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راهنمای سریع تبلیغات این شماره 
با کلیک برروی هر آگهی می توانید به صفحه مورد نظر بروید
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Masterbatch, Compound, Additive, Biodegradable Compound, Extruded Polymer, Plastic Granules, 
Powder Predisperse Solid, Pigments (Carbon Black & Colors), PE100+, PE80+, PP-r, Welding Rod, 
Adhesive Granule, Steel Pipe Coating (TOP-COAT), Agro PET Wire, High Strength Yarn & Fibers

مســتربچ، افزودنى، کامپاند، آمیزه هاى پلیمرى،
کامپاند و گرانول زیســت تخریب پذیر،

پودر و پیگمنت پرى دیســپرس ( صنعتى و بهداشتى )،
باال الیاف مدول و مقاومت  و  نخ 

موارد اســتفاده در صنایع نســاجى، نخ و الیاف
   فرش ماشینى و موکت :

. نخ هاى فیالمنتى و الیاف کوتاه  
. الیاف  پلى استر ، پلى پروپیلن و پلى آمید کوتاه 
. نخ هاى B.C.F مورد مصرف در فرش ماشینى، 

موکت تافتینگ،  کات و لوپ  
. نخ هاى CF مورد مصرف در دوخت، کمربند ایمنى، 

بافت محافظتى  
. نخ هاى POY, FDY مورد مصرف در فرش ماشینى، 

رومبلى،  جوراب و البسه ورزشى  
. الیاف پلى استر،  پلى آمید، پلى پروپیلن مورد مصرف در 

ریسندگى نخ هاى پنبه اى، فرش ماشینى، موکت و
 الئى هاى سوزنى

 منسوجات نبافته (Non woven) بهداشتى :
(Spunbond) اسپان باند .
 (Melt Blown) ملت بالن .

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

   نخ هاى B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFO ، پلى پروپیلن، 
پلى استر و  پلى آمید مورد مصرف در فرش ماشینى، پارچه رومبلى ، 

پرده اى، جوراب، البسه ورزشى
   مستربچ و افزودنی الیاف پلى استر کتان تایپ جهت تولید

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

   سفید کننده جهت تولید الیاف پلى استر  PSF از پرك بطرى
   براق کننده جهت تولید الیاف پلى استر PSF مورد مصرف در 

موکت هاى چاپى



پاور هیت ست
راه حل مناسب برای

انواع نخ  فرش ماشینی

 

Power Heat Set 
Markus Kohler Power-Heat-Set GmbH مصاحبه اختصاصی مجله نساجی کهن با مدیر شرکت

Oriental weavers;
export carpet to 130
countries

Interview with Mr. Hany Amin 
Export Director, Oriental Weavers Carpet Co.
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صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:

بهنام قاسمی
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مدیر بازرگانی و روابط عمومی: 

محبوبه قایدی
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فروغ امیر شیرزاد - مهلقا صدوقی - نارینه 
آذلبار -  محمدرضا انتظاری - شهرام شاه 

بابایی - قاسم حیدری - بهروز عباسی - کامبیز 
مقراضی -  احسان اکرامی - عصمت غنی زاده 

- مهندس شفیعی - مهندس معتمدی

امور تبلیغات: 

محبوبه قایدی

طراحی و صفحه آرایی :

استودیو کهن نگار

وب سایت :
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پست الکترونیک :

info@kohanjournal.com

آدرس: تهران صندوق پستی 1۶۷۶5-4۶5

● مجله نساجی کهن آماده دریافت و انتشار 
مقاالت و دیدگاه های صاحب نظران، همکاران و 
کارشناسان صنعت فرش ماشینی و نساجی و نیز 

کارشناسان حوزه اقتصادی می باشد. 

● مجله نساجی کهن در انتخاب و ویرایش 
مطالب ارسالی آزاد می باشد. 

● مطالب ترجمه شده ارسالی باید با یک نسخه 
از متن اصلی همراه باشد. 

● استفاده از مطالب و تصاویر مجله مهن با ذکر 
منبع بالمانع است. 

●  نظرات طرح شده در مقاالت و مصاحبه ها 
لزوما دیدگاه مجله نساجی کهن نمی باشد.

●  مجله کهن به صورت الکترونیکی و از طریق 
مراجعه به سایت مجله کهن قابل دسترسی و 

دانلود است. 

www.instagram.com/kohanjour-
nal

https://t.me/kohanjournal

مجله نساجی کهن 
مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران
دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۴.شماره 6۴. تیر ۱۴۰۰
فهرست مطالب 
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استاندارد صادرات فرش 
ماشینی به اروپا

 الیاف کنف مقرون به صرفه 
 ترین الیاف طبیعی جهان!

کنترل عملکرد کاردینگ با 
خصوصیات تار عنکبوتی

 تولید فرش هوشمند یا 
 فرش خاص

شرکت زیمر اتریش مورد اعتماد بهترین شرکت های چاپ فرش در جهان

  پاورهیت ست راه حل مناسب برای انواع نخ فرش ماشینی 

 اورینتال ویورز مصر بزرگترین تولید کننده و صادرکننده فرش ماشینی

۳۶

1۳  رنگدانه سیرجان برندی 
 جهانی در صنعت نساجی ایران

۲4 خرید ماشین آالت فرش 
ماشینی و نساجی از ترکیه

با کلیک برروی عنوان هر مقاله می توانید به صفحه مورد نظر بروید

 ۱۳ - رنگدانه سیرجان برندی جهانی در صنعت نساجی ایران
 ۱۵ - برای صادرات فرش ماشینی به اروپا این استاندارد ضروری است

 ۱6 - پاورهیت ست راه حل مناسب برای انواع نخ فرش ماشینی 
 ۱9 - تولید قطعات ژاکارد فرش ماشینی تخصص ماست

۲۲ -  اورینتال ویورز مصر بزرگترین تولید کننده و صادرکننده فرش 
 ماشینی به بیش از ۱۳۰ کشور جهان

 ۲۴ - خرید ماشین آالت فرش ماشینی و نساجی از ترکیه...
 ۲۷ - فرش پایدار چیست و چه مزایایی دارد؟

 ۳۰ - الیاف کنف مقرون به صرفه ترین الیاف طبیعی جهان!
 ۳۲ - منسوجات خانگی ترکیه - بازاری پر سود برای صادرات و واردات
 ۳۴ - الیاف ضد میکروب ،نابود کننده ویروس کرونا روی فرش و منسوجات

 ۳6 - تولید فرش هوشمند یا فرش خاص
 ۳۷ - منسوجات پوشیدنی هوشمند چیست؟

 ۴۱ - مستربچ چیست؟ معرفی، انواع و چگونگی تولید آن
 ۴۴ - کنترل عملکرد کاردینگ با تمرکز بر خصوصیات ظاهری تار عنکبوتی 

 ۴۸ - افزایش فرصت های منسوجات فنی و بی بافت در هندوستان
 ۵۱ - تاثیر ویروس کرونا بر بازار فروش ماشین  آالت نساجی

 ۵۳ -  رصد مداوم نتایج اوستر اتوکنر جهت کنترل و بهینه سازی فرآیند ریسندگی
 ۵6 - بررسی عوامل موثر روانشناختی و اقتصادی در انتخاب فرش ماشینی

 6۵ - پرورش پنبه و خطر بزرگ تغییرات شدید آب و هوایی
66 - یک جهش اساسی در بازرسی پارچه

http://www.instagram.com/kohanjournal
http://www.instagram.com/kohanjournal
http://www.instagram.com/kohanjournal
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اطالعات بیشتر در سایت کاوان شیمی  ⇢

http://kavanchemie.com/


Sellers Textile Engineers Ltd. 
Trident Business Park 
Neptune Way 
Leeds Road . Huddersfield
West Yorkshire . HD2 1UA
England

 ساخت انگلستان

STEAM DRUM

Roozbeh Moravej . (+98 912) 3025287

اطالعات بیشتر در مورد تکمیل فرش  ⇢

https://www.kohanjournal.com/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4/


اطالعات بیشتر در سایت هینزا شیمی  ⇢

http://hinzachemical.com/


اطالعات بیشتر در سایت معتمدتکس  ⇢

http://www.motamedtex.com


اطالعات بیشتر در سایت معتمدتکس  ⇢

http://www.motamedtex.com
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Masterbatch, Compound, Additive, Biodegradable Compound, Extruded Polymer, Plastic Granules, 
Powder Predisperse Solid, Pigments (Carbon Black & Colors), PE100+, PE80+, PP-r, Welding Rod, 
Adhesive Granule, Steel Pipe Coating (TOP-COAT), Agro PET Wire, High Strength Yarn & Fibers

مســتربچ، افزودنى، کامپاند، آمیزه هاى پلیمرى،
کامپاند و گرانول زیســت تخریب پذیر،

پودر و پیگمنت پرى دیســپرس ( صنعتى و بهداشتى )،
باال الیاف مدول و مقاومت  و  نخ 

موارد اســتفاده در صنایع نســاجى، نخ و الیاف
   فرش ماشینى و موکت :

. نخ هاى فیالمنتى و الیاف کوتاه  
. الیاف  پلى استر ، پلى پروپیلن و پلى آمید کوتاه 
. نخ هاى B.C.F مورد مصرف در فرش ماشینى، 

موکت تافتینگ،  کات و لوپ  
. نخ هاى CF مورد مصرف در دوخت، کمربند ایمنى، 

بافت محافظتى  
. نخ هاى POY, FDY مورد مصرف در فرش ماشینى، 

رومبلى،  جوراب و البسه ورزشى  
. الیاف پلى استر،  پلى آمید، پلى پروپیلن مورد مصرف در 

ریسندگى نخ هاى پنبه اى، فرش ماشینى، موکت و
 الئى هاى سوزنى

 منسوجات نبافته (Non woven) بهداشتى :
(Spunbond) اسپان باند .
 (Melt Blown) ملت بالن .

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

   نخ هاى B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFO ، پلى پروپیلن، 
پلى استر و  پلى آمید مورد مصرف در فرش ماشینى، پارچه رومبلى ، 

پرده اى، جوراب، البسه ورزشى
   مستربچ و افزودنی الیاف پلى استر کتان تایپ جهت تولید

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

   سفید کننده جهت تولید الیاف پلى استر  PSF از پرك بطرى
   براق کننده جهت تولید الیاف پلى استر PSF مورد مصرف در 

موکت هاى چاپى

اطالعات بیشتر در سایت رنگدانه سیرجان  ⇢

http://rangdaneh.ir


اطالعات بیشتر در سایت پیشگام رزین  ⇢

http://www.pishgamresin.com


اطالعات بیشتر در سایت اویوم تکستایل  ⇢

http://uyumtekstil.com


۱۳تیر ماه ۱4۰۰    شماره 64

رنگدانه سیرجان برندی

جهانی در صنعت

نساجی ایران
 مصاحبه با آقای مهندس منصوری

 مدیریت فروش شرکت رنگدانه سیرجان

◀ بیوگرافی :

بنــده فعالیــت بازرگانــی را از ســال 1۳۶۳ بعــد 
از خدمــت ســربازی در واحدهــای زیرمجموعــه 
بنیــاد مســتضعفان در بخــش مالــی و فــروش 
ــا  ــنایی ب ــد از آش ــال 1۳۶9 بع ــودم. از س ــاز نم آغ
واحدهــای نســاجی کشــور، کار در ایــن صنعــت را 
ــردم. ــروع ک ــوب ش ــت جن ــر باف ــرکت فراگی در ش

ــن  ــخ خمی ــرکت ن ــا 1۳۷۳ در ش ــال 1۳۷1 ت از س
ــش  ــدن در بخ ــت و مع ــک صنع ــه بان ــته ب وابس
فــروش و توســعه بــازار ارتبــاط بیشــتری بــا صنایــع 
نســاجی باالخــص ریســندگی هــای بالــک و غیــر 
بالــک آشــنا گردیــدم. از ســال 1۳۷۳ بعنــوان 
ــادرات  ــت، ص ــه باف ــرکت جام ــی ش ــر بازرگان مدی
محصــوالت نســاجی )پوشــاک تریکــو( بــه آلمــان 
را تجربــه نمــودم و تــا پایــان ســال 1۳89 در ایــن 

ــودم.  ــه کار ب ــغول ب ــرکت مش ش

از ســال 1۳9۰ تــا بحــال در بخــش هــای تولیــدی، 
صــادرات و همچنیــن تحقیقاتــی در خصــوص 
توســعه بــازار، روش هــای نویــن تولیــد و همچنیــن 
دســتیابی بــه بازارهــای هــدف )اروپایــی و cis( در 

حــال فعالیــت مــی باشــم.

ضمنــا بــا توجــه بــه همــکاری نزدیــک بــا شــرکت 
هــای نفتــی، گازی و پتروشــیمی، در حــال حاضــر 

دانشــجوی دکتــری اقتصــاد انــرژی مــی باشــم.

شــرکت  از  کوتاهــی  تاریخچــه   ◀
رنگدانــه ســیرجان، رونــد تاســیس، 

بفرماییــد. آن  موفقیــت  و  رشــد 

شــرکت رنگدانــه ســیرجان فعالیــت خــود را از ســال 
ــواره  ــا هم ــال ه ــن س ــول ای ــاز و در ط 1۳۷5 آغ
بــه کمــک آخریــن دســتاوردهای علمــی و صنعتــی 
مســیر پیشــرفت را طــی نمــوده اســت. امــروز ایــن 
مجموعــه تولیــدی صنعتــی بــا ظرفیــت ۰۰۰, 18۰ 
ــی،  ــتفاده از ماشــین آالت اروپای ــن ســاالنه و اس ت
 ،)patent( تکنولــوژی و فرموالســیون انحصــاری
بــا تولیــد طیــف گســترده ای از محصــوالت یکــی 
ــا در  ــه ه ــن مجموع ــن و معتبرتری ــزرگ تری از ب
حــوزه تولیــد پلیمــر و الیــاف در کشــور مــی باشــد.

دانــش فنــی روز دنیــا و تحقیقــات پیوســته در 
ــره  ــا به ــرکت ب ــن ش ــعه ای ــق و توس ــد تحقی واح
گیــري از آزمایشــگاه پیشــرفته و نمونــه هــای 
تولیــد آزمایشــگاهی و در نظــر گرفتــن پارامترهــاي 
بهینــه مصــرف همــواره پشــتوانه ای بــرای تولیــد 
ــخصات  ــا مش ــق ب ــتاندارد و مطاب ــی اس محصوالت

ــت. ــتریان اس ــر مش مدنظ

مســیر  در  اصلــی  هــدف  عنــوان  بــه  آنچــه 
ســیرجان  رنگدانــه  شــرکت  بــرای  فعالیتــش 
ــک  ــه کم ــو ب ــه جل ــت رو ب ــته حرک ــق گش محق
ــد  ــی و تولی ــی و صنعت ــتاوردهاي علم ــن دس آخری
محصوالتــی بــا کیفیــت بــاال و مطابــق بــا دانــش 

ــد.  ــی باش ــا م روز دنی

همچنیــن از اهــداف راهبــردی ایــن مجموعــه 
ــان آن  ــگی محقق ــالش همیش ــه ت ــوان ب ــی ت م
ــا  ــی ب ــرای همگام ــعه ب ــق و توس ــد تحقی در واح

ــه  ــي و ارائ ــطح جهان ــر در س ــد پلیم ــت تولی صنع
ــرد. ــاره ک ــد اش ــی جدی محصوالت

ــه  ــیرجان ب ــه س ــرکت رنگدان ــدات ش ــی تولی تمام
همــراه پروانــه ســاخت و تولیــد از وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و گواهینامــه موسســه 
ــوم،  ــاوری )وزارت عل ــم و فن ــارک عل ــتاندارد، پ اس
ــن  ــکاری معتبرتری ــا هم ــاوری( و ب ــات و فن تحقیق

شــرکت ایتالیایــی مــی باشــد.

◀ وضعیــت ایــران در تولیــد انــواع 
مســتربچ بــه ویــژه مســتربچ هــای مــورد 
ــت؟ از  ــه اس ــاجی چگون ــرف در نس مص

ــد. ــت تولی ــد و کیفی ــزان تولی ــر می نظ

در دهــه اخیــر بــا توجــه بــه توســعه صنعــت  
ــورد  ــی م ــای رنگ ــف ه نســاجی و گســتردگی طی
ــف، مســتربچ هــای  ــرای کاربردهــای مختل ــاز ب نی
رنگــی و افزودنــی هــا نســبت بــه قبــل کاربــرد بــه 

ــد.  ــرده ان ــدا ک ــب بیشــتری پی مرات

میــزان تولیــد ســالیانه کشــور حــدود یــک میلیــون 
ــواد  ــت م ــود کیفی ــه بهب ــه ب ــا توج ــوده و ب ــن ب ت
و  کشــور  داخــل  هــای  پتروشــیمی  پلیمــری 
ــدی و  ــزات تولی ــدن تجهی ــه روز ش ــن ب ــم چنی ه
آزمایشــگاهی جهــت بررســی خــواص محصــوالت، 

ــت. ــه اس ــا یافت ــه ارتق ــران در منطق ــگاه ای جای

پتانســیل  بخــش  ایــن  در  آیــا   ◀
ــای  ــرکت ه ــا ش ــت ب ــادرات و رقاب ص
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تولیدکننــده خارجــی از نظــر قیمــت و کیفیــت وجــود دارد؟

ــی از لطــف  ــه خال ــد نکت ــه چن ــاره ب ــر قیمــت، اش ــر س ــت ب در خصــوص رقاب
ــر  ــالوه ب ــک محصــول، ع ــام شــده ی ــه منظــور کاهــش قیمــت تم نیســت. ب
قیمــت مــواد اولیــه مــورد نیــاز، کــه در مــورد مســتربچ هــا عمدتــا پلیمرهــای 
ــه هســتند و  ــل تهی ــای داخــل کشــور قاب ــه توســط پتروشــیمی ه ــف ک مختل
ــی  ــه هســتند، م ــل تهی ــد شــده و قاب ــدا در کشــور تولی ــه جدی ــا ک ــه ه رنگدان

ــد دقــت شــود.  ــه تولی ــوط ب ــه مســائل مرب بایســت ب

یعنــی علیرغــم قیمــت مناســب اکثــر مــواد اولیــه، اگــر از تجهیــزات بــا کیفیــت و 
مهندســین تولیــد بــا دانــش اســتفاده نشــود، دور ریــز مــواد بــاال رفتــه و امــکان 
ــورد و  ــکل بخ ــه مش ــادرات ب ــرای ص ــتربچ ب ــه مس ــه تهی ــود دارد ک ــن وج ای

مقــرون بــه صرفــه نباشــد.

ــاال انجــام  ــوژی ب ــا تکنول ــد ب ــد تولی ــه و فراین ــواد اولی  از ســوی دیگــر اگــر م
شــود، کیفیــت مناســب فراهــم شــده و قابلیــت صــادرات بــرای شــرکت هــای 
ــه از  ــن عرص ــه در ای ــیرجان ک ــه س ــرکت رنگدان ــه ش ــی از جمل ــرح ایران مط

ــود. ــد ب پیشــگامان اســت، میســر خواه

 ◀ آیا رنگدانه سیرجان در بخش صادرات فعالیت دارد؟

بلــه، برگزیــده شــدن چندیــن بــاره شــرکت رنگدانــه ســیرجان بــه عنــوان صــادر 
کننــده نمونــه اســتانی و کشــوری، گــواه ایــن اســت کــه بــرای شــرکت رنگدانــه 
ســیرجان، حــوزه صــادرات جایــگاه رفیعــی دارد. در تعییــن اهــداف ســالیانه، نظــر 
بــر ایــن اســت تــا همــواره میــزان تنــاژ و تنــوع محصــوالت صــادر شــده نســبت 

بــه ســال قبــل رشــد قابــل قبولــی داشــته باشــد.

◀ چــه طیــف محصوالتــی در رنگدانــه ســیرجان بــرای صنعــت 
نســاجی تولیــد مــی شــود؟

✔مستربچ های مورد استفاده در فرش ماشینی و موکت

✔نخ های فیالمنتی و الیاف کوتاه

✔الیاف پلی استر، پلی پروپیلن و پلی آمید کوتاه

✔نخ های B.C.F مصرفی در فرش ماشینی، موکت تافتینگ، کات و لوپ

✔نخ های CF مورد مصرف در دوخت، کمربند ایمنی، بافت محافظتی

✔نخ های POY, FDY  فرش ماشینی، رومبلی، جوراب و البسه ورزشی

✔الیــاف پلــی اســتر، پلــی آمیــد، پلــی پروپیلــن مــورد مصــرف در ریســندگی 
نــخ هــای پنبــه ای، فــرش ماشــینی، موکــت و الئــی هــای ســوزنی

 Nonwoven منسوجات نبافته بهداشتی✔

Melt Blown ملت بالن /  Spun bond  اسپان باند✔

SS, SMS, SMMS انواع✔

ــی  ــای B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFO ، پل ــخ ه ✔ن
ــرش ماشــینی، پارچــه  ــورد مصــرف در ف ــد م ــی آمی ــی اســتر و پل ــن، پل پروپیل

ــرده ای، جــوراب، البســه ورزشــی ــی ، پ رومبل

Dope Dyed  مستربچ و افزودني الیاف پلی استر کتان تایپ جهت تولید الیاف✔

✔گونی و جامبو پلی پروپیلن

✔سفید کننده جهت تولید الیاف پلی استر PSF از پرک بطری

✔براق کننده جهت تولید الیاف پلی استر PSF موکت های چاپی

ــه  ــت ک ــی اس ــرکت های ــدود ش ــیرجان از مع ــه س ◀ رنگدان
ــاز و قابــل تحســین بــه محیــط زیســت و تولیــد  ــا دیــدی ب ب
محصــوالت پایــدار و دوســتدار محیــط زیســت پایبنــد اســت، 

در ایــن زمینــه چــه فعالیــت هــا و برنامــه هایــی داریــد؟

همــواره تــالش ایــن شــرکت بــر آن بــوده اســت تــا بــا تهیــه مــواد خالــص با 
کیفیــت، تجهیــزات کارا در فراینــد اختــالط و حــذف برخــی مــواد مضــر بــرای 
ــتی  ــط زیس ــث محی ــر در مباح ــی موث ــی، گام ــوالت نهای ــت از محص طبیع

برداشــته شــود. 

ــت  ــای زیس ــتفاده از پلیمره ــرکت، اس ــن ش ــای ای ــه ه ــن در برنام همچنی
تخریــب پذیــر، زیســت ســازگار و زیســت پایــه بــرای اهــداف بایــو و همچنین 

ــر پالســتیک هــا مــی باشــد. ــر و ســریع ت ــه بازیافــت بهت کمــک ب

◀ صنعــت نســاجی یکــی از آالینــده تریــن صنایــع دنیاســت 
ــط  ــی آب و محی ــادی از آلودگ ــش زی ــبب بخ ــفانه مس و متاس
زیســت اســت. بــا توجــه بــه تجربیــات ارزنــده شــما چطــور 
ــدات  ــت تولی ــه اهمی ــران را ب ــاجی ای ــت نس ــه صنع ــد بدن بای

ــدار آگاه کــرد؟ ســبز و پای

ت
رس

فه
حه 

صف
به 

رو 
ب

ول
ه ا

فح
ص

به 
رو 

ب

14

اطالعات بیشتر در سایت رنگدانه سیرجان  ⇢

۱۴

http://rangdaneh.ir


تیر ماه ۱4۰۰    شماره 64

ــه آب،  ــده ب ــای وارد ش ــی ه ــوص آلودگ در خص
شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت رنگدانــه ســیرجان 
ــرده  ــدرن، ســعی ک ــه ای م ــه خان ــه تصفی ــا تعبی ب
ــه کمــک روش هــای فیزیکــی و شــیمیایی،  ــا ب ت
آب خروجــی از کارگاه هــای تولیــدی خــود را طــی 
ســیکلی برگشــت پذیــر مــورد اســتفاده مجــدد قــرار 

دهــد. 

ــه  ــت ب ــط زیس ــدن محی ــوده ش ــوص آل در خص
حــدودی  تــا  نســاجی،  محصــوالت  واســطه 
ــن  ــکا و انجم ــت متحــده آمری ــا، ایال ــه اروپ اتحادی
ــن  ــت قوانی ــط زیس ــده از محی ــت کنن ــای حمای ه
ــع  ــری وض ــدات پلیم ــرای تولی ــختگیرانه ای ب س
ــای  ــران دوره ه ــت در ای ــد و نیــاز اس ــرده ان ک
ــن  ــی بی ــگاه های ــا و نمایش ــش ه ــی، همای آموزش
ــده  ــد کنن ــج تولی ــه تدری ــزار شــده و ب ــی برگ الملل
هایــی کــه دقــت کافــی را در رعایــت مــوارد 
ــورت  ــده و در ص ــد، آگاه ش ــتی ندارن ــط زیس محی
عــدم توجــه بــه آن، جریمــه هایــی برایشــان مقــرر 

ــود. ش

ــش  ــی در بخ ــی و جهان ــارت داخل ◀ تج
مســتربچ و افزودنی هــای صنعتی را در ســال 
جــاری بــا توجــه بــه عــادی ســازی تجــارت 

بیــن الملــل چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــای  ــرکت ه ــر ش ــا ب ــر کرون ــه تاثی ــه ب ــا توج ب
مصــرف کننــده مســتربچ هــا و افزودنــی هــا، 
میــزان تولیــد شــرکت هــای فعــال در زمینــه تولیــد 
مســتربچ کاهــش یافــت. بــا کمرنــگ شــدن کرونــا 
و عــادی شــدن تجــارت مــی تــوان دیــد روشــنی 

ــور داشــت. ــت مذک ــه صنع نســبت ب

ــد  ــناس و تولی ــک کارش ــوان ی ــه عن ب
مســتربچ  یــک  مشــخصات  کننــده 
ــا کیفیــت در صنعــت نســاجی  خــوب و ب

چیســت؟

✅ ثبات رنگ و خواص در دفعات مصرف

✅ مطابقت پایه پلیمری با کاالی تولیدی

✅ مقاومــت انتقــال ســطح بــاال، درصــد رطوبــت، 
دمــای ذوب، شــکل ظاهــری، شــفافیت و مقاومــت 

حرارتــی مناســب

✅ منحصربفرد بودن رنگ و شید

✅ تسهیل فرآیند تولید محصول نهایی

✅ میزان مصرف کم

✅ غلظت یکنواخت

نحــوه واکنــش بــه آتــش ســوزی و دودزایــی 
انــواع فــرش هــای ماشــینی و ســایر کفپــوش هــا 
یکــی از اســتانداردهای مهــم اســت کــه در تمامــی 
کشــورهای اروپایــی وارد کننــده فــرش و کفپــوش 
ــی  ــرار م ــه ق ــورد توج ــاد م ــری زی ــخت گی ــا س ب

ــرد.  گی

ــه  ــوط ب ــتاندارهای مرب ــد اس ــدی جدی کالس بن
  A ــا کالس ــا از کالس F  ت ــی در اروپ ــش زای آت
ــی  ــدی قدیم ــن کالس بن ــه جایگزی ــد ک ــی باش م
ــها  ــش کفپوش ــرای بخ ــن ب ــت. همچنی ــده اس ش
   Floor Covering ــف ــه مخف ــارت “fl” ک عب
ــه  ــر اضاف ــورد نظ ــار کالس م ــه کن ــد ب ــی باش م
مــی شــود تــا مشــخص شــود کــه محصــول مــورد 

ــوش دارد.  ــوان کفپ ــه عن ــردی ب ــر کارب نظ

کالس هــای آتــش زایــی D,C,B  بــه زیــر بخش 
ــی تقســیم  ــزان دودزای ــرای می هــای S1 و S2 ب

مــی شــوند و بــه ایــن معناســت کــهS1  دارای 
دودزایــی کــم و S2 دارای دودزایــی باالســت.

اســتاندارهایی کــه بایــد شــرکت صــادر کننــده 
ــد  فــرش ماشــینی و کفپــوش رعایــت کنــد بای
مطابــق قوانیــن کشــور مبــدا و نیازمنــدی هــای 
الزم و محــل کاربــرد کفپــوش بررســی و پــاس 
ــه  ــت ک ــد گف ــی بای ــور کل ــه ط ــا ب ــود ام ش
ــی  ــتاندارد حداقل ــک اس ــتاندارد Cfl-s1 ی اس
ــرای کلیــه کفپوشــهایی اســت کــه در محــل  ب
ــرد.  ــرار میگی ــورد اســتفاده ق هــای عمومــی م

Efl  نیــز یــک اســتاندارد حداقلــی بــرای 
ــادر  ــه ص ــت ک ــخصی اس ــای ش ــتفاده ه اس
کننــدگان بایــد آنــرا پــاس کننــد. اســتانداردهای 
Cfl و  Bfl  فقــط بــرای فضاهــای بســیار 
بــزرگ و تجــاری و اداری  مــورد کاربــرد اســت. 

ــد  ــده نتوان ــادر کنن ــا ص ــده ی ــد کنن ــر تولی اگ
ــرش  ــای ف ــورد رفتاره ــی در م ــچ اطالعات هی
ماشــینی و یــا کفپــوش در برابــر آتــش ســوزی 
ارایــه کنــد بایــد عالمــت  Ffl روی آن نصــب 

شــود.

OETI منبع مقاله وب سایت

بــرای صــادرات فــرش ماشــینی بــه 
اروپــا ایــن اســتاندارد ضروری اســت

ــدی رفتارهــای  ــه بن آزمایشــات و نحــوه طبق
ســوختن و آتــش زایــی فــرش و کفپــوش هــا 

بــرای صــادرات بــه اروپــا
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◂ لطفــا از محــدوده ماشــین آالتــی 
کــه بــه صنعــت فــرش و کفپــوش ارائــه 

می دهیــد، برایمــان بگوییــد.

دو  حاضــر  حــال  در   Power-Heat-Set
نــوع دســتگاه مختلــف بــه نام هــای GVA و 
ــتگاه در  ــر دس ــد. ه ــه می ده HiPerSet را ارائ

اندازه هــای مختلــف موجــود اســت. 

GVA بهتریــن انعطــاف پذیــری و عملکــرد بــاال 
ــر 9۶  ــا حداکث ــت ســت ب ــرش هی ــخ ف را بــرای ن

ــد. ــه می ده ــخ ارائ ــر ن س

ــای  ــه آن در الت ه ــدی ۶ کانال ــل پیکربن ــه دلی ب
می تــوان  حتــی  مختلــف،  نوارهــای  در  کــم 
رنگ هــای مختلــف نــخ یــا همــان ســت مســتقیم 

ــرد.  ــرا ک ــان اج ــور همزم ــه ط ــز را ب و فری

ــت  ــرای هی ــال ب ــک کان ــا از ی HiPerSet تنه
ــا بخــار بســیار گــرم اســتفاده  ــخ ب ســت کــردن ن
می کنــد. حداکثــر 84 ســر نــخ بــه طــور همزمــان 

ــردازش اســت. ــل پ در آن قاب

هــر دو سیســتم GVA و HiPerSet، بــا بخــار 
بســیار گــرم تحــت فشــار اتمســفری کار می کننــد. 

ــادی  ــم زی ــوا، حج ــان ه ــداد جری ــذف انس ــا ح ب
ــبتًا  ــازی نس ــرده س ــا فش ــوا ب ــردش آب و ه از گ
زیــاد بــه دســت می آیــد کــه اجــازه می دهــد 
ــا دمــای مــورد  ــه طــور ســریع و کامــل ت نخ هــا ب
نیــاز گــرم شــوند. ایــن جریــان بهتــر هــوا باعــث 
می شــود کــه نــخ مــدت کمتــری در دســتگاه قــرار 

ــرد. گی

ــا  ــه( و آفریق ــامل ترکی ــه )ش ◂ خاورمیان
بــازار مهمــی بــرای تولیــد فــرش و 
کفپــوش اســت، صنعــت فــرش را در 
ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــن منطقــه چگون ای
چنــد درصــد از صــادرات شــما بــه ایــن 
ــاره  ــا درب ــود؟ لطف ــام می ش ــه انج منطق
ــد. ــتر بگویی ــود بیش ــادرات خ ــد ص مقص

Power-Heat-Set صنعــت فــرش و نــخ 
فــرش را در سراســر جهــان تأمیــن می کنــد. 
ــت  ــای ماس ــن بازاره ــی از مهم تری ــه یک خاورمیان
ــا را  ــی م ــادرات کل ــی از ص ــل توجه ــهم قاب و س

شــامل می شــود. 

ــوآوری  ــو از ن ــن منطقــه ممل ــا، ای ــه م طبــق تجرب
ــاال در صنعــت فــرش  ــا کیفیــت ب و محصــوالت ب
و نــخ فــرش اســت و بنابرایــن مــا حداکثــر توجــه 
ــتریان  ــت های مش ــا و درخواس ــه نیازه ــود را ب خ

ــم. ــان می دهی ــه نش ــود در خاورمیان خ

عــالوه بــر خاورمیانــه، مــا تقریبــًا در همــه قاره هــا 
ــم در  ــور منظ ــه ط ــوب( ب ــب جن ــر از قط ــه غی )ب
ــتیم و در  ــتریان هس ــه مش ــات ب ــه خدم ــال ارائ ح
تــالش هســتیم تــا روزانــه مشــتریان خــود را 

ــم. ــش دهی افزای

ــه  ــت ک ــال اس ــش از ۴۰ س ــما بی ◂ ش
ــتید،  ــال هس ــرش فع ــخ ف ــش ن در بخ
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مصاحبه

تاریخچه  شرکت

POWER HEAT SET 

 Power Heat Set آلمانــی  شــرکت 
ــرای  ــزای الزم ب ــین آالت و اج GmbH ماش
نــخ فــرش را تأمیــن می کنــد. تمــام تجهیــزات 
ــین های  ــط تکنس Power Heat Set توس
ــوند.  ــد می ش ــان تولی ــر در Töging آلم ماه
ــر  ــین در سراس ــک و تکنس ــم مکانی ــک تی ی
ــرای نصــب و خدمــات ایــن شــرکت در  ــا ب دنی

ــترس اســت. دس

شــرکت های آمریکایــی تابــع ایــن هلدینــگ در 
ــای  ــا نمایندگی ه ــراه ب ــا هم ــون و جورجی دالت
جهــان،  سراســر  از  نمایندگانــی  و  فــروش 
را  مشــتریان  نیازهــای  بــه  ســریع  پاســخ 
ــعه ــق و توس ــش تحقی ــد. بخ ــن می کنن  تضمی
Power Heat Set در Töging بــه طور 
مــداوم بــر روی بهینــه ســازی محصــوالت کار 
ــری  ــطح باالت ــه س ــین ها را ب ــا ماش ــد ت می کن

ارتقــا دهــد.

ایــن تیــم بــر روی ایجــاد مزایایــی بــرای 
مشــتریان از نظــر کیفیــت، توانایــی اجــرا، بهــره 
وری و صرفــه جویــی در انــرژی متمرکــز اســت.
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ــت  ــا کیفی ــرش ب ــخ ف ــخصات ن ◂ مش
ــت؟ چیس

ــخ  ــه پاس ــت، البت ــی اس ــیار خوب ــوال بس ــن س ای
ســاده ای نــدارد. مشــخصات نــخ فــرش بــا کیفیــت 
همیشــه مطابــق بــا آنچــه اســت کــه مشــتری نیــاز 
ــه امــکان پذیــری تولیــد  دارد و مــا نیــز موظــف ب

آن هســتیم. 

ــد  ــی مانن ــای مختلف ــر جنبه ه ــت تأثی ــا تح بازاره
ــواد  ــوآوری در م ــرد نخ/فــرش، ن ــد و مــد، کارب ترن
و فنــاوری، در دســترس بــودن مــواد اولیــه، هزینــه 

مــواد اولیــه، هزینــه تولیــد و غیــره قــرار دارنــد.

ــط  ــوب توس ــرش خ ــخ ف ــخصات ن ــواًل مش  اص
مشــتریان تعریــف می شــود. طبیعتــًا، آنچــه امــروزه 
مشــخصات خوبــی در نظــر گرفتــه می شــود، 

ــد. ــر کن ــه تغیی ــد هفت ــی چن ــت ط ــن اس ممک

◂ پــس از شــیوع ویــروس کرونــا و 
در ســال ۲۰۲۱، ســرمایه گذاری هــای 
ــه  ــرش را چگون ــخ  ف ــش ن ــد در بخ جدی
ــته و  ــال گذش ــد؟ س ــی می کنی ــش بین پی

ــود؟ ــه ب ــری چگون ــه گی ــر هم تأثی

ــال  ــش س ــر Covid-19 چال ــه گی ــاری هم بیم
گذشــته بــود. مــا مطمئنــًا بــه دلیــل تعطیــل 
کارکنــان  تولیــد،  کاهــش  کارخانه هــا،  شــدن 
قرنطینــه  شــده، محدودیت هــای حمــل و نقــل، در 
دســترس بــودن مــواد اولیــه و غیــره، مدتــی را دور 

ــم. ــپری کردی ــود س ــتریان خ از مش

امــا در مجمــوع و بــا توجــه بــه وضعیــت جهــان، از 
شــرایط خــود در ســال ۲۰۲۰ راضــی هســتیم. مــا 
امســال را بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــتیم و ایــن 
ــا برخــی از مشــتریانمان  فرصــت را داشــتیم کــه ب

چنــد پــروژه خــوب را بــه ســرانجام برســانیم.

ــادی را  ــه نظــر مــا، ســال ۲۰۲1 فرصت هــای زی ب
ــر در  ــال حاض ــد. در ح ــرار می ده ــا ق ــار م در اختی
ماه هــای آخــر ســال ۲۰۲۰ و تاکنــون فعالیت هــای 
صنعتــی مــا در سراســر جهــان و شــاید بیشــتر در 
خاورمیانــه، افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت.

نظــر  بــه  و  دارد  وجــود  زیــادی  پروژه هــای 
می رســد ایــن صنعــت در تــالش اســت تــا از 
محدودیت هــای Covid-19 خــالص شــود و بــه 

قــدرت قبلــی خــود بازگــردد یــا حتــی بهتــر از آن 
ــد.  ــل کن عم

ــا  ــا ن ــه برخــی ســرمایه گذاری ه بدیهــی اســت ک
ــود  ــالش خ ــه ت ــا هم ــد و م ــی مانده ان ــام باق تم
ــود  ــرکای خ ــتریان و ش ــه مش ــا ب ــم ت را می کنی
ــه  ــان را ارائ ــورد نیازش ــتیبانی م ــزات و پش تجهی

ــم. دهی

◂ بایــد بیشــتر بــه پایــداری و محصوالت 
ــوان  ــه می ت ــم، چگون ــاد کنی ــبز اعتم س
پایــداری را در صنعــت نســاجی و فــرش 
بهبــود بخشــید؟ سیاســت پایــداری 

ــت؟ ــما چیس ــه ش مجموع

کلمــه  یــک  “پایــداری”  شماســت.  بــا  حــق 
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دستگاه هیت ست نخ فرش

https://www.youtube.com/watch?v=bG1QJJivcKI
https://www.youtube.com/watch?v=bG1QJJivcKI
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کلیــدی بــرای مــا بــوده اســت، امــا همــه گیــری 
Covid-19 بــه همــه مــا نشــان داده اســت 
ــه عوامــل خارجــی وابســته هســتیم.  کــه چقــدر ب
 Power-Heat-Set پایــداری  سیاســت 
ــت،  ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــوزه را تح ــن ح چندی

ــی. ــر خارج ــم از نظ ــی و ه ــر داخل ــم از نظ ه

ــات  ــوالت و امکان ــا محص ــازمان، م ــل س در داخ
خــود را بــه صــورت کــم مصــرف ارائــه می دهیــم. 
بــه عنــوان مثــال، ســاختمان های خــود را بــا 
از   ۷۵٪ حــدود  در  و  پوشــانده ایم  فتووالتیــک 
ــم. ــد می کنی ــود را تولی ــتفاده خ ــورد اس ــرژی م ان

همچنیــن، وقتــی صحبــت از طراحــی محصــوالت 
و تجهیــزات مــا می شــود، “پایــداری” همیشــه 
ــم  ــا ســعی می کنی ــد. م ــر می کن ــا را درگی ذهــن م
تــا جایــی کــه امــکان دارد از مــواد پایــدار اســتفاده 

کنیــم و تجهیــزات خــود را طــوری طراحــی کنیــم 
ــته باشــند.  ــا دوام داش ــرای دهه ه ــه ب ک

مشــتریان مــا انتظــار مهندســی و کیفیــت آلمانــی 
ــا  ــه آنه ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد و ای را دارن

دریافــت می کننــد.

بهتریــن شــواهد بــرای ایــن امــر ایــن اســت کــه 
از دســتگاه هایی  امــروزه مشــتریان مــا هنــوز 
ــاخته  ــش س ــال پی ــه ۲۰ س ــد ک ــتفاده می کنن اس
ــد  ــه آنهــا امــکان تولی ــوز ب و نصــب شــده اند و هن

نخ هــای بــا کیفیــت را می دهنــد.

موضــوع بســیار مهــم دیگــر بهــره وری انــرژی در 
تجهیــزات ماســت. در طــول ســال ها، تیــم تحقیــق 
و توســعه مــا بــا موفقیــت بــر روی کاهــش میــزان 

انــرژی مصرفــی تجهیــزات مــا کار کــرده اســت.

 اگــر تجهیــزات Power-Heat-Set مربــوط 

ــرفته  ــزات پیش ــا تجهی ــش را ب ــال پی ــه ۲۰ س ب
ــه  ــد شــد ک ــه خواهی ــد، متوج ــروز مقایســه کنی ام
ــه  ــی ب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــرژی ب ــرف ان مص

ــت. ــیده اس ــل رس حداق

ــی  ــا در برخ ــتریان، آنه ــی از مش ــر برخ ــق نظ طب
ــود  ــرژی خ ــرف ان ــش مص ــه کاه ــادر ب ــوارد ق م
ــا  ــه تنه ــر ن ــن ام ــد. ای ــا ٪۸۰-۷۰ بوده ان ــی ت حت
بــه مشــتریان مــا در پــس انــداز سرمایه شــان 
ــط  ــه محی ــوح ب ــه وض ــه ب ــد، بلک ــک می کن کم

ــد. ــک می کن ــز کم ــت نی زیس

ــورد بســیار مهــم دیگــر، طراحــی ماشــین آالت  م
ــدار”  ــواد پای ــد “م ــور تولی ــه منظ ــا ب ــاوری م و فن
ــا  ــخ و فــرش در تــالش اســت ت اســت. صنعــت ن
ــا ضریــب پایــداری  ــخ( ب ــداع محصوالتــی )ن ــا اب ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــر شــود، ب ــاال، ســبزتر و پایدارت ب
نــخ بازیافتــی یــا نــخ ســاخته شــده از منابــع آلــی 

ــر. و تجدیدپذی

ایــن مســئله بســیار مهمــی بــرای مــا اســت و مــا 
ــتریان  ــی از مش ــا برخ ــال کار ب ــت در ح ــا موفقی ب
خــود هســتیم کــه تولیــد چنیــن نخ هایــی را 
ــی  ــم. فرق ــام دهی ــود انج ــزات خ ــر روی تجهی ب
کار  ایــن  بــرای  اولیــه  مــواد  کــه  نمی کنــد 
بطری هــای PET بازیافتــی، نــخ فــرش بازیافتــی 
یــا نــخ ســاخته شــده از الیــاف آلــی باشــد، ما ســعی 
بــه  دســتیابی  بــرای  اقدامــات الزم  می کنیــم 

ــم. ــام دهی ــخ را انج ــت ن ــر کیفی حداکث

ــداری  ــای پای ــه از پروژه ه ــد نمون ــط چن ــا فق اینه
اســت   Power-Heat-Set مجموعــه  در 
و پایــداری یــک راهنمــای اصلــی در کارهــای 

ــت. ــا اس ــره م روزم
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جهت مشاهده مقاله کلیک کنید ⇢

الیــاف تســکین دهنــده 
ــو( ــروز )ویدی ــاری آرت بیم

https://www.kohanjournal.com/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2/


تیر ماه ۱4۰۰    شماره 64

UYUM TEKSTİL در مورد شرکت

ــال  ــه در س ــرکت  UYUM TEKSTİL  ترکی ش
۲۰۰5 میــالدی در منطقــه توپکاپــی اســتانبول 
ــد  ــدف تولی ــا ه ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــیس گردی تاس
ــین آالت  ــات ژاکارد ماش ــا و قطع ــره ه ــواع قرق ان
فــرش ماشــینی ماشــین آالت مخمــل بافــی و 
ماشــین آالت اتیکــت و نواربافــی و همچنیــن تولیــد 
Staubli Quick پــا بــه عرصــه تولیــد قطعــات 
نســاجی گذاشــت.  قطعــات تولیــدی در شــرکت مــا 

ــه شــرح زیــر مــی باشــد: ب

بافندگی فرش ماشینی :

 Van de Wiel, CRX, CRP, HLX, SRX, 
CRT, CRM

 Günne, Güsken, Van de Wiel : مخمل بافی

 Jokob Müller :  اتیکت بافی

ــدی  ــات تولی ــوالت و قطع ــت محص کیفی
ــال  ــا قطعــات اورجین شــما در مقایســه ب

ــراردارد؟ ــطحی ق ــه س ــی در چ اروپای

قطعــا بهتریــن دلیــل بــر اثبــات کیفیــت تولیــدات 
مــا رفرنــس هــا و نظــرات مشــتریان ماســت. بنــا 
ــات  ــدگان قطع ــرف کنن ــی مص ــان تمام ــر اذع ب
ــد  ــر مفی ــت دوام و عم ــر کیفی ــا از نظ ــرکت م ش
و البتــه  قیمــت کامــال رقابتــی اســت و بــا وجــود 
ــابه  ــات مش ــادل قطع ــی مع ــت مناســب کیفیت قیم

1۴

ــم. ــی کنی ــه م ــال ارای اورجین

 از ســال ۲۰۰5 کــه بــا احســاس نیــاز بــازار 
نســاجی ترکیــه وارد ایــن بخــش شــدیم بــا تعــداد 
بســیار زیــادی از شــرکت هــای فــرش ماشــینی و 
نســاجی ترکیــه کار کــرده ایــم و مشــتریان خوبــی 

ــم.  ــازار داری در ب

ــن  ــوالت را تضمی ــت محص ــور کیفی چط
ــد؟  ــی کنی م

مــواد اولیــه مــورد اســتفاده جهــت تولیــدات مــا از 
بهتریــن مــواد خــام اورجینــال اروپایــی مــی باشــد 
ــا  ــا ب ــتریان م ــا مش ــود ت ــی ش ــب م ــن موج و ای

ــد.  ــا را اســتفاده کنن ــات م ــان قطع اطمین

اســتفاده از مــواد خــام بــا کیفیــت اروپایــی باعــث 

ــر گرمــا / فرســودگی  ــاال در براب ایجــاد مقاومــت ب
ــه و  ــر ضرب ــت در براب ــن / مقاوم و اســتهالک پایی

دوام بــاال مــی شــود. 

اســتفاده  مــورد  هــای  تکنولــوژی  جدیدتریــن 
توســط مــا در بخــش تولیــد باعــث شــده اســت تــا 
تمامــی قطعــات تولیــد شــده دارای کیفیــت. ابعــاد 
و مشــخصات یکنواخــت  بــوده و در هنــگام نصــب 
و اســتفاده بهتریــن نتیجــه را بــرای ماشــین ایجــاد 

کنــد. 

 

آیا در بازار ایران نیز حضوردارید؟

ــاری  ــای تج ــرکت ه ــط ش ــا توس ــوالت م محص
واســط و نماینــدگان فــروش عــالوه بــر ترکیــه بــه 

ــز ارســال میشــود.  ــا نی اقصــی نقــاط دنی
ت
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اســتفاده از مــواد خــام بــا کیفیت 
اروپایــی باعــث ایجــاد مقاومــت 
بــاال در برابــر گرمــا . فرســودگی 
و اســتهالک پاییــن. مقاومــت در 
ــی  ــاال م ــه و دوام ب ــر ضرب براب

شــود. 

تولید قطعات ژاکارد فرش ماشینی تخصص ماست

گفتگو با آقای تامر فیرات - مدیر عامل شرکت UYUM TEKSTİL ترکیه 

اطالعات بیشتر در سایت اویوم تکستیل  ⇢

https://uyumtekstil.com/
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ــازار نســاجی  ــاد ب ــه شــباهت هــای زی ــا توجــه ب ب
ــا  ــینی ب ــرش ماش ــت ف ــژه در صنع ــه وی ــران ب ای
تمایــل  ترکیــه و  صنعــت فــرش ماشــینی در 
ــد  ــه خری ــران ب ــینی ای ــرش ماش ــای ف شــرکت ه
ــه  ــینی از ترکی ــرش ماش ــت ف ــا کیفی ــات ب قطع
قصــد داریــم بــا قــدرت بیشــتری وارد بــازار ایــران 
شــویم و بــه شــرکت هــای ایرانــی فــرش ماشــینی 
ــم. در  ــه کنی ــود را ارای ــات خ ــات و خدم ــز قطع نی

ــم. ــران داری ــتریانی در ای ــز مش ــر نی ــال حاض ح

چشم انداز شما در آینده چیست؟

 UYUM TEKSTİL ــرکت ــا در ش ــتراتژی م  اس
تعقیــب آخریــن تحــوالت و تغییــرات صنعــت 
نســاجی و فــرش ماشــینی و بــه روز نگــه داشــتن 
ــان  ــف محصوالتم ــترش طی ــی و گس ــش فن دان
مــی باشــد. هــدف نهایــی مــا از تمــام ایــن مســایل 
ــه باالتریــن ســطح رضایــت مشــتریان  دســتیابی ب

اســت.

:UYUM TEKSTİL ویژن شرکت

ــر از  ــردن جلوت ــت ک ــرو و حرک ــرکتی پیش ✅ ش
ــازار ــاز ب نی

در  جایــگاه  باالتریــن  بــه  یافتــن  دســت   ✅
رقبــا بیــن  در  بازارهــای جهانــی 

  ✅ پایبندی به تولید استاندارد و با کیفیت

ــه  ــد UYUM TEKSTİL ب ــاء ارزش برن ✅ ارتق
باالتریــن ســطح ممکــن

✅ توجــه مــداوم بــه مشــتری مــداری و رضایــت 
مشــتری

 : UYUM TEKSTİL ماموریت شرکت

ــه  ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــداوم ب ــعه م ــد و توس رش
تولیــد اســتاندارد کــه هــم از نظــر کیفــی و هــم از 

نظــر قیمــت نیازهــای مشــتری را بــرآورده ســازیم.

 : UYUM TEKSTİL ارزشهای شرکت

ــی /  ــد دایم ــعه و رش ــتی / توس ــت و درس صداق
ــر و  ــه کار و کارگ ــرام ب ــداری /  احت ــتری م مش

محیــط کار و جامعــه و محیــط زیســت

:UYUM TEKSTİL تماس با
تلفن : 9۰-5۳۶9۶۲4۶۷5+

 mail@uyumtekstil.com

tamer_firat@hotmail.com
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

مصاحبــه خواندنــی بــا جنــاب آقــای 
ــرکت  ــادرات ش ــر ص ــن- مدی ــی امی هان

Oriental Weavers فــرش 

شــرکت Oriental Weavers در ســال 19۷9 
توســط آقــای محمــد فریــد خامیــس در یــک شــهر 
صنعتــی معــروف در مصــر بــه نــام »ده رمضــان« 

تاســیس شــد.

چشــم انــداز ایــن شــرکت ایــن بــود کــه بــه تولیــد 
کننــده ای پیشــرو تبدیــل شــود و محصــوالت خــود 
ــا تامیــن اغلــب مــواد  را بــه صــورت یکپارچــه و ب

اولیــه تولیــد کنــد.

ــه  ــرده و ب ــد ک ــال ها رش ــی س ــرکت ط ــن ش  ای
ــرش  ــد ف ــرکت های تولی ــن ش ــی از بزرگ تری یک
ــرکت  ــده اســت. ش ــل ش ــان تبدی ــینی در جه ماش
حاضــر  حــال  در   Oriental Weavers
محصــوالت خــود را بــه بیــش از 1۳۰ کشــور دنیــا 

صــادر می کنــد.

شــرکت  Oriental weavers  چــه 
ــد  ــی را تولی ــرش و کفپوش های ــوع ف ن

؟ می کنــد

ــرش  ــه و ف ــد قالیچ ــه تولی ــرکت در زمین ــن ش ای
ماشــینی عمدتــا از جنــس پلــی پروپیلــن تخصــص 
دارد. همچنیــن فرش هایــی از الیــاف دیگــر ماننــد 
ــکوز و  ــک، ویس ــه، اکریلی ــم، پنب ــتر، پش ــی اس پل

ــد. ــد می کن ــات تولی ــایر ترکیب س

بــزرگ   از  یکــی   Oriental Weavers
ــوش  ــرش و کفپ ــدگان ف ــن تولیدکنن تری
ــری  ــه گی ــر هم ــت، تأثی ــان اس در جه
ــود  ــه ب ــما چگون ــادرات ش ــازار ص در ب
را  آینــده  و ســال های  و ســال ۲۰۲۱ 

می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه 

همــه گیــری تأثیــری منفــی در کوتــاه مــدت، بــه 
ویــژه در ابتــدای مــوج اول داشــت. بــا ایــن حــال، 
ــاره  ــال ۲۰۲۰ دوب ــوالی س ــازار از ج ــای ب تقاض
ــا  ــاد تقاض ــش زی ــاهد افزای ــه و ش ــش یافت افزای
ــی  ــرده فروش ــای خ ــایی مغازه ه ــل بازگش ــه دلی ب
ــه  ــی از هم ــی ناش ــارت الکترونیک ــترش تج و گس

Oriental weavers;
export carpet to 130
countries

Interview with Mr. Hany Amin 
Export Director, Oriental Weavers Carpet Co.

ــتیم. ــا هس ــری کرون گی

بــه طــور کلــی، OW بــا اســتفاده از فرصت هــای 
جدیــد ناشــی از افزایــش تقاضــا و همچنیــن اجرای 
ــعه  ــای توس ــی و ایده ه ــد دیجیتال ــای جدی ایده ه
ــتریان، از  ــا مش ــر ب ــاط موثرت ــراری ارتب ــرای برق ب
شــرایط همــه گیــری بــه نفــع خــود اســتفاده کــرده 

اســت.

Oriental Weavers یــک تولیــد کننــده 
ــه  ــت، چگون ــی اس ــر طراح ــالق از نظ خ
ــال  ــوش را دنب ــرش و کفپ ــازار ف ــد ب رون
می کنیــد و چگونــه طرح هــای فــرش 

ــد؟ ــاب می کنی ــود را انتخ خ

طراحــی  بــزرگ  بخــش  یــک  مــا   ،OW در 
ــیار  ــعه بس ــق و توس ــم تحقی ــک تی ــی و ی داخل
از طریــق  مــا ســعی می کنیــم  داریــم.  پویــا 
مشــارکت در انتشــارات تجــاری مختلــف، پیوســتن 
بــه نمایشــگاه های مجــازی، برقــراری ارتبــاط 
ــکاری  ــف و هم ــای مختل ــتریان در بازاره ــا مش ب
نزدیــک بــا مشــاوران و طراحــان مســتقل و توســعه 
ــد  ــای جدی ــا رونده ــگام ب ــا، هم ــدگان ترنده دهن

ــم. ــت کنی حرک

ــا  ــی م ــان داخل ــق طراح ــا از طری ــا عمدت طرح ه
ــد و  ــعه کار می کنن ــق و توس ــم تحقی ــا تی ــه ب ک
ــا از  ــد برخــی طرح ه ــا انتخــاب و خری ــن ب همچنی
اســتودیوهای طراحــی خارجــی انتخــاب می شــوند. 
ــاب  ــه انتخ ــا، ب ــروش از طرح ه ــم ف ــورد تی بازخ

اورینتال ویورز مصر 
بزرگترین تولید کننده و صادرکننده فرش ماشینی به بیش از ۱۳۰ کشور جهان
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طراحی هــای مناســب بــرای هــر بــازار یــا منطقــه 
ــد. ــک می کن کم

چنــد درصــد از محصــوالت شــما در 
بازارهــای داخلــی مصــر و چنــد درصــد به 
بازارهــای بیــن المللــی صــادر می شــود؟ 
ــود  ــادرات خ ــد ص ــاره مقص ــا درب لطف

ــد. ــتر بگویی بیش

ــا صــادر می شــود  ــدات م ــدود ٪۷۰-۶5 از تولی ح
ــر  ــی مص ــازار داخل ــدود ٪۳۵-۳۰ از آن در ب و ح
ــود را  ــوالت خ ــا محص ــد. م ــروش می رس ــه ف ب
ــم.  ــادر می کنی ــا ص ــور دنی ــش از 1۳۰ کش ــه بی ب
ــاالت  ــامل ای ــا ش ــی م ــی صادرات ــای اصل بازاره
متحــده آمریــکا، منطقــه MENA، آلمــان، ژاپــن، 

ــت. ــا اس ــترالیا و آفریق ــس، اس ــل، انگلی برزی

چگونــه  را  مصــر  در  فــرش  صنعــت 
می کنیــد؟ ارزیابــی 

بــه دلیــل اینکــه دولــت از طریــق ارائه مشــوق های 
ــرای  ــات ب ــدون مالی ــد مشــوق های ب مختلــف مانن
مناطــق آزاد، تخفیف هــای صادراتــی و غیــره از 
صنعــت حمایــت می کنــد، صنعــت فــرش در مصــر 
بســیار رقابتــی اســت. همچنیــن، هزینه هــای 
عمــده مرتبــط بــا صنعــت، ماننــد هزینه هــای 
ــا  ــه ب ــره، در مقایس ــرق و غی ــروی کار، آب و ب نی
ــت.  ــی اس ــیار رقابت ــان بس ــورهای جه ــایر کش س
ــًا  ــد تقریب ــا ســهم تولی Oriental Weavers ب
٪۹۰، تولیــد کننــده برتــر فــرش در مصــر اســت.

امــروزه الزم اســت کــه بــه بحــث 
پایــداری و محصــوالت ســبز بیشــتر 
می تــوان  چگونــه  دهیــم،  اهمیــت 
پایــداری در صنعــت فــرش و کفپــوش را 

بهبــود بخشــید؟

فرش هــای  توســعه     OW بــرای 
ســاخته شــده از مــواد ســازگار بــا 
محیــط زیســت از اهمیــت زیــادی 
فرش هــا،  ایــن  اســت.  برخــوردار 
قابــل بازیافــت و ردیابــی هســتند و 
ــه  ــداری، ب ــر پای ــی ب ــز اصل ــا تمرک ب
معرفــی مفهــوم “اقتصــاد ســبز” کمــک 

 . می کننــد

ــداری  ــای پای ــن و پروژه ه ــی، مضامی ــور کل ــه ط ب
ــیار  ــت بس ــه صنع ــتر ب ــزودن ارزش بیش ــرای اف ب
ــه معرفــی هــر چــه بیشــتر  ــد ب مهــم هســتند. بای
فرش هــای ســاخته شــده از نخ هــای بازیافتــی 
ــه تقویــت مفهــوم  تمرکــز بیشــتری داشــت کــه ب

ــد.  ــک می کن ــبز کم ــاد س اقتص

ــش  ــامل کاه ــد ش ــداری بای ــود پای ــن، بهب همچنی
اســتفاده  و  بــه صنعــت  مربــوط  آلودگی هــای 

ــد. ــاک باش ــرژی پ ــع ان ــتر از مناب بیش

شــرکت  یــک   Oriental Weavers
ــبز و  ــای س ــد کفپوش ه ــرو در تولی پیش
پایــدار اســت، سیاســت ایــن شــرکت و 
ــداری  ــود پای ــرای بهب ــای آن ب برنامه ه

ــت؟ ــی چیس ــوالت نهای در محص

فرش هــای  توســعه   و  معرفــی   OW بــرای 
ســاخته شــده از مــواد ســازگار بــا محیــط زیســت از 
ــا،  ــن فرش ه ــت. ای ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
ــز  ــا تمرک ــتند و ب ــی هس ــت و ردیاب ــل بازیاف قاب
اصلــی بــر پایــداری، بــه معرفــی مفهــوم “اقتصــاد 

ــد.  ــک می کنن ــبز” کم س

ــه ممکــن اســت، اســتفاده  ــا آنجــا ک ــن، ت همچنی
ــج اجــرا  ــه تدری ــاک در OW ب ــرژی پ ــع ان از مناب
ــد اســتفاده از صفحــات خورشــیدی،  می شــود، مانن
ــش  ــرای کاه ــالش ب ــیدی و ت ــای خورش چراغ ه
ــای  ــی فرش ه ــن. معرف ــید کرب ــار دی اکس انتش
ــا محیــط زیســت  ســاخته شــده از مــواد ســازگار ب
ــدت OW اســت. ــد م ــتراتژیک بلن ــداف اس از اه

 Oriental Weaver اســتراتژی اصلــی 
ــوان  ــه عن ــت خــود ب ــرای حفــظ موقعی ب

ــت؟ ــت چیس ــازار و صنع ــر ب رهب

Oriental Weavers چــه از نظــر تولیــد، 
ــط،  ــای مرتب ــایر فعالیت ه ــا س ــروش ی ــعه، ف توس
یــک شــرکت بســیار پویاســت. ایــن شــرکت 
برنامه هــای قاطعــی بــرای گســترش ظرفیــت 
تولیــد نــخ و فــرش بــه طــور گســترده دارد. 
ــه  ــات ارائ ــطح خدم ــای س ــدف ارتق ــن، ه همچنی
ــن  ــه بهتری ــعه و ارائ ــتریان و توس ــه مش ــده ب ش
ــد. ــال می کن ــت را دنب ــن کیفی ــا باالتری ــا ب فرش ه

ایــن شــرکت همچنیــن برنامه هایــی را بــرای 
اســتخدام و آمــوزش نیــروی انســانی خــود و 
ســرمایه گــذاری در تیــم OW بــه عنــوان بخشــی 
از اعتقــاد ایــن شــرکت بــه اهمیــت ســرمایه 
ــرفت و  ــی پیش ــتون اصل ــوان س ــه عن ــانی ب انس

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــرکت در نظ ــد ش رش

در نهایــت، OW برنامه هایــی جــاه طلبانــه بــرای 
از  بازارهــای داخلــی و صادراتــی  گســترش در 
طریــق حضــور در نمایشــگاه های جدیــد در داخــل 
ــازار در  ــتری از ب ــهم بیش ــت آوردن س ــه دس و ب

ــر دارد. ــی در نظ ــده صادرات ــای عم بازاره
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ــی  ــی کوتاه ــدا بیوگراف ــا در ابت ✅ لطف
ــز  ــی و کاری خــود و نی از ســوابق تحصیل
ــرکت  ــت ش ــیس و موفقی ــورد تاس در م
ــد. ــی را بفرمایی ــس توضیحات ــد تک معتم

فــارغ التحصیــل رشــته تکنولــوژی نســاجی در 
ســال 1۳8۰ از دانشــگاه آزاد کاشــان هســتم. حــدود 
ــته ی  ــران در رش ــاجی ای ــت نس ــال در صنع 15 س
ریســندگی و بافندگــی بعنــوان مدیــر تولیــد و مدیــر 
کنتــرل کیفیــت و در بعضــی از کارخانه هــا بعنــوان 

مشــاور فعالیــت داشــتم.

ــاکن  ــه س ــتانبول ترکی ــه در اس ــت ک ــال اس ۳ س
ــد  ــی-بازرگانی معتم ــرکت مهندس ــتم و در ش هس
تکــس در زمینــه ی تامیــن ماشــین آالت نســاجی، 
ــت  ــینی فعالی ــرش ماش ــین آالت ف ــات و ماش قطع

می کنــم.

در  تکــس  معتمــد  شــرکت  ✅ در 
ــر تهــران چــه خدماتــی  اســتانبول و دفت
را بــه صنعــت نســاجی و فــرش ماشــینی 

ایــران ارائــه می کنیــد؟

ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــس ب ــد تک ــرکت معتم ش
صنایــع نســاجی ایــران در ســال ۲۰18 در اســتانبول 
ترکیــه تاســیس شــد. در ابتــدا حجــم کارهــا پاییــن 
بــود امــا بــا افزایــش حجــم کاری ایــن شــرکت بــه 
ــد. از  ــل ش ــی-بازرگانی تبدی ــروه مهندس ــک گ ی
ســال گذشــته بــا شــروع تحریم هــا ســعی داشــتیم 

قطعــات اصلــی را از اروپــا تهیــه کنیــم و بــه ایــران 
ــران  ــاجی ای ــت نس ــه صنع ــا ب ــم ت ــال کنی ارس
ــکاری  ــران هم ــران ای ــا صنعتگ ــم و ب ــک کنی کم

داشــته باشــیم.

ــات  ــین آالت و قطع ــش ماش ــا در بخ ــرکت م ش
ــه مشــتریان  ــادی را ب فــرش ماشــینی خدمــات زی
ــواع  ــته ان ــال گذش ــا در س ــت. م ــرده اس ــه ک ارائ
ماشــین آالت بافندگــی فــرش ماشــینی را بــه 
شــرکت هــای متقاضــی از ایــران ارســال و نصــب 

ــم. ــدازی کردی و راه ان

قطعــات  مــا  از  کــه  هســتند  شــرکت هایی   
می خرنــد و در بوردهــای الکترونیکــی و موتورهــای 

می کننــد. اســتفاده  الکترونیکــی 

ــل  ــونهر و وندوی ــف ش ــات مختل ــن قطع همچنی
ــه  ــران ارائ ــه ای ــینی ب ــرش ماش ــه ی ف را در زمین
ــی  ــن ماشــین آالت دســت دوم ــم. همچنی می دهی
کــه در ترکیــه بــه فــروش گذاشــته می شــود را بــه 
ــاوره و  ــس از مش ــم و پ ــالم می کنی ــتریان اع مش
بازدیــد دســتگاه جهــت خریــد و حمــل دســتگاه بــه 
ایــران بــا نظــارت خریــدار ایرانــی وارد مذاکــره بــا 

فروشــندگان مــی شــویم.

✅  بــا توجــه بــه ســوابق و تجربــه شــما 
صنعــت ریســندگی و نیــز صنعــت فــرش 
ماشــینی را از جهــت ماشــین آالت و نــوع 

تولیــد چطــور ارزیابــی می کنیــد؟

ــرش  ــین آالت ف ــد ماش ــال خری ــه دنب ــر ب اگ
ــتید... ــه هس ــاجی از ترکی ــینی و نس ماش
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مــا در صنعــت نســاجی کاســتی های زیــادی داریــم 
ــتر  ــتی ها بیش ــن کاس ــا ای ــروع تحریم ه ــا ش و ب
نمایــان شــد. صنعتگــران در بخــش ریســندگی بــا 

مشــکالت عدیــده ای روبــرو هســتند. 

ــی کــه در ایــران بــه وفــور  کوچکتریــن قطعات
ــای  ــد. بورده ــود ندارن ــر وج ــدند دیگ ــت می ش یاف
ــران وجــود  الکترونیکــی کــه در نمایندگی هــا در ای
داشــت دیگــر موجــود نیســت و ماشــین آالت 

مســتهلک شــده اند.

در خیلــی از صنایــع نوســازی انجــام نشــده اســت. 
بــه روز رســانی خط هــای تولیــد ریســندگی و 
نوســازی آنهــا هزینه هــای ســنگینی دارد و بــا 
ــرای  ــن کار ب ــت دالر ای ــش قیم ــه افزای ــه ب توج
صنعتگــران بســیار دشــوار شــده اســت و بــه 
ــاال داده  ــی ب ــود خیل ــا س ــی ب ــران وام های صنعتگ
می شــود کــه بــرای صنعتگــر ممکــن نیســت کــه 

ــد. ــازی کن ــد را بازس ــط تولی خ

ــه و  ــاک ترکی ــرکت آنم ــورد ش ✅ در م
ماشــین آالتــی کــه بــا ایــن شــرکت بــه 

بــازار ایــران ارائــه می دهیــد بیشــتر 
ــد. ــح دهی توضی

ــه در  ــت ک ــال اس ــدودا 5۰ س ــاک ح ــرکت آنم ش
ــار،  ــین آالت آه ــاخت ماش ــه ی س ــه در زمین ترکی
ــدی  ــته بن ــرش و بس ــاره ی ف ــت کن ــرش، دوخ ب
ــا  ــواع کــف پوش ه ــت و ان ــرش ماشــینی و موک ف
ــر  ــرکت معتب ــک ش ــرکت ی ــن ش ــت دارد. ای فعالی
اســت کــه از تمــام اســتانداردهای روز اروپــا تبعیــت 

می کنــد. 

ــه  ــا از جمل ــور دنی ــه ۲4 کش ــاک ب ــرکت آنم ش
ــد  ــر و هن ــر، الجزای ــکا، مص ــان، آمری ــک، آلم بلژی
صــادرات دارد و یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان 
ــه  ــینی در ترکی ــرش ماش ــل ف ــین آالت تکمی ماش
ــی  ــتیم نمایندگ ــال توانس ــا امس ــت. م ــا اس و اروپ
رســمی ایــن شــرکت را بــرای خدمــات رســانی در 

ــم. ــران بگیری ای

حــدودا 1۰ شــرکت تولیــد فــرش ماشــینی در 
ــا در  ــته اند. م ــد داش ــرکت خری ــن ش ــران از ای ای
مــاه آینــده بــرای تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در 
شــهر کاشــان همایشــی خواهیــم داشــت و شــرکت 
آنمــاک و خدماتــش را معرفــی خواهیــم کــرد. 

مدیرعامــل شــرکت آنمــاک هــم در ایــن همایــش 
ــدگان  ــد کنن ــا تولی ــا ب ــت ت ــد داش ــور خواهن حض
ــند. ــته باش ــو داش ــران گفتگ ــینی در ای ــرش ماش ف

✅ چــرا اتوماســیون در کارخانجــات 
ــت؟ ــم اس ــینی مه ــرش ماش ف

اکثــر شــرکت های بافندگــی فــرش در ایــران 
ــای  ــد و کاره ــام می دهن ــی انج ــا کار بافندگ صرف
تکمیلــی دیگــر تولیــد فــرش ماشــینی مثــل آهــار، 
ــطح  ــردن س ــت ک ــی و یکنواخ ــه زن ــرش، ریش ب
فــرش را شــرکت های دیگــر انجــام می دهنــد. 
مــا متوجــه شــدیم کــه انتقــال فــرش از کارخانه ای 
بــه کارخانــه ی دیگــر، انجــام کارهــای تکمیلــی و 
ســپس برگردانــدن آن بــه کارخانــه، اتــالف زمــان 

ــه اســت. و هزین

ــی  ــدات باالی ــه تولی ــرکت هایی ک ــه ش ــن ب بنابرای
را  تکمیلــی  خــط  می کنیــم  پیشــنهاد  دارنــد 
ــود  ــار خ ــیون در اختی ــط اتوماس ــک خ ــورت ی بص
ــک  ــد در ی ــوط تولی ــه خط ــر کلی ــد. اگ ــرار بدهن ق
ــه و  ــن هزین ــا کمتری ــد ب ــد، می توانن ــه باش کارخان
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ــل شــده و بســته  ــرش تکمی ــان ف ــن زم در کمتری
ــه  ــا ب ــند. م ــته باش ــار داش ــده را در اختی ــدی ش بن
ــا انجــام ایــن  شــرکت ها مشــاوره می دهیــم کــه ب
کار چقــدر در زمــان و هزینــه ی آنهــا صرفــه جویــی 

ــت. ــد گرف صــورت خواه

✅ بــا توجــه بــه شــناختی کــه از صنعت 
ــرفت  ــل پیش ــد عل ــه داری ــاجی ترکی نس
ــی  ــور کل ــینی و بط ــرش ماش ــت ف صنع

ــت؟ ــه چیس ــاجی در ترکی نس

علــت اصلــی، حمایــت بســیار خــوب دولــت ترکیــه 
ــینی  ــرش ماش ــاجی و ف ــش نس ــران بخ از صنعتگ
می باشــد. وقتــی یــک تولیدکننــده فــرش ماشــینی 
در ترکیــه بخواهــد یــک ماشــین بافندگــی فــرش 
ماشــینی مــدرن و بــه روز را خریــداری کنــد 
ــت  ــد و دول ــود را می فروش ــت دوم خ ــین دس ماش

ــا وام  ــه آنه ــد ب ــتگاه های جدی ــد دس ــرای خری ب
ــد. ــود می ده ــدون س ب

ــاال،  ــا ســرعت ب ــا دســتگاه مــدرن ب فرشــی کــه ب
تولیــد  کمتــر  هزینه هــای  و  بیشــتر  راندمــان 

دارد. بیشــتری  و کیفیــت  می شــود 

ــه در صنعــت نســاجی از  ــت دیگــری کــه ترکی عل
ایــران جلوتــر اســت ایــن اســت کــه صنعتگــران به 
ــد  ــد و می توانن ــی دارن ــی دسترس ــای جهان بازاره
ــا  ــوالت ب ــروش محص ــات و ف ــه قطع ــرای تهی ب

ــد. ــرار کنن ــاط برق ــی ارتب ــرکت های اروپای ش

مــا در ایــران از ایــن دو مزیــت بــی بهــره هســتیم 
ــا  ــاجی م ــوالت نس ــد محص ــدودا 1۰-5 درص و ح
بــه کشــورهای اروپایــی صــادر می شــود. مــا 
ــر  ــم و اگ ــی نداری ــی دسترس ــای جهان ــه بازاره ب
ــاجی  ــث نس ــم در بح ــل کنی ــکل را ح ــن مش ای

پیشــرفت های زیــادی خواهیــم داشــت.

ــی  ــین آالت بافندگ ــرا واردات ماش ✅ چ
ــه  ــت دوم از ترکی ــینی دس ــرش ماش ف
ــته و  ــادی داش ــه اقتص ــران توجی ــه ای ب
ــن  ــه ای ــد ب ــرکت ها عالقمن ــی از ش خیل
ــه  ــی ب ــه خدمات ــما چ ــتند؟ ش کار هس

می دهیــد. عالقمنــدان 

مــا ابتــدا می فهمیــم نیــاز شــرکت چیســت و 
ــرار اســت انجــام  ــتگاه ق ــتفاده هایی از دس ــه اس چ
بشــود. ســپس بــه خریــدار یــک مشــاوره ی کلــی 
ــا  ــاز آنه ــه مناســب نی ــتگاهی ک ــا دس ــم ت می دهی
اســت را خریــداری کننــد. در وهلــه ی بعــد بهتریــن 

ــم.  ــی می کنی ــا معرف ــه آنه ــین آالت را ب ماش

ــاز خــود دســتگاه  مشــتری براســاس مشــاوره و نی
ــرای آنهــا از فروشــنده  ــد و مــا ب را انتخــاب می کن
ــر  ــم و اگ ــداری می کنی ــم و خری ــف می گیری تخفی
کار حمــل و نقــل را بــه مــا بســپارند مــا در ایــران 

ــم. ــل می دهی ــا تحوی ــه آنه ب

✅ در پایــان می توانیــد هــر مطلــب 
ــر  ــد را ذک ــه الزم می دانی ــوردی ک ــا م ی

ــد. بفرمایی

مــن از صنعتگــران ایرانــی می خواهــم قبــل از 
خریــد ماشــین آالت و قطعــات حتمــا بــا مهندســان 
ــه  ــم در زمین ــه ه ــی ک ــای ایران ــرکت ه ــا ش و ی
کاال  ترخیــص  و  گمرکــی  امــور  و  بازرگانــی 
تخصــص دارنــد و هــم اشــراف کامــل بــه ماشــین 

ــد. ــاوره کنن ــد مش ــاجی دارن آالت نس

مشــاوره در پروســه ی خریــد بســیار مهــم اســت و 
ــد بهتریــن خریــد را داشــته باشــد.  خریــدار می توان
یکــی از مهمتریــن خدمــات مــا در گــروه بازرگانــی 
و مهندســی معتمــد تکــس ارایــه همیــن خدمــات 
مشــاوره در اســتانبول و یــا ایــران اســت . دوســتان 
هــر زمــان مایــل باشــند می تواننــد بــا مــا تمــاس 
بگیرنــد و از مشــاوره ی رایــگان مــا اســتفاده کننــد. 

شرکت مهندسی-بازرگانی معتمدتکس

نماینــده انحصــاری شــرکت آنمــاک 
ماکینــا ترکیــه در ایــران

آدرس دفتــر مرکــزی : ترکیــه، اســتانبول، گورپینار، 
ســاختمان مودسیتی، شــماره 159

تلفن دفتر استانبول : ۰۰9۰-۲1۲85۶۶981

مدیرعامل : مهندس رضا معتمدی

تلفن تماس : ۰۰9۰-55۲۳۷49۲۷۲

آدرس دفتــر ایــران : تهــران، جــردن، انتهــای 
خیابــان تــور، پــالک ۶، واحــد 4۰1

تلفن تماس دفتر تهران : ۰۲1۲۷۲۰9۲۶4

تلفن همراه : ۰91۲44۰9۰۶4

دستگاه بخار برای فرش های ویسکوزدستگاه شیرینگ اتوماتیک فرش

اطالعات بیشتر در سایت شرکت بازرکانی  معتمد تکس دستگاه گرفتن پرز فرش ⇢
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هــوا  و  آب  بحــران  بــه  توجــه  بــا  امــروزه 
انتخــاب  محیطــی،  زیســت  آســیب های  و 
ــدا  ــی پی ــت روز افزون ــدار اهمی ــای پای کفپوش ه

اســت. کــرده 

ــز پیشــرفت های چشــمگیری در  صنعــت فــرش نی
فنــاوری داشــته اســت، خصوصــًا در مــورد رد پــای 
بــه جــای مانــده از خــود و در دســترس قــرار دادن 

پایــداری بــه صــورت همگانــی.

ــه  ــواد اولی ــوان از م ــدار را می ت ــای پای کفپوش ه
ــر  ــب پذی ــت تخری ــر و زیس ــد پذی ــی، تجدی طبیع

ــرد.  ــه ک ــو تهی ــا بامب ــد پشــم ی مانن

ــن  ــدار همچنی ــای پای ــن، فرش ه ــر ای ــالوه ب ع
ماننــد  بازیافتــی  کاالهــای  از  می تواننــد 
بطری هــای پالســتیکی یــا ســایر ضایعــات نایلــون 
صنعتــی، تورهــای ماهیگیــری بــه جــای مانــده در 
اقیانــوس، ضایعــات پوشــاک و فــرش تهیــه شــوند.

ــن  ــا دف ــوزاندن ی ــن از س ــدار همچنی ــرش  پای ف
ــت  ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــری می کن ــه جلوگی زبال
کــه تمــام مــواد در یــک حلقــه بســته اســتفاده مــی 
ــواد  ــود و م ــد نمی ش ــه تولی ــز زبال ــوند و هرگ ش
پــس از دوره مصــرف خــود، مجــدد مــورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد.

مواد اولیه فرش پایدار

ــر  ــد پذی ــخ پشــم تجدی ــی و ن ــی بازیافت ــخ نایلون ن
نمونــه ای از نخ هــای ســازگار بــا محیــط زیســت و 

مــورد اســتفاده در فــرش پایــدار هســتند. 

ــا در نظــر گرفتــن اهمیــت روز افــزون پایــداری،  ب
تعجبــی نــدارد کــه اکنــون نخ هــای نایلونــی 
بازیافتــی بیشــترین رشــد را در صنعــت فــرش 
ــد  ــه ایجــاد نمی کنن ــا زبال ــه تنه ــا ن ــته اند. آنه داش
ــد و  ــی دارن ــرد خوب ــتفاده عملک ــس از اس ــه پ بلک

ــوند.  ــل می ش ــد تبدی ــخ جدی ــه ن ــاره ب دوب

ــدد از آن  ــتفاده مج ــخ و اس ــردازش ن ــن، پ همچنی
تأثیــر کاهنــده قابــل توجهــی در گــرم شــدن زمیــن 

دارد.

ــز  ــخ پشــم نی ــی، ن ــون بازیافت ــخ نایل ــر ن عــالوه ب
ــادوام و  ــر، ب ــب پذی ــت تخری ــر، زیس ــد پذی تجدی
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــت اس ــط زیس ــتدار محی دوس
ــه روش هــای  ــدار باشــد، ب ــًا پای ــرای اینکــه واقع ب
ــاز دارد. ــز نی ــط زیســت نی ــا محی ــد ســازگار ب تولی

البتــه ایــن مــورد تنهــا بــه نــخ مربــوط نمی شــود. 
محصــوالت  از  پایــدار  فرش هــای  بهتریــن 
بازیافتــی بــرای زیــره خــود نیــز اســتفاده می کننــد. 

پالســتیکی،  آب  بطری هــای  ماننــد  ضایعاتــی 
انتخــاب خوبــی بــرای زیــره فرش هــای پایــدار بــا 

ــتند. ــدا هس ــش ص ــت کاه قابلی

مــواد احیــا شــده ای از ایــن قبیــل می تواننــد بارهــا 
و بارهــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و ایجــاد زبالــه  

را از فرآینــد حــذف کننــد. 

ــابه  ــواد مش ــه از م ــی ک ــن، هنگام ــر ای ــالوه ب ع
بــرای رو و پشــت فــرش اســتفاده می شــود، از 
ــود. ــری می ش ــازی جلوگی ــه ی جداس ــد پرهزین رون

روش های تولید پایدار

در تهیــه فرش هــای پایــدار، عــالوه بــر اســتفاده از 
مــواد پایــدار، فرآیندهــای تولیــد ســازگار بــا محیــط 

زیســت نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 

فرش پایدار چیست و چه مزایایی دارد؟

فــرش پایــدار فرش هایــی بــا انتشــار کــم از ترکیبــات آلــی فــرار )VOC( بهتریــن نمونــه 

ــدار ــای پای از فرش ه

ت
رس

فه
حه 

صف
به 

رو 
ب

ول
ه ا

فح
ص

به 
رو 

ب

29

مصاحبه

نخ بازیافتی برای تولید فرش پایدار  نخ بازیافتی برای تولید فرش پایدار



] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــخ، آب  ــزای ن ــه رنگ ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
ــی مانده هــای  ــرای رنگــرزی، باق ــورد اســتفاده ب م
نــخ، بوبین هــای مقوایــی، همــه بازیافــت و دوبــاره 
ــن کل  ــد.  همچنی ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــر تأمی ــرژی تجدیدپذی ــد توســط ان ــد تولی فرآین

می شــود.

ــات  ــم از ترکیب ــدار ک ــا مق ــی ب فرش های
آلــی فــرار

ــدار،  ــرش پای ــک ف ــر از ی ــی ناپذی ــی جدای بخش
ــرار )VOC( اســت.  ــی ف ــات آل ــم ترکیب انتشــار ک
ــع  ــد در واق ــرش جدی ــخیص ف ــل تش ــوی قاب ب
گازهــا و بخــارات بالقــوه مضــر منتشــر شــده 
ــاخت آن  ــتفاده در س ــورد اس ــیمیایی م ــواد ش از م

ــتند.  ــروف هس ــه VOC مع ــه ب ــتند ک هس

بالقــوه  اثــرات  بــا  گازهایــی  ترکیبــات،  ایــن 
نامطلــوب هســتند. برخــی از VOC هــا خطرنــاک 
ــر  ــی دیگ ــت برخ ــن اس ــه ممک ــتند، در حالیک نیس
ــل و  ــوای داخ ــت ه ــت، کیفی ــط زیس ــرای محی ب

ــند. ــر باش ــان مض ــالمت انس س

فــرش بــا VOC کــم، فرشــی اســت کــه از 
اجزایــی تشــکیل شــده کــه انتشــار VOC را 
ایــن  تولیــد  در  بنابرایــن  می دهنــد.  کاهــش 
ــار گاز و  ــه انتش ــر ب ــه منج ــوادی ک ــرش، از م ف
ــتیکی  ــد PVC، پشــتی الس ــوند، مانن ــار می ش بخ
و اتصــال دهنده هــا کــه دارای مــواد شــیمیایی 
ماننــد PCH-4، ترکیبــات معطــر و فرمالدئیــد 

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــتند، اس هس

مزایای فرش با VOC کم

 VOC بــا  فرش هــای  جذابیت هــای  جملــه  از 
ــواًل  ــه معم ــی ک ــه نگرانی های ــت ک ــن اس ــم ای ک
ــت  ــراه اس ــاد هم ــای دارای VOC زی ــا فرش ه ب

ــد: ــد، مانن ــاد نمی کنن ایج

- بوی نامطبوع

- تحریک چشم، بینی و گلو

-  سردرد، حالت تهوع و خستگی

- مشکالت تنفسی و تحریکات آلرژی

-  آســیب بــه کبــد، کلیــه، سیســتم عصبــی مرکزی 
و احتمــال قــرار گرفتــن در معرض ســرطان

عــالوه بــر ایــن، نصــب ایــن نــوع فرش هــا بــرای 
کارگــران ایمــن اســت و بــر کاهــش آلودگــی هــوا 
و بهبــود کیفیــت هــوای داخلــی تاثیرگــذار هســتند.

چگونگــی تشــخیص و انتخــاب فرش های 
کم  VOC با 

در  گواهینامــه  برنامه هــای صــدور  از  بســیاری 
فرش هــا  از   VOC انتشــار  جهــان  سراســر 
ــد.  ــی می کنن ــف ارزیاب ــتانداردهای مختل ــا اس را ب
ــخیص  ــاب و تش ــما در انتخ ــای ش ــن راهنم بهتری
ایــن نــوع فرش هــا، گواهینامــه طــال بــرای 

ــت.  ــی اس ــط داخل ــوا در محی ــی ه راحت

 Indoor Air Comfort Gold گواهینامــه 
ــی  ــات آالیندگ ــرش الزام ــد کــه ف ــن می کن تضمی

می باشــد. دارا  را  کــم 

ــروه  ــک گ ــه توســط Eurofins، ی ــن گواهینام  ای
ــر  ــه دفت ــتقل ک ــگاه های مس ــی از آزمایش بین الملل
ــادر  ــت، ص ــع اس ــورگ واق ــزی آن در لوکزامب مرک

می شــود.

بهتریــن  گواهینامــه،  ایــن  دارای  محصــوالت 
محصــوالت و بــا حداقــل آالیندگــی هســتند. بایــد 
ــه ســبز”  ــا “گواهینام ــه فرشــی ب توجــه داشــت ک

ــم نیســت.  ــا VOC ک ــی ب ــًا فرش لزوم

ایــن فــرش ممکــن اســت بــا مــواد تجدیــد پذیــر 
بــه روشــی کارآمــد ســاخته شــده باشــد امــا هنــوز 
هــم دارای ســطح باالیــی از انتشــار VOC باشــد.
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ترجمه فروغ امیر شیرزاد 

 تحریریه مجله کهن

�� لطفــا در مــورد خــود و چگونگــی 
ــان  ــه کار Hemp Affair برایم ــروع ب ش

ــد؟ ــح دهی توضی

اســم مــن Arpit Agrawal اســت و یکــی از 
هســتم.  Hemp Affair بنیانگــذاران 

مــن لیســانس فنــاوری اطالعــات و فــوق لیســانس 
مدیریــت بازرگانــی و مدیریــت و بیــش از 5 ســال 
تجربــه بــه عنــوان مهنــدس ارشــد نــرم افــزار دارم.

ــورد چگونگــی شــروع کار  ــه در م ــب اســت ک جال
بــا Hemp Affair صحبــت کنیــم. روزی مقالــه ای 
ــتان  ــوان “داس ــا عن ــن ب ــال آنالی ــک پورت را در ی
شــما” در مــورد کنــف می خوانــدم کــه بــرای مــن 
ــه  ــتم ک ــن نمی دانس ــود. م ــگفت آور ب ــیار ش بس
ــرای همــه جنبه  هــای اجتماعــی، زیســت  ــًا ب تقریب
ــود  ــی وج ــا، گیاه ــای م محیطــی و اقتصــادی دنی

دارد.

ــرای  ــده ب ــات ش ــل اثب ــک راه ح ــف ی کن
همــه نگرانی هــای مــا در مــورد آب، 
زمیــن، گــرم شــدن کــره زمیــن و 
همچنیــن صنعــت مــد ســریع اســت. ایــن 

ــوان  ــه نمی ت ــادی دارد ک ــیار زی ــای بس ــف مزای لی
آن را بــا هیــچ لیــف دیگــری مقایســه کــرد. از ایــن 
ــف و  ــناخت کن ــا در ش ــدم ت ــکاو ش ــن کنج رو، م
ــوان شــکاف تقاضــا و عرضــه  ــه می ت اینکــه چگون
را از طریــق آن بــرآورده کنــم، بــه صــورت عمیــق 

ــم. ــق کن تحقی

ــر  ــادی ب ــث زی ــر، بح ــال حاض �� در ح
ســر پایــداری در صنعــت نســاجی وجــود 
ــداری بیــش از هــر زمــان  دارد. چــرا پای
دیگــری بــه جنبــه مهمــی تبدیــل شــده 

اســت؟

ــده  ــد کنن ــرکت تولی ــک ش ــای ی ــام فرآینده تم
ــیب  ــت آس ــط زیس ــه محی ــی ب ــه نوع ــوج ب منس
ــه  ــیده ک ــرا رس ــان آن ف ــون زم ــاند و اکن می رس
مــا روش هــای پایــدار را بــه کار گیریــم تــا شــاهد 

ــیم.  ــبز باش ــاد و س ــده ای ش آین

مــا  کــه  متعــددی  اســتراتژی های  از  برخــی 
شــخصًا بــرای حفــظ محیــط پایــدار خــود انتخــاب 
ــا  ــود ت ــدون ک ــه ب ــواد اولی ــه م ــم، از تهی کرده ای
اســتفاده از رنگ هــای فاقــد مــواد شــیمیایی را 

می شــود. شــامل 

ــرعت  ــه س ــا ب ــا و انتخاب ه ــر رونده ــان از نظ جه
ــیاری  ــه بس ــوری ک ــه ط ــت ب ــر اس ــال تغیی در ح

نادیــده  را  اقلیمــی  تغییــرات  اهمیــت  مــا  از 
ــتفاده  ــورد اس ــا در م ــه م ــه ب ــم. در مدرس می گیری
از ۳R یعنــی کاهــش )Reduce(، اســتفاده مجــدد 
)Reuse( و بازیافــت )Recycle( آمــوزش داده 
شــده اســت، امــا واقعــا تــا چــه حــد اهمیــت آن را 

کرده ایــم؟ درک 

ذهــن  بــه  فکــر  ایــن  چگونــه   🔴
شــما خطــور کــرد کــه می خواهیــد 
و  کنیــد  تولیــد  کنــف  از  پارچه هایــی 
وارد ســوخت های زیســتی یــا ســایر 

نشــوید؟ صنعتــی  محصــوالت 

ــورد ســوخت های زیســتی  ــا در م ــه م ــی ک هنگام
ــل و  ــه عوام ــم ک ــد بدانی ــم بای ــت می کنی صحب
ــد در نظــر  ــه بای ــادی وجــود دارد ک روش هــای زی
گرفتــه شــود و همــه نمی تواننــد ایــن کار را انجــام 
دهنــد. بنابرایــن ورود بــه ایــن بخــش بــه آســانی 

ــت.  ــم نیس ــر می کنی ــواًل فک ــه معم آنچ

زیســتی،  ســوخت های  زمینــه  در  کار  بــرای 
فنــی  نــکات  آزمایشــگاهی،  روش هــای  بــه 
ــت.  ــاز اس ــوم نی ــق عل ــش عمی ــین آالت و دان ماش
مــن فــوق لیســانس مدیریــت بازرگانــی دارم، 
بنابرایــن از رونــد بــازار و اینکــه چگونــه می توانــم 
در زمینه هــای مختلــف بــازار پاســخگو باشــم، آگاه 

ــتم. هس
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الیاف کنف مقرون به صرفه ترین الیاف طبیعی جهان!
Hemp Affair بنیانگذار - Arpit Agrawal مصاحبه با جناب آقای

همچنین بخوانید: همه چیز در مورد نخ جوت ⇢
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ــذار  ــا بنیانگ ــغلم ب ــن ش ــول آخری ــن در ط همچنی
ــه  ــدم ک ــردم و فهمی ــات ک Hemp Affair مالق
منســوج نقطــه قــدرت ماســت. تقاضــا بــرای 
ــل  ــی قاب ــه راحت ــازار ب ــاجی در ب ــوالت نس محص

اندازه گیــری و شــناخته شــده اســت.

 ایــن واقعیــت کــه هنــد قطــب دوم نســاجی جهــان 
اســت نیــز مــا را بــه ایــن رشــته ســوق داد. هنــد از 
نظــر دســتبافته هایش بســیار شــناخته شــده اســت 
ــزی  ــان چی ــن هم ــه ای ــم ک ــاس کردی ــا احس و م
ــم! ــه دهی ــان ارائ ــه جهانی ــم ب ــه می توانی اســت ک

�� خصوصیــات ویــژه منســوجات ســاخته 
شــده از کنــف چیســت؟ چــرا بــرای 
انتخــاب  پایــدار  پارچــه  طرفــداران 

ــت؟ ــی اس خوب

ــد  منســوجات ســاخته شــده از کنــف ثابــت کرده ان
کــه در برابــر اشــعه مــاورا بنفــش مقــاوم هســتند. 
در واقــع، کنــف قوی تریــن و بــا دوام تریــن لیــف و 

ــه اســت.  ــر از پنب ــر قوی ت ۳ براب

ــش از ۱۰  ــف بی ــه کن ــر پارچ ــول عم ط
ــایر  ــدازه س ــه ان ــرا ب ــت، زی ــال اس س

الیــاف تخریــب نمی شــود. 

و  طبیعــی  الیــاف  انــواع  بــا  می توانــد  کنــف 
مصنوعــی مخلــوط شــود کــه باعــث مفیدتــر بــودن 
آن نیــز می شــود. تولیــد کنــف بــه مــواد شــیمیایی 
زیــادی احتیــاج نــدارد و ایــن امــر بــه افزایــش دوام 

ــد.  ــک می کن آن کم

ــه  ــت ک ــی اس ــای مهم ــی از ویژگی ه ــا برخ اینه
ــا  ــازگاری ب ــر س ــه فک ــما را ب ــت ش ــن اس ممک

ــدازد. ــت بین ــط زیس محی

�� تولیــد الیــاف کنــف در هنــد را چگونــه 
ــد؟ ــی می کنی ارزیاب

الیــاف کنــف بــرای تولیــد قایق هــای بــزرگ، 
طنــاب، کاغــذ و ســوخت المــپ در قــرن شــانزدهم 
اســتفاده می شــد، امــا بــه دلیــل همــراه معروفــش 

مــاری جوانــا ممنــوع شــد.

 امــا بــا افزایــش تغییــرات آب و هوایــی، بســیاری از 
دانشــمندان تــالش کرده انــد کــه بــار دیگــر کنــف 
ــی  ــم معرف ــیار مه ــاه بس ــک گی ــوان ی ــه عن را ب

کننــد.

در  آن  از  اســتفاده  ادامــه  بــرای  هنــد  دولــت 
ــوق  ــا حق ــی ایالت ه ــه برخ ــی ب ــای داروی کاربرده

قانونــی اعطــا کــرده اســت. بــا ایــن حــال، بــا توجه 
ــف،  ــه بخــش اقتصــادی کن ــی ب ــه جهان ــه عالق ب
هنــد نیــز درک اهمیــت کنــف و افزایــش ظرفیــت 
ــنی  ــده روش ــت و آین ــرده اس ــاز ک ــد آن را آغ تولی

ــود. ــی می ش ــش بین ــرای آن پی ب

ــد، ســال ۲۰۲۰  ــه می دانی �� همانطــور ک
یــک کابــوس بــوده و همــه گیــری هنــوز 
هــم بر تمــام جهــان تســلط دارد. ارزیابی 
ــه  ــد در دوران هم ــاجی هن ــت نس صنع

ــد؟ ــف می کنی ــه تعری ــری را چگون گی

ــط  ــا فق ــری، م ــه گی ــروز هم ــش از ب ــا، پی حقیقت
ــم کــه در مســیر  ــی بودی یــک اســتارت آپ معمول
ــداد  ــش تع ــا افزای ــا ب ــم. ام ــالش می کردی رشــد ت
بیمــاران مبتــال بــه covid-19، تعطیــالت اعــالم 
شــد و در طــول تعطیــالت، افــراد بیشــتری متقاضی 

محصــول مــا شــدند.

ــر  ــن را غافلگی ــا م ــم از تقاض ــن حج ــدا ای در ابت
کــرد امــا خیلــی زود مجبــور شــدیم بــا ایــن چالــش 
ــه  ــوالت را ب ــم و محص ــرم کنی ــه ن ــت و پنج دس
ــان  ــدت زم ــم! در م ــل دهی ــتریان تحوی ــه مش هم
یــک ســال، مــا تیمــی متشــکل از 5 تــا ۲۰ عضــو 
ــازار پاســخ می دهیــم.  هســتیم کــه بــه نیازهــای ب

ــر تجــارت  ــی ب ــر مثبت ــری تأثی ــه گی ــن هم بنابرای
کــه  داریــم  اطمینــان  مــا  و  اســت  گذاشــته 
می توانیــم مســیر رشــد شــرکت خــود را بــه 

صــورت همــوار طــی کنیــم.

گفتــه می شــود کــه جاده هــای دشــوار اغلــب 

ــاس  ــوند. احس ــم می ش ــی خت ــد زیبای ــه مقاص ب
جاده هــای  آن  از  یکــی   ۲۰۲۰ ســال  می کنــم 
دشــوار بــرای صنعــت نســاجی بــود امــا مــا همــه 
ــا  ــن روزه ــتفاده از ای ــرای اس ــود را ب ــالش خ ت
ــک در  ــده نزدی ــی در آین ــد زیبای ــم و مقص کرده ای

ــت. ــه ماس ــار هم انتظ

همچنیــن، بخــش نســاجی هنــد از قــدرت مقابلــه 
ــاهد  ــا ش ــت و قطع ــوردار اس ــوی ای برخ ــیار ق بس
تعــداد معامــالت تجــاری خوبــی همــراه بــا رویکرد 

بســیار مثبــت بــرای رشــد آن خواهیــم بــود.

�� از نظــر شــما دلیــل افزایــش صــادرات 
منســوجات هنــد در دهــه قبــل چیســت؟

هنــد همیشــه تأمیــن کننــده عمــده منســوجات بــا 
ــا حــذف  کیفیــت عالــی بــه جهــان بــوده اســت. ب
ــته ایم  ــا توانس ــه، م ــا و عرض ــان تقاض ــکاف می ش
باالتــر از بســیاری از کشــورهای دیگــر قــرار 
ــه  ــد دهــه گذشــته، ب ــه چن ــا نگاهــی ب ــم. ب بگیری
راحتــی می تــوان گفــت کــه رشــد صنایــع نســاجی 

ــت.  ــوده اس ــاده ب ــد فوق الع هن

تاریخــی  اصالحــات  و  سیاســت ها  گذشــته  در 
ــا را  ــت م ــه در نهای ــادی انجــام شــده اســت ک زی
بــه جایــگاه امــروز رســانده تــا بــازار خــود را بیــش 
ــی  ــن، دیجیتال ــم. همچنی ــد دهی ــش رش از پی
شــدن بــه صنعــت نســاجی کمــک کــرده 
اســت تــا در ســطح جهانــی در دســترس 
تولیدکننــدگان  بــه  را  بــازار  و  باشــد 

ــت. ــرده اس ــر ک نزدیک ت
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ــا  ــه ب ــن کشــورهایی اســت ک ــه یکــی از اولی ترکی
ــه  ــه ذهــن هم ــردن واژه “منســوجات” ب ــوان ک عن
ــن  ــه همچنی ــد. ترکی ــور می کن ــان خط در کل جه
ــد  ــه تولی ــرح در زمین ــق و مط ــورهای موف از کش

منســوجات خانگــی می باشــد.

ــر  ــًا ب ــی عمدت ــاس جهان ــه در مقی ــت ترکی موفقی
اســاس توجــه بــه مــواردی از جملــه مــواد اولیــه بــا 
ــای  ــی، فرصت ه ــد غن ــای تولی ــت، تکنیک ه کیفی
ــروی کار  ــاجی، نی ــوزه نس ــوزش در ح ــرفته آم پیش
واجــد شــرایط از هــر دو نظــر کیفــی و کمــی اســت.

بخــش عمــده ای از واحدهــای ســنتی و مــدرن 
تولیــد منســوجات خانگــی ترکیــه در آناتولــی غربــی 
و آناتولــی مرکــزی واقــع شــده اســت. از مــواد اولیــه 
گرفتــه تــا تکنیک هــای تولیــد، ماشــین آالت و 

ــتند. ــی هس ــای کار ٪۱۰۰ محل نیروه

 ترکیــه خــود را محــدود بــه بــازار داخلــی نمی کنــد 
و بــه عنــوان یکــی از بازیگــران قدرتمند منســوجات 

خانگــی در سراســر جهــان شــناخته می شــود.

ظرفیت تولید منسوجات خانگی ترکیه

طبــق ســوابق رســمی، بالــغ بــر ۵۰۰٫۰۰۰ نفــر در 
بیــش از ۳۰۰۰ واحــد تولیــدی در صنعت منســوجات 

خانگــی در ترکیــه مشــغول به کار هســتند. 

ــط  ــدی متوس ــای تولی ــا واحده ــورد از آنه ۷5۰ م
و بــزرگ هســتند. ایــن واحدهــا در بســیاری از 

ــاوری  ــت، فن ــت، صنع ــر جمعی ــه از نظ ــتان ها ک اس
و حمــل و نقــل توســعه یافته انــد، ماننــد اســتانبول، 
ازمیــر، بورســا، تکیــردا، دنیزلــی و اوشــاک بــه تولیــد 
بــی وقفــه خــود ادامــه می دهنــد، بــه عنــوان مثــال:

ــور  ــی در کش ــه تنهای ــرده ب ــد پ ــت تولی ✅ ظرفی
ــد. ــال می رس ــن در س ــه ۳۰۰۰۰۰ ت ــه ب ترکی

ــن  ــا باالتری ــد لحــاف را ب ــه ای کــه تولی ✅ کارخان
ظرفیــت در اروپــا انجــام می دهــد، در ترکیــه واقــع 

شــده اســت.

✅ ترکیــه در میــان ۳ تامیــن کننــده بــزرگ جهــان 
در گــروه حولــه و حمــام قــرار دارد.

کیفیت منسوجات خانگی ترکیه

کیفیــت دلیــل اصلــی شــناخته شــدن جهانــی ترکیه 
در زمینــه منســوجات خانگــی اســت. ترکیــه یکــی از 
ــن ابریشــم و  ــا کیفیت تری ــه ب کشــورهایی اســت ک

ــد.  ــد می کن ــان را تولی ــای جه پنبه ه

ــه در  ــور ترکی ــای Denizli از کش حوله ه
ــس در  ــر و لوک ــوالت معتب ــته ی محص دس
ــده  ــاالت متح ــی در ای ــوجات خانگ منس

ــند. ــروش می رس ــه ف ــکا ب آمری

ــا  ــه عمدت ــش، ترکی ــال پی ــه ۲۰-15 س در حالیک
یــک تولیــد کننــده پیمانــکاری فرعــی بــود، امــروزه 
برندهــای معتبــری معرفــی می کنــد کــه بــه ویــژه 
بــه دلیــل همســایگی بــا اروپــا، ســرمایه گذاری های 

ــه  ــت بســیار ب ــن اهمی ــق و توســعه و همچنی تحقی
طراحــی، نــه تنهــا در بــازار داخلــی بلکــه در سراســر 

جهــان پیشــگام هســتند.

ــور در  ــه وف ــه” ب ــاخت ترکی ــارت “س ــروزه عب ام
ــتفاده  ــورد اس ــوجات م ــایر منس ــرده و س ــه، پ حول
ــر  ــتوران های سراس ــا و رس ــهورترین هتل ه در مش

جهــان، مشــاهده می شــود.

صادرات

ــدی  ــوالت تولی ــروه محص ــا گ ــه، ده ه ــور ترکی کش
در زمینــه منســوجات خانگــی را کــه عمدتــا شــامل 
ــه، پــرده، روتختــی، پتــو و فــرش هســتند، بــه  حول

17

ــی  ــازار بین الملل ــک ب ــه ; ی منســوجات خانگــی ترکی
و پــر ســود بــرای صــادرات و واردات
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کشــورهای اتحادیــه اروپــا، ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــد. ــادر می کن ــر ص ــورهای دیگ ــیاری از کش و بس

ــرف اول را  ــه ح ــوالت، حول ــن محص ــان ای  از می
ــوجات  ــادرات منس ــهم ص ــی از س ــدود نیم زده و ح

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب خانگ

پــس از آن روتختــی و پــرده بــه ترتیــب دارای 
ســهم ۲5 و ۶ درصــدی از صــادرات منســوجات 

ــتند. ــی هس خانگ

بــه طــور کلــی، صنعــت منســوجات خانگــی تقریبــًا 
٪۱۶ از کل صــادرات ترکیــه را تشــکیل می دهــد و 
ســومین صنعــت مهــم بــرای صــادرات ایــن کشــور 
اســت کــه بــه عنــوان یکــی از موثرتریــن بازیگــران 
بــرای تأمیــن کســری فعلــی در نظــر گرفتــه 

می شــود.

ــه  ــی ترکی ــوجات خانگ ــازار منس ــهم ب س
ــان در جه

ــارم  ــا و چه ــه اول در اروپ ــا رتب ــه ب ترکی
در جهــان در میــان تولیــد کننــدگان برتــر 
در زمینــه منســوجات خانگــی، تقریباً ٪۵ از 
کل صــادرات منســوجات خانگــی در جهان 
منســوجات  ترکیــه  می دهــد.  پوشــش  را 
ــد.  ــال می کن ــور ارس ــه 1۷۲ کش ــود را ب ــی خ خانگ
ــا نــرخ تقاضــای ٪۲۵، آلمــان بهتریــن کشــوری  ب
اســت کــه منســوجات خانگــی ترکیــه بــه آن صــادر 

می شــود.

مزایای خرید از بازار ترکیه

ترکیــه  از  خانگــی  منســوجات  خریــد  مزایــای 
از: عبارتنــد 

✅ مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب

✅ در دســترس بــودن محصــوالت بــا جنس هــای 
مختلــف ماننــد ابریشــم و پشــم

ــه  ــوالت در زمین ــوع از محص ــروه متن ــا گ ✅ ده ه
ــی ــوجات خانگ منس

✅ تولیــد بــا کیفیــت بــا نیــروی کار ارزان و واجــد 
شــرایط

✅ تحویل سریع به لطف آخرین فناوری ها

✅ موقعیت مکانی مناسب میان اروپا و آسیا

واردات
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ــادرات  ــی در ص ــل توجه ــهم قاب ــه س ــه ترکی اگرچ
دارد، امــا جمعیــت متراکــم و تقاضــای زیــاد باعــث 
می شــود کــه ایــن کشــور نــه تنهــا از نظــر تولیــد، 
بلکــه از نظــر مصــرف نیــز پویــا باشــد. بــا پوشــش 
ــد  ــتر از تولی ــه بیش ــی ک ــوجات خانگ ــش منس بخ
کننــدگان داخلــی صــادر می شــود، ترکیــه بــه 
ــی از  ــوجات خانگ ــای منس ــی از گروه ه واردات برخ
خــارج از کشــور کــه تولیــد محــدود دارنــد نیــز نیــاز 

دارد. 

بنابرایــن ایــن کشــور هــم از نظــر تولیــد و هــم از 
ــازار پرســود بــرای تولیــد  نظــر مصــرف بــه یــک ب
کننــدگان داخلــی و بین المللــی منســوجات خانگــی 

تبدیــل شــده اســت.

ــای  ــی در بازاره ــوجات خانگ واردات منس
ــه ــه و خاورمیان ترکی

ترکیــه همیشــه قصــد دارد وابســتگی خارجــی خــود 
ــه  ــا ب ــد، ام ــش ده ــی کاه ــور جزئ ــه ط ــی ب را حت
ــود را در  ــای خ ــزرگ، خریده ــازار ب ــک ب ــوان ی عن

ــد. ــه می ده ــی ادام ــوجات خانگ ــه منس زمین

 امــارات متحــده عربــی و عربســتان ســعودی 
پیشــتازترین صادرکننــدگان منســوجات خانگــی 
در خاورمیانــه هســتند. اگرچــه می تــوان گفــت 
ــا  ــری ب ــور دیگ ــور، کش ــن دو کش ــر از ای ــه غی ب
ســهم وارادات بســیار زیــاد منســوجات خانگــی 
کشــورهای  امــا  نــدارد،  وجــود  خاورمیانــه  در 
بــزرگ و پــر جمعیتــی ماننــد ترکیــه، ایــران و 
ــه  ــر، ب ــای دیگ ــد زمینه ه ــد همانن ــر می توانن مص
ــه  ــف در زمین ــای مختل ــای دارای فرصت ه بازاره

منســوجات خانگــی تبدیــل شــوند.

ــش و لحــاف بیشــترین  ــه، بال ــه و خاورمیان در ترکی
تقاضــا و واردات را در میــان منســوجات خانگــی 
البتــه می تــوان گفــت کــه بــه طــور  دارنــد. 
ــی در  ــوجات خانگ ــاد منس ــیار زی ــی، واردات بس کل
خاورمیانــه وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، کشــورهایی 
کــه در مرزهــای منطقــه قــرار دارنــد و قــدرت خرید 
ــای  ــد، فرصت ه ــی دارن ــت باالی ــرخ درخواس ــا ن ی

ــد. ــاد می کنن ــدگان ایج ــرای واردکنن ــی ب مختلف

نمایشگاه منسوجات خانگی استانبول

EVTEKS نمایشگاه

المللــی  بیــن  نمایشــگاه  یــک   EVTEKS
ــرای منســوجات خانگــی اســت کــه در اســتانبول  ب
ــازار  ــرای رشــد ب ــی ب ــزار شــده و فرصــت خوب برگ
منســوجات خانگــی ترکیــه و ارائــه محصــوالت 
ــاله  ــر س ــگاه ه ــن نمایش ــد. ای ــم می کن آن فراه
ــان را  ــر جه ــدی از سراس ــم جدی ــدگان مه واردکنن

ــد. ــب می کن ــود جل ــه خ ب

مهم تریــن  از  یکــی   EVTEKS
صنعــت  بــرای  تجــاری  بســترهای 
ســبد  و  اســت  خانگــی  منســوجات 
محصــوالت بــا کیفیــت بــاال، تعــداد زیــاد 
ــن  ــه داران بی ــف و غرف ــوالت مختل محص
ــتر  ــک بس ــه ی ــداد را ب ــن روی ــی، ای الملل
ــت. ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــم اطالعات مه

عــالوه بــر ایــن، بازدیــد کننــدگان می تواننــد 
ترندهــای روز را در ایــن نمایشــگاه مشــاهده کننــد. 
ــخ ۲۰-۲4  ــگاه در تاری ــن نمایش ــن دوره ای ۲۶ امی
ــد. ــد ش ــزار خواه ــتانبول برگ ــپتامبر ۲۰۲1 در اس س
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الیــاف ضــد میکــروب جدیــد آکســا بــه 
بــازار عرضــه شــد  

 Aksa تولیــد کننــده برجســته الیــاف اکریلیــک
Akrilik ، کــه دفتــر مرکــزی آن در اســتانبول 
ــام ــه ن ــروب ب ــد میک ــاف ض ــت، الی ــع اس واق

Everfresh  تولیــد کــرده اســت کــه طبــق 
ــت  ــده اس ــت ش ــده ثاب ــام ش ــای انج آزمایش ه
کــه ویــروس کرونــا در منســوجات را تــا 9۷ 
درصــد ظــرف مــدت ۳۰ دقیقــه از بیــن می بــرد.

ــق و  ــال تحقی ــار س ــس از چه Everfresh پ
ــف  ــرای طی ــازار عرضــه شــده و ب ــه ب توســعه ب
ماســک،  جملــه  از  محصــوالت  از  وســیعی 
پوشــاک، جــوراب، منســوجات خانگــی، پتــو، 
ملحفــه و فــرش مناســب اســت. همچنیــن، ایــن 
ــق  ــتفاده در مناط ــرای اس ــد ب ــول می توان محص
شــلوغ ماننــد هتل هــا، مســاجد و خوابگاه هــا 
اجتماعــی  بهداشــت  از  باالیــی  ســطح  کــه 
نیــاز اســت و بــه ویــژه در فرش هــا، مفیــد 
ــا و  ــا، قارچ ه ــکیل باکتری ه ــرا از تش ــد، زی باش

کپک هــا نیــز جلوگیــری می کنــد.

ــا  ــده ی ــش داده ش ــوالت پوش ــالف محص برخ
Ever- ــی ــد میکروب ــر ض ــپری شــده، اث  اس

ــب  ــک ترکی ــذاری ی ــل جایگ ــه دلی fresh ب
ــوهای  ــس از شستش ــه پ ــت ک ــف اس روی در لی
حفــظ  را  خــود  عملکــرد  همچنــان  مکــرر، 

ــورد  ــابه م ــی مش ــواد معدن ــد. برخــالف م می کن
ــی، بعــد از  اســتفاده در کاربردهــای ضــد میکروب
ــی  ــواد معدن ــن م ــی از مهم  تری ــن، روی یک آه

ــت. ــدن اس ــالمت ب ــرای س ــاز ب ــورد نی م

بــدن  دفاعــی  مکانیســم های  از  یکــی  روی، 
ــارزه  ــی در مب ــواد معدن ــن م ــی از موثرتری و یک
بــا باکتری هــا، میکروب هــا و قارچ هــا اســت. 
ــی  ــد میکروب ــت ض ــه خاصی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تکمیلــی  از طریــق عملیــات   Everfresh
بــه دســت نیامــده و بــا توجــه بــه نتایــج 
ــول  ــن محص ــده، ای ــام ش ــای انج آزمایش ه
و  نمی رســاند  آســیب  پوســت  بــه 
ــد از  ــن و بع ــنگین را در حی ــزات س فل

نمی کنــد.  آزاد  اســتفاده 

از ایــن رو، تاثیــرات منفــی بــر روی محیــط 

ت
رس

فه
حه 

صف
به 

رو 
ب

ول
ه ا

فح
ص

به 
رو 

ب

52

الیاف ضد میکروب ،نابود کننده ویروس کرونا 
روی فرش و منسوجات

Everfresh محصولی جدید از آکسا

ــدارد. ــز ن ــت نی زیس

ــده،  ــام ش ــی انج ــد میکروب ــای ض در آزمایش ه
مشــاهده شــده اســت کــه Everfresh حتــی 
در حالــت مخلــوط بــا الیافــی ماننــد پنبــه، پشــم، 
ویســکوز، پلــی اســتر و پلــی آمیــد، خــواص ضــد 

ــد. ــی قــوی خــود را حفــظ می کن میکروب

ــرکت  ــر کل ش ــه Cengiz Taş مدی ــه گفت ب
ــت در  ــول حفاط ــن محص Aksa Akrilik، ای
ــا  ــد، ام ــم نمی کن ــا را فراه ــروس کرون ــر وی براب
ویــروس را در مــدت زمــان مشــخصی غیرفعــال 
Everfresh بــا دارا بــودن  می کنــد. 
ــدن  ــک ش ــون خش ــی همچ ویژگی های
ســریع، نفــوذ پذیــری بخــار آب، نفــوذ 
پذیــری هــوا، عایــق حرارتــی، ســاختار 
نــرم، ســبک و راحــت، تمــام انتظــارات 
ــن  ــر ای ــال حاض ــد. در ح ــرآورده می کن را ب
ــه  ــرار گرفت ــیاری ق ــه بس ــورد توج ــول م محص
ــی  ــش بین ــرکت پی ــن ش ــران ای ــت و مدی اس
می کننــد کــه تقاضــای آن خصوصــًا بــرای 

ــد. ــش یاب ــرش افزای ف

الیاف ضد میکروب جدید آکسا در البسه

الیاف ضد میکروب جدید آکسا در فرش ماشینی
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ــوجات در  ــتردگی منس ــه گس ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــر  ــدی ه ــای جدی ــا و کاربرده ــی بشــر نیازه زندگ
روز از کاالهــا ارائــه مــی شــود. اگرچــه منســوجات 
بیشــتر بــرای پوشــاندن ســطح محیــط زندگــی یــا 
ــان  ــی در هم ــوند ول ــتفاده می ش ــان  اس ــدن انس ب
ــم  ــدی را ه ــای جدی ــوان کاربرده ــا می ت کاربرده
تلفیــق کــرد تــا کاال چنــد منظــوره باشــد و هــم از 

لحــاظ قیمــت و کیفیــت قابــل رقابــت باشــد.

ــینی  ــرش  ماش ــوجات ف ــا منس ــا ی ــی از کااله یک
مــی باشــد کــه بــه عنــوان زیــر انــداز اســتفاده مــی 

ــم،  ــی، تراک ــه طراح ــرش اگرچ ــت ف ــود. در باف ش
شــانه، جنــس نــخ، رنگ بنــدی و تکنولــوژی بافــت 
ــی  ــورد توجــه مشــتری م ــی م از فاکتورهــای اصل
ــد  ــات جدی ــردن خصوصی ــه ک ــا اضاف ــا ب ــد ام باش
ــد کاالی  ــه خری ــبت ب ــتری را نس ــوان مش ــی ت م

خــاص ترغیــب کــرد.

از جملــه ایــن خصوصیــات مــی تــوان مــوارد زیــر 
را نــام بــرد .

ــه فــرش در  ــگ زمین ــد رن ــا چن ــر یــک ی ✅ تغیی
ــردان  ــس برگ ــد عک ــد )مانن ــه دی ــر زاوی ــر تغیی اث

ــد ــای جدی ــوه ه ــا(و ایجــاد جل ه

✅ اســتفاده از نــخ هــای رســانا یــا ترکیبــی بــرای 
انتقــال داده از ســطح فــرش بــه منظــور دســتیابی 

بــه اهــداف خــاص امنیتــی

ــت  ــخ جه ــد ن ــو در تولی ــواد نان ــتفاده از م ✅ اس
برخــی خصوصیــات مثــل خــواص آنتــی باکتریــال، 

ــور  ــت، رفلکــس ن عــدم جــذب رطوب

✅  تولیــد کفپــوش بــا قابلیــت تولیــد الکتریســیته 
بــا اســتفاده از مــواد پیزوالکتریــک

✅ الگوبــرداری از طــرح هــای ســه بعــدی جهــت 
مصــارف خــاص

✅  منسوجات ضد میکروبی: 

شــیوع ویــروس کوویــد 19 باعــث تمرکــز کل 
جهــان بــر روی مقولــه بهداشــت و ســالمتی شــده 
اســت. صنعــت نســاجی بــا توجــه بــه رشــد صنعــت 
مراقبــت هــای بهداشــتی و افزایــش آگاهــی عمــوم 
مــردم دربــاره بهداشــت شــخصی، آمــاده اســت تــا 
بــا ایــن تغییــرات همســو شــده و قالــب جدیــدی را 

بــرای محیــط هــای بهداشــتی تعریــف کنــد. 

در واقــع صنعــت نســاجی بــا عرضــه پارچــه هــای 
 )antimicrobial fabrics( ــی ــد میکروب ض

بــه اســتقبال بهداشــت و ســالمتی رفتــه اســت.

شــیوع بیمــاری همــه گیــر کوویــد 19، تقاضــا برای 
ــان  ــر جه ــی را در سراس ــد میکروب ــوجات ض منس
افزایــش داده اســت. بــدون شــک منســوجات ضــد 
میکروبــی در ســال هــای آینــده بیشــتر رونــق پیــدا 

خواهنــد کــرد. 

 مــواردی از ایــن قبیــل مــی توانــد بازارهــای 
ــاد  ــادرات ایج ــی ص ــل و حت ــرای داخ ــدی ب جدی
و  تحقیــق  و  ریــزی  برنامــه  بــا  کــه  کننــد 
ــت  ــدان دس ــوان ب ــی ت ــت م ــرمایه گذاری درس س

ــت. یاف

ــانا  ــی رس ــاال یعن ــوارد ب ــورد از م ــک م ــا در ی تنه
ــال  ــت انتق ــتفاده از خاصی ــول و اس ــردن محص ک
ــون  ــا کن ــادی ت ــات زی ــی تحقیق ــان الکتریک جری
ــم  ــینی ه ــرش ماش ــر روی ف ــه ب ــده ک ــام ش انج

ــام داد. ــوان انج میت

ــاعت،  ــد س ــیدنی مانن ــای پوش ــتر فناوری ه  بیش
ــدام در  ــرتهای تناســب ان عینک،کفــش یــا تیش
ــا  ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب ــد ک ــود دارن ــازار وج ب
اتصــال بــه اینترنــت  و داشــتن سنســورها و اجــزاء 
الکترونیکــی داده هــا را بــه برنامــه هــای مربوطــه 
ــات  ــردازش اطالع ــس از پ ــد و پ ــی کنن ارســال م
ــی  ــه م ــزی ارائ ــل برنامه ری ــد و قاب ــای مفی داده ه
ــه  ــمند ارای ــوجات هوش ــب منس ــه در قال ــد ک دهن

ــوند.  میش

5۴

    تولید فرش هوشمند یا فرش خاص
مهندس شفیعی - مهندسی تکنولوژی نساجی - مدیر کنترل کیفیت واستاندارد  شرکت فرش جم
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تیر ماه ۱4۰۰    شماره 64

حــوزه  بــه  هوشــمند”  “منســوجات  اصطــالح 
وســیعی از مطالعــات و محصــوالت اشــاره دارد کــه 
ــاس  ــوع پارچــه هــا و لب ــن ن ــرد ای کارکــرد و کارب
ــا  ــمند ب ــاجی هوش ــد. نس ــی  ده ــعه م ــا را توس ه
ــاف، رشــته   ــل الی ــوان محصــوالت نســاجی مث عن
هــا و نــخ تعریــف مــی  شــود کــه بــه حالــت پارچــه 
هــا و لبــاس هــای بافتــه، کشــباف یــا ســوراخ دار 
هســتند و مــی  توانــد بــا محیــط یــا فــرد پوشــنده 
آن ارتبــاط برقــرار کنــد. ترکیبــی از منســوجات بــا 
الکترونیــک کــه بــه عنــوان منســوجات الکترونیکی 
شــناخته مــی  شــود مــی  توانــد بــرای توســعه مــواد 

هوشــمند نیــز قابــل  اجــرا باشــد.

” منســوجات هوشــمند پارچــه  هایــی هســتند کــه 
بــا فــن آوری هــای جدیــدی تولیــد شــده انــد کــه 
ــاس  ــه پوشــنده لب ــری را ب ــای بیشــتر و باالت مزای

مــی  دهنــد.”

پارچه  های هوشمند و تعاملی

ــه محیــط   پارچــه هوشــمند مــوادی هســتند کــه ب
ــه   ــن پارچ ــد. ای ــی دهن ــش نشــان م زیســت واکن
ــک  ــال و الکترونی ــزای دیجیت ــد اج ــی  توانن ــا م ه

را در خــود فعــال کننــد. پایلــس- فریدمــن از 
ــه   ــه پارچ ــه ک ــد “آنچ ــی  گوی ــرت م ــه پ موسس
هــای هوشــمند را بــه یــک انقــالب تبدیــل کــرده 
ــه  ــت ک ــی اس ــیاری از کارهای ــام بس ــی انج توانای
پارچــه  هــای ســنتی قــادر بــه انجــام آن هــا نمــی 
باشــند، از جملــه ارتبــاط، تبدیــل، هدایــت انــرژی و 
حتــی رشــد”. منســوجات هوشــمند مــی  توانــد بــه 
ــا محــرک  هــای مکانیکــی،  شــرایط محیطــی و ی
ــع  ــا ســایر مناب حرارتــی، شــیمیایی، الکتریکــی و ی
حســاس بــوده و واکنــش نشــان دهــد. منســوجات 
هوشــمند بایــد شــامل ســه جــز یعنــی حســگرها، 
عملگرهــا و واحدهــای کنتــرل باشــد. نســاجی 
هوشــمند چالــش هــای مختلفــی را در زمینــه هــای 
ــی و  ــی، نظام ــکی، ورزش ــه پزش ــون از جمل گوناگ

هوافضــا ایجــاد کــرده اســت.

انواع منسوجات هوشمند

ــه عملکــرد آنهــا  ــا توجــه ب منســوجات هوشــمند ب
بــه چهــار نــوع تقســیم مــی شــوند.

۱ - مــواد هوشــمند منفعــل: ایــن  هــا مــوادی 
هســتند کــه فقــط شــرایط محیطــی و یــا محــرک 

ــد. ــا را درک می کنن ه

ایــن  هــا فقــط حســگر هایــی مثــل تغییــر رنــگ، 
ــی و الکتریکــی هســتند. شــکل، مقاومــت حرارت

ــت  ــرای ثب ــی ب ــت گرمای ــا مقاوم ــن ب ــک پیراه ی

ــان. ــول زم ــدن در ط ــای ب دم

۲ - مــواد هوشــمند فعــال: ایــن  هــا مــوادی 
ــا  ــه شــرایط خارجــی ی ــد ب هســتند کــه مــی  توانن

محــرک واکنــش نشــان دهنــد.

اگــر محــرک هــا در بخــش منســوجات هوشــمند 
ــال  ــه فع ــک پارچ ــه ی ــوند، ب ــام ش ــل ادغ منفع
هوشــمند تبدیــل مــی  شــوند چــون ممکــن اســت 

ــد. ــاص پاســخ ده ــک محــرک خ ــه ی ب

ایــن پیراهــن، دمــای اطــراف را حــس مــی  کنــد. 
پیراهــن بــه هنــگام دریافــت دمــای بــاال واکنــش 
ــاال مــی  ــه ســمت ب نشــان داده و آســتین هــا را ب

کشــاند.

ــه  ــادر ب ــواد ق ــن  م ــمند: ای ــواد هوش ۳ - م
اجــرای ســه عملکــرد هســتند؛ در ابتــدا دارای 
ــد ســیگنال   حســگر هایــی هســتند کــه مــی  توانن
ــه  ــادر ب ــا ق ــا، آن  ه ــد، ثانی ــت کنن ــا را دریاف ه
واکنــش دادن بــر اســاس ســیگنال هــای دریافــت  
ــد شــکل،  ــی  توانن ــا م ــا، آن  ه ــده هســتند؛ ثالث ش
ــع داده   ــا تاب ــق ب ــل را مطاب ــا عم ــگ ی ــدازه، رن ان

ــد. ــر دهن ــده تغیی ش

ــا ســطح باالتــری از هــوش:  ۴ - مــواد ب
هــوش مصنوعــی را بــه کامپیوتــر هــا منتقــل مــی  

کننــد.

ــات  ــل در تحقیق ــور کام ــه ط ــواد ب ــوع م ــن ن ای
ــن  ــت. ای ــی اس ــت نیافتن ــا دس ــان  ه ــی انس فعل
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امــر ممکــن اســت بــا تحقیــق و توســعه در زمینــه 
نســاجی و الکترونیــک بــه دســت آیــد. بــا اســتفاده 
از پارچــه  هــای هوشــمند و یــا مــواد هوشــمند بــا 
ــن  ــر ای ــا کامپیوت پیشــرفت در خطــوط مشــترک ب

ــدد.  ــه حقیقــت مــی پیون ــر ب ام

مواد مورد استفاده منسوجات پوشیدنی 
هوشمند 

ــاجی  ــوالت نس ــد محص ــرای تولی ــه ب ــوادی ک م
هوشــمند پوشــیدنی بــه کار مــی  رونــد مــی  تواننــد 
ــند. ــته باش ــاط و درک داش ــراری ارتب ــل، برق تعام

✔ الیاف فلزی

✔ جوهر  رسانا

✔ مواد کرومیک

✔ پوشش با نانو ذرات

✔ نیمه هادی های آلی

ــداری  ــی نگه ــکل و توانای ــه ش ــوادی ک ✔ م
ــد ــه دارن حافظ

✔ الیاف نوری

✔ کامپوزیتهای تونل کوانتومی

✔ پلیمر های ذاتًا رسانا

ــی  ــای فن ــه  ه ــده در زمین ــور عم ــه ط ــا ب ــخ  ه ن
کاربــرد  نظامــی،  تجهیــزات  پوشــاک،  ماننــد 
پزشــکی و تولیــد الکترونیــک مــورد اســتفاده قــرار 
مــی  گیرنــد. ایــن الیــاف و الیــاف رســانا، بــا مخلوط 
ــانا  ــواد رس ــا م ــی ب ــا طبیع ــزی ی ــاف فل ــدن الی ش
ــد  ــوالدی ض ــای ف ــته  ه ــوند. رش ــی  ش ــاخته م س

زنــگ، ابریشــم فلــزی، تــور ارگانــزا، الیــاف کربــن 
خــاص و غیــره بــرای ســاخت سنســورهای پارچــه 
ــد  ــوادی مانن ــد. م ــی  گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ــاف  ــانا، الی ــای رس ــر ه ــزی، پلیم ــای فل ــر ه پلیم
ــل  ــای قاب ــگر ه ــی، حس ــت الکتریک ــوری، هدای ن
ــز اســتفاده مــی شــوند.  ــال داده نی ســنجش و انتق
ایــن مــواد ارتجاعــی، ســبک وزن، انعطــاف  پذیــر، 

ــتند. ــان هس ــرآوری آس ــا ف ارزان و ب

پوشــیدنی  منســوجات  کاربردهــای 
شــمند هو

)Thermotron( ۱ - ترموترون

ــژه اســت  ــه ای وی ــرون UNITIKA پارچ ترموت
کــه قــادر بــه جــذب نــور خورشــید بــوده و کار آن 
ــت.  ــی اس ــرژی گرمای ــه ان ــور ب ــرژی ن ــل ان تبدی
ــد. در  ــی  کن ــره م ــدر دادن ذخی ــدون ه ــا را ب گرم
داخــل ترموتــرون، میکــرو ذرات زیرکونیــوم کاربیــد 
وجــود دارنــد کــه بــه پارچــه اجــازه مــی  دهــد نــور 

خورشــید را جــذب و فیلتــر کنــد. 

الیــه درونــی پارچــه گرمــای تولیــد شــده توســط 
پارچــه را نگــه مــی  دارد و مانــع انتقــال آن در جــو 
اطــراف مــی  شــود، در نتیجــه یــک تاثیــر مطلــوب 
بــر روی بــدن انســان مــی  گــذارد. ایــن در لبــاس 
ــه  ــراوت ب ــا ط ــت، ضــد آب و ب ــه راح ــک تجرب ی
همــراه تهویــه هــوا بــه پوشــنده ارائــه مــی  دهــد.

)Stone Island( ۲ - جزیره سنگی

جزیــره ســنگی یــک ژاکــت اســت کــه بــرای دادن 
ــده   ــاخته ش ــراف س ــای اط ــاره دم ــات درب اطالع
اســت. ایــن یــک پوشــش حرارتــی بــا بلــور مایــع 

ــول   ــیوس، مولک ــه سلس ــد. در ۲۷ درج ــی باش م
هایــی کــه در ایــن پوشــش حضــور دارنــد، تحــت 
یــک چرخــش قــرار مــی  گیرنــد کــه تغییــر مســیر 
نــور را اصــالح مــی  کنــد. در نتیجــه رنــگ لبــاس 
ــر  ــگ روشــن  ت ــه رن ــره ب ــگ تی ــج از رن ــه تدری ب
و شــفاف تــر کــه رنــگ پایــه پارچــه بــوده تغییــر 
ــادی  ــای ع ــه دم ــاس ب ــی لب ــد. وقت ــی  کن ــدا م پی
خــود بــاز مــی  گــردد، رنــگ پوشــش تیــره اصلــی 

ــه دســت مــی آورد. خــود را مجــددا ب

ــب(  ــم قط ــر ه ــارن )مه ــان متق ۳ -  نش
)Polar seal(

ــل از یــک  احســاس ســرما، چیــزی اســت کــه قب
محصــول بــه نــام “نشــان متقــارن” گرمــای فوری 
را تنهــا بــا تمــاس یــک دکمــه بــه شــما مــی  دهــد. 
ســه ســطح گــرم شــدن از گرمــای زیــاد، معتــدل 

ــا پاییــن در ایــن محصــول وجــود دارد.  ت

ــی  ــمت باالی ــی در قس ــش یک ــه گرمای دو منطق
ــم در  ــا بتوانی ــود دارد ت ــب آن وج ــری عق و دیگ
ــن  ــتفاده از ای ــم. اس ــا کنی ــاس گرم ــتان احس زمس
روش  هــا آســان اســت و در شــرایط آلــپ )ســرمای 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــاال( م ــات ب ــدید در ارتفاع ش
گرفتــه. اینهــا انعطــاف  پذیــر، ســبک، دارای تهویــه 
ــرای  ــود ب ــی  ش ــث م ــه باع ــتند ک ــوا و آب هس ه

ــند. ــده  آل باش ــاز ای ــا فضــای ب ورزش ی

ــورت  ــه ص ــوان ب ــی ت ــا را م ــیدنی ه ــن  پوش  ای
دســتکش و یــا پیراهــن اســتفاده کــرد. اینهــا مــی  
ــا یــک دفعــه شــارژ، گــرم  تواننــد تــا 8 ســاعت، ب

ــد. بمانن

ZeroI - ۴

ــای  ــا بلندگوه ــه ب ــت ک ــک کاله اس Zerol ی
ــه ای  ــه گون ــده  )ب ــاخته ش ــتخوان س ــانای اس رس
کــه صــدا را از طریــق اســتخوان انتقــال مــی 
ــرای  ــون هــا ب ــور نیســتیم از هدف ــا مجب دهــد(. م
گــوش دادن بــه موســیقی یــا تمــاس  هــای تلفنــی 
اســتفاده کنیــم. چــون ایــن کاله گــوش  هــای مــا 
ــیدنی در  ــن پوش ــد. ای ــی  کن ــدود نم ــز مس را هرگ
برابــر آب مقــاوم بــوده، و مــا مــی  توانیــم در حالــی 

ــم. ــارد از آن اســتفاده کنی ــی  ب ــاران م ــه ب ک

ORII - ۵

Orii حلقــه ای اســت کــه بــا اســتفاده از آن مــی  
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توانیــم تمــاس بگیریــم. Orii یــک حلقــه دســتیار 
صوتــی اســت کــه انگشــت مــا را تنهــا از طریــق 
ــل  ــمند تبدی ــی هوش ــه گوش ــوش ب ــا گ ــاس ب تم
ــی  ــتفاده م ــتخوان اس ــانش اس ــد. از رس ــی کن م
ــکی از  ــای پزش ــتگاه  ه ــیاری از دس ــد و در بس کن
ــرای  ــت. ب ــده  اس ــتفاده ش ــتخوان اس ــانش اس رس
ــاظ  ــیلیکون از لح ــای س ــه  ه ــه، الی ــم حلق تنظی

ــتند. ــیت هس ــد حساس ــاوم و ض ــی مق طراح

 آن هــا بــه گونــه  ای بســته  بنــدی شــده  اســت کــه 
ارتعاشــات را از طریــق انگشــت مســتقیما بــه گوش 
شــما مــی  فرســتند، پــس فقــط مــی  توانید بشــنوید. 
ــا  ــه شــما ایــن امــکان را مــی  دهــد کــه ب پــس ب
انگشــت خــود حــرف بزنیــد و گــوش دهیــد. صدای 
دو طرفــه ای وجــود دارد کــه بــا حــذف میکروفن و 
هدایــت اســتخوان، مــا مــی  توانیــم حتــی در مــکان  
ــا  ــم. ب ــت کنی ــم بشــنویم و صحب ــای شــلوغ ه ه
ــام کار  ــه انج ــادر ب ــا ق ــن روش م ــتفاده از ای اس
ــدار  ــتفاده از هش ــیر، اس ــن مس ــد یافت ــی مانن های
ــی،  ــک، هواشناس ــتن پیام ــه، نوش ــده، ترجم دهن
ارســال پیــام، تمــاس گرفتــن، تایمــر، یافتــن مســیر 
هــای نقشــه و غیــره هســتیم؛ همچنیــن در برابــر 
آب مقــاوم مــی باشــد. ایــن اطالعــات را مــی تــوان 
ــراغ  ــار چ ــرد، چه ــی ک ــواه طراح ــت دلخ ــه حال ب
LED وجــود دارد کــه مــی  توانــد بــه مــا بگویــد 

کــه چــه نــوع پیامــی بــه مــا رســیده اســت.

)Lumo Run( 6 - دونده لومو

ــی  ــن دارای ــزرگ  تری ــد ب ــی  توان ــی م خودانگیزش
ــن  ــزرگ  تری ــد ب ــی  توان ــی م ــا خودارزیاب ــد ام باش
ــد  ــی  خواهن ــه م ــد ک ــانی باش ــرای کس ــش ب چال
  Luco run. ــد ــوزش ببینن ــان آم ــط خودش توس

یــک سنســور حرکتــی اســت کــه داده  هــا را جمــع  
ــگام  ــزه در هن ــاد انگی ــث ایج ــرده و باع آوری ک
ــی  ــرار م ــد شــما ق ــدن مــی شــود و در کمربن دوی
گیــرد. Luco run حالــت و فــرم شــما را مــورد 
ــاوت  ــس از قض ــرار داده و پ ــل ق ــه و تحلی تجزی
دربــاره حالــت هــای شــما، پتانســیل واقعــی شــما را 
بــا اجتنــاب از هــر گونــه آســیب پیشــنهاد میدهــد. 
شــما مــی  توانیــد بــه داده  هــا، در هــر جایــی کــه 
امــکان تجزیــه و تحلیــل کامــل آن هــا از طریــق 
ــته  ــی داش ــد، دسترس ــی  ده ــمند را م ــن هوش تلف
ــمند،  ــای هوش ــاعت ه ــوگل، س ــه گ ــا ب ــید. م باش

ــم. ــازی نداری ــل هــا نی و کاب

AIO Sleeve ۷ - آستین

آســتین Aio یــک آســتین اســت کــه مــی  توانــد 
در یــک دســت پوشــیده شــود و اطالعاتــی را ارائــه 
دهــد کــه تنهــا پزشــکان مــی  تواننــد ارائــه کننــد. 
ایــن پوشــیدنی بــه شــما قــدرت تجزیــه و تحلیــل 
ــت  ــواب، کیفی ــان خ ــدت  زم ــود، م ــای خ رفتاره
ــن  ــر روی تلفــن همــراه را مــی  دهــد. ای خــواب ب
ــه شــما  ــورد عالق ــد موســیقی م ــی  توان آســتین م
ــد  ــی کنی ــه ورزش م ــی ک ــد. در حال ــش کن را پخ
ــرکات  ــب، ECG، ح ــان قل ــیدنی ضرب ــن پوش ای
/ فاصلــه هایــی کــه طــی مــی کنیــد و همچنیــن 
ــی   ــری م ــدازه  گی ــی را ان ــری مصرف ــزان کال می
کنــد. در هنــگام کار ایــن وســیله ســطح اســترس 
شــما را نیــز مــی  ســنجد. تمــام ایــن چیزهــا را مــا 
ــی در  ــر مکان ــی و در ه ــر زمان ــم در ه ــی  توانی م

ــم. گوشــی هوشــمند خــود مشــاهده کنی

)Invisible Cloak( ۸ - شنل نامرئی

دانشــمند ژاپنــی در دانشــگاه توکیــو در حــال 
ــاال مــی باشــد.  ــاوری ب ــا فن توســعه یــک شــنل ب
ایــن شــنل نامرئــی توســط نانــو ذراتــی ایجــاد مــی 
ــث  ــد و باع ــی  کنن ــس م ــور را منعک ــه ن ــود ک  ش
ــر  ــه نظ ــی ب ــاس نامری ــنده لب ــوند پوش ــی  ش م
برســد. دوربیــن نصــب  شــده در پشــت شــنل ایــن 
ــر  ــت ه ــه حرک ــد ک ــی ده ــرد م ــه ف ــکان را ب ام
شــی یــا اتفاقــی را در پشــت ســر فــرد ضبــط کنــد 
و تصویــر را در جلــوی شــنل قــرار دهــد، در نتیجــه 
بــا ایــن تصویــر پــردازی ایــن توهــم را ایجــاد مــی  

ــه نظــر برســد. ــد کــه فــرد نامریــی ب کن

9 - پیراهن هوشمند 

Arrow smart shirt 

Arrow یــک پیراهــن را تولیــد کــرده  کــه شــبیه 
بــه پیراهــن هــای معمولــی دیگــر مــی باشــد امــا 
ــد اتصــال فقــط  دارای ویژگــی  هــای خاصــی مانن
ــی   ــخصیت اجتماع ــک، ش ــه کوچ ــک ضرب ــا ی ب
ــزی، نگــه  ــه هــر چی داشــتن و دســتیابی آســان ب
دارنــده کارت ویزیــت شــما بــر روی آســتین 
لباســتان، آمادگــی بــرای کار، اتصــال بــه بلوتــوث، 
گــوش دادن و پخــش برنامــه مورد عالقه و لیســت 
آهنــگ هــای مــورد عالقــه شــما اســت. همــه ایــن 
ــد.  ــک آســتین وجــود دارن ــط در ی ــا فق ویژگــی  ه
پیراهــن هوشــمند بــا یــک تراشــه داخلــی بــر روی 
دکمــه ســر دســت اســت کــه مــی  توانــد بــا دانلــود 

ــد. ــی کن اپلیکیشــن مخصــوص خــود کار م

)Mood dress( ۱۰ -  لباس ذهنی

ــی  ــه طراح ــادر ب ــا دانشــمندان ق ــرن  ه ــس از ق پ
و ســاخت لباســی شــدند کــه رنــگ را بســته 
ــاس  ــن لب ــد. ای ــی  ده ــر م ــدن تغیی ــت ب ــه حال ب
حســاس توســط شــرکت بــزرگ الکترونیکــی 
ــاس از دو  ــن لب ــود. ای ــده  ب ــی ش ــس طراح فیلیپ
الیــه تشــکیل شــده ، الیــه درونــی شــامل سنســور 
ــا احساســات فــرد  ــت ی بیومتریــک اســت کــه حال
را انتخــاب مــی  کنــد و آن را بــا اســتفاده از رنــگ  
ــه  ــا الیــه خارجــی ب هــای موجــود در الیــه دوم ی

ــذارد. ــی  گ ــش م نمای

ــه   ــر درج ــرس ب ــا ت ــترس ی ــد اس ــی مانن  احساس
حــرارت بــدن و ســطح عــرق تاثیــر مــی  گــذارد و  
اینهــا نــوری را ایجــاد مــی کننــد کــه باعــث تغییــر 
الگــو و رنــگ لبــاس مــی شــود. اگــر عصبانــی یــا 
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ــی  ــا وقت ــود ی ــی  ش ــز م ــید، قرم ــترس زده باش اس
آرام باشــید رنــگ ســبز نمایانگــر مــی شــود.

از طــرف دیگــر در لبــاس هــای هوشــمند اجــزای 
الکترونیکــی بــه طــور مســتقیم بــه پارچــه دوختــه 

شــده اســت.

ــد  ــان در صددن ــه محقق ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
تــا منســوجات را بــا تکنولــوژی آمیختــه کننــد تــا 
ــر  ــاف درگی ــی در الی ــا الکترونیک ــی ی ــات فن قطع
ــه  ــا ن ــند ت ــاس نباش ــا تم ــد ی ــل دی ــوند و قاب ش
برخــوردی بــا فــرد داشــته باشــند و یــا اســتهالک 

ــد . ــه وجــود آی ــن ب ــن رفت ــا خطــر از بی ی

ــک  ــاخت ی ــا س ــره ب ــی در ک ــم تحقیقات ــک تی ی
ــک روش  ــی دارد ی ــاختار الیاف ــه س ــتور ک ترانزیس
ــه  ــورت ک ــن ص ــت، بدی ــرده اس ــاذ ک ــابه اتخ مش
ــای  ــتفاده از الکتروده ــا اس ــتور را ب ــا ترانزیس آنه
و  نــخ  طــول  تنظیــم  بــرای  شــده  پیچانــده 
ــه  ــن نیم ــد. ای ــاد کردن ــادی ایج ــت نیمه ه ضخام
ــر بیشــتر  ــش از 1۰۰۰ براب ــی بی ــه جریان ــادی ب ه
از  ترانزیســتورهای موجــود دســت مــی یابــد و بــه 

ــد. ــی زن ــیب نم ــاس آس ــاننده لب پوش

ــا  ــه ب ــده ک ــد ش ــم تولی ــا ه ــر از کته ــوع دیگ  ن
اســتفاده از الیــاف کربــن تــا 1۰ وات گرمــا را 
ــش  ــف واکن ــای مختل ــد و در زمانه ــل میکن منتق
ــد . ــی کن ــره م ــایی و ذخی ــر را شناس ــای کارب ه

 راه حــل دیگــر اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعدی 
جهــت بافتــن رشــته هــای الکترونیکــی با اســتفاده 

از ســوزن هــای هــم محــور بــا نــخ مــی باشــد .

ــا  ــا در ایتالی ــر ت ــرکت پی ــه در ش ــر ک روش دیگ
اســتفاده شــده از یــک تکنولــوژی پنــج مرحلــه ای 
ــه  ــز ب ــال فل ــرای انتق ــی  ب ــیمی آل ــاس ش ــر اس ب
لبــاس بــرای رســانا  کــردن آن اســتفاده مــی شــود.

ــی  ــر مبتن ــتفاده از چاپگ ــا اس ــم ب ــر ه ــوع دیگ  ن
ــر روی  ــز ب ــرم آزاد فل ــرد ف ــرای کارب ــت ب ــر ج ب
پوشــاک اســت کــه الگــوی تکمیــل شــده قابلیــت 

ــانایی دارد. رس

 ایــن تکنولــوژی هــای امیــدوار کننــده باعــث مــی 
شــود کــه مــا بتوانیــم در صنعــت فــرش ماشــینی 
هــم از چنیــن تکنولــوژی هایــی اســتفاده کنیــم و 
فــرش هوشــمند تولیــد کنیــم امــا مهمتریــن عامــل 
مشــارکت دانشــگاه و صنعــت و رســیدن بــه نقطــه 
توســعه و تولیــد گســترده اســت کــه مســتلزم 

ــد . ــی باش ــق م ــرمایه گذاری و تحقی س

بــازار منســوجات هوشــمند روز بــه روز گســترده تــر 
و کاربــردی تــر مــی شــود دانشــگاه نــو فالــور بــر 
ــک  ــتفاده از ی ــی و اس ــوع اوریگام ــک ن ــاس ی اس

نــوع پلیمــر مشــهور بــا نانــو ســیم هایــی از رشــته 
ــه لطــف  ــه ب ــرده ک ــب ک ــک ترکی ــای الکترونی ه
اصــول اوریگامــی تــا ۲۰۰۰ درصــد کشــش داشــته 
و رســانایی آن تــا ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت .

ــر اســاس گزارش هــای شــرکت داده هــای بیــن  ب
ــتفاده  ــال ۲۰1۷ اس ــمند درس ــه هوش ــی البس الملل
از لبــاس هوشــمند بــه ۳.۳ میلیــون رســیده و 
 ۲۲ بــه  ســال۲۰۲1  تــا  می شــود  پیش بینــی 

ــد. ــون برس میلی

ــه  ــت ک ــه اس ــل مالحض ــیار قاب ــب بس ــن مطل ای
ــا  ــلوار ی ــن ش ــت پیراه ــرت ژاک ــل تیش ــه مث البس
ــا  ــدن روی انه ــمند ش ــروژه هوش ــه پ ــش ک کف
ــبت  ــر نس ــاختاری ضعیفت ــود دارای س ــام میش انج
بــه فــرش هســتند ودر هنــگام اســتفاده هــم 
ــا  ــی وحرکــت وتمــاس ب همیشــه در حــال جابجای
ــی فــرش ثابــت روی  ــا محیــط هســتند ول بــدن ی
زمیــن قــرار دارد.یعنــی مــا قــدرت مانــور وســاختار 

ــم. ــرش داری ــتری روی ف ــری بیش پذی

 بســیاری از برندهــای معــروف روی پــروژه لبــاس 
هوشــمند کار مــی کننــد تــا فاکتورهــای ســالمتی 
ــدن,  ــای ب ــب, دم ــان قل ــون ,ضرب ــر فشــار خ نظی
ــد.   ــی و.....را کنتــرل کنن ــرات هورمون تعــرق و تغی

اینگونــه فاکتــور هــای ســالمتی یــا امنیتــی بــرای 
ــد  ــی توان ــز م ــا نی ــوش ه ــق کفپ ــرل از طری کنت
ــود  ــه وج ــت ب ــن صنع ــرای ای ــدی را ب ــازار جدی ب
ــد  ــم در تولی ــینی ه ــرش ماش ــت ف ــا صنع آورد ت

ــد. ــاز کن ــود را ب ــای خ ــمند ج ــوجات هوش منس

ــی را  ــوان فرش های ــی می ت ــوزه امنیت ــاًل در ح مث
ــل  ــی مث ــای امنیت ــط ه ــه در  محی ــرد ک ــد ک تولی
بانــک هــا یــا مراکــز اســتراتژیک بــا حضــور فــرد 
ــال  ــرورها را فع ــا س ــد ی ــا آالرم بده ــر روی آنه ب
کننــد  یــا در مراکــزی ماننــد صنــدوق هــای 
امانــات یــا طــال فروشــی هــا در زمانــی کــه 
ــتبرد زدن  ــرای دس ــارقان ب ــتند و س ــل هس تعطی

ــود  ــد وج ــی کنن ــع م ــا را قط ــن ه ــه دوربی کلی
فرشــی در ســالن یــا مرکــز خریــد و عبــور ســارقان  
از روی آن می توانــد آالرم هشــدار را بــرای مالــک 

ــدا  در آورد. ــه ص ــس ب ــا پلی ی

بــه هــر صــورت مــا هــم بایــد همــگام بــا 
کنیــم. حرکــت  جلــو  بــه  روز  تکنولــوژی 

ــال ۲۰۳۰   ــا س ــان ت ــای متخصص ــق برآورده طب
دیگــر ماشــین درون ســوز یــا بنزینــی تولیــد 
نخواهــد شــد وکلیــه ماشــین هــا الکتریکــی 
خواهنــد شــد. همانطــور کــه تســال و جنــرال 
ــی  ــی کار م ــای الکتریک ــین ه ــورز روی ماش موت
کننــد کلیــه برندهــای بــزرگ دنیــا هــم مثــل بنــز، 
ــژو و  ــا ،پ ــدا، کی ــوو، هون ــی ام و، ول ــدای ،ب هیون
الکتریکــی و خــودران کار  .....روی خودروهــای 

. می کننــد

ــه در  ــدی ک ــث جدی ــوع بح ــن موض ــار ای در کن
ــات ان  ــی تحقیق ــای الکتریک ــودرو ه ــت خ صنع
شــروع شــده اســتفاده از کامپوزیــت هــای ترکیبــی 
بــا الیــاف یــا یــک نــوع پارچــه کامپوزیتــی ماننــد 
برزنــت فــرش بــه جــای بدنــه فلــزی خــودرو مــی 
ــای  ــه ه ــد هزین ــم میتوان ــن کار ه ــه ای ــد ک باش
تولیــد را کاهــش دهــد وهــر زمــان کــه بدنــه در اثر 
تصــادف اســیب دیــد براحتــی بــا هــر رنــگ وطــرح 

ــود. ــن ش ــی جایگزی دلخواه

ــن  ــد جایگزی ــاجی میتوان ــت نس ــی صنع ــن یعن ای
صنعــت فــوالد شــود و تغییــرات وســیعی در حــوزه 

ــود اورد. ــع بوج صنای

 پــس مطمئــن باشــیم تــا 1۰ ســال آینده فرشــهای 
کنونــی نیــز بــازار رقابتــی نخواهــد داشــت و بایــد 
ــای  ــود و نیازه ــه ش ــای روز آمیخت ــا تکنولوژی ه ب

نســل جدیــد را پاســخ دهــد.

پــس لــزوم بقــاء صنعــت فــرش ماشــینی حرکــت 
ــد در  ــای جدی ــام تکنولوژی ه ــو و ادغ ــه جل رو ب

ــد فــرش مــی باشــد. تولی
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ترکیــب  از  کــه  اســت  محصولــی  مســتربچ 
ــگ  ــودر رن ــتیک و پ ــاده ترموپالس ــک م ــه ی بهین

می آیــد. دســت  بــه  )پیگمنــت( 

ــه پلیمــری، مــواد  ایــن محصــول از ســه جــزء پای
ــوان  ــال بعن ــی و ســازگارکننده فع شــیمیایی افزودن

ــت. ــده اس ــکیل ش ــده تش پخش کنن

اجزای مستربچ

◀ پلیمــر پایــه: پایــه پلیمــری بایــد شــبیه بــه 
ــتیک  ــق پالس ــده در تزری ــتفاده ش ــتیک اس پالس
باشــد و ظاهــر آن دانــه ای یــا گرانــول اســت. انــواع 
اتیلــن  پلی اســتایرن،  پلی پروپیلــن،  پلی اتیلــن، 
ــی  ــا وزن مولکول ــی ب ــتات، واکس های ــل اس وینی
پاییــن، پلیمــر  آلکیــدی یــا پلیمر هــای مخصــوص 

ــه هســتند. ــه پلیمرهــای پای دیگــر از جمل

ــگ  ــودر رن ــی: پ ــواد شــیمیایی افزودن ◀ م
یــا پیگمنت هــا، بهبوددهنده هــا و پرکننده هــای 
افزودنی هــا  جملــه  از  معدنــی  یــا  شــیمیایی 
ــگ،  ــد رن ــور تولی ــه منظ ــوند و ب ــوب می ش محس
بهبــود خــواص یــا کاهــش قیمــت تمــام شــده بــه 
ــدرت  ــوع و ق ــه ن ــه می شــود. بســته ب پلیمــر اضاف
افزودنــی و نیــز پایــه پلیمــر، میــزان خوراک دهــی 

ــت. ــاوت اس ــتربچ متف ــد مس ــی در تولی افزدون

◀ عامــل ســازگارکننده: عامــل ســازگارکننده 
ــود  ــب بهب ــه موج ــت ک ــزای آن اس ــر اج از دیگ

ــود.  ــگ می ش ــا رن ــی ی ــوندگی افزودن پخش ش

در فرآینــد تولیــد ، بــه منظــور افزایــش ســازگاری 
ــز  ــه و نی ــتیک پای ــا پالس ــا ب ــیمیایی افزودنی ه ش
ــده  ــت ش ــن گراف ــی پروپیل ــواص، از پل ــود خ بهب
بــه کمــک مالئیــک انیدریــد ، پلــی اتیلــن گرافــت 
شــده بــا مالئیــک انیدریــد و ABS گرافــت شــده 

ــود. ــتفاده می ش ــد اس ــک انیدری ــا مالئی ب

انواع مستربچ

مستربچ  های رنگی

کــردن  رنــگ  فرآینــد  در  محصــول  ایــن 

ــن  ــد ای ــت تولی ــد. جه ــرد دارن ــتیک ها کارب پالس
رنــگ   پلیمــری،  پایــه  بــه  مســتربچ ها،  نــوع 

می افزاینــد. را  معدنــی  یــا  آلــی  دانه هــای 

رنگ دانه هــا  جــزء  ســه  از  رنگــی  انــواع 
)پیگمنت هــای عالــی یــا معدنــی(، ســازگار کننــده 
ــه  ــل )ک ــر حام ــت( و پلیم ــده پیگمن ــش کنن )پخ
موجــب یکنواختــی توزیــع پیگمنــت می شــود( 

ــد.  ــده  ان ــکیل ش تش

ــی،  ــه محصــول نهای ــگ ب ــزودن رن ــر اف عــالوه  ب
موجــب بهبــود خــواص و اصــالح فیزیکــی و 

مکانیکــی محصــول تولیــدی نیــز می شــوند.

مستربچ  های افزودنی

۴1
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ــی  ــای فراوان ــز کاربرده ــی نی ــتربچ های افزودن مس
دارنــد و بــه  منظــور اضافــه کــردن خــواص مختلف 
ــوع  ــن ن ــری، از ای ــاده پلیم ــه م ــگ( ب ــز رن )بج
ــی  ــواع مختلف ــه ان ــود. ک ــتفاده می ش ــتربچ اس مس

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام دارد ک

انواع مستربچ افزودنی

- آنتی اکسیدان              

- یو وی استبیالیزر

- بهبوددهنده فرآیند        

- جداکننده از قالب

- آنتی بالک                 

- شفاف کننده

- براق کننده                 

- ضد رطوبت

- ضد خراش                 

-  ضد شعله

- ضد مه گرفتگی            

- ضد قارچ

- ضد بو                      

- آنتی میکروبیال

- بهبوددهنده حرارتی       

-روغن

- فیلر                          

مقاله
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- آنتی استاتیک

- بهبوددهنده مقاومت ضربه ای

- بهبوددهنده هدایت الکتریکی

مزایا استفاده از مستربچ

ــوان در زمــان،  ــن محصــول می ت ــا اســتفاده از ای ب
ــن  ــردن ای ــوط ک ــت مخل ــه، جه ــرژی و هزین ان
پودرهــا و نیــز نیــروی انســانی صرفــه  جویــی کــرد. 

ــن کــه برخــی افزودنی هــا  ــل ای ــه دلی ــن ب همچنی
پخــش  شــوندگی مناســبی ندارنــد، نمی تــوان 
ــرد، در  ــه ک ــتقیم اضاف ــورت مس ــه ص ــا را ب آن ه
ــت. ــن کار اس ــرای ای ــبی ب ــل مناس ــه راه  ح نتیج

بــه طــور مثــال، در فرآیندهــای تزریــق پالســتیک، 
ــتگاه  ــچ دس ــول مارپی ــودن ط ــاه ب ــل کوت ــه دلی ب
تزریــق، امــکان اضافــه کــردن افزودنی هــای 
پــودری وجــود نــدارد و بــه  جــای آن از ایــن 

می شــود. اســتفاده  محصــول 

ــد  ــز دارن ــری نی ــای دیگ ــول ویژگی ه ــن محص ای
ــم: ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ک

     

✔ ذخیره ســازی، جابجایــی و کاربــری آن هــا بــه 
دلیــل گرانولــی بــودن بســیار آســان اســت.

مــواد  غلظــت  تغییــر  مشــکالت  بهبــود   ✔
خــواص یــا  رنــگ  یکنواختــی  و  افزودنــی 

ــا  ــه ی ــدن رنگ دان ــش ش ــدم پخ ــب ع ✔ موج
پیگمنت هــا در هــوا می شــوند و محیــط تولیــد 

را آلــوده نمی کننــد.

✔ ســبب یکنواختــی و پخــش شــدن بهتــر 
ــول  ــا در محص ــا پرکننده ه ــا ی ــا، افزودنی ه رنگ ه

نهایــی می شــوند.

✔ فرآیند ذوب را بهبود می بخشند.

✔ موجــب ثبــات بیشــتر خــواص یــا رنــگ 
. ند می شــو

یــا  افزودنــی  مصــرف  در  صرفه جویــی   ✔
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 Westex App
ساده سازی فرآیند 

انتخاب پوشاک 
مقاوم در برابر 

آتش)ویدیو(

بــدون  امــروز  تصــور زندگــی در دنیــای 
ــا  ــرای بســیاری از م ــمند ب گوشــی های هوش

ــت. ــاور اس ــل ب ــر قاب غی

امــروزه، بســیاری از فعالیت هــای روزمــره 
ــام  ــراه انج ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ــود را ب خ
می دهیــم. ایــن اســتفاده بــه قــدری گســترده 
شــده کــه تعــدادی از مشــاغل از جملــه 
تاکســی های تلفنــی حــذف شــده و در قالــب 
ماهیــت  تغییــر  موبایــل  اپلیکیشــن های 

ــد. داده ان

اپلیکیشــن  برندهــا  از  همچنیــن بســیاری 
ــی  ــرای معرف ــود را ب ــی خ ــل اختصاص موبای
ــازی  ــود و آسان س ــوالت خ ــروش محص و ف
ــا  ــا م ــد. ب ــدازی کرده ان ــد، راه ان ــد خری فرآین
ــا  ــب ب ــن مطل ــه ای ــا در ادام ــراه باشــید ت هم
اپلیکیشــن موبایــل یکــی از شــرکت های 

ــویم. ــنا ش ــاجی آش ــه نس ــرو در زمین پیش

Westex شرکت

ــه،  ــال تجرب ــش از ۶۰ س ــا بی Westex ب
ــعله  ــر ش ــاوم در براب ــای مق ــد پارچه ه در تولی
ــت  ــش ، فعالی ــر آت ــاوم در براب ــاک مق و پوش
دارد. میلیون هــا لبــاس ســاخته شــده بــا 
پارچه هــای FR / AR بــا نــام تجــاری 
Westex در ســطح جهــان در صنایــع برق، 
نفــت و گاز و فلــزات اســتفاده می شــوند. 
ــه تازگــی اپلیکیشــن موبایــل  ایــن شــرکت ب
ــا اســتفاده  ــدازی کــرده اســت. ب خــود را راه ان
ــن،  ــن اپلیکیش ــا وب ای ــل ی ــخه موبای از نس
کاربــران بــه راحتــی می تواننــد پوشــاک 
مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و انطبــاق 
را  جهانــی  ایمنــی  اســتانداردهای  بــا  آن 

ــد. ــی کنن بررس

پیگمنت هــا

✔ ایجاد شفافیت در محصوالت رنگی

و  پاکســازی  هزینــه  در  صرفه جویــی   ✔
ی ر کا تمیــز

نحوه تولید مستربچ

تولیــد  پیوســته  یــا  بــچ  فرآینــد  طــی  آنهــا 
ــیون  ــد و اتوماس ــزان تولی ــه می ــته ب ــوند. بس می ش
یکــی از ایــن دو روش بــرای تولیــد مــورد اســتفاده 

می گیــرد.  قــرار 

ــق دســتگاه اکســترودر  ــد پیوســته، از طری در فرآین
مجهــز بــه فیدرهــای وزنــی، در مقیــاس بــزرگ و 
بــا باالتریــن میــزان اتوماســیون تولیــد مــی  شــود، 
امــا در فرآینــد بــچ، ایــن مــاده در مقیــاس کوچــک 
ــد  ــتری تولی ــانی بیش ــروی انس ــتفاده از نی ــا اس و ب

می شــود.

نحوه تولید مستربچ

ــود  ــه وج ــار مرحل ــتربچ چه ــد مس ــد تولی در فرآین
ــی،  ــوراک  ده ــیون، خ ــامل فرموالس ــه ش دارد ک

ــت. ــودن اس ــک نم ــالط و ال اخت

ــه در  ــن مرحل ــیون اولی ــیون: فرموالس فرموالس
ــزان  ــگ و می ــه در آن رن ــت ک ــد اس ــد تولی فرآین

می شــود. فرمول بنــدی  افزودنــی 

ــه  ــزان تغذی ــه می ــن مرحل ــی: در ای خوراک ده

اجــزا، متناســب بــا خروجــی دســتگاه، تنظیــم 
. می  شــود

اختــالط: در ایــن مرحلــه، کــه مهمتریــن مرحلــه 
تولیــد اســت، بــرای ذوب شــدن مخلــوط، اختــالط 
ــرا  ــود زی ــم می ش ــزن تنظی ــای مخ ــذاب در دم م
دمــای نامناســب در فراینــد بــرش گرانــول و 

ــد. ــاد می کن ــکالتی ایج ــودر مش ــش پ پخ

ــدازه  ــان از ان ــور اطمین ــودن: به منظ ــک نم ال
مناســب آنهــا از الــک اســتفاده می شــود تــا 
بــا ســایز مناســب و محکــم تولیــد شــوند و 
مشــکل  بــا  تولیــد  مرحلــه  در  مصرف کننــده 

نشــود. مواجــه  خوراک دهــی 

مستربچ خوب چه ویژگی هایی دارد؟

مــاده خــوب و باکیفیــت ویژگی هایــی دارد کــه در 
ایــن بخــش بــه آن هــا اشــاره می کنیــم:

◂ ثبات رنگ و خواص در دفعات مصرف

◂ مطابقت پایه پلیمری با کاالی تولیدی

◂ مقاومــت انتقــال ســطح بــاال، درصــد رطوبــت، 
دمــای ذوب، شــکل ظاهــری، شــفافیت و مقاومــت 

حرارتــی مناســب

◂ منحصربفرد بودن رنگ و شید

◂ تسهیل فرآیند تولید محصول نهایی

◂ میزان مصرف کم

◂ غلظت یکنواخت

مشاهده ویدیو... ⇢
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ــرد  ــرل عملک ــای کنت ــن روش ه ــی از بهتری یک
ــر روی خصوصیــات ظاهــری  کاردینــگ، تمرکــز ب
ــت،  ــگ اس ــده از کاردین ــد ش ــی تولی ــار عنکبوت ت
بطوریکــه بررســی دقیــق بصــری تــار عنکبوتی می 
توانــد گویــای پارامترهــای کیفــی فتیلــه کاردینــگ 
کــه توســط تجهیــزات پیشــرفته آزمایشــگاهی 
ــعی  ــه س ــن مقال ــد. در ای ــرد باش ــی گی ــورت م ص
شــده کــه عیــوب تــار عنکبوتــی کاردینــگ و روش 
ــرف  ــری و برط ــت و روش جلوگی ــخیص و عل تش

ــود. ــح داده ش ــردن آن توضی ک

۱ - سوراخ بودن تار عنکبوتی:

خــراب شــدن و یــا خوابیــدن لکــه ای وایــر دافــر، 
ــر  ــه ای ب ــورت لک ــی بص ــات گیاه ــود ضایع وج
روی دافــر، وجــود مــواد چســبنده بــر روی غلتــک 
اســکوایزینگ، وجــود لکــه هــای روغــن روی 
بدنــه ســیلندر و یــا دافــر، وجــود مــواد خارجــی یــا 
ــا  ــیلندر ی ــای س ــر روی وایره ــی ب ــات گیاه ضایع
دافــر، اشــکال در فاصلــه بیــن آبکــش هــای زیــر 

ــر ــر داف ــا ســینی زی ســیلندر و ی

۲ - خطوط موازی در طول تار عنکبوتی:

ــای  ــری روی وایره ــورت قط ــن بص ــود روغ وج
تیکریــن یــا ســیلندر یــا دافــر یــا فلــت هــا، جمــع 
شــدن ضایعــات در یــک ناحیــه زیــر بیــن تیکریــن 
ــراب  ــن، خ ــای تیکری ــا ســگمنت ه ــا ی ــاب ه و ق
ــر ســیلندر،  ــا وای ــت هــا ی ــر فل ــی وای شــدگی طول
اشــکال در آبکــش هــا و قــاب هــای زیــر نواحــی 
وایــردار و یــا چنــگ خوردگــی و پلیســه دار شــدن 

ایــن نواحــی

۳ - خطوط موازی در عرض تار عنکبوتی:

ــده هــا از یکدیگــر و  اشــکال در فواصــل چــرخ دن
ــتریپر و  ــر و اس ــت داف ــکال در حرک ــود اش ــا وج ی
حرکــت غیــر یکنواخــت آن، جمــع شــدن عرضــی 
ضایعــات زیــر ســینی زیــر تیکریــن، یــا کــم بــودن 
ــر ســیلندر، اشــکال در فواصــل صفحــات  ــاب زی ق
ــیلندر،  ــن و س ــف تیکری ــی مختل ــاننده نواح پوش
ــه  ــا و دریچ ــی ه ــه چاقوی ــودن فاصل ــم نب تنظی
ــیلندر ــب س ــو و عق ــات در جل ــای مکــش ضایع ه

۴ - نپ زیاد در تار عنکبوتی:

ــا  ــیلندر، ی ــر و س ــن داف ــل بی ــط فواص ــر غل فیل
ســیلندر ودافــر، یــا لبــه دماغــه ای پشــت ســیلندر 
ــار  ــن، ت ــه از تیکری ــه تغذی ــا صفح ــیلندر و ی از س

عنکبوتــی ضخیــم و کشــش کــم کاردینــگ، 
وجــود ناخالصــی هــای گیاهــی روی ســیلندر، کــم 
بــودن ســرعت ســیلندر یــا تیکریــن یــا فلــت هــا 
و یــا تنظیمــات غلــط نســبت ســرعت بیــن نواحــی 
وایردار،کنــد شــدن وایــر اســتریپر و یــا وایــر دافــر 
و خــوب نگرفتــن الیــاف از روی ســیلندر و مانــدن 
ــاف روی  ــم الی ــدن حج ــت ش ــاف و کلف ــاد الی زی
ــر  ــا وای ــر ســیلندر و ی ــه تعویــض وای ســیلندرنیاز ب

ــت هــا ــا فل ــر و ی داف

۵ - قطع شدن عرضی تار عنکبوتی:

ــراف  ــب در اط ــوای مناس ــان ه ــود جری ــدم وج ع
ســیلندر بعلــت فاصلــه زیــاد آبکــش هــا از ســیلندر 
ــیلندر،  ــطح س ــاف از روی س ــن الی ــه گرفت و فاصل
ــر و  ــط داف ــر غل ــا فیل ــر و ی ــر داف ــکال در وای اش

ــیلندر س

6 - تیک اسپات و تین پلیس زیاد:

فتیلــه کلفــت، کــم بــودن ســرعت ســیلندر، انتقــال 
ناصحیــح الیــاف از ســیلندر بــه دافــر

ــار  ــی ت ــی و طول ــی عرض ۷  - نایکنواخت
ــی: عنکبوت

کنترل عملکرد کاردینگ با تمرکز بر خصوصیات ظاهری تار عنکبوتی تولید شده 

قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی از دانشگاه امیر کبیر
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مــوازی نبــودن دافــر و ســیلندر بعلــت فیلــر 
ــاز شــدن و تغذیــه صحیــح از  نایکنواخــت، عــدم ب
تیکریــن بعلــت ســرعت پاییــن تیکریــن و یــا وایــر 
تیکریــن، زیــاد بــودن فاصلــه بیــن صفحــه تغذیــه 
ــن  ــر تیکری ــه زی ــاد صفح ــه زی ــن، فاصل از تیکری
ــه از  ــه تغذی ــاد صفح ــه زی ــا فاصل ــن و ی از تیکری

ــن تیکری

ــک  ــه غلت ــی ب ــار عنکبوت ــدن ت ۸ - پیچی
ــکوایزینگ: اس

پلیســه و زیــری غلتــک اســکوایزینگ، عــدم 
فــار الزم تیغــه هــای نظافتــی غلتــک هــای 
ــب  ــت نامناس ــی آن، درف ــا خراب ــکوایزینگ و ی اس
بیــن اســکوایزینگ و کالنــدر، فشــار ناصحیــح 
ــت  ــم، رطوب ــر ه ــکوایزینگ ب ــای اس ــک ه غلت
بــاالی ســالن ریســندگی، زیــاد بــودن تخــم پنبــه 

ــاکن ــیته س ــه، الکتریس ــلک پنب و عس

9 - موازی نشدن الیاف کناری سیلندر:

تنظیــم غیــر صحیــح ســینی زیــر ســیلندر، عــرض 
تغذیــه شــده زیــاد الیــه الیــاف بــه ســیلندر

ــن  ــی بی ــار عنکبوت ــادن ت ــل افت ۱۰ - ش
ــدر: ــکوایزینگ و کالن اس

ســالن  بــاالی  رطوبــت  ناصحیــح،  درفــت 
ــه  ــن فتیل ــر کــردن و اصطــکاک بی ریســندگی، گی

و ترومپــت کالنــدر

۱۱ - بریدگی در کناره های تار عنکبوتی:

ســنگین بــودن فتیلــه و حجــم الیــاف تغذیــه شــده، 
تنظیــم نبــودن راهنمــای لبــه هــای کنــاری ســینی 

تغذیــه الیــاف بــه ســیلندر

۱۲ - ریزش ضایعات به زیر سیلندر:

نزدیک بودن سینی زیر سیلندر به سیلندر

نایکنواختــی  پریودیــک  عیــوب   -  ۱۳
ــا طــول کوتــاه: فتیلــه و تــار عنکبوتــی ب

ــف  ــا، کثی ــده ه ــن دن ــل بی ــودن فواص ــم نب تنظی
بودندنــده هــا، تنشــن ناصحیــح تســمه هــای روی 

ــی بلبرینــگ هــا ــی هــا، خراب پول

نایکنواختــی  پریودیــک  عیــوب   -  ۱۴
ــا طــول کوتــاه: فتیلــه و تــار عنکبوتــی ب

تغذیــه و شــوت فیــد نایکنواخــت و تنظیمــات 
ناصحیــح تغذیــه و شــوت فیــد
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افزایش فرصت های 
منسوجات فنی و بی بافت در هندوستان

طبــق گفتــه Goldman Sachs، اقتصــاد 
ــن و  ــا و ژاپ ــاد اروپ ــال ۲۰۳۰ از اقتص ــا س ــد ت هن
تــا ســال ۲۰45 از اقتصــاد ایــاالت متحــده پیشــی 
خواهــد گرفــت. چنیــن رشــدی بــه دلیــل افزایــش 
ــده در  ــی ش ــش بین ــد پی ــا و رش ــد خانواره درآم
ــکان  ــات ام ــد و خدم ــاورزی، تولی ــای کش بخش ه

ــر اســت. پذی

ــا در نظــر گرفتــن حکــم شــورای برنامــه ریــزی  ب
ملــی، وزارت منســوجات هنــد، بخــش منســوجات 
فنــی و بی بافــت را بــه عنــوان یــک بخــش مهــم 

بــرای حمایــت و رشــد در نظــر گرفتــه اســت. 

چندیــن طــرح مثبــت در ســطح دولــت بــرای 
از رشــد صنعــت منســوجات فنــی و  حمایــت 
ــک طــرح  ــده اســت. ی ــرا ش ــد اج ــت در هن بی باف
ملــی  مأموریــت  راه انــدازی  پشــتیبانی،  مهــم 
ــی توســط نخســت  ــرای منســوجات فن ــاوری ب فن
ــج  ــه پن ــی برنام ــه ط ــت ک ــوده اس ــد ب ــر هن وزی
ــت منســوجات  ــعه صنع ــرای توس ــم ب ــاله یازده س
فنــی در هنــد بــا بودجــه 1۷۰ میلیــون دالر آمریــکا 

ــت. ــوده اس ب

ــدن  ــر گنجان ــالوه ب ــاوری، ع ــت فن ــن ماموری  ای

مصاحبه

ــا  ــدوق ارتق ــی در طــرح صن بخــش منســوجات فن
فنــاوری بــوده اســت. پیش بینــی می شــود اینگونــه 
طرح هــای حمایتــی دولــت هنــد و همچنیــن رشــد 
ــا 1۰ ســال آینــده  جمعیــت طبقــه متوســط در 5 ت
ماهیــت صنعــت منســوجات فنــی را تغییــر دهنــد. 

ایــن تغییــر متناســب بــا چشــم انــداز رئیــس 
ــت  ــکالم اس ــر عبدال ــد، دکت ــابق هن ــور س جمه
ــا ســال ۲۰۲۰ یــک  ــادر می ســازد ت کــه هنــد را ق

ــد.  ــه باش ــعه یافت ــی و توس ــور صنعت کش

ــرای  ــر ب ــات اخی ــی از اقدام ــه، برخ ــن مقال در ای
ــزارش  ــد گ ــی هن ــوجات فن ــت منس ــعه صنع توس
شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، پیــش بینــی 
می شــود کــه ســرانه مصــرف منســوجات بــی 
ــاالت متحــده  ــش از مصــرف ای ــد بی ــت در هن باف
ــد.  ــزار دالر باش ــرانه 5۰ ه ــص س ــد ناخال ــا تولی ب
پیــش بینــی می شــود  در دو دهــه آینــده، ســرعت

ــد، از  ــت در هن ــی باف ــی و ب ــوجات فن ــد منس  رش
ــه  ــه ده ــی س ــا ط ــده و اروپ ــاالت متح ــد ای رش
ــد  ــن رو، رش ــد. از ای ــتر  باش ــیار بیش ــته، بس گذش
ــن رو  ــت و از ای ــی اس ــد قطع ــت در هن ــن صنع ای
مــکان قابــل توجهــی بــرای فعــاالن بیــن المللــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب

ــی  ــت ب ــد صنع ــس رش ــچ ک ــال، هی ــن ح ــا ای ب
ــد، در  ــرانه در هن ــرف س ــاس مص ــر اس ــت را ب باف
رابطــه بــا ســطح درآمــد ســرانه هنــد بــرای چهــار 

ــرده اســت.  ــی نک ــش بین ــده پی ــه آین ده

ــی  ــل پژوهشــگرانی ازآزمایشــگاه ب ــه و تحلی تجزی
ــا  ــزاس ب ــگاه تگ ــرفته و دانش ــواد پیش ــت و م باف
اســتفاده از ســطح درآمــد ســرانه از بانــک جهانــی 
بــه نتایــج جالــب توجهــی منجــر شــده اســت کــه 
ــی و  ــوجات فن ــی منس ــت جهان ــه صنع ــورد توج م

ــرار خواهــد گرفــت.  ــی بافــت ق ب

داده هــای  از  تحلیــل،  و  تجزیــه  ایــن  بــرای 
منتشــر شــده توســط بانــک جهانــی اســتفاده 
ــرانه  ــود از س ــی خ ــرآورد اصل ــا ب شــده اســت. آنه
مصــرف منســوجات بــی بافــت هنــد را بــر اســاس 
بــرآورد درآمــد بانــک جهانــی ارائــه داده انــد. طبــق 
اطالعــات بانــک جهانــی بــرای ســال ۲۰۰۷، 
ــده  ــاالت متح ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی س
و هنــد بــه ترتیــب 4581۷ دالر و 1/94۶ دالر 

ــت. ــکا اس آمری

ــرانه  ــرف س ــرانه، مص ــد س ــطح درآم ــن س در ای
منســوجات بــی بافــت هنــد، 8۰ گــرم فــرض شــده 
ــده  ــاالت متح ــاد ای ــاالنه اقتص ــد س ــرخ رش و از ن
ــدار ٪۶/۴ و ۲۷/۱۳٪  ــه مق ــب ب ــه ترتی ــد ب و هن
ــرخ  ــن ن ــام میانگی ــن ارق ــده اســت. ای ــتفاده ش اس
رشــد دو کشــور ایــاالت متحــده و هنــد بــه ترتیــب 
ــای  ــن نرخ ه ــتند. از ای ــال ۲۰۰۳-۲۰۰۷ هس از س

نفوذ منسوجات بی بافت در بازارهای خاص و ویژه ⇢
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ــرای محاســبه ســرانه مصــرف منســوجات  رشــد ب
ــال های  ــکا در س ــد و آمری ــرای هن ــت ب ــی باف ب
۲۰۰5-۲۰5۰ اســتفاده شــده اســت. جــداول 1 
ــوجات  ــرف منس ــرانه و مص ــد س ــطح درآم و ۲ س
بــی بافــت در ســال های ۲۰۰5-۲۰5۰ را ارائــه 

می دهنــد. 

ــت،  ــاهده اس ــل مش ــداول قاب ــه از ج ــور ک همانط
ســرانه GDP مــورد اســتفاده بــرای مصــرف 
ــرض  ــرخ رشــد ف ــان ن ــت هم ــی باف منســوجات ب
ــه  ــا توج ــر ب ــن ام ــت. ای ــاد اس ــرای اقتص ــده ب ش
ــه رابطــه میــان ســرانه GDP و رشــد مصــرف  ب
منســوجات بــی بافــًت یــک نظریــه پذیرفتــه شــده 

ــت. ــت اس در صنع

ــده  ــا در دو دهــه آین ــاده اســت ت  ایــن صنعــت آم
ــدود 15-۱۳٪  ــاالنه در ح ــی س ــد دو رقم ــا رش ب
روبــرو شــود و ایــن امــر منجــر بــه مرحلــه توســعه 
ــن دوره،  ــه در ســال ۲۰۳5 خواهــد شــد. در ای یافت
ــده  ــاالت متح ــد ای ــه مانن ــعه یافت ــای توس بازاره
آمریــکا و اروپــای غربــی بــا ســرعت بســیار 

ــد.  ــد می کنن ــد رش ــدود 5 درص ــری در ح کمت

ــی بســیار ارزشــمند  ــرای صنعــت جهان ــن، ب بنابرای
ــرد و در رشــد آن و  ــد را جــدی بگی اســت کــه هن

امــکان توســعه خــود شــرکت کنــد.

ــاالت  ــی بافــت در ای در شــکل 1، رشــد صنعــت ب
متحــده و هنــد، بــا توجــه بــه رشــد ســرانه مصــرف 
ــکل 1  ــه از ش ــور ک ــت. همانط ــده اس ــیم ش ترس
ــی دو  ــد ط ــای هن ــت نوپ ــت، صنع ــخص اس مش
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دهــه آینــده بــه طــور پیوســته رشــد خواهــد کــرد و 
ــد.  ــال ۲۰۳5 می رس ــرم در س ــتانه ۳ کیلوگ ــه آس ب
جالــب اینجاســت کــه در ایــن ســطح، صنعــت هنــد 
رفتــاری متفــاوت از ایــاالت متحــده و اروپــای 
ــی  ــورت نمای ــه ص ــود را ب ــد خ ــی دارد و رش غرب
ــت  ــرای صنع ــی ب ــد و فرصــت عظیم ــاز می کن آغ

ــد.  ــم می کن فراه

در حالیکــه، صنعــت ایــاالت متحــده بــا آهســتگی 
و بــا ســرعتی حــدود ٪۵ بیــش از آســتانه مصــرف 
ســرانه ۳ کیلوگــرم رشــد خواهــد کــرد. چیــن نیــز 
ــه  ــا در مرحل ــار مشــابه ام ــده رفت در ســال های آین
ــدار  ــد پای ــن، رش ــت. بنابرای ــد داش ــری خواه دیگ
قطعــًا در هنــد و بــا نــرخ 1۳ درصــد از ســال جــاری 

تــا ســال ۲۰5۰ اســت.

محرک های رشد در هند

افزایــش  افزایــش جمعیــت طبقــه متوســط و 
ــن  ــد، مهم تری ســطح درآمــد نیمــی از جمعیــت هن
عامــل رشــد صنعــت منســوجات فنــی و بی بافــت 
ــای  ــن، در بخش ه ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــد اس در هن
دولتــی و خصوصــی، عالقــه زیــادی بــه جســتجوی 
منســوجات  زنجیــره  از  فراتــر  فرصت هایــی 
ــود دارد.  ــاک وج ــا پوش ــاف ت ــی الی ــی، یعن معمول
ایــن وضعیــت بــا آنچــه در ایــاالت متحــده و 
دیگــر اقتصادهــای پیشــرفته در حــال اتفــاق اســت، 

ــت.  ــاد اس ــال متض کام

ــی در  ــی و دولت ــش خصوص ــر دو بخ ــت ه از جه
هنــد، زمــان ســرمایه گــذاری در صنعــت نســاجی 
منســوجات فنــی و بــی بافــت فــرا رســیده اســت. 
ــا  ــه اســت ت ــرار گرفت ــد تحــت فشــار ق ــت هن دول
توســعه  و  حفــظ  بــرای  تشــویقی  طرح هــای 
ــق  ــه از طری ــد ک ــم کن ــاجی را فراه ــت نس صنع
صــادرات تقریبــًا بــه یــک ســوم درآمــد ارزی 

می کنــد.  کمــک 

از  پــس  نســاجی  صنعــت  ایــن،  بــر  عــالوه 
ــی را دارد.  ــتغال زای ــهم اش ــن س ــاورزی، دومی کش
ــر  ــم از نظ ــادی و ه ــر اقتص ــم از نظ ــن، ه بنابرای
ــری از  ــا بهره گی ــت ب ــور اس ــت مجب ــی، دول سیاس
ــی  ــی و ب ــوجات فن ــد منس ــر مانن ــای بک بخش ه
ــد. ــت کن ــاجی حمای ــت نس ــد صنع ــت، از رش باف

صنعــت نســاجی موقعیــت مهمــی در بخــش تولیــد 
ــای  ــه رده ه ــورد توج ــن رو م ــد دارد و از ای در هن
بــاالی دولــت هنــد قــرار می گیــرد. ایــن وضعیــت 
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ــا کاهــش فعلــی صــادرات منســوجات بــه دلیــل  ب
افزایــش قیمــت روپیــه در برابــر دالر، بیشــتر شــده 
اســت. مزایــای مقایســه ای صنعــت نســاجی ماننــد 
هزینــه کــم نیــروی کار ماهــر و نســبت روپیــه بــه 
ــرده  ــه کاهــش ک ــروع ب ــته ش ــال گذش دالر در س

اســت. 

بــه عنــوان مثــال، روپیــه طــی یــک ســال 
1۲ درصــد در برابــر دالر قــوی شــد و منجــر 
طریــق  از  ارز  کاهــش چشــمگیر هجــوم  بــه 
ــروی  ــت نی ــن، مزی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــادرات ش ص
ــورهایی  ــا کش ــت ب ــال رقاب ــتان در ح کار هندوس
ــه  ــت ک ــگالدش اس ــوج و بن ــام، کامب ــد ویتن مانن
ــه  ــم هزین ــر و ک ــروی کار ماه ــن نی ــی تأمی توانای

دارنــد.  را  نســاجی  بخش هــای  در 

از ایــن رو، گزینــه مطلــوب بــرای صنعــت نســاجی، 
ارتقــای آن در زمینه هایــی ماننــد منســوجات فنــی 
ــی و  ــوجات فن ــت منس ــت. صنع ــت اس ــی باف و ب
ــم  ــما فراه ــرای ش ــن ب ــی ام ــت، پناهگاه ــی باف ب
ــای  ــد بازاره ــه می توان ــب ک ــن ترتی ــد، بدی می کن

ــه رشــد را تأمیــن کنــد. داخلــی و صادراتــی رو ب

ــد را از  ــت هن ــاده صنع ــارق الع ــد خ ــکل ۲ رش ش
ــوزادی )۲۰۳5  ــا زمــان ن مرحلــه جنینــی )۲۰۰۷( ت
- ۲۰1۰( و ســپس تــا مرحلــه توســعه یافتــه )۲۰۳5 
ــد  ــیم ســطح درآم ــد. ترس ــان می ده ــر( نش و باالت
ســرانه بــرای ســال های ۲۰۰5-۲۰5۰ در برابــر 
ــد  ــی از رش ــت، حاک ــی باف ــوجات ب ــرف منس مص
ــت  ــال ۲۰۳5 اس ــاز در س ــر ف ــا تغیی ــمگیر ب چش
کــه امــکان رشــد نمایــی از ایــن مرحلــه را فراهــم 

می کنــد.

ــرای  ــان ب ــد و جه ــت هن ــرای صنع ــام ب ــن ارق  ای
ــه  ــد ده ــود در چن ــای خ ــزی فعالیت ه ــه ری برنام
آینــده بســیار ارزشــمند خواهــد بــود. صنعــت 
منســوجات فنــی و بــی بافــت هنــد، دو برابــر 
ــی  ــه فعل ــعه یافت ــای توس ــد بازاره ــریع تر از رش س
ــه، در  ــد. اگرچ ــد می کن ــود رش ــا خ ــه ارتق در مرحل
ــد کل ســاالنه  ــا تولی ــد ب حــال حاضــر صنعــت هن
ــده  ــه آین ــز اســت، دو ده ــن بســیار ناچی ۶۰۰۰۰ ت
قــرار اســت ماهیــت صنعــت منســوجات فنــی هنــد 
تغییــر کنــد و فرصــت رشــد کافــی بیــش از ۱۳٪ 

ــد. ــم کن ــال را فراه در س

برخــی از نــکات قابــل توجــه مربــوط بــه 
صنعــت منســوجات فنــی در هنــد:
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مصاحبه

ــی  ــوجات ب ــه منس ــواد اولی ــن م ــد در تامی - هن
ــت ــود اس ــه خ ــی ب ــاًل متک ــت کام باف

- هنــد دارای بزرگتریــن تولیــد کننــده پلــی اســتر 
)Reliance Industries Limited( اســت.

ــاخت  ــد در س ــروه Lenzing و Modi هن - گ
ــن در  ــت 8۰۰۰۰ ت ــا ظرفی ــکوز ب ــه ویس کارخان

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن ــال هم س

• زیرساخت تحقیق و توسعه

ــت  ــد، دول ــر نســاجی هن ــع دفت ــر اســاس مناب - ب
طــی 5 ســال آینــده در ۲۰ مرکــز عالــی تحقیقاتــی 
در خصــوص منســوجات فنــی و بــی بافــت ســرمایه 

گــذاری خواهــد کــرد. 

• برنامه های آگاهی  رسانی

- دولــت بــرای 5 ســال آینــده حداقــل 1۰ میلیــون 
روپیــه هنــد بــرای ایجــاد آگاهــی در میــان 
ــد  ــه خواه ــت هزین ــد صنع ــرای رش ــان ب کارآفرین

ــرد. ک

• شــورای ارزیابــی اطالعــات و پیــش بینــی 
)TIFAC( فنــاوری 

یــک نهــاد مســتقل تحــت وزارت علــوم و فنــاوری 
هنــد اســت کــه در حــدود 18 میلیــون روپیــه بــرای 
ــوان  ــه عن ــی ب ــوجات فن ــز منس ــک مرک ــاد ی ایج
ــج  ــی در کال ــی و عموم ــارکت خصوص ــک مش ی
DKTE مهندســی در Ichalkaranji در ایالــت  
می کنــد.  گــذاری  Maharashtraســرمایه 
ایــن برنامــه از ایــن نظــر بــی نظیــر اســت کــه از 
ــه ارزش  ــی ب مشــارکت شــرکای موسســه و صنعت
ــرای انجــام پروژه هــای  ۳۶ میلیــون روپیــه هنــد ب
مرتبــط بــا ارتقــای صنعــت منســوجات فنــی و بــی 
بافــت، برخــوردار اســت. TIFAC در حــال حاضــر 
Kumar- فنــاوری دانشــکده  در  را   مرکــزی 

aguru در جنــوب هنــد ایجــاد کــرده اســت کــه 
هــدف آن ارتقــا تحقیــق و توســعه در ماشــین آالت 

ــت.  ــد آن اس ــای متح ــاجی و بخش ه نس

شکل 1: مصرف سرانه هند در برابر ایاالت متحده

شکل۲: مصرف سرانه هند در برابر سطح درآمد
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دور از ذهــن نیســت کــه خریــد و حمــل و نقــل جهانــی ماشــین  آالت نســاجی 
از جملــه ریســندگی، بافندگــی و تکمیــل در ســال ۲۰۲۰ در مقایســه بــا ســال 

۲۰19 کاهــش یافتــه اســت.

ــه تازگــی چهــل  فدراســیون بین المللــی تولیدکننــدگان نســاجی )ITMF(، ب
ــی ماشــین  آالت نســاجی را  ــار ســاالنه حمــل و نقــل بین الملل و ســومین آم
منتشــر کــرده اســت کــه در آن کاهــش فــروش و حمــل و نقــل ماشــین آالت 

نســاجی در ســال ۲۰۲۰، بــه خوبــی مشــهود اســت.

short-staple spindles، open- براســاس این آمــار، حمــل و نقــل
end rotors و long-staple spindles بــه ترتیــب بــه میزان ۴۸٪ 
 draw-texturing ــه اســت. نقــل و انتقــال ، ٪۲۷ و ٪۴۶ کاهــش یافت
ــی ماکــو ٪۱۶ کاهــش  ــز ٪۳۰ و دســتگاه های بافندگــی ب spindles نی

یافته اســت.

ــاف 5۳%  ــت  ب ــوی تخ ــین های حلق ــل ماش ــل و نق ــن، حم ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــاف ب ــتگاه های گردب ــال دس ــل و انتق ــود نق ــن وج ــا ای ــت. ب ــش یاف کاه
ــاالت  ــل و انتق ــام نق ــوع تم ــت. مجم ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــد 1۳ درص رش
ماشــین آالت تکمیــل نیــز بــه طــور متوســط 1۷ درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ماشین  آالت نساجی ریسندگی

ــال  ــاه در س ــاف کوت ــندگی الی ــپیندل های ریس ــل اس ــل و نق ــداد کل حم تع
۲۰۲۰ حــدود ۳٫۳ میلیــون واحــد کاهــش یافتــه و بــه ســطح ۳٫۶۳ میلیــون 
ــه آســیا حمــل می شــدند،  ــن اســپیندل ها )٪۸۸( ب رســیده اســت. بیشــتر ای

جایــی کــه دریافــت آنهــا بــه مقــدار ٪۵۰ کاهــش یافتــه اســت.

ــا  ــود، اروپ ــاالت نســبتًا کــم شــده ب ــل و انتق ــی نق ــی کــه ســطح کل در حال

شــاهد افزایــش ۷۶ درصــدی حمــل و نقــل بــود کــه عمدتــا بــه ترکیــه انجــام 
ــه،  ــد، ترکی ــن، هن ــش، چی ــن بخ ــزرگ در ای ــذار ب ــرمایه گ ــش س ــد. ش می ش

ــد. ــتان بوده ن ــگالدش و ازبکس ــتان، بن پاکس

دستگاه های بافندگی بی ماکو

ــان  ــه سراســر جه ــدود open-end rotors 4۲۲۰۰۰ ب در ســال ۲۰۲۰، ح
ارســال شــده اســت. ایــن مقــدار نشــان دهنــده کاهــش تعــداد 151۰۰۰ دســتگاه 

نســبت بــه ســال ۲۰19 اســت. 

ــه آســیا منتقــل شــده اســت، در حالیکــه کــه  ــی ب ٪۸۳ از محموله هــای جهان
دریافــت آنهــا بــا کاهــش ۳۲ درصــدی بــه مقــدار ۳51،۰۰۰ عــدد رســیده اســت. 
ترکیــه و پاکســتان پــس از چیــن دومیــن و ســومین ســرمایه گــذار بــزرگ ایــن 
ــش ســرمایه  ــب +٪۲۹۰ و +٪۴۲ افزای ــه ترتی ــد و ب ــان بوده ان بخــش در جه

ــته اند.  ــذاری داش گ

ســرمایه گــذاری در چیــن، هنــد، ازبکســتان و برزیــل بــه طــور متوســط ۳۰٪ 
کاهــش یافتــه اســت.

تکسچرایزینگ

محموله هــای جهانــی single heater draw-texturing spindles )کــه 
ــش ۳۶  ــا کاه ــود( ب ــتفاده می ش ــد اس ــی آمی ــای پل ــرای فیالمنت ه ــا ب عمدت
ــال ۲۰۲۰  ــه 1۶۰۰۰ در س ــال ۲۰19 ب ــد در س ــدود ۲۶۰۰۰ واح ــدی از ح درص

رســیده اســت. 

ــوع اســپیندل ها  ــرای ایــن ن ــا ســهم 89 درصــدی، آســیا مهم تریــن مقصــد ب ب
ــن  ــی در ای ــذاران اصل ــرمایه گ ــوان س ــن و تای ــن، ژاپ ــورهای چی ــوده و کش ب
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ــد. ــش بوده ان بخ

double heater draw-texturing spindles )کــه  در مــورد 
ــای  ــود( محموله ه ــتفاده می ش ــتر اس ــی اس ــای پل ــرای فیالمنت ه ــا ب عمدت
جهانــی بــا ٪۳۰ کاهــش بــه تعــداد ۳۲5،۰۰۰ اســپیندل رســیده اســت. ســهم 
آســیا از محموله هــای جهانــی در ســطح ٪۹۰ ثابــت مانــده و چیــن بــا ۷۸٪ 
از ســهم محموله هــای جهانــی بــه عنــوان بزرگ تریــن ســرمایه گــذار باقــی 

مانــده اســت.

ماشین آالت نساجی بافندگی تاری پودی

در ســال ۲۰۲۰، حمــل و نقــل دســتگاه های بافندگــی بــی ماکــو در سراســر 
ــه 11۲،۰۰۰ واحــد رســید. در مــورد ماشــین های  ــا ٪۱۶ کاهــش ب جهــان ب
بافندگــی جــت هــوا بــا ٪۳ کاهــش بــه ۲9۳۳۷ واحــد، راپیــر و پروژکتایــل 
بــا ٪۱۵ کاهــش بــه ۲154۲ واحــد و جــت آب بــا ٪۲۱ کاهــش بــه ۶1،48۳ 
ــن  ــه چی ــه آســیا و %۷4 آن ب واحــد رســیده اســت. ٪۹۴ حمــل و نقل هــا ب

انجــام شــده اســت.

ماشین های گردباف / بافندگی حلقوی

ــاف  ــین های گردب ــی ماش ــای جهان ــین آالت، محموله ه ــر ماش ــالف دیگ برخ

ــا  ــا رشــد ٪۱۲ + بــه ۳۰،۲۳1 واحــد رســیده اســت. آســیا ب در ســال ۲۰۲۰ ب
دارا بــودن ســهم 81 درصــدی از محموله هــای جهانــی در ایــن گــروه ســرمایه 
ــی )15،98۰  ــای دریافت ــن ٪۶۲ از کل کااله ــود. چی ــان ب ــر جه ــذار برت گ
ــه ترتیــب ۲،4۳۳ و ۲،۳81 واحــد از ماشــین آالت  ــه ب ــد و ترکی دســتگاه( و هن

ــده اند. ــامل ش ــی را ش دریافت

ــا ۵۲٪  ــی ب ــاف الکترونیک ــتگاه های تخــت ب ــات دس ــال ۲۰۲۰، سفارش در س
کاهــش بــه حــدود ۶۶۰۰۰ دســتگاه رســید. آســیا بــا ســهم ٪۷۷ مقصــد اصلی 
ــا،  ــرمایه گذاری ه ــدی س ــت ۷4 درص ــم اف ــی رغ ــود. عل ــین ها ب ــن ماش ای
چیــن بــا ســهم ۳8 درصــدی بزرگتریــن ســرمایه گــذار جهــان در ایــن بخــش 
باقــی مانــد. حمــل و نقــل بــه چیــن از حــدود ۶9۰۰۰ دســتگاه در ســال ۲۰19 

بــه 1۷۰۰۰ دســتگاه در ســال ۲۰۲۰ کاهــش یافتــه اســت.

تکمیل

ــا  ــرده، ام ــد ک ــا ٪75 + رش ــه، محموله ه ــته پارچ ــل پیوس ــش تکمی در بخ
 ITMF .تمــام زیرشــاخه های دیگــر ثابــت باقــی مانــده یــا کاهــش یافته انــد
ــدار ۱۷۳۱ واحــد در ســال  ــتنترها در مق ــروش اس ــه ف ــد ک ــن می زن تخمی
 jigger ۲۰۲۰ ثابــت باقــی مانــده باشــد. در بخــش ناپیوســته، تعــداد واحدهــای

ــه 5۲9 واحــد رســید. ــا ٪۸٫۵ کاهــش ب dyeing/beam dyeing ب
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بــرای بررســی پارامترهــای متعــدد موثــر بــر 
کیفیــت نــخ از انتخــاب مــواد اولیــه تــا تنظیمــات 
ماشــین آالت، نتایــج حاصــل از انجــام آزمایشــات 
ــرار دارد و  ــه ق ــورد توج ــخ م ــر روی ن ــف ب مختل
ــن  ــه بهتری ــه ب ــا توج ــد ب ــرایط تولی ــن ش بهتری

ــود. ــی ش ــاب م ــات انخ ــج آزمایش نتای

ــم  ــدود یکده ــدی درح ــخ تولی ــری از ن ــه گی نمون
ــام  ــد و انج ــی باش ــدی م ــخ تولی ــد از کل ن درص
ــتلزم صــرف زمــان و  ــت هــای متعــدد مس تس
ــا  ــت ه ــام تس ــد و انج ــی باش ــی م ــرژی باالی ان
ــات  ــه ضایع ــرف ب ــل مص ــخ قاب ــل ن ــث تبدی باع
ــه  ــای بهین ــن روش ه ــی از بهتری ــود. یک ــی ش م
ســازی فرآینــد تولیــد، بکارگیــری و بررســی دقیــق 
تــر نتایــج اوســتر اتوکنــر مــی باشــد. بدیــن ترتیب، 
ــد  ــدون تولی ــدی ب ــخ تولی ــد ن ــد در ص ــی ص تمام
ضایعــات و بــدون صــرف زمــان انجــام آزمایشــات 
ــه  ــه نمون ــرد. در ادام ــی گی ــرار م ــورد بررســی ق م
ــوان  ــر بعن ــج اوســتر اتوکن ــه نتای ای از رصــد روزان

ــده اســت. ــان داده ش ــال نش مث

پارامترهــای کیفــی مطلــوب مــورد نظــر جهــت نــخ 
در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت:

نتایــج اوســتر اتوکنــر بصــورت منظــم ثبــت 
ــخ در  ــت ن ــرات کیفی ــب تغیی ــن ترتی ــد؛ بدی گردی
ــی مختلــف بدســت آمــد. منظــور  ــازه هــای زمان ب

از پارامترهــای کیفــی در بــازه هــای زمانــی، 
پارامترهــای کیفــی نــخ بعــد از هــر گرونــه اعمــال 
تغییــر در فاکتورهــای فرآینــد ریســندگی مــی 

ــد.   باش

ــا و  ــش خطاه ــخ و کاه ــت ن ــود کیفی ــت بهب جه
ــددی در  ــات متع ــخ، اقدام ــی ن ــای کیف ــی ه پارگ
دوره هــای زمانــی مختلــف صــورت گرفــت و 
درصــورت مثمــر ثمــر بــودن اقدامــات انجــام شــده 
ــتر  ــخ در اوس ــی ن ــای کیف ــی ه ــش پارگ و کاه
ــا پارامترهــای  ــداوم فرآینــد ریســندگی ب اتوکنــر، ت

ــه  ــت. درصورتیک ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــد م جدی
ــت،  ــی داش ــر منف ــه تاثی ــورت گرفت ــرات ص تغیی
ــر  ــل از تغیی ــت قب ــه حال ــای ریســندگی ب فاکتوره
ــود  ــدف بهب ــا ه ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــده ش برگردان
مثمــر، اقدامــات متعــددی صــورت گرفــت و کیفیت 
نــخ بهبــود یافــت. از جملــه اقدامــات انجــام شــده، 
ــر ســیلندر  افزایــش درصــد ویســکوز، تعویــض وای
ــل  ــر فواص ــر، تغییی ــر داف ــض وای ــگ، تعوی کاردین
نواحــی کشــش در پاســاژ و فالیــر و رینــگ، تغییــر 
ــاژ،  ــی پاس ــش اصل ــب و کش ــه عق ــش ناحی کش
ــر و  ــا در فالی ــس ه ــر کلیپ ــگ، تغیی ــر و رین فالی
رینــگ، تغییــر فشــار کاتــس هــا در پاســاژ و تغییــر 
فشــار بــازوی کشــش در ناحیــه کشــش در فالیــر 
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ــرد. ــاره ک ــد اش ــی توان ــگ و .. م و رین

ــر  ــه تغیی ــی باشــد ک ــت م ــز اهمی ــه هائ ــن نکت ای
ــث  ــا باع ــندگی، بعض ــد ریس ــای فرآین در فاکتوره
تغییــر خصوصیــات فیزیکــی و مکانیکــی نــخ مــی 
ــل از  ــخ قب ــدن ن ــه ش ــت بافت ــن اس ــود و ممک ش
ــد  ــای فرآین ــی از فاکتوره ــرات در یک ــال تغیی اعم
ــرات،  ــال تغیی ــد از اعم ــخ بع ــراه ن ریســندگی، بهم
باعــث الت زدگــی در پارچــه تولیــدی شــود. 
ایــن مشــکل بعــد از رنگــرزی پارچــه بیشــتر 
ــوان  ــی ت ــب م ــن ترتی ــد. بدی ــی کن ــدا م ــود پی نم

فاکتورهــا را بــه دو گــروه غیــر مجــزا تقســیم کــرد: 
ــر  ــر ب ــخ، عوامــل موث ــر کیفیــت ن ــر ب عوامــل موث
خصوصیــات فیزیکــی مکانیکــی نــخ. عوامــل موثــر 
ــخ مســتلزم  ــات فیزیکــی مکانیکــی ن ــر خصوصی ب

ــد.  ــی باش ــماره الت م ــر ش تغیی

عوامــل موثــر بــر کیفیــت نــخ تولیــدی، درصورتــی 
مســتلزم تغییــر شــماره الت مــی باشــد کــه تغییــر 
ــخ و در نتیجــه  ــی ن ــات کیف ــر خصوصی فاحشــی ب
ــا توجــه  خصوصیــات کیفــی پارچــه بوجــود آورد. ب
ــل از  ــد حاص ــت تولی ــدد و اف ــکالت متع ــه مش ب
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تغییــر الت، شناســایی فاکتورهایــی کــه تغییــر آن 
ــه  ــد برنام ــد نیازمن ــی باش ــر الت م ــتلزم تغیی مس

ــرات مــی باشــد. ــی اعمــال تغیی ــزی زمان ری

ــم  ــرات ه ــال تغیی ــور و اعم ــد فاکت ــاب چن  انتخ
ــه  ــان بهین ــش زم ــد در کاه ــی توان ــز م ــان نی زم
ــا  ــاب فاکتوره ــد. در انتخ ــر باش ــر ثم ــازی مثم س
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــان آنه ــم زم ــر ه ــت تغیی چه
نکتــه توجــه کــرد فاکتورهــای انتخــاب شــده اثــر 

ــند. ــته باش ــم نداش ــر روی ه ــی ب متقابل
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استاندارد ۱۰۰ 
اوکوتکس ضامن 

سالمت شما و خانواده 
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــده: فــرش در حالــت عمومــی یکــی از نیازهــای  چکی
ــا  ــر بازت ــوده و از دی ــی ب ــای ایران ــواده ه ــی خان اساس
کنــون اســتفاده از ایــن کاال بــه عنــوان یکــی از ملزومات 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــی محســوب میشــود، ب ــی ایران زندگ
ضــرورت هــدف ایــن مطالعــه بررســی و شــناخت برخــی 
ازموثرتریــن عوامــل اقتصــادی و عوامــل روانشــناختی در 

انتخــاب فــرش ماشــینی بــوده اســت.

ــرد  ــا رویک ــردی و ب ــه ای کارب ــر مطالع ــش حاض پژوه
ــامل  ــاری آن ش ــه آم ــت و جامع ــی اس ــی تحلیل توصیف
شــهروندان اهــوازی میباشــد کــه در زمســتان 1۳9۷ بــه 
منظــور انتخــاب و یــا خریــد فــرش بــه کلیه شــعب بــازار 
فــرش امــام رضــا )ع( درشــهراهواز مراجعــه نمــوده انــد 
واز میــان آنــان ۲۷۰ نفــر بــه شــکل تصادفــی انتخــاب و 

مــورد نظــر ســنجی قــرار گرفتنــد.

ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه محقق ســاخته ای 
بــوده کــه از مطالعــه ادبیــات تحقیــق و مصاحبــه بــا چنــد 
تــن از خبــرگان ایــن حــوزه حاصــل گردیــده واعتبــار آن 
عــالوه برمحاســبه از طریــق آزمــون کرونبــاخ، هــم چنین 
توســط چهارتــن از متخصصیــن حــوزه فــرش نیــز مــورد 
ــت  ــت. جه ــه اس ــرار گرفت ــات الزم ق ــی و اصالح بازبین
ــالوه  ــش، ع ــن پژوه ــا در ای ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
ــی،  ــطح توصیف ــاری در س ــای آم ــری مدله ــر بکارگی ب
درســطح اســتنباطی نیــز بــه منظــور کشــف و شناســایی 
ــی  ــل عامل ــا از تحلی ــن آنه ــه بی ــز رابط ــاخصها و نی ش
اکتشــافی اســتفاده شــده اســت و وســپس بــا اســتفاده از 
تحلیــل عاملــی تأییــدی وزن رگرســیونی ) میــزان تأثیــر( 

ســازههای مختلــف ســنجیده شــد.

همچنیــن میــزان همبســتگی بیــن ســازه هــا بــه کمــک 
ــز  ــد و نی ــی گردی ــون بررس ــتگی پیرس ــب همبس ضری
بــرای مقایســه میانگینهــای دو و بیــش از دو گــروه 
مســتقل، بــه ترتیــب از آزمونهــای تــی مســتقل و آنالیــز 
واریانــس یکراهــه اســتفاده شــد و نیــز از آزمــون دانکــن 
بــه عنــوان آزمــون تعقیبــی در مقایســه جفــت میانگیــن 

مســتقل اســتفاده شــده اســت. 

تمامــی آزمونهــا در ســطح 5 درصــد در نظرگرفتــه شــده 
ــه از  ــوده ک ــن پژوهــش حاکــی از آن ب ــج ای اســت. نتای
ــازار  ــه ب ــده ب ــد گاه شــهروندان اهــوازی مراجعــه کنن دی
فــرش امــام رضــا )ع( درشــهراهواز، عوامــل اقتصــادی و 
عوامــل روانشــناختی هــر دو در انتخــاب فــرش ماشــینی 
ــذاری  ــزان تاثیرگ ــترین می ــا بیش ــد، ام ــوده ان ــر ب موث
ــه  ــوط ب ــوزه مرب ــل اقتصــادی و در ح ــه عوام ــوط ب مرب

ــوده اســت. قیمــت کاال ب

ــران  ــتی ای ــه دس ــن هزین ــن تری ــرش که ــه: ف مقدم
ــی،  ــای فرهنگ ــخصه ه ــی از مش ــت و یک ــن اس زمی
هنــری اقــوام ایرانــی محســوب میشــود. دو هــزار ســال 
ــی  ــتاوردهای فن ــام دس ــران و تم ــدن ای ــگ و تم فرهن
ــرش  ــتی، در ف ــای دس ــای هنره ــان در عرصــه ه ایرانی
خالصــه میشــود، از ایــن جهــت  فــرش ایرانــی نــه تنهــا 
ــه  ــت بلک ــت اس ــر دارای اهمی ــی و هن ــاظ زیبای از لح
منبــع ارتــزاق گــروه عظیمــی از مــردم کشــور محســوب 
ــم از  ــرش اع ــگاه ف ــش، 1۳91(. جای ــود ) فرحبخ میش
ماشــینی و دســتباف در خانــه هــای ایرانــی از دیــر بــاز تــا 
کنــون بــر کســی پوشــیده نیســت. خانــه هــای ایرانیــان 
ــگر، 1۳88( و  ــوده ) دانش ــرش ب ــر ف ــته سرتاس در گذش

ــه از  ــورت گرفت ــات ص ــاس تحقیق ــر اس ــز ب ــروزه نی ام
ســوی موسســات داخلــی نشــان داده شــده اســت کــه ۳۲ 
ــاالی 15 ســال ســاکن شــهرهای  در صــد از جمعیــت ب
ــرش ماشــینی  ــه هــای خــود از ف ــزرگ کشــور در خان ب
اســتفاده میکننــد. بــه نظــر میرســد ایــن رقــم بــا توجــه 
ــه  ــبت ب ــینی نس ــرش ماش ــر ف ــب ت ــت مناس ــه قیم ب
ــور  ــلیقه و دک ــا س ــودن ب ــگ ب ــتباف، هماهن ــرش دس ف
مــدرن، در دســترس بــودن بیشــتر، انــدازه هــای متنــوع 
ــش رود  ــه افزای ــینی رو ب ــرش ماش ــتر ف ــت بیش و لطاف

ــی،1۳9۲(. ــی ارفع ــی و صدیق ــرزا امین )می

بــا توجــه بــه آمــار ذکــر شــده از یــک ســو، و بــا توجــه 
بــه اهمیــت زنــده نــگاه داشــتن فرهنــگ و هنــر ایرانــی 
ــینی از  ــتبافت و ماش ــرش دس ــق ف ــاعه آن از طری و اش
ســوی دیگــر، ایــن مطالعــه در نظــر دارد تــا بــا شناســایی 
عوامــل موثــر روانشــناختی و اقتصــادی در انتخــاب فرش 
ماشــینی گامــی موثــر در ارائــه بهتــر ایــن محصــول بــه 
ــو و  ــش ن ــن بین ــته و همچنی ــتریان برداش ــت مش دس
جدیدتــری در افــق فکــری معمــاران ایــن صنعــت ایجــاد 
ــی در  ــی و پژوهش ــع علم ــه ی مناب ــا مطالع ــد. ب نمای

دســترس و

 همچنیــن نظــر خواهــی از برخــی از متخصصیــن ایــن 
صنعــت میتــوان اظهــار داشــت کــه تــا کنــون تحقیــق 
مســتقلی در زمینــه موضــوع مــورد مطالعــه کــه مجموعه 
ــل روانشــناختی و اقتصــادی را یکجــا و در  ــی از عوام ای

موثرترین عامل 
در فروش فرش 

در مراکز خرید 
مربوط به شرایط 

فروش کاال به شکل 
اقساطی است.
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ــرار  ــورد بررســی و مقایســه ق ــب دو محــور مجــزا م قال
ــن عــدم  ــه اســت و شــاید ای داده باشــد، صــورت نگرفت
مالحظــه خصوصــا درزمینــه تاثیــر عوامــل مختلــف روان 
شــناختی در انتخــاب فــرش ماشــینی بیشــتر محســوس 
بــوده اســت. بــا توجــه بــه ایــن مهــم هــدف اصلــی ایــن 
مطالعــه ” بررســی عوامــل موثــر روانشــناختی و اقتصادی 

در انتخــاب فــرش ماشــینی ” میباشــد.

پیشینه پژوهش

بــا مطالعــه منابــع موجــود در دســترس اعــم از مقــاالت 
معتبــر و کتــب مربوطــه میتــوان بــه برخــی از محورهــای 
ــش  ــورد پژوه ــوع م ــورد  موض ــوع م ــا موض ــط ب مرتب
دســت یافــت. از آن جملــه میتــوان بــه پژوهــش میــرزا 

امینــی و صدیقــی ارفعــی )1۳9۰( اشــاره نمــود. 

ــنجی  ــر س ــه نظ ــد مرحل ــه در چن ــه ک ــن مطالع در ای
صــورت پذیرفتــه نشــان داده شــده اســت کــه ۶9 
ــت  ــه اول قیم ــده در مرحل ــنجی ش ــر س ــراد نظ % ازاف
مناســب فــرش ماشــینی را عامــل تعییــن کننــده ای در 
انتخابشــان عنــوان نمودنــد، در همیــن رابطــه جهانگیــر 
ــه  ــت ک ــته اس ــار داش ــه خوداظه ــزدر مطالع )1۳95( نی
ــواده هــای ایرانــی در تهیــه  عــدم توانایــی همــه ی خان
فــرش دســتباف ازجملــه عواملــی اســت کــه گرایــش بــه 

ــاورد. ــود می ــتریان بوج ــینی را در مش ــرش ماش ف

ــر  ــر هن ــی ب ــهای مبتن ــرح و نقش ــه ط ــه در زمین مطالع
ــینی،  ــرش ماش ــت ف ــعه صنع ــرآن در توس ــی و تاثی ایران
ــه  ــورد توج ــه م ــت ک ــوده اس ــی ب ــر موضوعات از دیگ
ــه  ــت. از آن جمل ــه اس ــرار گرفت ــرش ق ــگران ف پژهش

ــران  ــاک ای ــاجی و پوش ــادرات نس ــد و ص ــه تولی اتحادی
ــده پژوهــی  ــوان ضــرورت آین ــی تحــت عن ــه ای در مقال
در صنعــت فــرش ماشــینی، ضــرورت توجــه بــه توســعه 
صنعــت فــرش ماشــینی را از منظــر ذوق و هنــر ایرانــی 

ــت. ــرار داده اس ــه ق ــورد مطالع م

ــه آمــده ” ذوق و هنــر ایرانــی کــه فــرش   در ایــن مقال
ــزد  ــادی زبان ــالهای متم ــول س ــران را در ط ــتباف ای دس
جهانیــان کــرده اســت، نقطــه قوتــی اســت که بر اســاس 
آن و بــا تکیــه بــر فنــاوری هــای نویــن میتوان فرشــهای 
ماشــینی را بــا طــرح هــای زیبــا و مــورد پســند همــگان 
تولیــد کــرد کــه روح هنــر ایرانــی را در خــود جــای داده 

باشــد. 

در ایــن مقالــه هــم چنیــن عنــوان شــده اســت برخــالف 
پیشــینه مناســب و هــم چنیــن دانــش فنــی قابــل قبــول 
از نقطــه نظــر تولیــد، صنعــت فــرش ماشــینی بــه دلیــل 
برخوردهــای گاهــا متضــاد و اشــتباه، و هــم چنیــن عــدم 
ــه  ــی ب ــال اندیش ــر ح ــی و تفک ــری منطق ــم گی تصمی
جــای آینــده نگــری در ســالهای پــس از جنــگ تحمیلی، 
جایــگاه نســبتا مناســب خــود را در مجامــع بیــن المللی از 
دســت داده اســت )اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و 

پوشــاک ایــران، 1۳9۳(.

در رابطــه بــا تاثیرعامــل تبلیغــات در زمینــه فــرش 
کــه یکــی از مولفــه هــای ایــن پژوهــش نیــز میباشــد، 
مطالعــه ایــی توســط اولیائــی طبائــی و همــکاران 
ــه  ــن پژوهــش ک ــج ای )1۳95( انجــام شــده اســت. نتای
بــا عنــوان ” ارزیابــی تاثیــر تبلیغــات اینترنتــی فــرش بــا 
تاکیــد بــر رفتــار مصــرف کننــدگان ” صــورت پذیرفتــه 
ــای ارتباطــی  ــذاری محرکه ــر گ نشــان داده اســت: تاثی

بــر واکنشــهای شــناختی واحساســی مصــرف کننــدگان 
ــر  ــی ب ــای محیط ــذاری محرکه ــر گ ــس از آن تاثی و پ
ــترین  ــران بیش ــی کارب ــناختی و احساس ــهای ش واکنش

ــتریان دارد.  ــار مش ــوذ را دررفت ــب نف ضری

صادقــی ) 1۳9۶( هــم چنیــن بــه اهمیــت عامــل 
ــاره  ــی اش ــن الملل ــت بی ــه رقاب ــش در عرص ــرح و نق ط
ــت  ــل  موفقی ــی از دالی ــد اســت، یک ــرده ومعتق ک
ــگ و  ــوع رن ــه تن ــور ترکی ــوالت کش محص
طــرح بــاال میباشــد و بــه همیــن دلیــل ایــن کشــور 
در حــال توســعه ســهم خــودرا از بــازار ایــران و همچنیــن 
تســخیر بازارهــای بیــن المللــی بــه دســت آورده اســت، 
وی بیــان میــدارد بــه طــور قطــع هزینــه هــای تولیــد در 
ــزی  ــگ چی ــرح و رن ــوع ط ــت و تن ــیار باالس ــران بس ای
ــی  ــاق نم ــده اتف ــت از تولیدکنن ــدون حمای ــه ب اســت ک

افتــد.

ــت  ــه اهمی ــز ب ــتی ) 1۳9۶(  نی ــه بهش ــن رابط در همی
موضــوع خالقیــت درطــرح و نقــش آن در توســعه 
صنعــت فــرش ماشــینی پرداختــه و معتقــد اســت ” اگــر 
خالقیــت و نــوآوری  در طــرح ارزش گــذاری و 
حمایــت نشــود، نــگاه همــه بــه بــازار بــرای 
تقلیــد و کپــی اســت و ایــن باعــث شکســت 
ــدگان  ــر  تولیدکنن ــران براب صنعــت فــرش ای

خارجــی خواهــد شــد. 

ــزان دسترســی  ــوق نقــش می ــر پژوهشــهای ف عــالوه ب
بــه کاال در رونــق اقتصــادی صنعــت فــرش نیــز از دیگــر 
ــران در  ــب نظ ــط صاح ــه توس ــت ک ــوده اس ــواردی ب م
مــورد آن بحــث و تبــادل نظــر گردیــده اســت. در ایــن 
ــای  ــر مارکته ــر هایپ ــم و موث ــش مه ــه نق ــوص ب خص
فــرش اشــاره شــده و از جملــه پیامدهــای مطلوبــی بــرای 

ایــن مراکــز بــه شــرح ذیــل عنــوان شــده اســت:

- احترام گذاشتن و برخورد مناسب با مشتری

- جمع همه برندها در یک جا با استاندارد مناسب

- حرفــه ای شــدن فروشــندگان و قــرار گرفتــن آن ها در 
نقــش مشــاور خرید مشــتری

- افزایش قدرت انتخاب مشتری

فرضیه های پژوهش

فرضیــه اول: بــه نظــر میرســد بیــن عوامــل اقتصــادی و 
انتخــاب فــرش از دیــدگاه شــهروندان اهــوازی مراجعــه 
ــود  ــام رضــا )ع ( رابطــه وج ــرش ام ــازار ف ــه ب ــده ب کنن

دارد.

فرضیــه دوم: بــه نظــر میرســد بیــن عوامــل روانشــناختی 
و انتخــاب فــرش از دیــدگاه شــهروندان اهــوازی مراجعــه 
ــود  ــام رضــا )ع ( رابطــه وج ــرش ام ــازار ف ــه ب ــده ب کنن

دارد.
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روش تحقیق و جامعه آماری

ــهروندان  ــامل ش ــر ش ــش حاض ــاری پژوه ــه آم جامع
ــه  ــرش ب ــاب ف ــور انتخ ــه منظ ــه ب ــد ک ــوازی میباش اه
کلیــه شــعب بــازار فــرش امــام رضــا )ع( درشــهر اهــواز 
مراجعــه نمــوده انــد و از میــان آنــان ۲۷۰ نفــر بــه شــکل 
تصادفــی انتخــاب و مــورد نظــر ســنجی قــرار گرفتنــد. 
بــازار فــرش امــام رضــا )ع( دارای چهــار شــعبه در نقــاط 
مخنلــف شــهر اهــواز میباشــد کــه ارائــه دهنــده ی انــواع 
برندهــای معتبــر فــرش ماشــینی بــوده و روزانــه پذیــرای 
ــن شــهر  ــف ای ــاط مختل صدهــا شــهروند اهــوازی از نق
میباشــد کــه بــه منظــور انتخــاب و خریــد فــرش بــه این 

مراکــز مراجعــه مینماینــد. 

ــا  ــردی و ب ــه کارب ــن مطالع ــم چنی ــر ه ــش حاض پژوه
ــر  ــه در آن تأثی ــد ک ــی میباش ــی تحلیل ــرد توصیف رویک
ــل اقتصــادی و روانشــناختی در انتخــاب  ــی از عوام برخ
فــرش از دیــدگاه شــهروندان اهــوازی مراجعــه کننــده بــه 
بــازار فــرش امــام رضــا )ع ( مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

شــده اســت.

ــزار گــردآوری اطالعــات، پرسشــنامه محقــق ســاخته  اب
ــه  ــق و مصاحب ــات تحقی ــه ادبی ــه از مطالع ــوده ک ای ب
بــا چنــد تــن از خبــرگان ایــن حــوزه حاصــل گردیــده و 
شــامل ۲5 گویــه میباشــد کــه پاســخ آنهــا در یــک طیف 
لیکــرت 5 تایــی ) از بســیار زیــاد تــا بســیار کــم ( قســمت 
ــادی  ــل اقتص ــم عوام ــا ه ــان آنه ــده و ازمی ــدی ش بن
ــهیالت  ــش تس ــت کاال و نق ــت کاال، قیم ــامل: کیفی ش
ــه شــده، و هــم عوامــل روانشــناختی شــامل: طــرح  ارائ
ــات، نقــش  ــگ کاال، نقــش ارتباطــات، نقــش تبلیغ و رن
ــش  ــروش کاال و نق ــل ف ــیون مح ــان و دکوراس چیدم
برنــد بــودن کاال، در انتخــاب فــرش ماشــینی اســتخراج 
ــک شــامل  ــات دموگرافی ــن اطالع شــده اســت. همچنی
ــز  ــتریان نی ــالت مش ــطح تحصی ــن و س ــیت، س جنس
ــه آن  ــوط ب ــای مرب ــه داده ه ــوده ک ــواردی ب ــر م ازدیگ

ــد. ــع آوری گردی جم

روایــی ایــن ابــزار از طریــق مطالعــه نظــری و با اســتفاده 
ــفافیت و  ــور ش ــص در دو مح ــار متخص ــرات چه از نظ
ارتبــاط مــورد بازبینــی و تاییــد قــرار گرفتــه و همچنیــن، 
ــده  ــبه ش ــاخ محاس ــون کرونب ــق آزم ــی آن از طری پایای
ــه (  ــرای ۲5 گوی ــا 8۷/ . ) ب ــدار آن برابرب ــه مق اســت ک
بدســت آمــده و بــرای ســازگاری درونــی نیــز در هــر یک 
ــای  ــز آلف ــناختی نی ــادی و روان ش ــای اقتص ــازه ه از س
ــدول  ــده اســت ) ج ــبه ش ــور مجــزا محاس ــاخ بط کرونب

شــماره 1(.

ــرای  ــی ، ب ــطح توصیف ــز در س ــن خصــوص نی  در همی
ــی  ــد فراوان ــق و درص ــی مطل ــی، فراوان ــای کیف متغیره
نســبی، و بــرای متغیرهــای کمــی، میانگیــن و انحــراف 
اســتاندار ارائــه شــده اســت. پیــش از بررســی فرضیــات 
ــف و  ــور کش ــه منظ ــتنباطی، ب ــطح اس ــش درس پژوه
شناســایی شــاخصها و نیــز رابطــه بیــن آنهــا از تحلیــل 
ــه  ــپس ب ــده و س ــتفاده ش ــافی)EFA( اس ــی اکتش عامل
ــد  ــتفاده از تایی ــا اس ــزار AMOSو ب ــرم اف ــک ن کم
عاملــی تاییــدی )CFA( وزن رگرســیونی ) میــزان تأثیر( 

ــف ســنجیده شــد. ــازههای مختل س

همچنیــن میــزان همبســتگی بیــن ســازهها بــه کمــک 
ضریــب همبســتگی پیرســون بررســی گردیــده و بــرای 
ــتقل،  ــروه مس ــش از دو گ ــای دو و بی ــه میانگینه مقایس
بــه ترتیــب از آزمونهــای تــی- مســتقل و آنالیــز واریانس 
ــون  ــه از آزم ــن رابط ــده و در همی ــتفاده ش ــه اس یکراه
دانکــن بــه عنــوان آزمونهــای تعقیبــی در مقایســه جفــت 
ــا  ــطح معن ــت. س ــده اس ــتفاده ش ــتقل اس ــن مس میانگی
داری تمامــی آزمونهــا در ســطح 5 درصــد در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

ــام رضــا )ع( ،  ــرش ام ــازار ف ــه ب ــدگان ب ــه کنن از مراجع
تعــداد ۲۷۰ شــهروند اهــوازی بــه صــورت تصادفــی مورد 

ــداد، ۲5۷ پرسشــنامه  ــن تع ــد. از ای ــرار گرفتن پرســش ق
تکمیــل شــد. میانگیــن ســنی پرسشــگرها ۳5 ســال بــا 
انحــراف اســتاندار 1۰ ســال بــود. 1/۶۷ درصــد ایــن نمونه 
ــن  ــال )میانگی ــن ســن1۰ ± ۳۴ س ــا میانگی ــود ب زن ب
ــراد در  ــن اف ــن س ــتاندار( . میانگی ــراف اس ــن ± انح س
گــروه مــردان 1۰ ± ۳۸ ســال گــزارش شــد. ۳4 درصــد 
از مشــتریان دیپلــم و پاییــن تــر، 14 درصــد فــوق دیپلــم 

و 51 درصــد تحصیــالت لیســانس و باالتــر داشــتند.

پیــش از آنکــه بــه بررســی فرضیــات پژوهــش پرداختــه 
شــود، بــا اســتفاده از آزمــون هــای کایســر-مایر-اولکین 
)KMO( و کرویــت بارتلــت، بــه بررســی روایــی متغیرها 
ــج  ــر نتای ــه شــد. بناب ــورد ســنجش پرداخت و عوامــل م
ــه  ــک گوی ــتخراجی در ی ــتراک اس ــدار اش ــه، مق حاصل
)پرســش شــماره 1۲(، کمتــر از ۰/5 بــود. بنابرایــن ایــن 
گویــه از تحلیــل پرسشــنامه حــذف شــد و مجــدداً مقــدار 
آمــاره هــای KMO و کرویــت بارتلــت محاســبه گردیــد؛ 
ــا ۰/818 و  ــر ب ــه ای براب مقــدار شــاخص کفایــت نمون

بیشــتر از ۰/5 بــود. 

ــس  ــه، کوواریان ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــن م بنابرای
موجــود بیــن گویــه هــای طــرح شــده، بــرای ســنجش 
ــرای  ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــی پژوهــش ب ــای اصل ــازه ه س
ــد. از  ــی کن ــت م ــل کفای ــک عام ــل ی ــتخراج حداق اس
ــر از  ــت کمت ــون بارتل ــی داری آزم ــطح معن ــی، س طرف
ــی از  ــه حاک ــن نتیج ــه ای ــود )p>۰/۰۰1(؛ ک ۰/۰۰1 ب
آن اســت کــه، نمونــه گیــری مناســبی از متغیرهــا بعمــل 
آمــده اســت و ضرایــب همبســتگی دو بــه دو بیــن آیتــم 
هــا و همبســتگی جزئــی آن هــا بــا صفــر تفــاوت معنــی 
دار داشــته و در ایــن تحقیــق مــی تــوان از انجــام تحلیــل 
ــنامه  ــم پرسش ــن ۲4 آیت ــدی )CFA( در بی ــی تأیی عامل
بهــره گرفــت. خالصــه نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی 

ــه شــده اســت. در جــدول شــماره ۲ ارائ

مقادیــر توصیفــی عوامــل اقتصــادی و روان شــناختی در 
انتخــاب فــرش و زیــر مقایــس هــای آن در پرسشــنامه 
ــه شــده اســت.  طراحــی شــده در جــدول شــماره ۳ ارائ
ــرش از  ــل اقتصــادی در انتخــاب ف ــن عام ــره میانگی نم
دیــدگاه مشــتریان برابــر ۱۸/4۰±91/۴ و نمــره میانگین 
روان شــناختی بــه میــزان ۲۷/5۷±۷1/۷ گــزارش شــد. 
ــل  ــن عوام ــر میانگی ــودن مقادی ــان ب ــن همس همچی
اقتصــادی و روان-شــناختی و زیرمقیــاس هــای آن هــا 
بیــن گــروه های جنســیت، ســن و ســطح تحصیــالت، از 

لحــاظ آمــاری در جــدول شــماره 4 بررســی شــدند. 

ــل  ــن عوام ــود، میانگی ــی ش ــاهده م ــه مش ــور ک همانط
ــا  ــای آنه ــاس ه ــناختی و زیرمقی ــادی و روان ش اقتص
بیــن گــروه هــای جنســیت، ســن و ســطح تحصیــالت 
ــاداری نداشــتند؛ تنهــا در  از لحــاظ آمــاری اختــالف معن
ــر مقیــاس هــای عامــل  عامــل تســهیالت )یکــی از زی
اقتصــادی( میانگیــن ســن در گــروه کمتــر و مســاوی ۳۰ 
ســال )≥ ۳۰( بصــورت معنــاداری کمتــر از ســایر گــروه 

.)p>۰/5( ــود ــای ســنی ب ه
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تیر ماه ۱4۰۰    شماره 64

بــه دلیــل ایــن کــه تعــدادی ز شــرکت کننــدگان 
ــد  ــه صــورت کامــل تکمیــل نکردن پرسشــنامه هــا رو ب
ــا ۲5۷  ــر ب ــر مقیاســها براب ــی( برخــی ز زی ــداد )فراوان تع

ــت. نیس

ــری  ــدازه گی ــدل ان ــی م ــرای ارزیاب ــش ب ــن پژوه در ای
ــل اقتصــادی و  ــا( در عوام ــازه ه ــان )س ــای پنه متغیره
ــی  ــل عامل ــرش، از تحلی ــاب ف ــناختی در انتخ روان ش
ــا قبــل از آن، بوســیله آزمــون  تأییــدی اســتفاده شــد ام
ــورد  ــز م ــی نی ــم خط ــه ه ــون فرضی ــتگی پیرس همبس

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

ــک  ــطح ی ــدول 4، در س ــده در ج ــه ش ــج ارائ ــر نتای بناب
ــادی و روان  ــل اقتص ــر دو عام ــد )p>۰/۰1( در ه درص

شــناختی، ماتریــس همبســتگی، رابطــه مثبــت و معنــی 
ــادی،  ــل اقتص ــان داد. در عام ــا نش ــن متغیره داری بی
بزرگتریــن ضریــب همبســتگی، مربــوط بــه رابطــه بیــن 
ــود؛ و  ــزان ۰/۲۷ ب ــه می ــت ب ــت و کیفی ــای قیم متغیره
ــن  ــی بی ــه خط ــزان رابط ــناختی، می ــل روان ش در عام
ــه  ــتر از رابط ــات بیش ــیون و ارتباط ــای دکوراس متغیره

.)p>۰/۰۰ و r=۰/49( ــد ــاهده ش ــا مش ــایر متغیره س

ــرازش  ــای ب ــاخص ه ــه ش ــوط ب ــبات مرب ــج محاس نتای
ــل اقتصــادی و روان شــناختی  ــک عوام ــه تفکی ــدل ب م
ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 5 خالص ــرش در ج ــاب ف در انتخ
ــدار  ــل اقتصــادی، مق ــن جــدول، در عام ــج ای ــر نتای بناب

کای اســکوئر نســبت بــه درجــه آزادی معنــادار و کمتــر 
از ۲ بــود )p>۰/۰۰1 و CMIN/DF=1/172(. مقادیــر 
CFI، IFI و TLI بیشــتر از ۰/9 بــود. مقــدار ریشــه 
میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد کمتــر از مقــدار قابــل 
کــه همــه   )RMSEA=۰/۰۲۶( بــود  قبــول ۰/۰8 
مقادیــر مطلوبــی بودنــد، و مقــدار PGFI=۰/۳9۲ کمتــر 

ــود.  از ۰/5  ب

ــر  ــر ذک ــز، مقادی ــناختی نی ــل روان ش ــن در عام همچنی
ــه،  ــالوه اینک ــتند بع ــرار داش ــاز ق ــدود مج ــده در مح ش
بنابرایــن  بــود.  از۰/5  بیشــتر   PGFI=۰/55۶مقــدار
مــدل هــای انــدازه گیــری بــا توجــه بــه شــاخص هــای 
بــرازش کلــی قابــل قبــول اســت و داده-هــای تجربــی 
پژوهــش، مــدل نظــری تدویــن شــده را تأییــد و حمایــت 
مــی کننــد. بــه عبــارت دیگــر، بــرازش داده بــه مــدل در 

ــرار اســت. ــل اقتصــادی و روان شــناختی برق عوام

 )CFA( تأییــدی  عاملــی  تحلیــل  تکنیــک  نتایــج 
ــای  ــدل ه ــج م ــت. نتای ــده اس ــه ش ــدول ۶ ارائ در ج
بــرازش یافتــه در تحلیــل CFA نشــان مــی دهــد کــه، 
ــه  ــی گوی ــا، در پیــش بین وزن رگرســیونی تمــام متغیره
هــای پرسشــنامه، در ســطح اطمینــان 99 درصــد، داری 
اختــالف معنــادار بــا صفــر بودنــد، بجــز فاکتــور قیمــت 

ــادی.  ــل اقتص در عام

بــه عبــارت دیگــر، ایــن شــاخص هــا نشــان دهنــده آن 
ــده  ــری ش ــدازه گی ــای ان ــدل ه ــرازش م ــه، ب ــت ک اس
مطلــوب بــود؛ و بــار شــدن هــر متغیــر بــه متغیــر مربوطه 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــاری م ــاظ آم ــه( از لح ــون )نهفت مکن

ــت. گرف

ــا  ــش ب ــان پژوه ــای پنه ــری متغیره ــدازه گی ــدل ان م
ــی( اســتاندار نشــده  ــار عامل ــش وزن رگرســیونی )ب نمای
بــرای عوامــل اقتصــادی و روانشــناختی در انتخــاب 
فــرش بــه ترتیــب در نــگاره هــای 1 و ۲ مشــخص شــده  
انــد. در واقــع ایــن مــدل هــا نشــان دهنــده شــدت روابط 
ــورد  ــل م ــده در عام ــری ش ــدازه گی ــای ان ــن متغیره بی
ــوازی  ــدگاه شــهروندان اه ــرش ازدی نظــر در انتخــاب ف
مراجعــه کننــده بــه بــازار فــرش امــام رضــا )ع( در ســال 

ــد. 1۳9۷ میباش

ــدازه  ــدل ان ــدی، در م ــی تأیی ــل عامل ــج تحلی ــر نتای بناب

 تاثیر نقش عامل 
چیدمان کاال و چگونگی 

دکوراسیون مراکز 
فروش در انتخاب فرش 
ماشینی توسط مشتری 

بسیار مهم است.
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ــل  ــه در عام ــای نهفت ــان متغیره ــده، از می ــری ش گی
اقتصــادی، از زیــر مقیــاس کیفیــت: گویــه دوم )اولویــت 
انتخــاب فــرش ماشــینی نســبت بــه قالــی دســت 
بافــت(؛ زیــر مقیــاس قیمــت: گویــه اول )قیمــت فــرش 
ماشــینی نســبت بــه قالــی دســت بافــت(، و زیــر مقیــاس 
تســهیالت: گویــه 18ام )شــرایط فــروش بصــورت 
ــه  ــتند. ب ــیونی را داش ــن وزن رگرس ــاطی( بزرگتری اقس
ــد از  ــوازی در بازدی ــهروندان اه ــدگاه ش ــی، از دی عبارت
ــده،  ــر ش ــای ذک ــه ه ــا )ع( گوی ــام رض ــرش ام ــازار ف ب
بیشــترین تأثیــر را در انتخــاب فــرش از لحــاظ اقتصــادی 
داشــتند؛ و در همانطــور کــه در نــگاره ۲ مشــخص اســت، 
از دیــدگاه شــهروندان اهــوازی در عامــل روان شــناختی، 
ــه 8ام )طــرح ســنتی  ــگ: گوی ــاس طــرح و رن ــر مقی زی
ــر  ــت-بافت(؛ زی ــی دس ــای قال ــرح ه ــام از ط ــا اله ب
مقیــاس ارتباطــات: گویــه ۲۰ام )نــوع ارتبــاط فروشــنده 
ــه  ــه ۲۲ام )ارائ ــاس تبلیغــات: گوی ــر مقی ــدار(؛ زی ــا خری ب
تبلیغــات و معرفــی محصــول بــه شــیوه هــای مختلــف(؛ 

ــز  ــک مرک ــه 1۷ام )ی ــیون: گوی ــاس دکوراس ــر مقی زی
ــه  ــودن: گوی ــد ب ــاس برن ــر مقی ــده  آل(؛ و زی ــد ای خری
۲4ام )برنــد خــاص یــا انــواع برندهــا( باالتریــن تأثیــر را 

ــتند. ــرش داش ــاب ف در انتخ

بحث و نتیجه گیری

ــی  ــای اساس ــی از نیازه ــی یک ــت عموم ــرش در حال ف
ــون  ــا کن ــر بازت ــوده و از دی ــی ب ــای ایران ــواده ه خان
ــات  ــی از ملزوم ــوان یک ــه عن ــن کاال ب ــتفاده از ای اس
ــل  ــن دلی ــه همی ــود، ب ــوب میش ــی محس ــی ایران زندگ
اســت کــه از اهمیــت زیــادی نــزد خانــواده هــای ایــران 
برخــوردار میباشــد. در در همیــن راســتا پژوهــش حاضردر 
ــر روانشــناختی و  ــه عوامــل موث ــا دو مقول ــوده ت صــدد ب
اقتصــادی در انتخــاب فــرش ماشــینی را مــورد بررســی 

ــکل 1(. ــد )ش ــرار ده ق

همانگونــه کــه در شــکل مشــاهده میشــود در ایــن پژوهــش 
عوامــل اقتصــادی تحــت عنــوان عوامــل مرتبــط بــا قیمــت 
کاال )ســواالت شــماره 1، 4، ۶ ( عوامــل مرتبــط بــا کیفیــت 
کاال ) ســواالت شــماره ۲، ۳، 5( و عوامــل مرتبــط بــا 
ــواالت  ــروش کاال )س ــگام ف ــده در هن ــه ش ــهیالت ارائ تس
ــد. در  ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــماره 14، 18، 19، ۲1( م ش
ــده  ــت آم ــه دس ــج ب ــی نتای ــس از بررس ــتا پ ــن راس همی
ــل قیمــت،  ــه در خصــوص عام نشــان داده شــده اســت ک
ــه  ــوط ب ــن عامــل در خصــوص عامــل قیمــت مرب مهمتری
عامــل اولویــت انتخــاب فــرش ماشــینی بــر قالــی دســتباف 

ــوده اســت )جــدول شــماره ۷(. ــه لحــاظ قیمــت کاال ب ب

در تبییــن ایــن عامل کــه در نظر ســنجی بیشــترین میانگین 
وزنــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، شــاید بتــوان اظهار 
داشــت کــه فــرش ماشــینی مناســب همــه ی اقشــار جامعــه 
بــا در امدهــا و ســالئق مختلــف اســت. زیــرا تنوعــی کــه در 

بــازار تولیــد و عرضــه ایــن فــرش هــا وجــود

دارد، تقریبــا دســت تمــام مشــتریان را بــرای خریــدی 
مطلــوب بــاز مــی گــذارد و از ســوی دیگــر بــرای کســانی 
ــود  ــزل خ ــیون من ــداوم دکوراس ــر مت ــه تغیی ــل ب ــه مای ک
میباشــند ایــن امــکان را میســر میســازد تــا بــا هزینــه کمتــر 
و قیمــت مناســب تــر فــرش خــود را بــا ســایر اســباب خانــه 

ــد.  ــر دهن ــد مبلمــان و … تغیی مانن

نتایــج ایــن مطالعــه عــالوه بــر ایــن کــه نشــان داده اســت 
عامــل قیمــت موثرتریــن عامــل گرایــش بــه فرش ماشــینی 
نســبت بــه قالــی دســتباف بــوده اســت اما بــرای مشــتریانی 
ــازار فــرش امــام رضــا )ع(  ــه ب ــد ب ــا جهــت خری کــه صرف
مراجعــه کــرده بودنــد در اولویــت چهــارم تاثیــر گــذاری قرار 
ــن  ــد مبی ــن نتیجــه میتوان ــه اســت )جــدول 11(. و ای گرفت
ایــن امــر باشــد کــه عواملــی چــون طرحهــای الهــام گرفتــه 
ــینی از  ــرش ماش ــای ف ــایر ویژگیه ــنتی و س ــوش س از نق

دیــدگاه مشــتریان در اولویــت مهــم تــری قــرار دارنــد.
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نگاره )۲( مدل تأییدی عامل روان شناختی در انتخاب فرش با نمایش بارهای عاملی استاندارد نشده نگاره )1( مدل تأییدی عامل اقتصادی در انتخاب فرش با نمایش بارهای عاملی استاندارد نشده

شکل )1(
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در همیــن خصــوص میتــوان بــه نتایــچ پژوهــش حاضــر 
ــا نقــش کیفیــت کاال در انتخــاب مشــتریان  در رابطــه ب
اشــاره کــرد. علیرغــم ایــن کــه کیفیــت قالــی دســتباف 
نســبت فــرش ماشــینی بــر کســی پوشــیده نیســت امــا، 
بــه بــه نظــر میرســد عــالوه بــر قیمــت مناســب فــرش 
ــری  ــل دیگ ــتباف عوام ــی دس ــه قال ــبت ب ــینی نس ماش
ــوع در ظــرح و  ــق انتخــاب بیشترمشــتری، تن ــون، ح چ
نقــش، تولیــد ســریع، مــدرن بــودن و هــم چنیــن جفــت 
بــودن کامــل دو فــرش، از جملــه ســایر عواملــی اســت 
کــه در یــک نــگاه کلــی گرایــش پاســخ دهنــدگان بــه 
ــی  ــه قال ــبت ب ــینی نس ــرش ماش ــاب ف ــت انتخ اولوی

دســتباف را تبییــن کــرده اســت.

ــج  ــر ســایر عوامــل اقتصــادی، نتای ــه بحــث تاثی در ادام
بــه دســت آمــده در خصــوص تاثیــر عوامــل مربــوط بــه 
تســهیالت ارائــه شــده در هنگام فــروش کاال نشــان داده 
شــده اســت کــه موثرتریــن عامــل در ایــن حوزه 
ــه شــکل  ــروش کاال ب ــه شــرایط ف ــوط ب مرب

ــوده اســت )جــدول شــماره 9(.  اقســاطی ب

در تبییــن تاثیــر ایــن عامــل شــاید بتــوان ذعــان داشــت 
شــرایط فــروش کاال بــه شــکل اقســاطی از یــک طــرف 
شــرایط خوبــی را بــرای فروشــندگان فراهــم میســازد تــا 
ــد و از طــرف دیگــر  مشــتریان بیشــتری را جــذب نماین
نیــز مشــتریان خصوصــا قشــر کارمنــد و یــا ســایر اقشــار 
کــم در آمــد جامعــه هــم، میتواننــد در صــورت همراهــی 
ــا پرداخــت  ــدون پیــش پرداخــت ی فروشــندگان گاهــا ب
مبلــغ ناچیــزی در ابتــدا کاالی مــورد نیــاز خــود را 

ــد.  ــداری نماین خری

ــالوه  ــل ع ــن عام ــت ای ــر اس ــه ذک ــن الزم ب ــم چنی ه
ــوزه  ــل در ح ــن عام ــوان موثرتری ــه عن ــه ب ــن ک ــر ای ب
تســهیالت بــوده اســت بــه عنــوان یکــی از عوامــل پــر 
نفــوذ در گرایــش مشــتریان در انتخــاب فــرش ماشــینی 

ــدول 11(. ــت )ج ــود اس ب

ــر  ــی تاثی ــر بررس ــالوه ب ــد ع ــر ش ــه ذک ــه ک همانگون
ــادی از  ــل اقتص ــر عوام ــی تلثی ــادی بررس ــل اقتص عوام

ــت.  ــوده اس ــش ب ــن پژوه ــداف ای ــر اه دیگ

در ایــن حــوزه اولیــن عامــل بررســی شــده مربــوط بــه 
تاثیــر عامــل طــرح و نقــش در انتخــاب مشــتریان بــوده 
ــده از آراء  ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس ــه ب ــت. ک اس
نظــر ســنجی شــده، عامــل اولویــت قــرار دادن طرحهــای 
ســنتی بــا الهــام از نقــوش فرشــهای دســتباف بــه عنوان 
موثرتریــن عامــل ذر ایــن حــوزه و هــم چنیــن بــه عنوان 
ــل بررســی  ــه کل عوام ــر از مجموع ــل موث ــن عام دومی
شــده، در صــد باالیــی از آرا را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت )جــدول 1۰ و 11(.

درتوضیــح ایــن یافتــه شــاید بتــوان اظهــار داشــت کــه 
ــوع  ــی تن ــه نوع ــه ب ــی ک ــرش ایران ــش ف ــرح و نق ط
فرهنگــی، قومــی و جغرافیایــی کشــور را در خــود جــای 
داده اســت، ریشــه در فرهنــگ و آداب و رســوم فرهنــگ 
ایرانــی دارد کــه در واقــع اغلــب خانــواده هــای ایرانــی از 

دیــر بــاز تــا کنــون بــا آن مانــوس بــوده انــد.

 بــه نظــر میرســد ایــن گونــه طرحهــا عــالوه بــر آنکــه 
یــک اثــر هنــری مخســوب میشــوند نقــش هــا و انــواع 
ــر  ــز ه ــه لحــاظ روانشــناختی نی ــه ب ــد ک ــی دارن متفاوت
یــک میتواننــد ســبک و حــال و هــوای خاصــی در خانــه 
ایجــاد کننــد. طبــق نتایــج ایــن مطالعــه طرحهــای الهــام 
گرفتــه از نقــوش قالــی دســتباف،عالوه بــر جنبــه هنری، 

جنبــه عامــه پســندی را نیــز در خــود جــای داده انــد.

در تاییــد همیــن مطلــب میتــوان بــه آراء پاســخ دهندگان 
بــه ســوال شــماره )11( پرشســنامه اشــاره کــرد که:”رنگ 
بنــدی محــدود و ســنتی بــه طوری کــه هماهنگــی رنگی 
در کل فــرش بــه چشــم آیــد، تــا چــه انــدازه در انتخــاب 

ــیونی  ــت. وزن رگرس ــتناد حس ــت؟ ” اس ــر اس ــما موث ش
اختصــاص یافتــه بــه ایــن ســوال نشــان داده اســت، کــه 
ــوان  ــه عن ــنتی ب ــدود وس ــدی مح ــگ بن ــتفاده از رن اس
ششــمین عامــل موثــر در انتخــاب مشــتریان بوده اســت. 

ــه  ــدگان ب ــخ دهن ــر آراء پاس ــوص تاثی ــن خص در همی
ــر تاثیــر طرحهــای مــدرن و  ســوال شــماره )9( مبنــی ب
خــارج از ســنت در انتخــاب فــرش، نشــان میدهــد کــه 
ایــن عامــل تاثیــر بــه ســزایی در انتخــاب آنــان نداشــته 
ــه از  ــا طرحهــای الهــام گرفت ــر ب ــر گذارت ــت تاثی و اولوی

ــوده اســت. نقــوش ســنتی ب

در ادامــه بحــث مربــوط بــه یافتــه هــای ایــن پــژوه در 
ــر  ــی تاثی ــه بررس ــناختی ب ــر روان ش ــل موث ــوه عوام ح
عامــل ارتباطــات پرداختــه شــده اســت. فراهــم بــا اذعان 
ــی در  ــود مطالعات ــع موج ــاس مناب ــر اس ــه ب ــن ک ــه ای ب
خصــوص تکنیکهــای افزایــش فــروش و چلب مشــتری، 
تاثیــر نــوع ارتباط فروشــنده یــا فروشــندگان با مشــتریان 
بــه عنــوان یــک عامــل مهــم یــاد شــده اســت، بــا ایــن 
ــل  ــار عام ــوع بیســت و چه ــل از مجم ــن عام ــود ای وج
ــده  ــه کنن ــتریان مراجع ــده توســط مش ــنجی ش ــر س نظ
ــیزدهم  ــت س ــا )ع( در اولوی ــام رض ــرش ام ــازار ف ــه ب ب
ــد  تاثیرگــذاری قــرار گزفتــه اســت و ایــن نتیجــه میتوان
مبیــن ایــن امــر باشــد کــه در خصــوص انتخــاب فــرش 
علیرغــم ایــن کــه نمیتــوان تاثیــر ایــن عامــل را نادیــده 
گرفــت بــا ایــن وجــود از دیــدگاه مشــتریان فــرش ایــن 
عامــل جــزء اولویــت هــای تاثیــر گــذار نخســت نبــوده 

اســت ) جــدول 11(.

ــل  ــوزه عوام ــن پژوهــش در ح ــای ای ــه ه ــر یافت از دیگ
ــل  ــش عام ــر نق ــه بررســی تاثی ــوط ب روانشــناختی، مرب
ــروش  ــز ف ــیون مراک ــی دکوراس ــان کاال و چگونگ چیدم
ــه  ــج یافت ــوده اســت. نتای ــرش ماشــینی ب در انتخــاب ف
هــا در ایــن خصــوص حاکــی از آن اســت کــه ایــده آل 
بــودن یــک مرکــز خریــد هــر چنــد کــه تاثیــر گــذار بوده 
امــا از دیــدگاه مشــتریان مراجعــه کننــده بــه بــازار فــرش 
امــام رضــا )ع( ایــن تاثیــر گــذاری در اولویــت پانزدهــم از 
مجمــوع بیســت چهــار عامــل بررســی شــده قــرار گرفته 

اســت. 

ــه  ــار داشــت: دامن ــوان اظه ــاید بت ــن خصــوص ش در ای
ــه  ــک مجتمــع تجــاری ارائ ــی کــه در ی و عمــق خدمات
ــرف  ــارات مص ــه انتظ ــخی ب ــت پاس ــود، در حقیق میش
ــدازه کــه ایــن  کننــدگان کاال محســوب میشــود، هــر ان
خدمــات متناســب بــا نیازهــای مشــتریان باشــد میتوانــد 
عامــل موثــری نیــز در حــد اکثــر بهــر ه وری بــه شــمار 

آیــد. 

بنــا بــر مطالعــات صــورت گرفتــه عواملــی ماننــد 
ــت  ــا قابلی ــوالت ب ــان محص ــی و چیدم ــی درون طراح
ــد،  ــز خری ــه مراک ــان ب ــان، دسترســی آس دسترســی آس
تنــوع در محصــوالت ارائــه شــده، نــور پــردازی مناســب، 
ــا و فراهــم آوردن پیرامــون  ــر بن پارکینــگ، مســاحت زی
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خریــد دلچســب، از جملــه عواملــی هســتند کــه میتواننــد 
کــه میتواننــد در جــذب مشــتریان تاثیــر گــذار باشــند، اما 
ایــن تاثیــر گــذاری در مقایســه بــا ســایر عوامــل بررســی 
شــده  بــرای انتخــاب فــرش ماشــینی نقــش بــه ســزایی 

نداشــته اســت.

انواع نخ فرش

هــم چنیــن از دیگــر مولفــه هــای مــورد بحــث در مطالعه 
حاضــر بررســی نقــش تبلیغــات بــوده اســت. نقــش ایــن 
عامــل کــه در شــکلهای مختلــف رســانه ایــی و باالخص 
ــن  ــر کســی پوشــیده نیســت، در ای ــی، ب در عصــر کنون
پژوهــش بــه لحــاظ تاثیــر گــذاری در گرایــش مشــتریان 
ــرار  ــت هشــتم ق ــرش ماشــینی در اولوی ــد ف ــرای خری ب

گرفتــه اســت. 

در تبییــن ایــن عامــل میتــوان اظهــار داشــت: معرفــی 
و  ارتباطــی  فنــاوری  از طریــق  محصــول 
رســانه ایــی تاثیــر بــه ســزایی در بــاال بــردن 
ــه کاال  ــبت ب ــتریان نس ــی مش ــطح آگاه س
داشــته و عــالوه بــر ایــن باعــث میشــود کــه 
آنــان از ابداعــات و نوآوریهــای شــرکت و یــا 

ــد. ــی یابن ــه آگاه ــرکتهای مربوط ش

در خصــوص ارتبــاط ابــراز عقایــد و نظــرات و بــه بیــان 
دیگــر جهــت دهــی بــه شــیوه تفکــر مشــتریان در مــورد 
یــک برنــد خــاص و در قالــب توصیــه هــای بین فــردی، 
از دیگــر عواملــی بــوده اســت کــه در ایــن مطالعــه تحــت 

عنــوان عامــل برنــد بــودن مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه میتــوان اظهــار داشــت: کــه 
تاثیــر تــو صیــه هــای قبلــی در مــورد ک برنــد خــاص 
ــر  ــل تاثی ــک عام ــد ی ــود میتوان ــه خ ــن ک ــم ای علیرغ
ــر گــذاری نقــش مهمــی در  ــن تاثی ــا ای ــذار باشــد، ام گ
انتخــاب فــرش ار دیــدگاه مشــتریان مراجعــه کننــده بــه 
بــازار فــرش امــام رضــا )ع( نداشــته اســت و بــه عنــوان 
اولویــت دوازدهــم از دیــدگاه آنــان بــوده اســت )جــدول 

.)11

بــا اســتناد بــه جــدول شــماره )11( در یــک نــگاه کلــی 
میتــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه از دیــدگاه شــهروندان 
اهــوازی مراجعــه کننــده بــه بــازار فــرش امــم رضــا )ع( 
عوامــل اقتصــادی و عوامــل روانشــناختی هــر دو در 
ــد، امــا بیشــترین میــزان  ــوده ان ــر ب انتخــاب فــرش موث
تاثیــر گــذاری مربــوط بــه عوامــل اقتصــادی و در حــوزه 

ــوده اســت.  ــه قیمــت کاال ب مزبــوط ب

ــوان اســتتناچ  ــر میت هــم چنیــن در یــک مقایســه دقیقت
کــرد کــه، کلیــه عوامــل اقتصــادی شــامل کیفیــت قیمت 
ــده در  ــه ش ــهیالت ارائ ــش تس ــت کاال و نق کاال، کیفی
انتخــاب فــرش ماشــینی تاثیــر گــذاری بیشــتری داشــته 
ــن  اســت و از مجوعــه عوامــل روانشــناختی علیرغــم ای
کــه تاثیــر ایــن عوامــل را نمیتــوان نادیــده انگاشــت، امــا 
بیشــترین عامــل تاثیــر گــذار مربــوط بــه عامــل طــرح و 

رنــگ بــوده اســت.

ــی  ــرزا امین ــق می ــج تحقی ــا نتای ــن پژوهــش ب ــچ ای نتای
و صدیقــی ارفعــی )1۳9۰( و هــم چنیــن مطالعــات 

ــرش  ــبتر ف ــت مناس ــل قیم ــه عام ــر )1۳9۰( ک جهانگی
ماشــینی نســبت بــه قالــی دســتباف را مهمتزیــن عامــل 
گرایــش بــه ایــن کاال ذکــر نمــوده انــد، همســو میباشــد.

ــا  ــن پژوهــش صزف ــرای ای ــادآور میشــود اج ــه ی در ادام
در شــهر اهــواز و از دیــدگاه مراجعــه کننــدگان بــه 
بــازار فــرش امــام رضــا )ع( یــک محدودیــت پژوهشــی 
محســوب میشــود، لــذا پبشــنهاد میشــود مشــابه اینگونــه 
ــن  ــا از ای ــز اجــرا شــود ت مطالعــات در ســایر شــهرها نی
صاحبــان صنعــت فــرش ماشــینی بینــش گســترده تــزی 
نســبت بــه ســالئق و انتظــارات مشــتریان خــود حاصــل 
ــت  ــر در جه ــه موثرت ــر چ ــات ه ــد اقدام ــوده و بتوانن نم
افزایــش هــر چــه بیشــتر کیفیــت محصــوالت و رضایــت 

مخاطبــان خــود انجــام دهنــد.

در پایــان از زحمــات ارزشــمند و خالصانــه خانــم ســپیده 
ــنل  ــرش و پرس ــته ف ــد رش ــناس ارش ــی کارش عبدالله
محتــرم بــازار فــرش امــام رضــا)ع( کــه نهایــت همکاری 
ــکر  ــر و تش ــد تقدی ــته ان ــروژه داش ــن پ ــرای ای را در اج

میشــود.
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در  پنبــه  پــرورش  مناطــق  روبرویــی 
ــا خطــرات شــدید آب  سراســر جهــان ب

ــال ۲۰۴۰ ــا س ــی ت و هوای

پرورش پنبه در معرض خطر است

گرمایــش زمیــن و اثــرات قابــل توجــه آن، همــواره 
موضــوع بحــث بســیاری از صنایــع بــوده اســت.

اولیــن تجزیــه و تحلیــل جهانــی از خطــرات آب و 
هوایــی بــرای تولیــد جهانــی پنبــه نشــان می دهــد 
ــد نیمــی از مناطــق  ــرات اقلیمــی می توان ــه تغیی ک
ــای  ــرض خطره ــه را در مع ــرورش پنب ــی پ جهان
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مقاله

ناشــی از افزایــش دمــا، تغییــر در الگــوی بارندگــی 
ــال ۲۰4۰  ــا س ــی ت ــدید آب و هوای ــوادث ش و ح

قــرار دهــد.

ــد  ــد می کن ــی تاکی ــد آب و هوای ــرایط ب ــاد ش ایج
کــه تمــام مناطــق جهانــی پــرورش پنبــه حداقــل 
ــا  در معــرض افزایــش یــک خطــر آب و هوایــی ت

ــد. ــرار دارن ســال ۲۰4۰ ق

ــم  ــیار ک ــر بس ــا از خط ــن افزایش ه ــه ای در حالیک
ــق  ــی از مناط ــت، نیم ــر اس ــاد متغی ــیار زی ــا بس ت
جهانــی پــرورش پنبــه بــا قــرار گرفتــن در معــرض 
ــل  ــرض حداق ــاد در مع ــیار زی ــا بس ــاال ی ــر ب خط
ــی  ــرات فاحش ــا تغیی ــی ب ــر آب و هوای ــک خط ی
روبــرو خواهنــد شــد. بــه ایــن ترتیــب پیــش بینــی 

شــده اســت کــه:

ــه  ــد پنب ــزان تولی ــن می ــا باالتری - شــش کشــور ب
شــامل هنــد، ایــاالت متحــده آمریــکا، چیــن، 
ــش  ــرض افزای ــه، در مع ــتان و ترکی ــل، پاکس برزی
ــوزی،  ــش س ــژه آت ــه وی ــی ب ــرات آب و هوای خط

ــتند. ــدید هس ــی ش ــالی و بارندگ خشکس

گــرم شــدن کــره زمیــن در کل، باالتریــن میــزان 
خطــر آب و هوایــی بــرای دو منطقــه شــمال غــرب 
آفریقــا از جملــه ســودان شــمالی و مصــر و غــرب و 

جنــوب آســیا پیــش بینــی شــده اســت.

ــا  ــاد ی ــدار زی ــرض مق ــق در مع ــی مناط �� برخ
بســیار زیــاد هفــت خطــر آب و هوایــی قــرار 

خواهنــد گرفــت.

�� هفتــاد و پنــج درصــد مناطــق پــرورش پنبــه 
در معــرض تنــش گرمایــی کــه بــه عنــوان دمــای 
ــود،  ــف می ش ــانتیگراد تعری ــه س ــر از 4۰ درج باالت
ــان، %5 مناطــق  ــد گرفــت. از ایــن می ــرار خواهن ق

در معــرض خطــر زیــاد یــا بســیار زیــاد هســتند.

�� چهــل درصــد مناطــق جهانــی پــرورش پنبــه 

پرورش پنبه و خطر بزرگ 
تغییرات شدید آب و هوایی
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ــرد.  ــد ک ــه خواهن ــد را تجرب ــل رش ــش فص ، کاه
ــای  ــد دم ــا از ح ــش دم ــل افزای ــه دلی ــر ب ــن ام ای

ــد. ــه می باش ــرورش پنب پ

ــز خطــرات  ــا شــدت بارندگــی نی ــود آب ی �� کمب
مناطــق  پرمحصول تریــن  بــرای  را  بیشــتری 

کشــت پنبــه در جهــان ایجــاد می کننــد.

�� خطــر خشکســالی حــدود ٪۵۰ پنبــه تولیــدی 
ــد. ــرار می ده ــر ق ــان را تحــت تأثی در جه

��  مناطــق جهانــی پــرورش پنبــه تــا ســال ۲۰4۰ 
در معــرض افزایــش خطــر طغیــان رودخانه هــا 
قــرار خواهنــد گرفــت و ٪۳۰ آنهــا نیــز در معــرض 
افزایــش خطــر رانــش زمیــن قــرار خواهنــد گرفــت.

ارزش بــازار پنبــه در حــدود 1۲ میلیــارد دالر اســت 
ــی در  ــه مصرف ــواد اولی ــا %۳1 از کل م ــه تقریب ک
ــادی  ــر اقتص ــا تأثی ــوجات را ب ــی منس ــازار جهان ب
تشــکیل  دالر  میلیــارد   ۶۰۰ از  بیــش  ســاالنه 

می دهــد. 

ــون  ــن، از معیشــت حــدود ۳5۰ میلی ــر ای عــالوه ب
ــغول  ــه مش ــرآوری پنب ــا ف ــت ی ــه کش ــه ب ــر ک نف

ــد. ــت می کن ــتند، حمای هس

ــاحت  ــا مس ــی ب ــاورزان در زمین ــًا ٪۹۰ کش تقریب
ــا  ــه عمدت ــد ک ــه می کارن ــار، پنب ــر از دو هکت کمت
در کشــورهای در حــال توســعه در آســیای مرکــزی 
ــع  ــا واق ــرقی و آفریق ــوب ش ــیای جن ــی، آس و غرب

ــرات آب و  ــه ذکــر اســت کــه تأثی شــده اند. الزم ب
هوایــی فراتــر از تأثیــرات مســتقیم بــر روی تولیــد 
پنبــه اســت و کل زنجیــره ارزش از جملــه کارگــران 
همچنیــن  و  فــرآوری  و  برداشــت  در  مشــغول 

زنجیره هــای تأمیــن را شــامل می شــود.

ــری  ــگ خط ــا، زن ــی و تحلیل ه ــش بین ــن پی ای
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــه اس ــت پنب ــرای صنع ب
بخــش عمــده ای از پوشــاک وابســتگی زیــادی بــه 

دارد.  آن 

ــک  ــرای ی ــری ب ــاف پذی ــاد انعط ــور ایج ــه منظ ب
آینــده کامــاًل مختــل و مبهــم، تغییــرات گســترده 
بــه ســمت روش هــای پایــدار تولیــد پنبــه بایــد بــا 
ــش  ــرای کاه ــو ب ــه و همس ــد پروازان ــات بلن اقدام
انتشــار کربــن تقویــت شــود و در عیــن حــال 
صنعــت را بــرای فعالیــت در دنیــای کامــاًل متفــاوت 

ــد. آمــاده کن

ــداف  ــدات و اه ــر، تعه ــال حاض ــفانه، در ح متاس
کاهــش انتشــار کربــن در کشــورهای زیــادی 

ــت،  ــده اس ــه ش ــده گرفت نادی

ــش از ۳  ــای بی ــش دم ــه افزای ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــل  ــرن محتم ــن ق ــان ای ــا پای ــانتیگراد ت ــه س درج
اســت. بــرای محــدود کــردن تاثیــرات تغییــرات آب 

ــروز ضــروری اســت. ــاده ســازی ام و هــوا، آم

یک جهش اساسی 
در بازرسی پارچه

بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از ایــراد در پارچه، 
 Uster Q-Bar ۲ .ــت ــاد آن اس ــدم ایج ع
ــاد  ــه ایج ــی پارچ ــی در بازرس ــی اساس جهش

کــرده اســت.

ــن  ــژه در اولی ــه وی ــه را ب ــتم، پارچ ــن سیس ای
ــه  ــکیل پارچ ــم در تش ــه مه ــه – مرحل مرحل
ــی  ــک، بازرس ــی و اتوماتی ــی داخل ــا بازرس – ب

. می کنــد

ــای  ــه مزای ــن مرحل شناســایی مشــکالت در ای
ــال از  ــوان مث ــه عن ــراه دارد، ب ــه هم ــادی ب زی
ــد  ــری می کن ــه جلوگی ــب در پارچ ــاد عی ایج
و بافنــدگان را قــادر می ســازد محصــوالت 
خــود را بــه طــور مــداوم بــا کیفیــت بــاال ارائــه 

ــد. دهن

ــق آن در  ــت دقی ــل موقعی ــه دلی Q-Bar ۲ ب
ــر  ــود، بهت ــار و پ ــته های ت ــی رش ــل تالق مح
ــر  ــک سیســتم نظــارت ب ــوان ی ــه عن اســت ب
شــکل گیری پارچــه توصیــف شــود. ایــن 
ــا  ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــتم ای سیس
بــه محــض بــروز نقــص، عکس العمــل ســریع 
انجــام داده و از از خطاهــای طوالنــی مــدت یــا 

ــرد. ــری ک ــونده جلوگی تکرارش

بــرای ایــن منظــور، ســیگنال های هشــدار 
می دهنــد  هشــدار  اپراتــور  بــه  توقــف  و 
تــا بالفاصلــه مشــکالت را برطــرف کنــد. 
تشــخیص زود هنــگام مشــکالت، احتمــال 
افــت کیفیــت محصــوالت را کاهــش می دهــد 
پــس  بررســی های  بــه  نیــاز  همچنیــن  و 
از تولیــد را بــه حداقــل می رســاند. بــرای 
بافنــدگان، ایــن مزایــا نشــان دهنــده نــوآوری  
کاربــردی و تأثیــر مثبــت بــر بهــره وری و 

ــت. ــت اس کیفی
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ITMA ASIA + CITME 2020 ended 
on a successful note, attracting a 
strong local turnout.

After a delay of 8 months, the seventh 
combined exhibition welcomed visi-
torship of about 65,000 over 5 days.

Riding on positive business senti-
ments, following the post-epidemic 
economic recovery in China, exhibi-
tors were thrilled to be able to have 
face-to-face contact with local buyers 
from the world’s largest textile manu-
facturing hub. In addition, they were 
excited to receive overseas visitors 
who were able to travel to Shanghai.

Yang Zengxing, General Manager of 
Karl Mayer (China) enthused, “Due 
to the Coronavirus pandemic, there 
were fewer overseas visitors, how-
ever, we were very satisfied with our 
participation in ITMA ASIA + CITME.

The visitors who came to our stand 
were mainly decision-makers, and 
they were extremely interested in our 
exhibits and held focused discussions 
with us. As such, we are expecting 
numerous projects in the near future.”

Alessio Zunta, Business Manager, 
MS Printing Solutions, agreed: “We 
are very glad to have participated in 

this ITMA ASIA + CITME edition. Fi-
nally, we were able to meet our old 
and new customers in-person again, 
as well as to launch our latest printing 
machine which received very positive 
feedback at the exhibition. I am happy 
to see that the local market in China 
has almost fully recovered and we 
look forward to next year’s combined 
show.”

The combined exhibition brought to-
gether 1,237 exhibitors from 20 coun-
tries and regions. In an exhibitor sur-
vey conducted onsite with over 1,000 
exhibitors, over 60 per cent of the 
respondents revealed that they were 
happy with the quality of visitors; 30 
per cent reported that they conclud-
ed business deals, of which over 60 
per cent estimated sales ranging from 
RMB300,000 to over RMB3 million 
within the next six months.

Attributing to the success of their 
participation to the vibrant demand 
for more automated and productivi-
ty enhancement solutions in China, 
Satoru Takakuwa, Manager, Sales 
and Marketing Department, Textile 
Machinery, TSUDAKOMA Corp. com-
mented: “Despite the pandemic, we 
had more customers visiting our stand 
than expected. In China, the demand 
for more efficient production and la-

bour-saving technologies are growing 
because costs are increasing every 
year. We’re glad to be able to respond 
to the demand.”

The show owners, CEMATEX, to-
gether with its Chinese partners – the 
Sub-Council of Textile Industry, CCPIT 
(CCPIT-Tex), China Textile Machinery 
Association (CTMA) and China In-
ternational Exhibition Centre Group 
Corporation (CIEC) were also very 
pleased with the outcome of the com-
bined exhibition, praising participants 
for their cooperation and support that 
helped ensure a smooth, successful 
face-to-face exhibition.

Wang Shutian, honorary president of 
China Textile Machinery Association 
(CTMA), said: “The transformation 
and upgrading of China’s industry has 
entered a stage of substantial devel-
opment, and textile enterprises are 
investing in high-end manufacturing 
technologies and sustainable solu-
tions. From the results of ITMA ASIA 
+ CITME 2020, we can see that the 
combined exhibition remains the most 
effective business platform in China 
for the industry.”

Ernesto Maurer, president of CEMA-
TEX, added: “We owe our success to 
the support of our exhibitors, visitors 
and partners. Following this corona-
virus setback, the textile industry is 
excited to move forward. Due to a re-
markable recovery in local demand, 
there is a need to expand production 
capacity quickly.

Besides, textile manufacturers have 
resumed plans to invest in new ma-
chinery to stay competitive. We hope 
to welcome more Asian buyers to the 
next show as many were not able to 
make it to this edition due to travel re-
strictions.”

ITMA ASIA + CITME 2022 will be held 
from 20 to 24 November 2022 at the 
National Exhibition and Convention 
Centre (NECC) in Shanghai. It is or-
ganised by Beijing Textile Machinery 
International Exhibition Co. Ltd. and 
co-organised by ITMA Services.
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The two global denim powerhous-
es join forces to transform and 
introduce new ways of working 

and doing business in the industry.

June 2021 – From competition to vir-
tuous co-opetition: ISKO and Soorty 
announce the signing of a landmark 
technology licensing agreement 
which sees the two companies work-
ing in partnership on the production of 
fabric and garment collections.

The collaboration combines ISKO’s 
renowned expertise in creating best-
in-class, patented technologies with 
Soorty’s extensive vertical produc-
tion network, which will be utilized to 
produce the collections. This unique 
collaboration opens the door to signif-
icant, new business opportunities for 
both companies and will enable them 
to meet customers’ needs on a great-
er scale.

Through this partnership, ISKO and 
Soorty have developed a business 
model that is a first in the industry with 
the potential to change working prac-

tices for the better and unlock value 
for the entire market through the scal-
ing of responsible innovations.

The two players are at the forefront 
of sustainability, inclusivity, technolo-
gy and education in the industry and 
are driven by a shared approach that 
prioritizes synergy, cross-fertilization, 
and a quest for constant improve-
ment.

The first collaborative effort between 
the companies sees the launch of the 
ISKO Future FaceTM by Soorty col-
lection. Created using ISKO’s innova-
tive ISKO Future FaceTM technology, 
it is produced by Soorty specifically for 
the US market. ISKO Future FaceTM 
is a patented woven fabric that looks 
like a knit.

This fabric innovation combines a soft, 
silky finish with comfort, enhanced 
shape retention and a flattering drape, 
while maintaining all the properties of 
true denim.

“With this partnership, we are paving 
the way towards the implementation 
of new best practices that will change 
the industry forever”, said Marco 
Lucietti, ISKO Director of Strategic 

Projects. “We truly believe that going 
beyond the traditional conception of 
competition can really push change 
for the better: a better service for our 
customers, a better business and a 
better future.”

Today’s business landscape is call-
ing out to all stakeholders to create 
connections that help take care of 
the planet and its people. ISKO’s Re-
sponsible InnovationTM approach is 
founded on creativity, competence 
and citizenship and demonstrates the 
company’s effort to make the world a 
better place. Soorty, Pakistan’s larg-
est vertically integrated denim compa-
ny, is committed to a vision of a clean, 
green and fair future for all, which is a 
perfect alignment for this partnership.

“We believe in cooperation over com-
petition. And we believe that this co-
operation – which is the first of its kind 
in the industry – will unlock immense 
value for brands and consumers”, 
said Asad Soorty, Director of Soorty 
Enterprises. “ISKO Future FaceTM by 
Soorty is a truly game-changing offer 
that can be used to create an endless 
array of products, all of which are in 
high demand in both the pandem-
ic and post-pandemic world. We’re 
hugely excited by the possibilities this 
opens up for the market.”
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Turkey Textile 
Export Target in 
2021; $42 billion

Turkey aims to export 
approximately $12 

billion in textiles and $30 
billion in finished garments 
in 2021

By developing lucrative 
agreements with globally 
famous brands and textile 
companies, the Turkish 
textile sector hopes to 
increase its production 
capacity to $100 billion in 
the next few years.

The upward momentum in 
the field of technical textiles 
in recent years, the sector’s 
impressive production 
capacity, and Turkey’s 
strategic position between 
Europe and Asia, according 
to Ahmed Oksuz, President, 
Istanbul Textile and Raw 
Materials Exporters 
Association (ITHIB), offer 
the opportunity for potential 
partnerships that could 
bring tremendous benefits 
to all stakeholders.

In 2021, Turkey aims to 
export approximately $12 
billion in textiles and $30 
billion in finished garments. 
More than a million 
individuals are employed 
in this industry. According 
to Oksuz, the company is 
entirely compliant with EU 
rules and norms, and has 
cut carbon emissions at all 
of its sites.

chine parameters.

With the BRÜCKNER stenter frames 
Elif Iplik can save energy costs, run 
more production in less time and the 
high fabric quality also convinced 
them in the end. All these factors justi-
fy the investment in a more expensive 
machine, in the long run this is defi-
nitely the more favourable decision.

Hayri Taşdemir, General Manager of 
the Elif Iplik Group, wants to remain 
successful with his company in the 
long term:

“The most important thing for us is the 
large production capacity, high quality 
of goods and flexibility. The custom-
ers’ requirements are changing con-
stantly, we have to be able to react to 
them immediately in order to remain 
competitive. With BRÜCKNER and 
INTER TEKSTIL we have definitely 
chosen the right partners!”

Basically, it is part of the philosophy of 
BRÜCKNER and also of INTER TEK-

STIL to develop a lasting partnership 
with customers that will be maintained 
for years. Only in this way can mutual 
trust develop and in the end this con-
tributes to the success of all parties 
involved. True to this motto, BRÜCK-
NER and INTER TEKSTIL have been 
successful in Turkey for more than 40 
years and many long-lasting friend-
ships with customers have developed.

Beyond the measurable advantages 
of the lines, the name BRÜCKNER 
stands of course also for innova-
tive strength, market leadership and 
technological know-how. Together 
with customers BRÜCKNER regular-
ly works on new products and offers 
solutions for niche products and spe-
cial applications.

Also for Elif Iplik there are interesting 
approaches in this field. The compa-
ny is basically open for new product 
developments and optimization of the 
machines, because you can only ex-
ist and be successful as a company 
if you constantly develop yourself and 
your products.
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The Turkish textile company Elif 
Iplik was founded in 1999.

In the beginning, the focus was 
on yarn production and the trade of 
textile raw material, later they added 
their own knitting mill.

The Elif Iplik Group has continued 
to grow and develop and is now one 
of the pioneers of the Turkish textile 
industry. In 2017, the company ex-
panded by building its own dyeing 
and finishing facility.

With daily production of about 40 
tons of fabric required investment in 
many new machines from the start-
up. The German textile machinery 
manufacturer BRÜCKNER was in 
strong competition with local man-
ufacturers from the very beginning.

Due to the considerable investment 
volume, Elif Iplik decided for only 
two stenters by BRÜCKNER and for 
two further stenters by a local manu-
facturer. Since 2018, the dyeing and 
the finishing are successfully in op-

eration and the new lines are all pro-
ducing directly side by side, so Elif 
Iplik has a direct comparison of the 
two stenter manufacturers, which 
will prove to be very important for 
them later on.

Elif Iplik has long been active and 
successful not only in Turkey, but 
now exports to many European 
countries such as Italy, France, Por-
tugal, Spain, Poland and Great Brit-
ain.

There are also more and more cus-
tomers for the company in inter-
national markets such as Russia, 
Brazil, Argentina or North African 
countries such as Tunisia, Morocco 
or Algeria. As a result, production 
capacities have to be constantly ad-
justed, most recently at the end of 
2020 for a additional 10 tons of tex-
tile production per day. Thus, the ac-
quisition of a stenter was once again 
on the agenda.

During the last two to three years, 
Elif Iplik had enough time to com-

pare the BRÜCKNER lines with the 
other two local machines, especially 
with regard to quality, energy efficien-
cy, user-friendliness, maintenance 
and productivity. Despite a certain 
price difference, they clearly decided 
to buy another BRÜCKNER line.

The advantages offered by a BRÜCK-
NER machine are obvious: Both 
BRÜCKNER staff and colleagues of 
the Turkish BRÜCKNER agency IN-
TER TEKSTIL were constantly at the 
customer’s side from the very begin-
ning and supported him throughout 
with words and deeds.

During the commissioning of the lines, 
the complete operating team at Elif Ip-
lik was extensively trained and various 
types of training for the operation of 
the line were carried out. Afterwards, 
BRÜCKNER regularly supported the 
customer with regard to cleaning and 
maintenance and gave technological 
tips for the optimum setting of the ma-

BRÜCKNER CONVINCES WITH HIGHEST PERFORMANCE 

Hayri Taşdemir, General Manager of the Elif Iplik Group
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Here you can find most of 
textile manufacturers in 

Kenya with design, production 
and distribution of quality clothing 
and fabrics which are generally 
made through weaving, knitting, 
binding or crocheting.

1. Spin Knit Limited

2. Rivatex East Africa Limited

3. Thika Cloth Mills

4. Sunflag Textile & Knitwear Mills

5. Spinners & Spinners Ltd

6. Fine Spinners Ltd

7. Alliance Garment Industries Ltd

8. KEMA East Africa Ltd

9. Supra Textiles Ltd 

10. Special Towel Manufacturers 

11.  United Footwear Ltd

12. African Leather Industries Ltd

13. C&P Industries Limited

14. Bantu Shoes

15. Peponi Footwear Industries

16. Macquin Shoes Ltd

17. Crown Industries Ltd

18. Adix Ltd

19. United Aryan EPZ ltd  

20. Brother Knitwear factory Ltd 

21. Alliance Garment Industries 

22. Kenyamasken Garments Ltd

23. Spin Knit

24.  Ken Knit (Kenya) Ltd 

25. Kenya Association of Manufacturers

27. Exporting Processing zone Authorities 

28. Ashton Apparel EPZ  

29. Cotton Development Authority 

30. Association of Fashion designers  

31. Kenya Private Sector Alliance 

32. Kenya Revenue Authority 

33. Kiboko Leisure wear Ltd 

34. KIKOROMEO (Kiro Ltd)  

35. Kimili Africa  

36 Kitui Ginneries Ltd 

37. LOULOU CREATIONS 

38. Makueni Ginnery Makueni 

39. MEFA Creations Nairobi 

40. Micro & Small Enterprises 

41. Midco Textiles (EA) Ltd  

42. New wide Garments Kenya

43. Rupa Mills (EPZ) ltd 

44. Sandstorm  

45. Technology Development Center 

46. Tosheka Textiles Makueni 

47. TSS spinning & weaving mills  

48. Ultra Kenya Ltd  

49. Africa of Women Entrepreneur

50. Alltex EPZ Ltd Ruiru 

51. Alpha Knits Limited  

52. Equator Apparels  
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number of world buyers and these 
figures can grow when we enhance 
our competitiveness and diversify our 
markets. 

Kenya can borrow best practices from 
Bangladesh, a rising giant exporter 
of textiles and apparels.  Bangladesh 
exports about 33 billion dollars worth of 
apparels to the world. 6 billion of these 
exports are to the United States while 
about 27 billion are to the European 
Union and the rest of the world.

Putting these figures into perspective, 
Bangladesh’s textiles and apparels 
exports are about 700 billion Kenya 
Shillings higher than Kenya’s 
2017 National Budget. Secondly, 
Bangladesh exports performed about 
18 times better than Kenya in the US 
market in spite of the fact that Kenya 
enjoys duty free access to the US 
market which is not the case with 
Bangladesh. Thirdly, Bangladesh 
performs very well in the European 
market, in spite of the fact that both 
Kenya and Bangladesh have duty free 
access to that market.

The textiles and apparels sector has 
historically been the pioneer industry 
that drives industrialization around 
the world. An analysis of major 
international companies illustrates 
this as many of them started out with 
operations in the textiles and apparels 
sector value chain. The situation is 
not different in Kenya as many of 
Kenya’s top companies have their 
genesis in the textiles and apparels 
sector. The growth of the value chain 
in Kenya will translate to more players 
in the manufacturing space and who 
will ultimately diversify into other 
manufacturing sectors.

The sector has the ability to fill in 
the gaps in our economy, our social 
challenges and our industrialization 
journey. With the coming of the 4th 
industrial revolution and the changes in 
the global manufacturing, consumption 
and sourcing dynamics; Kenya lies at 
a good position to turn the waves into 
energy that will propel the country to 
the next frontier.

✅
LIST OF LOCAL COMPANIES 
IN THE KENYA TEXTILE AND 
APPAREL SECTOR 
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window of time to capture market 
opportunities duty and quota-free. 
Kenya is in a strong position to 
capitalize on AGOA: the country 
already captures more than 
a third of all apparel exports 
from Sub-Saharan Africa to the 
US. In addition, 70 percent of 
Kenyan apparel firms have a 
US dominant market orientation. 
Other initiatives to strengthen 
manufacturing have been the 
new government's favourable tax 
measures, including the removal 
of duty on capital equipment and 
other raw materials. 

The key challenges are:

 • Lack of policy coherence and 
institutional alignment, 

• Low level of value addition and 
a disconnect between the apparel 
sector and the rest of the value 
chain segments, 

• Supply side constraints with 
regards to quality and price of 
fabrics, with focus on afro-centric 
cloth and garments, 

• Weak business environment, 

• High cost of production and built-
in systemic inefficiencies, 

• Lack of market readiness, 

• High cost and difficulties to 
access credit and finance, 

• Predominance of SMEs 

operating in the informal sector, 

• Lack of visibility of the Kenya’s 
design capabilities and absence 
on the formal retail platform, 

• Illicit imports and negative 
impact of second hand clothing,

• Lack of a clear national policy on 
textile and apparel.

Main Cotton Growing Areas In 
Kenya

Cotton is one of the main cash 
crops grown in Kenya. Kenya 
currently produces an average 
of 25,000 bales of cotton, which 
is way much below the current 
demand of about 200,000 bales. 
This means that a lot of cotton is 
imported from other neighbouring 
countries to cover the deficit.

Cotton is drought tolerant and 
is mostly grown by small scale 
farmers in semi-arid regions 
in the country. It takes about 
6 to 8 months to mature. In 
Kenya, cotton is sown between 
April- June and harvested from 
November- February.

• Siaya                  • Lamu

• Homa Bay          • Tana River

• Embu                  • Kitui

• Meru                   • Machakos

• Kirinyaga             • Makueni

• Part of Busia County

Why the Textiles and Apparels 
Sector?

The textiles and apparels 
sector has been identified as 
a priority sector by the Kenyan 
Government. Its prominence in 
the manufacturing pillar under 
the Big 4 Agenda and the Kenya 
Industrial Transformation Program 
is a manifestation of its soft spot 
in the government’s thought 
processes. But why should the 
government concentrate on 
growing the textiles and apparels 
manufacturing sector?

Kenya has an unemployment 
rate of 39.1%. The textiles and 
apparels sector has the ability 
to create a large number of 
employment opportunities within 
a short duration of time. The 
development of sector’s farm 
– fashion value chain presents 
the country with immense 
opportunities in cotton farming, 
textile mills and apparels/fashion 
industry. A fully developed 
value chain has the capacity 
to employ about 10% of the 
country’s population. Additionally, 
cotton farming and apparels 
manufacturing are very labour 
intensive; thus being a source 
of much needed employment 
opportunities. The value chain 
is also an important driver of 
inclusivity as it employs women in 
excess of 60%.

The textiles and apparels 
sector is currently a critical 
foreign exchange earner in the 
manufacturing industry. Kenya as 
at now is the largest exporter of 
apparels under AGOA with about 
Ksh. 35billion worth of exports 
in 2017. With the changes in the 
global apparels sourcing supply 
chain in the world, Kenya has 
been able to attract a substantial 
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Nevertheless, only a fraction 
of that land is under cotton 
cultivation. Current production 
of cotton lint in Kenya is 
approximately 7,000 tons versus 
a potential production of 200,000 
tons of lint or 750,000 tons of 
seed cotton. 

The production has been volatile 
for the last few years and has 
not been sufficient to meet the 
domestic mill requirement. As a 
result, Kenyan firms import cotton 
from neighboring cotton-producing 
countries such as Uganda and 
Tanzania.

The Kenyan textile and apparel 
value chain consists of input 
providers, yarn spinning 
companies, semi and wholly 
integrated weaving / knitting / 
dyeing / finishing mills and plants, 
and design and sewing firms. 

The sector is under the auspices 
of the MOIED and is supported by 
broad private sector associations 
and training institutes. Crucially, 
no single association exists to 
represent the apparel and textile 
sector as a whole vis-à-vis the 
government and each other. Of 
Kenya’s top ten apparel exports, 
six are cotton products and four 

are man-made fiber products. 
Almost half of Kenya’s apparel 
exports to the US are in women 
and girls’ cotton trousers, slacks, 
and shorts, and manmade fiber 
slacks, breeches, shorts, knit 
shirts, and blouses. 

The apparel sector in Kenya has a 
three tiered structure: in the EPZ, 
there are 21 large companies, 
and outside the EPZ there are 
170 medium and large companies 
and more than 70,000 micro and 
small ones. Raw materials and 
overheads are the main cost 
drivers of these firms. 

The government of Kenya's 
Vision 2030 identifies the garment 
and textile sector as a driver of 
industrialization. Currently the 
sector contributes to 7 per cent 
of the country's export earnings. 
Sub-Saharan Africa. Kenya. 
Textile, leather, garment, shoes 
and textile services. It employed 
about 30 percent of the labour 
force in the national Cotton 
Farming Ginning Weaving& 
Knitting Dyeing & Finishing 
Garment Making manufacturing 
sector. 

The industry also supports the 
livelihoods of over 200,000 
small-scale farmers by providing 
markets for cotton.

Opportunities for Investors 

The main policy instruments for 
promotion include a combination 
of tariffs and import quotas 
supported by foreign exchange 
allocation measures. In March 
1996, the presidents of Kenya, 
Tanzania, and Uganda re-
established the East African 
Community (EAC). The EAC's 
objectives include: harmonizing 
tariffs and customs regimes, 
free movement of people, and 
improving regional infrastructures. 
In March 2004, the three East 
African countries signed a 
Customs Union Agreement. 
Kenya's inclusion among 
the beneficiaries of the US 
Government's African Growth and 
Opportunity Act (AGOA) has given 
a boost to manufacturing in recent 
years. 

Since AGOA took effect in 2000, 
Kenya's clothing sales to the 
United States increased from 
US$44 million to US$270 million 
(2006). AGOA was set to expire 
at the end of 2015, and this may 
have spurred companies to grow 
to take advantage of its last few 
years.

AGOA was renewed in June 
2015 for another 10 years. This is 
expected to be a game-changer 
as it provides both investors and 
companies with a significant 

ARTICLE
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ONLINE CLOTHING STORES IN 
KENYA

Online Shopping stores have 
basically revolutionized how many 
people do their shopping and 
online cloth stores are just some 
of the major players in the Kenya 
online shops’ industry.

www.tiqueabouclothing.com 
www.kilimall.co.ke 
www.saraiafrique.com 
www.styleconnection.co.ke 
www.vivoactivewear.com 
www.airionline.com 
www.2nu.co.ke

https://www.youtube.com/watch?v=2VKKyiRIJ2o
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per cent compared to 6.5 per cent 
in the corresponding quarter of 
2018 according to Kenya National 
Bureau of Statistics. The growth, 
albeit significantly slower than that 
of the first quarter of 2018, was 
mostly supported by growths in 
the service sector industries such 
as wholesale and retail trade, 
transportation, accommodation 
and food services, financial and 
insurance activities.

Cotton, Textiles and Apparel 
Industry Structure 

The cotton, textiles and apparel 
(CTA) industry is Kenya’s second 
largest manufacturing industry 
after food processing and has 
been classified as a core industry. 
Kenya’s CTA manufacturing value 
chain comprises researchers, 
ginners, farmers, spinners, input 
suppliers, textile manufacturers 
and extension service providers, 
to name but a few. It is estimated 
that approximately 40,000 farmers 
are involved in cotton farming, 
while the overall sector provides 
livelihood to approximately 
200,000 households according 
to Kenya Investment Authority 
(2016). 

Cotton in Kenya is mainly grown 
by about 30,000 to 45,000 
smallholder farmers in arid and 
marginal regions, under rain-fed 
conditions on small land holdings 
of about one hectare. 

Most of the country’s cotton 
is cultivated in the Coast 
Province, Western Province and 
Eastern Province, and the rest 
is cultivated in Central and Rift 
Valley Provinces. Kenya has an 
estimated 385,000 ha of land that 
is suitable for cotton – 350,000 
rain-fed and 35,000 irrigated – 
with a production potential of more 
than 300,000 tons of cotton seed. 
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growth forecast for 2020 stands 
at 5.9%. Growth in 2018 was 
driven by favorable harvests, a 
resilient services sector, positive 
investor confidence and a stable 
macroeconomic environment. 

Nonetheless, the demand side 
shows significant slack with 
growth driven primarily by private 
consumption while private sector 
investment remains subdued. So 
far in 2019, a strong pick-up in 
economic activity was underway 
for Q1 of 2019 as reflected by 
real growth in consumer spending 
and stronger investor sentiment. 
A current press realize of the 
world bank has read Kenya’s 
Economic Outlook remains stable 
amid threats of drought in 2019. 
Speaking of sustainability, the 
government has set an action 
plan agenda of The “Big Four” 
priority projects: Enhancing 
Manufacturing (9.2% to 20% of 
GDP by 2022), Food Security and 
Nutrition, and Universal health 
coverage and affordable housing.

Overview of the Textile Industry 
in Kenya

Economic history shows that 
the clothing and textile industry 
played an important role in 
the industrialization of today’s 
developed countries. This is 
because of the industry’s unique 
characteristics of being labour 

intensive and its links with other 
sectors of the economy such 
as agriculture. More strongly, it 
has been even suggested that 
developing countries wishing to 
industrialize should begin with 
clothing and textile industries, 

studies indicate. Last year, Al 
Jazeera, had just read the fact 
that Kenya looks to boost local 
textile industry. However, it 
highlighted the impediments out 
surfaced in this sector in Kenya. 
Second-hand clothing donations 
are creating a dilemma for the 
Kenyan economy and the growing 
trend of imported second hand 
clothing. Government figures 
show that in 2014, second 
hand clothing contributed $95m 
to the Kenyan economy that 
grew to $128m dollars by 2016. 
Following the Economic activity 
being notably subdued in the first 
quarter of 2019, relative to the 
performance recorded in the same 
quarter of 2018. During the period, 
the economy expanded by 5.6 
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Introduction 

The Republic of Kenya is 
a country in Africa with 47 

semiautonomous counties 
governed by elected governors. 
At 580,367 square kilometers 
(224,081 sq mi), Kenya is the 
world's 48th largest country by 
total area. 

With a population of more than 
52.2 million people, Kenya is 
the 27th most populous country. 
Kenya's capital and largest city 

is Nairobi while its oldest city and 
first capital is the coastal city of 
Mombasa. 

Kisumu City is the third largest 
city and also an inland port on 
Lake Victoria. Other important 
urban centers include Nakuru and 
Eldoret.

Kenya’s economic growth

Kenya's macroeconomic outlook 
has steadily posted robust growth 

over the past few decades mostly 
from mega-infrastructure road 
and railway projects. However, 
much of this growth has come 
from cash flows diverted from 
ordinary Kenyan pockets at the 
microeconomic levels. In 2017, 
Kenya ranked 92nd in the World 
Bank ease of doing business 
rating from 113rd in 2016 (of 190 
countries). Kenya’s real gross 
domestic product is projected to 
grow by 5.7% in 2019, a slight 
decrease from the estimated 
5.8% growth experienced in 2018, 
according to the new World Bank, 
Kenya’s Economic Update. 

While the medium-term growth 
outlook is stable, Kenya’s 
economic growth is said to be 
soften this year. Mainly due to 
erratic weather conditions which 
will have a direct negative impact 
on agricultural products (The key 
driver of growth in Kenya and 
a major contributor to poverty 
reduction). 

the report notes that recent 
threats of drought and continued 
subdued private sector 
investment could drag down 
growth in the near-term. The 
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The Covid-19 pandemic that hit 
the world a year ago has also 
severely impacted the textile 

machinery sector.

At ACIMIT ’s general assembly, the 
association representing the Italian 
textile machinery manufacturers, this 
was seen as an opportunity to consid-
er what the sector had lost in 2020, 
while also presenting a variety of fu-
ture projects to relaunch the industry.

In 2020, Italy’s production of textile 
machinery fell by 22% compared to 
the previous year, with a similar drop 
in exports (-21%).

Weighing heavily on this situation was 
a near total stop in production be-
tween the first and second quarter of 
2020, while the recovery in the sec-
ond half of the year was only partial.

Travel restrictions have contributed 
negatively to performance in the in-
dustry, and still do not allow compa-
nies to seize the opportunities created 
by a recovery of the textile sector.

ACIMIT president Alessandro Zucchi 

commented that, “in this first half of 
2021, however, the overall econom-
ic situation appears to be improving 
both in terms of exports and in our 
own domestic market in Italy. The 
resumption of trade fair events in at-
tendance in our sector has provided a 
positive sign of a progressive return to 
normal business conditions.”

Nonetheless, for many companies 
the pandemic’s legacy has also had 
a positive side. “Entrepreneurs in the 
industry have realised the urgency of 
enacting a digital transformation of 
their business,” stated Zucchi.

 “This is precisely why ACIMIT has ac-
celerated its Digital Label project for 
certifying Italian textile machinery that 
adopt a common set of data, in order 
to more easily integrate with the oper-
ating systems of their client business-
es (ERP, MES, CRM, etc.).”

“The competitive edge of each indi-
vidual company, as for the entire in-
dustry,” recalled ACIMIT’s president, 
“will increasingly depend on the level 
of digitalization to which we will have 
been able to elevate our produc-
tion and organizational processes. 

ACIMIT’s digital certification wants to 
achieve this goal.”

In addition, the general assembly 
confirmed Alessandro Zucchi, who 
is CEO and partner of the company 
Ferraro, as the ACIMIT’s president for 
two more years. Also confirmed were 
the charges of Federico Businaro as 
vice president (Santex Rimar Group), 
Cristian Locatelli (Marzoli, Camozzi 
Group) and Andrea Piattelli (Unitech). 
The latter are joined by Ugo Ghilardi 
(Itema Group), elected vice president 
for the first time.

Lastly, during the assembly ACIMIT 
awarded a historic group of associat-
ed machinery producers, which since 
ACIMIT’s founding in 1945, or from its 
inception (companies that entered the 
group prior to 1950), have been a part 
of the Association. 

These companies are: Crosta, Gaudi-
no, Marzoli, Mezzera (a brand owned 
by Reggiani), Noseda, O.C.T.I.R. (an 
Autefa Solutions Italy brand), Reg-
giani, Sant’Andrea, Savio and Zonco.

PANDEMIC ACCELERATES DIGITAL TRANSFORMATION 
PROCESS IN TEXTILE SECTOR

Report
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Thanks to an alternative back 
coating (ABC) process, Au-
toneum carpets are now be-

coming even more environmental-
ly friendly: By replacing the latex 
commonly used in standard back 
coatings with thermoplastic mate-
rial, the recyclability of carpets at 
the end of product life is further 
improved.

In addition, the innovative manu-
facturing process greatly reduces 
water and energy consumption 
and thus CO2 emissions in pro-
duction.

Lightweight, textile-based carpet 
technologies such as Di-Light or 
Relive-1 significantly improve the 
environmental performance of car-
pets. For example, Di-Light-based 
carpets consist of up to 97% re-
cycled PET; aside from that, they 
are around 20% lighter than con-
ventional needle punch carpets, 
thus contributing to lower fuel con-

sumption and CO2 emissions from 
vehicles.

In addition, Autoneum needle 
punch carpets are now even more 
sustainable thanks to the innova-
tive ABC process, which uses a 
thermoplastic adhesive instead of 
latex in the back coating: Unlike 
latex, thermoplastic adhesives 
can be heated and melted down 
together with the carpet compo-
nents made of pure PET at the 
end of the product life cycle, which 
facilitates recycling considerably.

Furthermore, since the fibers of the 
thermoplastic mono-material are 
easier to open, carpet cut-outs can 
be reclaimed more easily, thereby 
reducing the consumption of nat-
ural resources as well as waste 
volumes and thus CO2 emissions. 
The environmental performance 
of Autoneum’s needle punch car-
pets, which already contain a high 
proportion of recycled PET, is thus 

further improved.

Moreover, back coatings without 
latex improve the sustainability 
of carpets not only thanks to bet-
ter recyclability at the end of the 
product life cycle. Since the appli-
cation of the thermoplastic adhe-
sive using the innovative ABC pro-
cess consumes significantly less 
energy than the production of la-
tex-based back coatings and does 
not require any water at all, the 
environmental impact can already 
be minimized in the manufacturing 
process.

Additionally, thermoplastic adhe-
sives developed in-house by Auto-
neum will open up new possibili-
ties in the future for adapting back 
coatings to the individual needs of 
vehicle manufacturers in terms of 
their acoustic performance, stiff-
ness and abrasion resistance.

Models from various customers 
in Europe and North America are 
already equipped with latex-free 
needle punch carpets from Au-
toneum. In the near future, back 
coatings with thermoplastic adhe-
sives will also be used for Autone-
um’s tufted carpets. Production of 
the new, even more sustainable 
generation of tufted carpets is 
scheduled to start in early 2022.

Autoneum carpets now even 
more eco-friendly

Autoneum carpet systems already meet the highest standards of sustainable 
mobility due to their high content of recycled fibers.

1717
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The lead theme for DOMOTEX 2022 
puts the topics of health and wellbe-
ing, naturalness and sustainability 

on center stage for a fresh perspective on 
the world of carpets and floor coverings.

Hannover, Germany. As DOMOTEX pre-
pares to enter its 33rd season from 13 to 
16 January 2022 in Hannover, “COVER 
NEW GROUND” has been announced as 
the show’s lead theme.

The theme has been chosen as a way of 
giving center stage to topics of major cur-
rent and future societal relevance, namely 
natural and sustainable environments for 
work and living.

As such, COVER NEW GROUND also 
stands for a fresh take on floors and floor 
coverings as the veritable foundation of 
interior design. New applications, trends 
and innovations are all waiting to be dis-
covered at DOMOTEX 2022 .

Even with as much as six months still to go 
until the gates open to visitors, 95 percent 
of the available floor space has already 
been booked. The show’s organizers and 
exhibitors are correspondingly optimistic, 
and looking forward to a lively event in 
January – not least due to this being the 
first Hannover-based trade show in quite 
some time to be staged as a physical, on-

site event, with digital participation options 
also available.

Referring to the show’s lead theme, So-
nia Wedell-Castellano, Global Director 
of DOMOTEX at Deutsche Messe, ex-
plains: “The mindful use of resources, the 
pursuit of a circular-flow economy, new 
approaches to sourcing, health and well-
being at home and at work, the wave of 
online trade permeating every segment of 
modern life – all this is of key relevance to 
society, and is thus also shaping the floor-
ing industry and DOMOTEX as its flagship 
fair.

‘COVER NEW GROUND’ explores how 
sustainable and healthy materials are 
making huge inroads into living and work-
ing environments, as well as how floor 
coverings are rising above the floor-bound 
realm to star as innovative decorative ele-
ments in totally new roles.

COVER NEW GROUND is about being 
innovative, exploring new horizons and 
breaking new ground. The name of the 
game is creating healthy, sustainable and 
at the same time inspiring spaces. But 
DOMOTEX also covers other hot topics 
affecting the sector, among which are the 
challenges, risks and opportunities creat-
ed by supply bottlenecks, as well as prom-
ising ways of responding to them,” sums 

up Wedell-Castellano.

“New Coverings”, “New Grounds” and 
“New Ways to Market”: three focus topics 
to underpin the DOMOTEX lead theme

“New Coverings” addresses today’s grow-
ing interest in healthy living and working 
environments, a commitment to environ-
mentally friendly materials and manufac-
turing processes, and the circular econo-
my with the aim of creating balanced and 
at the same time trend-conscious spaces 
for living and well-being. “New Coverings” 
focusses on innovative solutions and 
products that play into circular-flow objec-
tives.

The second focus topic – “New Grounds” 
– features sophisticated flooring applica-
tions in the contract business, e.g. the out-
door use of carpets, wood and composite 
flooring or the merging of indoor and out-
door areas. In other inspired applications, 
flooring and floor coverings are used for 
wall decoration purposes, or even as 
an integral part of furniture and fabrics, 
demonstrating just how versatile and im-
pactful they can be in defining the look 
and feel of interior environments.

“New Ways to Market” – the third and last 
focus topic – highlights the importance 
of adeptly responding to changing con-
ditions. Markets are subject to constant 
change, e.g. in terms of import and export 
conditions, supplier relations, digital ser-
vices and the appearance and rise of new 
online trading platforms, all of which are 
changing the face of the economy.

As a global marketplace and source of 
inspiration, DOMOTEX 2022 will address 
the key issues facing the flooring industry 
and provide answers to all the questions 
on participants’ minds. The next edition 
will be held as a hybrid event from 13 to 
16 January (Thursday through Saturday) 
at the Hannover Exhibition Center.

“COVER NEW GROUND”: Breaking 
new ground with DOMOTEX 2022
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The event, which will take 
place on September 17, 18 
and 19, will be a unique op-

portunity to meet again

Madrid, July 19, 2021 - MOMAD, 
the International Fashion, Textile, 
Footwear and Accessories Fair is 
a reality, and during the dates in 
which it is held, it will become a 
space where exhibitors and pro-
fessionals can once again feel the 
excitement of fashion and boost 
the sector.

The event, which has become 
the most important in southern 
Europe, will host more than 150 
companies that have already 
confirmed their presence, among 
which the participation of interna-
tional companies stands out in this 
new on-site edition. Thus, MO-
MAD will bring together exhibitors 
from Colombia, France, Greece, 
Italy, Poland, Portugal, the United 
Kingdom and Turkey.

With this in mind, MOMAD has 
developed the “Because It Makes 
Sense to Return” campaign to 
motivate, encourage and boost 
the fashion industry’s desire to 
strengthen its business and the 
sector. MOMAD seeks to excite, 
touch the heart and, above all, to 
raise awareness of the importance 
of the fashion, textile, footwear 
and accessories sector.

Sense of touch in fashion

The campaign alludes to the five 
senses through which fashion 
is perceived and felt. One of the 
most special is touch, the desire to 
again physically feel the emotion 
of every quality of fashion. Touch-
ing a piece of clothing, an acces-
sory or a fabric becomes a unique 
sensation, which can only be per-
ceived upon physical contact.

This is where the importance of 

this sense linked to design, fab-
rics and materials and fashion 
creations lies.  The texture of an 
item, or the impact of that first time 
you encounter it, generates a spe-
cial bond that only occurs through 
physical contact. To understand 
fashion, footwear or accessories 
it is vital to establish that contact, 
that journey that MOMAD will fa-
vor through perception through 
one’s senses.

This sensory experience can be 
experienced at MOMAD, from 
September 17 to 19 in Hall 8 of 
IFEMA MADRID. The fair will be 
held in hybrid format and will be 
the best reflection of the momen-
tum that will favor the return to ac-
tivity in this sector.
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THE IMPORTANCE OF PHYSI-
CAL CONTACT WITH FASHION 
AT MOMAD
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▶ As you know, 2020 was a 
nightmare and the pandemic 
is still dominating the whole 
world. How will you define 
the evaluation of the Indian 
Textile Industry during this 
pandemic?

Honestly, before the pandemic 
occurred, we were just a regu-
lar startup struggling our way to-
wards growth. But with the rise 
of infected covid-19 patients, 
the lockdown was declared and 
during the lockdown, more and 
more people started approach-
ing and demanding us for our 
product.

It took me by surprise at first 
but we soon had to buckle up 
and deliver to everyone! In a 
year’s time, we are a team of 5 
to 20+ members catering to the 
market demands. So yes busi-
ness is impacted positively and 
we are confident in paving our 
way towards the growth of our 
company.

It is said that Difficult roads often 
lead to beautiful destinations. I 
feel 2020 was one of those dif-
ficult roads for the textile indus-

try but we have tried our best to 
utilise these days and there is a 
beautiful destination waiting for 
all of us in the near future.

Also, the Indian textile sector 
has a very strong fight back 
power and we all will see that 
it will definitely bounce back 
with a good trade number along 
with a very positive approach to 
growth.

▶  What according to you is 
the reason for the increase in 
exports of Indian textiles in 
the previous decade?

India has always been a major 
supplier of fine quality textiles 
to the world. With the fulfil-
ment of the demand and sup-
ply gap, we have been able to 
rise above most of the other 
nations. Looking back a few de-
cades, it is easy to say that the 
Indian Textile Industrys’ growth 
has been phenomenal.

Many historic policies and re-
forms have been made in the 
past, which have eventually 
brought us here today to grow 
our market even more.

The adaption of digitalisation 
has helped the textile industry 
to be globally available and has 
brought the market closer to the 
manufacturers

14
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When we speak about biofu-
els we need to understand that 
there are many factors and pro-
cedures to consider and not ev-
eryone can do it. 

So it is not as easy to get into 
that sector as we usually think. 
There are lab procedures, 
machine technicalities and in-
depth knowledge of science 
needed to work with biofuels. 
And I have a masters degree in 
business administration, so I’m 
aware of the market trends and 
how I can cater to them within 
different market fields.

I also met my co-founder of 
Hemp Affair during my last job 
and realised that textile is our 
strength and we together have 
end to end solutions from fibre 
to fabric. The demand for textile 
products in the market is easi-
ly measurable and known. The 
fact that India ranks second as 
the textile hub of the world also 
pushed us into this field. India 
has outstanding recognition for 
its handlooms and we felt that 
this is what we can give out to 
the world at large!

▶ What are the special char-

acteristics of hemp textiles? 
Why is it a good choice for 
sustainable fabric lovers?

Hemp textiles have proven to 
be UV resistant, 3x times stron-
ger than cotton and the stron-
gest and long-lasting fibre ever. 
The lifespan of hemp fabric is 
more than 10 years

because it doesn’t degrade 
as much as other fibres do. It 
can be blended with all types 
of natural and synthetic fibres 
which makes it even more use-
ful. Hemp production doesn’t 
require many chemicals which 
helps in increasing its durability.

These are some of the ma-
jor characteristics which might 

make you think of an eco-friend-
ly shift.

▶ How will you evaluate In-
dia’s Hemp Fibre production?

Hemp fibres were used for 
the production of huge boats, 
ropes, paper and lamp fuels 
in the 16th century, however, it 
was banned due to its famous 
brother marijuana. But with the 
increase of climatic change, 
many scientists have come for-
ward to introduce hemp once 
again as a very crucial plant.

Looking minutely into the Indi-
an hemp production, the gov-
ernment of India has given 
legal growing rights to certain 
states to continue using it for 
medicinal purposes. However, 
with the global interest in the 
economic sector of hemp, India 
too has started to understand 
the importance of hemp and in-
crease its production capacity. 
The evaluation is steady but it 
definitely is seeing the daylight.
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▶ Give us a brief background 
about yourself and how you 
started Hemp Affair?

My name is Arpit Agrawal and 
I am the Co-Founder of Hemp 
Affair. I have a bachelor’s de-
gree in information technology 
and a master’s degree in busi-
ness administration and man-
agement. I have over 5 years 
of experience as a Senior Soft-
ware Engineer.

It’s interesting to talk about 
how I started with Hemp Affair 
because it was simply another 
day when I was reading an ar-
ticle on an online portal called 
“your story” about hemp which 
was a complete eye-opener for 
me. I had no idea there exists a 
plant for almost every aspect of 

our social, environmental, and 
economic world.

Hemp is a proven solution to all 
of our water, land, and global 
warming concerns, as well as 
of the fast fashion industry. It 
has so many advantages that 
it cannot be compared to any 
other fibre. Hence, I got the cu-
riosity to dig deep into knowing 
about hemp and how can I ful-
fil the demand and supply gap 
through it.

▶ Currently, there’s a lot of 
buzz about sustainability in 
the textile industry. Why has 
sustainability become such 
an important aspect than 
ever?

All the processes of a textile 

manufacturing company harm 
the environment in some way 
and now is the time when we 
adapt to sustainable methods 
to see a happy/green future. 
Some of the numerous strate-
gies that we have personally 
chosen to preserve our sustain-
able environment range from 
procuring raw materials without 
fertilisers to applying dyes with-
out chemicals.

The world is evolving so rapidly 
concerning trends and choices 
that many of us are overlook-
ing the importance of climate 
change. In school we are taught 
about utilising the 3 R’s, Re-
duce, Reuse and Recycle but 
how far have we understood its 
importance?

▶ How did you get the idea 
that you want to manufacture 
fabrics with hemp, and not 
enter into biofuels or other 
industrial products?
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There’s Infinitely More To Hemp

Interview with Mr Arpit Agrawal – Co-Founder of Hemp Affair
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compliment in the towel printing 
industry. It is a superior product 
that is still of limited acceptance 
in some markets.

What can you tell us about 
the quality of the machine 
and the printheads?

All has come as advertised and 
promised by the vendor. No 
complaints at all.

Any comments on the af-
ter-sales support of ZIMMER 
AUSTRIA?

All required support has been 
on the point. They have been 
by our side through thick and 
thin.

COLARIS Digital Inkjet Print-
ing Systems from ZIMMER 
AUSTRIA

The workhorse for any kind of 
heavyweight fabric and volumi-
nous substrate incl. upholstery 
fabrics, velour, terry fabric and 
carpet products.

With a vast experience in digital 
printing incl. various multina-
tional towel producers, we are 
the right partner to convert any 
design idea into high quality, 
value-added terry towels.

COMPELLING FEATURES

What makes a COLARIS 
printer an outstanding solu-
tion for terry fabric printing?

Experience and know-how 
gained from heaviest textile 
substrates, incl. woven carpet 
with a weight of up to 3,200 gsm

Solid and sturdy construction of 
the printer and all it’s print line 
components

Flexible layout that offers vari-
ous options for a fully integrat-
ed towel print production

Penetration booster system to 
work with ready for inkjet print-
ing fabric

Optional features such as:

✅ Analog or digital inline 
pre-treatment system

✅  Inline weft alignment system

✅  Automatic cross border de-
tection with design positioning 
to stay registered even with 
varying towel length

✅ Variety of different dryer 
solutions

✅ Inline fixation with SHS Su-
praFIX curing system

✅ Loop steamers for offline 
dye fixation

✅ SupraWASH for start-ups 
and small towel production 
units
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Highly reputed towel man-
ufacturer Shrinath Cotfab 
from Maharastra, India 

has invested into a COLARIS 
Digital Towel Printing System in 
2019.

The COLARIS.64-2600 is 
equipped with 32 Starfire™ 
M-type printheads and is com-
plemented by a Bianco pin-
wheel weft alignment system. 
Additionally, the print line is 
fitted with CHR-DPT inline ink-
jet pre-treatment system and 
prints wet on wet with reactive 
inks. The dryer is a direct sup-
ply from Indian manufacturer 
Yamuna Machine Works Ltd.

Since start-up of the COLAR-
IS print line, the company has 
constantly increased produc-
tion capacity of digitally printed 
towels and continuously devel-
ops their market share, includ-
ing global export.

Mr Amit, after more than one 
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year of production with a CO-
LARIS Digital Towel Printing 
System, how do you com-
ment your experience?

COLARIS is a brilliant machine. 
It has a lot of moving parts 
which might be daunting. Nev-
ertheless, ZIMMER technical 
team has trained our operators 
and service staff who become 
real professionals to run op-
erations smooth and efficient. 

With the professional support 
by ZIMMER AUSTRIA, it has 
become a smooth-sailing ride.

How do you see the future 
in towel printing? Will digital 
printing replace traditional 
screen printing, or will it re-
main a complementary op-
tion?

We believe digital will be a nice 

right – Mr. Amit Chandak (CEO) / left – Mr.Himanshu Sharma (Technical Head)

COLARIS DIGITAL TOWEL PRINTING
SHRINATH COTFAB, INDIA – A SUCCESS STORY
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Thanks to 4D-KNIT, KARL 
MAYER has redefined the 
notion of warp knitted spac-

er fabrics.

The term represents a completely 
new generation of spacer textiles 
that are based on the basic con-
struction of conventional 3D warp 
knitted fabrics, but that significant-
ly deviate from traditional designs.

The spacer layer is particularly 
different: the space between the 
upper and lower can be filled with 
bulked yarns to achieve unprece-
dented effects in performance and 
design. 

In addition to a smooth pattern, 
two-tone colouring and breath-
able mesh zones as before, the 
two surfaces can have clearly pro-
nounced relief designs – each with 
individual placements and dimen-
sions.

Depending on the amount of filling 
and the design of the plastic mo-
tifs, a wide variety of pieces is pos-
sible, from cosy padded jacket fab-
rics that keep you nice and warm 
in winter to breathable textiles for 

functional shoes, for example.

The new warp knitted spacer fab-
rics are produced on a RDPJ 6/2 
EL FB, previously in gauge E 24. 

To further explore the potential for 
the sportswear and outerwear sec-
tor, KARL MAYER’s textile product 
developers have produced the first 
4D-KNIT products on a jacquard 
double needle bar raschel ma-
chine in E 28.

New expression of fabrics for 
sports and leisure

Material processed in a gauge of 
E 28 is commonly used to pro-
duce fine elastic sportswear items. 
Skilfully threaded-in on the ma-
chine, the result was a fabric that 
weighed significantly less than its 
E 24 counterpart and felt soft to 
the touch.

What’s more, the functional chic 
design hits just the right mark. 
With its two jacquard bars, the 
RDPJ 6/2 EL FB makes the front 
side and back side of the top as a 
single piece with fashionable 3-di-

mentional bulky form – including 
every sophisticated design detail.

These include contours to mark 
the cut edges, flat bars for seg-
mentation, open mesh parts and 
underpadded relief patterns with 
small-format geometric motifs. 

The small repeat of high-low ef-
fects reduces the fabric’s contact 
area on the skin and therefore 
minimises any unpleasant sticki-
ness caused by sweat, while per-
fect thermoregulation for sport 
and leisure is ensured by breath-
able mesh areas with sufficiently 
large openings, and built-in elastic 
zones offer freedom of movement.

Yuji Yamamoto, Regional Prod-
uct Owner for double needle bar 
raschel machines at KARL MAY-
ER, wants to use the new series 
to appeal primarily to fashion and 
sportswear manufacturers. “The 
apparel sector in particular can 
benefit enormously from these 
new 4D-KNIT fabrics.

The low weight and soft feel guar-
antee a high level of wear com-
fort, and the yarn material in the 
spacing also offers good insulat-
ing properties with extremely low 
discharge of microplastic particles, 
since we do not use brushing or 
raising processes,” explains the 
textile specialist.

4D-KNIT ARTICLES IN A NEW 
GAUGE OFFER STYLE, LIGHT-
NESS AND A SOFT TOUCH

Dissolving design boundaries
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ARE YOU A WINNER? 
JOIN US TO CELEBRATE 
THE BEST IN DESIGN

The 16th edition of the Shaw 
Contract Design Awards, once 
again places a spotlight on a di-
verse range of talents from across 
the globe, celebrating design in 
action and its social impact on the 
community.

Honouring some of the most 
unique and impactful designs 
in the world, the Design Awards 
programme recognises the cre-
ative vision of the architects and 
designers who inspire new ways 
of living, working, learning, and 
healing.

Encompassing Shaw Contract’s 
Smarter Impact mindset, the 
evaluation criteria selects winners 
based on knowledge-led, hu-
man-centric and optimistic de-
signs within the categories of hos-
pitality, retail, healthcare, senior 
living, education, government, 
multi-family, and office sector.

The global programme is open 
to all professional interior design 
firms, architecture firms and end 
users, and projects must feature 
at least one Shaw Contract prod-
uct as the predominant flooring in 

the space.

This year, once again, the Design 
Awards will be held virtually with 
an elite panel of industry leaders 
from the global architecture and 
design community collaborating 
to select each Category and Final 
Award winners.

The category segments are hos-
pitality, retail, healthcare, senior 
living, education, government, 
multi-family, small office, midsize 
office and large office.

Project Re-entries: All projects 
entered last year will be auto-
matically available via the same 
website account “submissions” 
page as last year. Reach out to 
your Account Manager to know 
how your firm can have another 
opportunity to re-enter a project in 
this year’s 16th edition.

Entry to our Awards is free and 
there is no limit on entries per 
firm.

Call for submission will open from 
July 6th, 2021 and close on Au-

gust 13th, 2021.

Prizes: Each winner receives a 
trophy and charitable donation of 
$5000 to be awarded in the firm’s 
name to an organisation/charity of 
its choice.

Eligible project designs must have 
been completed between January 
1, 2019 and July 6, 2021.

HOW THE PROGRAMME 
WORKS

Phase 1- Category Judging

Mid-September

Phase 2- Announcement of Cate-
gory Finalists (End-September)

Phase 3- People’s Choice Voting 
Begins (Early-October)

Phase 4- Final Judging

Mid-October

Phase 5- Final Winners and Peo-
ple’s Choice Winner Announced

End-October

 Shaw ContraCt
DeSign awarDS

2021

8

https://kohantextilejournal.com/shaw-contract-design-awards-2021/


No. 64   JUNE 2021

 How many percent of your prod-
ucts use in Egypt domestic mar-
ket and how many percent export 
to international markets? Tell us 
more about your export destina-
tions.

About 65-70% of the production of 
Oriental Weavers is exported and 
around 30-35% is sold in the domes-
tic Egyptian market. We export to 
more than 130 countries worldwide. 
Our main export markets include 
USA, MENA region, Germany, Ja-
pan, Brazil, UK, Australia, and Africa.

How do you evaluate the Carpet 
industry in Egypt?

The carpet industry in Egypt is very 
competitive due to the fact that 
government supports the industry 
through providing several incentives, 
like tax-free incentives for free zone 
areas, export rebates, etc.

Also, major costs associated with 
the industry, like labour costs, utili-
ties, etc., are very competitive when 
compared with other countries in the 
world. Oriental Weavers is the lead-
ing producer in Egypt with a market 
share of almost 90% of what is pro-
duced in the country.

 We should rely more on sustain-
ability and green products, how 
we can improve sustainability in 
Carpet and flooring industry?

Sustainability themes and projects 
are very important to add more val-
ue to the industry in general. There 
should be more focus on introducing 
more and more rugs made of recy-
cled yarn and would help enhance 
the concept of the “green economy”. 
Also, improving sustainability should 

involve reducing pollution outputs re-
lated to the industry and using more 
sources of clean energy.

Oriental weavers is a leading com-
pany in the production of green 
and sustainable flooring, what is 
Oriental weavers policy and plans 
for improving sustainability in fi-
nal products?

It is very important for Oriental Weav-
ers to start developing and introduc-
ing rugs and carpets that are made 
of eco-friendly material. Such rugs 
would be recycled, recyclable and 
traceable in order to help with the 
concept of the ‘green economy’ with 
the main focus on sustainability.

Also, using clean energy sources, 
as much as possible, is implement-
ed gradually in OW, like using solar 
panels, solar lightings and working to 
decrease carbon dioxide emissions. 
Introducing rugs made of harmless 
and eco-friendly material is one goal 
among OW’s long term strategic 
goals.

What is Oriental Weaver’s main 
strategy to maintain its position 
as the market and industry lead-
er?

Oriental Weavers is a very dynamic 
company whether in terms of pro-
duction, development, sales, or other 
related activities. The company has 
aggressive plans to expand its ca-
pacity for production of yarn and rugs 
extensively with main goal of improv-
ing service level offered to custom-
ers and enhancing the concept of 
‘economies of scale’ more efficiently 
to keep developing and offering the 
best quality rugs with the highest 
possible value.

The company also has plans to hire 
and train its workforce and invest in 
the OW team as part of the compa-
ny’s belief in the importance of hu-
man capital as a main pillar for the 
advance and growth of the company. 
Finally, there are ambitious plans of 
OW to expand in both domestic and 
export markets through adding new 
showrooms domestically and gain-
ing higher market shares in major 
export markets.

7
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The Oriental weavers company 
was established in 1979 by Mr. 
Mohamed Farid Khamis.

The founder, Mr. Mohamed Farid 
Khamis, established the company on 
the 10th of Ramadan city in Egypt, 
which is a famous industrial city in 
Egypt.

Oriental Weavers had the vision to 
become the leading manufacturer in 
the industry and the company start-
ed to be vertically integrated where 
it produces most of its raw materials. 
The company grew over the years to 
be the largest company in the world 
producing machine-made rugs and 
currently exporting to more than 130 
countries worldwide.

 Which kind of Carpet and flooring 
you produce in Oriental weavers?

The company specializes in produc-
ing machine-made woven rugs and 
carpets made mainly of polypropyl-
ene, but also produces rugs made of 
other materials, like polyester, wool, 
cotton, acrylic, viscose, and other 
blends.

 Oriental Weavers is one of the big-

gest carpet and flooring producers in 
the world, how was the pandemic ef-
fect in your export market and 

How do you evaluate 2021 and the 
upcoming years?

The pandemic has a negative effect 
on the short run, especially at the 
beginning of the first wave, however, 
demand started to rise again start-
ing from July 2020 and the markets 
witnessed huge demand due to the 
reopening of retail shops beside the 
big increase in demand coming from 
e-commerce that accompanied the 
pandemic.

Overall, OW managed to use the 

Oriental weavers;
export carpet to 130
countries

Interview with Mr. Hany Amin 
Export Director, Oriental Weavers Carpet Co.

pandemic time for its benefits 
through catching new opportunities 
arising from increased demand, and 
also implementing new digital and 
development ideas to communicate 
more effectively with customers.

Oriental Weavers is a creative 
design carpet manufacturer, how 
you follow carpet and flooring 
market trends and how select 
your carpet designs?

In OW, we have a big in-house de-
sign department and a very dynamic 
R&D team. We try to keep up with 
new trends through participating with 
different trade publications, joining 
virtual exhibitions, communicating 
with customers in different markets, 
and working closely with consultants 
and freelance designers and trend 
developers.                                      

Designs are created mainly internally 
through our designers who work with 
the R&D team and also by selecting 
and buying some designs from exter-
nal design houses. The feedback of 
the sales team for designs helps to 
select the right designs for each mar-
ket or region.
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Truetzschler Nonwovens will 
deliver equipment to enlarge 
an existing spunlacing line into 

a flexible, state-of-the-art production 
line for various light to heavy weight 
sustainable nonwovens.

When the Eruslu Nonwovens Group 
(ENG) invested in a Truetzschler 
Nonwovens’ spunlacing line in 2015, 
it became clear that the company 
was heading for growth. The line, 
consisting of a single NCR random 
card, AquaJet and a drum dryer had 
already been laid out for later ex-
tension. All components were either 
fully equipped or designed to deliver 
higher performances. 

Last year Eruslu decided to broaden 
its portfolio in the wipes segment by 
adding biodegradable products from 
renewable resources. The group 
took full advantage of the 2015 small 
capacity line and went for:

• A second NCR random and a NCA 
airlay card 

• fiber preparation and card feeding 
equipment for the two new cards

• More hydraulic power to reli-
ably and efficiently hydroentangle 
multi-layer webs

• An extension to the dryer for in-

creased evaporation capacity

After starting up in the second half 
of 2022, Eruslu will be operating 
an ultra-modern, highly flexible 
NCR-NCA-NCR spunlace line, the 
first of its kind in Turkey. The line is 
tailor-made to process virgin cotton 
fibers, comber noils and short fibers 
at high speeds. End products are 
top-quality, lightweight natural wipes 
or heavy-weight, three-layer nonwov-
ens for cosmetic pads.

About Eruslu Nonwovens Group

Eruslu Nonwovens Group, estab-
lished in 1972, is a leading Turkish 
company specialized in the produc-

tion of various textile products. 

Eruslu Nonwovens, part of Erus-
lu group, is located in Gaziantep, 
Turkey. In the nonwovens sector, 
the company provides disposable 
products for the home cleaning and 
health sectors. Since 2004 the port-
folio comprises diapers for adults and 
children, wet towels and pocket tow-
els. Products are exported to more 
than 100 countries worldwide. 

About Truetzschler and Tru-
etzschler Nonwovens

With about 3,000 employees, Tru-
etzschler is one of the leading textile 
machine manufacturers in the world. 
Truetzschler specializes in machines, 
systems, and accessories for spin-
ning preparation, nonwovens, and 
the chemical fiber industry. 

Founded more than 125 years ago, 
the company is headquartered in 
Moenchengladbach, Germany. It 
has additional locations in Germany, 
India, China, Brazil, the USA, and 
Switzerland.

Truetzschler Nonwovens is a divi-
sion of the Truetzschler Group with 
a focus on complete production 
lines and machinery for hydroentan-
gled (spunlaced), through-air and 
chemical bonded nonwovens. Its 
range of products includes solutions 
encompassing the entire nonwovens 
process chain from fiber preparation, 
web formation, web bonding, and 
finishing to drying and winding.
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Eruslu Nonwovens’ site in Gaziantep

Eruslu Nonwovens Group to En-
ter the Biodegradable Nonwoven 
Market with Truetzschler Nonwov-
ens’ Machinery
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