحاضرمشتریانکوردورا
سازمانهای نظامی، نیروهای سایر آمریکا، ارتش زیرشاخههای تمامی
انتظامیدرسرتاسرجهانوهمچنینتامینکنندگانپوشاککارومحافظ
میباشند.برندکوردورادرراستایتامینسطحباالتریازمحافظتاقدام
بهسرمایهگذاریدرتولیدفناوریهایجدیدبرایماندگاریودوامبیشتر
عملکردمحصولودرعینحالرفعسایرچالشهایبحرانیدرصنعت
کردهاست.درنتیجهفناوریهایاخیرکمپانیکوردوراباترکیبایدههاو
جنبههایمختلفبرهردوبازارپوشاککاریمحافظولباسهاینظامی

تاثیرگذاراست.
سرمایه گذاری

کمپانیاینویستابهعنوانشرکتمادربرندکوردورایکیازبزرگترین
تولیدکنندگانالیاف،پلیمرهاوواسطههایشیمیاییدرجهاناست.این
کمپانیدرسال2017بیشاز65میلیوندالردرزمینهیتجهیزاتمدرن
وبهروزتولیدالیافپلیآمید6/6درکارخانهخودواقعدرشهرکمدنایالت
کارولینایجنوبیسرمایهگذاریکردهاست.اینکارباعثگسترشظرفیت
تولیدالیافپلیآمید6/6برایاستفادهدرمواردکاربردیمختلفشده
استبرایمثالظرفیتتولیدالیافتخصصیبااستحکاممخصوصباالدر
آمریکاافزایشچشمگیرییافتهاست.اینالیافدرپارچههایکوردورابرای
کاربردهاینظامیمختلفنظیرکیف،کولهپشتی،جلیقههایضدگلوله
وهمچنینکاربردهایتجاریمانندلباسکار،موتورسیکلتوغیرهمورد

استفادهقرارمیگیرند.
نوآوری

تیمتحقیقوتوسعهکمپانیاینویستادرنخستینکارخانهتولیدپلیآمید
6/6جهانواقعدرشهرسیفورد،دالویربهموفقیتغیرمنتظرهایدستپیدا
کردهاست.الیافاستیپلجدیدکمپانیاینویستابااستحکاممخصوصباال
تحتعنوانT420HT بهمنظوربهبوداستحکاممرکزیپارچههایکودورا
بهویژههنگامترکیبباالیافطبیعینظیرپشمیاپنبهطراحیشدهاست.
اینلیفمستحکمترینلیفپلیآمید6/6میباشدکهاینویستاتابهحال
تولیدکردهاست.یکیازتولیدکنندگانمطرحپوشاککاردرآمریکاکه
تخصصآندرزمینهپوشاکمحافظمیباشد،بهسرعتازپارچهتهیه

شدهازالیاف T420HT درتولیدمحصوالتخوداستفادهکردهاست.ارتش
آمریکاوسایرکشورهانیزاینمحصولرادرتولیدنسلآیندهییونیفرمهای
جنگیسبک،تنفسپذیروسریعخشکشوندهبهکارخواهندگرفت.برند
کوردورااخیرابایکیازتامینکنندگانمحصوالتنظامییعنیکمپانی
CryePrecisionبررویفناورینسلجدیدیونیفرمهاینظامیهمکاری

کردهاست.اینیونیفرمهاقراراستهمسبکودارایراحتیدرحرکت
باشندوهمدوامپارچههایکوردوراراداشتهباشند.یونیفورمجدیدکه
G4 نامداردازپارچهیVTXRipstopکمپانیکرایپریسیژنوپارچهی

NYCOExtremeکوردوراتهیهشدهاست.برایکسببیشتریندوام

درآستینهاوشلوارلباسازفناوریالیاف T420HT اینویستابهرهگرفته
شدهاست.

SDN فناوری
سرمایهگذاریاینویستادرکارخانهیکمدنکارولینایجنوبیهمچنین
باعثتسریعفرایندتولیدSDNیانایلونرنگرزیشدهدرمحلولشدهکه
کاملکنندهفرایندهایتولیدیموجوددرکارخانهمیباشد.یکیازمزایای
مهمفناوریSDNایناستکهرنگزادرطولفرایندتولیددرونالیاف
حبسمیشود.اینامرباعثبهبودثباترنگیدراجزایمنسوجیمختلف
)برایمثالپارچهیانوار(ابزاروتجهیزاتنظامینظیرجلیقهضدگلوله،
کفشوغیرهکهدرآناستانداردسازیرنگالزماست،میشود.ازدیگر
SDN6/6ویژگیهایپارچههایکورودایتهیهشدهازالیافپلیآمید
میتوانبهمقاومتبهبودیافتهدربرابررنگپریدگیناشیازامواجفرابنفش
وهمچنینمقاومتعالیدربرابرسایشوپارگیاشارهکرد.کمپانیاینویستا
همچنینفناوریکاهشاثرامواجمادونقرمزنزدیکوهمچنینقابلیت
بازتابامواجمادونقرمزباطولموجکوتاهرانیزبرایالیافنایلون6/6 

SDNبهثبترساندهاست.

ویژگیهایفوقنهتنهادربخشنظامیبلکهدرتمامبازارهایتجاریکه
حفظهویتسازمانیدرآنهایکعنصرکلیدیمیباشد،ازاهمیتزیادی

برخورداراست.
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نهتنهاپایهواساسیونیفرمهایجنگینسلآیندهراشکلمیدهدبلکه
تبدیلبهیکانتخابمناسببرایاستفادهدرلباسهایکارمحافظنیز
خواهدشد.پارچههایکوردوراتهیهشدهازفیالمنتپلیآمیدSDNدر
لباسهایکارمورداستفادهدرصنایعمختلفنظیرساختوساز،تولید،
مهندسی،خدماتایِمنیوحملونقلنیزبهکارگرفتهمیشوند.این
پارچههادربرابردماهایباالیشستشوهایصنعتیمکررمقاومندودارای
ثباتشستشویی،مقاومتسایشیومقاومتدربرابرپارگیعالیهستند.

بهبود قابلیت محافظت
استفادهازپارچههایفنیکوردوراتهیهشدهازالیافاستیپلوفیالمنتی
پلیآمید6/6باموفقیتازبخشنظامیبهبازارپوشاکمحافظگسترش
یافتهاست.برایمثالپارچهکوردوراNYCOExtremeترکیبیازالیاف
اینویستاT420HTوپنبهاستکهباساختارهایتاریپودیمختلفو
درصدهایمختلفیازدولیفبافتهمیشودتابیشترینمیزانراحتیو
محافظترادرشرایطآبوهواییگرمومرطوبفراهمکند.فناوریفوق

دولتروسیهاعالمکردهاستکهقصدداردتامبلغ100میلیوندالربه
تولیدکنندگانداخلیبرایخریدتجهیزاتوماشینآالتنساجیجدید
اختصاصدهد.بهگفتهیوزیرصنایعوبازرگانیروسیه،دنیسمانتروف
کهخودشخصامسوولامورمربوطبهصنایعنساجیاست،بخشعمده

دیجیتالیکردنفرایندتوسعهمحصولورهایییافتنازنمونههایفیزیکی
نهتنهاباعثصرفهجوییدرهزینههابلکهباعثسرعتوانعطافپذیری
بیشترزنجیرهتامیننیزمیشودکهدرنتیجهیآنسودآوریافزایشپیدا
میکند.بهکارگیریعلمرباتیکاینپتانسیلراداردتاساختارصنعتیرا
تغییردهد.بهگفتهیرییسفدراسیونبینالمللیپوشاک،هانبکپساز

اینبودجهبهخریدماشینآالترنگرزیجدیداختصاصخواهدیافت.
مانتروفگفتکهدرحالحاضربیشترماشینآالترنگرزیمورداستفاده
درصنایعنساجیدردورانشورویسابقنصبشدهاستونیازجدیبه

مدرنیزاسیونفنیدارد.
اوهمچنیناشارهکردکهدرحالحاضرتولیداینتجهیزاتدرداخل
روسیهکافینیستوبیشتربودجهدولتیبایدصرفخریدماشینآالت
ازکشورهایخارجیشود.بهگفتهیمانتروفدرزماناتحادجماهیر
شورویاینکشوردارایدانشگستردهایدرزمینهیرنگرزیدرصنایع
نساجیبودهاستامابیشترآنبهدنبالفروپاشیکشوردرسال1991و
بحرانهایسیاسیواقتصادیپسازآنازبینرفتهاست.درحالحاضر
بخشعمدهیتجهیزاتوماشینآالترنگرزیروسیهازکشورهایاتحادیه
اروپابهویژهآلمانوهلندتامینمیشودودولتوتولیدکنندگانداخلی

قصددارنداینروندراهمچنانادامهدهند.

بودجه100میلیوندالریروسیهبرایماشینآالترنگرزی

تغییرشکلصنایعپوشاکبااتوماسیون

تولیدیکمحصولبهسرعتمیتواننمونهیدیجیتالآنرابهمشتریان
بالقوهنشاندادوچنانچهموردقبولمصرفکنندگاننباشد،آنمحصول
اصالتولیدنخواهدشد.اینتنهایکنمونهازنحوهیبهبودعملیاتازراه
دیجیتالیشدنوایجادیکموازنهقدرتدرزنجیرهتامیناست.درحال
حاضربخشیازفرایندکنترلکیفیتنیزدیجیتالیشدهوامکانارزیابی

توسطخودتولیدکنندگاندریکمحیطدیجیتالفراهمشدهاست.
البتهبکعقیدهداردکهبهزودیوحتیدرآیندهینزدیکاحتمالاین
کهبخشبزرگیازتولیداتجهانیپوشاکتوسطرباتهاانجامشود،
وجودنخواهدداشت.فدراسیونبینالمللیپوشاکمهمترینفدراسیون
تولیدکنندگانپوشاک،انجمنهایآنهاوصنایعپشتیباندرجهاناست.
دراینفدراسیون،انجمنهایپوشاکازبیشاز40کشورعضوهستندکه
نمایندهیبیشاز150000شرکتتولیدکنندهمحصوالتوخدماتدر

صنایعپوشاکمیباشند.
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رشدونوآوریدرصنایعنساجیهند
افزایشنوآوری،افزایشمصرفداخلیووجودتقاضابرایصادراتباعثبه
وجودآمدنامیددرصنایعنساجیهندشدهاست.صنعتنساجیکهیکی
ازصنایعکهنهندبهشمارمیرود،نقشبسزاییدرصاداتاینکشور
ایفامیکندوهمچنیننقشمهمیدراستخدامشمارزیادیازنیرویکار
ماهروغیرماهردارد.صنایعنساجیدرحالحاضرحدود2درصدتولید
ناخالصداخلیهندوحدود10درصدمحصوالتتولیدشدهو14درصد
مجموعشاخصتولیداتصنعتیرابهخوداختصاصمیدهد.تغییرات
اخیردررابطهباسیاستعدمکسبدرآمددرنوامبر2016وارائهمالیات
خدماتوکاالهادرژوییه2017باعثایجاداخاللدرکلاقتصادکشور
شد.اینصنعتبهشدتشکنندهکهفعالیتآنعمدتاباپولنقدبودو
محصوالتیرابرایمصرفانبوهتولیدمیکردبهدلیلرژیممالیاتیاصالح
شدهدچارعقبافتادگیشد.پیشبینیمیشودصنایعنساجیهندعلی
رغماینعقبافتادگیاز120میلیارددالربه250میلیارددالردرپنج
سالآیندهبرسدوپتانسیلباالیخودرادرتمامیبخشهاینساجینشان
دهد.هنددرزمینهتجارتنخدرجهانبهیکتامینکنندهیمطرحتبدیل
شدهاست.بهمنظورحفظوبهبوداینبرتریورفعنیازهایموجوددربازار
داخلیبراینخباکیفیت،بایدمیزانسرمایهگذاریهادربخشماشینآالت
ریسندگیافزایشپیداکند.همچنینبرایرفعنیازهایبازارصادراتیونیاز
روبهرشدبرایپوشاکباکیفیتدربازارداخلیبایدسرمایهگذاریدر
بخشهایپسازریسندگیبرایمثالتولیدپارچهوتکمیلرانیزافزایش
داد.درنتیجهدولتهندودولتهایمحلیدرحالافزایشبودجهوسرمایه
میباشند.عالوهبرآناحتمالدارددولتهندبرایدسترسیبهتربهبازار،
توافقنامههایتجاریآزادیراباکشورهایمهممصرفکنندهامضاکند.
عالوهبرآنبهروشاتوماتیکوبدونتاییداولیهدولتامکانسرمایهگذاری
مستقیمخارجیدربخشنساجیهندوجوددارد.برایناساسانتظارمی
رودتعادلخوبیبینمدرنیزاسیونوایجادسرمایههایجدیدبرقرارشود.
تجارتالکترونیکنقشمهمیدرصنایعنساجیوپوشاکهندایفامیکند.
مشتریانازاینطریقمیتوانندبهآسانیبایکدیگرارتباطداشتهباشندو
کسبوکارهاهمبهتجارتبپردازند.درحالحاضرشرایطبهگونهایاست
کهتجارتالکترونیکبربازارحکمفرمامیباشدوهرشرکتیکهخواهان
رشدوترقیاستبایدحضورآنالینهمداشتهباشد.البتهمشتریانهمچنان
ترجیحمیدهنددرهنگامخریدماشینآالتدرزمینههایمختلفینظیر
قابلیتهایفنی،ویژگیهایماشینوغیرهبهصورتشخصیحضورداشته
باشند.امروزهبهکارگیریواستفادهازپیشرفتهترینابزارموجوددربازار
برایکسبوکارهاینساجیازاهمیتزیادیبرخورداراست.البتهدر
زمینهیتجارتماشینآالتسنگینبیشترمعامالتبهصورتحضوریو
بامکالمههایشخصیصورتمیگیردچونپایمیلیونهاروپیهدرمیان
است.بااینوجودهنوزافرادیدراینصنعتهستندکهسعیدارنداز
طریقیکفناوریالکترونیکبرایخریداجزاوقطعاتدرمسیرآنالین

شدناینمعامالتگامبردارند.برایمثالکمپانیانحصاریماشینآالت
الکشمی،پیشرودرعرصهماشینآالتریسندگیدرجهانیکیازاولین
”e-spares“شرکتهایفعالدراینزمینهبودهوابزاریراتحتعنوان
معرفیکردهاست.کلاینپروسهازگفتگویاولیهگرفتهتاسفارشگذاری
وپرداختبهصورتآنالینانجاممیشود.اینکارنهتنهاباعثکاهشزمان

سفارشگذاریمیشودبلکهتجربهکلیخریدرابهبودمیبخشد.
انقالب صنعتی چهارم  

منسوجاتزمانیمحدودبهصنایعدستیبودنداماامروزهتبدیلبهصنعتی
علمی،مهندسیشدهوبسیارهمهگیرازانواعالیافوفناوریهاشدهاند.این
بخشاکنونشاملمهندسیمکانیک،الکترونیک،کامپیوتر،شیمیوغیره
میشود.صنایعنساجیباتغییرترندهاوافزایشتقاضاهایمشتریانتغییر
شکلدادهتابتواندپاسخگوینیازهایموجودباشد.انقالبصنعتیچهارمیا
همانصنعت4وبهکارگیریهوشمصنوعیدرماشینآالتنساجیموج
جدیدیازنوآوریرابرایاینصنعتبهارمغانآوردهاست.پیشرفتهای
صورتگرفتهاینامکانرابرایکمپانیبهوجودمیآوردتاازراهدور
ماشینآالتخودراکنترلکندودرزمینهیجمعآوریوتجزیهوتحلیل
دادههانیزبهپیشرفتبرسد.چنیننوآوریهاییامکانبررسیواندازهگیری
جزییاتتولیدیکماشینوکارخانهوهمچنینکاراییآنماشینرابافشار
یکدکمهفراهممیکند.هرمشکلیدرنرمافزارماشینرخدهدتوسط
تولیدکنندگانماشینازهمانکارخانهتولیدیقابلکنترلمیباشد.در
مجموعآیندهصنایعنساجیهندباوجودافزایشتعدادنوآوریهاوافزایش
مصرفداخلیوهمچنینتقاضابرایصادرات،نویدبخشبهنظرمیرسد.
رشداقتصادیسریعباعثافزایشدرآمدقابلتصرفودرنتیجهافزایش
تقاضابرایمحصوالتمیشودکهنتیجهیآنبزرگترشدنبازارداخلی
است.عالوهبرآنهجوممدهایغربیمنجربهایجادتغییراتچشمگیرو
ثابتیدرترندهایمدهندشدهاستکهصنعتنساجیبایدپاسخگویآن
باشد.درحالحاضربازارداخلیپوشاکومحصوالتالیفاستایلهند85
میلیارددالرتخمینزدهمیشودوانتظارمیرودتاسال2025به160

میلیارددالرهمبرسد.
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کفشهایوگانتحولیدرصنعت

وگانیسـمباعـثایجـادتغییروتحـولدرایـاالتمتحدهآمریکابـهویژه
درچنـدسـالاخیرشـدهاسـت.بسـیاریازآمریکاییهابـرایکمکبه
حفـظسـالمتخـودوکاهـشوزنبهوگانیسـمیاگیاهخواریمتوسـل

شـدهاند.
الزمبـهذکـراسـتکهایـنمبحثتنهامحدودبهآشـپزخانهنمیشـود
وهـرشـخصمیتوانـدالیفاسـتایلخـودرانیزدرجهـتمحصوالت
وگانتغییـردهـد.ایـنمحصوالتضمـنحفظمحیطزیسـتازقربانی
شـدنحیوانـاتنیزجلوگیریمـیکنند.کاهشتقاضابـرایمحصوالت
حیوانیمنجربهکاهشمحسـوسانتشـاراتکربندرمحیطزیستمی
شـود.درواقـعوگانیسـمبهنفعهمهاسـت؛مصرفکننـدگان،حیواناتو
محیـطزیسـت.صنعـتکفشهـایوگانیکصنعـتجدیداسـتکه
انـواعکفشهـایمـدروزدرآنموجودمیباشـد.درزیـربهمعرفیچند

برندوگانپرداختهشـدهاسـت:
MooWho:موهـویـکبرندوگاناسـتکـهبهتولیدکیـف،کیفپول،

تیشـرت،کتابوسـایراکسسـوریهایمختلـفمیپـردازد.اینبرند
درشـهرهاینیویورکولسآنجلسدارایفروشـگاهبودهوامکانخرید
آنالیـنازآننیزبهصورت24سـاعتهوهفـتروزهفتهوجوددارد.کیف

وکفشهـایموهـوچیزیازمحصـوالتبهروزوترنـدیکمندارند.
Zappos:زاپـوسیـکبرنـدکفـششـناختهشـدهمـیباشـدکـهدر

طولبیسـتسـالاخیربیـنمردممحبوبیتیافتهاسـت.زاپـوسدارای
برندهـایمختلفـیبـرایزنـان،مـردانوکـودکاندرهـرسـنوبـاهر
اسـتایلیمـیباشـد.چیـزیکهبسـیاریازمـردمدربـارهایـنبرندنمی
داننـدایناسـتکـهکلفراینـدتولیدکفشهـایاینبرندوگاناسـت.
Jambu & Co:جامبـویـککمپانـیدوسـتدارمحصـوالتوگانبـوده

کـهتمرکـزخودرابـررویاسـتایل،طراحی،راحتی،عملکردوسـهولت
اسـتفادهگذاشـتهاسـت.توجهآنهابیشـتربهظاهرترندیمحصوالت
اسـت.کفشهـایورزشـیوروزمرهیایـنبرندیکانتخـابعالیبرای

الیفاسـتایلماجراجویانهیشماسـت.کفشهایجامبوضدآب،دارای
کفـیتهیـهشـدهازفومحافظـهداروکامالوگانمیباشـند.

Torms:شـهرتایـنبرنـدبهدلیـلبرنامهاهـداییکبهیکاسـت.به

ازایهـرجفـتکفشـیکهاینکمپانیبـهفروشمیرسـاندیکجفت
کفـشبـهبچههایسرتاسـرجهاناهـدامیشـود.اینبرندمسـوولدر
قبـالمسـایلاجتماعـیدرحاضربرایکمـکبهتوقفحیـوانآزاریدر
سـطحجهـاناقدامبهمشـارکتدرپروژهکفـشهایوگانکردهاسـت.

مزایای بیشتر کفش های وگان
بازیافـت:بارونقکفشهـایوگانکاالهایبازیافتیازاهمیتبیشـتری

برخـوردارشـدهانـد.اینامـرباعثکاهشضایعاتمیشـود.
دوام: فنـاوریبـدونچـرمکفشهـایوگانارزشپولصرفشـدهبرای
آنهارادارد.فناوریمیکروفایبرباعثدوامواسـتحکاممیشـود.حتیبا
تیـغهـمنمـیتوانبـررویآنهاخراشایجـادکرد.اینکفـشهابرای
افـرادعالقمنـدبهفعالیتهایزیادبیرونازخانهبسـیارایدهآلاسـت.

راحتـی:کفشهـایتهیهشـدهازجایگزیـنهایچرمسـبکتروراحت
تـرهسـتند.آنهـابـرایمشـاغلیکـهدرآنبایدمـدتزمانـیطوالنی
سـرپاایسـتاد،عالیبـودهوبهدلیلنداشـتنوزناضافیبرایسـالمتی

مفیدند. شخص
کنترل شـرایط آب و هوایی:بسـیاریازکفشهایورزشـیوگاندارای
قابلیـتکنتـرلآبوهواییمحیطاطرافهسـتند.آنهاهیچگاهبیش
ازحـدگـرمیاسـردنخواهندشـد.کفیهـایکفشبهجـذبرطوبتاز
پـاکمـکمـیکنـدودرنتیجهباعثحفظتعـادلدماییپامیشـود.

تمیـز کـردن آسـان: جنـسوبافتارکفـشهـایوگانباعثمیشـود
تمیـزکـردنآنهـابـهطـرزباورنکردنیراحتباشـد.بایکتکـهپارچه
وپـاککـردنگـردوخـاکازرویآنهـاظاهرینوپیـداخواهندکرد.
صنعـتگوشـتیکـیازبـزرگترینصنایعیاسـتکهنقشزیـادیدر
آزادسـازیگازهایمضردرمحیطزیسـتدارد.دراینزمینهنقشچرم
هـمبسـیارپررنگاسـت.بـاحرکتجامعهبهسـمتپوشـاکوغذاهای
وگانوحـذفنیـازبـهچرموسـایرمحصوالتحیوانی،انتشـارکربننیز
کاهـشپیـدامـیکنـد.انتشـارتکربـنارتباطمسـتقیمباگرمشـدن
کـرهزمیـندارد.درنتیجـهانجـاماقدامـاتفـوقبـهنفعمحیطزیسـت
اسـت.کفـشهایوگانترندی،راحتوبسـیارخوشاسـتیلبـودهودر
کشـورهایمختلفدرحالرواجهسـتند.هرکسیباسـرمایهگذاریدر
ایـنزمینـهنقـشخـودرادرکمـکبهمحیطزیسـتوکاهـشحیوان
آزاریوسـوءاسـتفادهازحیوانـاتبـیگنـاهایفـاخواهـدکرد.مـدوگان
انتخـاببدیهـیافـرادیاسـتکهنسـبتبهمحیـطزیسـتوجامعهی

خوداحسـاسمسـوولیتمیکنند.
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نادیدهگرفتننیازهایداخلیازسویکارخانجاتنساجیاندونزی

نمایشجدیدترینماشینآالتنساجیکمپانیریتردرنمایشگاهایتماآسیا

باوجودآنکهدولتاندونزیبسیاریازکارآفریناننساجیرابهرفع
نیازهایداخلیدرکشورتشویقمیکنداماتعدادزیادیازآنهاصادرات
راانتخابمیکنندوبهدنبالفرصتهایجدیدیهستندکهدرپیروابط
تجاریبینایاالتمتحدهآمریکاوچینپیشخواهدآمد.هدفاصلی،رفع
کاملنیازهایداخلیوکسبارزشصادرات30میلیارددالریمیباشد.
پیشبینیمیشودباتوجهبهرونقبازارصادرتوافزایشتقاضاهای
داخلی،صنایعنساجیوتولیداتنساجیاندونزینیزرشدخودراازسر
بگیرد.درآمدحاصلازصنایعنساجیوپوشاککشورتنها13میلیارددالر
است.هدفتعیینشدهباتوجهبهبرنامهیجدید،کسبدرآمد30تا50

میلیارددالریبینسالهای2025تا2035میباشد.

کمپانیریتردرنمایشگاهماشینآالتنساجیایتماآسیاکهازتاریخ15
تا19اکتبر2018درشانگهایبرگزارخواهدشد،جدیدترینمجموعهی
ریسندگیدیجیتالخودرابهنمایشخواهدگذاشت.کمپانیریترکهمرکز
آندرسوییسواقعشده،یکیازمهمترینتامینکنندگانسیستمهای
ریسندگیالیافاستیپلکوتاهدرجهاناستوتمامیفرایندهایمربوطبه
مقدماتریسندگیراپوششمیدهد.ریتربامجموعهیجدیدریسندگی
دیجیتال،صفحهیجدیدیرادردیجیتالیشدنکارخانجاتریسندگیباز
کردهاست.پلتفورمجدیدشاملسیستمریسندگیروتوردرایتمایآسیابه
UPtimaنمایشگذاشتهخواهدشد.سیستمهایدیجیتالفعلیریتریعنی
وSPIDERwebنیزازاواسطسال2019بهمجموعهریسندگیدیجیتال
منتقلخواهندشد.سیستمUPtimaباعثافزودهشدنهوشبهامور
مربوطبهحفظونگهداریدرکارخانجاتریسندگیمیشود.اینسیستم
براساسپارامترهایمشاهدهشدهوتجزیهوتحلیلکالندادهها،دادههای
عملکردیمهمراجمعآوریکرده،انحرافاتراشناساییوخطاهایاحتمالی
درآیندهوحتینواقصرامشخصمیکند.ریترازماشینهایریسندگی
رینگG 37و38Gوماشینهایریسندگیکامپکت47Kو48Kدر
نمایشگاهرونماییخواهدکرد.ماشینهایسری8برایبازارهاییکهدارای
محدودیتپرسنلهستندودرضمنتقاضابرایانعطافپذیریوکیفیتنخ
زیاداست،مناسبمیباشد.مشتریانباوجودچنینمدلهایجامعوکاملی
ازمزایایاتوماسیوندرباالترینحدآن،بیشترینکاراییوانعطافپذیری
کاملبرایتولیدنخهایاستانداردوویژهبرخوردارمیشوند؛اینماشینها
دارایمحرکالکترونیکسیستمکشش،سیستمیکپارچهنظارتبرهرکدام
ازاسپیندلهاوابزاریکپارچهبرایایجادنخفانتزیمیباشندکهدرنمایشگاه
ازآنهارونماییخواهدشد.ماشینهایسری7نیزبرایبازارهاییطراحی
شدهاندکهدرآنهاکمبودپرسنلچندانمطرحنیستولیتقاضابرای
انعطافپذیریوکیفیتنخزیاداست.اینماشینهابهدلیلدارابودنگستره
کاربردیبدونمحدودیتحتیبرایتمامینخهاخاص،سطحباالییاز
انعطافپذیریرادراختیارمشتریقرارمیدهند.اسپیندلجدیدLENAکه
میتوانبهعنوانیکآپشنیاانتخابازآناستفادهکردوچهارمدلهمدارد،

باعثصرفهجوییهایبیشتردرمصرفانرژیمیشود.ازسیستمریسندگی
کامپکتEliTeنیزمیتوانبهعنوانیکآپشندرسهماشینریسندگی
رینگمتداولG،32G 37و38Gاستفادهکرد.کمپانیریترهمچنین
ماشینفیتیلهبایکنواختکنندهخودکار26RSB�Dرانیزدرنمایشگاه
شانگهایبهنمایشخواهدگذاشت.اینماشینبهدلیلارائهکیفیتممتاز،
هزینههایپایینتولیدواجراونگهداریآسانموردتوجهقرارگرفتهاست.
ماشینهایجدیدCWXکهباعثگسترشزمینههایکاربردیماشینهای
بوبینپیچیمیشوندنیزبخشیازنمایشگاهخواهندبود.بخشخدماتپس
ازفروشریترنیزبااستفادهازیکسریراهکارهایمدرنیزاسیون،عملکرد
ماشینآالتموجودریتررابهبودبخشیدهاست.برایمثالواحدبرداشت
ریترکهازراهکارهایاخیراینکمپانیبهشمارمیآید،باعثافزایشتولید
عدلبازکنخودکارUNIflocA11ورساندنآنبهحداکثر1400کیلوگرم
درساعتمیشود.بااینروشتا20درصددرمصرفانرژیوهمچنیندر
هزینههاینگهداریوقطعاتیدکیصرفهجوییخواهدشد.کمپانیریتر
درایتمایآسیامثالهاییعملیوتعاملیازچهارفرایندمختلفارائهخواهد
کرد.اینمثالهاشاملسیستمهایریسندگیباماشینریسندگیرینگ
32G،ماشینریسندگیکامپکت47K،ماشینریسندگیروتور36Rو

ماشینریسندگیایرجت26Jخواهدبود.
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کمپانیسیکوالدرایندورهازنمایشگاهپریمیرویژنکهاز19سپتامبردر
پاریسبرگزارشده،خالقیتوتعهدبهمحیطزیسترادرکنارهمبهنمایش
گذاشتهاست.درنمایشگاهامسالپنجپارچهکهازالیافسیکوالتهیهشده
اند،دربخشجدیدمواداولیههوشمندبهنمایشگذاشتهمیشوند.کمپانی
سیکوالباعثایجادهمکاریبینصنعت،سازمانهایمردمنهاد،انجمنها
ومقاماتملیومحلیدرراستایآپسایکلیابهیافت)تبدیلضایعاتبه
مواداولیهیامحصوالتجدیدباکیفیتبهتروزیستسازگارتر(ضایعات
پالستیکهایدریاییمیشود.برندسیکوالکهدرسال2016راهاندازی
شدنخستینبرندیاستکهازقایقهایماهیگیریوسایرابزارتمیزکننده
اقیانوسبرایجمعآوریوبهیافتضایعاتپالستیکیپیشازبازگشت

دوبارهیآنهابهصنعتاستفادهمیکند.
الیافسیکوالنقطهیشروعیبرایداشتناقیانوسیتمیزتروالیافیایده
آلبرایبازارنساجیدوستدارمحیطزیستاست.خواصفیزیکیاین

کمپانیبلژیکیپیکانول-پیشرودرعرصهتولیدوفروشفناوریهاوماشین
آالتبافندگی-درایندورهازنمایشگاهITMAAsia+CITMEکهازتاریخ
15تا19اکتبردرشانگهایبرگزارخواهدشد،ماشینهاینساجیجدید
خودرابهنمایشخواهدگذاشت.ماشینبافندگیرپیرجدیدپیکانولبانام
3.0GTMax�Iبراینخستینباردرایننمایشگاهبهدنیاینساجیمعرفی

نمایشخالقیتوپایاییتوسطکمپانیسیکوالدرنمایشگاهپریمیرویژن

ITMA Asia+CITME نمایشماشینهایجدیدپیکانولدرنمایشگاه

الیافمشابهپلیاسترخامبودهودراندازههاوباتکمیلهایمختلفیدر
دسترسمیباشد)الیافاستیپلوفیالمنتهایمداوم(.ازالیافسیکوال
میتواندرمواردکاربردیمختلفنظیرمد،لباسهایورزشی،جین،لباس
زیر،لباسشنا،کفشوهمچنینمبلمانخانه،خودرووپارچههایبیبافت
استفادهکرد.دربخشمواداولیههوشمندنمایشگاه،پنجپارچهجدیدکه
نشاندهندهیخالقیتموجوددرالیافسیکوالاست،عرضهشدهاست.

انگیزیراعرضهکرده کمپانیTextilSantanderinaپارچهشگفت
کهازصددرصدالیافسیکوالتشکیلشدهوبرایاستفادهدرکیفو
سوییشرتهایورزشیمناسباست.کمپانیLemarپارچهتاریپودی
سبکیرابهنمایشگذاشتهکهساختارزیباولطیفشآنرابرایاستفاده
درمایوهایمردانهکهطراحانآنبهدنبالبافتاربیشترهستند،مناسب
میسازد.اینپارچهکهدرتهیهآناز35درصدالیافسیکوالاستفاده
شدهپاسخخوبیبراینیازروبهرشدبرایالیافپایامحسوبمیشود.
کمپانیTextilSantanderinaپارچهدیگریرانیزعرضهکردهکهجنس
آنجیناستوبهجایاستفادهازپنبهدرآنازالیافالیوسل)70درصد(
وسیکوال)30درصد(استفادهشدهاست.اینپارچهسبکبودهوبرای
استفادهدرلباس،کیمونووشومیزهایزنانهمناسباست.پارچهدیگری
کهدرنمایشگاهامسالبهنمایشگذاشتهشدپارچهاینرموپایاوبا
وزنمتوسطبودهکهدرتهیهیآنالیافمرینوسارگانیک)73درصد(
Sampaioوسیکوال)27درصد(بهکاررفتهاستومحصولکمپانی
میباشد.کمپانیSofiletaنیزپارچهژرسهیبسیارظریفیراکهازالیاف
سیکوال)76درصد(واالستومرهایزیستسازگار)24درصد(تشکیل
شده،بهنمایشگذاشتهاست.اینپارچهبرایلباسزیر،لباسشنا،گنو

لگینگمناسبمیباشد.

GTMaxiوGT�Maxمیشود.اینمدلپسازموفقیتمدلهایپیشین
ساختهشدهاست.طراحیهایجدیدصورتگرفتهدراینماشینباعث
افزایشسرعتتولیدشدهاست.عالوهبرآنظاهرماشیننیزکامالبهروز
شدهوتوجهخاصیبهارگونومیوکاربریآسانآنشدهاست.درمجموع
چهارعددازاینمدلماشیندرنمایشگاهعرضهخواهندشدکهبهعملیات
بافندگیپارچهجین،پارچهپردهایگورخری،پارچهتزیینیژاکاردولیبل
خواهندپرداخت.چهارماشیندیگرنیزدرکنارماشینهایفوقطیف
گستردهیفرایندهایبافندگیپیکانولراتکمیلخواهندکرد.دوماشین
OptiMax�i190cmبهبافتپارچههایآرامیدیوپیراهنیمیپردازند.
درزمینهیماشینهایبافندگیایرجتنیزدوماشینبهبافتپارچههای

سبکوملحفهایمشغولخواهندبود.
دراینماشینهامیتوانکارایی،انعطافپذیریوصرفهجوییدرمصرف
انرژیراباهممشاهدهکرد.یکماشیننیزدرغرفهاشتابولیبهبافتپارچه
تریکوخواهدپرداخت.درمجموعدرنمایشگاهامسالنهماشینازپیکانول

نمایشدادهخواهندشد.
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است. بوده سازی شفاف مد، انقالب جنبش اساسی نکات از یکی
شاخصشفافیتمدکهاخیراتوسطاینکمپینبهچاپرسیده،نشان
میدهدکهبرندهایمطرحجهانینیزبهتدریجدرحالشفافسازی

زنجیرهتامینخودهستند.
معموالپنجسالبرایبررسیتاثیریکجنبشزمانکافیومناسبی
نیستامادراینموردعالیماولیهیتغییربرایهمهقابلمشاهده
است.جنبشانقالبمدکهاوایلیکایدهیاحساسیتلقیمیشد،
پسازتراژدیرعناپالزادربنگالدشکهمنجربهمرگبیشازهزار
و کرد جمع هم گرد را جهان سرتاسر از مشتاق افراد شد، کارگر
پنجمینهفتهآناز23تا29آوریلگذشتهبرگزارشد.اینرویداد
بارونماییازشاخصشفافیتمدآغازشدکهنشاندهندهاینبود
کهبرندهایبرترجهانیبهتدریجدرحالبهبودشفافسازیخود
هستند.سالگذشتهحتییکبرندهمامتیازباالیپنجاهدرصددر
اینشاخصکسبنکردهبوداماامسالامتیازدهبرندبین51تا60

درصدبودهاست.
البتهکریسامر،موسسجنبشانقالبمدعقیدهداردکههنوزراه
زیادیماندهتااینکههرکسیکهدرزمینهیتولیدپوشاکمردم
جهانفعالیتمیکندبتوانددرشرایطیمناسبوسالمزندگیوکار
کندبدونآنکهترسازدستدادنزندگیخودراداشتهباشد.فقر،
ناعادالنه،تبعیض، اتحادیهها،دستمزدهای نقضحقوقبشر،کمبود
آلودگیهایزیستمحیطی،ضایعاتوعدمشفافسازیهمهوهمه
درصنعتمدوجوددارد.برندخودسامربانامPachacutiپیشتر
درزمینهیشفافیتاساسیزنجیرهیتامینپیشگامبودهومختصات
هرمرحلهازفرایندتولیدراتوسطسامانهموقعیتیابجهانیمشخص
کردهاستازکشتزارهایمحلیومحلرشدکاههاگرفتهتاخانههای
مد انقالب جنبش که نیست دلیل بی پانامایی. کالههای بافندگان

منوطبهشفافسازیمیباشد.
درایندورهآدیداسوریباکموفقبهکسببیشترینامتیازشده
بناناریپابلیک، اسپیریت، ام، اند اچ پوما، برندهای آن از پس و اند
گپ،اولدنیوی،سیاندایوماکزانداسپنسرقرارمیگیرندکههمه
آنهاامتیازیبین51تا60از250کسبکردهاند.جنبشانقالب
نظر نقطه از5 را برندهایمطرحجهانی بعد به ازسال2016 مد
اساسیموردبررسیقراردادهاست:سیاستوتعهد،حکومت،قابلیت
ردیابی،فوتوفنومسایلموردتوجه.اینشاخصدرسال2017به
بررسی100برندپرداختوامسالنیز150برندرابررسیکردهاست.
برندهایاوریجینالکهدرسال2017موردمطالعهقرارگرفتهبودند
شاهدیکرشد5درصدیدرسطحشفافسازیخوددربخشهای

شفافسازیدرصنعتمد

مختلفبودهاند.سامرادامهمیدهد:55برنداز150برندموردبررسی
درحالانتشارلیستیازکارخانههایاصلیدرزنجیرهتامینخودیا
بهعبارتیدیگرجاییکهلباسهایآنهامعموالبرشداده،دوختهو
تکمیلمیشوند،هستند.اینیعنی37درصدبرندهاوخردهفروشان
دراینگزارشدرحالافشایتامینکنندگانخودمیباشندکهدر
مقایسهبا32درصدسالگذشتهافزایشداشتهاست.امسال32برند
تامینکنندگان از95درصد بیش نام فروش، وخرده برند از150

اصلیخودرامنتشرکردهاند.
تعدادکمیازبرندهافرایآنچهکهدرقالبتعهدشفافیتبیانشده،
ایندکس و نایک کانورس،جوردن، یعنی برند چهار میکنند. عمل
در نیز را خود اصلی کنندهی تامین تماس شماره و ایمیل آدرس
اند.سهبرندکانورس،جوردنونایکدرصد اختیارعمومقرارداده
کارگرانخارجیومهاجردرهرکدامازاینکارخانجاترانیزبیان
کردهاند.اگرچهاینموضوعدرامتیازدهیعنواننشدهاماجالباست
کهبدانیمبرندمارکزانداسپنسرتنهابرندیاستکهاینمسالهراکه
آیاهرتامینکنندهداراییکاتحادیهتجارییاکمیتهکارگریاست

یاخیررانیزلحاظکردهاست.
اینجنبشیکسرینتایجاتفاقیوناخواستهنیزبهدنبالدارد.این
برای کرده باز نیز تر برندهایجوان میان در را جنبشجایخود
مثالبرندNoNastiesکههفتسالاستمدمنصفانهرادراختیار
مصرفکنندگانهندیقراردادهاست.برندDeiveeنیزازمجموعهی
ارگانیکخودرونماییکردهاست.عالوهبرآناستفادهازمنسوجاتو
پوشاکپایادرعرصههایجدیدنظیریونیفورممدارسولباسهای

بیمارستانینیزبیشتربهچشممیخورد.
آبیشکجانی،رییساجرایینمایشگاهتجاریهندنیزباسامرهمنظر
استوعقیدهداردهنوزهمبرایاینکهبرندهایمدباالدستیدر
هندبهمبحثپایاییومدمنصفانهمتعهدشوندومشتریانبیشتری
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خواهانمدپایابهعنوانیکنیازاساسیباشند،راهدرازیپیشرو
کارگران و کهکشاورزان کند می تضمین منصفانه و پایا مد است.
کارخانجاتشرایطزندگیبهتریداشتهباشندوهمچنینبهمحیط

زیستنیزآسیبینرسد.
یا چهار طول در پایا های استارتاپ و برندها از ای گسترده طیف
پنجسالگذشتهدرهندشروعبهفعالیتکردهاند.درسالجاری
برندهایینظیرHuetrap،SoulSpace،DeiveeوAizomeنیز
بهاینجنبشپیوستهاند.عالوهبرآندرشیوهیمکالمهیبرندهای
هندیبزرگتروبااهمیتتردراینبارهنیزتغییراتیایجادشدهو
همهآنهابهطورجدیدرحالبررسیوارزیابیمدپایاومنصفانه

هستند.
شفافبتنیزبایدبهنوبهخودشفافباشد.سامرعقیدهداردکهموارد
زیادیازسبزشویی)واژهایاستکهبهدوروییانسانهایبهظاهر
دوستدارمحیطزیستاشارهداردبهاینصورتکهبانامحمایتاز
محیطزیستبهمحیطزیستصدمهمیزنند-مترجم(دراطرافما

وجوددارد.
دیگراینپرسشکهآیابرندهابهسمتشفافسازیحرکتمیکنند

یاخیرمطرحنیستبلکهچگونگیاینکارمهماست.
افشاسازیتامینکنندهیاصلی،زنجیرهتامینواطالعاتعملیاتیبه
سازمانهایمردمنهاد،اتحادیهها،انجمنهایمحلیوخودکارگران
کمکمیکندتاسریعتربرندهارانسبتبهحقوقانسانیونگرانی
هایزیستمحیطیآگاهکنند.عالوهبرآناینکارباعثمیشودتا
شهرتواعتباربرندهاحفظشودچونشرکتهامیتواننددرصورت
آگاهیازانجامتولیداتخوددرکارخانجاتغیرمجازسریعاواکنش

نشاندهند.
جنبشانقالبمدازایننظرکهبعضیازبرندهایباالدستیشفافیت
کرده عمل موفق دهند، نشان خود تامین ی زنجیره در بیشتری
است.شفافسازینقطهیشروعتغییراتابتداییوبهکارگیرییک
برنامهیاصولیترازلحاظپایاییدرفعالیتهایمختلفموجوددر

زنجیرهیارزشمنسوجاتمیباشد.
شاخصهایینظیرشاخصشفافیتمدبهبرندهاانگیزهیبهترشدن
برندوخردهفروشدرشاخص بامقایسه98 را این میدهد.سامر
شفافیتمدسال2017و2018دریافتهاست.هدفجنبشانقالب
مدایناستکهازطریقاینشاخصبرندهاسطحشفافیتوتعامالت
خودرادرزنجیرهتامینافزایشدهندوهرسالنمرهخودرانسبت

بهسالقبلبیشترکنند.
اثر آبشاری

،Huetrapشفافسازیبهموازاتپایاییحرکتمیکند.مدیربرند
معناست. بی سازی شفاف بدون پایایی میگوید: کارتیک سیبی

تالشماایناستکههرمرحلهراتاجاییکهامکانشهست،شفاف
سازیکنیم.منبعتامینماکمپانیEastmanExportsاستکه
خودمعتقدبهفرایندهایتولیدیشفافوپایامیباشد.دررنگرزی
محصوالتمااز90درصدآببازیابیو10درصدآبتازهاستفادهمی
شود.بنابراینبرایرنگرزیهرکیلوگرمپارچهکمتراز5لیترآبتازه
مصرفمیشود)میانگینجهانیآن80-30لیتراست(.فرایندهای
تولیدی مراحل در انرژی مصرف درصدی ده کاهش باعث کارآمد
مختلفمیشود.عالوهبرآنحدود20درصدانرژیمصرفشدهدر

فرایندهایتولیدیازمنابعتجدیدپذیرتامینمیشود.
نقشدولتنیزدراینمیانمهماست.

سامرمیگوید:بهطورحتمدرطولپنجسالگذشتهپیشرفتهایی
درصنعتمدصورتگرفتهوبرندهایزیادیازاهمیتنشراطالعات
درموردتامینکنندگانوعملکردخودوهمچنینفشارهایواردهاز
سویمصرفکنندگانوقوانینینظیرقانونبردهداریمدرنوقانون
شفافیتکالیفرنیادرزنجیرهتامینآگاهشدهاند.امیدواریمتاشاخص
شفافیتمددراینرابطهموثرویاریرسانباشد.دولتهانیزباید
شرکتهاراازلحاظقانونینسبتبهآنچهکهدرزنجیرهتامینآنها

رخمیدهدمسوولکنند.
تاثیرجنبشجهانیانقالبمددرهندبهعنوانکشوریکهنقشی
مهمدرصنایعنساجیوپوشاکوتامینپنبهدرجهاندارد،ازاهمیت

زیادیبرخوردارمیشود.
اینکشوردارایبرندهاوسیستمهایتولیدمتنوعیاست.بعضیاز
برندهایصنایعدستیازاینجنبشحمایتکردهاندورسانههای

اجتماعینیزبسیاربهآنپرداختهاند.
از که برندهایی تعداد هند در منصفانه کار و ملیکسب درشبکه
کالکشنمدمنصفانهخودرونماییکردهانددرحالافزایشمیباشد.
زنجیرههای در شفافیت مسالهی از بیشتری برندهای آن بر عالوه

تامینخوداستقبالکردهاند.
اگرچهجنبشپایاییدرهندهمچناندرمراحلابتداییخودبهسر
میبردامابهآرامیوباسرعتییکنواختازسویبرندهایصنعتمد
درحالپذیرشاست.شبکهملیکسبوکارمنصفانهدرهندازطریق
استانداردهاوتاییدیههایمربوطهبهتبلیغاصولیوجامعشیوههای

پایاییدراینکشورمیپردازد.
درحالیکهسفرکارخانجاتتولیدپوشاکهندبهسمتپایاییبرای
دردستگرفتنبازارهایبینالمللیکهآگاهیمصرفکنندگانازاین
مبحثدرآنهاروبهافزایشاست،آغازشدهنبایدتوجهبهآندر
بازارهایداخلیهندرانیزنادیدهگرفت.برایاینکهبحثپیرامون
پایاییبهبخشیازمذاکراتبرندهایباالدستیتبدیلشود،بهزمان

نیازاست.
 | پاییـز  2097



افزایشقابلیتجذبصدادرمنسوجات
بیشازنیمیاز15میلیوندفترکارموجوددرآلمانبهصورتپالن
بازطراحیشدهاند.اینمیزاندرانگلستانوآمریکایشمالیبیشتر
همهست.بیشترترندهایجدیدمعماریساختارهایبازوپیداست
کهازبتنیاشیشهتهیهمیشوندکهاینباعثضعفآکوستیکی
میشود.صداتوسطپنلهایآکوستیک،مبلمان،فرشوسقفهای
کاذبسوراخدارجذبمیشود.سروصدادرمحیطکارکهبهدلیل
صحبتکردنهمکارانبایکدیگرومکالماتتلفنیامریطبیعیاست،
سطحتمرکزکارکنانراکاهشمیدهد.براساسمطالعاتانجامشده،
بهرهوریکارکناندراثرصداهایایجادشدهدرمحیطهایکاریباز
تا10درصدکاهشمییابد.سروصدابردستگاهعصبیخودگردان
تاثیرگذاشتهوبهعنوانیکعاملاسترسزادرنظرگرفتهمیشود.
مطالعاتانجامشدهتوسطدفترفدرالآمارآلماننشاندادهاستکه
کارمندانسروصداوارتعاشرادومینمنبعمکررایجاداسترسهای
کاریمیدانند.اینامردررابطهبامرخصیهایاستعالجینیزبسیار
حایزاهمیتاست.عالوهبرآنتحقیقاتانجامشدهتوسطموسسه
Gallupنشاندادهاستکهکاهشانگیزهیکارکنانمنجربهزیان

اقتصادی118میلیاردیوروییدرسالخواهدشد.
هرجاییکهصداعاملایجادمزاحمتاست،افزایشمیزانجذبصدا
همضروریبهنظرمیرسد.عواملجاذبتهیهشدهازمنسوجاتبه
طورگستردهایدرفضاهایعمومی،قطارهاوسایروسایلحملو
نقلبهکارمیروند.پنلهایجاذبصدامعموالازعناصرمتخلخل
تشکیلمیشوندکهبهسقفوصلمیشود.ملحفههایتهیهشدهاز
مواداولیهجاذبصداکهمیتوانآنهارابهصورتعمودیازسقف
آویزانکردوبافلنامیدهمیشوند،یکانتخابدیگردراینزمینه
میباشد.ازفومهایپالستیکی،چوب،پالستربوردیاالیافمعدنینیز
محیطهای در که منسوجی جاذبهای تمام کرد. استفاده میتوان
عمومیمورداستفادهقرارمیگیرندبایددربرابرشعلهنیزمقاومباشند.
فیزیکیجذبصدا اساسهمبستگی بر ساختارعناصرجاذبصدا
میباشد.زمانیکهیکموجصوتیبهیکعاملجاذبصدابرخورد
میکند،انرژیجنبشیتبدیلبهانرژیگرماییمیشود.همانطورکه
درشکل1نشاندادهشدهاست،هرچهسطحمادهایکهموجصوتی
بهآنبرخوردمیکندبزرگترومتخلخلترباشد،ضریبجذبصدا

αبزرگتراست.

برایتضمینجذبامواجصوتیبافرکانسهایمختلفنیازبهماده
جاذبباضخامتهایمختلفمیباشد.اینامرمنجربهمصرفحجم
تعیین قبل از معماری طرحهای در و میشود اولیه مواد از زیادی
شدهکهدارایاشکالونورپردازیهایمشخصاست،قابلاستفاده
این با که را جاذبصدایی عناصر باید مشکل رفع برای نمیباشد.
به شرکت چند رابطه همین در کرد. تولید باشند، سازگار شرایط
تولیدپارچههایظریفوسبکبهمنظوربرآوردهکردنخواستههای
از بیشتر فرکانسهای برای منسوجات این اند. پرداخته مشتریان
2000هرتزموثرومفیدهستند.البتهبسامدپایهیاپایینترینصوت
ایجادشدهتوسطهرشخصبین125تا250هرتزاست.درنتیجه
از پایین)کمتر فرکانسهای بهجذب قادر خوبی به منسوجات این
400هرتز(نمیباشند.برایکسبنتایجمعقولدرجذبصداهاییبا
فرکانسصدایانسانبهمواداولیهیضخیمترینیازاست.جلوگیری
ازمصرفبیشازحدمواداولیهوافزایشفاصلهیبینجاذبودیوار

ضدصوتمنجربهجذببیشترمیشود)شکل2(.

سرعتذرهایصوتمعادلسرعتذرهدریکمحیطوفشارصوت،
انحراففشارموضعیمحیطدرهنگامانتقالیکموجصوتیاست.
به ای ذره سرعت و خود مقدار بیشترین به دیوار در صوت فشار
کمترینمقدارخودمیرسد.بهطورطبیعیتضعیفسرعتهایذره
ایباالازمقادیرپایینآنسادهتراست.بنابراینفاصلهیجاذبهای
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متخلخلتادیواربایدنقطهایباشدکهسرعتذرهایدرآنجادر
باالترینحدخوداست.

البتهدرعملهمیشهنمیتوانبرایکسببهترینقابلیتجذبصدا
توسطپارچههایجاذب،آنهارادربهترینموقعیتوبامناسبترین
فاصلهنصبکرد.درعوضفاصلهییکپردهتادیواریایکپارچه
است. کردن مشخص قابل عملی صورت به عقبی پنل تا مبلمان
بررویمنسوج تا است بیشترالزم بهبودجذبصدا برای بنابراین
تمرکزکرد.عواملمهمدراینرابطهعبارتندازتخلخل،مقاومتدر
برابرهواوالیهمرزیصوت.تمامیاینویژگیهادرابعادمیکروسکوپی

قابلدستکاریبودهوباتغییرضخامتومقطععرضیالیافمیتوان
آنهاراتغییرداد.

عرضی مقطع با الیافی گیری کار به با تحقیقاتی پروژه یک در
و سبک پارچه یک در صدا جذب قابلیت شدند موفق غیردایرهای
ظریفراافزایشدهند.همانطورکهدرشکل3مشاهدهمیشودبا
تغییرمقطععرضیالیافوتبدیلآنمثالبهشکلدانهبرف،سطح

آنافزایشپیدامیکند.
عالوهبرآنشیارهاباعثجهتدهیمجددوهدفمندامواجصوتی
میشوندکهبافضایخالیموجودبینهرکدامازفیالمنتهابهتر
هممیشود.بنابراینمیزانجذبصوتیافزایشپیدامیکند.ازاین
روشمیتوانبرایکاهشآلودگیهایصوتیموجوددردفترهای

کاریبازاستفادهکرد.

استفادهازمنسوجاتجدیدبرایضدمیکروبیکردندستگیرهدرهایبیمارستانی

یکشرکتاسپینافوابستهبهدانشگاهلیدزپسازهفتسالتحقیقموفق
شد.محصولجدیدیراتحتعنوانSurfaceskinsتولیدکندکهدارای
خاصیتخودضدعفونیکنندگیبودهوگفتهمیشودقادراستتامیزان
حضورباکتریهاراتابیشاز90درصدکاهشدهد.هدفدانشمنداناین
استکهبااستفادهازاینمنسوجخاصبهجایصفحاتآلومینیومیمتداول
درقسمتیازدرهایبیمارستانیکهدستبرایهلدادنوبازکردنبرروی
آنقرارمیگیرد،بهداشتدستهاراافزایشدهند.درهایبیمارستانیبا
توجهبهاینکهبارهاتوسطافرادمختلفلمسمیشوند،ازنظربهداشت
یکنقطهضعفمهمبهشمارمیروند.کافیستتایکنفربادستهایآلوده
دستگیرهرالمسکند؛پسازآنافرادیکهبعدازاوازدرعبورمیکنند
Surfaceskinsنیزمبتالخواهندشد.پدهایآنتیباکتریالمخصوصدر
باتوزیعمقداراندکیازژلالکلیبررویپددرزمانفشاردادنآن،سطح
رابرایاستفادهنفربعدیضدعفونیمیکنند.طراحیاینوسیلهکمهزینه
کهازسهالیهمنسوجبیبافتتشکیلشدهبهگونهایاستکهپساز
هفتروزیاهزاربارفشاردادن)هرکدامزودتراتفاقبیفتد(بایدعوضشود.
اینپدهایآنتیباکتریالجایشیوههایشستشویدستدربیمارستان
رانخواهدگرفتبلکهیکشیوهدفاعیمضاعفبرایتمیزباقیماندن
دستهایتمیزاست.متخصصانانتظاردارندکهبااستفادهازپدهایجدید

آگاهیافرادنسبتبهاهمیتشستشوورعایتبهداشتدستهاافزایش
پیداکند.نتیجهیبررسیهایانجامشدهپیراموناثربخشیفناوریهای
جدیددرمجلهعفونتبیمارستانیبهچاپرسیدهاست.درابتدا،همپدهای
آنتیباکتریالSurfaceskinsوهمصفحاتآلومینیومیتاحدیکهدست
کارکنانبیمارستاندارایباکتریاست،آغشتهبهباکتریشدند.نتایجحاصل
نشاندادکهدرطولهفتروز،تاثیرپدهایآنتیباکتریالدرکاهشسطح
سهگونهازباکتریهایمتداولکهمنجربهعفونتهایبیمارستانیمیشوند
یعنیاستافیلوکوکوساورئوس،اشریشیاکلیوانتروکوکفکالیسبیشتر
است.مارکویلکاکس،استادمیکروبیولوژیدردانشگاهلیدزگفت:نتیجه
مطالعاتمانشاندادکهپدهایآنتیباکتریالمیتوانندبهکاهشآلودگی
میکروبیدرهاکمککنند.آنهاروشیجدیدبرایکاهشخطرگسترش
باکتریوویرووسدرمحیطهایبیمارستانیوسایرمواردیهستندکه
تماسمکرردستبادرمیتواندبهداشتدستهارادچارمشکلکند.
پدهایآنتیباکتریالSurfaceskinsدرونیکجلدپالستیکیقراردارند
کهبهدروصلمیشود.آنهاداراییکمخزنبرایژلالکلیویکغشابا
دریچههایبسیارظریفهستندکهدرزمانبازشدندروهنگامیکهفشرده
میشوند،ژلرابررویسطحپخشودرطولچندثانیهآنراضدعفونی
میکنند.کریسفولر،مدیراجراییکمپانیتولیدکنندهاینمحصولگفت:
پدهایSurfaceskinsبهروشیساده،موثروکمهزینهبرطرفکننده
یکنیازمشخصهستند.آنهابرایاستفادهدربسیاریازشرایطپرخطر
طراحیشدهاندوبازارجهانیبرایاینمحصولبسیارگستردهمیباشد.
عالوهبرآزمایشاتموفقیتآمیزیکهتوسطسرویسسالمتهمگانی)ان
اچاس(انگلیسانجامشدهاست،بسیاریازسازمانهایغیربیمارستانی
Surfac�نیزعالقهزیادیبهاستفادهازاینمحصولنشاندادهاند.پدهای
eskinsمیتواننددرهرجاییکهنیازاستدستهاهنگاملمسدستگیره
درتمیزباقیبمانند،مورداستفادهقراربگیرند.کمپانیهمچنینبااستفادهاز

فناوریجدیداقدامبهتولیددستگیرههایدرنیزکردهاست.
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کفیهایدیابتیهوشمند

دواســتاددانشــگاهبــاهمــکارییکدیگــرکفیهــایدیابتــی
ــت ــخیصعفون ــتتش ــهقابلی ــدک ــردهان ــدک ــمندیراتولی هوش
بالقــوهدربیمــارانمبتــالبــهبیمــاریهــایمتابولیــکراداراســت.
ــگاه ــوازدانش ــزلی ــورچارل ــترانگوپروفس ــدآرمس ــوردیوی پروفس
کالیفرنیــایجنوبی)یــواسســی(بــاهــمبــررویایــنپــروژهکار

مــیکننــد.
عملکــردایــنکفــیهــابــراســاسراهرفتــن،ســطحفعالیــتوبــاال
ــت ــانههایعفون ــدازنش ــیتوانن ــهم ــدناســتک ــایب ــندم رفت

باشــند.
آرمســترانگولیــوبــهعنــواننماینــدگاندانشــکدهپزشــکیککیو
اسســیبــهانجــاممطالعــهدرزمینــهســالمتمتابولیکــی،تحــرک
ــز ــوردنی ــیخ ــمم ــهچش ــیب ــاراندیابت ــهدربیم ــیک ونوروپات

عالقمنــدهســتند.
آنهــاپیــشازتولیــدایــنکفــیدرزمینــهایــنکــهتــاچــهمیــزان
ــامنتقــلمیشــودوچگونگــی اطالعــاتازطریــقاعصــابکــفپ
حفــظ،اصــالحوجایگزینــیسیســتماطالعــاتوایــنکــهآســیب
ــربگــذارد،تحقیــقو ــرحرکــتبیمــارتاثی ــدب ــهاعصــابمیتوان ب

ــد. ــهمیکردن مطالع

آرمســترانگمیگویــد:مــنبــهعنــوانیــکجــراحمغــزواعصــاب
ــز ــکنی ــالمتمتابولی ــیوس ــدامتحتان ــردان ــهعملک ــهمطالع ب
عالقمنــدموبــهایــنکــهچطــورمــیتــوانتحــرکرابــهبیمارانــی
کــهحســیدرپاهــایخــودندارنــدبازگردانــد.ایــنمشــکلمشــابه

زخــمپــایبیمــارندیابتــیاســت.
ایــندونفــربــهدنبــالپــروژهایبودنــدکــهبتواننــددرآنپــروژه
ــاهــمهمــکاریداشــتهباشــند.درایــنمســیربــهیــکشــرکت ب
ــرانگشــت ــاراث ــدهیفش ــاای ــهب ــدک ــیبرخوردن ــیکانادای امنیت
فعالیــتمــیکــرد.درآنزمــانشــرکتمشــغولکاربــرویفناوریی
بــودکــهبــراســاسآنفــردناشناســیکــهوارداتــاقایمنــیمــی

شــدراشناســاییمــیکــرد.
ــرای ــیب ــدراه ــتمیتوان ــرانگش ــاراث ــهفش ــدک ــادریافتن آنه
کشــفتغییــراتایجــادشــدهدرراهرفتــنفــرددرمراحــلابتدایــی
ــروز ــتب ــدعالم ــنمیتوان ــهای ــدک ــدارده ــهاوهش ــودهوب ب

ــد. ــدیباش ــکالتبع مش
ــیدنی ــایپوش ــهفناوریه ــهب ــهایک ــاعالق ــوب ــترانگولی آرمس
ــهســمتتولیــدکفیهــایهوشــمند داشــتند،مســیرشــرکتراب
ــی، ــرددیابت ــنف ــردرراهرفت ــاتغیی ــنکفیه ــد.ای ــردادن تغیی
ســطحفعالیــتوتعــادلاورانشــانمــیدهــدوهمچنیــنافزایــش
موضعــیدمــاراارزیابــیکــردهوامــکانتشــخیصعفونــتراپیــش
ــتباشــد،فراهــممــی ــلروی ازآنکــهتوســطچشــمانســانیقاب
ــگام ــدهزودهن ــداردهن ــمهش ــد:عالی ــترانگمیگوی ــد.آرمس کن
ــی ــنعمــلجراحــیعمل ــیبهتری ــهعبارت ــیاســتب بســیارحیات

اســتکــهمــاهرگــزآنراانجــامندهیــم.
ــکان ــردنام ــمک ــافراه ــهب ــدک ــوانکردن ــنعن ــاهمچنی آنه
جلوگیــریازآســیبجــدیدربخــشجلویــیکفــیباعــثافزایــش
ــتر ــخصبیش ــتش ــکانفعالی ــنکارام ــدهاند.باای ــردآنش عملک
ــی ــایغذای ــدتوصیهه ــنمیتوانن ــاهمچنی ــنکفیه ــود.ای میش
بــهبیمــاردهنــدوبــهاویــادآوریکننــدکــهبااحتیــاط،پیــادهروی

روزانــهخــودراانجــامدهــد.
دانشــگاهیــواسســیاعــالمکــردهاســتکــهپــروژهیآرمســترانگ
ولیــووکمپانــیکانادایــیپتانســیلایــنراداردکهارتباطبیشــتری
بیــنبیمــاروتیــممراقبتــیاوفراهــمکنــدودرعیــنحــالنیــازبــه

معاینــاتبالینــیراکاهــشدهد.
ــم ــدهودرمراس ــعش ــادیواق ــتقبالزی ــورداس ــام ــیه ــنکف ای
DiabetesInnovationChallenge2018جایــزهبرگزیــدهمــردمرا

ازآنخــودکــردهاســت.
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استفادهازفناوریهایجدیدبرایبهبودکنترلبو
بوآمیزهایپیچیدهازترکیباتیاستکهازاکوسیستمهایمیکروبیموجود
بررویپوستیامحیطسرچشمهمیگیرد.عالوهبرآنآرایشژنتیکی،
قومیتورژیمهرفردباعثایجادبوهایمختلفمیشود.درتنیجهراهکار
رفعبوچندانهمسادهنیست.اینراهکاربایددارایتنوعباشدبرایمثال
کنترلمیکروبی،ازبینبردنبوویاتغییرشکلبو.درطول20سال
گذشتهتالشهایزیادیبرایاستفادهازموادضدمیکروبیبرایمقابلهبا
بوهایبدصورتگرفتهاست.تحقیقاتصورتگرفتهدردهسالاخیرنیز
بیشتربررویقابلیتازبینبردنبوبااستفادهازفناوریهایپیچیدهتمرکز
داشتهاست.تکهسومازپازلکنترلبویبدرامیتواندرواکنشهای
شیمیاییملکولهایفراربوبااستفادهازکاتالیزورپیداکرد.باوجودآن
کهبوهایبدمختلفومنحصربهفردندامااجزایتشکیلدهندهآنها
مشابهاست:اسیدهایکربوکسیلیک،تیولها،آمینهاواستروییدها.از
اینمیانترکیباتحاویگوگردنظیرسولفانیلآلکانول،3-متیل3-سولفانیل

هگزان1-ال)MSH(دارایآزاردهندهترینبوهستند)شکل1و2(.
اماساچحاصلتجزیهپیشمادهپروتئینیسیستئینگلیسینS ازطریق
تجزیهباکتریاییملکولهایاولیهمیباشد)شکل2(.بوهایگوگردینظیر
اماساچگاهادربویبدنانسانیافتمیشونداماترکیباتبودارحاوی
گوگردرادرهمهجامیتوانحسکرد.باتجزیهفلینفرومونفلینین،
تیول3-مرکاپتو-3-متیلبوتان-1-ال)MMB(تولیدمیشود)شکل1(.ام
امبیبرایکسانیکهگربهدارندوتالشمیکنندبویبدگربهرابااستفاده
ازفرشهایمنحصربهفردوسطلهایزبالهبرطرفکنند،یکمشکل
محسوبمیشود.عالوهبرآنمرکاپتانهانظیرمتاناتیول)شکل1(وغیره
ترکیباتبوداریهستندکههمبابوهایآشپزخانهوهمحمامارتباطدارند.
ترکیباتگوگردداربهشدتبدبووآزاردهندهباآستانهتشخیصبویاییبسیار
پایینمیباشند.برایمثالشامهانسانمیتواندمتاناتیولرادراندازهتنها
1واحددرمیلیاردتشخیصدهد.بنابراینتبدیلترکیباتحاویگوگردنظیر
مرکاپتانهابهترکیباتیبابویکمتردراینعرصهازاهمیتزیادیبرخوردار
است.دراینمطلببهکاهشبویتیولهابابهکارگیریشیمیمنحصر
بهفردMicroban SP30 پرداختهشدهاست.بااستفادهازاینمحصول
تیولهافعاالنهبهدیسولفیدهاتبدیلمیشوند)شکل3(ودرصوتبه
کارگیریآندرالیافیاذراتپالستیکیجامد،تیولهاازفضاپاکخواهند
شد.کاهشتیولهادرفضانتیجهیتبدیلذراتتیولترکیببهاتصالدی
سولفیدیاستکهدوملکولرابههممرتبطمیکند.فراریتملکولبزرگ
ترکمتراستودرنتیجهدرفضاقابلشناسایینخواهدبود.برایتاییدقابلیت
تبدیلمتاناتیولبهدیمتیلدیسولفیدتوسطذرهحاویمیکروبان
SP30،اینذرهموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارگرفت.نمونههایعمل
شدهوعملنشدهازپالکهایپلیپروپیلنبهکیسههاینمونهگیریسه
لیتریTedlarافزودهشدند.یکلیترازمتاناتیولppm50درنیتروژن
نیزبههرکیسهاضافهشدوکیسههاطیدووچهارروزموردبررسیقرار
)GCMS(گرفتند.بااستفادهازروشکروماتوگرافیگازیطیفسنججرمی
SP30وجودمتاناتیولودیمتیلدیسولفیدتاییدشدهاست.میکروبان

تواناییتبدیلتیولبهدیسولفیدراداشته)شکل3(وقابلیتخودرابه
عنوانیکفناوریجدیددررفعبونشاندادهاست.بهمنظورتاییدبیشتر
تاثیرمیکروبانSP30،الیافپلیپروپیلنبههمراهاینمادهتحتفرایند
اکستروژنقرارگرفتهوبررسیشدند.0/3گرمازالیافپلیپروپیلنبه
µg/mlیکویال20میلیلیتریاضافهشدوبایکمیکرولیترازمحلول
5000امامبیدراتانولبهرقابتگذاشتهشد.ویالبهمدتیکساعتدر
انکوباتوردردمایc°60قراردادهشدوسپسیکنمونهگازیبااستفادهاز
دستگاهGCMSموردبررسیقرارگرفت.درصدکاهشدرمقایسهباویال
فاقدالیافمحاسبهومیانگینسهآزمایشیکسانگزارششد.میکروبان
SP30درهرسطحیکهموردآزمایشقرارگرفت،قابلیتکاهشامام
بیدرفضاراازخودنشانداد.بهکارگیریSP30درالیافباعثکاهش
بیشاز90درصدیدرفضامیشود)شکلa4(.عالوهبرآنSP30می
تواندبهطورخودکاراحیاشودودرصورتقرارگیریمکرردرمعرضام
امبیتاثیرمشابهیراازخودنشاندهد)شکلb4(.حذفامامبیازفضا
توسطیکپنلهمبهتاییدرسیدهاست.برایاینکاررتبهیصفرتاپنج
بهبوهایمختلفاختصاصدادهشد؛صفربرایبوهایغیرقابلتشخیص،
1برایبوهایقابلتشخیصاماغیرقابلشناساییو5برایبوهایبسیار
شدید.میانگینرتبهیویالخالیحاویامامبی3/75از5بودهاستکه
درردهیبوهایتندقرارمیگیرد.نمرهیالیافپلیپروپیلنعملشدهبا
میکروبانSP30،0/25بودکهیعنیدرتعدادقابلمالحظهایازمواردقابل
تشخیصنمیباشد.درمجموعمیکروبانSP30درردهترکیباتکاتالیزوری
فعالکهبهطورمشخصبوهایفرارراهدفقرارمیدهند،اولیناست.
اجزایتشکیلدهندهیفعالموادضدمیکروبینیستندبلکهازطریقیک
مکانیزممنحصربهفردعملکردهوبوراتسخیروآنراتجزیهمیکنند.ماده
SP30دریکفراینددومرحلهایعملمیکند.نخستتسخیربوکهبه
سرعتانجاممیشودچونتیولهامکانهایکاتالیزوریرااشغالمیکنند
وسپسواکنشتیولبایکتیولدیگرکهمنجربهایجادیکترکیبغیر
فراربزرگترمیشود.استفادهازمیکروبانSP30درکنارسایرموادکنترل
کنندهبوباعثایجادیکسیستمکاملکنترلبومیشودکهدرمحیطهای

فیلتریبیبافت،بستهبندیغذاومدیریتپسماندهاکاربرددارد.
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احیایصنعتدوختدرآمریکابایکپارچهسازیتولید

صنعتدوختایاالتمتحدهآمریکاازابتدایقرنبیستمبهبعدشاهدافت
ورکودبودهاست.هزینهیپاییننیرویکاردرکشورهایینظیرچین،
هندوبنگالدشازدالیلعمدهیاینرکودمحسوبمیشود.کاهش
تقاضابرایمهارتهایدوزندگینیزباعثکمرنگشدنوتقریباازبین
رفتناینمهارتهادرکشورهایغربینظیرایاالتمتحدهشدهاست.
البتهصنعتدوختآمریکاباافزایشاهمیتفناوریهایدیجیتالدر
بخشنساجیونیازبهیکزنجیرهتامینشفافبرایرفعنیازهایروبه
رشدبازار،درمسیراحیایدوبارهقرارگرفتهاست.کمپانیهندرسون،تولید
کنندهماشینآالتدوختصنعتیوهمچنینتامینکنندهیماشین
آالتدوختبرایسایربرندهاهیچگاهایاالتمتحدهراترکنکردهاست
وبرایاحیایصنایعتولیدپوشاککشورتالشمیکند.ازنظرفرانک
هندرسون،رییسکمپانیبهدودلیلعمدهدیجیتالیشدندرصنعت
تولیدپوشاکاهمیتیافتهاست؛کاراییوپول.اوشرحمیدهدکهتولید
کنندهبراساسروشهایمتداول،ابتدامحصولراطراحیکردهومراحل
ابتداییآنراانجاممیدهدوسپسآنرابرایتولیدبهکشوریدیگر
ارسالمیکند.درآنکشوریکنمونهیآزمایشیازمحصولموردنظر
راتولیدکردهوبهآمریکامیفرستند.ایننمونهدرآمریکامورداصالحو
تجدیدنظرقرارگرفتهومجددابهکشورتولیدکنندهفرستادهمیشود.
کلاینفرایندحدود6تانهماهزمانمیبرد.البتهبهگفتههندرسونیک
کارخانهکوچکدیجیتالقادراستفاصلهزمانیبینسفارشودریافت
آنرابهچندروزوحتیدربعضیمواردبهچندساعتکاهشدهد.برای
مثالکارخانهیاسپورتزفکتوریدربرلینکهپیراهنهایفوتبالسفارشی
راظرفچندساعتآمادهکرد.یکیازارکانجدانشدنیفراینددیجیتالی
شدنایجادارتباطبینفرایندهاییاستکهپیشازاینبهطورجداگانه
فعالیتمیکردند.اینمبحثدردوزندگیبدینمعناستکهفراینددوخت
بایدبهصورتیکپارچهبافرایندهایتولیدپاییندستیبیشترینظیربرش
وهمچنینفرایندهایباالدستیدرارتباطباشد.کارخانههندرسوندر
نمایشگاهتکتکستیلآتالنتابامشارکتباکارحانههایکورنیتدیجیتال،
تولیدکنندهدستگاههایچاپوگربرتکنولوژی،فعالدرعرصهینرم
افزاروسختافزاروارائهدهندهیفناوریبرشدیجیتال،اینشیوهرابه
خوبینشاندادهاست.هندرسونمیگوید:درصورتبهکارگیریزنجیره

تامیندیجیتال-طراحی،چاپ،برش-کمپانیهندرسونکاالهارابهطور
مستقیمازطریقرباتسیاربهایستگاهکاریروباتیکخودبرایدوخت
انتقالمیدهد.رباتکاالهایبرشدادهشدهتوسطفناوریبرشگربررا
گرفتهوآنراازسهطرفمیدوزد.کاالیدوختهشدهبهطورخودکاراز
رباتجداشدهوسپسیکزیپدرانتهایدیگرآنقراردادهمیشود.
اینکاریاستکهمادرکارخانههایکوچکدیجیتالانجاممیدهیم.
مادوختواتوماسیونراباهمادغاممیکنیم.هندرسوناضافهمی
کندکهاینکارخانهکوچکمیتواندمقیاسپذیرباشد:شمامیتوانید
یکمحصولیاهزارانمحصولداشتهباشید.بنابرایناگرمایلبهتولید
محصوالتبیشتریباشیدمانیزبهرهوریخودرامتناسبباآنتنظیم
خواهیمکرد.ایدهیکارخانهکوچکبهطورمستقیمباضرورتتولیددر
نزدیکیمصرفکنندهارتباطداردچونامروزهمصرفکنندگانمایلند
سفارشاتخودرادرمدتزمانکوتاهتریتحویلبگیرند.هندرسونمی
گویداینصنعتبهدلیلحجمباالیتولیدوعدمحاشیهخطابرایفواصل
زمانیطوالنیتربینسفارشودریافت،ازنظرحملونقل،مواداولیهو
درنتیجههزینههابسیارناکارآمدشدهاست.اوعقیدهداردکهدرصنایع
پوشاکومنسوجاتخانگیبهکارخانجاتکوچکترامامحلیبیشترنیاز
استچونباعثکاهشمیزانخطا،زمانتحویلسفارشوافزایشصرفه

جوییدرهزینههایمواداولیه،انرژیوحملونقلمیشود.
انتقالمجددتولیدبهآمریکامشکلدیگریراهمبههمراهدارد:نیروی
کارماهریکهزمانیدرصنعتدوزندگیاینکشورفعالیتمیکرد،
دیگروجودندارند.هندرسونمیگوید:باباالرفتنسنکودکاننسل
انفجار)کسانیکهدردورهانفجارجمعیتپسازجنگجهانیدومیعنی
درحدفاصلسالهای1946تا1964زادهشدند(شکافعمیقیدر
نیرویکاربهوجودآمدهکهتنهامختصآمریکانیستودرنقاطدیگر
جهاننیزبهچشممیخوردامادرآمریکامحسوستراست.هندرسون
فناوریدیجیتالراراهکاریبرایچالشموجودمیداند.اومیگوید:آن
چهکهماامروزتولیدمیکنیمفناوریوتجهیزاتاستکهنوعدیگری
ازمهارتراطلبمیکند.ماسعیداریمنیازبهمهارتتخصصیبرای
انجامعملیاتمختلفراکاهشدهیمتادیگرنیازینباشدیکاپراتوررا
برایانجامکاریخاص14تا16هفتهآموزشدهیم.اینکاررامیتوان
بااتوماسیونکاملیانیمهاتوماتیککردنتجهیزاتانجامدادبهطوری
کهبهجایچندروز،هفتهیاماهچندساعتبرایآموزشدادنبهاپراتور
کافیباشد.هندرسونبهعنوانکسیکهدرصنعتدوختفعالیتمی
کندعقیدهداردکهبااتوماسیونوکاهشنیازبهنیرویانسانییامهارت
هایآنها،اینصنعترشدخواهدکرد.اومیگوید:کارمادرواقع
یکپارچهکردنتولیداست.مابایکیکردنعلمرباتیک،اتوماسیون،فناوری
هاوماشینآالتمختلفنظیربندینگ،اولتراسونیک،جوشباهوایداغ
محصولیراتولیدمیکنیمکهنیازمندمهارتانسانیکمتریبودهودر

زمانکوتاهتریواردبازارمیشود.
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حرکتبهسویدیجیتالیشدن،کاراییوتولیدسریعترهمانفناوری
جدیداستکهباعثتغییردرشیوهتولیدشدهاست.هندرسونمیگوید:
درگذشتهتنهاافرادیکهکاالهایبسیارگرانتولیدمیکردندتوانایی
مالیاستفادهازفناوریراداشتندچونبازگشتسرمایهوجودنداشت.
هزینهفناوریاتوماسیونکهدرگذشته100000دالربوداکنونحدود
3000دالراست.یکخطتولیدرامیتوانباصرفهزینه1500تا2000
دالربهسرعتتغییرداددرحالیکهاینرقمدرگذشتهچیزیحدود
8000تا10000دالربودهاست.تسهیلدسترسیبهفناوریدرصنایع
نساجیاینصنعترابهسمتموجچهارمانقالبصنعتیسوقدادهاست.
دیجیتالیشدنوایجادارتباطبینفرایندهایمختلفتولیدیقطعاموانعی
نیزبههمراهخواهدداشتوبهاینسادگینیست.یافتنفناوریمناسب
بایکفعالیتتولیدیخودمیتواندچالشبرانگیزباشدکهمیتواناز
فروشندگان،تولیدکنندگانومشاورانمتخصصزیادیکهدراینعرصه
فعالهستند،کمکگرفت.یکیازبخشهایخطتولیدکههنوزبهطور

کاملوموفقدیجیتالینشدهبخشلمسوگرفتنپارچهاستهرچندکه
فناوریهایمتنوعزیادیدراینرابطهوجوددارد.کمپانیهندرسونچند

راهکاردراینزمینهارائهدادهاست.
و دارد بستگی محصول نوع به پارچه زیردست میگوید: هندرسون
اتوماسیونانجامشدهبراساسمحصولصورتمیگیرد.تجهیزاتالزم
برایتولیدیکجفتجینباتجهیزاتتولیدیکپیراهن،تیشرتیا
لباسکارمتفاوتاست.مابراساسنوعهرمحصولبهترینفناوریو

تجهیزاترابرایبهرهبرداریبهترازآنمحصولمشخصمیکنیم.
ماازفناوریهایمختلفیاستفادهمیکنیم.بعضیازاینفناوریهادر
دسترسوموجودهستندوبعضیدیگرراخودمانایجادمیکنیم.استفاده
ازاینفناوریهابستگیزیادیبهنوعمحصولدارد،ممکناستدرصورت
لزوم،استفادهازیکفناوریرامتوقفوازفناوریدیگریاستفادهکنیم.
درمواقعیکهنیازبهگرفتنیکمنسوجباشد،کمپانیازفناوریسوزنیا

خالیاایجاداتصالازطریقالکتریسیتهاستفادهمیکند.

ACSارائهجدیدتریننتایجتحقیقاتیدرعرصهمنسوجاتفنیدرنمایشگاه
دربیستوپنجمیننشستونمایشگاهملیجامعهموادشیمیاییآمریکا
)ACS(،مباحثتحقیقاتیجالبیدررابطهبامنسوجاتفنیارائهشدهاست.
درایننمایشگاهکهازتاریخ20تا24اوتدرواشنگتندیسیبرگزار
شدهبود،نزدیکبه9400مقالهپیرامونموضوعاتعلمیمتنوعتوسط
موسساتتحقیقاتیمختلفارائهشد.برایمثالدانشمنداندانشگاهچینهوا
درپکندرشرفاستفادهازابریشمدرنسلجدیدیازسنسورهایقابل
پوشیدنباحساسیتوانعطافپذیریبیشترهستند.دکتراینجینگژانگ
میگوید:امکاناتزیادیرابرایسنسورهایابریشمیمیتوانمتصورشد.
ابریشممادهاولیهایدهآلبرایساختسنسورهایپوشیدنیاست.استفاده
ازسنسورهایابریشمیبهعنوانیکسیستمیکپارچهیبدونسیمیکی
اززمینههایکاربردیموردنظرماست.بااستفادهازاینسیستمپزشکان
راحتترمیتوانندبیمارانخودراازراهدورتحتنظرقراردهندونیازهای
پزشکیآنهاباسرعتبیشتریپاسخدادهمیشود.سنسورهایبدنکه
معموالبااستفادهازنیمهرساناهاساختهمیشونددارایپتانسیلزیادیبرای
بررسیسالمتفردمیباشندامادارایمحدودیتهاییهستند.برایمثال
سنسورهایمربوطبهکشیدگینمیتوانندبهطورهمزمانهمحساسیت
باالییداشتهباشندوهمازقابلیتکشآمدنزیادیبرخوردارباشند.ابریشم
بهعنوانیکمادهاولیهطبیعیکهازفوالدقویتروازنایلونانعطافپذیرتر
است،میتواندبراینمشکلغلبهکند.الیافابریشمیهمچنینسبکو
زیستسازگارهستند.ژانگوهمکارانشدردانشگاهچینهوابرایرفعاین
مشکلبهدنبالراهیبرایافزایشرساناییابریشمگشتهاندتابتوانازاین
مادهدرابزارحسگربدنانساناستفادهکرد.آنهایکبارابریشمرادریک
محیطگازیساکنبادمایبین1112تا5432درجهفارنهایتقراردادند.
درنتیجهآنکربندوپشدهبانیتروژنبههمراهمقداریازذراتگرافیتی
کهرسانایالکتریکیاست،بهابریشمالقامیشود.دانشمندانموفقبهتولید
سنسورهایمربوطبهکشیدگی،فشاروسنسورهایدوگانهاندازهگیریدماو

فشاربهطورهمزمانشدند.درروشدومتیمتحقیقاتیکرمهایابریشمرا
بانانولولههایکربنیاگرافنتغذیهمیکند.بعضیازایننانوذراتبهصورت
طبیعیدرداخلابریشمتولیدشدهتوسطکرمهاقرارمیگرفتند.تاکنون
الیافابریشمیرسانایالکتریکیبااستفادهازاینروشتولیدنشدهاست.
ژانگقصدداردبرپایهنتایجاولیهروشهاییرابرایایجادیکستیکارچه
ازسنسورهایبرپایهابریشمکهازنانوژنراتورهانیرومیگیرند،کشفکند.او
همچنیناشارهمیکندکهممکناستسنسورهایتولیدشدهتوسطتیم
تحقیقاتیبتواننددرساختروباتهایواقعیترکهبتوانندزیردست،دما
یارطوبتراحسکنندوحتیقابلیتتشخیصصداهایافرادمختلفاز
همراداشتهباشند،مورداستفادهقراربگیرد.نمایشگاهونشستواشنگتن
همچنینمکانیبودبرایارائهتحقیقاتانجامشدهدرزمینهپارچههایتولید
کنندهانرژیمورداستفادهدرلباسهاینظامی.درحالحاضردانشمندان
مرکزمهندسی،تحقیقوتوسعهسربازانناتیکوابستهبهارتشآمریکابه
منظورراحتیبیشترنظامیانوحفظآمادگیجنگیآنهادرشرایطآبو
هواییسردمشغولتحقیقبررویپارچههایبافناوریپیشرفتهباقابلیت
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افزایشدماهستند.دکترپائوالدیآنجلومیگویدسربازانترجیحمی
دهنددستکشهایزمستانیموردنیازخودراازخردهفروشیهاخریداری
کنند.البتهحتیایندستکشهایمدرننیزبرایگرمنگهداشتندست
سربازانچتربازوجلوگیریازبیحسشدندستشانهنگامچتربازیدر
سرمایقطبشمالمناسبنیست.استفادهازاسلحهبهمحضفرودآمدن
سربازانبهزمینمشکلاست.درنتیجهمابهدنبالانجامتحقیقاتیبرای
اصالحطراحیدستکشهایسربازاندرشرایطآبوهواییبسیارسرد
هستیم.کارتحقیقاتیانجامشدهتوسطدکترییچویدردانشگاهاستنفورد
الهامبخشفعالیتهاتحقیقاتیفوقبودهاست.تیمدکترچویینانوسیمهای
نقرهایبسیارظریفراسنتزکردندوسپسشبکهایازاینسیمهارابرروی
پنبهقراردادند.محققانباایجادبرقدرایننانوسیمهاموفقبهگرمکردن
پارچهشدند.دکتردیآنجلووهمکاراندرحالتحقیقبرایگسترشایده
نانوسیمهاینقرهایبهپارچههایمورداستفادهدریونیفرمهایارتشینظیر
پلیاستروترکیبنایلون/پنبهمیباشند.تیمتحقیقاتیدریافتکهباایجاد
اختالفپتانسیلالکتریکیتنها3ولت-خروجییکباتریساعتمعمولی-
برروینمونههاییکدریکاینچیازاینپارچههامیتواندرمدتزمان
فقطیکدقیقهدماراتا100درجهفارنهایتافزایشداد.بااستفادهازاین

پارچههادریونیفرمهایارتشی،سربازانمیتوانندباتغییرولتاژبهدمای
متناسبباشرایطآبوهواییموجوددستپیداکنند.بااینروشیونیفرم
هانازکتروسبکترمیشوندکهبهنغعسربازانیاستکهمجبوربهحمل
بارهایسنگینوپیادهرویدرمسافتهایطوالنیهستند.دانشمندانمی
گوینددرحالبررسیاستفادهازالیهایازذراتهیدروژلجاذبعرقهستند
کهازپلیاتیلنگالیکولیاپلی)انایزوپروپیلاکریلآمید(تشکیلمیشود.
محققانتصورمیکنندکهاینذراتممکناستمانعازخیسشدنالیه
هایدیگرپارچهشوندکهباعثراحتیبیشترسربازاندرماموریتهامی
شود.سربازانپسازبازگشتبهپایگاهمیتوانندبرایازبینرفتنعرقجمع
شدهدریونیفورمها،آنهارادرهوایخشکآویزانکنند.نانوسیمهاینقره
ایتعبیهشدهدرپارچهدربرابرشسشتوهایمکررمقاومبودهومحققاندر
حالبررسیبهترینروشبرایبهکارگیریهیدروژلوایجادمقاومتمشابه
هستند.یکیدیگرازمواردمهمدراینتحقیقبررسیمنابعمختلفنیرو
برایتوریسیمیاستچونباتریهاباعثافزایشوزنیونیفرمهامیشوند.
دیآنجلووهمکارانشضمنبهینهسازیپارچههایدستکشیبهتوسعه
یاینفناوریدرلباسهایمورداستفادهدرسایرقسمتهایبدنمثلپا

وقفسهسینهنیزمیپردازند.

ویتناموهندهمکاریخودرادرصنعتنساجیوپوشاکافزایشمیدهند

ParvathaneniHarish،سفیرهنددرویتنامگفت:تقویتهمکاریبین
ویتناموهنددربخشنساجیوپوشاکیکیازاولویتهاییاستکهتالش
میشودتاارزشاینتجارتدوجانبهتاسال2020به15میلیارددالربرسد.
HoChiدریکسخنرانیمربوطبهمعرفینمایشگاههند2018درشهر
Minhدرتاریخ17جوالی،سفیرهنداعالمکردکهپارچههاینساجییکی
ازصنایعسنتیاستکهنقشمهمیدرتوسعهاقتصادیواجتماعیویتنامو
هنددارند.اوافزودکههمچنیندولتویتناموهندبرایتوسعهوهمکاریبا
هدفافزایشتجارتدوجانبهدراینصنعتوایجادیکزنجیرهتامینبرای

اینبخشدرآیندهاولویتبندینمودهاست.
درحالحاضرهنددرصنعتتولیدالیافونخبسیارقویمیباشدکهتقریبا
قادربهتولیدتمامانواعپارچهبودهوازموادموجوددربازارحمایتمینماید
ویکیازسهارائهدهندهبزرگخدماتنساجیدرجهانمحسوبمیشود.
درضمن،ویتنامجزوپنجکشوربرترصادرکنندهپوشاکاستکهحجم
صادراتآندرسال2017به31میلیارددالررسیدهاست.بااینحال،

ویتناممجبورشدحجمزیادیازمواداولیهرابرایاینبخشواردنمایدو
مبلغ19میلیارددالرارزشوارداتدرسال2017،ذکرشدهاست.اوتأکید

کردکهویتنامیکبازارامیدوارکنندهبرایشرکتهایهنداست.
و مصنوعی نساجی صادرات توسعه شورای رئیس ،AnilRajvanshi
منطقهایهنداعالمکردکههنددرزمینهتولیدوصادراتمحصوالتنساجی
ازنخهایمصنوعیبسیارقویمیباشد.پارچههاییکهبهطورگسترده
درصنعتپوشاکجهانباچشماندازگستردهدرآیندهنامبردهمیشود.او
ادعاکردکهاگرچههندوویتناممیتوانندمکملیکدیگردرزنجیرهتامین
وعرضهپوشاکباشند،تجارتدوجانبهدراینمنطقهنیزبینظیراست.در
سال2017،میزانصادراتپوشاکهندبهویتنام429میلیوندالرافزایش
یافتکه44درصدبیشترازسال2016بودهاستدرحالیکهویتنامفقط
178میلیوندالرمحصولپوشاکرابههندارسالنمودهاست.هندبه
منظورگسترشهمکاریوبهبودتجارتدراینبخش،هندبهطورهدفمند
صادرات1میلیارددالرمحصولنساجیرابهویتنامدرآیندهنزدیکتخمین
زدهاست.درحالیکهخواستارحضورفعالوموثرشرکتهایویتنامیدر
گسترشتجارتوتبادالتتجاریبرایایجادهمکارینزدیکتروموثرتر
بینایندوهمکارتجاریگردد.NguyenThiTuyetMai،معاوندبیر
کلانجمننساجیوپوشاکویتنامگفتکهباوجوداینکهویتنامیکی
ازپنجصادرکنندهبزرگپوشاکدرجهانمحسوبمیشود،اینکشور
یکیازکشورهاییاستکهبیشترینمیزانوارداتموادمربوطبهنساجیو
پوشاکرادرجهانثبتنمودهاست.Maiگفتکهصادراتنساجیوپارچه
ویتنامدارایپتانسیلرشدبادرآمد34میلیارددالردرسال2018میباشد.
بنابراین،تقاضابرایوارداتمواداولیهوتجهیزاتنیزبرایاینبخشبهمیزان
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قابلتوجهیافزایشخواهدیافت.معاوندبیرانجمنصنایعنساجیوپوشاک
ویتنام،Mai،ازکیفیتوتنوعمحصوالتنساجیهندوهمچنینتجهیزات
وفنآوریاینصنعتقدردانینمود.معاوندبیرکلانجمنویتنامنساجی
وپوشاکاذعانداشتکهارتقاءهمکاریدربخشپوشاکونساجیبین
ویتناموهندراهرابرایتولیدکنندگانهردوکشورفراهممیکندتانقاط

قوتومزایایخودرابهینهنمایند.ویتنامازمواداولیه،فنآوریوتجهیزات
بیشتریبرایتولیدبهرهمندخواهدشد،درحالیکههندمیتواندبازارخود
راگسترشدهد،شرکتهایویتنامیپیشنهاددادندکهدولتهایدوکشور
مذاکراتیرابرایامضایتوافقنامهتجارتآزاددوجانبهرابرایایجادمبنایی

برایکاهشتعرفهمواداولیهوکاالهاینساجیوپوشاک،درنظربگیرند.

انبوهسازیمنسوجاتهوشمند

سوزن تولید پیشگامان از یکی ،Groz-Beckert کمپانی گزارش به
دستگاههایصنعتی،تولیدلباسهایکاربردی،ارتباطی،لباسکارولباسهای
حفاظتییکایدهاساسیدرتولیدمنسوجاتبهاصطالحهوشمندمیباشد.
چالشهایبزرگیجهتتعبیهسنسورها،نخهایرسانایالکتریکییاسایر
موادغیرمعمولدرهنگامتولیدپارچههایهوشمندوساختنمدارهای
الکترونیکیبررویمنسوجباوجوداجزایغیرمنعطفوجوددارد.کمپانی
Groz-Beckertسوزنوقطعاتسیستمتولیدمنسوجرابرایتعدادی
ازفنآوریهایبلندپروازانهوهمکاریدرتوسعهوپیادهسازیایدههای
جدیدتولیدمینماید.تحقیقاتدرزمینهفناوریپوشیدنیبیشاز30
سالپیشآغازشدهاست.برخیازمنسوجاتهوشمندبهخصوصدر
زمینههایپزشکیوورزش.درطولسالهابهبازارآمدهاست،بااینوجود،
منسوجاتهوشمندهمچنانمحدودبودهوگستردهنمیباشدوبهزندگی
روزمرهماواردنشدهاست.درتالشبرایتغییراینوضعیت،وزارتآموزش
وتحقیقاتفدرالآلماندرماهمیسال2018برایارتقاءاینتکنولوژی
یکطرحابتکاری»مواددرتهیهمنسوجاتهوشمند«راآغازنمود.دراین
کمپینتبلیغاتیتمامیابتکاراتازپروسهتبدیلموادبهنوآوریونوآوری
درتولید،خدماتوکاربرایآیندهراترکیبمینماید.چهلوچهارکشور
درداخلوخارجازاروپادراینکمپینشرکتمیکنند.اماتمرکزاصلی
نهفقطهمکاریدرمرزهایکشوراستبلکههمکاریبینرشتهاینیز
نقشمهمیایفامیکند.همکارینزدیکشرکتهاومؤسساتتحقیقاتی
دولتیدرهستهاینشرکتقرارداردویکحرکتایمنوسریعجهت
کاربردینمودننوآوریهادرصنعتراتضمینمیکند.عالوهبراینکه
توسعهپارچههایهوشمندوادغامآنهادرزندگیروزمره،نیازمندتلفیق
رشتههایمختلفیازقبیلنساجی،الکترونیک،فناوریاطالعاتوهمچنین
بخشتحقیقوتوسعهدرصنعتمیباشد،همچنیننحوهتعبیهوعملکرد
توابعهوشمندوالصاقاجزاییمانندباتریبررویمنسوجبدوناینکهبرروی
راحتیوشکلمنسوجاثربگذاردازموضوعاتحائزاهمیتوموردتوجهمی
باشد.بسیاریازمنسوجاتهوشمندکهدرحالحاضرازطریقتعبیهاجزای
تلفنهمراهمعمولیبررویآنهوشمندشدهانددربازارموجودمیباشند.با
اینحال،اجزایانعطافناپذیراغلبقابلیتهاوکاربرپسندبودنمنسوجات
هوشمندرامحدودمیکندوباعثمیشودکهفردمصرفکنندهمثال
هنگامتمیزکردنمنسوجبامشکلواقعیروبروشود.اجزایقابلانعطاف
یاچاپشدهوهمچنیننخهایمخصوصکهدرحالحاضردرپزشکی
استفادهمیشوند،جایگزینمناسبیبرایازبینبردناینمشکلمیباشند.

منسوجاتهوشمندبهطرقمختلفروندتکمیلیوتوسعهرادرپیشدارند.
قابلیتآنهابهاینمعنیاستکهآنهامیتوانندسهمقابلتوجهیدرپایداری
داشتهباشند،مثالدرپزشکی،بادرمانزخمبهگونهایکهمنابعراذخیره
میکندیادرزندگیروزمره،زمانیکهانرژیموردنیازبرایدستگاههاوتوابع
عملکردیمختلفتعبیهشدهبررویمنسوجمیتواندبهصورتمستقیم
ازرویحرکاتبدنیاازطریقانرژیخورشیدیتامینشود.عضالتتهیه
شدهتوسطبافتحلقوییکایدهجدیددیگروحتیجذابتروانقالبیتر
میباشد.محققانسوئدیدرحالبررسیپتانسلهایمختلفایننوعاز
منسوجاتهستند.دراینمسیرتحقیقاتیبهمنسوجاتیاشارهشدهکه
حاویموادرساناییهستندکهدرهنگامدریافتمحرکبهآنهاواکنش
دادهویاخنثیمیشوند.ایننهتنهامیتواندعملکردبدنرادرورزشو
زندگیحرفهایافزایشدهد،بلکهموجبافزایشتحرکافرادمعلولیاحتی
فلجمیشود.محققاندانشگاهواشنگتناخیراموفقبهساختیکمنسوج
هوشمندشدهاندکهبدونهیچگونهمنبعانرژیخارجیکارمیکند،بهاین
معنیکهمیتوانآنراشستهواتونمود:یکپیراهناستانداردکهبهعنوان
ذخیرهسازیدادههاعملمیکند.برایرسیدنبهاینهدف،ازنخرسانا
درتهیهاینپیراهن،مورداستفادهقرارگرفتهاستکهازایننخهایرسانا
همچنیندرتهیهدستکشهایبکاررفتهبرایصفحههایلمسیاستفاده
میشود.محققان،بامغناطیسهکردننخهایآستینپیراهن،توانستندکد
دسترسیراکهبرایدسترسیبهمناطقاِمنیتیاستفادهمیشودراتعبیه
نمایند.بااینسیستممیتواندربراباحرکتآستیندرمقابلپانلکنترل
بازکرد.دادههایذخیرهشدهدرپارچهتوسطقطبشقطعهرسانارامیتوان
بایکمغناطیسسنجخواند.بااستفادهازاینتکنولوژی،افرادقادرخواهند

بودمقادیرزیادیازاطالعاترابهطورمستقیمهمراهخودحملکنند.
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تسهیلدررشدصادراتنساجیوپوشاکویتنام
NDO-درآمدصادراتنساجیوپوشاکدرششماهاولسال2018
بیشاز13.4میلیارددالربودکهافزایشسالیانه13.8٪رارقمزدهاست.
اینامربهعنوانیکنشانهخوببرایصنعتوهدفمندنمودنصادراتبرای
کسبدرآمد34،5میلیارددالرتاپایانسالدرنظرگرفتهشدهاست.با
وجودسفارشاتفراوانوایجادشغلبرایمیلیونهاکارگر،سودآوریصنعت
باپتانسیلآنسازگارنیست.بهمنظوردستیابیبهاینهدف،شرکتها
بایدتبلیغاتخودراهمزمانباافزایشتولیدوافزایشکیفیتمحصوالت
گسترشدهندتابتواننددربازاررقابتراافزایشدهند.درحالحاضر،
سفاراتاکثرتولیدکنندگانداخلیدرویتنامتاپایانسهماههسومامضاشده
اند،درحالیکهبرخیازشرکتهاحتیتاپایانسال2018سفارشاتخود
راجهتتولیددریافتنمودهاند.بهطورخاص،بسیاریازشرکتهامجبوربه
افزایششیفتهایکاریخودمیباشندتابتوانندتاموعدتحویلسفارشات
راتولیدوآمادهنمایند.LeQuangHungرئیسهیئتمدیرهشرکت
سهامیپوشاک)GarmexSaigon(گفتکهباتوجهبهسفارشاتباال
برایصادراتوبرنامهتولیدانبوهتاپایانسال،اینشرکتبایدتمامفعالیت
هایخودرادرجهتتامینمنابعاولیهتولیدونیزافزایشساعتکاریبسیج
نماید.اینشرکتدرآمدهدفمند1.700میلیاردیVNDرادرسال2018
تعییننمودهاستکهدرحالحاضردرآمدششماهاولسالجاریبه900
میلیاردVNDرسیدهاستکهافزایشسالیانه20درصدیرانشانمیدهد.
،Hugaco(،NguyenXuanDuong(بهگفتهرئیسهیئتمدیرهشرکت
اینشرکتتاپایانسپتامبرسفارشاتخودرادریافتکردهودرحالحاضر
قراردادهایصادراتیرابرایفصلآیندهامضامیکند.درششماهاولسال
2018،فعالیتتجاریاینشرکتوواحدهایعضوآنبهلطففرآیندتوسعه
تولیدوگسترشسرمایهگذاریوپایهگذاریتجهیزاتوماشینآالتمدرن،
نتایجمثبتیبهدستآوردهاست.واحدهایعضوآننرخرشدرا5تا7درصد
ثبتکردهاند،درحالیکهچندینبارحتیدردههمشابهسالگذشتهنیز

10درصدافزایشیافتهاست.
این PhamXuanTrinh،مدیرکلشرکتPhongPhu،گفتکه
شرکتطیششماهگذشتهبههدفخوددرراستایرسیدنبهدرآمدی
بهارزش1.75تریلیونVNDرسیدهاستوشغلودرآمدثابتیرابرای
4000کارگرایجادنمودهاست.درضمندرآمدصادراتیشرکتبه28.1

میلیونUSDرسیدهاست.
ویتنامواتحادیهاروپاروندبررسیحقوقیتوافقنامهتجارتآزادویتنام-اتحادیه
اروپا)EVFTA(رابهپایانرساندهاندکهنشانهخوبیبرایتولیدکنندگان
ویتناممحسوبمیشود.عالوهبراین،بسیاریازشرکتهایپوشاکویتنام
درسالجاری،رشدچشمگیریدربازارسنتیکشورهایایاالتمتحده،
جمهوریکره،اتحادیهاروپاوکشورهایعضوتوافقجامعوپیشرودرمورد

همکاریهایTrans-Pacific)CPTPP(،نشاندادهاست.
بهگفتهمعاونرییسجمهورودبیرکلانجمننساجیوپوشاکویتنام
)VITAS(،TruongVanCam،انتظارمیرودکهمجموعهقراردادهای
تجاریآزادیکهبهتازگیامضاشده)FTAs(اینبخشراتقویتنماید.از
سال2001،ویتنامتوافقنامههایتجاریدوجانبهراباایاالتمتحده،ژاپن،

چین،جمهوریکره،استرالیا،نیوزیلندوهندامضاکردهوبهسازمانتجارت
جهانیپیوستهاست.اگرچهتولیدکنندگانکاالهایداخلیدارایمزایای
زیادیدرجذبسفارشاتوگسترشبازارخودمیباشند،ولیبازدهتجاری
آنهابهدلیلفشاررقابتیدرمنابعانسانیوقیمتهایصادراتیدرمقایسهبا
سایرکشورهایمنطقهوجهاندرحدمتوسطباقیمیماند.تولیدکنندگان
کاالهایداخلینهتنهابارقبایخارجیخوددربحثقیمترقابتمیکنند،
بلکهبایدباشرکتهاینساجیوپوشاککهباسرمایهگذاریمستقیم
خارجیدرداخلکشورفعالیتمینمایندنیزهمکاریورقابتداشتهباشند.
عالوهبراین،اینبخشبیشازحدوابستهبهوارداتموادخامبرایرفع
مشکلدربخشتولیدمیباشدکهبهطورقابلتوجهیبههزینههایتولید
آنافزودهمیشود.بیشترینمشکلاینبخشمربوطبهفقدانکارگرانماهر

وآموزشدیدهوتوزیعنامناسبآنهادرتولیدیهایسراسرکشوراست.
بهمنظورتوسعهمنابعمواداولیهدرتولیداتداخلی،ضروریاستکه
هماهنگیبینصنایعنساجیوپوشاکوبخشتولیدراتقویتکنیمتابحث

تامینمنابعاولیهرابینایندوبخشتوزیعنماییم.
ترویجسرمایهگذاریخارجیوداخلیدرپوشاکوموادنساجی،سبب
افزایشسرعتدرباالبردنتولیدداخلیوافزایشارزشافزودهمحصوالتو
همچنینکاهشمازادوارداتمیگردد.دولتبایدطرحهایمنطقهایبسیار
خوبیرابرایحمایتازتوسعهرنگرزیوصنعتنساجیجهتتولیدموادبا
کیفیتباالرادرکشورطراحینماید.اگردربحثتامینمواداولیهطرحهای
اصولیدرنظرگرفتهنشود،بااستفادهازمواداولیهنامناسب،بخشنساجی
وپوشاکویتنامنخواهدتوانستنیازهایکیفیمصرفکنندگانویتنامی
وسایرمصرفکنندگانخارجیوبینالمللیرابرآوردهسازد.دولتبرای
تقویتاینبخشازصنعتنیازبهرونقبخشیدربخشسرمایهگذاریدارد.
باایجادیکزنجیرهقویدرسرمایهگذاریوتقویتارتباطبینبخشهای
مختلفدراینصنعت،مجهزکرنکارخانجاتبهتجهیزاتوماشینآالت
مدرن؛وبهبودکیفیتودانشکارگران،ایجادتنوعدرمحصوالتومنطبق
نمودنتولیدبانیازمشتریانوبهبودکیفیتوافزایشبهرهوریرخخواهد
داد.عالوهبراین،سازمانهایدولتینیزبایدازلحاظهزینههایحملونقل،
هزینههایگمرکیغیررسمی،فرایندهایمالیاتیواداری،ونیزتضمین
شرایطمطلوبسرمایهگذاری،برنامهریزیوزیرساختهایحملونقل،

سیاستهایمربوطهراتنظیمنمایند.
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بـابـهکارگیـریفنـاوریکالـرزنایـنامـکان
فراهـممیشـودکهشـیوههـایرنگـرزیپنبه
رابهپایاترینوزیسـتسـازگارترینشیوههای
رنگرزیموجوددرصنایعنسـاجیتبدیلکرد.
رنگـرزیالیافپنبهایکالـرزنمنجربهصرفه
انـرژی، جویـیچشـمگیریدرمصـرفآب،
رنگـزاوزمـانچرخـهرنگرزیمیشـود.عالوه

بـرآنبـاایـنروشنیـازیبـهاضافـهکـردن
موادشـیمیاییسـمیبهحمامرنگـرزینبوده
وامـکانرنگـرزیبـدوننمـکوجـودداردکه
درنتیجـهیآنپسـابهایتمیزتریخواهیم
داشـت.رنگـرزیالیـافکالـرزندرمقایسـهبا
روشهـایمتـداولرنگـرزیپنبـهیکجهش
بـزرگبـهسـمتجلـومحسـوبمیشـود.در

رنگـرزیکاالهایپنبهایمعمـوالازرنگزاهای
راکتیـوبـهدلیـلثبـاتعمومـیآناسـتفاده
میشـود.بـااسـتفادهازایـنرنگزاهـابهطیف
گسـتردهایازرنگهـامیتواندسترسـیپیدا
کرد.برایاسـتفادهازرنگزاهـایراکتیوبرروی
پنبـهنمـکالزماسـتتااندکبـارمنفیپنبه
خنثیشـود.بـرایرنگـرزیبارنگزاهـایقابل

الیاف

آیندهبخشرنگرزیپنبه
ترجمه: مهندس آزاده موحد

ColorZen؛
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حلنیزازروشرمقکشـیاسـتفادهمیشـود.
واکنـشرقابتیهیدرولیـزباعثکاهشتثبیت
رنگـزایراکتیـوبـررویسـلولزمـیشـودو
همـوارهمقـداریازرنگـزایهیدرولیزشـدهیا
تثبیـتنشـدهبـررویپارچهباقـیمیماندکه
بایـدبـاانجامعملیاتآبکشـیپـسازرنگرزی
آنراازبیـنبرد.درروشهایمتداولرنگرزی
پنبهبااسـتفادهازرنگزاهـایراکتیو،آبزیادی
مـوردنیـازاسـتهـمبـرایرقیـقکـردنواز
بیـنبردننمـکموردنیازبـرایرنگرزیوهم
بـرایازبینبـردنرنگزاهایهیدرولیزشـدهاز
رویپارچـه.درغیـراینصورتخـواصثباتی
بـهدسـتآمـدهدرپایـانرنگرزیقابـلقبول
نخواهـدبـود.فرایندمتـداولرنگـرزیپنبهبه
دلیـلمصـرفبـاالیمـواداولیـهخـامومنابع
طبیعـیبسـیاربدنامشـدهاسـت.عـالوهبرآن
دورریختـنپسـابهاییکـهحـاویمقادیـر
زیـادینمـکهسـتندبـدونتصفیهمناسـب
مـیتواندبرایمحیطزیسـتوزندگیدریایی

بسـیارمضروسـمیباشد.

نگرش های مختلف
درروشهـای موجـود مشـکالت رفـع بـرای
متـداولرنگـرزیپنبـهبـارنگزاهـایراکتیـو
وجـود متفاوتـی فناوریهـای و دیدگاههـا
دارد:ماشـینهایرنگـرزیبـانسـبتحجـم
فناوریهـای کاال، وزن بـه حمـام پاییـن
آبکشـیهوشـمند،رنگزاهایراکتیوبـاکارایی
بـاال،رنگـرزیپنبـهدرPHخنثـی،رنگزاهای
راکتیـوکاتیونـیوکنتـرلونظـارتلحظهای
حمـامرنگرزی.مشـکلبیشـترایـنفناوریها
ونوآوریهـا،هزینـهیالزمبـرایبـهکارگیری

آنهاسـت.
بسـیاریازفعـاالنعرصـهرنگـرزیحاضـربه
صرفهزینههـایگزافبـرایتجهیزاتجدید
درایـنبـازارجهانـیرقابتینیسـتندبـهویژه
وقتـیکهخوددرحالکاربـاروشهاییاندکه
اگرچـهممکناسـتناکاراباشـنداماشـناخته
شـدههسـتندوامتحانخـودراپـسدادهاند.
عـالوهبـرآنمراحـلمتفـاوتوجانبیسـنتز
رنگزاهـایراکتیـوبـابازدهـیبیشـتراغلببه
معنـایهزینـههـایبیشـتربـرایکارخانـهیا
کارگاهرنگرزیدرمقایسـهباروشهایمتداول

است.
در گرفتـه صـورت نوآوریهـای از بیسـاری
عرصـهیرنگـرزیپنبـهبـهآسـانیقابـلبـه
کارگیریدرفرایندهایواقعینمیباشـد.البته

فنـاوریپنبـهکاتیونـیبهعنوانمناسـبترین
وپایاتریـنجایگزیـنروشهـایمتـداول،بـه

سـرعتدرحـالشـناختهشـدناسـت.
صرفنظـرازنوععاملکاتیونیمورداسـتفاده
بـرایکاتیونـیکردنپنبـه،بهمحـضاینکه
پنبـهکاتیونـیشـددارایمـکانهـایمثبـت
ثابتـیشـدهکهمنجربـهایجادپنبهبـابارهای
مثبـتمیشـود.ایـنبارهـایمثبـتامـکان
رنگـرزیپنبهبـارنگزاهایآنیونـیرابدوننیاز
بـهنمـکفراهممیکنـدودرصـداسـتفادهاز
رنگـزارابـهصـددرصـدمیرسـاند.بـاحذف
نمـکوافزایـشاسـتفادهبهینـهازرنگـزادر
هنـگامتولیـدکاالهـایپنبهایرنگرزیشـده
تـاحدزیـادیدرمصرفمواداولیـهخامومواد
مصرفـیدیگـرصرفـهجویـیمـیشـود.البته
رنگـرزیپنبـهکاتیونیحتـیباوجـودمزایای
زیسـتمحیطـیآنتـاکنـونمورداسـتقبال
زیادیدرصنعتنسـاجیقرارنگرفتهاسـتتا
وقتـیکهالیـافپنبـهایکالرزنمعرفیشـد.
کالـرزنبـااسـتفادهازایـدهپنبـهکاتیونـیو
اصـالحآنبافناوریثبتشـدهیخـود،الیاف
سـلولزیراایجادکردکهبهطـوردایمیدارای
مکانهایـیبـابارمثبتمیباشـند.ایـنمکان
هـاازراهواکنشیکترکیبچهارتاییآمونیوم
وملکـولسـلولزحاصـلمیشـوند.پارچههای
پنبـهایتهیهشـدهازالیـافکالرزنبهآسـانی
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رنگزاهـای توسـط نمـک بـه نیـاز بـدون و
آنیونـیقابـلرنگـرزیمیباشـد.بـاایـنروش
ازرنگزاهـایآنیونـیمختلفـینظیـررنگزاهای
راکتیو،مسـتقیمواسـیدیبـرایرنگرزیپنبه
میتـواناسـتفادهکـردبـدونآنکهنیـازیبه
نمـکباشـدودرضمنکاالیرنگرزیشـدهی
حاصـلدارایثبـاترنگـیخوبینیزهسـت.

فراینـدمنحصـربهفـردرنگرزیکالـرزنباعث
ایجـادیکنواختـیدرمـکانهـایرنگـزاودر
نتیجهیکنواختیپنبهرنگرزیشـدهمیشـود.
کالـرزنبـادرکاینکهانجـامچنینفرایندی
درکارخانـهیمشـتریمیتواندباعثکسـب
نتایـجمتغیریشـود،مـدلتولیدیخـودرابه
وجـودآوردتـاتمامـیجنبههـاونسـبتهای
شـیمیاییاینسیسـتمبسـتهبـهطورمـداوم
کنتـرلوثبـتشـود.ایـنعمـلسـختگیرانه
باعـثمـیشـودتـاقابلیـترنـگپذیـریو
ریسـندگیهـرمحمولـهازعدلهـایالیـاف
کالـرزنبامحمولهیقبلیوبعدیآنیکسـان
باشـد.توجهبهایـننکتهالزموضروریاسـت
کـهصرفـهجوییهاییکـهبااسـتفادهازالیاف
کالـرزنمیشـودنبایـدبامصرفبیـشازحد
منابعبرایآمادهسـازیالیافخنثیشـودواز
بیـنبـرود.بههمینجهتطراحـیخطتولید
مـابـهگونـهایاسـتکهمیـزانبهرهبـرداری
ازمـوادشـیمیاییحداکثـرومیـزانتخلیهی
پسـابهابـهمحیطزیسـتحداقلمیباشـد.
کلپسـابهایکارخانـهتنهـاکسـرکوچکـی

ازآبوانـرژیصرفـهجویـیشـدهدرفراینـد
رنگـرزیپنبـهکالرزنمیباشـد.

صرفه جویی
رنگـرزیپارچـههـایکالـرزنباعـثصرفـه
جوییهایچشـمگیریخواهدشـدبرایمثال
میـزانمصـرفآببـاایـنروش90درصـد،
انـرژی75درصـد،مـوادشـیمیایی95درصـد
ورنگـزا50-30درصـدکاهـشخواهـدیافت.
عـالوهبـرآنمـدتزمـانرنگـرزینیزتـا70
درصـدکمترخواهدشـد.حـذفمراحلاضافه
کـردننمـکوقلیاوهمچنینشستشـوباآب
داغوصابـونبـهمنظـورازبیـنبـردننمـک
ورنگزاهـایهیدرولیـزشـدهازرویپارچـهی
رنگرزیشـدهدرروشهایمتـداولرنگرزیبا
رنگزاهـایراکتیوعاملاصلـیصرفهجوییهای
فـوقاسـت.روشرنگـرزیکالـرزنهمچنیـن
باعـثکوتاهترشـدنمـدتزمانرنگـرزینیز

میشـود.
رنگـرزیپارچههایتهیهشـدهازالیافکالرزن
درمقایسـهبـاپارچههـایپنبـهایمعمولییا
بسـیاریازانـواعپارچههـایدیگـرسـریعتـر
وسـادهتراسـت.ایـنپارچـههـادردماهـای
پایینتـریقابـلرنگرزیبـودهومیزانمصرف
آبوانـرژیآنهـادرمقایسـهبـاپارچـههای
پنبـهایمعمولـیبسـیارکمتـراسـت.بـرای
تکمیـلفراینـدرنگـرزیآنهـانیـزنیـازیبه
نمکوکربناتسـدیمنمیباشـد.مـدتزمان

چرخـهرنگرزیبسـتهبـهنوعتجهیـزاتمورد
اسـتفادهحـدودسـهسـاعتونیماسـت.

درفراینـدرمقکشـیرنگرزیالیـافکالرزنبا
رنگزاهـایآنیونی،نسـبتحجمحمـامبهوزن

کاالازاهمیـتچندانیبرخوردارنیسـت.
کارایـیتجهیـزاترنگرزیبزرگتردرکسـب
رمقکشـیکاملمشابهماشـینهایرنگرزی
بـانسـبتپاییـنتـرحجـمحمـامبـهوزن
کاالسـت.رمقکشـی95درصـدیدررنگرزی
الیـافکالـرزنباشـیدهایتیرهنـهتنهاباعث
کاهـشنیـازبهتصفیهپسـابهامیشـودبلکه
امـکاناسـتفادهمجـددازحمـامرنگـرزیرا
نیـزفراهـممیکنـد.همیـنتفاوتهاسـتکه
باعثزیسـتسـازگاریفرایندرنگرزیکالرزن
میشـودودرعیـنحـالخاطرنشـانمیکند
کـهبـرایانجامیـکفرایندرنگرزیپـاکترو
کاراتـربایـدیکسـریتدابیـرخـاصرابهکار

گرفت.

بارمثبت
تمایـلطبیعیرنگـزابهپنبهکالـرزندارایبار
مثبـتبدیـنمعناسـتکههجـوماولیـهرنگزا
بـهسـمتالیـافبایدکنترلشـدهباشـد.پس
ازپیونـدیونیملکـولهایرنگزابـامکانهای
مثبـتموجـوددرالیافکالـرزن،مهاجرتاین
ملکولهـابهحداقلمیرسـد.بـاعواملینظیر
دمـاوزمـانمیتـوانسـرعتهجـومرنگـزارا
کنتـرلکـردامـااسـتفادهازریتـاردریـاعامل
کندکننـدهنیـزمیتوانـدمفیـدباشـد.نتایـج
اسـتفادهازچندیـنریتـاردرآنیونـیدرایـن
رابطـهمثبـتبـودهاسـت.ایـنریتاردرهـابـا
اشـغالکـردنمکانهایمثبـتاینامـکانرا
فراهـممـیکنندکهملکـولهایرنگـزاباباال
رفتندمابهطوریکنواخترمقکشـیشـوند.
اسـتفادهازیـکروانکنندهپلیمـریدرحمام
رنگـرزینیـزتوصیـهشـدهاسـتچـونباعث
حرکـتیکنواخـتپارچـهدرطـولفراینـدو
رنگـرزییکنواخـتتـرپارچـهمیشـود.ازآن
جایـیکـهرنگـرزیپارچههـایکالرزنبسـیار
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سـریعترازپارچههایپنبهایمعمولیاسـت،
روانکننـدهباعـثبهتـرحرکتکـردنپارچه
وهجـومیکنواخـترنگـزابـهپارچـهدرحالت

طنابـیآنبـررویدسـتگاهمیشـود.
بـارنگزاهـای الیـافکالـرزن بـرایرنگـرزی
راکتیـونیـازیبـهاسـتفادهازنمـکوکربنات
سـدیمنمیباشـد.البتهممکناسـتبهدلیل
طبیعتبعضیازرنگزاهـامقداراندکیکربنات
سـدیمبـرایرنگـرزیبهترنیـازباشـد.بهطور
معمـولحـدود5-2درصـدکربنـاتسـدیم

اسـت. کافی

دانسیته جامع
پنبـهکالـرزنبهصـورتالیافعملشـدهودر
عدلهایاسـتانداردوبادانسـیتهعمومیبرای
مصـرفکنندگانارسـالمیشـود.ایـنالیاف
قابلیتریسـیدهشـدنبهنخهاییبـانمرههای
راداراهسـتند.همچنیـنمیتـوان مختلـف
آنهـارابـاالیافپنبـهایعملنشـدهترکیب

وپارچـهمالنـژصددرصدپنبـهایتولیدکرد
کـهامکانتولیـدپارچهخـامورنگـرزیآنبر
حسـبتقاضـاراایجـادمیکنـدومـیتـوان
طیـفگسـتردهایازرنگهاراحاصـلکرد.در
ایـنپارچههـاالیـافکالـرزنعملشـدهرنگزا
رابـهخـودجـذبمیکننـدوالیـافپنبـهای
معمولـیبهصورترنگنشـدهباقـیمیمانند.
بـااسـتفادهازایـنروشامـکانایجـادراههای
رنگـیوسـایرافکتهـانیـزوجـوددارد:بـرای
تولیـدپارچهخـامراهراهکهبعـداقابلرنگرزی
باشـدمـیتوانالیافصـددرصدکالـرزنرابا

الیـافترکیبـیجایگزینکرد.
پوشـاکتهیهشـدهازپارچهپنبـهایکالرزنرا
میتـوانپـسازتولیـدرنگـرزیکردتـابتوان
بهسـرعتپاسـخگوینیازبازاربود.بااسـتفاده
ازنـخدوخـتتهیـهشـدهازالیـافکالـرزندر
یـکلبـاسنیـزمیتـوانضمـنحفـظرنـگ
انتخابـیدرآنلبـاس،چنـدرنـگمختلـفاز

همـانطراحـیدراختیارداشـت.

چندیـنقـرناسـتکـهرنگـرزیپنبـهانجام
میشـودونوآوریهـایمختلفـینیـزدرطول
اینسـالهابرایکاهشاثراتمخربزیسـت
محیطیاینفرایندصـورتگرفتهکهموفقیت

چندانـیبههمراهنداشـتهاسـت.
صرفـهجویـیدرمصـرفآب،کاهـشمصرف
انـرژیوبـهصفـررسـاندنمیـزانموادسـمی
مـورداسـتفادهازجملـهفعالیتهاییهسـتند
کـهبههمیـنمنظوردرصنعتنسـاجیانجام

شـدهاند.
اینهـاهمـاناهـدافکالـرزنهـمبـودهانـد
کـهبـااسـتفادهازپنبهکالـرزنورنگـرزیآن
قابـلدسـتیابـیمـیباشـند.درحـالحاضر
کارخانجـاتتولیـدی،برندهاوخردهفروشـان
اینفرصـترادارندکهبرایتولیدمنسـوجات
رنگـرزیشـدهیواقعـاپایابـاکالـرزنهمکار
کننـدوآغازگـربخـشجدیـدیدرفراینـد
رنگـرزیپنبـهومحیطـیکـهپنبـهدرآن

رنگـرزیمیشـود،باشـند.
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منسوجات ناپذیر جدایی جزء آرامید الیاف
خود ویژگیهای دلیل به که هستند محافظ
درنجاتجانافرادنظیراستحکامباال،مقاومت
سایشی،مقاومتدربرابرحاللهایآلیوانسجام
پارچهدردماهایباالشناختهشدهمیباشنداما
توجه مورد اینصنعت در کهچندان چیزی
پوشاک محیطی زیست اثرات نمیگیرد قرار
تولیدشدهازاینالیافدرپایانچرخهحیات
آنهاست.آرامیدزیستتجزیهناپذیربودهواین
بدانمعناستکهساالنههزارانتنازپوشاک
آرامیدیپسازمصرفبهزمینهایدفنزباله

ریختهمیشوند.
این که هستند بازیافت قابل الیاف این البته
مشکل با مقابله برای عالی راهکار یک خود

فوقاست.دیوکاسپر،موسسکمپانیجنرال
ریسایکلد)GR(زیرمجموعهکمپانیاسپارلینگز
اسپورتزویردراینزمینهاطالعاتیراکسبکرده
است.اینکمپانیکهدرشهرونکوورواقعشده
را دربخشصنعتی آتش کارضد لباسهای
بازیافتکردهوآنهارابهپارچههاولباسهای

ضدآتشتبدیلمیکند.

ریشه های صنعتی
کاسپرنزدیکبهسیسالدربخشنساجی
مشغولبودهوفعالیتخودراازیککارخانه
گردبافیدرنزدیکیمونترال،جاییکهدرآن
تجربیاتیدرزمینهپارچهجمعآوریکرد،آغاز
کردهاست.تدپارکر،رییسکمپانیوشریک

تجاریکاسپردرزمینهتولیدسابقهداشتهودر
اوایلدهه1990ازمشتریانکاسپربودهاست.
کاسپرمیگوید:نقشمندراینپروژه،بهجلو
راندنوپیشبردآنونقشتددراختیارگذاشتن
تخصصوتجربیاتشدرزمینهتولیدوتجارت

بود.
پوشاکمحافظ پارچههای با کار اولیهی ایده
است. بوده کاسپر همکاران از یکی سوی از
کاسپرمیگوید:برایاولینباردرسال2011
دنکینگازکمپانیدیویتکستایلسولوشنز
او کرد. مطرح را ایده این ادمونتون در واقع
تولیدکنندهینواراهایشبرنگبادیدباالبرای
پوشاکاست.منوتدنیزدراینعرصهبااو
مشارکتکردیموازهمانجاآزمونوخطاهای

صنعتی
بازیافت

پوشاک
 ضد آتش
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زیادیرابرایتولیدپارچههایبازیافتیانجام
دادیم.

اشارهکردمشکلیدر همالنطورکهکاسپر
در محافظ آرامیدی پوشاک کمبود زمینهی
بزرگترین دوپونت کمپانی ندارد. وجود بازار
نیز آن از پس و بوده الیاف این تولیدکننده
کمپانیفرانسویکرملوکمپانیژاپنیتیجین

بهتولیدالیاففوقمیپردازند.
بهگفتهیکاسپرکمپانیجنرالریسایکلدکه
آغازکرده آمریکایشمالی از را فعالیتخود
است،درحالگسترشمرزهایخوددرقاره
اروپامیباشد.اواضافهکرد:نفتوگازبرایما
آسانترینهدفاستچونکانادادارایسومین
ذخایرنفتیدرجهانمیباشد.هیدروالکتریسیته
ازبخشهایکلیدی یابرقآبیهمکهیکی

پروژهماستبهراحتیدردسترسمیباشد.
اوادامهداد:درحالحاضربیشترتولیداتمادر
ایالتکبکانجاممیشودچونزیرساختهای
قدیمینساجیدرکانادابهاینشهربرمیگردد
زمینههای در ما ارتباطات که است جایی و
و پودی تاری بافندگی رنگرزی، کشبافی،
در است. گرفته شکل مکان آن در تکمیل
نتیجهافتتاحفروشگاهدرآنجامنطقیبهنظر
میرسد.ماهمچنینیکانباردرشهرآلبرتا

ونزدیکبهمیداننفتیداریم.در
تکه تکه عملیات حاضر حال
ایتالیا در را محصوالت کردن
در و میدهیم انجام اسپانیا و
حالکاربررویتعدادیطرح
اولیهبایککمپانیفرانسوی
طور به همچنین هستیم،

مستقیمباکمپانیدوپونتکه
دارایشبکهایقدیمیوگستردهمیباشدنیز

کارمیکنیم.

بررسی عملکردهای مختلف
با کار میدهد شرح کاسپر که طور همان
الیافبازیافتیتکهتکهشدهاینامکانرابرای
کمپانیفراهممیکندتاکاربردهایمختلفی

برایپوشاکبازیافتیتولیدیخودایجادکند.
کاسپرمیگوید:ماموفقبهتولیدپارچهاینسبتا
سبکدرمقایسهباسایرپارچههایموجوددر
بازارشدهایمکهقدرتمحافظتآندربرابر
آتشوقوسالکتریکیدوبرابراست.پارچهتولید
شدهبایدازچندینمرحلهیآزمایشیاستاندارد
برایبررسیفاکتورهایینظیراستحکامکششی،
سایشی،جمعشدگیدربرابرگرماواحتراق
مانند درست ما محصول کند. عبور عمودی
محصوالتکرملونومکس)دوپونت(باتمامی

استانداردهامطابقتداشت.
کاسپرمیگویدکهجنرالریسایکلدقادراست
علیرغمتمامنگرانیهاپیرامونکوتاهیالیاف
تکهشدهدرمقایسهباالیافخامکهدراستحکام
آنهاتاثیرگذاراست،برمشکالتفائقآید.او
میگوید:مهمترینویژگیمحصوالتماعایق
بودنآنهادربرابرحرارتاست.محصولکمپانی
تستهای در محصوالت سایر مانند باید ما
مختلفموردبررسیقرارگیردازجملهتست
سوختنمانکن.لباسموردنظربهیکآزمایشگاه
مستقلومعتبرکهدرآمریکایشمالی5عدد
ودرکانادا

دوعددازآنوجوددارد،فرستادهمیشود.در
اینآزمایشگاههامانکنیوجودداردکهدارای
122سنسورمیباشد.درآنجالباسبرتن
مانکنپوشیدهشدهودرمعرضیکشعلهآتش
شبیهسازیشدهسهثانیهایبادمایبین600
سوختگی درصد و میگیرد قرار 1000°c تا
درجهدوموسومبررویمانکنمحاسبهمیشود.
با لباس که این برای میگوید کاسپر
مطابقت کانادایی و آمریکایی استانداردهای
داشتهباشد،مانکننبایدمجموعادارایبیش
از40درصدسوختگیدرجهدوودرجهسه
باشد.باپوشیدناینمحصولمیزانسوختگی
درجهدو7/3درصدومیزانسوختگیدرجه
سهصفردرصداست.یکمحصولغیربازیافتی
مشابهمانندنومکسIIIAدارای20-18درصد

سوختگیدرجهدومدرسهثانیهاست.
بیشتر بررسی برای ریسایکلد کمپانیجنرال
پنج تست تا خواست آزمایشگاه از محصول
ثانیهایرویآنانجامدهد.بهگفتهیکاسپر
شود کار این از مانع داشت سعی آزمایشگاه
چونتصورمیکرداینکارباعثآسیبدیدن
سنسورهامیشوداماآزمایشفوقانجامشدو
نتیجهیآن21/5درصدسوختگیدرجهدوم
و0درصدسوختگیدرجهسومبود.نتایجبه
دستآمدهبرایمحصولبازیافتیدرطول
پنجثانیهصددرصدبهترازنتایجنومکس
درچهارثانیهبودهاست.درنتیجه
تامین سایر و دوپونت توجه
کنندگانبهمحصولماجلب

شد.
نتایجاستثناییفوقکمپانیراواداشتتا
بهکشفعللآنبپردازد.کاسپراضافهکرد:یک
آزمایشگاهدردانشگاهآلبرتابررسیهاییرابر
روینخهایبازیافتیماانجامدادونشاندادکه
ماقادربهتولیدمجددپارچههایخودهستیم.
کاسپرشرحدادکهعلیرغماینکهالیافآرامید
الیافمشابه از تکهشدهمعموالکوتاهتر تکه
غیربازیافتیهستند،کمپانیبهدلیلاستحکام
ذاتیآنهاراباآرامیدخام،مداکریلیکوعوامل
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آنتیاستاتیکترکیبمیکندتاخواصآنرا
بهبودببخشد.

بازیافت مقرون به صرفه
روش ریسایکلد جنرال کمپانی

فرایندهای در را گردباف
تولیدیخودبهکارمیگیرد.

کاسپرمیگوید:مادرحالحاضر
پارچههایتاریپودیمختلفیتولید

میکنیم.هرچهنخمورداستفادهضخیم
ترباشد،محتوایبازیافتآنبیشتراستبرای
مثالدرموردنخهایپشمیسنگینمحتوای

بازیافتمیتواندتا50درصدباشد.
اواضافهکرد:ازنخهایظریفترنیزمیتوان
استفادهکردکهدراینصورتمحتوایبازیافت
بهناچارکاهشمییابداماهمچنانامکانپذیر
است.تمامیمحصوالتیکهدرباالذکرشد

بارهاوبارهاقابلبازیافتهستند.بازیافتمابه
صورتحلقهبستهبودهوهدفمانایناستکه
بریدههایپارچهوهمچنینپوشاکبهمحض
اینکهبهپایانچرخهعمرمفیدخودمیرسند

مجددابهابتدایچرخهبازگردند.
تالشهایکمپانیجنرالریسایکلددرراستای
حمایتازفعالیتشورایوزیرانمحیطزیست

کانادامیباشد.
برروی کار اینشورادرحالحاضرمشغول
طرحیاستکهدرنهایتباعثافزایشحس
مسوولیتنسبتبهدورریختنموادضدآتش
میشود.درصورتتصویباینطرح،منطقیبه
نظرمیرسدکههزینههایمربوطبهدورریختن
ازتولیدکنندگانپوشاکبهمصرفکنندگان

منتقلشود.
زمان از نظر صرف ریسایکلد جنرال کمپانی
تصویبطرحفوقعقیدهداردکهبرنامهیآنها
بهکاهشهرگونههزینهایکهبرایتولیدکننده
وصنعتبهوجودخواهدآمد،کمکمیکند.
کاسپرمیگوید:پروسهبازیافتمابهآنگرانی
میشود، متحمل حاضر حال در صنعت که
نمیباشدهرچندکهالزماستتاهزینههای

بازیافتدرمعادلهلحاظشودواینبخشیاز
مشکلصنعتاست.چنانچهمناینپرسش
رادرطولزنجیرهتامینمطرحکنمکههزینه
این پاسخ دورریختنمحصوالتچقدراست
خواهدبودکهدورریختنهزینهاینداردوتنها
ریختنضایعاتدرسطلآشغالاستامااگر
همینپرسشراازیکمسوولمدیریتضایعات
بپرسماوشرحمیدهدکهابتدابایدتماملباسها
جمعآوریشده،تمیزومرتبشوند،انبارشوندو
همچنینبهیکقراردادباکمپانیدفنزبالههم
نیازاستتادرپایانهرماهضایعاتانبارشدهرا
جمعآوریکند.هزینهاینکارها15-10دالر
استکهدربینمخارجکلیگممیشودامادر
واقعیتاینهزینههاتبدیلبههزینهخریدلباس
خواهدشد.مابهشرکتهادرشناساییهزینهها

کمکمیکنیم.
اوافزود:آنچهکهماازشرکتهامیخواهیماین
استکههزینههاییراکهدرحالحاضرمتحمل
میشوندرابرایبازیافتبهمابپردازندوازما
لباسیباسطحاستانداردباالترتحویلبگیرندکه
دارایمحافظتحرارتیبهتریبودهوقیمتآن

همدرطوالنیمدتارزانترتماممیشود.

فعالیت های آتی
رفع برای اخیرا ریسایکلد جنرال کمپانی
مشکلمربوطبهکاهشطولالیاف،استفاده
ازپارچههایبیبافتدرلباسهایخودرا
نیزموردبررسیقراردادهاست.کاسپر
بازیافت که جایی آن از میگوید:
طول میشود، تکرار بارها و بارها
الیافتاحدزیادیکاهشپیدامیکند.
مامیتوانیمبهجایدورریختن،آنهارابه
منسوجاتبیبافتتبدیلکنیموبرایمثال
آنهارادرونالییهایلباسهایزمستانیضد
آتشقراردهیم.اینمیتوانداولینموردکاربردی
آنهاباشد.برنامههایکمپانیدرآیندههمچنان
کمپانی بازارهاست. سایر به ورود به معطوف
بهدنبالتاسیسیککارخانهبازیافتدراروپا
میباشد.کاسپرمیگوید:درحالحاضرتوجهما
بهجنبههایمختلفماشینآالتایتالیاییاست.
مااینجادرکانادادارایامکاناتیهستیم،یکی
ازمشکالتیکهدررابطهباماشینآالتاروپایی
وجوداردمربوطبهانتقالآنهابهاینجاستکه

بهنظرمابهراحتیقابلانتقالاست.
کرمل الیاف از خود نخهای ریسندگی در ما
هر که کردهایم استفاده آتش ویسکوزضد و
به مخصوص کاربردهای دارای اروپا در کدام
خودهستند.مامواردکاربردیدیگریرابرای
اجرایکامل برای نظرگرفتهایمکه آنهادر
در باشیم. درهمانمحل تا است آنهاالزم
حالحاضرکمپانیجنرالریسایکلددرحال
همکاریباتامینکنندگانالیافدرآسیا،اروپا
وآمریکایشمالیاستتاازضایعاتآنهادر
ضد پودی تاری و کشباف محصوالت تولید
آتشاستفادهکند.کاسپرمیگوید:ماهمچنین
برای سنگینتر پارچههای بازیافت دنبال به
استفادهدرتجهیزاتآتشنشانینیزهستیم.از
نظرمیزانالیافهیچکمبودینداریم.استفاده
ازمحصوالتمادرارتشنیزازدیگراهدافمان
است.مامذاکراتیرانیزبادپارتمانملیدفاع
کاناداانجامدادهایماماهمچناناقداماتزیادی

بایدصورتبگیرد.
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سوپرمارکتزنجیرهایآیسلنددرانگلیس
پایانسال تا اعالمکردهاستکهقصددارد
2023بستهبندیهایپالستکیرابرایتمامی
محصوالتیکهبرچسبآیسلنددارند،حذف
در دهد. کاهش زیادی حد تا را آن یا کند
از پالستیک جای به جدید بستهبندیهای
این شد. خواهد استفاده کاغذی ورقههای
از نگرانی اخیر جریانهای پی در حرکت
ایجاد پالستیکی بستهبندیهای آالیندگی
بی بی کانال آبی وسریالسیاره است شده
سیکهدرآنازاثراتمخربفعالیتهایبشر
برزندگیدریاییگفتهمیشودنیزبرشدت
برنامه،سر افزودهاست.مجری ایننگرانیها
دیویداتنبوروتاکیدکردکهتمامیحیاتهای
موجودبررویسیارهزمینبهانسانبستگی

دارد.
دولتبریتانیانیزبرایایجاداینتغییربسیار
این وزیر نخست که طوری به است مشتاق
سال2042 تا که داده قول می ترزا کشور،
تمامیضایعاتپالستیکیقابلاجتنابرادر
پالستیکی ضایعات از او کند. ممنوع کشور
زیست بالیای ترین بزرگ از یکی عنوان به

محیطیزمانحاضریادکردهاست.
بهگزارشسازمانPlasticsEurope،بریتانیا

بهتنهایی3/7میلیونتنپالستیکدرسال
مصرفمیکندوتغییراتاخیردرچینهم
نتیجه در است. کرده تر رامشکل روند این
جایگزین اولیه مواد دنبال به فروشان خرده
برایبستهبندیهستندکهپاسخگویافزایش
محیط دوستدار راهکارهای برای تقاضاها

زیستباشد.

جایگزین های پایا
رابطه این در گرفته صورت تالشهای
فرصتهایبزرگیرابرایتولیدکنندگانمواد
اولیهبیبافتمخصوصبستهبندیفراهمکرده
محصوالت پایایی که زمانی از ویژه به است
تا گرفته خام اولیه مواد از تامین زنجیره
ضایعاتدورریختنیازاهمیتزیادیبرخوردار

شدهاست.
بینالمللی اینترپک-نمایشگاه گزارش به
بافتها مختلف-بی صنایع برای بستهبندی
ویژه به بستهبندی برای آلی ایده اولیه مواد
درصنایعداروییوآرایشیمحسوبمیشوند.
بهرهوری وهمچنین بوده بسیارسبک آنها
انرژیرادرمراحلتولید،حملونقلوانبار
این آن، بر عالوه میکنند. تضمین کردن
و بهدلیلطولعمرطوالنی اولیهخام مواد

سختیخودبستهبندیمحافظیبرایداروهای
حساسبهشمارمیروند.

بستهبندیهای برای تقاضا میشود گفته
حال در لوکس کاالهای بخش در بیبافت
افزایشاست.بهگفتهیاینترپک،کیسههای
و ابعاد در میتوانند پارگی برابر در مقاوم
باشند، داشته وجود نظر مورد ضخامت
همچنینامکانچاپرنگیوتزییناتسفارشی
برایداشتنزیردستمناسبنیزبررویآنها
بافت بی صنایع که بخشی تنها دارد. وجود
موفقبهفتحآننشده،دندانپزشکیاستکه
گفتهمیشودبرایبستهبندیابزاردندانپزشکی
روشهایخاصیالزماست.اینترپکمیگوید
کهالزمهایجادشرایطمناسببرایاستفادهاز
بیبافتهادراینبخشبسیارزمانبربودهو
درنتیجهترجیحایناستکهازکیسههای
انعطافپذیروکیسههایشفافکهترکیبیاز

کاغذوپالستیکمیباشد،استفادهشود.
انجمنهای توسط بیبافت اولیه مواد پایایی
بازرگانیکهنمایندهصنعتبیبافتهاهستند،
انجمن مثال برای میشود. نظارت و کنترل
بیان وابسته صنایع و بافتها بی بینالمللی
رساندن حداقل به انجمن هدف که میکند
و توزیع تولید، فرایندهای مخرب اثرات

استفاده از بی بافت های پایا 
در بسته بندی های زیست سازگار
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اثرات است. صنعت این اداری فعالیتهای
کم نسبتا زیست محیط روی بر بافتها بی

میباشد
بااینوجودانجمنمیگوید:مامسوولیتهای
را محیطی زیست اثرات کاهش برای خود
بسیارجدیمیگیریم.برایمثالبرایارزیابی
اثراتزیستمحیطیمحصوالتوفرایندهااز
تکنیکهایسنجشچرخهحیاتاستفادهمی
شودبهطوریکهمیتوانبرایبهبودعملکرد
زیستمحیطیدرتمامیمراحلفرایندهای
وزن نتیجه در داد. انجام را اقداماتی تولید
پیدا کاهش درصد 41 حدود تا بستهبندی

میکند.
اخیرافنجانهایقهوهپالستیکینیزبهدلیل

از قهوه گرمای حفظ برای که این
پالستیکهایغیرقابلبازیافتتهیه

میشوند،موردانتقادزیادی
وایلد، فیل قرارگرفتهاند.

اجرایی ارشد مدیر
کمپانیجیمزکراپر،
بریتانیایی سازنده
کاغذومتخصصدر
جایگزینهای تولید

پایابهجایپالستیک
فنجانهای بازیافت و

قهوهمصرفشدهمیگوید
کهازتالشدولتبریتانیابرایپایان

دادنبهضایعاتپالستیکیاستقبالمیکند.
وایلدمیگوید:جایهیچگونهتعجبیندارد
مدارکی و شواهد خواستار صدراعظم که
از استفاده برای مالیات آیا که این مورد در
پالستیکهاییکبارمصرفبهجلوگیریاز
آلودگیاقیانوسهاوحفظمحیطزیستکمک
میکندیاخیر،شدهاست.برعکساینموضوع
معضل این بزرگی و اهمیت دهنده نشان
میباشدکهریشهدررفتارمصرفکنندگانو

تصمیماتبرندهادرموردبستهبندیدارد.
از حاصل جهانی بحران میدهد: ادامه وایلد
پالستیکهاییکبارمصرفبرکسیپوشیده

نیستودرماههایاخیراثراتضایعاتدور
به آبزیان و پرندگان زندگی بر شده ریخته
در است. ثبترسیده به ای صورتگسترده
نتیجهانجامهرگونهاقداممفیدحیاتیاستتا
بتوانیمازسیارهخودمحافظتکردهوازعهده
مشکالتیبرآییموبهایجادیکتغییرمثبتدر

آیندهکمککنیم.
کمپانیاتریشیویفوریوازمنابعصددرصد
تجدیدپذیر،کیسههایبیبافتصددرصد
زیستتخریبپذیروقابلتبدیلبهکمپوست
تولیدمیکند.اینکیسههابیشتراز99درصد
زیستیبودهوبههمیندلیلمیزانانتشاردی

مجدد استفاده قابل کیفهای میگیرد؛ قرار
یکابزارتبلیغاتیمقرونبهصرفهدرجامعه
این برندهایمصرفکننده بهشمارمیروند؛
کیسههاحسمثبتیرادرافرادالقامیکنند
چونکیسههادوستدارمحیطزیستوقابل
استفادهمجددهستندوهمچنینازباالترین

کیفیتبرخوردارند.
کمپانی بافت بی کیسههای میشود گفته
در تولیدشده نخستینمحصول یو فور وی
محیطزیست سازمان که است عرصه این
نونو میکند. تایید کامال را آن پیس گرین
اتریشمیگوید: پیس گرین کمپانی از کالر
ارائهجایگزینهایپایاواکولوژیکبهمصرف
کنندگانالزامیاست.بدونشکبهترین
جایگزین،کیسههایتهیهشده
قابلیت که است پایا منابع از
استفادهمجددرانیزدارد.
پیس گرین بنابراین
که میکند توصیه
تحقیقاتبیشتری
این زمینه در
انجام جایگزینها

شود.

تمرکز بر فناوری
کمپانی گزارش به
Persistence Market Re�

search،دربستهبندیموادغذاییبیبافتهای

تولیدشدهبافناوریایرلیدکاربردگستردهای
دارندچونساختارآنهابهگونهایاستکهاز
جذبخوبیبرخورداربودهوعمرفروشگاهی
محصوالتغذاییمختلفراافزایشمیدهند.
محصوالت مهم ویژگی دو دوام و استحکام
ایرلیدبهکاررفتهدرمواردصنعتیودرشرایط
سختمیباشد.فعاالناینبخشدرتالشندتا
باایجادنوآوریدرتجهیزاتتولیدیوهمکاری
مداومبامشتریان،مزایایرقابتیکسبکنند.

عملکرد بهبود منظور به جدید نوآوریهای
و جذب ظرفیت مانند ایرلید محصوالت

حیات درچرخه آن کربن لاکسید محصو
بهمراتبکمتراست.مقاومتودواممادهاولیه

اینکیسههانیزبسیارباالست.
بهگفتهکمپانیچنینمحصولیفرصتهای
برای بازاریابی نظر نقطه از زیادی کلیدی
از: عبارتند که دارد همراه به کارها و کسب
ایجادیکتصویرمثبتبرایخریدارانیکهبه
محیطزیستاهمیتمیدهندوفروشندگانی
مسوولیت همان یا CSR استراتژی که
مشهود عملکردشان در سازمانها اجتماعی
در چون برندها برای آل ایده تبلیغی است؛
زندگیروزمرهمصرفکنندگانمورداستفاده

 | پاییـز  3897



ایرلید محصوالت تولید به منجر نگهداری
بافتهای بی از استفاده با سبک و ترکیبی
مختلفشدهکهمجهزبهفناوریکنترلبوو

رنگهستند.
بافت بی محصوالت پایین دانسیته واقع در
ایرلیدباعثشدهتاتحقیقاتیپیرامونجایگزین
کردنپلیاستایرندربستهبندی،پلییورتان
درعایقبندیصوتیاتومبیلوپلیپروپیلندر

ژئوتکستایلهاصورتبگیرد.
بازارموادغذاییونوشیدنیهمچنانبیشترین
تقاضارابرایبستهبندیهایکاغذیومقوایی
دارد.بهگفتهاسمیترزپیرا،تشکیلفومیک
فرایندکاغذسازیاستکهتوسطآنمیتوان
مواداولیهبیبافترابررویماشینهایتولید
کاغذبایکنواختی،حجم،تخلخلوشکلگیری
موفق تجاریسازی با کرد. تولید عالی
میتوانازماشینهایتولیدکاغذبرایتولید
جایگزینهایبیبافتباهزینهکمترنسبت
بهپلتفورمهایتولیدوتلیدیاایرلیداستفاده
کرد.فرایندتشکیلفومکهبراینخستینبار
ایجادشدیکسیستمسیال دردهه1970
چندفازیاستکهدرساختارآنحبابهای
گازیوجوددارندکهتوسطالیههاینازکمایع
ازهمجدامیشوند.اسمیترپیراشرحمیدهد
کهبایکسریاصالحاتفنیصورتگرفتهدر
سالهایاخیر،سیستمهایجدیدتشکیلفوم
بهصورتتجاریبهتولیدانواعتخصصیاین
نوعازکاغذمیپردازند.نکتهکلیدیاینجاست
کهبایداستحکامورقههاحفظشود.برایاین
)CNF(کارمیتوانازنانوفیبریلهایسلولزی
استحکام درصدی 16-19 افزایش برای
کششیورقههااستفادهکرد.نخستینمحصول
اینعرصهکیسههایکاغذی عرضهشدهدر
قابلانعطافPapticاستکهزیستسازگاری

بیشترینسبتبهپالستیکدارد.

فعالیت های صنعتی
آمده پیرا اسمیتر از ای جداگانه گزارش در
استکهفشارهاییکهدررابطهباکاهشاثرات

زیستمحیطیبستهبندیمحصوالتبرروی
صاحبانبرندهاوخردهفروشانوجوددارد،روز
بهروزدرحالافزایشاست.افزایشاستفاده
ازپالستیکهایبازیافتیبهعنوانمواداولیه
بیوپالستیکها از استفاده پیرامون تحقیق و
این برای پاسخی میتواند بندی بسته در
یونیلیور کمپانی مثال برای باشد. نگرانیها
تمامی استکه اعالمکرده ژانویه2017 در
بندی بسته در استفاده مورد پالستیکهای
قابل 2025 سال تا کمپانی این محصوالت
بازیافت،قابلاستفادهمجددوقابلتبدیلبه

کمپوستخواهندبود.
یونیلیوربااستنادبهبنیادالنمکآرتوراشاره
میکندکهتنها14درصدپالستیکهایمورد
استفادهدربستهبندیدرجهانبهکارخانههای
بازیافتراهپیدامیکنند؛40درصدآنهابه
محلهایدفنزبالهفرستادهمیشوندویک
سومنیزوارداکوسیستمهایضعیفمیشوند.
پیشبینیمیشودکهتاسال2050میزان
پالستیکهادراقیانوسهایسرتاسرجهاناز

تعدادماهیهابیشترشود.
پلمن پاول یونیلیور، اجرایی ارشد مدیر
ضایعات چالش رفع برای باید ما میگوید:
راهکارهای روی بر اقیانوسها در پالستیکی
سیستماتیکتمرکزکنیم،یکیازایتداییترین
به پالستیک ورود از جلوگیری راهکارها
انجام با که امیدواریم ما میباشد. آبراههها
چنیناقداماتیسایرینرانیزتشویقکردهو
بایکمشارکتگروهیکاریکنیمتاتمامی
بستهبندیها در استفاده مورد پالستیکهای

قابلبازیافتوبازیافتیشوند.
نیازمند راه این در ما میدهد: ادامه پلمن
نیز سهامداران سایر و دولت پشتیبانیهای
هستیمتابتوانیمازتوسعهوارتقایزیرساختها
است، گردشی اقتصاد یک ایجاد الزمه که

حمایتکنیم.

منسوجات مصنوعی
کمیسیوناروپاییاخیرابرنامهصنعتیجدیدیرا

برایجلوگیریازرهاسازیمیکروپالستیکهای
حاصلازشستشویمنسوجاتمصنوعی،ارائه
پوشاک و نساجی کنفدراسیون است. کرده
و دترجنت صابون، بینالمللی انجمن اروپا،
اروپا، کوهنوردی گروه نگهدارنده، محصوالت
فدراسیون و اروپا بشرساخت الیاف انجمن
جلوگیری برای اروپا ورزشی کاالهای صنایع
ازرهاسازیمیکروپالستیکهادرمحیطهای

آبیتوافقنامهایراامضاکردهاند.
یک به متعهد انجمنها توافقنامه این در
هماهنگیمتقابلصنعتیشدهاندوسهامداران
اقتصادی و موثر تدابیر سری یک با نیز

پشتیبانیخودراازاینطرحاعالمکردهاند:
روی بر متداول-توافق روشهای 1.تعیین
روشهایتستقابلاعتمادوهماهنگبرای
شناساییوبرآوردمیزانمیکروپالستیکهای

موجوددرآبومحیط.
آگاهی- و دانش گذاشتن اشتراک 2.به
بخشهای تمامی میان همکاری درخواست
جمله از سازمانها سایر و مربوطه صنعتی
سازمانهایتحقیقاتیبرایبهاشتراکگذاری
اطالعاتوتعییناولویتهابرایجبرانکمبود
دانشوآگاهیومشاورهدرموردتدابیرمیان

مدتوطوالنیمدت.
3.تحقیقاتصنعتی-پشتیبانیومشارکتدر
بررسی برای صنعتی تحقیقاتی فعالیتهای
رهاسازی از جلوگیری ساده روشهای
میکروپالستیکهابرایمشارکتدررفعیک

چالشجهانی.
پیشبینیمیشوددرنیمهاولسال2018
بیشتربررویروشهایتحقیقوآزمایشو
بحثدرموردروشهایبالقوههماهنگسازی
وهماهنگیهایمتقابلصنعتیممکنتمرکز
نیزهدف،پیشنویس اواخرسال شودودر
اروپایی کمیسیون برای پیشنهای طرح یک
خواهدبود.هدفازاینپیشنهادارتقایسطح
تولید منابع برآورد و شناسایی برای دانش
میکروپالستیکهابهمنظوریافتنراهکارهای

مناسباست.
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صنایع در دیجیتال فناوریهای از استفاده
گسترش حال در آفریقا پوشاک و نساجی
ازآندر میباشدهرچندکهمیزاناستفاده
مختلف قاره این سرتاسر مختلف کشورهای
این اقتصادیدر است،فاکتورهایفرهنگیو

رابطهتاثیرگذارند.
گلداسمیت دانشگاه طراحی و نساجی استاد
لندن،رزسینکلربرایننکتهتاکیدکردکهرشد
فناوریهاینوظهوردرآفریقایجنوبیبیشتر
ازسایرمناطقمشاهدهمیشود.جزیرهموریس
نیزکهسابقهتولیداتنساجیآنبهدهه1970
ارزش افزایش حال در سرعت به برمیگردد،
در خالقیت طریق از خود محصوالت افزوده
اومیگویدکهسایر طراحیآنهامیباشد.
در باید که هستند قوتی نقاط دارای مناطق
استفادهازفناوریدیجیتالدرآیندهرواجپیدا
کندبرایمثالچاپاسکرینسنتیوچاپبا

مومدرآفریقایغربی.
سینکلراضافهکردکهحتیدرسایرکشورها
فناوریهای از استفاده برای آفریقا پتانسیل
از دیجیتالبهمنظوربهبود،تغییروحمایت
فرایندهایطراحیوتولیدمنسوجاتوجوددارد
کهالزمهعملیکردنآناتصالبهاینترنتاست

چوندرحالحاضرنرمافزارهایطراحیبیشتر
بهسرویسهایابریودانلودهاوابستههستند
تااستفاهازیکسیدی-رام.سینکلرمیگوید
مراکز ایجاد مشکل این رفع راههای از یکی
طراحیمتصلبهاینترنتوباظرفیتحجمی
باالمیباشدکهدرحالحاضردرصنعتچاپ
بامومدرآفریقایغربیبرایمثالدرتوگووغنا

درحالاحداثاست.
ایجادفضاهایدیجیتالمرتبطباهمدرآفریقا
میتواندبهایجادنوآوریکمککندچونباعث
میشودبهجایگذاشتنمسوولیتبردوشهر
فرد،مشارکتجوامعوفعالیتدستهجمعیبه
وجودبیاید.عالوهبرآنگسترشفناوریهای
طور به که همراه تلفنهای با موجود سیار
گستردهایدرسرتاسرآفریقامورداستفادهقرار
میگیرد،منطقیبهنظرمیرسد.خدماتمالی
وبانکداریباتلفنهمراهدربسیاریازکشورهای
آفریقاییکاربردگستردهایداشتهودراینرابطه
اپلیکیشنهایتولیدسیارمیتواندکمکیبرای
بخشنساجیباشد.دراینرابطهایجادبازارهای
آنالین تجارتهای طریق از کوچک و خرد
Craftsy و Etsy،Folksyوبسایتهای نظیر
ایاالتمتحدهرونقزیادی انگلستانو کهدر

دارند،ازاقداماتیاستکهباعثایجادارتباط
تولیدکنندگانبابازارهامیشود.

پیش که چالشی که میکند تاکید سینکلر
رویآفریقاقرارداردافزایشسرمایهگذاریدر
زمینهآموزشفناوریهایدیجیتالواستفادهاز
آنهادرفرایندهایتولیدیاست.دراینراستا
کشورنسبتاتوسعهیافتهآفریقایجنوبییک
مزیتداردوآنایناستکهپنجسالپیشدر
بخشفناوریصنایعنساجیخودسرمایهگذاری
وکیفیتمحصوالتش تولید بهرهوری تا کرد
راافزایشدهد.باوجودبرنامهرقابتینساجی
وپوشاکدپارتمانصنایعوبازرگانیآفریقای
جنوبی)DTI(برایتشویقبهسرمایهگذاریو
برنامهریزیخوشهمنسوجاتفنی همچنین
و مشارکت برای )SATTC(جنوبی آفریقای
همکاریشرکتهاباهمبرایترویجدیجیتال
سازی،میتوانگفتکهدولتنیزدراقدامفوق

نقشداشتهاست.
ازجملهاینسرمایهگذاریهامیتوانبهنصب
سیستمحملمواداولیهباالترازسطحزمین
EtonSystem کمپانی پیشرفته فناوری با
اعضای از Canvas and Tent کمپانی در
اشارهکرد. استانگائوتنگ واقعدر SATTC

استفاد از فناوری های دیجیتال
 در صنایع نساجـي 
آفریقا
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سرمایهگذاریبراینصبماشینآالتنساجی
Gel� چندمحوریقابلتنظیمتوسطکمپانی
venorTextileواقعدرشهردورباننیزمثالی

Finlam کمپانی است. رابطه این در دیگر
TechnicalTextileLaminates and Fin�

ishingازفناوریفیلترکربنبافتهشدهباگرید

صنعتیدرتولیدشالهایمخصوصفیلتراسیون
هوادربرابرآلودگیوبیماری،استفادهمیکند.
اینشالهاهمچنینباتجهیزاتدارایفناوری
قرار کیفی کنترل و آزمایش مورد پیشرفته
میگیرند.نوآریهایمربوطبهفناوریاطالعات
جنوبی آفریقای در باالدستی تولیدات به نیز
تحت است برنامهای این است. کرده کمک
Cottonعنوانخوشهپنبهپایاکهگروهصنعتی
SAبهتبلیغوگسترشآندرآفریقایجنوبی

میپردازد.مجریبرنامه،هاینریششالتزتوضیح
میدهدکهچگونهیکفناوریاطالعاتیبرپایه
سیستمابریدرصنایعنساجیبهکارگرفتهشد
تابهاینوسیلهمحصولقابلردیابیباشدوبا
ایجادخدماتمالیوبیمهایمختصصنایع،
کشاورزانبهکشتپنبهتشویقشوند.ایناقدام
وسایرنوآوریهایفنیصورتگرفتهدرصنایع
نساجیباعثشدتامحصولپنبهدرآفریقای
جنوبیاز5200تندرسال2013به17000
تندرسال2017برسدوانتظارمیرودتاپایان
سال2018نیزبه40000تنجهشپیداکند.
پوشاک و پارچه حرفهای گروه رییس

CONECT)کنفدراسیونشرکتهایتونسی(،

گسترش امکان مورد در عبداله بن سمیر
و نساجی صنایع در دیجیتال فناوریهای
پوشاکآفریقااظهارخوشبینیکردهاست.او
درکنفرانسیکهدرنوامبر2017درقاهرهبرگزار
شدهبودگفتاینکهآفریقایشمالیوجنوبی
درزنجیرهارزشریسندگی،بافندگی،تکمیلو
دوختمکملیکدیگرباشندخودیکپتانسیل
بزرگبهشمارمیرود.اوپیشبینیکردکهبه
محضبهکارگیریفناوریدیجیتالدرزنجیره
تامیننساجیوپوشاکآفریقایشمالی،این
دانشازآفریقایشمالیبهآفریقایسیاه)آنسوی

آفریقایجنوبی(انتقالخواهدیافت.
فدراسیون در دان اقتصاد زیشانک، الیور
در )ITMF(نساجی تولیدکنندگان بینالمللی
همانکنفرانسبرایننکتهتاکیدکردکهآفریقا
بایددرصنایعنساجیخودهمگامبافناوریهای
بزرگترین گفت: او کند. حرکت دیجیتال
سرمایهگذاراندرزمینهماشینآالتنساجی
دیجیتالچین،هند،بنگالدشوویتنامهستند.
آفریقایسیاهوآفریقایشمالیهنوزآنطورکه

بایدخودرانشانندادهاند.
البتهبهگفتهزیشانکفشارهابرایاستفادهاز
فناوریهایدیجیتالنیزدرحالافزایشاست
چونبارشدفروشآنالین،نوعتقاضاهاتغییر
میکندوایننیازمندانعطافپذیریاستکه
تولیددیجیتالآنراباخودبهارمغانمیآورد

وآفریقابایدپاسخگویایننیازهاباشد.زیشانک
اضافهکرد:امروزهروشتولید،خریدومصرف
منسوجاتدرحالتغییراستوروندروبهرشد
مصرفازراهاینترنتتاییدیبراینقضیهمی
باشد.زیشانکادامهداد:موضوعاصلیدرمیان
تفاوتهایزیادیکهدرمیانکشورهایمختلف
ازنظرفروشالکترونیکوجودداردعبارتاست
صنعتی چهارم موج انبوه، سازی سفارشی از
شدنیاصنعت4.0،ارتباطماشینهاواجزابا
یکدیگرباواحدهایتولیدیمستقل.همچنین
فشارزیادینیزازلحاظمبحثپایاییومحیط
زیستبررویصنایعنساجیوپوشاکوجود
دارد.آفریقامیتواندمکانیمناسببرایزنجیره
تمامی به که باشد جدید و یکپارچه تامین
نیازهایفوقپاسخمیدهد.اوگفت:نقشآفریقا
درجهاندرحالپررنگشدناست.ایناحتمال
وجودداردکهدرصورتانجامسرمایهگذاریهای
الزم،بازاریراجذبکندکهدرآیندهدراثر
تحوالترخدادهشدهدرچینایجادخواهدشد.
زیشانکاضافهکردکهبارشدطبقهمتوسطدر
آفریقاودرنتیجهافزایشتقاضاهایداخلیو
باوجوددستمزدهایساعتیپایینترنسبت
بهچین،یکفضایخالءایجادخواهدشدکه
بایدتوسطسایرمناطقپرشود.رییسشورای
ارتقایصادراتکنیا،جازویندربدیگفتکه
برایبررسیچرایینصبفناوریهایدیجیتال
درآفریقاوگرایشتولیدیآن،بهقراردادهای

 پاییـز  97 | 41



آفریقایی دولتهای توسط شده امضا تجاری
بازارهایی ها توافقنامه این کنید.هدف توجه
استکهصنعتنساجیدیجیتالدرآفریقابه

دنبالپاسخگوییبهآنهاخواهدبود.
جدیدی صورت حاضر حال در افزود: بدی
اززنجیرههایتامینشکلگرفتهاستکهبه
با ویتنام میشود. مربوط تجاری اولویتهای
یاهمان پسیفیک ترنس بینیشراکت پیش
پیمانتجاریاقیانوسآرام،10میلیوناسپیندل
خریداریکردتابهبازارهایایاالتمتحدهآمریکا
دسترسیپیداکندهرچندکهاینپیمانتوسط
رییسجمهورجدیدآمریکا،دونالدترامپلغو
شدهاست.بدیتاکیدکردکهعلیرغموجود
تعدادزیادیازتوافقنامههایتجاریدرسرتاسر
قارهآفریقابازهمالزماستتاتمهیداتیدررابطه
بایکپارچهسازیصنایعنساجیدرمنطقهانجام
گیرد.اوگفت:آفریقاباآفریقامعاملهنمیکند.
معامالتکشورهایاروپاییبایکدیگر60درصد
تولیدناخالصداخلیراتشکیلمیدهنددر
حالیکهدرموردکشورهایآفریقاییاینرقم
آفریقایی کشورهای میباشد. درصد تنها11
و ندارند همدیگر با معامله انجام به تمایلی
بیشترآسیایاسایرمناطقراترجیحمیدهند.
یکیازکشورهایواقعدرآفریقایسیاهکهدر
زمینهچاپدیجیتالدارایآیندهدرخشانیاز
لحاظطراحی،تولیدوتوزیعفناوریمیباشد،
اتیوپیاست.رویآشرست،مشاورکمیسیون
سرمایهگذاریاتیوپیدراینرابطهخوشبین
است.اومیگوید:اتیوپیهنوزدرمرحلهتولد
وپدیدارشدناستامادولتاینکشورتعهد
خودرادرزمینهسرمایهگذاریداخلینشان
اندکه برآن،آنهاپذیرفته دادهاست.عالوه
ما دانند.وظیفه نمی باره این زیادیدر چیز
راهنماییآنهاستواینکهازتغییراتمورد
نیازبرایجذبکسبوکارهاآگاهشانکنیم.
اواضافهکردکهبعضیاصالحاتبسیارساده
وبیاهمیتهستندامادولتمشتاقبهایجاد
اتیوپی، قوانین از یکی اساس بر است. تغییر
شرکتهایسرمایهگذارخارجیاجازهچاپبر

رویکاغذراندارندکهاینباعثایجادمشکالتی
نظر از پوشاک و نساجی شرکتهای برای
شرکتهایی ویژه به میشود برچسبگذاری
کهدارایزنجیرههایتامیندیجیتالهستند.
درواقعاینقانونبرایحمایتازناشرانکتاب
دراتیوپیوضعشدهبود.آشرستگفت:منبا
پیراهن دردستداشتنبرچسبقیمتیک
وکاغذیکهالزمداشتمبهدفترنخستوزیر
رفتموگفتمکهمنبهایندلیلخواستارچاپ
بررویکاغذهستم.آنهاپذیرفتندوقوانین
مربوطهراعوضکردند.اینیکمثالکوچک
بودامانشاندادکهدولتاتیوپیهرکاریبرای
کمکبهاینصنعتانجاممیدهد.درنتیجه
بازارچاپدیجیتالمنسوجاتدرآفریقادرکوتاه
مدتومیانمدتدرآستانهخریدسیستمها
سود به این گرفت. خواهد قرار تجهیزات و
روابط درحالحاضر بود شرکتهاییخواهد
خوبیباشرکتهاینساجیآفریقاییدارند.یکی
Haa� ازاینشرکتهاکمپانیچاپدیجیتال
maواقعدراسراییلاستکهروابطنزدیکیبا

تولیدکنندگانپوشاکمصریداشتهوکارخانه
این دارد. مصر اکتبر ششم شهر در نیز ای
کارخانهباتامینبیشاز1000کمپانیوبرند
ازجملهکلوینکالین،لیوایز،جوردیکوگپاز
مزایایمناطقصنعتیواجدشرایط)QIZ(کهبه
موجبآنصادراتمصربهآمریکادرصورتیکه
10/5درصدمواداولیهمحصولازاسراییلتامین

شودبدونگمرکاست،بهرهمیبرد.
مدیرعاملکمپانیهاما،یارونهارلمیگوید:
نوآوریتنهاراهبقادراسراییلاستاماصنایع
مرحله این به هنوز مصر پوشاک و نساجی

نرسیدهاند.آنهانیازمندخریدفناوریهستند.
تولیدکنندگانآفریقاییهنوزدستبهنوآوری
مصر در که فعالیتهایی درصد اند.90 نزده
انجاممیشودفقطوفقطمونتاژاست.کمپانی
هاماوشرکتهایتابعهآنازفناوریهایجدید
،)STTM(استرچ داخلی الییهای تولید برای
عایق  محصوالت ،FDI داخلی الییهای
استفاده دوخت نخ و زیپ ،SnowhiteTM

میکند.اینکمپانیهمچنیندرزمینهتولید
محصوالتنساجیوعایقبندیتخصصداردو
درضمنفناوریرنگرزیدیجیتالنخرابابیش
ازیکمیلیونرنگعرضهکردهاست.دکترهانی
سالمتکس-تولید کمپانی عامل مدیر سالم،
کنندهپارچههایصادراتیکشبافتاریوتوردر
مصر-گفتکهخریدمحصوالتفوقوبهدست
آوردنتجربهدراستفادهازآنهاباعثافزایش
رقابتپذیریصنایعنساجیآفریقادرجهانشده
وآنرابهیکخریدارباتجربهتبدیلمیکند.در
حالحاضرظرفیتتولیدکمپانیسالمتکس
120تندرماهوگردشمالیآن10میلیون
دالراست.دکترسالمگفت:آفریقاباچالشهای
عظیمیدربخشمنسوجاتفنیودیجیتال
مواجهاست.ایجادفضایکاریمناسببرایبه
کارگیریفناوریهایپیچیدهدیجیتالوالبته
تضمینثباتسیاسییکیازاینچالشهاست.
اواضافهکردکهایجادمحیطکاریمناسبدر
کشورهایباثباتجوابمیدهدوممکناست
باعثسرازیرشدنسرمایهبهاینکشورهاشود.
شرکتهایآفریقاییازدانشفنیالزمبرخوردار
نیستندکهمیتوانندباآموزشمناسبآنرابه

دستآورند.
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کارگـر میلیـون بـرای40 پوشـاک، صنعـت
اشـتغالایجـادنمودهاسـتکهبیشـترآنـاناز
زنانروسـتاییمیباشـند.ایناشـتغالتاکنون
کل صـادرات بـه درصـد میـزان83.49 بـه
بنـگالدشاز36.66میلیـارددالرکمـککرده

ست ا
درآمـدصادراتبنگالدشازبخشپوشـاک،به
لطـفپیشـرفتهایایمندراینبخش،رشـد
8.76درصـدیرادرسـال2018بـهمیـزان

30.61میلیـارددالرنشـانمیدهد.
صنعتپوشـاک،باوجـود40میلیونکارگرکه
بیشـترآنـانرازنـانروسـتاییتشـکیلمـی
دهنـد،تـاکنـونبـهمیـزان83.49درصـدبه
کلصـادراتبنـگالدشاز36.66میلیـارددالر
کمـککردهاسـت.براسـاساطالعاتمنتشـر
شـدهازدفترتوسـعهصادراتبنگالدشدرروز
چهارشـنبه،درآمدصـادراتبنگالدشازبخش

پوشـاکآمـاده30.61میلیـارددالراسـتکه
رشـد8.76درصـدیدرسـالمالیگذشـتهرا
نشـانمیدهد.ایـنرقم1.51درصـدباالتراز
هـدف30.16میلیوندالریبرایسـال2018

بودهاسـت.
درسـالمالی2017،درآمدصادراتبنگالدش
رشـد0.2درصدراتا28.15میلیارددالرنشان
دادهاسـتکهپایینترینرقمرشـدثبتشـده

درپانزدهسـالگذشتهاست.
ازمجمـوعمحصـوالتبافتـهشـدهدربخـش
بافندگـیحلقـوی15.18میلیارددالربدسـت
آمـدهاسـتکـه10.40درصدباالتـراز13.76
میلیـارددالرنسـبتبـههمـاندورهدرسـال
گذشـتهبودهاسـت.محصـوالتبافتهشـدهدر
بخـشبافندگـیتـاریپـودی15.42میلیارد
دالربدسـتآمـدهاسـتکـه7.18درصـددر
مقایسـهبا14.39میلیارددالرسـالگذشـته

افزایـشیافتهاسـت.
درضمـن،درآمـدکلیصـادراتبنـگالدشبه
36.66میلیارددالررسـیدهاسـتکهنسبتبه
درآمدسـالگذشـته)سـال2017(کهمعادل
بـا34.65میلیـارددالرگـزارششـدهبـوددر

حـدود5.8درصـدافزایشیافتهاسـت.
تولیدکننـدگاندرمـوردعملکـردصادراتـیبه
داکاتریبـونگفتنـد:تولیدکننـدگانبهبهبود
ایِمنـیدرصنعـتپوشـاکاعتبارمیبخشـند
بازگردانـدن رادرجهـت اعتمـادمشـتری و
سفارشـاتبیشـتردراختیـاردارنـد.ازسـوی
دیگـر،اقتصاددانـانمیگوینـدکـهایـنرشـد
بـاتوجهبـهپتانسـیلصنعتوابسـتهبـهبازار

. نیست
امـاعبـدوسسـالممورشـدی،رئیـسانجمن
دکا بـه ،)EAB( بنـگالدش صادرکننـدگان
تریبـونگفـت:دردوسـالگذشـته،خـرده

صادراتپوشاکآمادهدربنگالدشدرسالگذشته
رشد8.76درصدینشاندادهاست

دکتر مژده قهرمانی هنرور- مدرس دانشگاه علم و فرهنگ
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بازرسـیهای بـه توجـه بـا فروشـانجهانـی
اِمنیتیدرحالانجامدربخشپوشـاک،میزان
سفارشاتشـانکمترشـدهاسـت.امادرآخرین
بررسـیمالـی،بـااتمـامبازرسـیها،ذهنیتها
تغییـریافـت،درنتیجـهدرآمـدصادراترشـد
قابـلتوجهـیرانشـاندادهاسـتکـهالبتـه

میتوانـدبیشـترباشـد.
رییـسانجمنتولیدکنندگانوصادرکنندگان
سـیدیکور )BGMEA( بنـگالدش پوشـاک
رحمـان،بـهدکاتریبون،گفترشـدصـادرات
کنونـینسـبتبـهسـالقبـلبهتـراسـت.اما

فضـایبیشـتریبرایرشـدوجـوددارد.
براسـاسگـزارشآمـاریتجـارتجهانـیدر
سـال2017،سـهمبـازارجهانیبنـگالدشدر
پوشـاک،درسـال6.4،2016درصـدبـوده

ست. ا
دربهـرهبـرداریازایـنفرصـت،دولـتبایدبا
افزایـشظرفیـتپروازهازمانتحویلپوشـاک
آمـادهرابرایاطمینانازانتقالمسـاعدکاالها
بـهحداقـلبرسـاند.Siddiqurگفت:ظرفیت
حمـلونقـلهوایـیبایـدافزایـشیابـدتـااز
انتقـالمناسـبکاالهـاینمونهولـوازمجانبی

اطمینانحاصلشـود.
مدیراجراییموسسـهتحقیقاتیامورسیاسـی
)PRI(،بـهتریبونداکاگفترشـدبیشازحد
درآمـدحاصـلازصـادراتسـالگذشـتهبـه
معنـایبازدهـیخـوببخشصادراتنیسـت.
سـهمصـادراتبـهتولیـدناخالصـیداخلـی
)GDP(نشـاندهندهیکروندنزولیمسـتمر
اسـتکـهنگرانـیبزرگیبـرایدولتاسـت.

بنـگالدشنیـازبـهافزایـشرشـددورقمیدر
پروژههـای هزینـه تـا دارد صادراتـی درآمـد
تحقیـقوتوسـعهراتامیـننماید.اقتصـاددان
بیـاننمودنـدکـهرشـدروزافـزوندرعملکرد
صـادرات،اختالفپرداخـترامتعادلترنموده

است.
مدیراجراییموسسـهتحقیقاتیامورسیاسـی
گفـت:بـاافزایشنـرخکنونی،بنـگالدشقادر
نخواهـدبـودتـاسـال2021بـههـدف60

میلیـارددالردرآمـدصادراتـیدسـتیابد.
دردسـتیابیبـههـدفمـوردنظر،دولـتباید
در تسـهیالت ایجـاد بـرای الزم اصالحـات
انبـارگمـرکونیزاعطـایامکاناتصـادراتبه
کارآفرینـانایجـادنمایـد.اواضافـهکـردکـه

توسـعهزیرسـاختنیـزضـروریاسـت.
مشـاورپیشـینامورمالـیدولتموقـت،میرزا
بـرای گفـت: تریبـون داکا بـه عزیزاالسـالم،
رسـیدنبهرشـدصادراتهدفمنـد،بنگالدش

دامنه رشد صادرات پوشاک آماده در بنگالدش

بایدمشـکالتراکهمانعازپتانسـیلصادراتی
اقدامـات و کنـد شناسـایی میشـود کشـور
موثـریرابرایپایـاندادنبهآنهـاانجامدهد.
عزیزاالسـالمهمچنیـنتنـوعمحصـولوبازار
رابـرایغلبـهبـراینچالشپیشـنهادکنـد.او
همچنیـنبـراهمیتتحقیـقوتوسـعهتاکید
کـردتـاراهـیبـهسـویتولیـدمحصـوالتبا
ارزشافـزودهگشـودهشـدهودرآمـدصادراتی

راافزایـشدهـد.
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باشلوارهایجینمورد هنگامیکهکارشما
عالقتانبهپایانرسیده،باآنهاچهکارمیکنید؟
اگربیشتراکثرافرادجامعهعملکنید،آنهارا
بهیکیازاعضایجوانترخانوادهمیدهیدویا
آنهارابهیکموسسهخیریهمحلیاهدامیکنید
ویاباوجودقابلمصرفبودنبهدورمیاندازید.
متأسفانهاینگزینهآخر،گزینهایاستکهاغلب
انتخابمی برایپوشاکجینخود را ماآن
نماییموهرسالهتقریبا24میلیاردپوند)نزدیک
به11میلیونتن(ازلباسهاازجملهشلوارجین
درمحلهایدفنزبالهبهدورانداختهمیشوند،
درحالیکهاینحجمباالازسرمایهمیتواندبسته
بهموادمورداستفادهوشرایطحالحاضرکاال
بهگونهایدیگربازیابیشدهوموردبهرهبرداری

قرارگیرد.
استفاده جهت بهینهای کاربرد خوشبختانه،
مجددازکاالهایجینپیشنهادشدهاستکه
ازسیارهمامحافظتمیکندوشرایطزندگی
رادرداخلخانهبهبودمیبخشد.اینکاربرد
جدیدپیشنهادیبهعنوانعایقجینشناخته
شدهاست،ودرماههایاخیرراهخودرابرای
بکارگیریدربرخیساختمانهایبرجستهپیدا

کردهاست.
دقیقاعایقجینچیست؟آیا،بهمعنایواقعی
کلمه،شلوارجینآبیتبدیلبهالیهالیافنمدی
،یاتکههاییازعایقحرارتیشدهاست؟پاسخ
کوتاهبلهاست،اگرچهدرعملکمیپیچیدهتر

ازاینجوابکوتاهمیباشد.
یکشرکتبهنامBondedLogicاینموادرا
بیشاز35سالتوسعهدادهودارایاختراعات
ثبتشدهدرفرایندتولیداست.محصولنهایی
استکه لمسی العاده فوق عایق فرآیند، این
شامل80درصدالیافطبیعیبازیافتشدهبعد
ازاستفادهمصرفکنندهاولیهاستکهالیافآن
بهطورمستقیمازلباسهایجیناستخراجشده
Ap�است.بسیاریازشرکتهایدیگر،ازجمله
plegateInsulationوLeRelais،طرحهایی

بررویعایقجینتهیهشدهایجادنمودهاندزیرا
روندتهیهایننوععایقادامهخواهدداشتودر
حالرشدمیباشدوتنوعوطراحیدرآنمورد

بررسیقرارگرفتهواجراییشدهاست.
تاسبز،در آبی از پنبه یکطرحویژهشامل
سال2006توسطCottonIncorporatedراه
اندازیشد.دراینطرحبهدانشآموزانکالج

بازیابی و مجدد استفاده ویژگیهای مورد در
پارچههایجینآموزشهایالزمدادهمیشود
تاآنهارابهاهداکردنلباسهایکهنهجین
خوددرراستایرسیدنبهاینهدفتشویق
نماید.دانشآموزانمیتوانندلباسهایجین
خودرادرجعبههایمحوطهدانشگاهقراردهند
ویابهعنوانخردهفروشبهفروشگاههایویژه
AmericanEagleویاGbyGUESSمانند

Outfittersمراجعهنمایند.

Bond� جینهایاهداشدهبهطورمستقیمبه
edLogicانتقالدادهمیشودتاآنهارابهفرم

ازسال  نماید. تبدیل لمسی فوقالعاده عایق
2010،ازطیقاینطرحبیشاز600000جین
جمعآوریگردیدکهمنجربهتولید1485000
فوتمربع)138000مترمربع(ازعایقجین
source:Cotton.FromBlueto[شدهاست

.]Green

LeviStrauss&Co.،200000شلوارجین

علوم آکادمی کردن عایق به کمک برای را
کالیفرنیادرسانفرانسیسکواهدانمود.اینحجم
ازاهدا،مقدارزیادیجینآبیمصرفشدهرابه
یکساختمانسبزتبدیلنمود.بههمیندلیل
نصبعایقجیندرحالحاضردرابتدایراه

خودمیباشد.
عایقجینبازیافتشده،کهبهعنوانعایقالیاف
با نیزشناختهشدهاست،عایقی پنبهطبیعی
کاراییباالاستکهازضایعاتویاپارچههای
ضایعاتبخشتولیدجینتهیهمیشود.این
عایقبرایاستفادهدرساختمانهایمسکونیو
تجاریدرمکانهایمشابهیکهازفایبرگالس
یاپشمشیشهاستفادهمیشود،قابلجایگزینی
واستفادهمیباشد.-بینتیرهایسقفباز،

عایقکتان:
ازآبــیتاسبــز
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تیرهایسقفودیوارها.
البته،شمانمیتوانیدبهآسانیشلوارجینخود
رابهعنوانمصالحبرایعایقنمودندیوارها،
اتاقزیرشیروانیویامحفظههایکوچکداخل
خانهاستفادهنمایید.قبلازاینکهاینپارچههای
جینبتوانندعنوانعایقرابدستآورند،طی
بازیافتوآماده را آنها باید یکفرایندخاص

نمایند.
تولیدعایقجینبازیافتشده،یکفرایندبدون
تولیدزبالهاست.درابتدایاینفراین،تکههای
پارچهجیندراثراعمالبرشبررویلباسهای
جینغیرقابلاستفادهبدستمیآید.درطی
تکه از الیافطبیعی بعدیدسته پروسههای
پارچههاقابلبازیابیمیباشد.درمرحلهبعد
مقاومتالیافطبیعیبازیافشدهدربرابرآتش،
افزایشمییابدوسپس کپکزدنووآفات
درمخلوطباالیافاتصالدهندهقرارگرفتهو
طیپروسهگرماییقرارمیگیرد.درنهایت،
بهصورتالیههاینواریشکلبریدهمیشود.
درهربخشازپروسهتولیداگرپارگیرخدهد
به پارگی از قسمت آن ضایعات، تولید بدون

مرحلهاولپروسهبازمیگردد.

عایقجینبازیافتشدهدارایمزایایینسبتبه
عایقهایفایبرگالسمعمولیمیباشد:

پایداری:
این دهنده تشکیل مواد درصد  80 معموال

الیاف همچنین، باشد. می بازیافتی عایقها
طبیعیپنبهتاپایانعمرمفیدعایق100درصد

قابلبازیافتمیباشند.
سازگاریبامحیطزیست:

شرکتهایی تولید، از پس مواد از استفاده با
کهبازیافتعایقجینراتولیدمینمایند،برای
هدایتودفعزبالههادرزیرخاکمورداستفاده
قرارمیگیرند.یکشرکتتخمینمیزندکه
200تندرماهراهدایتمینماید.عالوهبراین،
فرآیندتولیداینعایق،نیازبهانرژیکمتری

نسبتبهتولیدعایقفایبرگالسدارد.

عملکرد حرارتی عالی: 
بااستفادهازعایقجینبازیافتشده،کارایی
انرژی مصرف های هزینه و بیشتر HVAC

کاهشمییابد.

عایق آکوستیکی بهتر در محیط داخلی: 
رتبهبندیآکوستیکعایقهایجیننسبتبه
عایقهایسنتیحدود30درصدباالتراستو
سببایجادیکمحیطآرامبرایصاحبانخانه

میگردد.

کیفیت هوای بهتر در محیط داخلی: 
جینبازیافتیحاویترکیباتارگانیکفراریا
فرمالدئیدنیستکهبهصورتگازخارجشود
وهوایداخلخانهراآلودهکند.اینعایق،یک

زیربنایسهبعدیایجادمیکندکهامواجصوتی
رادردامانداخته،ایزولهوکنترلمیکند.در
نتیجهبهطورموثریانتقالاصواتمختلفدر
محیطاطرافراازجملهصدایتردداتومبیلها،
کاهش را مکالمه و تلویزیون رادیو، هواپیما،

میدهد.

بهبود سالمت و ایِمنی: 
نصبجینبازیافتیپوستودستگاهتنفسی
راتحریکنمیکند.عالوهبراین،اینمحصول
ندارد. بهبرچسبهشداردهندهسرطانزا نیاز
بهطورمعمول،اینعایقبایکمحلولبورات
تاییدشدهتوسط EPAپوششدادهمیشودتا
مقاومتدربرابرآتشکالسAراتأمیننماید.
اینمحصولبهطورموثریدربرابرنشرآتشدر
اثرتماسباشعلههایآتشبیرونیویاآتش
سوزیهایداخلیمقاومتمینمایدوبهراحتی

قابلاشتعالنمیباشد.
همچنیناینمحصولجهتحفظسالمتی،با
EPAیکمهارکنندهقارچیثبتشدهتوسط
برایمحافظتبیشتردربرابرقارچ،کپکوآفات

الیهنشانیشدهاست.
اینروزخیلیدورنیستکهماازلباسهایجین
اطرافمان محیط برای خود استفاده غیرقابل
بهرهببریم.کتهوشمندجین،عایقجیندر
اتومبیل،لوازمورزشیجین،زیورآالتجینبه

زودیشماراجذبخواهدکرد.
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چکیده
امروزه، نیازها و انتظارات از پوشاک بیش از حفاظت در برابر آب و هوا و آلودگی های طبیعی 
است؛ زیرا با توجه به صنعتی شدن جوامع و تعامل دائمی انسان و ماشین آالت، حفاظت در 

برابر این تجهیزات نیز باید در پوشاک صنعتی لحاظ گردد.
در این تحقیق تالش شده است که مقاومت برشی پارچه های تاری پودی سبک ارزیابی 
گردد. در این راستا از نخ های پلی استر و پنبه و پلی استر/ ویسکوز، پارچه های تاری پودی 
با طرح بافت های تافته، سرژه، ساتین در سه سطح از تراکم بافته شد و تحت آزمون برش 
قرار گرفت. برای این منظور فک آزمون مقاومت در برابر برش تیغه بر اساس استاندارد 
F1790/F1790M − 14 ساخته شد و آزمون توسط دستگاه مقاومت سنج انجام گردید. 

در این تحقیق از روش طراحی آزمایشات تاگوچی بهره گرفته شد و نتایج حاصل از انجام 
آزمون بر روی نمونه ها ازلحاظ تجربی و آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 نتایج حاکی از آن بود که تمامی فاکتورهای موردبررسی اعم از طرح بافت، جنس نخ، 
تراکم و راستای برش در مقاومت برشی پارچه مؤثرند.

درقسمتبرشتولیدیهایپوشاک،درصنایع
فلزیوحتیآشپزخانههتلها،دستانکارکنان
درمعرضخطرجدیدربرابرتیغههایبرشقرار
داردواستفادهازدستکشهایضدبرشهمواره

موردتوجهاست.
عالوهبردستکشدرسایرالبسهنیزنیازبهارتقاء
خاصیتضدبرشبسیارضروریبهنظرمیرسد
وازآنجاکهاغلبپوشاکمصرفیساختارتاری
پودیدارند،نیازبهبررسیخواصضدبرشاین

ساختارمحسوساست.
ربویالتوهمکارانشدرسال2010تحقیقاتی
انواعتستهایموجودبرایسنجش درمورد
از پس و دادند انجام برش برابر در مقاومت
استاندارد که رسیدند نتیجه این به بررسی
ASTMF1790بهدلیلشباهتهایعملیکه

باشرایططبیعیآسیبتیغههاداراست،آزمون
مناسبتریاستسپسآزمایشهاییدرمورد
خواصضدبرشالیافپاراآرامید،الیافشیشهو
الیافاستیلانجامدادندوبهایننتیجهرسیدند

دارای آرامید پارا و استیل الیاف ترکیب که
بیشترینمقاومتدربرابربرشهستند.

تینوهمکاراندرسال2010بهبررسیتأثیر
الیافبامغزیآرامیدوغالفپنبهبرمقاومت
چاقوییپارچههایبافتهشدهپرداختند.دراین
NIJآزمونهاازبرجرهایشبراساساستاندارد
پارچه تراکم نتایجنشاندادکه استفادهشد؛
بهطورقابلتوجهیبرمقاومتدربرابرچاقو
موثراست.شوهانگوهمکاراندرسال2013،
از استفاده با اجسام برابر در مقاومت ساختار
نخهایساختهشدهازالیافپلیاتیلنبامقاومت
فوقالعادهزیادونخپلیاستربامقاومتباالدر
بافتهایحلقویتاریرابررسیکردند.وانگ
وهمکاراندرروشتجربی،رفتارشبهاستاتیک
پارچهبافتهشدهپوششداروبدونپوششرا
تحتنفوذتیغهچاقوآزمودندتامنحنیتنش-
کرنشحاصلشود،نتایجتجربینشاندادکه
سیستمهایدارایبافتهایسهبعدیبهواسطه
درسطح، الیاف باالی رفتگی درهم و تراکم

مقاومتدربرابرنفوذباالییدارند.

تجربیات
بهمنظوربررسیخواصمقاومتدربرابربرش،
نمونههاییازپارچههایتاریوپودیمطابقبا
تراکمهای در جدول1 در مندرج مشخصات
پودی21،18و24نخدرسانتیمترباطرحهای
تافته،سرژهوساتینبااستفادهازماشینبافندگی
راپیریوتحتشرایطیکسانتولیدگردیدند.
نمرهتمامنخهایمورداستفاده30/2انگلیسی
بودودرتمامپارچههاجنسنختارپلیاستر/
ویسکوزوتراکمتاری21نخدرسانتیمتربود.
ازروشتاگوچیبرایطراحی دراینتحقیق

آزمایشهااستفادهشد.)جدول1(
جهتانجامآزمونروینمونههایمذکور،سه
راستایبرشطولیوعرضیواریبوسهوزنه،
و و800 وزنهای600 به نیرو، اعمال جهت
1000گرمدرنظرگرفتهشد.بهمنظوربررسی
استاندارد اساس بر برش ضد آزمون انجام و
برابر ASTMF1790فکآزمونمقاومتدر

مقدمه
یکیازکاربردهایمهموخاصلباس،حفاظتو
مقاومتدرمواجههباابزاروموادسختوبرنده

مانندفلزاتوشیشهاست.
نیازبهاینویژگیتقریباًاززمانیکهانسانشروع
بهساختسالحهایچوبیوفلزیمانندشمشیر
ونیزهوتیرکرد؛بیشتراحساسشدوازهمان
آغازتاکنونوطیسیرپیشرفتپوشاکبهتدریج
نواقصآنبرطرفگردیدوخاصیتضدبرش

پوشاکتکاملیافت.
ابتداییترینلباسهایزرهیجنگیمتشکلاز
زنجیرهاوحلقههایفلزیمتصلبودکهازنفوذ
ابزارجنگیوپارگیلباسجلوگیریمیکرد؛اما
فناوری،متخصصین باپیشرفتعلمو امروزه
صنعتنساجیباارتقایخواصالیافونخهای
مؤثردر عوامل بررسی با وهمچنین تولیدی
ساختارمنسوجتولیدی،توانستهاندضمنرفع
نواقصقبلی،خاصیتمقاومتدربرابربرشرا

بهبودوارتقابخشند.

تأثیرطرحبافتوتراکمبرمقاومتپارچههای
تاریپودیدربرابربرش

محمدصالح احمدی،  مرتضی ودود و مبینا شمسایی - گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد، 
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برشطراحیوساختهشدوبانصبآنبرروی
دستگاهمقاومتسنجکاردوتک،رفتارنمونههای
موردنظردربرابربرشارزیابیشد.درشکل1

نماییازدستگاهقابلمشاهدهاست.


شکل 1- دستگاه مقاومت سنج به همراه فک برش

نحوهعملکردایندستگاهبدینترتیباستکه
ابتدایکتیغهبرندهبهعنوانعاملایجادبرش،
رویفکمتحرکباالیینصبمیگردد؛موقعیت
صفردستگاهبهگونهایتنظیممیشودکهدر
تعادل تیغه روی قرارگرفته وزنه شروع، نقطه
بتواندنیرویموردنیازرابهپشتتیغهیبرش
اعمالکند.همچنیندرهنگامتنظیمدستگاه
بایددقتشودکهتیغهبرشبهگونهایبرفک
باالییسوارشودکهباموقعیتقرارگیرینمونه
پارچهمماسباشدتاضریبخطایآزمونکاهش
یابد.الزمبهذکراستکهبرایتشخیصلحظه
ایجادبرشیکمدارسادهبهدستگاهاضافهشد
کهبااستفادهازخاصیتاتصالفلزاتوبرقراری
الکتریکیوروشنشدنچراغهشدار، جریان
متوقف از وپس اعالممیگردید برش لحظه
کردنفکبرش،میزانطولبرشازروینمودار

قابلاستخراجبود.

نتایج و بحث
درراستایتحلیلدادههایآزمونبااستفادهاز
نرمافزارMINITAB،نمودارهایالزم،استخراج
بزرگتر داده »فاکتور مبنای بر و گردید
مطلوبتر«تأثیرهریکازعواملبررسیشد.
نتایجتحقیقبهصورتنمودارهایارائهشدهدر

شکل2قابلمشاهدهمیباشد.
نمادLدرشکلبیانگرجهتحرکتتیغهدر
جهتبریدنتارهاونمادTبیانگربرشپودهاو
Dجهتاریباست.همانگونهکهدیدهمیشود
باافزایشتراکم،طولبرشومقاومتدربرابر
برش،کاهشمییابد.بدینترتیبپارچهباتراکم
18دارایبیشترینمقاومتدربرابربرشاست
وتراکمهای21و24بهترتیببعدازآنقرار
میگیرند.تأثیرروندتراکمرامیتواناینگونه
باتراکم تحلیلکردکهچوننخهادرپارچه
کمترامکانجابجاییبیشتریدارند،هنگامعبور
تیغهبرش،نخهاسرمیخورندوجابجامیشوند؛
و میشوند بریده بیشتری فاصله در بنابراین
بدیهیاستکهمقاومتدربرابربرشافزایش
مییابد.اینمسئلهدرهنگامانجامآزموننیزبه

وضوحمشهودبود.
همچنیندرراستایاریببیشترینطولبرش
حاصلگردیدهومقاومتبرشدرراستایبریدن
تارهاوسپسپودهابهترتیبدررتبههایبعدی
قرارمیگیرند.هنگامیکهتیغهدرحالبریدن
ازپوداست، تاربیشتر تارهاست،چونتراکم
نخهاکمترجابجامیشونددرنتیجهسریعتر
مقاومتبرشیکمتری برشخوردهومتقابالً
دارند.باتوجهبهکمتربودنتراکمپودیوطبق
برشی مقاومت بودن بیشتر قبلی، توضیحات
مشهوداست.درراستایاریب،باتوجهبهاینکه

جابجایینخهابیشینهاست،طولبرشبیشترین
مقداررادارااست.

در  نتایج  تحلیل  از  حاصل  2-نمودارهای  شکل 
MINITAB نرم افزار

درموردطرحبافت،دیدهمیشودکهطرحتافته
دارایبیشترینطولبرشاستوطرحهایسرژه
وساتینبهترتیببعدازتافتهقراردارند.میتوان
نتیجهگرفتپارچههاییکهبافترفتگیکمتری
دارندوطولبلندتریازنخرادراختیارتیغهقرار
میدهندمقاومتکمتریدربرابربرشازخود
نشانمیدهند.همچنیندیدهمیشودکهنخ
پنبهمقاومتباالترینسبتبهسایرنخهادربرابر
برشداشتهاست.علترامیتوانوجودپرزهای
سطحیدرپنبهدانست.اینپرزهایسطحی
تماستیغهبانخهاراکاهشدادهومقاومتدر

برابربرشیراافزایشمیدهد.

نتیجه گیری
دراینتحقیقمقاومتدربرابربرشدرپارچههای
تاریپودیباسهطرحبافتتافته،سرژهوساتین
وسهسطحازتراکمپودیوسهجنسمختلف
موردارزیابیقرارگرفت.نتایجنشاندادباافزایش
تراکمبهعلتافزایشدرگیریوکاهشقابلیت
گریزنخهامقاومتدربرابربرشکاهشمییابد.
بیشترینمقاومتدرراستایاریبوسپسبرش
پودهاوتارهامشاهدهشد.همچنیندیدهشدکه
هرچهدرطرحبافتطولنخآزادبیشترباشد
مقاومتبرشکمتراست.ازبینجنسهایمورد
ارزیابی،پنبهبهعلتدارابودنپرزهایسطحی
باالترینمقاومترادربرابربرشازخودنشانداد.
مهندسی  ملی  کنفرانس  یازدهمین  منبع: 

نساجی ایران ) دانشگاه گیالن(

جدول 1 - مشخصات نمونه های مورد آزمایش
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چکیده
ساختمان نخ و ویژگی های الیاف سازنده آن در کنار ساختمان پارچه، بر روی رفتار و خصوصیات 
پارچه مصرفی تاثیرگذار هستند؛ از طرفی روش های مختلف ریسندگی سبب قرارگیری متفاوت 
الیاف در ساختمان نخ و ایجاد خصوصیات متفاوت در نخ می شوند. از این رو در این تحقیق به 
بررسی میزان تجمع الیاف در ساختمان نخ های ریسیده شده در سیستمهای ریسندگی رینگ، 
تجمعی، سولو و سایرو تحت شرایط ریسندگی متفاوت )نمرات نخ، تاب نخ و سرعت دورانی 
دوک متفاوت( با کمک پردازش تصویر پرداخته شده  است. نتایج این بررسی نشان داد، مابین 
سیستم های ریسندگی ذکر شده به ترتیب نخ رینگ، نخ سایرو، نخ سولو و نخ تجمعی دارای 
بیشترین تجمع الیاف را در ساختار خود هستند؛همچنین مشاهدات نشان داد که افزایش نمره 
نخ )نمره مستقیم(، تاب نخ و سرعت دورانی دوک سبب افزایش میزان تجمع الیاف در ساختار 

نخ می شوند.

تجربیات
با درصدپنبه صد الیاف از بررسی این در
طولمؤثر35میلیمتروظرافت1/56دنیر
وماشینریسندگیSKFLab-Spinnerبه
منظورتولیدنخباظرافتوشرایطریسندگی
متفاوتدرسیستمریسندگیرینگ،تجمعی،
آزمایشگاهی، شرایط تحت سایرو و سولو
استفادهشدهاست.پارامترهایمتغیرتولیدو
سطوحآنهادراینآزمایشمطابقجدول)1(

تعیینگشتند.
الزمبهذکراستکهدرتولیدنخدرسیستم
سولو شده اصالح غلتک از سولو ریسندگی

)شکل(1استفادهشدهاست.
همانگونهکهدرشکلمشاهدهمیشود،طول
میلهمتصلبهمحورغلتکسولوکاهشیافته
غلتک بین فاصله کاهش موجب که است
سولووغلتکتولیدگشتهوامکانتولیدنخاز

الیافکوتاهرافراهممیسازد.

شکل 1- غلتک سولو )الف: غلتک سولو اصالح شده، 
ب: غلتک سولو مخصوص الیاف بلند(

تصویر برداری از نمونه و محاسبه فاکتور تجمع الیاف
پسازتولیدنمونهنخها،برایمحاسبهفاکتور
تجمعالیافدرنخ،ابتداتثبیتالیافدرساختار
نخدرهنگامبرشبهروشسختوبااستفاده
ازرزینپلیاسترانجامگرفت؛باکمکدستگاه
میکروتمنمونههایآمادهسازیشدهبهضخامت
از 25میکرونبرشدادهشدند.تصویربرداری
سطحمقطعنمونههاباکمکمیکروسکوپنوری
ومحاسبهفاکتورتجمعالیافدرسطحمقطعنخ
باکمکنرمافزارمتلبانجامگرفت،بهگونهای
کهابتداتصویرباتوجهبهآستانهروشناییآناز
حالترنگیبهحالتباینریتبدیل،سپسمرکز
هندسیسطحمقطعنخمشابهرابطهمرکزجرم
تعیینشد.پسازآنسطحمقطعنخبهقطاعهای
متحدالمرکزبامساحتهاوضخامتهاییکسان
تقسیم)شکل2(،ودرنهایتفاکتورتجمعالیاف
بهروششمارشنقاطتصویر)پیکسلشماری(

محاسبهگردید(رابطه1(

شکل 2- تقسیم سطح مقطع نخ )الف: تقسیم سطح 
نخ به الیه هایی با مساحت های یکسان، ب: تقسیم 

سطح نخ به الیه هایی با ضخامت های یکسان(

کهدرآن:
φ:فاکتورتجمعکلالیاف

nb تعدادنقاطسیاه

nwتعدادنقاطسفید

مقدمه
مطالعهبررویسطحمقطعنخموضوعبسیاری
ازمحققانقرارگرفتهاستبهطوریکهبرخیاز
محققاندرزمینهسطحمقطعنخ،میزانتجمع
الیاف،قطرنخوچگالیحجمیبهتحقیقوبررسی
پرداختند.دراینمیانبرخیپژوهشگرانبهارائه
مدلوروشهاییبرایمحاسبهمیزانتجمعالیاف
درنخایدهآلوبرخیبهارائهروشهایمحاسبه
میزانتجمعالیافدرنخهایحقیقیرویآوردند.
درکناراینتحقیقات،بررسیهایینیزدرزمینه
تاثیرسیستموشرایطریسندگیبرمیزانتجمع

الیافدرساختارنخصورتگرفتهاست.
دراینتحقیقبهبررسیتجمعالیافدرساختمان
نخهایتولیدیدرسیستمهایریسندگیرینگ،
تجمعی،سولووسایرو،تحتشرایطریسندگی
متفاوت)نمراتنخ،تابنخوسرعتدورانیدوک
متفاوت(باکمکروشپردازشتصویر،پرداخته

شدهاست.
جدول 1- پارامترهای متغیر در آزمایش و سطوح آن

مطالعه فاکتور تجمع الیاف در نخ های تولیدشده 
در سامانه های رینگ، تجمعی)ROCOS( و سولو و سایرو

ندا نعیمی- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مجید صفرجوهری دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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بحث و نتایج
)موسوم واریانسها تحلیل آزمون به توجه با
ANOVA(جدول2ومقادیرsigموجوددر

جدولآنوا،مشاهدهشدکهتمامیپارامترهای
متغیر)سیستمریسندگی،سرعتدورانیدوک،
الیاف تجمع فاکتور روی بر نخ(، نمره و تاب
نخهایتولیدیتأثیرگذاربودند.دربینعوامل،
عاملسیستمریسندگیبیشترینتأثیررابرروی
فاکتورتجمعالیافدرسطحمقطعنخگذاشته

است.)جدول2(

تأثیر نوع سیستم بر روی فاکتور تجمع الیاف
باتوجهبهشکل)3(احتمالمیرودکهبهواسطه
سیستم در ریسندگی مثلث عرض کاهش
ریسندگیتجمعیوقرارگیریبیشتریازالیاف
درساختماننخ،تقسیمالیهالیافخروجیاز
غلتکتولیدبهالیههاییکوچکترباعرضکمتر
درسیستمریسندگیسولووتغذیهدونیمچهنخ
بهناحیهکششسیستمریسندگیسایرووتابیده
شدندورشتهالیافدرنقطهالحاقسببتجمع
بیشترالیافدرسیستمهایریسندگیتجمعی،
سولووسایرونسبتبهسیستمریسندگیرینگ

شدهباشند.

شکل 3- تاثیر نوع سیستم بر روی فاکتور تجمع 
الیاف

تأثیر تاب بر روی فاکتور تجمع الیاف
باتوجهبهشکل)4(مشاهدهمیشودکهافزایش
تابسببافزایشفاکتورتجمعالیافدرساختار
نخمیشود.علتمشاهدهچنینتغییراتیاحتماال
بهواسطهآناستکهباافزایشتاب،فشارالیاف
داخلی الیههای در الیاف به الیههایسطحی
الیافدرساختارنخ اینرو از بیشترمیشود؛

فشردهترقرارمیگیرندکهسبببیشترشدن
فاکتورتجمعالیافمیشود.

شکل 4- تأثیر تاب بر روی فاکتور تجمع الیاف

تأثیر سرعت دورانی دوک بر روی فاکتور تجمع 
الیاف

باتوجهبهشکل)5(مشاهدهمیشودکهافزایش
سرعتدورانیدوکسببافزایشفاکتورتجمع
الیافدرساختارنخمیشود.علتاینامراحتماال
بهواسطهآناستکهافزایشسرعتدوکسبب
افزایشکششبیشتربرروینخدرحالتولید
آرایشیافتگی سبب بیشتر کشش میگردد.
بیشترالیاف،نزدیکیآنهابهیکدیگرودرنهایت
کاهشقطرنخمیشود.کاهشقطرنخنیزهمراه
بانزدیکیبیشترالیافسببافزایشفاکتورتجمع

الیافدرسطحنخمیگردد.

شکل 5- تأثیر سرعت دورانی دوک بر روی فاکتور 
تجمع الیاف

تأثیر نمره نخ بر روی فاکتور تجمع الیاف
باتوجهبهشکل)6(درسیستمنمرهمستقیمبا

کاهشنمرهنخ،نخظریفترشدهوفاکتور
تجمعالیافکاهشمییابد.احتمالوقوع
چنیناتفاقیمیتواندبهواسطهآنباشد
کهباظریفشدننخوبهدنبالآنکاهش
قطرنخ،نیرویفشاریازالیههایبیرونی
نخبررویالیههایدرونیکاهشمییابد.
اینکاهشفشار،کاهشآرایشیافتگی
الیافدرساختارنخرابهدنبالداردکهدر

نهایتموجبکاهشفاکتورتجمعالیافمیگردد.

شکل 6- تاثیر نمره نخ بر روی فاکتور تجمع الیاف

نتیجه گیری
ازآنجاییکهساختارنخوخصوصیاتآنهمچون
استحکام،انعطافپذیری،نفوذپذیریرطوبتو...
بهمیزانزیادیبهنحوهآرایشالیافدرساختار
نخوتجمعالیافدرنخبستگیدارد،ازاینرو
مطالعهبررویفاکتورتجمعالیافبرایدست
یافتنبهاطالعاتجزئیومفیددرزمینهساختار
نخموردتوجهبسیاریازمحققانقرارگرفتهاست.

نتایجاینبررسینشانداد:
*مابینسیستمهایریسندگیموردبررسی،به
ترتیبسیستمهایریسندگیرینگ،سایرو،سولو
وتجمعیدارایبیشترینفاکتورتجمعالیاف

هستند.
*درتمامیسیستمهایریسندگی،افزایشتاب

نخسببافزایشتراکمالیافمیشود.
با افزایش ریسندگی سیستمهای تمامی *در
افزایشسرعتدورانیدوک،فاکتورتجمعالیاف

افزایشمییابد.
افزایشسرعتدورانیو با *درسیستمسولو
نزدیکیبهحدبحرانیتجمعالیافکاهشمییابد.
باکاهشنمرهنخ)نمرهمستقیم(وظریفترشدن

نخ،فاکتورتجمعالیافکاهشمییابد.
منبع: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی 

ایران ) دانشگاه گیالن(

)ANOVA( جدول 2- آزمون تحلیل واریانس ها
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