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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 
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

✅  فــرش پاتریــس چــه محصوالتــی را بــه 
بــازار ارایــه مــی کنــد؟ آخریــن محصــوالت و 

کلکســیون هــای شــما چیســت؟

ــن  ــل تری ــی از کام ــس یک ــرش پاتری ــبد کاالی ف س
ســبدهای کاال در ایــران مــی باشــد. جنــس نــخ هــای 
 pp – ــک ــا از اکریلی ــرش ه ــرای ف ــده ب ــتفاده ش اس
ــرکت  ــده در ش ــت ش ــم باف ــانه و تراک ــد، ش ــی باش م
ــا  ــگ ب ــانه 10رن ــورت 1۵00 ش ــس بص ــرش پاتری ف
ــا تراکــم 3600  تراکــم4۵00 - 1200 شــانه 8 رنــگ ب
– 10۵0 شــانه 8 رنــگ بــا تراکــم3000 – ۷00 شــانه 
ــای  ــرح ه ــد. ط ــی باش ــم 2۵۵0 م ــا تراک ــگ ب 8 رن
شــرکت فــرش پاتریــس الهــام گرفتــه از نقــش هــای 

ــی باشــد. ــی م ــت ایران ــل دســت باف اصی

ــس 1۵00  ــرش پاتری ــرکت ف ــوالت ش ــن محص آخری
ــا ســه رنــگ  شــانه 10رنــگ – 1200 شــانه 8رنــگ ب

ــیون  ــت – کلکس ــف باف ــا و ظری ــیار زیب ــک بس هایبال
ــد. ــی باش ــانه م ــج ۷00 و 1200 ش ــای وینتی ــرح ه ط

✅  شرکت فرش ستاره طالیی دلیجان 
)پاتریس( در زمینه تولید نخ فرش ماشینی 

هم از شرکت های پیشرو در ایران است. در 
مورد خطوط تولیدی نخ فرش ماشینی نیز 

توضیحاتی را بفرمایید.

ــی دلیجــان )پاتریــس(  در شــرکت فــرش ســتاره طالی
 tow نــخ فــرش ماشــینی از بهتریــن نــوع الیــاف و تــار
ــدا الیــاف  ــون آلمــان( تهیــه میگــردد. ابت اروپایــی )درال
ــا اســتفاده  ــاز ب ــا شــید رنــگ مــورد نی ــاو مطابــق ب و ت
ــی  ــای نســاجی و ماشــین آالت اروپای ــن رنگه از بهتری
رنــگ شــده و بــه واحــد هــای ریســندگی منتقــل مــی 
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■گفتگوی مجله نساجی کهن با مدیرعامل شرکت فرش پاتریس
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✅  لطفــا در ابتــدا تاریخچــه کوتاهــی از 
ــی  ــتاره طالی ــس - س ــرش پاتری ــرکت ف ش

ــد. ــه فرمایی ــان ارای دلیج

شــرکت ســتاره طالیــی دلیجــان از ســال 60 بــه همــت 
و تــالش زنــده یــاد حــاج علــی قاســمی فعالیــت خــود را 
در زمینــه تولیــد فــرش ماشــینی در شهرســتان دلیجــان 

ــروع نمود.  ش

ــا  ــاج اق ــی ح ــال زدن ــتکار مث ــه و پش ــت ، عالق مدیری
ــا  ــان ت ــرکت از آن زم ــن ش ــد ای ــب ش ــمی موج قاس
کنــون، تحــت تأثیــر مدیریتــی دانش محــور و تمدن گــرا 
از مدرن تریــن تکنولــوژی دنیــا، کامل تریــن دانــش 
فنــی متخصصــان ایرانــی، بی مانندتریــن طراحــان 
ــینی  ــرش ماش ــن ف ــته و باکیفیت تری ــره جس ــران به ای
را تحــت نــام تجــاری فــرش پاتریــس بــه بــازار عرضــه 

نمــوده اســت.

ــه  ــت هرچ ــا رعای ــان ب ــی دلیج ــتاره طالی ــرکت س ش
پیــش  از  اهــداف  و  مصرف کننــده  حقــوق  بیشــتر 
ــای  ــازمان گام ه ــعه س ــوص توس ــده در خص تعیین ش
اساســی و بزرگــی برداشــته و توانســت طــی چند ســال و 
بــه ســرعت در زمینــه پروســه تکمیــل فــرش، رنگــرزی 
ــی و  ــک معمول ــای اکریلی ــخ ه ــد ن ــاف، تولی ــواع الی ان
ــن  ــف وهمچنی ــای مختل ــت ه ــا ظراف ــت ب ــت س هی
تولیــد انــواع نــخ هــای پلــی پروپیلــن و پلــی اســتر بــه 

ــد. ــی برس خودکفای

فرش پاتریس و کامل ترین سبد کاالیی فرش ماشینی در ایران



شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــان 2  ــی دلیج ــتاره طالی ــرش س ــرکت ف ــود. در ش ش
واحــد مجــزای تولیــد نــخ وجــود دارد.

ــن  ــه در ای ــاف: ک ــندگی الی ــد ریس ــف( واح ال
ــز  ــی مجه ــین آالت اروپای ــتفاده از ماش ــا اس ــش ب بخ
بــه آریــن تکنولــوژی روز دنیــا، تولیــد نــخ هــای پشــم 
ــت  ــک )جه ــده و هایبال ــت ش ــت س ــک هی و اکریلی
ــا  ــره 18 ســه ال ت ــج( از نم فرشــهای برجســته و وینتی
۵4 ســه ال )نمــره متریــک( در رنگهــای متنــوع جهــت 
انــواع فرشــهای کالســیک ، مــدرن و کهنــه نمــا تولیــد 

مــی شــود.

ــا  ــز ب ــد نی ــن واح ــی: در ای ــد ذوب ریس ب( واح
ــن  ــن بهتری ــا و همچنی ــوژی روز دنی ــتفاده از تکنول اس
مــواد اولیــه و مســتربچ و انــواع نــخ هــای تــک ال و دو 
ــی تــک  ــز شــده معمول ــا فری ال هیــت ســت شــده و ی
ــارف  ــت مص ــژ جه ــورت مالن ــگ بص ــا 3 رن ــگ ت رن
فــرش هــای مــدرن ، کهنــه نمــا ، گلیــم و فــرش گلیــم 
ــد  ــل و... تولی ــوش اتوموبی ــگ و کفپ ــت و تافتین ، موک

مــی شــود.

ــه ای  ــناس حرف ــک کارش ــوان ی ــه عن ✅  ب
ــرای  ــخ فــرش ماشــینی ب ــده  ن ــد کنن و تولی
خواننــدگان مجلــه کهــن بفرماییــد نــخ 
ــه  ــت چ ــا کیفی ــوب و ب ــینی خ ــرش ماش ف

ــد؟ ــته باش ــد داش ــی بای ــی های ویژگ

ــرای  ــخ هــای مناســب ب ــن ویژگــی هــای ن از مهمتری
ــوارد  ــه م ــوان ب ــی ت ــت م ــا کیفی ــرش ب ــک ف ــد ی تولی

ــل اشــاره نمــود: ذی

ــت  ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــاو و م ــا ت ــاف ی ــتفاده از الی  اس
تاثیــر بســزائی در کیفیــت نــخ مــورد مصــرف در 
فــرش دارد، نــخ مــورد مصــرف در فــرش بایــد بســیار 
یکنواخــت )نقــاط نــازک و ضخیــم نداشــته باشــد( باشــد 
ــر از  ــس باالت ــی و هیرن ــتحکام و پرزده و از لحــاظ اس
حــدود تعییــن شــده و معیــار پذیــرش اســتاندارد باشــد.

همچنیــن پــس از بافــت بایــد دارای خاصیــت برگشــت 
ــات  ــا انجــام عملی ــری ب ــوب و افکــت ظاه ــری خ پذی
هیــت ســت باشــد، واحــد کنتــرل کیفیــت شــرکت نیــز 
بطــور مســتمر و بــا اســتفاده از دســتگاه هــای پیشــرفته 
آزمایشــگاهی از جملــه اوســتر ۵ و... کیفیــت را در حیــن 

تولیــد رصــد مینماینــد.

✅ در مــورد طراحــی فــرش و اهمیــت آن در 
شــرکت فــرش پاتریــس بفرماییــد.

ــی  ــم طراح ــتن تی ــا داش ــس ب ــرش پاتری ــرکت ف ش
خــود در تهــران - دلیجــان و تبریــز و داشــتن طراحــان 
خــوش ذوق توانســته بیشــتر از 90 درصــد از کارهــای 
خــود را اختصاصــی و منحصــر بــه فــرد طراحــی کنــد و 
تعــداد کمــی از طــرح هــای ایــن شــرکت الهــام گرفتــه 

ــازار هســتند. از طــرح هــای ب

بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه طراحــی فــرش دســتبافت 
ــد  ــف مانن ــای مختل ــبک ه ــی و س ــر ایران و ذوق و هن
طراحــی فــرش بــا ســبک نقشــه هــای قــم -اصفهــان 
ــم  ــای چش ــرح ه ــدگان ط ــرف کنن ــز و ... مص - تبری
ــد از ایــن رو طراحــی فــرش  ــواز را انتخــاب مــی کنن ن

بســیار مهــم مــی باشــد.
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ــای  ــش ه ــی نق ــران تمام ــه در ای ــه اینک ــه ب باتوج
دســتباف بــه ســبک ماشــینی نیــز طراحــی شــده انــد، 
ــت راه  ــن صنع ــم ای ــوز ه ــه هن ــرد ک ــا ک ــود ادع میش

پیشــرفت و رشــد را دارد.

فــرش  صادراتــی  بازارهــای  در  آیــا   ✅
ماشــینی هــم حضــور داریــد؟

بلــه – شــرکت پاتریــس بعــد از حضــور موفــق در بــازار 
داخلــی بــا فعــال ســازی واحــد بازرگانــی صــادرات خــود 
ــور  ــازار کش ــه ب ــرش ب ــادرات ف ــتمر در ص ــور مس حض
ــاز  ــکا را آغ ــا و آمری ــی از اروپ ــایه و بخش ــای همس ه
ــاف  ــرکت از الی ــن ش ــتفاده ای ــه اس ــه ب ــا توج ــود. ب نم
مرغــوب و مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــه ســرعت جایــگاه 
ــدف  ــده کشــورهای ه ــازار مصــرف کنن ــژه ای در ب وی
ــه  ــا توج ــرکت ب ــن ش ــی ای ــد طراح ــود و واح ــدا نم پی
بــه ســلیقه و نیــاز مصــرف کننــده هــر کشــور طــرح و 

ــد. ــد مــی کن رنــگ مناســب را انتخــاب و تولی

زمینــه  در  پاتریــس  فــرش  ✅ شــرکت 
فــروش اینترنتــی فــرش ماشــینی چــه 

برداشــته؟ گامهایــی 

ــی  ــود ده ــروش و س ــرکتی ف ــر ش ــی ه ــدف نهای ه
ــرکت  ــت ش ــن موفقی ــب ای ــرای کس ــت ب ــتر اس بیش
ــه  ــال 1380 ب ــود را از س ــن خ ــروش آنالی ــس ف پاتری
ــه  ــاری ک ــا افتخ ــود و ب ــاز نم ــدرت آغ ــر ق ــورت پ ص
مصــرف کننــدگان بــه کیفیــت و اصالــت فــرش پاتریس 
داشــته انــد بــه ســرعت جایــگاه خــود را بیــن اســتفاده 
کننــدگان از خدمــات اینترنتــی و دنیــای مجــازی پیــدا 
نمــود و ارســال فــرش خریــداری شــده توســط مشــتری 
ــای  ــا انباره ــه ی ــار کارخان ــتقیم از انب ــورت مس ــه ص ب
مســتقر در مراکــز اســتان هــا جهــت کوتــاه تــر کــردن 
زمــان ارســال و در دســترس بــودن فــرش هــا صــورت 

مــی گیــرد.

ــورد  ــما در م ــر ش ــی نظ ــور کل ــه ط ✅ ب
وضعیــت فعلــی و آینــده صنعــت فــرش 

ماشــینی ایــران چیســت؟

ــم در  ــینی از قدی ــرش ماش ــتفاده از ف ــه اس ــا ک از انج
ــن  ــده ای ــث ش ــوده باع ــا ب ــی ه ــا ایران ــگ م فرهن
ــوردار  ــی برخ ــی خوب ــازار داخل ــواره از ب ــول هم محص
ــت.  ــوده اس ــاال ب ــد آن ب ــرای خری ــا ب ــد و تقاض باش

امــا از طرفــی هــم افزایــش تعــداد تولیــد کننــده هــا و 
کارخانجــات نســاجی باعــث شــد بــه مــرور ســهم بــازار 
هــر کــدام از ایــن تولیــد کننــده هــا کاهــش پیــدا کنــد 

و اینجاســت کــه ورود بــه بازارهــای خارجــی و صــادرات 
راهگشــای تولیــد و بقــای کارخانجــات خواهــد بــود.

البتــه بایــد اشــاره کــرد علیرغــم مشــکالت فراوانــی من 
ــه تامیــن مــواد اولیــه و غیــره کــه طــی ســالهای  جمل
اخیــر صنعــت فــرش ماشــینی بــا آن مواجــه بــوده اســت 
امــا ایــن صنعــت در مجمــوع بــه پیشــرفت چشــمگیری 
در زمینــه تکنولــوژی و تنــوع بافــت و کیفیــت محصــول 
دســت یافتــه و محصــول نهایــی مــی توانــد بــه راحتــی 
بــا برندهــای خارجــی رقابــت نمایــد و در صــورت 
حمایــت بخــش هــای دولتــی و برنامــه ریــزی صحیــح 
قــادر خواهــد بــود بــه هــدف اصلــی خــود کــه بدســت 
ــل  ــد نای ــی باش ــی م ــازار خارج ــاال از ب ــهم ب آوردن س
گــردد و بــه ایــن ترتیــب موجــب افزایــش قابــل توجــه 

در بخــش صــادرات غیرنفتــی خواهــد شــد.

ــتقبال از  ــش اس ــه افزای ــه ب ــر باتوج ــالهای اخی در س
کفپوشــها ماننــد پارکــت، ســرامیک، لمینــت و... و 
همچنیــن بــا توجــه بــه تولیــد فراتــر از نیــاز بــازار داخلی 
ــم.  ــی کنی ــه صــادرات را احســاس م ــاز ب ــا نی ــا م قطع

ــای  ــم ه ــود تحری ــه وج ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
ــوه  ــال وج ــل و انتق ــود در نق ــع موج ــادی و موان اقتص
بــرای صــادرات نیــز مشــکل داریــم، بنابرایــن در آینــده 
بایــد طرحهــای ســرمایه گــذاری، مطابــق بــا نیازهــای 
بازارهــای صاراتــی مــا در نظــر گرفتــه شــود و بتوانیــم 
بــا نــوع آوری و خالقیــت و ارائــه محصــوالت جدیــد و 

ــه ادامــه مســیر دشــوار بیندیشــیم. متنــوع ب
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مصاحبه مجله نساجی کهن با جناب آقای 
صابر مدیر عامل شرکت فرش آراد

تاریخچــه  در مــورد  ابتــدا  در  لطفــا   
تاســیس شــرکت فــرش آراد و داســتان 
ــن  ــراي مخاطبی ــت آن ب ــد و موفقی رش

کهــن توضیحاتــي را بفرماییــد

شــرکت آراد فــرش نتیجــه تجربــه خانوادگــی 
ــی در صنعــت نســاجی  ــر طــی ســالهای متوال صاب
و فــرش ماشــینی اســت، بــه ایــن صــورت کــه پــدر 
بــزرگ مــن در تولیــد ابریشــم خالــص و صــادرات 
ــد و در  و فــروش آن فعالیــت خــود را شــروع کردن
ــا ماشــینی شــدن صنعــت نســاجی، پــدرم  ادامــه ب
بــا تاســیس کارخانــه جهــت تولیــد فــرش ماشــینی، 
ــانه  ــهای ۵00 ش ــد فرش ــا تولی ــود را ب ــت خ فعالی

ــد. ــه دادن ــم 1000 ادام تراک

ــزات  ــدن تجهی ــه روز ش ــان و ب ــت زم ــا گذش ب
ماشــین فــرش بافــی در جهــان، کارخانــه ای دیگــر 
ــم 2۵۵0  ــانه تراک ــهای ۷00 ش ــد فرش ــرای تولی ب
توســط حــاج رضــا صابــر احــداث شــده و بــا عالقه 
ای کــه بنــده بــه ایــن صنعــت داشــتم و بــا کمــک 
پــدرم توانســتیم کارخانــه آراد فــرش را در ســال 94 
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بــا تهیــه دســتگاه ماشــین بافــی بــه روزتــر احــداث 
و راه انــدازی کــرده و شــروع بــه تولیــد فرشــهای 

1۵00شــانه بــا تراکــم 4۵00 کنیــم.

ــرش آراد  ــي در شــرکت ف چــه محصوالت
ــخ  ــس ن ــر جن ــد ؟ از نظ ــي کنی ــد م تولی

ــه ــرح و نقش ــانه و ط ــم و ش تراک

فــرش،  آراد  شــرکت  در  تولیــدی  محصــوالت 
فرشــهایی 1۵00 شــانه بــا تراکــم 4۵00 با اســتفاده 
از بهتریــن جنــس نــخ فــرش اکرلیــک کــم پــرز و 

ــت. ــج اس ــیک و وینتی ــبک کالس در دو س

در ســبک کالســیک فرشــها بــا طرحهــای متنــوع 
ــان  ــز، اصفه ــان، تبری ــای، افش ــه ه ــواع نقش در ان
ــا اختصاصــی اراد  ــی نقشــه ه ــه تمام و خشــتی ک
ــدی  ــگ بن ــگ و رن ــب 8 رن ــرش هســتند در قال ف
ــبک  ــوند و در س ــد میش ــواز تولی ــیار ارام و دلن بس
مــدرن وینتیــج فرشــها در دو دســته رنــگ بنــدی 
بــا رنــگ بنــدی هایــی بــا کنتراســت بــاال و دســته 
ــی میباشــد. ــت و هارمون ــدی الی ــگ بن ــا رن دوم ب

 در مــورد اخریــن محصوالت و کلکســیون 
ــي را  ــرش اراد توضیحات ــد ف ــاي جدی ه

بفرماییــد.

ــهای  ــج و فرش ــهای وینتی ــد فرش ــیون جدی کلکس
کالســیک و چنــد نقشــه  اختصاصــی طراحــی 
شــده بــرای اراد فــرش بــه همــراه تغییــرات جزیــی 
ــری  ــن س ــگ آخری ــت رن ــده روی پال ــال ش اعم
محصــوالت تولیــد شــده در ایــن مجموعــه اســت 
ــرش 1400 رو  ــی ف ــن الملل ــگاه بی ــه در نمایش ک

ــد شــد. ــی خواه نمای

 طراحــي زیبــا و توجــه بــه رنــگ بنــدي 
مناســب از ویژگــي هــاي فــرش آراد بــه 
ــا  ــرش ت ــرود. چــرا طراحــي ف شــمار می

ایــن انــدازه مهــم اســت؟

بــرای  فــرش  بصــری  کیفیــت  بــه  احتــرام 
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مرغوبیت در تمامی 
مراحل تولید محصول اعم 
از نخ، بافت، تکمیل فرش 

و طرح و نقشه و رنگ 
بندی اصولی راز اصلی 

پیشرفت فرش آراد بوده 
است.

از صفحه اینستاگرام آراد دیدن کنید...  ⇢

فرش آراد تلفیقی از هنر و تجربه

مصاحبه

https://www.instagram.com/aradcarpetkashan/
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مشــتریان، بــرای اراد فــرش جــدا از مرغوبیــت نــخ 
ــت بصــری بســیار  ــرش، کیفی ــس ف ــت و جن و باف
مهــم اســت، یعنــی بــا فرشــی کــه ارائــه میکنیــم 
و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد طــی مــدت زمــان 
ــد  ــته نکن ــده را خس ــرف کنن ــن مص ــم و ذه چش
ــم حــس  ــدی مناســب ســعی کردی ــگ بن ــا رن و ب

ــم. ــا کنی ــود الق ــتریان خ ــه مش ــش را ب ارام

ــاي  ــرح ه ــد ط ــه خری ــزان ب ــه می ــا چ ت
اورجینــال اعتقــاد داریــد. چنــد درصــد از 
طــرح هــاي شــما اختصاصــي و اورجینــال 
ــازار  ــج ب ــد درصــد طــرح هــاي رای و چن

هســتند؟

ــی  ــال م ــرش اوجین ــای اراد ف ــه ه ــی نقش تمام
ــودن  ــه اختصاصــی ب ــده ب ــاد بن ــی اعتق ــد یعن باش
ــه در  ــرا ک ــت، چ ــخ اس ــیار راس ــرش بس ــه ف نقش
ــه  ــتند ک ــادی هس ــای زی ــه ه ــرش نقش ــازار ف ب
ــا رنــگ بنــدی متنــوع تولیــد  اکثــر کارخانــه هــا ب
ــان  ــه کارهایش ــه نمون ــانند ک ــروش میرس ــه ف و ب

ــت.  ــا هس ــه ج هم

ــورت  ــه ص ــان را ی ــم محصوالتم ــعی کردی ــا س م
خــاص و منحصربــه فــرد بــه بــازار ارایــه کنیــم تــا 
فــرق فرشــهای مــا بــا قالــب کلــی بــازار احســاس 

بشــود.

ــیني را  ــرش ماش ــي ف ــت طراح  وضعی
ــد؟ ــي کنی ــي م ــور ارزیاب چط

ــهر  ــوص در ش ــه خص ــرش ب ــی ف ــته  طراح رش
ــوز  ــت و هن ــرفت هس ــه پیش ــیار رو ب ــان بس کاش
جــای کار دارد کــه بــا توجــه بــه حجــم انبــوه تولید 
ــی  ــا ط ــت ام ــم هس ــرش ه ــراح ف ــدگان، ط کنن
تجربــه بنــده اکثــرا از روی کار هــم کپــی میکننــد 
ــبت  ــه نس ــت ب ــا خالقی ــای ب ــراح ه ــداد ط و تع

ــت. ــر اس کمت

در زمینــه صــادارت فــرش ماشــیني 
فعــال هســتید؟ چــه برنامــه هایــي بــراي 

ــد؟ ــود داری ــادرات خ ــش ص افزای

ــد فــرش آراد ، مــا در  ــه ســن کــم برن ــا توجــه ب ب
ــل توجهــی داشــته  عرصــه صــادرات عملکــرد قاب
ــیونی  ــه کلکس ــال تهی ــز در ح ــان نی ــم و همچن ای
اختصاصــی کــه بــا ســلیقه بــازار هــدف صادراتیمان 

نزدیــک اســت، بــرای مجموعــه هســتیم .

در  ماشــیني  فــرش  صنعــت  آینــده   
ــد؟ ــي کنی ــي م ــور ارزیاب ــان را چط کاش

ــا  ــر ب ــالهای اخی ــینی در س ــرش ماش ــت ف صنع

وجــود همــه مشــکالت کمــی و کیفــی، پیشــرفت 
چشــمگیری داشــته اســت و در صــورت توجــه بــه 
ــت  ــت، ظرفی ــن صنع ــعه ای ــزی و توس ــه ری برنام
ــی  ــر نفت ــادرات غی ــش ص ــی در افزای ــیار باالی بس
کشــور دارد، ســاالنه حــدود 140 هــزار متــر مربــع 
فــرش ماشــینی تولیــد میشــود کــه از ایــن میــزان 
ــرف  ــل مص ــع در داخ ــر مرب ــزار مت ــدود 90 ه ح
ــه چیــن، عــراق، افغانســتان،  میشــود و مــا بقــی ب
کانــادا و روســیه و کشــورهای اروپایــی صــادر 

ــود. میش

 آیــا در زمینــه فــروش اینترنتــي و خریــد 
مســتقیم از کارخانــه نیــز فعــال هســتید؟ 
در مــورد شــبکه توزیــع و فــروش فــرش 

اراد توضیحاتــي را بفرماییــد.

خیــر ، در زمینــه فــروش اینترنتــی فعالیــت خــود را 
اغــاز نکــرده ایــم و بــه صــورت نمایشــگاه مجــازی 
در شــبکه هــای اجتماعــی فعالیــت میکنیــم، 
در حــال حاضــر اراد فــرش در حــال اعطــای 
نمایندگــی مــی باشــد کــه تقریبــا توانســته ایــم در 
ــا  ــود را اعط ــی خ ــران نمایندگ ــهرهای ای ــر ش اکث
ــل  ــد قاب ــه ح ــود را ب ــنتی خ ــروش س ــم و ف کنی
قبولــی برســانیم کــه بعــد از ایــن مرحلــه هــم وارد 
فــروش اینترنتــی و ســپس فــروش حضــوری هــم 

ــت. ــم داش ــت خواهی فعالی

ــراي  ــي را ب ــب خاص ــر مطل ــر اگ در آخ
ــي  ــه الزم م ــه مصاحب ــردن ب ــه ک اضاف

ــد. ــر نمایی ــد ذک دانی

پیشــنهاد بنــده بــه همــکاران در ایــن صنعــت ایــن 
اســت کــه کیفیــت خــود رو همیشــه حفــظ کننــد و 
کــم و کاســتی بــرای ســود بیشــتر در تولید نداشــته 
باشــند چــرا کــه اولیــن قــدم بــرای پیشــرفت حفــظ 

کیفیــت محصــول و احتــرام بــه مشــتری اســت.

مرغوبیــت در تمامــی مراحــل تولیــد محصــول 
ــل فــرش  ــت بافــت، تکمی ــخ، کیفی ــوع ن اعــم از ن
و طــرح و نقشــه و رنــگ بنــدی اصولــی و درســت 
راز اصلــی پیشــرفت مــا بــود ه و هســت و امیــدوارم 
ــت  ــا، رقاب ــر رقب ــا دیگ ــت ب ــن صنع ــم در ای بتوانی

ــل لمســی داشــته باشــیم. قاب
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اطالعات بیشتر در سایت اویوم تکستایل  ⇢
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گفتگوی مجله نساجی کهن با خانم سارا میر نظامی

 موسس و رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان فرش تهران

✅ لطفا بیوگرافی کوتاهی از خودتان، سوابق کاری و تحصیلی و 
همچنین دلیل حضورتان در این کانون را بفرمائید؟

مــن ســارا میرنظامــی هســتم، متولــد ســال 1349 در تهــران وفــارغ التحصیل 
مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته ی طراحــی ســنتی. از کودکــی بــه نقــوش 
ــم دلســوز و  ــی توجهــی بســیار خاصــی داشــتم کــه نتیجــه داشــتن معل قال
زیبــا بیــن مقطــع ســوم دبســتانم خانــم ســعیدی بــود. فعالیــت هنــری خــود 
ــرداری  ــره ب ــن به ــه اولی ــال 1369 ب ــرده و در س ــاز ک ــال 1364 آغ از س
ــدی از  ــری و بهرمن ــد آقامی ــواده هنرمن ــا خان ــنایی ب ــی آش ــانیدم و در پ رس

آمــوزه هــای ایشــان بــه فعالیــت خــود ادامــه دادم.

ــاب  ــل دردانشــگاه از رهنمــود های"اســتاد پاکدســت"و جن ــان تحصی در زم
اســتاد جابــر عناصــری بهــره فــراوان بــردم کــه روح هــر دو بزرگــوار قریــن 
رحمــت بــاد. از دیگــر کســانی کــه در زندگــی و کارآفرینــی مــن نقــش بســیار 
موثــری داشــتند و بــا حمایتهــای فکریشــان راه بــرای مــن همــوار مــی شــد 
جنــاب آقــای دکتــر محمــد محلوجــی هســتند کــه جــا دارد همینجــا مراتــب 

سپاســگذاریم از ایشــان را بــه جــا بیــاورم.

ــا پشــتکار و تــالش زیــاد و بهــره از رهنمــود همــه اســاتیدم در پــی ایــن  ب

ســالها موفــق بــه کســب 6 عنــوان برتــر کشــوری شــدم.

ازجملــه فعالیتهــای اینجانــب مــی تــوان بــه برپایــی و شــرکت در بیــش از ۵0 
ــن دروس  ــات وتدوی ــن تالیف ــی و خارجــی اشــاره کــرد. همچنی نمایشــگاه داخل
دانشــگاهی، تدریــس در دانشــگاه هــا و آموزشــگاه هــا و داوری برخــی از 
جشــنواره هــا. در حــال حاضــر هــم بــه عنــوان موســس و رئیــس هیئــت مدیــره 
انجمــن طراحــان فــرش تهــران بــه خدمتگــذاری بــرای قالــی ایــران عزیزمــان 

و هنرمنــدان ایــن رشــته مشــغولم.

✅ لطفا ابتدا در مورد لزوم شکل گیری کانون توسعه هنر طراحی 
قالی ایران، اهداف و برنامه ها توضیحاتی را بفرمائید؟

ضمــن تشــکر از پیشکســوتان طراحــی فــرش ایــران کــه مــرا الیــق ایــن امانــت 
ــپاری دانستند. س

ــون،  ــرم و کارای کان ــره  بســیار محت ــت مدی ــا هیئ ــراه ب ــم هم ــدوارم بتوانی امی
گامــی ســترگ، در جهــت احقــاق حقــوق طراحــان برداریــم و "خانــواده بــزرگ 
ــم اول از  ــم. همانطــور کــه همگــی مــی دانی ــران" را تشــکیل دهی طراحــی ای
همــه، اتحــاد و همدلــی الزمــه رســیدن بــه اهــداف مــی باشــد، کــه بــه شــکرانه 
خداونــد یکــی از ســتونهای پایــه گــذاری ایــن کانــون هــم، همیــن بــوده اســت.

ــش از 30  ــون، متشــکل از بی ــه کان ــم ک ــن مهــم اشــاره کن ــه ای الزم اســت ب
نفــر )هیئــت موســس( از زبــده ترینهــا و همچنیــن پیشکســوتان طراحــی قالــی 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــام ه ــق، ن ــه ح ــه ب ــد ک ــی باش ــور م ــر کش ــران، از سراس ای

ــان اســت. ــی ایرانم ــرای قال ــزان، افتخــاری ب عزی

تاســیس کانــون توســعه هنــر طراحــی قالــی ایــران را کــه متشــکل از طراحــان 
منتخــب توســط پیشکســوتان طراحــی کشــور میباشــند را بــه جامعــه فــرش و 
ملــت هنــر دوســت ایــران تبریــک گفتــه, امیــد کــه ایــن همــدالن در راســتای 
توســعه و ترویــج ایــن هنــر گامــی زیبنــده نــام کشــور عزیزمــان ایــران بردارنــد

✅ ترکیب هیئت مدیره کانون توسعه هنر طراحی قالی ایران : 

1 - بانو سارا میرنظامی رییس هیئت مدیره )تهران(

2 - جناب آقای کیومرث خواجه باشی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره )آذربایجان(
ت
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3 - جناب آقای علی اصغر خوشگفتار نایب رییس )قم(

4 - جناب آقای علی اصغر شیر سپهر دبیر )اصفهان(

۵ - جناب آقای کریم میرزایی مدیر روابط بین الملل و خزانه دار )آذریایجان(

6 - جناب آقای حمید زارعی مدیر روابط عمومی )کاشان(

۷ - جناب آقای خلیقی )تهران(

ــای  ــاب آق ــر / جن ــقایی ف ــی قش ــای فتحعل ــاب آق ــدل : جن ــی الب ــا عل اعض
هوشــنگ زارع اصــل

بازرسان: جناب آقای محمد امینی

علی البدل: بانو فاطمه شیر سپهر

✅ در خصوص اهداف این کانون می توان به طور مختصر به این 
موارد اشاره کرد:

1 - هــم افزایــی در جهــت توســعه خالقیــت، تحقیــق و پژوهــش و برنــد ســازی 
در قالــب معرفــی آثــار فرهنگــی و هنــری هنرمنــدان.

2 - توســعه شــیوه هــای ســلیقه یابــی در ســطح بیــن المللــی و هدایــت ذائقــه 
اجتماعــی بــه ســمت مهــارت هــا و خالقیــت هــا.

3 - ارتقــا و توانمندســازی طراحــان و فراهــم کــردن زمینــه مســاعد بــرای رشــد 
هــر چــه بیشــتر هنرمنــدان متعهــد بــه هنــر اصیــل و پیشــرو.

ــه برنامــه هــای اســتاندارد در عرصــه ترویــج و  4 - الگوســازی و معرفــی نمون
توســعه هنــر طراحــی فــرش در راســتای حفــظ و توســعه قالــی ایــران.

✅ طراحی فرش امروزه بیش از پیش اهمیت دارد و شرکتهای 
تولید کننده فرش ماشینی و دستباف ،بیشتر به این امر واقف 

هستند. به نظر شما چرا طراحی ونقشه ی فرش تا این حد مهم 
است؟

ــل  ــر رشــته ای طراحیســت مث ــه و اســاس ه ــه پای ــال مشــخص اســت ک کام
مجســمه ســازی، قلمزنــی و دیگــر رشــته هــای هنــری و حتــی غیــر هنــری. مــا 

بــرای تولیــد هــر چیــزی نیازبــه طراحــی داریــم. پــس ، رکــن هــر تولیــدی، 
ــه  ــه ای ک ــم، خان ــی کنی ــتفاده م ــا از آن اس ــه م ــی ک طراحیســت. اتومبیل
ــر پایــه   ــوازم منزلمــان وهمــه چیــز و همــه چیــز، ب در آن ســکنا داریــم، ل
طراحــی تولیــد مــی شــوند. بنابرایــن چطــور مــی شــود در چنیــن محصــول 

هنــری زیبایــی، طراحــی حائــز اهمیــت نباشــد؟

✅ طراحان ایرانی کمتر در رویداد های بین المللی مانند 
دموتکس حضور دارند. به نظر شما ،حضور در این رویدادها 

چقدر برای یک طراح فرش مهم است؟

قطعــا شــرکت در ایــن رویدادهــا بــرای طراحــان، نــه تنهــا خالــی از لطــف 
نیســت، کــه بســیار هــم موثــر اســت. خــود مــن حــدود بیســت ســال اســت 
کــه بــه طــور پیاپــی در ایــن رویــداد هــا شــرکت مــی کنــم . مطمئنــا وقتــی 
یــک طــراح خــودش را بــا ایــن نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــا همســو مــی 
کنــد ، یاحتــی اگــر همســو هــم نکنــد فقــط بــا شــرکت در ایــن رویدادهــا، 

میتوانــد اطالعــات کافــی بدســت آورد و خــود را بــه روز رســانی کنــد.

در نتیجــه کارش را هدفمنــد پیــش ببــرد. نــه فقــط بــرای نمایشــگاه فــرش، 
ــار نمایشــگاه فــرش باعــث  حتــی مثــال نمایشــگاه دکوراســیون. اینهــا کن
مــی شــوند، ذهــن طــراح بــه روزرســانی شــده و بــا خالقیــت بیشــتربتواند، 
ــر در دکوراســیون،  ــر و زیبات ــر، مناســب ت ــان بهت ــا چیدم ــرش را ب ــک ف ی

هماهنــگ کنــد.

ــوند،  ــی ش ــده م ــا دی ــداد ه ــن روی ــر درای ــان کمت ــه طراحانم ــت اینک عل
ــاب،  ــاب ذه ــل ای ــرکت در نمایشــگاه مث ــرای ش ــنگین ب ــای س ــه ه هزین
اســکان و ایــن قبیــل مســائل اســت. کــه اگــر دولــت درایــن مــورد تدبیــری 
ــی  ــای طراح ــاد ه ــدگان المپی ــل برن ــر مث ــان موث ــه طراح ــد ک ــاذ کن اتخ
فــرش و... بتواننــد از ایــن نــوع رویدادهــا دیــدن کننــد، تاثیــر بســیار مثبتــی 

خواهــد داشــت.
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

اخیــر شــاهد رشــد  ✅ در ســالهای 
چشــمگیر دســتمزدهای طراحــان فــرش 
ــتیم.  ــینی هس ــش ماش ــژه در بخ ــه وی ،ب
در  حــد  چــه  تــا  را  افزایــش  ایــن 
پیشــرفت ایــن رشــته موثــر مــی دانیــد؟

ــیار  ــوب و بس ــوق خ ــادی مش ــد اقتص ــا رش قطع
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــان اس ــرای طراح ــری ب موث
افــراد بیشــتری را تشــویق بــه انتخــاب ایــن رشــته 

ــد. کن

ــان  ــر طراح ــعه هن ــون توس ــا کان ✅ آی
ــتباف  ــرش دس ــص ف ــران مخت ــی ای قال
اســت یــا ســایر طراحــان فــرش و 
ــه هــا هــم  صنایــع دســتی و دســت بافت

ــوند؟ ــو ش ــد در آن عض ــی توانن م

پایــه، طراحــی فــرش دســتباف اســت، ولــی 
ــر  ــه نیســت کــه فقــط ایــن طرحهــا را در ب اینگون
بگیــرد. خیلــی از رشــته هــای هنــری دیگــر هــم 
ــد.  ــی برن ــره م ــنتی به ــی س ــه ازطراح ــتند ک هس
اینجــا عضــو پذیــری بــا تائیدیــه هیئــت مدیــره و 
هــر کــدام در بخــش مربــوط بــه خــود انجــام مــی 
ــی  ــمتهای مختلف ــن دارای قس ــون انجم ــود. چ ش
ــره  ــت مدی ــط هیئ ــد توس ــی توانن ــه م ــت ک س

ــد. ــون درآین ــت کان ــه عضوی ــده و ب ــی ش ارزیاب

✅ بــرای کســانی کــه تــازه مــی خواهند 
ــد  ــح دهی ــوند توضی ــته ش ــن رش وارد ای
چطــور مــی تــوان یــک طــراح حرفــه ای 

و موفــق شــد؟

کار نیکــو کــردن از پــر کــردن اســت و پــر کــردن 
ــی  ــاد. در دوران نوجوان ــی زی ــن خیل ــی تمری یعن
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ــود کــه مــن هجــده ســاعت کار مــی  ــی ب روزهای
ــرده ام،  ــم ک ــه کار را ک ــاال ک ــن ح ــردم. همی ک
هــم بیــن هشــت تــا دوازده ســاعت کار مــی کنــم. 
ــی  ــر م ــتتان روانت ــد، دس ــتر کار کنی ــه بیش هرچ
ــر  ــان باالت ــد خالقیتت شــود. هــر چــه بیشــتر ببینی

ــی رود. م

خــوب نــگاه کــردن و خــوب کار کــردن یــک اصل 
اســت.همچنین داشــتن دانــش از دیگــر هنرهــا نیــز 
بســیار در طراحــی موثــر خواهــد بــود. عامــل دیگــر 
مطالعــه اســت. فرصتهــای مطالعاتــی روی نقــوش 
ــه طــرح  ــد را ب و حتــی داســتانها و ادبیــات، هنرمن
مانــدگار تــری مــی رســاند و نیــز فرامــوش نکنیــد 
ــود  ــد در آن از رهنم ــه بای ــر، راهیســت ک ــن هن ای
ــم. راهــی نیســت کــه  هــای اســاتید اســتفاده کنی
ــه  ــم ب ــم و بتوانی ــدم بگذاری ــی در آن ق ــه تنهای ب

راحتــی در آن موفــق شــویم.

✅ سالهاســت جملــه هنــر نــزد ایرانیــان 
اســت و بــس را مــی شــنویم. امــا 
سالهاســت هنرمنــدان و طراحــان فــرش 

ــی  ــز طراح ــه جوای ــی از جمل ــن الملل بی
فــرش دموتکــس را گرفتــه و نامــی 
ــن  ــت.دلیل ای ــی نیس ــان ایران از طراح
ــطح  ــدید چیست؟س ــی ش ــب ماندگ عق
طراحــی فــرش در بازارهــای بیــن المللــی 
ــتان،  ــر هندوس ــب نظی ــورهای رقی و کش
چطــور  را   .... و  ترکیــه  افغانســتان، 

ــد؟ میبینی

ایــن جملــه کــه هنــر نــزد ایرانیــان اســت و بــس 
در اصــل یعنــی ای بســا هنرهــا کــه نــزد ایرانیــان 
ــان باشــد و  ــزد ایرانی ــه اینکــه هنرفقــط ن اســت. ن
ــه پشــت  ــه آن فرهنگــی ک ــع اشــاره دارد ب در واق
ایــن خطــوط بــوده و روی ایــن نقــوش تاثیــر مــی 

گــذارد.

دلیــل اینکــه مــی فرمائیــد جوایــز راهنرمنــدان بین 
ــی  ــت م ــه دس ــان ب ــز ایرانی ــری، بج ــی دیگ الملل
ــن اســت کــه متاســفانه طراحــان  ــد، یکــی ای آورن
ــد. و دیگــر  ــی مطالعــه شــان را کــم کــرده ان ایران
اینکــه اگرهــم بخواهنــد در نمایشــگاههای خارجــی 
شــرکت کننــد و از ایــن مســابقات بــا خبــر شــوند، 



] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

برایشــان هزینــه بســیار زیــادی دارد. چقــدر خــوب 
ــه کســانی کــه واقعــا مســتعد  اســت کــه دولــت ب
هســتند، پــر پــرواز بدهــد و یــاری کنــد تــا بقــول 
ــویم و  ــی نش ــب ماندگ ــن عق ــار ای ــان دچ خودش
خودمــان را مثــال بــا دکوراســیون بروزرســانی 
گردشــگری  و  مطالعــه  اینهــا  تمــام  و  کنیــم. 

ــد. میخواه

امــا درخصــوص هندوســتان و افغانســتان و ترکیــه 
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه صنعــت نســاجی و 
فــرش ترکیــه خیلــی قــوی مــی باشــد. چــون آنهــا 
ــد،  ــی کنن ــی نمایشــگاهی را شــرکت م ــی حت وقت
ــور  ــردازد و مجب ــی پ ــه هایشــان را م ــت هزین دول
ــه وضعیــت  ــد. ب نیســتند از جیــب خــود خــرج کنن
ــی  ــتم ول ــف نیس ــی واق ــتان خیل ــی افغانس کنون
ــل  ــی از عل ــرده. یک ــادی ک ــد زی ــتان رش هندوس
رشــد کشــورهای مجــاور، نداشــتن تعصــب اســت.

مــا نبایــد تعصــب داشــته باشــیم کــه مثــال حتمــا 
بایــد ایــن طــرح را اجــرا کنیــم. بلکــه بایــد در کنــار 
ــا آن در  ــوازی ب ــان و م ــای قدیمیم ــظ طرحه حف
بــازار جدیــد هــم جایــگاه خودمــان را پیــدا کنیــم، 
همیــن االن خیلــی از تولیــد کننــدگان بیــن المللــی 

بــا طراحــان ایرانــی کار میکننــد.

ــم،  ــام بدهی ــت انج ــن کار را درس ــم ای ــر بتوانی اگ
مــی توانیــم از طــرح هــای ســنتی خودمــان 
ــه، از  ــگاه متعصاب ــا ن ــی ب ــم. ول هــم حراســت کنی
بازارهــای جهانــی عقــب مــی مانیــم. مــا همیشــه 
ــک  ــیم. ی ــته باش ــوی کار را داش ــر دو س ــد ه بای
ــت اصــول  ــا رعای ــال ب ــه کام ــی ک ــوی، کارهای س
ــای  ــم طرحه ــوی ه ــک س ــت و ی ــن اس و قوانی
بروزتــر کــه صــد البتــه ایــن طرحهــا زمانــی مــی 
توانــد ارزش بیشــتری پیــدا کنــد کــه موتیــف هــا و 

ــد. ــاری باش ــان ج ــم درونش ــهایمان ه ارزش

ــون طراحــان  ــس کان ــوان رئی ــه عن ✅ ب
ــی کاری و  ــاره کپ ــری درب ــه نظ ــی چ قال
ــد  ــران داری ــرش در ای ــرح ف ــرقت ط س
کــه بســیار هــم رایــج اســت. چــه 
ــن  ــردن ای ــف ک ــرای متوق ــی ب تمهیدات

ــد؟ ــد داری رون

ــن معضــل دســت  ــا ای ــا ب ــفانه سالهاســت م متاس
ــت  ــع هس ــک موق ــم. ی ــی کنی ــرم م ــه ن و پنج
کــه شــاگردی از روی دســت اســتادش مشــق 

ــی  ــرد. حت ــی گی ــام م ــری اله ــا از اث ــد ی ــی کن م
مــی شــود گفــت وقتــی ازاثــری الهــام مــی گیــرد 
بازهــم دارد ازآن اثــر مشــق میکنــد و ایــن باعــث 
ــا غیرمســتقیم  افتخــار اســتاد اســت،که مســتقیم ی
راه را بــه شــاگردانش نشــان مــی دهــد. امــا یــک 
جایــی هســت کــه واقعــا ســرقت و دزدیســت 
ــان  ــام خودش ــه ن ــد و ب ــی برن ــرح را م ــک ط و ی
مــی فروشــند. بهتریــن کاربــرای پیشــگیری از ایــن 

ــار اســت. ــت آث ــا ثب ســرقت ه

ــی انجــام مــی  ــت صنعت ــه در حــال حاضــر ثب البت
شــود. ولــی خیلــی تکمیــل نیســت و معایــب بســیار 
ــه ای  ــی حرف ــیها خیل ــرا کارشناس ــادی دارد زی زی
ــت  ــن اس ــون ای ــات کان ــی از تصمیم ــت. یک نیس
ــان  ــم، از کارشناس ــن مه ــرای ای ــم ب ــه بتوانی ک
ــا مرکــز  ــون ب ــا آنهــا کــه در کان ــده کانــون و ی زب
ملــی فــرش همــکاری مــی کننــد اســتفاده کنیــم. 
ــز  ــا مرک ــون ی ــل کان ــع مث ــک مرج ــا ی ــد واقع بای
ــد،  ــته باش ــارت داش ــن کار نظ ــر ای ــرش ب ــی ف مل
ــت  ــط ثب ــت، فق ــک اداره ثب ــال در ی ــه اینکــه مث ن
ــی  ــص ،خیل ــت ناق ــوع ثب ــن ن ــود. ای ــی ش صنعت
ــه  ــم ک ــد داشــت. امیدواری ــر خواه مشــکالت در ب
ــد بتوانیــم ایــن هــدف را تحقــق  ــاری خداون ــه ی ب
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زمینــه  در  مشــهور  شــرکت  یــک   Meera
Contin- و Twisting ، Cabling ــتگاه های  دس

uous Heat Setting اســت کــه ماشــین آالت 
ــد. ــادر می کن ــور ص ــش از 26 کش ــه بی ــود را ب خ

ــی  ــور، طراح ــتری مح ــردی مش ــتن رویک ــا داش ب
MEERA همیشــه بــر پایــه ی بهینــه ســازی 
انــرژی، بهــره وری بــاال و ســهولت اســتفاده 
ــق  ــوده اســت. Meera دارای یــک مرکــز تحقی ب
و توســعه داخلــی اســت کــه توســط بخــش 
تحقیقــات علمــی و صنعتــی )DSIR( و بــه دلیــل 
ــوآوری در فناوری     هــای جدیــد پیچشــی شــناخته  ن

ــت. ــده اس ش

ــد  ــاجی مانن ــره ارزش نس ــه در زنجی ــن مجموع ای
ــای  ــدی، توره ــته بن ــای بس ــرش،FIBC ، نخ ه ف
ماهیگیــری، نخ هــا و منســوجات فنــی بــه صــورت 

قــوی حضــور دارد.

Continu- و   Carpet Cabler / Twister
ous Bulking و heat setting محصــوالت 
ــر  ــالوه ب ــتند. ع ــرش هس ــخ ف ــت ن ــی صنع اصل
ایــن، ایــن شــرکت طیــف وســیعی از راه حل هــای 
ــر اســاس  ــه می دهــد کــه ب ــه ارائ تابندگــی نوآوران

ــوند.  ــازی می ش ــخصی س ــتریان ش ــای مش نیازه
 TPRS Technology برخــی از آنهــا عبارتنــد از
 ، Ring Twisting ، Assembly Winders

ــره. و غی

دانلود بروشور

تولیــد  پیشــروترین  ســال ها  بــرای   MEERA
Cable / Twist- ــنگین ماشــین های س ــده  کنن

ــرکت  ــن ش ــای ای ــاب دهنده ه ــت. ت ــوده اس er ب
ــرش و  ــای ف ــر نخ ه ــدگان برت ــد کنن ــط تولی توس
صنعتــی در هنــد و خــارج از کشــور اســتفاده شــده 

اســت.

یــک   CT-260 Twister / Cabler مــدل 
 Tape Drive heavy-duty direct دســتگاه
ــا  ــرای کار ت ــه ب ــت ک cabling / Twisting اس
ســرعت تولیــد MPM 120 طراحــی شــده اســت.

بــا دارا بــودن محــدوده دنیــر 12000-1200، ایــن 
ــی  ــون و پل ــن، نایل ــی پروپیل ــرای پل ــتگاه ب دس

ــت و BCF  مناســب اســت.  ــی فیالمن ــتر مولت اس
الیــاف  تابانــدن  همچنیــن نســخه هایی بــرای 

ــت. ــود اس ــز موج ــره نی ــه و غی ــک، پنب اکریلی

ــه  ــت ک ــی اس ــن ویژگ ــتگاه دارای چندی ــن دس ای
مــواردی از جملــه بهــره وری بــاال، مدیریــت 
ــت  ــرل کیفی ــرفته، کنت ــزارش پیش ــر، گ ــد بهت تولی
شــرکت  ایــن  می بخشــد.  بهبــود  را  غیــره  و 
ــرای  ــه ب ــای 3 الی ــد نخ ه ــکان تولی ــن ام همچنی
ــی  ــوط پل ــا مخل ــد ب ــی جدی ایجــاد نخ هــای ترکیب
ــم  ــره را فراه ــک و غی ــون، اکریلی ــتر PP، نایل اس

. می کنــد

MeeraBAH

 Continuous دســتگاه  یــک   MeeraBAH
ــط  ــه توس ــت ک Bulking و Heat Setting اس
MEERA بــرای تامیــن نیازهــای صنعــت فــرش 
Su- یبــریا نــخ هــای چنــد رشــته ای پلــی اســتر

perSoft High Bulk ســاخته شــده اســت. در 
ــادی در  ــخ محبوبیــت زی ــن ن دو ســال گذشــته، ای
ــر  ــه و مص ــرش در ترکی ــدگان ف ــد کنن ــن تولی بی

ــدا کــرده اســت. پی
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MEERA دستیابی به نخ فرش با خواص عالی توسط ماشین آالت

همچنین بخوانید: همه چیز در مورد نخ جوت ⇢
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ــاخت  ــرای س ــر ب ــای دیگ ــا گزینه ه ــه ب در مقایس
چنیــن نخــی، MeeraBAH دارای مزایایــی ماننــد 
ســرمایه کــم، کمتریــن هزینــه تولیــد در هــر 
ــره اســت.  ــم و غی ــدازی ک ــان راه ان ــرم، زم کیلوگ
Meera- ــوق گــرم، ــاوری بخــار ف ــر اســاس فن  ب

ــرای  ــب ب ــد مناس ــا 64 ه ــط ب BAH  دارای 4 خ
ــخ اســت. ــن ن ــه ۵-4 ت ــد روزان تولی

ــازار  ــودن بیــش از 90 % ســهم ب ــر دارا ب عــالوه ب
هنــد، ایــن شــرکت همچنیــن تأسیســات دیگــری 

ــز دارد. در خــارج از کشــور نی

حضور MEERA در بازارهای بین المللی

MEERA دســتگاه های تابندگــی خــود را بــه 
ــرده اســت و  ــش از 26 کشــور جهــان صــادر ک بی
Twist- 1۵ ســال اســت کــه ماشــین های  بیــش از

ing و Cabling را تولیــد می کنــد. آنهــا پــس 
ــن  ــز صدهــا اســپیندل از ای از نصــب موفقیــت آمی
ــخ فــرش  ــد، صــادرات دســتگاه ن ماشــین ها در هن

ــد. ــاز کرده ان ــته آغ ــال گذش آن را در 3 س

ــرش  ــخ ف ــین آالت ن ــی، ماش ــطح بین الملل در س
ــه  ــورهایی از جمل ــت در کش ــا موفقی MEERA ب
ترکیــه، ازبکســتان و اندونــزی در حــال کار هســتند. 
ایــن شــرکت بــه تدریــج بــه دنبــال نفــوذ بیشــتر در 
ایــن بازارهــا بــه همــراه خوشــه های تولیــد فــرش 
عربســتان  مصــر،  ماننــد   MENA مناطــق  در 

ــد. ــره می باش ــران، اردن و غی ــعودی، ای س

شرکت MEERA  در نمایشگاه های 
مختلف

ــر  ــتریان در سراس ــه مش ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
جهــان، MEERA  دائمــًا بــه دنبــال فرصت هایــی 
ــه مشــتریان خــود  ــا جــای ممکــن ب اســت کــه ت
ــد  ــری کووی ــه گی ــل هم ــه دلی ــود. ب ــک ش نزدی
ــال 2020  ــدای س ــگاهی از ابت ــچ نمایش 19-، هی

ــزار نشــده اســت. برگ

اگرچــه در گذشــته، ایــن شــرکت بــه طــور منظــم 
ــته  ــور داش ــه حض ــان و ترکی در Domotex  آلم
ــی  ــگاه های آت ــور در نمایش ــر حض ــت و منتظ اس

ــه محــض عــادی شــدن شــرایط اســت. ب

مزایای رقابتی 

MEERA Carpet Cabler / Twister

بــا  مقایســه  قابــل  ماشــین های  بــودن  دارا   •
کیفیــت بیــن المللــی

• فناوری نوآورانه و آینده نگر

• صرفه جویی تا %40 در هزینه سرمایه

• ویژگــی اتوماســیون و بســته بندی ارزان و بــا 
ــخ ــت ن کیفی

اســاس  بــر  در سفارشی ســازی  انعطاف پذیــر   •
ــتری ــاز مش نی

• نصب و راه اندازی آسان و سریع

• خدمات مشتری عالی

• سرعت تولید تا 120 متر در دقیقه

• سرعت اسپیندل تا 8000 دور در دقیقه

بــرای  جداگانــه  اســپیندل  موتــور  سیســتم   •
بهتــر عملکــرد 

• کاهــش زمــان راه انــدازی بــا بخش هــای تســت 
ــا بســته بندی مــدوالر شــده ب

ــرای  ــه ب ــه صرف ــرون ب ــت و مق ــای باکیفی • نخ ه
ــی ــای صنعت ــایر نخ ه ــرش و س ف

• کمترین میزان مصرف انرژی

S سری F سری CK سری

برای نخ های BCF تا دنیر 12000

PP, PA, PES, PET, BCF :نخ

کاربرد: نخ BCF برای فرش

بــرای  فیالمنتــی  نخ هــای  تابنــده 
بــاال دنیرهــای 

نمره: تا دنیر 12000

PP, PA, PET, PES, Polyester :نخ

PP ،کاربرد: نخ فرش، نخ های صنعتی

ــرای  ــده ب ــیده ش ــای ریس ــده نخ ه تابن
نمره هــای ضخیــم

نمره: 2/20 – 2/1

نخ: پنبه، ویسکوز، پشم، اکریلیک

کاربرد: نخ  فرش، نخ های صنعتی

www.meeraind.com
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⚠ مقدمه

صنایــع نســاجی بــا مشــکالت ایمنــی و بهداشــتی 
زیــادی رو بــه رو هســتند. در شــرایط همــه گیــری 
بیمــاری کوویــد 19 ایــن مشــکالت بیــش از پیــش 
ــه  ــه ب ــژه زمانیک ــه وی ــد. ب ــود را نشــان می دهن خ
حادثــه ی رانــا پــالزا فکــر می کنیــم، متوجــه 
خواهیــم شــد کــه کارگــران کشــور بنــگالدش تــا 

ــد. ــج می برن ــن مشــکالت رن ــدازه از ای ــه ان چ

ــت  ــت در صنع ــی و بهداش ــدد ایمن ــکالت متع مش
نســاجی وجــود دارنــد. ایــن مــوارد عبارتنــد از: قــرار 
گرفتــن در معــرض گــرد وغبــار الیــاف پنبــه، قــرار 
ــیمیایی،  ــرزی و ش ــواد رنگ ــرض م ــن در مع گرفت
تنش هــای اســکلتی- عضالنــی، قرارگرفتــن در 

معــرض ســر و صــدا و مســائل ارگونومــی.

ــن  ــکالت ای ــوارد و مش ــن م ــی ای در پ
ســواالت پیــش می آیــد کــه اصلــی 
نســاجی  صنعــت  مشــکل  تریــن 
ــه  ــاجی چگون ــای نس ــت؟ کارخانه ه چیس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــران را تح ــی کارگ زندگ
ــه از  ــاجی چگون ــع نس ــد؟ و صنای می دهن
شــر ایــن مشــکالت خــالص می شــوند؟ 

ایــن مقالــه ســعی می کنــد تــا جایــی کــه ممکــن 
ــا  ــه همــه ی ایــن ســواالت پاســخ دهــد ت اســت ب
ــی و  ــورد مســائل ایمن ــدی در م ــداز جدی چشــم ان
بهداشــت در صنعــت نســاجی ارائــه شــود، پــس در 

ادامــه بــا مــا همــراه باشــد.

⚠ مشکالت عمده ی ایمنی و سالمتی

ــندگی،  ــای ریس ــامل واحده ــاجی ش ــت نس صنع
ــت. در  ــل اس ــاپ و تکمی ــرزی، چ ــی، رنگ بافندگ
ــا مشــکالت ایمنــی و بهداشــتی  ایــن واحــد هــا ب
متعــددی رو بــه رو خواهیــم بــود. امــا عمــده 
مشــکالت ایمنــی و بهداشــتی در صنعــت نســاجی 
ــرد: ــدی ک ــه بن ــر طبق ــرح زی ــه ش ــوان ب را می ت

1 - قــرار گرفتــن در معــرض آلودگی هــای الیــاف 
پنبــه

2 - قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی

3 - قرار گرفتن در معرض سر و صدا

4 -  مسائل ارگونومیک

ــن مشــکالت  ــا هریــک از ای در ادامــه در رابطــه ب
و نهایتــا راه هــای غالــب شــدن بــر ایــن مشــکالت 

توضیــح مختصــری ارائــه خواهــد شــد.

⚠ قرار گرفتن در معرض آلودگی های 
الیاف پنبه

ــاف  ــندگی روی الی ــد ریس ــام فراین ــراوری و انج ف
ــه در محیــط  ــار پنب ــه باعــث ایجــاد گــرد و غب پنب
می شــود. ایــن گــرد و غبــار و آلودگی هــا کــه 
قبــال در معــرض ذرات آفــت کــش و خــاک قــرار 
ــوا  ــل وارد ه ــورت کام ــه ص ــدا ب ــد؛ ابت ــه ان گرفت
ــوند  ــران می ش ــه ی کارگ ــپس وارد ری ــده و س ش
ــه  ــد ک ــه ایجــاد می کنن ــدی در ری و مشــکالت ج

مشکالت مربوط به ایمنی و بهداشت در صنعت نساجی
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــوه ای”  ــه ی قه ــل “ری ــا معض ــن آن ه ــایع تری ش
اســت.

⚠ قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی

تعامــل مــواد شــیمیایی  بــه صــورت خــاص 
رنگــرزی بــرای تمیــز کــردن، شستشــو و پروســه ی 
ــران در  ــری کارگ ــرار گی ــبب ق ــردن، س ــرم ک ن
ــواد  ــن م ــواد شــیمیایی خواهــد شــد. ای معــرض م
ــای  ــن کننده ه ــن، روش ــاوی بنزدری ــیمیایی ح ش
نــوری، حالل هــا و مــواد تثبیــت کننــده، فرمالدئیــد 
و عوامــل ضدمیکروبــی هســتند. قرارگرفتــن در 
ــا  ــیاری از بیماری ه ــث بس ــد باع ــرض فرمالدئی مع
ــه و ســرطان  ــز، ســرطان ری ــه ســرطان مغ از جمل
ــه تنهــا تمــاس مــواد شــیمیایی  خــون می شــود. ن
ــز  ــمیایی نی ــواد ش ــاق م ــه استنش ــت بلک ــا پوس ب
می توانــد منجــر بــه مشــکالت جــدی در ســالمت 

ــراد شــود. اف

⚠ قرار گرفتن در معرض سر و صدا

ــاد در  ــدای زی ــر و ص ــرض س ــن در مع ــرار گرفت ق
ــن مشــکالت  ــج تری ــت نســاجی یکــی از رای صنع
اســت. ســالن های ریســندگی و بافندگــی ســر 
ــر  ــن ام ــد. ای ــاد می کنن ــادی را ایج ــدای زی و ص
باعــث کاهــش شــنوایی و مشــکالت دیگــر نظیــر 
ــی،  ــترس، خســتگی، ناراحت ــواب، اس ــالالت خ اخت
تغییــر در ضربــان قلــب و فشــار خــون و … شــده 

اســت.

⚠ مسائل ارگونومیک

ایــن مســائل بیشــتر در کشــورهای درحــال توســعه 
ــران از  ــر کارگ ــع اکث ــن جوام ــتند. در ای ــج هس رای

شــرایط ناامــن و ناســالم کاری شــامل محیــط کار 
کوچــک و دارای نــور و تهویــه  نامناســب رنــج 
می برنــد. بیشــتر کارگــران شــاغل در حــوزه ی 
ــی ماننــد  پوشــاک از اختــالالت اســکلتی- عضالن
درد در نواحــی کمــر، شــانه و گــردن رنــج می برنــد.

⚠ راه های غلبه بر این مشکالت

ــت نســاجی  ــی در صنع مســئولیت ســالمت و ایمن
هــم بــر عهــده ی کارفرمایــان و هــم بــر عهــده ی 
ــی  ــظ ایمن ــرای حف ــران ب ــت. کارگ ــان اس کارکن
خودشــان بایســتی از تمــام قوانیــن ایمنــی پیــروی 
کننــد. در ادامــه پیشــنهاداتی جهــت بهبــود ایمنــی 
و ســالمت کارگــران و محیــط زیســت در صنعــت 

ــوند: ــان می ش ــاجی بی نس

ــداوم  ــورت م ــه ص ــتی ب ــین آالت بایس 1 - ماش

ــش  ــور کاه ــه منظ ــران ب ــوند و کارگ ــرویس ش س
ــد ــتفاده کنن ــر اس ــوش گی ــدا، از گ ــر و ص س

2 - در زمــان کارکــردن بــا مواد شــیمیایی بایســتی 
از ماســک و دســتکش ایمنی اســتفاده شــود

3 - محــل کار کارگــران صنعــت نســاجی بایســتی 
از روشــنایی و تهویــه ی مناســب برخــوردار باشــد

ــراز  ــی ت ــه خوب ــه ب ــی ک ــتفاده از میزهای 4 - اس
ــا  ــتی آن ه ــه پش ــی ک ــند و صندلی های ــده باش ش
مناســب باشــد بــه طــوری کــه هیــچ گونــه فشــار 

ــد ــته باش ــود نداش ــکلتی وج ــی -اس عضالن

۵ - انجــام معاینــات و آزمایشــات پزشــکی منظــم 
بــرای کارگــران توســط کارفرمایــان

ــی  ــات ایمن ــود اقدام ــان از وج ــول اطمین 6 - حص
در  اولیــه  کمک هــای  جعبه هــای  و  مناســب 

کاری محیط هــای 
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــف  ــه ی سیســتم شــیفت و چرخــش وظای ۷ - ارائ
بــه صورتــی کــه کارگــران یــک بخــش بــه صورت 

مــداوم در معــرض ســر و صــدا قــرار نگیرنــد

⚠ مشکالت ایمنی و بهداشتی در 
بنگالدش

پوشــاک  صنعــت  بهداشــت  و  ایمنــی  ســابقه 
ــای  ــن پرونده ه ــی از بدتری ــگالدش یک ــور بن کش
نســاجی در جهــان اســت. براســاس گــزارش آتــش 
نشــانی بنــگالدش در ســال 2012، در کارخانــه 
ــر  ــم 11۷ نف ــت ک Tazreen Fashion دس
کشــته و بیــش از 200 نفــر زخمــی شــدند. حادثه ی 
رانــا پــالزا بیــش از هــزار کارگــر را کشــت و 
ــات  ــن اطالع ــرد. از ای ــی ک ــادی را زخم ــداد زی تع
ــا  ــگالدش ت ــران بن ــه کارگ ــد ک ــوان فهمی می ت
ــای  ــت و مراقبت ه ــه ی امنی ــدازه در زمین ــه ان چ
بهداشــتی در رنــج هســتند. حتــی در حــال حاضــر 
ــرایط  ــه کار در ش ــور ب ــی مجب ــران بنگالدش کارگ

ــتند. ــالم هس ــن و ناس ــا ناام تقریب

⚠ چرا صنعت پوشاک بنگالدش تا این 
اندازه ناامن است؟

صنعــت  ایمنــی  عــدم  پــالزا  رانــا  فاجعــه ی 
رابطــه  ایــن  در  کــرد.  آشــکار  را  بنــگالدش 
مشــکل اصلــی ســاختاری اســت. در نتیجــه ی 
ــا  ــیاری از کارخانه ه ــت، بس ــریع صنع ــترش س گس
کاربــری  قبــال  کــه  ســاختمان هایی  در 
ــالوه  ــه ع ــدند. ب ــداث ش ــته اند اح ــکونی داش مس
ــری  ــری دیگ ــه کارب ــی ک ــاختمان های مختلف س
داشــتند بــه کارخانــه تبدیــل شــدند. برخــی دیگــر 
نیــز تعــداد ماشــین آالت را بیــش از ظرفیــت ایمــن 
ســاختمان ها، افزایــش داده انــد، و مجــددا بســیاری 
ــا  ــکان ب ــد ام ــا ح ــرعت و ت ــه س ــا ب از کارخانه ه
هزینــه  کــم ســاخته خواهنــد شــد. بــه دالیــل فوق، 
کارگــران بنگالدشــی بــا مشــکالت ایمنــی شــامل 
ســاختمان های  معیــوب،  الکتریکــی  مدارهــای 
ــی و  ــراری ناکاف ــرار اضط ــیرهای ف ــدار، مس ناپای

ــتند. ــه هس ــن مواج ــا ایم ــزات ن تجهی

⚠ چگونه می توان مسائل بهداشتی 
و ایمنی را در صنعت بنگالدش بهبود 

بخشید؟

کارخانه هــای  صاحبــان  و  بنــگالدش  دولــت 
پوشــاک بایســتی برخــی اقدامــات را بــرای بهبــود 
ســالمت و ایمنــی در صنعــت پوشــاک بنــگالدش 
انجــام دهنــد. ایــن اقدامــات شــامل افزایــش 
ــزات  ــه تجهی ــوط ب ــی های مرب ــر بازرس ــز ب تمرک
ــرای  ــی ب ــه ی بازرس ــعه ی برنام ــی، توس الکتریک
بررســی ایمنــی ســاختمان ها و تشــکیل یــک 
کمیتــه ی تحقیقاتــی ســطح بــاال شــامل نمایندگان 
کارفرمایــان، دولــت و کارشناســان ایمنــی و آتــش 
نشــانی بــرای بررســی و نظــارت بــر مســائل ایمنی 
ــه بــرق، حوادثــی در  ــوط ب ســاختمان، مســائل مرب
کارخانــه کــه منجــر بــه مــرگ کارگــران می شــود.

دولــت بایتــس احتــرام و حقــوق کارگــران را 
ــز  ــاک نی ــت پوش ــان صنع ــد. صاحب ــن کن تضمی
ــه  ــه ب ــتمزدی ک ــودن دس ــه ب ــتی از عادالن بایس
کارگــران می دهنــد اطمینــان حاصــل کننــد.

 COVID-۱9 راه های دور ماندن از ⚠
در صنعت نساجی

ــه  ــد19 ب ــاری کووی ــری بیم ــه گی ــای هم پیامده
وضــوح قابــل مشــاهده اســت و تاثیــرات طوالنــی 
ــر  ــت. اکث ــد داش ــان خواه ــر جه ــدت در سراس م
کشــورهای جهــان بــرای کاهــش شــیوع ویــروس، 
ــه را وضــع  ــی و قرنطین ــه تعطیل ــوط ب ــن مرب قوانی
کردنــد. امــا صنایــع بایســتی بــاز بماننــد تــا چــرخ 
اقتصــادی کشــورهای بــا درآمــد متوســط بچرخــد.

ــران و  ــط کارگ ــد توس ــر بای ــل زی ــه مراح درنتیج
ــا از  ــت شــود ت ــان صنعــت پوشــاک رعای کارفرمای

ــند: ــان باش ــاری در ام ــه بیم ــال ب ابت

ــا آب و  ــت ها ب ــل دس ــرر و کام ــوی مک • شستش
ــون صاب

ــورت و  ــان، ص ــه ده ــت زدن ب ــاب از دس • اجتن
ســطوح در مکان هــای مشــترک

• استفاده از ماسک مناسب طبق قوانین

• ایجــاد سیســتم های شستشــوی کارآمــد و ایمــن 
بــرای تمیــز نگــه داشــتن محیــط

ــای  ــری دم ــدازه گی ــتگاه های ان ــدازی دس • راه ان
بــدن ماننــد دماســنج مــادون قرمــز

• حفــظ فاصلــه ی اجتماعــی افــراد بــه انــدازه ی 1 
و نیــم متــر از یکدیگــر

⚠ نتیجه

ــت در  ــی و بهداش ــه ایمن ــوط ب ــائل مرب ــل مس ح
صنعــت نســاجی بســیار مهــم اســت. ایــن مســئله 
اهمیــت  از  پوشــاک  کارگــران صنعــت  بــرای 
بیشــتری برخــوردار اســت. مشــکالت مختلفــی در 
صنعــت نســاجی وجــود دارد. ضــروری اســت کــه 
ــران  ــت از کارگ ــرای محافظ ــدی ب ــل کارآم راه ح
ــایی  ــود. شناس ــه ش ــی ارائ ــرایط بحران ــر ش در براب
ــرای کارگــران ضــروری  ــن مشــکالت ب و حــل ای
اســت. و در صــورت حــل ایــن مشــکالت صنعــت 
پوشــاک وضعیــت بهتــری را تجربــه خواهــد کــرد.

https://textilefocus.com/ یاددیاشــت:  منبــع 
safety-and-health-problems-in-textile-

/industry
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29شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــا  ــناس ب ــک کارش ــوان ی ــه عن  ✅  ب
تجربــه، وضعیــت کلــی بازیافــت فــرش 
ــی  ــه ارزیاب ــران را چگون ــینی در ای ماش

می کنیــد؟

ــوز  ــینی هن ــرش ماش ــت ف ــا بازیاف ــاط ب در ارتب
ــده  ــام نش ــور انج ــی در کش ــزی خاص برنامه ری
اســت. فــرش ماشــینی یــک مجموعــه کارگاهــی 
ــزای  ــندگی و اج ــوط ریس ــه خط ــزرگ دارد ک ب
مصرفــی در فــرش ماشــینی مثــل نــخ تــار،  نــخ  
پــود، نــخ خــاب، چلــه پیچــی و تکمیــل را شــامل 

می شــود.

بــه دلیــل عــدم وجــود ارتبــاط موثــر بیــن صنعت 
فــرش ماشــینی و دانشــگاه هــا، هنــوز محاســبات 
دقیقــی در ارتبــاط بــا مســئله ی درصــد ضایعــات 
ــت  ــن اس ــا ای ــی م ــت. ارزیاب ــده اس ــام نش انج
ــه  ــاجی ب ــت نس ــاتید صنع ــجوها و اس ــه دانش ک
کارفرمایــان دلســوز نزدیــک شــوند و مقــدار مــواد 
ــد  ــینی و درص ــرش ماش ــت ف ــی در صنع مصرف
ضایعــات را بررســی کننــد و بعنــوان یــک پــروژه 

ارائــه دهنــد.

ــرش  ــن ف ــزاران ت ــاالنه ه ــر س ــال حاض در ح
ماشــینی فرســوده در ایــران راهــی مراکــز دفــن 
زبالــه مــی شــوند و یــا ســوزانده مــی شــوند کــه 
ــی  ــه خوب ــاال ب ــت ب ــن ظرفی ــوان از ای ــی ت م

ــرد. ــتفاده ک اس

✅  روش های بازیافت فرش ماشینی 
چیست؟

ــس  ــه جن ــه ب ــا توج ــینی ب ــرش ماش ــت ف بازیاف
ــا بیشــترین بخــش فــرش  ــخ خــاب کــه تقریب ن
ــک،  ــش آکریلی ــود. بخ ــد ب ــر خواه را دارد متغیی
پلــی اســتر و نــخ تــار و پنبــه یــا جــوت مصرفــی 
ــد  ــی مانن ــت. پلیمرهای ــدا اس ــورت %100 ج بص
ــاره در  ــد دوب ــی توانن ــتر م ــی اس ــون و پل نایل
ــل  ــرش تبدی ــخ ف ــه ن ــی ب ــه ذوب ریس پروس

ــوند. ش

ــندگی  ــتم ریس ــا سیس ــاف ب ــایر الی ــن س همچنی
ــم  ــای ضخی ــورت نخ ه ــد بص ــمی می توانن پش
بافــت  در  یــا  درامــده  عنکبوتــی  تــار  یــا 

زیراندازهــا )جاجیــم( اســتفاده کــرد و حتــی 
می تــوان آنهــا را در صنعــت بی بافــت یــا در 
پتوهــای نمــدی اســتفاده کــرد. در کل در صنایــع 
مختلــف مصــارف زیــادی وجــود دارد و مســتلزم 
ــت و  ــدان در صنع ــه عالقمن ــد ک ــن می باش ای
ــوع  ــن موض ــه ای ــری ب ــژه ت ــگاه وی ــگاه ن دانش

ــند. ــته باش داش

ــوط  ــس مخل ــاب از جن ــخ خ ــه ی اول ن در وهل
پلی اســتر- پنبــه و نــخ پــود پنبــه ای یــا از جنــس 
کنــف را جداســازی می کنیــم. درصــد باالیــی از 
ــی  ــوند پل ــد می ش ــروزه تولی ــه ام ــی ک فرش های
اســتر هســتند و پلــی اســتر نیــز قابــل بازیافــت 

می باشــد.

بنــده شــخصا بــه یکــی از تولیدکنندگان 
ــان  ــتر در کاش ــی اس ــرش پل ــم ف مه
ــت  ــای دس ــه فرش ه ــنهاد دادم ک پیش
ــتم  ــرده و در سیس ــداری ک دوم را خری
امــا  کننــد.  بازیافــت  ریســی  ذوب 
ــدارد و  ــود ن ــر وج ــن تفک ــران ای در ای
ــت  ــا صنع ــگاه ب ــن دانش ــی بی ارتباط
ــورت  ــوع بص ــن موض ــا ای ــت ت نیس
ــن  ــون ای ــف شــود و پیرام ــروژه تعری پ
ــود. از  ــام ش ــینی انج ــوع همنش موض
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در مورد صنعت بازیافت فرش ماشینی ایران
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طرفــی تولیدکننــدگان نیــز دغدغــه 
انجــام کارهــای نــو و بــه روز را ندارنــد. 
تولیدکننــده مــا امــروز فقــط بــه ســود 
خــود نــگاه مــی کنــد و حاضــر نیســت 
ــود  ــد خ ــی از درام ــد کوچک ــی درص حت
ــه روز  ــای ب ــروژه ه ــام پ ــرف انج را ص
ــادی  ــای زی ــه ه ــواره بهان ــد و هم کن
هســت کــه از ایــن کار ســر بــاز بزننــد.

ــت  ــا در صنع ــم دنی ــورهای مه ✅  کش
ــرش  ــت ف ــه بازیاف ــه ب ــاجی چگون نس

ماشــینی پرداخته انــد؟

در حــال حاضــر در کشــورهای پیشــرفته بحــث 
ــت و  ــیار داغ اس ــینی بس ــرش ماش ــت ف بازیاف
ــده و  ــام ش ــاده ای انج ــوق الع ــای ف ــت ه فعالی
فــرش هایــی بــا اســتفاده از نــخ هــای بازیافتــی 
ــر  ــورهایی نظی ــد. کش ــی دارن ــت باالی درخواس
آمریــکا و انگلســتان در ایــن امــر پیشــرو هســتند 

ــد. ــام دادن ــادی را انج ــات زی و تحقیق

ــر  ــای دکت ــر آق ــی نظی ــز محققان ــران نی در ای
پیــروی – رئیــس پژوهشــکده ی دانشــگاه یــادگار 
امــام – فعالیــت هــای خوبــی را روی ایــن 
موضــوع انجــام دادنــد. در ایــران توجــه الزم روی 
ــه  ایــن موضــوع انجــام نمی شــود زیــرا کســی ب
فکــر ایــن مســائل نیســت و بــه درآمــدی کــه از 
ــود. ــی نمی ش ــد توجه ــت می آی ــن روش بدس ای

✅  چــرا ضایعــات نســاجی و بازیافــت 
آنهــا تــا ایــن انــدازه مهــم هســتند؟

در دنیــا بــه ضایعــات طــالی کثیــف می گوینــد. 
ــه  ــن مقول ــه وارد ای ــتند ک ــیاری هس ــراد بس اف
ــیده اند.  ــی رس ــیار خوب ــج بس ــه نتای ــده اند و ب ش
بصــورت  بطری هــا  یــا  پالســتیک  مــواد 
بــه  تومــان  هــزار   10-1۵ حــدودا  کیلویــی 

فــروش می رونــد. الیــاف بازیافــت پلی اســتر 
ــه در  ــت ک ــایکل )Recycle( اس ــان ریس هم
ــو  ــاف هال ــد الی ــایکلی، تولی ــاف ریس ــت الی  صنع
)Hollow( و مصــارف دیگــر اســتفاده می شــود 
و بــا بلوجیــن کــه مــاده ی اصلــی پلی اســتر 
بســیار  بنابرایــن  می شــود.  مخلــوط  اســت، 
ــت  ــط زیس ــع محی ــه نف ــتند و ب ــا ارزش هس ب
ــر و  ــن کار فک ــیار روی ای ــد بس ــند و بای می باش

ــرد. ــورت بگی ــت ص مدیری

پــروژه ای  کــه  اســت  ایــن  مســتلزم  ایــن 
ــن پژوهشــکده ی دانشــگاه و  ــود و بی ــف ش تعری
عالقه منــدان بــه پروژه هــای نســاجی تیمــی 
تشــکیل شــود و ســرمایه گــذاری صــورت گیــرد. 
ــش از  ــدگل بی ــی بی ــلیمان صباح ــهرک س در ش
ــه  ــدود ۷00 کارخان ــی و ح ــین بافندگ ــزار ماش ه
ــرکت  ــک ش ــم ی ــن تی ــت ای ــود دارد. کافیس وج
ســهامی تشــکیل دهنــد و یکــی از اســاتید 
ــات  ــرای ضایع ــد و ب ــری کن دلســوز آنهــا را رهب
صنعــت فکــری کننــد و ایــن فکــر بایــد ظهــور 

ــد.    ــدا کن پی

ایــن در حالــی اســت کــه الیــاف بــه کار رفتــه در 
خــاب فــرش ماشــینی ماننــد پلی اســتر، ویســکوز 
، بامبــو و علــی الخصــوص اکریلیــک بــه قیمــت 
ــران و  ــیار گ ــود و بس ــی ش ــران م دالری وارد ای
ارزشــمند اســت، تصــور کنیــد وقتــی یــک فــرش 
12 متــری بــه زبالــه دان انداختــه میشــود انــگار 
دههــا دالر الیــاف بــه کاررفتــه در آن را بــه زبالــه 
تبدیــل کــرده ایــم در حالــی کــه مــی توانــد ایــن 

الیــاف دوبــاره بــه چرخــه بازگــردد.

ــی  ــکر م ــن تش ــاجی که ــه نس ــان از مجل در پای
کنــم کــه حقیقتــا بــه موضوعاتــی بکــر و عالــی 
در صنعــت نســاجی و فــرش ماشــینی می پــردازد 
ــن  ــت و همی ــت ماس ــیل صنع ــنه آش ــه پاش ک
ــت  ــودن و موفقی ــاوت ب ــل متف ــر دلی ــت نظ دق
ــدوارم  ــد. امی ــی باش ــن م ــه که ــزون مجل روزاف
ــات فــرش ماشــینی کــه حکــم  ــم از ضایع بتوانی

ــم. ــتفاده کنی ــه نحــو احســن اس طــال را دارد ب
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

مقدمه

ــوان  ــه عن ــر، چمــن مصنوعــی ب در ســال های اخی
ــا  ــب خانه ه ــرای صاح ــوب ب ــاب محب ــک انتخ ی
ــل  ــا تبدی ــازی باغچه ه ــه س ــگام محوط ــه هن ب
ــد  ــه چن ــت ب ــش محبوبی ــن افزای ــت. ای ــده اس ش
ــا  ــه آن ه ــردد. اوال اینک ــر می گ ــدی ب ــل کلی دلی
ــال  ــول س ــام ط ــه در تم ــد ک ــی می خواهن چمن
ــن  ــد. همچنی ــر برس ــه نظ ــاده ب ــوق الع ــا و ف زیب
می خواهنــد باغچــه ای داشــته باشــند کــه نیــاز بــه 
مراقبــت کمتــری داشــته باشــد. زمانیکــه از چمــن 
ــی و  ــن زن ــه چم ــاز ب ــتفاده شــود نی ــی اس مصنوع

ــود. ــد ب ــه نخواه تغذی

معمــول  مراقبت هــای  بــه  همچنــان  اگرچــه 
ــاز دارد  ــا نی ــذف زباله ه ــردن و ح ــز ک ــد تمی مانن
ــداری  ــریع تر از نگه ــا س ــن فراینده ــا ای ــا طبیعت ام
چمن هــای طبیعــی معمــول صــورت می گیــرد.

ــازار  ــروزه در ب ــه ام ــی ک ــای مصنوع ــا چمن ه ثانی
وجــود دارنــد آنقــدر طبیعــی بــه نظــر می رســند کــه 
تشــخیص تفــاوت بیــن آن هــا و یــک چمــن طبیعی 
دشــوار خواهــد بــود. امــا بــا توجــه بــه تعــدد تولیــد 
ــول،  ــن محص ــف ای ــای مختل ــدگان و مدل ه کنن
انتخــاب محصــول مناســب بــرای مشــتریان دشــوار 
ــه ی کهــن همــراه  ــا مجل ــود. در ادامــه ب خواهــد ب

ــرای  ــردی ب ــدی و کارب ــکات کلی ــا ن ــا ب ــید ت باش
انتخــاب چمــن مصنوعــی مناســب آشــنا شــوید.

ــتفاده  ــواردی اس ــه م ــرای چ ــن ب  چم
؟ د می شــو

ــی  ــن مصنوع ــاب چم ــرای انتخ ــن گام ب در اولی
ــه در چــه محــل و  ــد ک ــد بدانی مناســب، شــما بای
ــتفاده  ــول اس ــن محص ــردی از ای ــه کارب ــرای چ ب
ــی  ــن مصنوع ــف چم ــواع مختل ــرد. ان ــد ک خواهی
وجــود دارد کــه همــه ی آن هــا دارای نقــاط قــوت 
ــرد  و ضعــف متفــاوت هســتند. پــس دانســتن کارب
و محــل اســتفاده ی محصــول بــه شــما در انتخــاب 
ــد  ــی خواه ــک فراوان ــوع آن کم ــن ن ــق بهتری دقی

کــرد.

انتخاب چمن مصنوعی مناسب

ــی را  ــول اســتفاده از چمــن مصنوع ــه طــور معم ب
ــه  ــرد، ک ــیم ک ــی تقس ــروه اصل ــه ۵ گ ــوان ب می ت

ــد از: عبارتن

۱ - اســتفاده ی زینتــی: اســتفاده از ایــن نــوع 
ــط  ــه محی ــود ک ــث می ش ــی باع ــن مصنوع چم
باغچــه ی شــما زیباتــر دیــده شــود. در ثانــی نیــاز 
بــه مراقبــت نیــز کاهــش خواهــد یافــت. ایــن نــوع 
ــت و  ــت رف ــه تح ــش از اینک ــی بی ــن مصنوع چم
آمــد قــرار بگیــرد، جنبــه ی زینتــی دارد؛ در نتیجــه 
ــم  ــاز نخواهی ــوع نی ــن ن ــی در ای ــتحکام باالی اس

داشــت.
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پنج نکته برای انتخاب چمن مصنوعی مناسب
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2 -  اســتفاده بــرای زمیــن بازی: ایــن مدل 
از چمــن مصنوعــی بــرای اســتفاده ی خانواده هــا، از 
جملــه کــودکان، در نظــر گرفتــه شــده اســت. رفــت 
و آمــد روی ایــن نــوع از کفپــوش زیــاد خواهــد بود 
ــد.  ــوردار باش ــی برخ ــتحکام باالی ــتی از اس و بایس
ــام  ــت در تم ــن اس ــد ممک ــت و آم ــر رف ــالوه ب ع
طــول ســال مبلمــان بــاغ و یــا وســایل بــازی روی 
کفپــوش قــرار گیرنــد کــه ایــن امــر نیــز نیــاز بــه 
اســتحکام بــاال بــرای ایــن نــوع از چمــن مصنوعــی 

ــد. ــش می ده را افزای

ــی:  ــات خانگ ــتدار حیوان ــن دوس ۳ - چم
نوعــی از چمــن مصنوعــی اســت کــه بــرای رفــت 
ــب  ــی مناس ــات خانگ ــداری از حیوان ــد و نگه و آم
اســت. در نتیجــه بایســتی بتواند فضــوالت حیوانات 

ــد. ــرل کن خانگــی را کنت

۴ - چمن هــای مــورد اســتفاده بــرای 
از  نــوع  ایــن  تفریحــی:  محیط هــای 
ــد  ــت و آم ــر رف ــای پ ــرای مکان ه ــا ب کفپوش ه
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــل مهمانی ه مث
در نتیجــه بایســتی از اســتحکام مناســب برخــوردار 
ــز  ــا نی ــردن و لکه ه ــت ک ــر نشس ــند و دربراب باش

ــند. ــاوم باش مق

از  ترکیبــی  کاره:  همــه  چمن هــای   -  ۵
ــده در  ــر ش ــای ذک ــه ی چمن ه ــای هم ویژگی ه

ــاال. ب

 ارتفاع پایل 

ــح  ــب ســلیقه ای و ترجی ــل اغل ــاع پای انتخــاب ارتف
ــگام انتخــاب بایســتی  ــا در هن شــخصی اســت. ام
نکاتــی را در نظــر بگیریــد. اگــر می خواهیــد ظاهــر 
ــده  ــازه زده ش ــن ت ــه چم ــبیه ب ــما ش ــوش ش کفپ
ــر  ــی مت ــا 30 میل ــن 2۵ ت ــل بی ــاع پای ــد، ارتف باش
انتخــاب خوبــی اســت. بــرای داشــتن یــک چمــن 
ــل  ــاع پای ــتی ارتف ــز بایس ــر نی ــر طبیعی ت ــا ظاه ی

ــر باشــد. ــی مت ــا 38 میل بیــن 30 ت

ــاع  ــا ارتف ــی ب ــای مصنوع ــد چمن ه ــما می توانی ش
پایــل بیــش از 38 میلیمتــر را نیــز تهیــه کنیــد. امــا 
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بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه 
ــد  ــار داری ــما انتظ ــه ش ــالف انچ ــر خ ــاف بلندت الی
تحــت وزن خودشــان قــرار گرفتــه و ممکــن اســت 
ــد را نداشــته باشــند. ــی کــه می خواهی ظاهــر صاف

پایل هــای کوتاه تــر در مــدت طوالنــی پوشــانندگی 
ــات  ــد و در صــورت داشــتن حیوان ســخت تری دارن
خانگــی می تواننــد گزینــه ی مناســبی باشــند. زیــرا 
ــاده تر اســت.  ــا س ــت از ان ه ــردن و مراقب ــز ک تمی
ــی  ــا در محل های ــودن پایل ه ــاه ب ــن کوت همچنی
کــه رفــت و آمــد زیــادی وجــود دارد، باعــث 
ــری  ــیب کمت ــوش آس ــاختار کفپ ــه س ــود ک می ش

ــد. ببین

تراکم پایل

ــه  ــا ب ــع آن ه ــر مرب ــا و وزن در مت ــم پایل ه تراک
ــل بســتگی دارد. چمن هــای مصنوعــی  ــاع پای ارتف
ــه  ــر ب ــر و طبیعی ت ــتر، پرت ــل بیش ــم پای ــا تراک ب
ــم  ــا تراک ــای ب ــه چمن ه ــند. درحالیک ــر می رس نظ
پایــل کــم ظریــف و کــم پشــت بــه نظــر خواهنــد 

رســید.

ــز نتیجــه  وزن بیشــتر پایل هــا تراکــم بیشــتر را نی
می دهــد. شــما پیــش از تهیــه ی چمــن مصنوعــی 
بایســتی درک درســتی از تراکــم پایــل  داشــته 
ــوش متناســب  ــی کفپ ــه راحت ــد ب ــا بتوانی باشــید ت
اســتفاده ی  انتخــاب کنیــد.  را  نیــاز خــود  بــا 
ــای  ــا تراکم ه ــی ب ــای مصنوع ــان از چمن ه همزم
ــرای نشــان دادن  ــد راه مناســبی ب متفــاوت می توان

ــد. ــا باش ــای آن ه تفاوت ه

همچنیــن درنظــر داشــته باشــید کــه کفپــوش شــما 
ــوان  ــه عم ــود. ب ــاهده می ش ــه ای مش ــه زاوی از چ
ــرای اســتفاده در  ــال اگــر چمــن مصنوعــی را ب مث
بالکــن منزلتــان خریــداری می کنیــد، از بــاال دیــده 
ــم  ــتی تراک ــت بایس ــن حال ــد و در ای ــد ش خواه
باالیــی داشــته باشــد تــا پرپشــت و کامــل بــه نظــر 

برســد.

شیدهای رنگی چمن مصنوعی

در انتخــاب رنــگ هیــچ درســت یــا غلطــی وجــود 

مقاله
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نخواهــد داشــت و در نهایــت بــه ترجیــح مشــتری 
شــما بســتگی خواهــد داشــت.

مهمتریــن نکتــه در هنــگام انتخــاب رنــگ توســط 
ــه  ــد  ب ــی باش ــط م ــدی محی ــگ بن ــتری  رن مش
ــورد  ــد در م ــای ورزشــی بای ــتادیوم ه ــژه در اس وی
انتخــاب رنــگ حتمــا بــا معمــار و طــراح اســتادیوم 

ــی کــرد.  ــز مشــورت و رایزن نی

ــایز  ــاد و س ــق ابع ــن بررســی و اعــالم دقی همچنی
ورزشــگاه بــه تولیــد کننــده اهمیــت بســیار باالیــی 
دارد و خطــا در انــدازه گیــری ضررهــای هنگفتــی 

را بــه کارفرمــا تحمیــل خواهــد کــرد. 

ــته  ــت داش ــه دق ــن نکت ــه ای ــگ ب ــاب رن در انتخ

ــود را  ــی خ ــن انتخاب ــه ای از چم ــه نمون ــید ک باش
ــد  ــب کنی ــد آن را نص ــه می خواهی ــی ک در محیط
در  معمــوال  نمونه هــا  زیــرا  نماییــد.  مشــاهده 
فضــای بســته ی خانــه تیــره تــر بــه نظــر خواهنــد 

ــید. رس

اگــر فضایــی کــه می خواهیــد در آن از چمــن 
مصنوعــی اســتفاده کنیــد نــور طبیعــی کمــی دارد، 
ــا  ــی ب ــاب کفپوش های ــمت انتخ ــه س ــتی ب بایس

رنگ هــای روشــن برویــد. 

زیــرا ایــن امــر بــه روشــنایی محیــط شــما 
ــا  ــی ب ــای مصنوع ــرد. چمن ه ــد ک ــک خواه کم
ــی دارای  ــای طبیع ــه نمونه ه ــر ب ــر نزدیک ت ظاه
ــا  ــوه ای روشــن ت ــف از قه شــیدهای رنگــی مختل

ــتند. ــره هس ــبز تی س
ت
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ساختار چمن مصنوعی مناسب

چمن هــای مصنوعــی دارای دو الیــه هســتند. 
ــه  ــه آن دوخت ــاف ب ــه الی ــی ک ــه ی اصل ــک الی ی
می شــوند  چســبانده  آن  روی  یــا  و  می شــوند 
ــس  ــه از التک ــه ک ــه ی ثانوی ــک الی ــپس ی و س
ــده از  ــاخته ش ــه ی س ــن الی ــود. ای ــاخته می ش س
التکــس بــه ایمــن شــدن آن هــا در محیــط کمــک 
ــد  ــش می ده ــول را افزای ــات محص ــد و ثب می کن
ــوش  ــه کفپ ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب ــا منج و نهایت

ــد. ــته باش ــری داش ــر بهت ــما ظاه ش

https://www.carpetand- ــع یاددیاشــت:  منب
flooring.co.uk/news/choosing-artifi-

/cial-grass
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بازدید نمایشگاه منسوجات 
خانگی و صنایع وابسته 

)Heimtextil(

همچنین بخوانید:  فروش انواع ضد کف و اسپین فینیش ⇢

https://www.kohanjournal.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C/
https://www.kohanjournal.com/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%85%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%8A/


] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــی  ــون ۶٫۶ )پل ــاف نایل ــده الی ــت)nilit(، تولیدکنن نیل
آمیــد( کــه مســتقر در اســرائیل و فعــال در زمینــه تولیــد 
ــا  ــی ب ــاف نایلون ــد؛ الی ــی باش ــای ورزشــی م ــاس ه لب
ــت  ــه مراقب ــوط ب ــاب آوری و حساســیت مرب ــت ت قابلی
هــای مــورد نیــاز زیســتی را معرفــی کــرده اســت کــه 
در آب دریــا و محــل هــای دفــن زبالــه ســریعتر تجزیــه 

مــی شــود.

ایــن الیــاف بــا هــدف کمــک بــه منســوجات و صنعــت 
پوشــاک بــه منظــور رویارویــی بــا چالــش هــای 
ــر  ــرات آن ب ــرف آب و اث ــد مص ــی همانن ــژه محیط وی

ــد. ــده ان ــعه داده ش ــتم؛ توس اکوسیس

ــرده  ــا ک ــود ادع ــی خ ــه مطبوعات ــن شــرکت در بیانی ای
اســت کــه ایــن محصــول مطابــق بــا معیارهــای 
ــت  ــرکت نیلی ــه ش ــوط ب ــوِل مرب ــداری کل محص پای

ــای  ــت ه ــه مراقب ــیت ب ــا حساس ــد و ب )TPS( تولی
ــت. ــده اس ــعه داده ش ــتی توس زیس

ایــن شــرکت در ایــن بیانیــه اظهــار میکنــد: ایــن 
محصــول بــا توجــه بــه تکنولــوژی ویــژه ای کــه دارد، 
نــه فرســوده مــی شــود و نــه شســته مــی شــود و نــه 
ــا  ــگ ه ــا رن ــی ی ــواد تکمیل ــا، م ــی ه ــا ســایر افزودن ب

ــد. ــی کن ــل ایجــاد م تداخ

ایــالن مالمــد)Ilan Melamed( ، مدیــر کل شــرکت 
ــود  ــد خ ــا محصــول جدی ــد: ” م ــی کن ــان م ــت بی نیلی
ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــتی را ب ــت زیس ــت مراقب باقابلی
کاهــش تاثیــر احتمالــی مربــوط بــه الیــاف ســینتیک بــر 

ــم. ــرده ای ــی ک ــن، طراح ــتم زمی روی اکوسیس

ــی و  ــرد، راحت ــن محصــول عملک ــتفاده از ای ــا اس ــا ب م
ــان  ــتری هایم ــه مش ــه آنچ ــبت ب ــابهی را نس دوام مش
از نایلــون درجــه یــک انتظــار دارنــد، ارائــه کــرده ایــم 
بــا ایــن تفــاوت کــه آن هــا اکنــون بــا آرامــش خاطــر 
ــیاره و  ــرای س ــی ب ــم مثبت ــه تصمی ــه اینک ــی ب و آگاه
ــا  ــی ب ــد، از محصول ــه ان ــود گرفت ــت خ ــط زیس محی

ــد.” ــی کنن ــتفاده م ــای مشــابه اس ــی ه ویژگ

ــرای  ــه ب ــده اســت ک ــر ش ــن شــرکت ذک ــه ای در بیانی
فهمیــدن تاثیــر احتمالــی ایــن الیــاف در دو اکوسیســتم 
مدنظــر، آن هــا در خــاک محــل دفــن زبالــه و آب دریــا 
ــد.  شــییه ســازی شــده مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه ان
ــتم  ــر دو اکوسیس ــه در ه ــده تجزی ــان دهن ــج نش نتای
شــبیه ســازی شــده در مــدت زمــان انجــام آزمایــش در 
مقایســه بــا الیــاف نایلــون فاقــد فنــاوری مذکــور؛ بــود.

 ASTM D6691 آزمایــش اولیــه براســاس اســتاندارد
ــه بیولوژیکــی  ــه روش آزمایــِش تعییــن تجزی ــوط ب مرب
و  دریایــی  محیــط  در  پالســتیکی  مــواد  هــوازی 
 ASTM D5511 همچنیــن اســتاندارد روش آزمایــش
ــواد  ــوازی م ــی غیره ــه بیولوژیک ــن تجزی ــرای تعیی ب
پالســتیکی در شــرایط تجزیــه هــوازی بــا درصــد 
جمــاد بــاال، نشــان مــی دهــد کــه نــخ هــا بــا قابلیــت 
ــط زیســتی بســیار  ــای محی ــت ه ــه مراقب حساســیت ب
زودتــر و ســریعتر از نایلــون هــای عــادی، تجزیــه مــی 
شــوند. ایــن دریافــت هــا بیانگــر کاهــش تجمــع زبالــه 
ــن  ــای دف ــا و محــل ه ــوس ه ــط اقیان ــا در دو محی ه

ــه اســت. زبال

متعهد به کیفیت و فناوری

شــرکت نیلیــت تاســیس شــده در ســال 1969 توســط 
ــه  ــت ب ــده اس ــد ش ــوی )Ennio Levi( متعه ــو ل انی
خلــق محلــول هــای سفارشــی و خالقانــه نایلــون۶٫۶. 
ــه  ــیون ب ــه در پلیمریزاس ــص و تجرب ــا تخص ــت ب نیلی
ــترده  ــج گس ــچرایزینگ، رن ــندگی و تکس ــی ریس خوب
ای از محصــوالت و ســرویس هــا را بــرای کاربردهــای 
ــای  ــه ه ــد و درج ــی آمی ــق پل ــب تزری ــاک، قال پوش
اکســتروژن؛ پیشــنهاد مــی دهد.”بــا فعالیــت در ۷0 
کشــور مختلــف، شــعار مــا اینســت کــه هیــچ مشــتری 
خیلــی کوچــک، خیلــی بــزرگ یــا خیلــی دور نیســت.”

ــان مــی دارد: مزیــت رقابتــی کلیــدی  ــن شــرکت بی ای
ــورت  ــه ص ــا ب ــتند. م ــای آن هس ــتری ه ــت مش نیلی
نزدیــک بــا مشــتری هــای خــود همــکاری مــی کنیــم 
تــا راه حــل هــای درســت را ارائــه دهیــم و ارزش 
ــی  ــا توانای ــرکت م ــم. ش ــان بیاوری ــه ارمغ ــی را ب واقع
ــا و  ــود راه حــل ه ــرای بهب ــاوری و توســعه ب ــای فن ه
ــوالت و راه  ــی را دارد. محص ــوالت اصل ــی محص معرف
ــه مشــتری هایمــان  ــه  خــود ب ــه نوب حــل هــای مــا ب
ــده  ــای فزاین ــای بازاره ــا تقاضاه ــد ت ــی کن ــک م کم

ــد. ــرآورده کنن ــود را ب ــی خ رقابت
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مقاله



شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــی شــود  ــی م ــش بین ــد پی ــر اســاس گزارشــات جدی ب
ــال 202۵  ــا س ــا ت ــاره ی اروپ ــرش در ق ــازار ف ــه ب ک
ــی  ــد م ــن رش ــد. ای ــته باش ــی داش ــل توجه ــد قاب رش
ــش  ــل  افزای ــی مث ــل مختلف ــر عوام ــت تاثی ــد تح توان
ــا  ــی کفپوش ه ــازل و جایگزین ــای بهســازی من هزینه ه
ــپانیا باشــد. ــان و اس ــه ی آلم ــای توســعه یافت در بازاره

رشد بازار فرش اروپا و گرایش های آن 

 Grand View براســاس گــزارش جدیــد پایــگاه
Research ، پیــش بینــی می شــود کــه رشــد  بــازار 
ــارد دالر  ــه ۶۴ میلی ــال 202۵ ب ــا س ــا ت ــرش اروپ ف
ــی رود  ــار م ــی، انتظ ــش بین برســد. در طــول دوره ی پی
ــد.  ــش یاب ــزان %3 افزای ــه می ــاالنه ب ــد س ــگ رش آهن
ــی  ــازل و جایگزین ــازی من ــای بهس ــش هزینه ه افزای
و  آلمــان  یافتــه   توســعه  بازارهــای  در  کفپوش هــا 
ــا  ــرم مخصوص ــوش ن ــواد کفپ ــرای م ــا ب ــپانیا تقاض اس

ــد داد.  ــش خواه ــرش را افزای ف

مــورد  در  محیطــی  زیســت  نگرانی هــای  افزایــش 
افزایــش  بــه  منجــر  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار 
ترجیحــات بــرای محصــوالت زیســت تخریــب پذیــر و 
 DSM پایــدار شــده اســت. در ژانویــه 201۵، نیــاگا بــا
ــت و 9۵  ــد بازیاف ــا 100 درص ــرش ب ــعه ف ــرای توس ب

ــرد.  ــکاری ک ــرژی هم ــش ان ــد کاه درص

تقاضــا بــرای نایلــون ســال 2018 از 32۵ میلیــون متــر 
مربــع فراتــر رفــت و انتظــار مــی رود بــه دلیــل افزایــش 
ــی  ــواص سایش ــه  خ ــرای ارئ ــا ب ــی آمیده ــرش پل پذی
ــی  ــش بین ــی را پی ــل توجه ــتاوردهای قاب ــوب، دس خ
کنــد. طــی چنــد ســال گذشــته، شــرکت هایی از جملــه 
ــون،  ــب نایل ــرای ترکی ــود را ب ــای خ ROLS هزینه ه
بــه همــراه پشــم و نــخ، بــرای تولیــد فرم هــای اصلــی 

ــد.  محصــول مناســب افزایــش داده ان

گزارش بازار فرش اروپا

ــال 2018 بــه ۷34.۷  ــم ، بــازار در س ــر حج - از نظ
ــا  ــه ت ــی رود ک ــار م ــید و انتظ ــع رس ــر مرب ــون مت میلی
ــا  ــد. ب ــع برس ــر مرب ــون مت ــه 889 میلی ــال 202۵ ب س
ــرقی ،  ــای ش ــورهای اروپ ــکونی کش ــش مس ــد بخ رش
ــت  ــی رود اهمی ــار م ــه ، انتظ ــیه و ترکی ــه روس از جمل

ــد. ــدا کن ــا پی ــرش ارتق ــه ف ــا ، از جمل کفپوش ه

ــینی  ــرش ماش ــرای ف ــا ب ــه تقاض ــی رود ک ــار م - انتظ
ــال 202۵  ــا س ــال 2019 ت ــاالنه %3 از س ــرخ س ــا ن ب
افزایــش یابــد. پیــش بینــی می شــود ایــن محصــوالت، 
بــا توجــه بــه اســتحکام مکانیکــی بــاال، بخــش 
ــد. ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــازار ب ــی را در ب قابل توجه

ــکونی در  ــر مس ــش غی ــای بخ ــال 2018 تقاض - درس
ــار  ــت. انتظ ــوده اس ــع ب ــر مرب ــون مت ــدود 283 میلی ح
ــه  ــرش ب ــزون ف ــت روزاف ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی رود ب م
ــای خــرده فروشــی  ــازه ه ــق خــوب در مغ ــوان عای عن
ــار  ــال، انتظ ــن ح ــا ای ــد. ب ــد کن ــاری، رش ــر تج و دفات
ــاال و دوام  ــت ب ــل قیم ــواردی از قبی ــی رود کــه م م
پاییــن مصالــح کفپوش هــای نــرم در مقایســه بــا 
ــد  ــر رش ــی ب ــر نامطلوب ــوب اث ــت چ ــرامیک و لمین س

ــد.  ــته باش ــرش داش ــازار ف ب

- انتظــار مــی رود بــا افزایــش تولیــد بخــش مســکن در 
کشــور اســپانیا،  افزایــش ســاالنه %3 حجــم بــازار را از 

ســال 2019 تــا ســال 202۵ شــاهد باشــیم. 

ــادی  ــداد زی ــور تع ــل حض ــه دلی ــا ب ــرش اروپ ــازار ف ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــه تک ــدت تک ــه ش ــدگان ب از تولیدکنن
انتظــار مــی رود کــه حمایــت از تنظیــم مقــررات بــرای 
ــه  ــر ب ــا منج ــوش در اروپ ــواد کفپ ــت م ــج بازیاف تروی
تغییــر اولویــت تولیــد کننــدگان شــود. شــرکت کنندگان 

ــد از:  ــا عبارتن ــرش اروپ ــت ف ــدی صنع کلی

Agnella SA, Balta Group

Brintons, Creatuft NV

 Associated Weavers International
 Group NV

Dekowe GmbH & Co.KG

Fletco

Egetæpper A/S

تقسیم بندی بازار فرش اروپا

پایــگاه Grand View Research بــازار فــرش 
ــرد و  ــه، محصــول، کارب ــواد اولی ــر اســاس م ــا را ب اروپ

ــرده اســت. کشــور تقســیم ک

بیشترین تقاضای فرش بر حسب مواد اولیه 
فرش در اروپا

1 -  نایلون  2 -  پلی استر  3 - پلی پروپیلن 4 - 
الیاف دیگر

بیشترین فروش فرش اروپا بر حسب نوع 
محصول

- فرش ماشینی

- فرش تافتینگ )پرزدار(

- فرش دستباف 

- دیگر محصوالت

بزرگتریــن کشــورهای مصــرف کننــده فــرش 
پا و ر ا

1 -  آلمان 2 - بریتانیا  3 - فرانسه 4 - اسپانیا

)ROE( ۵ - بقیه ی اروپا

ارزش ۶۴ میلیارد دالری بازار فرش اروپا تا سال 2۰2۵

همچنین بخوانید: افت 2۰ درصدی تقاضای فرش ماشینی ⇢
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

چکیده

فــرش کهــن تریــن هزینــه دســتی ایــران زمیــن 
ــری  ــی، هن ــای فرهنگ ــخصه ه ــی از مش ــت و یک اس
اقــوام ایرانــی محســوب میشــود. دو هــزار ســال تمــدن 
ایــران و دســتاوردهای فنــی ایرانیــان در عرصــه هــای 

ــود. ــه میش ــرش خالص ــتی، در ف ــای دس هنره

ــاره  ــد اش ــینی بای ــرش ماش ــت ف ــوص اهمی  در خص
ــت از آن  ــده حکای ــام ش ــات انج ــه تحقیق ــرد، نتیج ک
ــینی  ــرش ماشــ ــت فــ ــه در عصرحاضــر، صنع دارد ک
ــا  ــت ب ــوردار اســ ــی برخ ــال خوبــ ــان از اقب در جهــ
ــت  ــینی و رقاب ــهای ماش ــاالی فرش ــوع ب ــه تن ــه ب توج
شــــدید میــان تولیدکننــدگان این صنعت، الزم اســــت 
ــاز مصــرف  ــر اســاس ســلیقه و نیــ طراحــی فرشــها ب

کننــــدگان صــورت گیــــرد.

از ایــن رو ایــن ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا با بررســی 
ســالئق ســایر مــردم کشــورهای مختلــف )کشــورهای 
ــه  ــت ارائ ــبی را جه ــه مناس ــد زمین ــا ( بتوان ــاره اروپ ق
یــک بینــش همــه جانبــه نگــر بــه صاحبــان ایــن حرفــه 
ــرای  ــی ب ــای جامع ــکان راهنم ــد ام ــا ح ــه داده و ت ارائ
ــورهای  ــایر کش ــه س ــول ب ــن محص ــدگان ای صادرکنن

ــوع  ــه از ن ــن مطالع جهــان باشــد. روش پژوهــش در ای
تحقیقــات کیفــی میباشــد و داده هــای حاصلــه از طریق 
ــان حــرف صنعــت فــرش ماشــینی  ــا صاحب ــه ب مصاحب
و هــم چنیــن مطالعــه منابــع در دســترس معتبــر جمــع 

آوری شــده اســت.

ــورد  ــوع م ــوان موض ــه عن ــه ب ــا توج ــن ب ــم چنی ه
ــوع  ــده اســت تن ــالش ش ــکان ت ــد ام ــا ح ــش، ت پژوه
ســالئق مــردم یــازده کشــورهای اروپایــی شــامل 
ــا،  ــان، ایتالی ــه، آلم ــد، فرانس ــوئد، هلن ــورهای س کش
انگلســتان، بلژیــک، اتریــش، اســپانیا، دانمــارک و 
ســوئیس در زمینــه مــواردی چــون طــرح و رنگبنــدی، 
طــرح هــا و نقــوش، قیمــت کاال، مــواد و الیــاف، و ابعــاد 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــت م ــوع باف و ن

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بیانگــر ایــن مهم میباشــد 
کــه، تنــوع بســیار بــاالی فــرش ایرانــی در زمینــه رنــگ 
، نقشــه ، جنــس الیــاف ، شــانه و تراکــم ، ابعــاد و انــدازه 
ــری در  ــل بســیار موث ــد عام ــت میتوان ــرد و کیفی ، کارب
ــورها  ــایر کش ــه س ــول ب ــن محص ــادرات ای ــه ص زمین

باشــد.

۱ - مقدمه

فــرش کهــن تریــن هزینــه دســتی ایــران زمیــن اســت 
ــوام  ــری اق ــی، هن ــای فرهنگ ــخصه ه ــی از مش و یک
ــگ و  ــال فرهن ــزار س ــود. دو ه ــوب میش ــی محس ایران
ــان در  ــی ایرانی ــام دســتاوردهای فن ــران و تم تمــدن ای
ــه  ــرش خالص ــتی، در ف ــای دس ــای هنره ــه ه عرص
میشــود، از ایــن جهــت فــرش ایرانــی نــه تنهــا از لحــاظ 
زیبایــی و هنــر دارای اهمیــت اســت بلکــه منبــع ارتــزاق 
ــود )  ــوب میش ــور محس ــردم کش ــی از م ــروه عظیم گ

ــش، 1391(. فرحبخ

ــت،  ــد گف ــینی بای ــرش ماش ــت ف ــوص اهمی در خص
نتیجــه تحقیقــات انجــام شــده حکایــت از آن دارد 
ــینی در  کــه در عصــر حاضــر، صنعــت فــــرش ماشــ
جهــــان از اقبــال خوبــــی برخــوردار اســــت بــا توجــه 
بــه تنــوع بــاالی فرشــهای ماشــینی و رقابــت شــــدید 
اســــت  ایــن صنعــت، الزم  تولیدکننــدگان  میــان 
ــود  ــاز خ ــلیقه و نیــ ــاس س ــر اس ــها ب ــی فرش طراح
مصــرف کننــــدگان صــورت گیــــرد ) صباغپــور آرانــی 

و همــکاران 1399(.

ــاوری، بــه  ــرد، فن ــد اشــاره ک در همیــن رابطــه بای
ســــرعت، رو بــه رشــــد و بــازاری بــا رقابــت فشــرده 
بــــه مشــــتریان حــــق انتخــــاب بیشتــــر میدهــد. 
امــــروزه، در نظــــر گرفتــــن نیــــاز مصرف کننــده و 
انتقــــال مفاهیــــم از طریــــق طراحــــی محصوالتــی 
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ــق و  ــاط عمی ــدگان ارتبــ ــرف کننــ ــا مص ــه بــ کــ
ــرد  ــدازه عملک ــه انــ ــد، بــ ــرار میکنن ــی برق احساســ
اصلــــی محصــول اهمیــــت دارد ) باقــری، 1391: 60(

ــات  ــینی مطالع ــرش ماشــ ــه فــ ــفانه در زمین متاســ
ــم  ــود دارد و علیرغ ــی وجــ ــیار محــدود و اندکــ بســ
نقــش بســــیار مهــــم ایــن صنعــت در زمینــه هــــای 
فرهنگــــی، هنــــری و اقتصــــادی ایرانیــــان و حتــی 
مزیتهــــای اقتصــــادی ایــــن محصــــول در حــــوزه 
صــــادرات، مطالعــــات و پژوهشهــــای محــــدود 
صــــورت گرفتــــه، و اغلــــب مطالعــات انجــام شــده 
ــه و مباحــث  ــواد اولی ــت و م ــاوری باف ــا فن در رابطــه ب
و  آرانــی  ) صباغپــور  اســــت  بــوده  آن  بازاریابــی 

.)  108  :1399 همــکاران، 

ــه  ــترس در زمینــ ــع در دس ــه مناب ــه ب ــا توج ــا ب ام
شــــناخت ســـالئق مشــــتریان خصوصا مشتریان سایر 
ــایر  ــردم س ــالئق م ــه س ــی ک ــق مدون ــورها، تحقی کش
کشــورها را از ابعــاد گوناگــون مــورد بررســی قــرار دهــد، 
یافــت نشــده و آنچــه کــه بیشــتر در ایــن زمینــه موجــود 
ــوده مطالبــی اســت کــه از طریــق وب ســایت هــای  ب
شــرکت هــای تولیــدی در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار 

گرفتــه اســت.

ــا  ــه ب ــرد در رابط ــان ک ــد اذع ــوص بای ــن خص در همی
شــناخت ســلیقه مخاطبــان، پژوهشــهایی صــورت 
پذیرفتــه اســت کــه هــدف آنهــا شــناخت رفتــار 
ــل  ــناخت عوام ــن ش ــم چن ــداران و ه ــی خری اجتماع
موثــر بــر انتخــاب خریــداران فــرش ماشــینی درکشــور 
ــوان  ــه میت ــت. از آن جمل ــوده اس ــران ب ــان ای عزیزم
بــه نتایــج پژوهــش صباغپــور و همــکاران )1399( 

ــار اجتماعــی و ترجیحــات  ــوان” بررســی رفت تحــت عن
احساســی خریــداران فــرش ماشــینی در رابطــه بــا طــرح 
و رنــگ بــا اســتفاده از مهندســی کانســی” اشــاره کــرد. 
نتایــج این پژوهش نشــان داد کــــه همــــواره، رنــــگ 
زمینــــه کــــرم، پرطرفدارتریــــن رنــــگ در میــــان 

ــوده اســــت.  ــی ب ــدگان ایران مصــرف کنن

رنــگ زمینــه ســورمه ای در گذشــته بعنــوان دومیــــن 
رنــــگ بعــد از رنــگ کــــرم بــوده، ولــی در حــال 
حاضــــر، بــه جایــگاه ســــوم تنــزل یافتــه اســت.

بــــا ایــــن حــــال، همچنــان رنــگ مــــورد عالقــه 
تعــداد قابــــل توجهی از مشــتریان میباشــد. رنگهای 
طوســــی، فیلــی و آبی رشــــد قابــل توجهی نســبت 
ــدگان  ــه مصــرف کنن ــورد توج ــته و م ــل داشــ ــه قب ب

ــه اند.  ــرار گرفت قــ

هــم چنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه، 
خریــداران بــرای ســالنهای پذیرایــی منــازل خــود 
بیشــتر بــه دنبــال طرحهــای جلــوه دار، ظریــف و 
پررنــگ و ســرزنده هســتند و جلــوه دار بــودن طــرح از 
طریــق طراحــی دو یــا چنــد متــن، اســــتفاده از نقــوش 
ظریــف، اســپیرالهای ختایــی و حاشــیه منقطــع افزایــش 

ــد. مییاب

عــالوه بــر ایــن دیگــر یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان 
داده شــد از دیگــر اولویتهــای مشــتریان ایرانــی در 
انتخــاب و خرید، عامــــل کیفیت حــــدود 6۷ درصــــد، 
جــــزو ســــه اولویــت اول آنهــــا بــــوده و عامــــل 
هماهنگــــی بــا مبلمــان بــــرای حــدود 66 درصــد 
از پاســخ دهنــدگان و عامــل قیمــت بــرای حــدود 
۵2 درصــــد از آنهــــا از اولویتهــای اول تــا ســوم در 

انتخــــاب فــــرش ماشینی بــــوده اســت.

هــم چنیــن پژوهشــی دیگــر توســط موســوی و 
ــر  ــل موث ــوان “بررســی عوام ــا عن ــکاران )1398( ب هم
ــینی  ــرش ماش ــاب ف ــادی در انتخ ــناختی و اقتص روانش
صــورت گرفتــه اســت”. ایــن مطالعــه عوامــل موثــر بــر 
انتخــاب مشــتریان را در دو محــور عوامــل روانشــناختی 
شــامل: عامــل برنــد بــودن، ارتبــاط ، چیدمــان و 
عوامــل  و  تبلیغــات  رنــگ،  و  طــرح  دکوراســیون، 
ــل  ــت کاال و عام ــت کاال، کیفی ــامل: قیم ــادی ش اقتص
ــدگاه  ــد را از دی ــگام خری ــده هن ــه ش ــهیالت ارائ تس
ــرش  ــازار ف ــه ب ــده ب ــه کنن ــوازی مراجع شــهروندان اه

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــا )ع( م ــام رض ام

فرش های تافتینگ تولید شده با نخ های صد 
در صد بازیافتی

ــه  ــت ک ــان داد اس ــه نش ــن مطالع ــل از ای ــج حاص نتای
ــب  ــل مناس ــادی عام ــر اقتص ــل موث ــور عوام در مح
ــر قالــی دســت بافــت  بــودن قیمــت فــرش ماشــینی ب
ــترین  ــد بیش ــر در خری ــل موث ــن عام ــوان اولی ــه عن ب
ــت و  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب ــن وزن میانگی
ــرار  ــت ق ــناختی اولوی ــل روانش ــر عوام ــه تاثی در زمین
دادن طرحهــا و نقــوش ســنتی بــا الهــام از فــرش 
ــل در  ــن عام ــوان موثرتری ــه عن ــت ب ــت باف ــای دس ه
انتخــاب مشــتریان فــرش ماشــینی بــوده اســت. در ایــن 
ــت  ــل قیم ــد عام ــان داده ش ــن نش ــم چنی ــش ه پژوه
ــارم را از  ــه چه ــل اقتصــادی رتب ــک عام ــوان ی ــه عن ب

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتریان ب ــدگاه مش دی

در پژوهشــی دیگــر کــه تــوس میــرزا امینــی و صدیقــی 
ــه نظــر ســنجی صــورت  ارفعــی )1390( در چنــد مرحل
ــر  ــراد نظ ــه 69 % ازاف ــد . ک ــان داده ش ــت، نش پذیرف
ــرش  ــب ف ــت مناس ــه اول قیم ــده در مرحل ــنجی ش س
ــان  ــده ای در انتخابش ــن کنن ــل تعیی ــینی را عام ماش
ــر )139۵(  ــه جهانگی ــن رابط ــد، در همی ــوان نمودن عن
ــدم  ــه ع ــت ک ــته اس ــار داش ــه خوداظه ــزدر مطالع نی
توانایــی همــه ی خانــواده هــای ایرانــی در تهیــه فــرش 
ــه  ــش ب ــه گرای ــت ک ــی اس ــه عوامل ــتباف ازجمل دس

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

ــا  ــنایی ب ــت آش ــا اهمی ــه ب ــتا و در رابط ــن راس در همی
ــش  ــروی دان ــات خس ــج مطالع ــب نتای ــلیقه مخاط س
ــن را درک  ــد ای )1394( نشــان داده اســت مشــتری بای
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ــاز او را  ــورد نی ــات کاالی م ــما خصوصی ــه ش ــد ک کن
ــردن مشــتری  ــذت ب ــع ل ــد و در واق ــاًل شــناخته ای کام
ــطح  ــاء س ــای ارتق ــه معن ــده ب ــداری ش از کاالی خری
زندگــی وی مــی باشــد. و هــم چنیــن اســتادی )1400( 
بیــان میــدارد: صــادرات فــرش ماشــینی در ایــران کمتــر 
ــرا  ــوزه اســت زی ــن ح ــود در ای ــای موج از پتانســیل ه
نــگاه فعــاالن ایــن حــوزه بیشــتر بــه ســمت بازارهــای 
داخلــی بــوده و محصــوالت خــود را بــر اســاس نیازهــا 
و ســلیقه های مناطــق ایرانــی تولیــد میکننــد امــا بــرای 
موفقیــت در حــوزه صــادرات فــرش بایــد نگاهــی بیــن 
المللــی داشــت و نیازهــای بازارهــای هــدف را مــد نظــر 

ــرار داد. ق

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و بــا توجــه بــه جایــگاه 
پــر ارزش فــرش ایرانــی، ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا 
بــا بررســی ســالئق ســایر مــردم کشــورهای مختلــف ) 
ــه  ــد زمین ــا ( بتوان ــاره اروپ ــر کشــورهای ق ــد ب ــا تاکی ب
مناســبی را جهــت ارائــه یــک بینــش همــه جانبــه نگــر 
بــه صاحبــان ایــن حرفــه ارائــه داده و تــا حــد راهنمــای 
جامعــی بــرای صادرکننــدگان ایــن محصــول بــه ســایر 

کشــورهای جهــان باشــد.

2 - اهمیت و ضرورت پژوهش 

دربیــان اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه موضــوع مورد 
مطالعــه بایــد اشــاره کــرد، بــه روز بــودن و اســتفاده از 
افــکار و ســالئق متفــاوت مــردم دنیــا درصنعــت فــرش 
اعــم از فــرش دســتباف و ماشــینی خصوصــا در طراحــی 
ــم در  ــم ه ــل مه ــک عام ــوان ی ــه عن ــد ب آن میتوان
تولیــدات داخلــی و هــم درصــادرات ایــن کاال، خصوصــا 
ــرای رهایــی از اقتصــاد تــک محصولــی نفــت نقــش  ب
ارزنــده ایــی ایفــا نمایــد ) هــادی راد، 139۷و جهانگیــر، 

.)139۵

هــم چنیــن بایــد یــادآور شــد، ذوق و هنــر ایرانــی کــه 
ــران را در طــول ســالهای متمــادی  ــرش دســتباف ای ف
زبانــزد جهانیــان کــرده اســت، نقطــه قوتــی اســت کــه 
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــه ب ــا تکی ــاس آن و ب ــر اس ب
ــا و  ــای زیب ــرح ه ــا ط ــینی را ب ــهای ماش ــوان فرش میت
مــورد پســند همــگان تولیــد کــرد کــه روح هنــر ایرانــی 
را در خــود جــای داده باشــد ) اتحادیــه تولیــد و صــادرات 

ــران، 1393(. نســاجی و پوشــاک ای

در واقــع یکــی از مهمتریــن و اساســی تریــن نیازها برای 
بافنــدگان و صادرکننــدگان فــرش ، اطــالع از ســلیقه و 
ســبک و نیــاز مشتریانشــان اســت کــه چــه فــرش هایی 
ــش  ــگ و نق ــرح، رن ــه ط ــه چ ــاز ب ــد و نی دوســت دارن

ــان داده  ــیها نش ــه بررس ــد. نتیج ــایزی دارن ــه س و چ
ــت و  ــار کیفی ــل در کن ــن عوام ــی از مهم تری ــت یک اس
قیمــت فــرش، شــناخت ســلیقه مخاطــب اســت کــه در 
واقــع تعییــن کننــده فــروش محصــول اســت. شــناخت 
ــد  ــا کمــک مــی کن ســلیقه های متفــاوت مــردم در دنی
ــاب ســلیقه  ــی ب ــم فرش های ــه فــرش بتوانی ــا در زمین ت
مخاطبــان و مشــتریان تولیــد کنیــم کــه قطعــا بــر بــازار 
ــد  ــری خواه ــم گی ــر چش ــول تاثی ــن محص ــروش ای ف

داشــت ) ناظــری، 1399(.

بنابرایــن انجــام پژوهشــهای مختلــف در ایــن زمینــه و 
ــد  ــر آنکــه میتوان ــج آن عــالوه ب ــردی کــردن نتای کارب
باعــث گســترش هــر چــه بهتــر و بیشــتر ایــن صنعــت 
شــود، میتوانــد عاملــی جهــت اشــتغالزایی و هــم چنیــن 
ــه  ــن محصــول ب ــر ای حفــظ و اســتحکام هــر چــه بهت
عنــوان برنــد ملــی و نمــاد فرهنگــی کشــور عزیزمــان 

باشــد.

۳ - تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۳ تعریــف مفهومــی فــرش: کلمــه ای اســت 
ــد،  ــم از نم ــتردنی اع ــز گس ــر چی ــه ه ــه ب ــی ک عموم
حصیــر، قالــی، ســنگفرش و …. گفتــه میشــود ) 
ــت  ــرش واژه ای اس ــن، 13۷8: ۷61( ف ــگ معی فرهن
عربــی کــه در فرهنــگ بــه معنــای گســتردن و 
ــدازی  ــر ان ــه زی ــی در اصطــالح ب گســتردگی اســت ول
ــه شــده  ــا ماشــین بافت ــا دســت ی ــه میشــود کــه ب گفت
باشــد ) حشــمتی رضــوی، 138۷(. لــذا در حالــت 
ــا  ــت ی ــت باف ــز دس ــر چی ــرش ه ــراد از ف ــترده م گس
ــی و  ــرزا امین ــت ) می ــی اس ــر جنس ــا ه ــترده و ی گس

صدیقــی ارفعــی، 1390(.

2-۳ تعریــف عملیاتــی فــرش: در ایــن پژوهــش 
و  ماشــینی  نــوع  دو  در  فــرش  فــرش،  از  منظــور 
دســتبافت اســت . قالــی یــا فــرش دســتبافت بــه نوعــی 
محصــول نســاجی گفتــه میشــود کــه از الیــاف پنبــه ، 
پشــم ، کــرک و ابریشــم بــا هنــر دســت بافتــه میشــود 
ــرش  ــه ف ــبیه ب ــی اســت ش ــینی محصول ــرش ماش و ف
دســتبافت کــه توســط ماشــین آالت و بکارگیــری الیــاف 
ــه  ــک و … بافت ــتر ، آکریلی ــی اس ــد پل ــی مانن مصنوع

ــتادی، 1400(. ــود ) اس میش

۳-۳   قاره اروپا

ــس  ــه و پ ــرار گرفت ــمالی ق ــره ش ــا در نیم ک ــاره اروپ ق
ــت.  ــان اس ــک جه ــاره کوچ ــن ق ــیه، دومی از اقیانوس
قــاره اروپــا بــا قــاره آســیا در یــک پهنــه خشــکی قــرار 
ــد.  ــا یکدیگــر اوراســیا را تشــکیل می دهن ــد و ب گرفته ان
ــکیل  ــای آرال تش ــیا را کوه ه ــا و آس ــان اروپ ــرز می م
ــا حــدود 10 میلیــون کیلومتــر  می دهنــد. مســاحت اروپ
ــود،  ــم خ ــبتًا ک ــاحت نس ــود مس ــا وج ــع اســت و ب مرب
اروپــا پــس از آســیا دومیــن قــاره جهــان از نظــر تراکــم 

جمعیــت اســت.

اروپــا در اصــل شــبه جزیــره ای در شــمال غــرب 
ــه  ــا ک ــت. اروپ ــا اس ــاره آفریق ــمال ق ــیا و در ش اوراس
ــمالی  ــدل ش ــه معت ــن در منطق ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ب
ــای  ــای دری ــن آب ه ــروف اســت بی ــبز مع ــاره س ــه ق ب
ــه در  ــرقی، مدیتران ــوب ش ــیاه در جن ــای س ــزر و دری خ
جنــوب، اقیانــوس اطلــس در غــرب و دریــای آدریاتیــک 

ــرار دارد. ــمال ق در ش
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــر  ــه از جزای ــیاری دارد ک ــر بس ــن جزای ــا هم چنی اروپ
بــزرگ آن می تــوان بــه جزایــر بریتانیــا و ایســلند 
ــی  ــم و تاریخ ــهرهای مه ــماری از ش ــرد. ش ــاره ک اش
جهــان ازجملــه لنــدن، رم، مســکو، آتــن، و برلیــن 
ــن،  ــهری آنالی ــد ) همش ــرار گرفته ان ــاره ق ــن ق در ای

.)1394

۴ - روش پژوهش

ــد و  ــی میباش ــات کیف ــوع تحقیق ــر از ن ــش حاض پژوه
ــان  ــا صاحب ــه ب ــق مصاحب ــه از طری ــای حاصل داده ه
حــرف صنعــت فــرش ماشــینی و هــم چنیــن مطالعــه 
منابــع در دســترس معتبــر جمــع آوری شــده اســت. هــم 
ــا توجــه بــه عنــوان موضــوع مــورد پژوهــش،  چنیــن ب
ــالئق  ــوع س ــت تن ــده اس ــالش ش ــکان ت ــد ام ــا ح ت
ــون  ــواردی چ ــه م ــی در زمین ــورهای اروپای ــردم کش م
ــاد و  ــاف، و ابع ــواد و الی ــگ، قیمــت کاال، م طــرح و رن
ــق  ــن طری ــا از ای ــه ت ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــدازه م ان
ــد و  ــر در تولی ــه نگ ــه جانب ــدگاه هم ــک دی ــه ی ــا ارائ ب
ــرای مشــتریان  ــن محصــول ب ــر ای ــه هــر چــه بهت ارائ

ــیم. ــاره باش ــن ق ــارج از کشــور در ای مخاطــب خ

۵ -  سالئق مردم کشورهای اروپایی در 
انتخاب فرش

۱-۵ سلیقه مردم سوئد در انتخاب فرش

ســوئدی هــا از قدیــم بــا فــرش ایرانــی مانــوس بــوده و 
ایــن کشــور یکــی از مهمتریــن مراکــز عرضــه و فــروش 
ــران  ــرش ای ــداران ف ــرش هــای قدیمــی اســت. خری ف
در ایــن کشــور بــه دو گــروه عمــده تقســیم میگردنــد. 
ــور  ــن کش ــال ای ــال و کهنس ــل میانس ــروه اول نس گ
ــراف و  ــه اش ــه از طبق ــان ک ــًا آن ــه عمدت ــتند ک هس
ثروتمنــدان هســتند و دنبــال فرشــهای قدیمــی و کهنــه 
اراک و بختیــار و فراهــان و همــدان و قلتــوق و هریــس 
و فرشــهای عشــایری قشــقایی و بلــوچ مــی باشــند ایــن 
ــدک اســت  ــداران اگــر چــه تعدادشــان ان گــروه از خری
ولــی حجــم منابــع مالــی کــه صــرف اینــکار مــی شــود 

کــم نیســت.

امــا گــروه دوم مصــرف کننــدگان فــرش در ایــن کشــور 
ــس  ــه فرشــهای نفی ــادی ب ــه اعتق ــی هســتند ک جوانان
ــای  ــرش ه ــد ف ــال خری ــًا دنب ــد و عمدت ــران ندارن و گ
ــوده و  ــه از نظــر قیمــت مناســب ب تجــاری هســتند ک

ــی باشــد. ــدی خوب ــه دارای رنگبن البت

ــازار فــرش ســوئد بــه  مهمتریــن نــکات مــورد توجــه ب
شــرح زیــر مــی باشــد:

کــرم و شــکالتی عالقمنــد هســتند و رنگبندی مناســب 
فاکتــور بســیار مهمــی در فــروش فــرش محســوب مــی 

. د گرد

طــرح هــا ونقــوش: از طرحهــای مختلــف افغانــی ، 
ماهــی درهــم ، افشــان گل درشــت ، موصــل، همــدان 
ــی  ــتقبال م ــج اس ــک ترن ــس و لچ ــه، هری ــواع گب ، ان

کننــد.

انــدازه: تقریبــًا تمامــی انــدازه هــا تــا حــدودی تقاضــا 
ــورد توجــه  ــا 2×3 و ۵/2×۵/3 م ــی انــدازه ه دارد ول

بیشــتری اســت.

نــوع بافــت: بــرای بیشــتر مــردم ایــن کشــور 
ــردد  ــل مهمــی محســوب نمــی گ ــت عام ــک باف تکنی
بلکــه بیشــتر خواهــان طــرح هــای ســنتی بــا رنگبنــدی 
ــز  مناســب دکوراســیون خــود مــی باشــند. رجشــمار نی

ــردد. ــی گ ــوب نم ــی محس ــل مهم عام

ــی  ــفند ایران ــم گوس ــتفاده از پش ــه: اس ــواد اولی م
احــراری، 1400(.  ( توصیــه میگــردد 

ــد در  ــردم هلن ــلیقه م ــورد س ــه در م ــر آنج ــالوه ب ع
انتخــاب فــرش اشــاره شــد، هــم چنیــن در ایــن 
ــدارد:  ــان می ــه بی ــتادی )1400( اینگون ــوص، اس خص
ــاب و  ــگ ولع ــرم خوش رن ــای ک ــا رنگ ه ــدی ه هلن
ــد  ــد نباش ــال تن ــه اص ــاده ک ــای س ــن رنگ ه همچنی
مــی پســندند. حتــی اگــر خانه هــا بــزرگ باشــد انــدازه 
ــه های  ــا نقش ــد. آنه ــر باش ــر از 6 مت ــد کمت ــرش بای ف
ــری  ــلوغ خب ــش ش ــرح و نق ــه در آن از ط ــوت ک خل
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رنگبنــدی: رنــگ هــای خیلــی تیــره در بــازار ســوئد 
جایگاهــی نــدارد و رنگهــای روشــن باالخــص در 
ــی و  ــای قدیم ــی قشــقایی و رنگه ــدی قال ــه رنگبن مای
ــد. ــور میباش ــن کش ــردم ای ــه م ــورد توج ــیک م کالس

ــی  ــل ایران ــوش: طــرح هــای اصی ــا و نق ــرح ه ط
ــهد،  ــاد، مش ــک آب ــاروق، مش ــان، س ــص فراه باالخ
ــرش  ــان و ف ــدان، زنج ــس، هم ــز، هری ــان، تبری اصفه
ــتند و  ــازار هس ــن ب ــه ای ــورد عالق ــایری م ــای عش ه
ــکارگاهی  ــری و ش ــای تصوی ــرح ه ــه ط ــن ب همچنب

ــد. ــی دهن ــان نم ــه ای نش عالق

انــدازه: ابعــاد کوچــک پارچــه هماننــد قالیچــه و کناره 
ــازار  ــاز ایــن ب و پــرده ای و باالخــره قالیهــای مــورد نی
حداکثــر 6 مترمربــع مــی باشــد چــرا کــه منــازل مــردم 

ایــن کشــور نیــز از زیــر بنــای کمــی برخــوردار اســت.

ــده  ــرف کنن ــدار و مص ــدگاه خری ــه: از دی ــواد اولی م
ــم  ــی پش ــی در قالیباف ــم مصرف ــن پش ــوئدی بهتری س
گوســفندان ایرانــی اســت و بایــد توجــه داشــت اســتفاده 
ــث از دســت  ــا پشــم خارجــی باع ــی ی از پشــم ضایعات
رفتــن ســهم مــا از فــرش در کشــور ســوئد مــی گــردد.

ــت  ــک باف ــی تکنی ــداران قدیم ــرای خری ــت: ب باف
ــا  ــد عمدت ــداران جدی ــی خری ــت دارد ول ــبتًا اهمی نس
ــت )  ــم اس ــان مه ــدی برایش ــت و رنگبن ــوع قیم موض

بخــت، 1389(. آزاد  احــراری، 1400و 

2-۵ سلیقه مردم هلند در انتخاب فرش

ــه  ــد ب ــازار فــرش هلن ــکات مــورد توجــه ب مهمتریــن ن
شــرح زیــر مــی باشــد:

رنگبنــدی: بــه رنگهــای الکــی و مســی و صورتــی و 
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــد . ــت دارن ــی را دوس ــد و هندس نباش

۳-۵ سلیقه مردم فرانسه در انتخاب فرش

مهمتریــن نــکات مــورد توجــه بــازار فــرش فرانســه بــه 
شــرح زیــر مــی باشــد:

ــه  ــدی ب ــن عالقمن ــردم فرانســه در عی ــدی: م رنگبن
رنگهــای طبیعــی تمایلشــان بــه رنگهــای شــاد هماننــد 
کــرم، رونــاس، آبــی، صورتــی و بــژ اســت ، در بخــش 
ــورد  ــات م ــرده و م ــای م ــز رنگه ــه نی ــی از فرانس های

توجــه مــی باشــد.

طــرح هــا و نقــوش: گفتــه شــده مــردم فرانســه بــه 
فرش هــای ســاده عالقــه دارنــد هرچنــد کــه در مــورد 
فرش هــای دســتباف بــه ســراغ طرح هــای محلــی 
ماننــد طرح هــای فــرش در جنــوب شــرق ایــران 
میرونــد. کــه از طبیعــت و حیوانــات الهــام گرفتــه شــده 
باشــد. هــم چنیــن بــا توجــه بــه آنچــه کــه بــه شــکل 
پراکنــده از منابــع در دســترس گــزارش شــده در زمینــه 
طــرح، طرحهــای گلکــی هریــس ، قالیچــه هــای اصیل 
بلــوچ ، ماهــی در هــم بیرجنــد ، نقــوش قشــقایی اعــم 
از گبــه و قالــی و قالیچــه، همــدان باالخــص جــوزان ، 
ــد و چهارمحــال  ــج کاشــان ، خشــتی بیرجن لچــک ترن
بختیــاری ، افشــان ترنجــدار و افشــان خلــوت نیــز مــورد 

توجــه بــازار فرانســه مــی باشــند.

در اینجــا بایــد اضافــه کــرد چــون خریــداران فرانســوی، 
اطالعــات زیــادی از شــیوه طراحــی، نــوع مــواد اولیــه و 
ابزارهــای تولیــد فــرش ندارنــد، بــه ایــن ترتیــب رنــگ 
ــه  ــه ب ــا توج ــند، ب ــد میباش ــت اول خری ــرح، اولوی و ط
ــا ایجــاد تنــوع در طــرح فــرش میتــوان  ایــن نــکات، ب

خریــداران جســتجوگر و مشــکل پســند را قانــع کــرد.

ــه فرانســه  ــی ب ــهای واردات ــت: ۵0 درصــد فرش کیفی
پشــمی بــا کیفیــت مرغــوب دارد و ایــن نشــان میدهــد 
ــوب  ــت خ ــا کیفی ــهای ب ــب فرش ــان طال ــر آن ــه اکث ک

هســتند.

قیمــت: بــرای مــردم فرانســه قیمــت فــرش نیــز مهــم 
اســت. قیمــت فرشــهای صادراتــی بــه ایــن کشــور بــه 
ــرش  ــا ف ــت ب ــل رقاب ــد قاب ــت بای ــل قیم ــاظ عام لح
ــل  ــز عام ــرش نی ــت ف هــای پاکســتان باشــد و ضخام
مهمــی اســت ، بــه نظــر میرســد گلیمهــای ســوزنی در 

ــازار میتوانــد مــورد اســتقبال قــرار گیــرد. ایــن ب

ــک  ــهای کوچ ــدار فرش ــه طرف ــردم فرانس ــدازه: م ان
ــرده ای  ــه و پ ــم و قالیچ ــورت ذرع و نی ــه ص ــه ب پارچ
و حداکثــر در ابعــاد 2×3 متــر مــی باشــند و هــم چنیــن 
انــواع کنــاره بــا عــرض ۷0 لغایــت 100 ســانتی متــری 
ــدازه  ــر ان ــی دارد. حداکث ــگاه خاص ــازار جای ــن ب در ای
ــد. ــری میباش ــرش 6 مت ــرش در فرانســه ف ــوب ف مطل

ــی  ــرزی طبیع ــواد رنگ ــتفاده از م ــه : اس ــواد اولی م
ــه  ــازار فرانس ــت در ب ــث موفقی ــتانی باع ــم لرس و پش
ــت  ــن اس ــر ممک ــر ام ــه در ظاه ــود اگرچ ــد ب خواه

ــدت  ــی در دراز م ــد ول ــم نباش ــدان مه ــان چن برایش
ــد.  ــل نمای ــر عم ــل موث ــک عام ــوان ی ــه عن ــد ب میتوان

ــت. ــر اس موث

فــرش  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  بافــت: 
ــا 2۵  ــرش ه ــت ف ــکان باف ــه ام ــه ب ــا توج ــان ب خراس
ــی  ــتان م ــاط اس ــی نق ــب در اقص ــی مناس ــا 3۵ رج ت
ــن  ــردم ای ــل توجهــی از نیازهــای م ــد بخــش قاب توانن
ــوچ و افشــان  ــا طــرح هــای بل ــه خصــوص ب کشــور ب
ــتی  ــن و خش ــی( و ترکم ــم )هرات ــی دره ــج و ماه ترن
ــد )  ــن نماین ــوت را تامی ــه خل ــن زمین ــره نایی و باالخ

ناظــری، 1399(.

۴-۵ سلیقه مردم آلمان در انتخاب فرش

ــه فــرش دســتباف در  نمایشــگاه های متعــددی در زمین
ایــن کشــور برگــزار مــی شــود. مــردم آلمــان بــه فــرش 
اهمیــت مــی دهنــد و کیفیــت آن برایشــان مهــم اســت. 
ــان تقاضــا  ــه، در آلم ــر اســت ک ــل ذک ــن قاب ــم جنی ه
ــاک  ــد پ ــد کریســمس و عی ــرای فــروش، قبــل از عی ب
ــد.  ــدا میکن ــش پی ــی افزای ــل مالحظــه ای ــه نحــو قاب ب
مهمتریــن زمــان واردات در ماههــای اوت، نوامبــر، 
ــن  ــرش و همچنی ــت ف ــت. مرغوبی ــه اس ــه و م فوری
ــه اســت. ــل توج ــا بســیار قاب ــرای آلمانیه قیمــت آن ب

ــده  ــام ش ــیها اتج ــق بررس ــق طب ــال طب ــن ح ــا ای ب
فرشــهایی کــه بــا هــدف فــروش در بــازار آلمــان تولیــد 
ــا  ــند ب ــر باش ــای زی ــی ه ــر دارای ویژگ ــوند اگ ــی ش م

ــد. ــد ش ــه خواهن ــری مواج ــتقبال بهت اس

ــرش  ــبک در ف ــم و س ــای مالی ــدی: رنگ ه رنگبن
ــرای مــردم آلمــان بســیار جــذاب اســت. آلمانــی هــا  ب
ــر م، و  ــه ک ــرم ، زمین ــای ک ــگ ه ــان رن ــتر خواه بیش
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــگ  ــداد رن ــح هســتند. هــر چــه تع حاشــیه خاکــی ملی
هــا کمتــر باشــد خریــداران بیشــتری را جــذب خواهــد 
کــرد ) اســتادی، 1400( هــم چنیــن تحقیقــات ناظــری 
ــز  ــدی نی ــه رنگبن )1399( و آزاد بخــت )1389( در زمین
حکایــت از آن دارد کــه، در کشــور آلمــان آن دســته از 
ــی  ــا هارمون ــگ آنه ــه در رن ــتبافی ک ــای دس ــرش ه ف
یکســانی وجــود دارد ، مشــتریان آنهــا یــه مراتــب 

ــرش هاســت. ــایر ف ــتر از س بیش

ــه  ــه طــرح توجــه ب ــا و نقــوش : در زمین طــرح ه
هنــر،  فرهنــگ و اصالــت فــرش ایرانــی از ویژگی هــای 
ــای  ــرح ه ــرا ط ــت. اکث ــرش اس ــد ف ــا در خری آن ه
ــان  ــردم آلم ــه م ــورد توج ــج م ــدون ترن ــوت و ب خل

میباشــد )اســتادی، 1400(.

ــد  ــاره میکن ــت )1389( اش ــه آزاد بخ ــن رابط در همی
وضعیــت فرشــهای مــورد تقاضــا در بــازار آلمــان 
برحســب اولویــت در طــرح و نقــش نشــان مــی دهــد 
ــان ،  ــل افش ــی از قبی ــل ایران ــای اصی ــش ه ــه نق ک
ــی ،  ــی ، ماه ــای هندس ــی ، طرحه ــاه عباس ــان ش افش
طــرح گبــه ، لچــک ترنــج شــاه عباســی بیــش از ســایر 
ــن کشــور در  ــردم ای ــه م ــورد توج ــا م ــوش و طرحه نق

ــد. ــرش میباش ــاب ف انتخ

انــدازه: مــردم آلمــان معمــوال بــه ســراغ ابعــاد 
ــی  ــری م ــای 6 مت ــد فرش ه ــرش مانن ــر ف کوچک ت

رونــد ) اســتادی، 1400(.

۵-۵ سلیقه مردم ایتالیا در انتخاب فرش

طبــق بررســیهای انجــام شــده فرشــهایی کــه بــا هــدف 
ــر دارای  ــی شــوند اگ ــد م ــا تولی ــازار ایتالی ــروش در ب ف
ویژگــی هــای زیــر باشــند بــا اســتقبال بهتــری مواجــه 

میشــوند.

رنگبنــدی: مــردم قســمت هــای شــمالی ایــن کشــور 
ــورمه ای و  ــد س ــره همانن ــای تی ــدار رنگه ــًا طرف عمدت
الکــی و شــتری مــی باشــند و در شــهر هــای جنوبــی 
ــی و  ــرم و صورت ــد ک ــاد همانن ــده و ش ــای زن از رنگه

ــی و ســبز شــفاف را مــی پســندند. طالی

ــر خــالف بســیاری از کشــورها  ــوش: ب ــرح و نق ط
ــور  ــن کش ــر در ای ــلوغ و پ ــای ش ــرح ه ــم ط ــوز ه هن
ــادی دارد.  ــداران زی ــمالی طرف ــق ش باالخــص در مناط
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ــترطرفدار  ــی بیش ــق جنوب ــوت درمناط ــای خل ــرح ه ط
ــران  ــق ای ــی مناط ــایری تمام ــهای عش ــه فرش دارد. ب
ــن و  ــان و نائی ــل کاش ــای اصی ــرح ه ــن ط و همچنی
اصفهــان و تمامــی مناطــق ایــران عالقــه منــد هســتند.

ــدازه: فرشــهای کوچــک پارچــه ومتوســط باالخــص  ان
ابعــاد پــرده ای و 6 متــری مــورد توجــه ایــن بــازار مــی 

باشــد.

ــه  ــن کشــور ب ــرش در ای ــداران ف ــت: خری ــوع باف ن
ــداران  ــروه خری ــوند گ ــی ش ــدی م ــه بن ــروه طبق دو گ
خــاص کــه عمدتــًا طرفــدار فــرش عتیقــه مــی باشــند 
ایــن فرشــها بایــد عــالوه بــر طــرح و رنــگ بایــد دارای 
مــواد اولیــه مرغــوب و بافــت ویــژه ای باشــند. بخــش 
ــانی  ــز کس ــا نی ــتریان ایتالی ــده مش ــه و عم ــل توج قاب
هســتند کــه عمدتــًا رنگبنــدی فــرش و تناســب آن بــا 
دکوراســیون و مناســب بــودن قیمــت را مــد نظــر قــرار 

ــد ) آزاد بخــت، 1389(. ــی دهن م

عــالوه بــر آنچــه کــه در مــورد ســلیقه مــردم ایتالیــا در 
مــورد انتخــاب فــرش اشــاره شــد، در همیــن خصــوص 
مطالعــات اســتادی )1400( نیــز نشــان میدهــد کــه، در 
شــمال ایتالیــا مــردم رنگ هــای آرام و ملیــح را دوســت 
ــرم  ــگ، ک ــی کم رن ــای آب ــتر رنگ ه ــا بیش ــد. آنج دارن
ــا  ــوب ایتالی ــروش دارد و در جن ــم ف ــز مالی ــژ و قرم ب
ــی  ــاب م ــد را انتخ ــای تن ــور رنگ ه ــن کش ــردم ای م

کننــد.

وی اضافه میکند: در مورد طرح ها، مردم شمال و جنوب 
بیشتر دنبال طرح های هندسی و بدون ترنج هستند و 

هم چنین، اندازه فرش مورد نظر مردم ایتالیا، فرش های 
کوچکتر از 6 متر است. اندازه های ۲٫۵×۲ متر ، 2×2 
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گزارش بازدید 
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سمنان

متر و ۱٫۵×۱ میتواند مورد استقبال بیشتری قرار گیرد.

۶-۵ سلیقه مردم کشور انگلستان

ــازار فــرش انگلســتان  مهمتریــن نــکات مــورد توجــه ب
بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

قیمــت: بــرای مــردم کشــور انگلیــس عامــل قیمــت 
ــی  ــی و ارزش ــبتهای وزن ــه نس ــد و مقایس ــم میباش مه
ــب  ــتر مناس ــازار بیش ــن ب ــه ای ــد ک ــی ده ــان م نش

ــد. ــی باش ــب م ــت مناس ــا قیم ــاری ب ــهای تج فرش

ــع  ــدی تاب ــر رنگبن ــس از نظ ــردم انگلی ــدی: م رنگبن
ــا  ــرش آنه ــگ ف ــد رن ــت دارن ــتند و دوس ــد روز هس م
ــا رنــگ رومبلــی ، پــرده و رنــگ ســاختمان خوانایــی  ب
ــرش،  ــه ف ــنا ب ــداران خــاص و آش ــته باشــد و خری داش

ــندند. ــی پس ــی و آرام را م ــای طبیع رنگه

طــرح هــا و نقــوش: طــرح هــای اصیــل قشــقایی، 
 ، بلــوچ  گلفرنــگ،  بیجــار،  باالخــص  کردســتان، 
ــمر، افشــان  ــی کاش ــر خاک ــز و زی ــم، تبری ــان، ق اصفه
مشــهد، همــدان و باالخــص طرحهــای خلــوت شــیرازی 

ــد. ــت دارن را دوس

ــدازه: فرشــهای کوچــک پارچــه و متوســط شــامل  ان
ــری و ۵/2×2  ــرده ای و 2×3 مت ــاره و پ ــه و کن قالیچ
متــری و ۷/2×1/3 و بــه مقــدار کــم 4×3 متــری و 
ــی  ــا م ــورد تقاض ــور م ــن کش ــری در ای ۵/3×۵/2 مت

ــد. باش

ــازار  ــد، در ب ــاره ش ــه اش ــور ک ــت: همانط ــوع باف ن
انگلیــس قیمــت فــرش نقــش بســیار عمــده ای را ایفــا 
مــی نمایــد ولــی بــرای مصــرف کننــدگان خــاص، رج 
شــمار بــاال و بــراق بــودن موضــوع مهمــی در انتخــاب 
فــرش محســوب مــی گــردد و بــرای فرشــهای عتیقــه 

نیــز مشــتریان زیــادی در ایــن کشــور وجــود دارد.

مــواد اولیــه: در ایــن خصــوص تلفیقــی از پشــمهای 
ــده  ــام ش ــت تم ــه قیم ــه ای ک ــی بگون ــف ایران مختل
کیفیــت الزم  از  حــال  عیــن  در  و  باشــد  مناســب 
ــازار  ــن ب ــد. در ای ــورد تقاضــا میباش ــد م ــوردار باش برخ
ــدگان در  ــد کنن ــز تولی ــه بیشــترین تمرک الزم اســت ک
ــتفاده  ــت: اس ــوان گف ــد. میت ــا باش ــدن رنگه ــه چی زمین
ــث  ــتانی باع ــم لرس ــی و پش ــرزی طبیع ــواد رنگ از م
ــود اگرچــه در ظاهــر  ــازار خواهــد ب ــن ب موفقیــت در ای

امــر ممکــن اســت برایشــان چنــدان مهــم نباشــد ولــی 
ــت. ــر اس ــدت موث در دراز م

ــتان و  ــور انگلس ــرد کش ــه ک ــد اضاف ــن بای ــم چنی ه
ــدان دور  ــه چن ــدن در گذشــته ای ن باالخــص شــهر لن
مجموعــه ای از نفیــس تریــن فرشــهای جهــان در 
ــس از  ــی انگلی ــد و از طرف ــی ش ــه م ــازار عرض ــن ب ای
جملــه کشــورهایی اســت کــه اســتقبال خوبــی از تابلــو 

ناظــری، 1399(.  ( فرش هــا دارد 

۷-۵ سلیقه مردم بلژیک در انتخاب فرش

مهمتریــن نــکات مــورد توجــه بــازار فــرش بلژیــک بــه 
شــرح زیــر مــی باشــد:

پیــر و متمکــن  افــراد  رنگبنــدی: میانســاالن و 
ــی و  ــورمه ای و الک ــای س ــه رنگه ــًا ب ــی عمدت بلژیک
کــرم عالقمنــد هســتند ولــی جوانترهــای ایــن کشــور 

ــد. ــا دارن ــن راتقاض ــای روش ــگ ه ــتر رن بیش

طــرح هــا و نقــوش: در ایــن کشــور بــه طــرح های 
افشــان و لچــک، ترنــج گل درشــت و ماهی درهــم و در 
مجمــوع بــه نقشــه هــای خلــوت در حــال حاضر بیشــتر 
توجــه میشــود. فرشــهای عشــایری نیــز میتوانــد مــورد 

توجــه مــردم ایــن کشــور واقــع شــود.

انــدازه: بــا توجــه بــه ســبک معمــاری کشــور بلژیــک 
ــری  ــر 6 مت بیشــتر فرشــهای کوچــک پارچــه و حداکث

مــورد توجــه اســت.

ــرش  ــداران ف ــی از خری ــل توجه ــش قاب ــت: بخ باف
دنبــال فرشــهای قدیمــی هســتند ولــی بــرای فرشــهای 
ــوردار  ــی برخ ــت چندان ــت از اهیم ــک باف ــد تکنی جدی

ــری، 1399(. ــت ) ناظ نیس

۸-۵ سلیقه مردم اتریش در انتخاب فرش

ــازار کوچکــی بــرای فــرش  اگــر چــه کشــور اتریــش ب
دســتباف بــوده ولــی یکــی از قدیمــی تریــن بازارهــای 

فــرش دســتباف جهــان محســوب مــی گــردد.

قیمــت: در بــازار اتریــش نیــز همانند ســایر کشــورهای 
اروپــا بــه ســمت فرشــهای تجــاری بــا قیمــت مناســب 
بــوده و عمدتــًا خواهــان فرشــهایی هســتند کــه از نظــر 
قیمــت هزینــه باالیــی را نداشــته باشــند. یکــی از وجــوه 
ــا بســیاری از کشــورهای  ــازار فــرش اتریــش ب تمایــز ب

مشاهده  خبر... ⇢
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــوئد و  ــورگ و س ــک و لوکزامب ــه بلژی ــی از جمل اروپای
ــن  ــاز ای ــورد نی ــرش م ــه ف ــت ک ــد و… آن اس فنالن
ــد  ــورهای تولی ــتقیم از کش ــورت مس ــه ص ــور ب کش
کننــده تأمیــن میگــردد و ایــن موضــوع بســیار مهــم را 
بایــد صــادر کننــدگان فــرش کشــورمان در مــورد ایــن 

کشــور مــد نظــر قــرار دهنــد.

رنگبنــدی: مشــتریان قدیمــی ایــن کشــور بــه 
رنگهــای تیــره و بــرای اکثریــت مشــتریان یعنــی 
بــا  متناســب  روشــن  رنگهــای  جــوان  زوجهــای 

اســت مهــم  دکوراســیون 

ــرح  ــه ط ــش ب ــردم اتری ــوش: م ــا و نق ــرح ه ط
هــای عشــایری و اصیــل ایرانــی اعــم از افشــان مشــهد 
ــس و اراک  ــان و هری ــز و اصفه ــج تبری ــک ترن و لچ

ــد. ــه دارن عالق

ــک  ــهای کوچ ــوال فرش ــا معم ــی ه ــدازه : اتریش ان
پارچــه تــا متوســط حداکثــر 6 متــری را متقاضــی 

ــتند. هس

ــت اســت  ــر وق ــه دی ــاظ اینک ــه لح ــًا ب ــت: عمدت باف
کــه مــردم اتریــش بــا فــرش آشــنا هســتند بــه نــکات 
ــم  ــت برایشــان مه ــا قیم ــد ام ــه دارن ــت توج ــی باف فن

ــر اســت. ت

مــواد اولیــه: پشــم صــد درصــد ایرانــی جهــت بافــت 
ــه میگــردد )آزاد بخــت،  فرشــهای 2۵-40 رجــی توصی

.)1389

9-۵ سلیقه مردم اسپانیا در انتخاب فرش

اســپانیا از دیگــر مراکــز فــروش فــرش دســتباف در بیــن 
کشــورهای اروپایــی اســت. مــردم و شــهروندان اســپانیا 
ــویلیا،  ــیا، س ــلون، والنس ــهرهای بارس ــص در ش باالخ
ســاراگوازا، مــالگا بیلیائــو کــم و بیــش بــا فــرش 
ــای  ــال ویژگیه ــن ح ــا ای ــتند. ب ــنا هس ــتباف آش دس
فــرش مــورد تقاضــای ایــن بــازار کــه تولیــد کننــدگان 
ــه الزم را  ــه آن توج ــد ب ــرش بای ــدگان ف ــادر گنن و ص

ــر میباشــد. ــه شــرح زی داشــته باشــند ب

قیمــت: بــا توجــه بــه قیمــت و درآمــد ســرانه مــردم 
اســپانیا موضــوع قیمــت بــرای مــردم ایــن کشــور مهــم 
ــا  ــهای تجــاری ب ــد فرش ــازار بای ــن ب ــرای ای ــوده و ب ب
بــا  خلــوت  باالخــص طرحهــای  مناســب  قیمــت 
ــد  ــن بای ــم جنی ــرد. ه ــه ک ــط عرض ــمار متوس رجش
ــالم  ــی اس ــابقه تاریخ ــور و س ــه، حض ــود ک ــاره نم اش
ــت  ــًا موقعی ــور یقین ــن کش ــیعی از ای ــهایی وس در بخش
ــی  ــرش ایران ــگ ف ــر رن ــرای حضــور پ ــری را ب مطلوبت
فراهــم مــی نمایــد، مشــروط بــه آن کــه صنعــت گــران 
ایــن حرفــه بتواننــد از ایــن موضــوع اســتفاده نماینــد. .

ــدی  ــم عالقمن ــه رنگهــای شــاد و مالی ــدی: ب رنگبن
ــی را بیشــتر  ــژ و آب ــاس و ب ــد. کــرم و رون خاصــی دارن

ــد دوســت دارن

ــاز و  ــوچ و قفق ــوش: قشــقایی و بل ــا و نق ــرح ه ط
ــورد توجــه اســت ــن م ــم و نایی ــز و ق ترکمــن و تبری

انــدازه: عمدتــًا کوچــک پارچــه حداکثــر تــا 6 متــری 
را متقاضــی هســتند و فرشــهای بــزرگ پارچــه در ایــن 

بــازار جایگاهــی نــدارد

بافــت: بــرای مــردم اســپانیا رجشــمار و تکنیــک بافــت 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار نمــی باشــد و همانطــور 

کــه اشــاره شــد قیمــت برایشــان مهــم تــر اســت.

ــا مــواد اولیــه بایــد گفــت،  ــه: در رابطــه ب مــواد اولی
اســتفاده از پشــم گوســفندان توصیــه مــی شــود ) 

ناظــری، 1399(.

۱۰-۵ سلیقه مردم دانمارک در انتخاب فرش

کشــور پادشــاهی دانمــارک زمانــی پــس از ســوئد 
دومیــن وارد کننــده فــرش دســتباف ایرانــی بــوده 
ــز  ــور نی ــن کش ــه در ای ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت. ب اس
مدتهاســت باالخــص در بیــن جوانــان فــرش دســتباف 
از کاالی ســرمایه ای بــه کاالی مصرفــی تغییــر یافتــه 
ــرف  ــروه مص ــا دو گ ــز ب ــور نی ــن کش ــذا در ای ــت ل اس

ــتیم. ــه هس ــده مواج کنن

ــه  ــتند ک ــر هس ــال و پی ــراد میانس ــت اف ــروه نخس گ
خواهــان فرشــهایی نفیــس هســتند و عــالوه بــر 
ــت و  ــان اصال ــدی و طــرح و نقشــه خــوب خواه رنگبن
ــروه دوم  ــدگاه گ ــا از دی ــتند ام ــت آن هس ــت باف کیفی
ــی  ــتباف ایران ــرش دس ــداران ف ــب خری ــروه غال ــه گ ک
هســتند فــرش خــوب فرشــی اســت کــه ظاهــر خوبــی 
داشــته باشــد. نکتــه دیگــر آنکــه در بــازار دانمــارک نیــز 

ــد. ــود را دارن ــاص خ ــگاه خ ــی جای ــهای قدیم فرش

ــه  ــارک ب ــرش دانم ــازار ف ــای ب ــی ه ــن ویژگ مهمتری
ــد  ــه تولی ــورد توج ــد م ــه میتوان ــت ک ــر اس ــرح زی ش

ــت. ــر اس ــرح زی ــه ش ــرد ب ــرار گی ــدگان ق کنن

رنگبنــدی: مــردم دانمــارک رنــگ هــای بســیار تیــره 
ــای کالســیک و  ــه رنگه ــًا ب ــد و عمدت را دوســت ندارن

ســنتی قدیــم و روشــن عالقمنــد هســتند.

ــوش  ــا و نق ــرح ه ــر ط ــالوه ب ــه: ع ــرح و نقش ط
ــنه،  ــاه، س ــد، کرمانش ــای نهاون ــه طرحه ــایری ب عش
ــف  ــان، مشــهد، همــدان و مناطــق مختل کاشــان، کرم
ــن  ــه فرشــها در بی ــرای اینگون ــه داشــته و ب اراک عالق

ــود دارد. ــا وج ــور تقاض ــن کش ــردم ای م

انــدازه: بــا توجــه بــه ســبک معمــاری و حتــی 
کوچکتــر شــدن منــازل و خانــه هــا طبعــًا انــدازه هــای 
کوچــک پارچــه حداکثــر تــا 6 متــر مربــع میتوانــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. ) قالیچــه و ذرع و نیــم و پــرده ای و 

ــاره و ..( ــری وکن 2×3 مت

بافــت: در دانمــارک بــرای خریــداران خــاص تکنیــک 
ــوان  ــداران ج ــرای خری ــی ب ــت، ول ــم اس ــت مه باف

ــت ــه اس ــرح و نقش ــدی و ط ــم رنگبن ــوع مه موض
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــم  ــی و پش ــگ طبیع ــتفاده از رن ــه: اس ــواد اولی م
ــه  ــارک توصی ــور دانم ــازار کش ــن ب ــرای ای ــفند ب گوس

توصیــه میشــود ) آزاد بخــت، 1389(.

۱۱-۵ سلیقه مردم سوئیس در انتخاب فرش

ــه  ــوئیس ب ــرش س ــازار ف ــای ب ــی ه ــن ویژگ مهمتری
ــد  ــه تولی ــورد توج ــد م ــه میتوان ــت ک ــر اس ــرح زی ش

ــرد. ــرار گی ــدگان ق کنن

رنگبنــدی: در زمینــه رنگبنــدی بــازار فــرش ســوئیس 
بیشــتر بــه رنگهــای مــرده ، آرام و مالیــم و باالخــص 
بــه رنگهــای کهنــه طبیعــی عالقمنــد اســت. رنگهایــی 
ــورد  ــورمه ای م ــرم و س ــازی و ک ــت پی ــون پوس همچ

توجــه مــردم ایــن کشــور اســت.

ــوت و گل  ــای خل ــرح ه ــوش: ط ــا و نق ــرح ه ط
درشــت نائیــن، گبــه فــارس، طــرح هــا و نقــوش 
اصفهــان، تبریــز، طــرح ماهــی درهــم ، رهنــد و لچــک، 
ــای  ــرش ه ــواع ف ــره ان ــان مشــهد و باالخ ــج، افش ترن
کهنــه قدیمــی میتوانــد مــورد تقاضــا و توجــه بــازار ایــن 

ــرد. ــرار گی کشــور ق

ــرده ای ۵/2×2 ،  ــون پ ــط همچ ــاد متوس ــدازه: ابع ان
ــاز  ــورد نی ــری م ــدرت 9 مت ــه ن 2×2 و10/2 .۷0/1 و ب

اســت.

ــوئیس در  ــردم س ــل م ــه اه ــر چ ــت: اگ ــوع باف ن
زمینــه فــرش اهــل تشــخیص مــی باشــند و لــی عمدتــًا 
ــتر  ــوده و بیش ــب ب ــت مناس ــا قیم ــرش ب ــان ف خواه
رنگبنــدی برایشــان مهــم اســت ولــی در مــورد فــرش 

ــه میشــود. ــز توج ــای ری ــت ه ــه باف ــای قدیمــی ب ه

ــی  ــفندان ایران ــم گوس ــتفاده از پش ــه: اس ــواد اولی م
ــاهی و  ــوچ، کرمانش ــقایی، بل ــری، قش ــژاد ل ــًا ن خصوص
ــث  ــی باع ــای طبیع ــابه و رنگه ــای مش ــژاد ه ــایر ن س

ــود. ــد ب ــن بازارخواه ــت در ای موفقی

-۶ بحث و نتیجه گیری

ــان  ــوان اذع ــده میت ــات انجــام ش ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــت و  ــث ا محبوبی ــل باع ــه ای از عوام ــرد، مجموع ک
ــوان  ــه عن ــا ب ــت ام ــده اس ــی ش ــرش ایران ــهرت ف ش
یکــی از مهمتریــن دالیــل اصلــی مــی تــوان بــه ایــن 

مهــم اشــاره نمــود کــه فــرش هــا و بافتــه هــای ایرانــی 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتر م ــان بیش در جه
مشــتری پســندی بیشــتری دارد چراکــه تولیــدات ایرانی 
نســبت بــه فــرش هایــی کــه در ســایر کشــورها تولیــد 
ــوع در  ــن تن ــوع بیشــتری دارد ، ای ــد مــی شــود تن تولی
رنــگ ، نقشــه ، جنــس الیــاف ، شــانه و تراکــم ، ابعــاد 

ــه چشــم مــی خــورد . ــرد و کیفیــت ب ــدازه ، کارب و ان

ــه  ــا کشــوری اســت ک ــران تنه ــال کشــور ای ــرای مث ب
شــانه و تراکــم هــای بســیار متفــاوت تولیــد مــی کننــد. 
ــته و در  ــای گذش ــان ه ــح از زم ــواد و مصال ــت م کیفی
بافــت فــرش هــای دســتبافت تــا کنــون زبانــزد خــاص 
ــی چــه  ــد فرشــهای ایران ــوده اســت و در تولی ــام ب و ع
ــن  ــوب تری ــتبافت مرغ ــوع دس ــه ن ــینی ، چ ــوع ماش ن
ــکار  ــای ب ــوژی ه ــن تکنول ــا بهتری ــاف ب ــن الی و بهتری
ــه چشــم  ــا ب گرفتــه شــده اســت و در کمتــر جــای دنی

مــی خــورد .

ــج ،  ــه ترن ــی از جمل ــل ایران طــرح هــای ســنتی و اصی
طــرح هــای افشــان ، طــرح شــاه عباســی ، بوتــه جقــه 
و غیــره از جملــه نقوشــی اســت کــه در بیــن مشــتریان 
ــود  ــه خ ــری ب ــی نظی ــگاه ب ــی جای ــورهای اروپای کش

اختصــاص داده اســت .

ــا،  ــه ه ــه در نقش ــه کار رفت ــاص ب ــت خ ــر و ظراف هن
ــار  ــوع در کن ــی و متن ــده و طبیع ــا زن ــگ ه ــرد رن کارب
یکدیگــر کــه نــه تنهــا تضــادی بــا هــم ندارنــد بلکــه در 
عیــن تفــاوت بــه خوبــی بــا یکدیگــر ســت شــده انــد ، 
نگارهــای جــذاب پــر معنــا و مفهــوم کــه نــگاه کــردن 
ــران  ــت ای ــگ و اصال ــخ ، فرهن ــاد آور تاری ــا ی ــه آنه ب
ــی و  ــب گیرای ــم موج ــار ه ــه در کن ــه و هم اســت هم
جــذب بیننــده بــه خــود مــی شــود و چشــم خریــدار را 
ــون  ــران مدی ــرش ای ــت ف ــوازش مــی دهــد . محبوبی ن
تمــام ویژگــی هایــی ســت کــه در طــول تاریــخ وجــود 
داشــته و همــه در شــهرت فــرش ایرانــی موثــر عمــل 
ــی  ــرش ایران ــروزه ف ــت ، ام ــا در نهای ــد ت ــوده ان نم
ــای  ــود را در بازاره ــاص خ ــت خ ــت و محبوبی معروفی

ــت . ــت آورده اس ــی بدس جهان

در ادامــه بایــد اضافــه نمــود یشــنهاد میشــود مشــابه این 
پژوهــش بــرای بررســی ســالئق مــردم ســایر کشــورها 
ــا صــورت  ــاره ه ــایر ق ــرش در س ــه انتخــاب ف در زمین
ــری  ــدگاه جامعت ــق دی ــن طری ــه از ای ــد ک ــرد. باش پذی

ــه صــادرات ایــن محصــول داشــته باشــیم. نســبت ب

فهرست منابع

– اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران، )1393(، آینده 
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مقاله

پژوهی صنعت فرش ماشینی ایران. قابل دسترسی در سایت 
www.tccim.ir، شانزدهم شهریور ۱۳۹۷٫

– احراری، ع. )1400(. بازارهای جهانی، کشور هلند. قابل دسترسی 
در سایت : https://blog.iran-carpet.com تاریخ 23 

تیر ماه ۱۴۰۰٫

– استادی، ح. )1400(. صادرات صنعت فرش ماشینی. قابل 
 https://www.kalafarsh.com :دسترسی در سایت

مصاحبه شده با دفتر مرکزی در کاشان در تاریخ 22 تیر ماه 1400

– آزاد بخت.)1389(. سلیقه یابی مشتریان. قابل دسترسی در سایت: 
 http://www.bazarganikohdasht.blogfa.com

تاریخ 20 تیر ماه ۱۴۰۰٫

– باقری، ا. )1391(. مفاهیم کاربردی در طراحی احساس گرا.. 
هنرهای زیبا. هنرهای تجسمی- شماره ۵٫ صص ۵1-60

– جهانگیر، ع، )139۵(، رتبه برتر تولید فرش ماشینی در چنگ 
ایران، روزنامه گسترش تجارت ، شماره 114، ص ۹٫

– حشمتی رضوی، ف. )138۷(. تاریخ فرش، سیر تحول و تطور 
فرش بافی ایران. انتشارات سمت.

– خسروی دانش، ن. )1394(. بررسی تکنیک های فروش در بازار 
www.faramodiran. :فرش ماشینی. قابل دسترسی در

blogfa.com تاریخ هفدهم تیر ماه ۱۴۰۰٫

– راد، ه، )139۷(، ضربه فرش بژیکی به بازار فرش ماشینی و 
www. دستباف، خبرگزاری فارس نیوز، قابل دسترسی در سایت

farsnews.ir، تازیخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۷٫

– صباغپور آرانی، ط. طالب پور، ف. افهمی، ر. )1399(. بررسی رفتار 
اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با 
طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی. نشریه مبانی هنرهای 

تجسمی ) شماره 9 ( بهار و تابستان ۱۳۹۹٫

– فرحبخش، ن، )1381(، بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش، 
پژوهش نامه اقتصادی، صص23۵-۲۲۳٫

– معین، م. )13۷8(. فرهنگ فارسی معین. انتشارات آراد. ص ۷61

– موسوی، ع. اکبری ناغانی، م. علیزاده، س. صادقی، م. 
میرشکاری، س. )139۷(. بررسی عوامل موثر روانشناختی و 

اقتصادی در انتخاب فرش ماشینی از دیدگاه شهروندان اهوازی. ارائه 
شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی 

http:// civilica.com :در ایران. قابل دسترسی در

– میرزا امینی، م، صدیقی ارفعی، ف، )1390(، عوامل موثر بر فرش 
ماشینی و دستباف، فصلنامه گلجام، شماره 20، صص 21-29

– ناظری، م. )1399(. سلیقه خرید فرش مشتریان خارج از کشور 
https://firooze-  چگونه است؟. قابل دسترسی در سایت:

hcarpet.ir. تاریخ 21تیر ماه ۱۴۰۰٫ مصاحبه شده با دفتر 
مرکزی در اصفهان.

– همشهری آنالین. )1394(. آشنایی با کشورهای اروپا. قابل 
https://www.hamshahrionline. :دسترسی در سایت

ir )کد خبر: 32319۷ (.
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تاریخچه پیدایش فرش ماشینی در ایران موید 
عمری حدودا 40 ساله برای این محصول می باشد. 
در ابتدای دهه ۵0 اولین فرش ماشینی تولید داخل 

در کارخانجات شهر کاشان توسط ماشین های 
مخمل بافی ژاکارد با الیاف مصنوعی براق و پرز 

نسبتا کوتاه بافته و روانه بازار شد. همزمان عده ای 
از تجار، فرش هایی با همین مشخصات از کشور 
بلژیک وارد بازار ایران کرده و جامعه ایرانی را با 

پدیده ای به نام فرش ماشینی آشنا کرد.

با مشاهده استقبال مطلوب مردم از فرش ماشینی، 
تعدادی از دست اندرکاران صنعت فرش ماشینی 

به فکر ایجاد واحدهای جدید افتاده و بدین ترتیب 
کارخانجات متعددی در سطح کشور شروع به کار 

کردند.

در این بین شرکت ستاره طالیی دلیجان از دهه 60 
فعالیت خود را در این زمینه در شهرستان دلیجان 

شروع نمود.

این شرکت از آن زمان تا کنون، تحت تاثیر 
مدیریتی دانش محور و تمدن گرا از مدرن ترین 

تکنولوژی دنیا، کامل ترین دانش فنی متخصصان 
ایرانی، بی مانندترین طراحان ایران بهره جسته و 
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گزارش

با کیفیت ترین فرش ماشینی را تحت نام تجاری 
“فرش پاتریس” به بازار عرضه نموده است.

این شرکت با توسعه تکنولوژی و ماشین آالت 
فرشبافی محصوالت متنوع تری به بازار عرضه 

کرده است:

فرشهای کالسیک با ظرافت مشابه 
دستباف

با گذشت زمان، ظرافت، نرمی و زیردست فرشهای 
کالسیک ماشینی، به عنوان ویژگی هایی برای 

رقابت بین تولیدکنندگان شناخته شدند. به طوری 
که صاحبان این صنعت چشم انداز آینده خود را بر 

این مبنا برنامه ریزی میکنند.

با پیش بینی های ایجاد واحد ریسندگی شرکت 
ستاره طالیی، امکان تولید نخی با ظرافت بیشتر 
وجود داشت، لذا این شرکت جهت پاسخگویی به 
نیاز بازار، سلیقه و انتظار مصرف کنندگان اقدام به 
خرید دستگاه های بافندگی شانه باال جهت تولید 
ظریف بافت ترین فرش جهان ) 1۵00 ، 1200 

شانه با تراکم ویژه ( را نمود.

به عبارتی دیگر هدف این شرکت احترام به حسن 
سلیقه مشتریان و نیز رقابت باالتر با ظرافت فرش 

دستباف بوده است.

گلیم، گلیم فرش و گلیم فرشهایی با 

67
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طراحی مدرن کودکانه

امروزه گلیم به عنوان یک کفپوش مدرن برای خانه 
های شهری کاربرد دارد. با توسعه ماشین آالت 
بافندگی و گران بودن اکریلیک برای فرشهای 

مدرن و مصرفی، تمایل مصرف کنندگان به انتخاب 
مواد اولیه پ پ)PP( فریز در فرشگلیم گرایید. 

نخهای به کار رفته در بافت فرشگلیم و گلیم های 
شرکت دارای آنتی یو وی )Anti U.V( استاندارد 

و هیت ست بوده که بدین ترتیب مانع از ایجاد 
حساسیت، سفتی زیر پا و عمر کم محصول می 

گردد.

فرشهای فانتزی سوپر لوپ شگی

برخی معتقدند اولین فرش شگی دستباف به نام 
فلوکاتی )Flokati( در یونان باستان و از موی بز 
تولید شده، همچنین این فرش در ترکیه و آسیای 
مرکزی نیز بسیارمورد عالقه خانواده های اشراف 
بوده است. وجه تسمیه فرش شگی که به معنای 
درهم ژولیده می باشد. در نتیجه امکان استفاده 

از انواع مختلف نخ و در نهایت ظاهر کرک مانند 
فرش می باشد.

شرکت ستاره طالیی دلیجان با تولید ظریف ترین 
فرش سوپرلوپ شگی 200 شانه ) در حد شگی 

دستباف(، دریچه ای جدید از این نوآوری را رو به 
بازار باز نموده است. در این نوآوری امکان استفاده 

از تنوع باالتر نخ و رنگ مطابق با سلیقه های 
متعدد وجود دارد.

در نهایت شرکت ستاره طالیی دلیجان با رعایت 
هر چه بیشتر حقوق مصرف کننده و اهداف از پیش 
تعیین شده در خصوص موارد ذیل نیز فعال بوده و 

به خودکفایی رسیده است :

1 - تولید نخ های متنوع پلی پروپیلن و پلی استر

2 - ریسندگی نخ های اکریلیک معمولی و هیت 
ست در ظرافت های متعدد

3 - رنگرزی انواع الیاف و نخ

4 - تولید و تکمیل انواع فرشهای کالسیک، مدرن، 
فرشگلیم و لوپ شگی

کلکسیون ۱۴ گانه فرش پاتریس

1 - فرش 1۵00 شانه : ظریف ترین فرش جهان، تراکم 
4۵00 ، 8 رنگ ، کلکسیون مایکروبافت

Micro-woven Collection

2 -  فرش 1200 شانه : ریزبافت ترین فرش جهان، 
تراکم استاندارد 3600 و 3۷۵0، 8 رنگ، کلکسیون قالی 

3 میلیون

3x Million Collection

3 -  فرش 10۵0 شانه : فوق ظریف دستباف گونه، 
تراکم 3000 ، 8 رنگ، کلکسیون کرک و ابریشم، فرش 

اچ دی

HD Carpet

4 -  فرش 1000 شانه : فوق ظریف دستباف گونه، 
HD Carpet تراکم 3000، 10 رنگ

۵ - فرش ۷00 شانه : دستباف گونه، تراکم 2۵۵0، 10 
HCP رنگ

6 - فرش ۷00 شانه : دستباف گونه، تراکم 2۵۵0، 8 
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رنگ، کلکسیون کرک و ابریشم نایین

۷ - فرش ۷00 شانه : دستباف گونه، بافت الماس، 
تراکم 2۵۵0، 8 رنگ

8 - فرش وینتیج )کهنه نما( : 1200 و ۷00 شانه، گل 
برجسته )هایبالک(، 8 رنگ

9 - فرش مدرن برجسته : ۵00 شانه، تراکم 1۵00، 8 رنگ

10 - فرش مدرن فریز : ۵00 شانه، تراکم 1۵00، 8 رنگ

11 -  فرشگلیم و فرشگلیم متالیک دار : 400 شانه، تراکم 
1۵00، 6 و 8 رنگ

12 - فرشگلیم کودک : 400 شانه، تراکم 1۵00، 6 و 8 
رنگ

13 -  گلیم 400 شانه : تراکم 1100، 4 الی 8 رنگ

14 -  فرش سوپرلوپ شگی : 200 شانه، 4 الی 8 رنگ
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معرفی

ــا  ــت. کنی ــا س ــوری در آفریق ــا کش ــوری کنی جمه
دارای 4۷ ایالــت خــود مختــار اســت و توســط آراس 
ــور  ــن کش ــود. ای ــداران اداره می ش ــب فرمان منتخ
ــل و  ــاحت، چه ــع مس ــر مرب ــا ۵8036۷ کیلومت ب
ــا  ــن ب ــت. همچنی ــیع دنیاس ــور وس ــتمین کش هش
ــت و  ــت بیس ــر جمعی ــون نف ــودن 2/۵2 میلی دارا ب
ــاب آید.  ــه حس ــا ب ــت دنی ــور پرجمعی ــن کش هفتمی
شــهر نایروبــی بزرگتریــن شــهر و پایتخــت کشــور 
اولیــن  کنیــا اســت درحالیکــه قدیمی تریــن و 
ــهر ســاحلی موســامبا  پایتخــت ایــن کشــور ش
اســت. شــهر کیســومو ســومین شــهر بــزرگ ایــن 
کشــور و همچنیــن یــک بنــدر داخلــی در دریاچه ی 
ویکتوریــا ســت. ســایر شــهرهای مهــم کنیــا نیــز 

ــدورت. ــورو و ال ــد از: ناک عبارتن

مروری بر اقتصاد کالن کشور کنیا

ــد دهــه ی  ــا در چن ــداز اقتصــاد کالن کنی چشــم ان
گذشــته بــه صــورت پیوســته رشــد قابــل توجهــی 
از  ناشــی  عمدتــا  رشــد  ایــن  اســت.  داشــته 
ــاده ای و راه آهــن  ــی ج ــزرگ زیربنای ــای ب پروژه ه
ــا ایــن حــال بیشــتر ایــن رشــد ناشــی از  اســت. ب
ــردم  ــب م جریان هــای نقدینگــی اســت کــه از جی
معمولــی کنیــا در ســطوح خــرد اقتصــادی مصــرف 
شــده اســت. در ســال 201۷، کنیــا در رتبــه  بنــدی 
ســهولت انجــام تجــارت در بانــک جهانــی از رتبــه 
113 در ســال 2016 )در بیــن 190 کشــور( بــه 

ــرد. ــود ک ــه ی 92 صع رتب

براســاس گــزارش جدیــد بانــک جهانــی در رابطــه 
بــا وضعیــت اقتصــادی کنیــا، تولیــد ناخالــص 
ــزان  ــه می ــال 2019 ب ــا در س ــی کنی ــی واقع داخل
۷/۵ % رشــد کــرده اســت. کــه ایــن مقــدار نســبت 
بــه ســال 2018 کــه %8/۵ بــوده، اندکــی کاهــش 
ــان  ــداز رشــد می ــه اســت. درحالیکــه چشــم ان یافت
ــد  ــه رش ــود ک ــه می ش ــت، گفت ــت اس ــدت ثاب م
اقتصــادی کنیــا در ایــن ســال کمتــر خواهــد بــود.

عمدتــا بــه دلیــل شــرایط نامنظــم آب و هــوا کــه 
ــر محصــوالت کشــاورزی  تأثیــر مســتقیم منفــی ب
ــا و  ــد در کنی ــی رش ــد داشــت )محــرک اصل خواه

یکــی از عوامــل اصلــی کاهــش فقــر(.

ایــن گــزارش اشــاره مــی کنــد کــه تهدیــدات اخیــر 
ناشــی از خشکســالی و ادامــه ســرمایه گــذاری در 
ــد را در  ــد رش ــدود می توان ــی مح ــش خصوص بخ
ــد  ــی رش ــش بین ــد. پی ــش ده ــدت کاه ــاه م کوت
ســال 2020 بــه انــدازه 9/۵ اســت. رشــد در ســال 
2018 ناشــی از برداشــت مطلــوب، بخــش خدمــات 
ــذاران  ــرمایه گ ــت س ــاد مثب ــر، اعتم ــاف پذی انعط
ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــدار ب ــط اقتصــادی پای و محی
ــان  ــی را نش ــل توجه ــش قاب ــا کاه ــرف تقاض ط
ــرف  ــی از مص ــا ناش ــد عمدت ــرا رش ــد، زی می ده
ــذاری در  خصوصــی اســت، در حالیکــه ســرمایه گ
بخــش خصوصــی همچنــان تحــت کنتــرل اســت.

ــد  ــطه ی رش ــه واس ــال 2019، ب ــون در س ــا کن ت
واقعــی هزینه هــای مصــرف کننــده و تمایــل قــوی 

صنعت نساجی و منسوجات در کنیا
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

ــای  ــدید فعالیت ه ــش ش ــذاران، افزای ــرمایه گ س
ــل  ــال 2019 قاب ــه اول س ــه ماه ــادی در س اقتص
مشــاهده بــوده اســت. طبــق اعــالم بانــک جهانــی 
ــدات  ــان تهدی ــا در می ــادی کنی ــداز اقتص ــم ان چش
خشکســالی در ســال 2019 پایــدار اســت. بــا 
ــی  ــه ی عملیات ــت برنام ــداری، دول ــت از پای صحب
ــه  ــزرگ” را برنام ــت دار “چهــار ب پروژه هــای اولوی
ــا 20  ــد )9٫2 ت ــش تولی ــرده اســت: افزای ــزی ک ری
ــال 2022(  ــا س ــی ت ــص داخل ــد ناخال ــد تولی درص
، امنیــت غذایــی و تغذیــه، پوشــش بهداشــتی 

ــه. ــه صرف ــرون ب ــکن مق ــی و مس جهان

مروری بر صنعت نساجی در کنیا

ــت  ــه صنع ــد ک ــان می ده ــادی نش ــخ اقتص تاری
پوشــاک و نســاجی نقــش مهمــی در صنعتــی 
ــه امــروزی داشــته  شــدن کشــورهای توســعه یافت
ــل ویژگی هــای منحصــر  ــه دلی ــر ب ــن ام اســت. ای
بــه فــرد صنعــت شــامل نیــروی کار زیــاد و ارتبــاط 
آن بــا ســایر بخش هــای اقتصــاد ماننــد کشــاورزی 
اســت. بــر اســاس مطالعــات، حتــی پیشــنهاد شــده 
اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه کــه مایــل 
ــع پوشــاک و  ــی شــدن هســتند، از صنای ــه صنعت ب
نســاجی شــروع کننــد. بــا ایــن حــال ، موانــع زیادی 
در ایــن مســیر بــرای کنیــا وجــود دارد، یکــی از این 
مشــکالت رونــد رو بــه رشــد واردات پوشــاک 

ــه ایــن کشــور اســت. دســت دوم ب

ارقــام دولتــی نشــان می دهــد کــه در ســال 2014، 
ــه اقتصــاد  ــون دالر ب پوشــاک دســت دوم 9۵ میلی
کنیــا کمــک کــرد کــه ایــن میــزان تــا ســال 2016 
بــه 128 میلیــون دالر رســید. رشــد اقتصــادی کنیــا 
در ســه ماهــه ی اول ســال 2019 نســبت بــه همین 
بــازه ی زمانــی در ســال 2018 کاهــش محسوســی 
ــار  ــی آم ــزارش اداره مل ــق گ ــت. طب ــته اس داش
کنیــا، در ایــن دوره ، اقتصــاد 6/۵ درصــد افزایــش 
ــی کــه در ســه ماهــه مشــابه  ــه اســت در حال یافت

 ۳۸۵،۰۰۰ دارای  کنیــا 
هکتــار زمیــن مناســب 
ــا  ــه ب ــت پنب ــرای کش ب
ــش از  ــد بی ــت تولی ظرفی
۳۰۰ هــزار تــن بــذر پنبــه 

ــت اس

ــت.  ــود اس ــد ب ــدد، ۵/6 درص ــن ع ــال 2018 ای س
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــد، هرچن ــن رش ای
ــا  ــر از ســه ماهــه اول ســال 2018 اســت، ام کندت
ــد  ــات مانن ــق رشــد در بخــش خدم بیشــتر از طری
ــل،  عمــده فروشــی و خــرده فروشــی، حمــل و نق
ــی و  ــای مال ــی، فعالیت ه ــی و غذای ــات اقامت خدم

ــود. ــتیبانی می ش ــه پش بیم

گــزارش شــده اســت کــه کنــد شــدن رشــد 
کشــاورزی تــا حــدی بــر فــرآوری کشــاورزی 
تأثیــر گذاشــته و در نتیجــه منجــر بــه کنــد شــدن 
فعالیت هــای تولیــدی در طــول دوره مــورد بررســی 
اســت. اگرچــه بخــش نســاجی در ایــن گــزارش بــه 
طــور خــاص مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار نگرفتــه 
ــد  ــی، رش ــر غذای ــد غی ــا در بخــش تولی اســت، ام
ــوری  ــه موت ــایل نقلی ــاژ وس ــط مونت ــا توس عمدت
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــود. ب ــتیبانی می ش پش
تولیــد محصــوالت چرمــی در دوره ی مــورد بحــث 

ــه اســت. کاهــش یافت

و  نســاجی   ، پنبــه  صنعــت  ســاختار 
پوشــاک

ــرآوری  ــس از ف ــا پ ــدی کنی ــت تولی ــن صنع دومی
مــواد غذایــی صنعــت پنبــه، منســوجات و پوشــاک 
اصلــی  عنــوان صنعــت  بــه  و  اســت   )CTA(
ــد  ــره ارزش تولی ــت. زنجی ــده اس ــدی ش ــه بن طبق

ــان،  ــا شــامل محقق ــه، نســاجی و پوشــاک کنی پنب
ــن  ــندگان، تامی ــاورزان، ریس ــدگان، کش ــد کنن تولی
ــاجی و  ــدگان نس ــه، تولیدکنن ــواد اولی ــدگان م کنن

ــت. ــعه اس ــات توس ــدگان خدم ــه دهن ارائ

 40،000 تقریبــا  کــه  می شــود  زده  تخمیــن 
کشــاورز در کشــاورزی پنبــه مشــغول بــه فعالیــت 
ــا 4۵  ــا توســط 30 ت ــا عمدت ــه در کنی هســتند. پنب
ــک  ــق خش ــک در مناط ــرده مال ــاورز خ ــزار کش ه
ــی در  ــاری باران ــرایط آبی ــت ش ــیه ای، تح و حاش
زمین هــای کوچــک در حــدود یــک هکتــار کشــت 
می شــود. بیشــتر پنبــه کشــور در اســتان های 
ســاحلی، غربــی و شــرقی و مابقــی در اســتان های 

ــود. ــت می ش ــت کش ــزی و دره ی ریف مرک

کنیــا دارای 38۵،000 هکتــار زمیــن مناســب بــرای 
ــش از 300  ــد بی ــت تولی ــا ظرفی ــه ب ــت پنب کش
هــزار تــن بــذر پنبــه اســت. بــا ایــن وجــود، تنهــا 
بخشــی از آن زمین هــا زیــر کشــت پنبــه هســتند. 
ــًا ۷000  ــا تقریب ــه در کنی ــت پنب ــی لین ــد کنون تولی
تــن اســت در حالیکــه ظرفیــت تولیــد بــه صــورت 
ــا ۷۵۰٫۰۰۰  ــت ی ــن لین ــوه ۲۰۰٫۰۰۰ ت بالق
ــال  ــد س ــد در چن ــد. تولی ــه می باش ــه دان ــن پنب ت
ــاز  ــرآوردن نی ــرای ب ــوده و ب ــات ب ــی ثب ــته ب گذش
کارخانه هــای داخلــی کافــی نبــوده اســت. در 
ــورهای  ــه را از کش ــا پنب ــرکت های کنی ــه، ش نتیج
ــد. ــا وارد می کنن ــدا و تانزانی ــد اوگان ــایه مانن همس
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ــت ــی در صنع ــی و غن ــابقه طوالن ــا دارای س  کنی
 Fiber to Fashion  یاســت کــه بــه اوایــل دهه 
1900 برمــی گــردد. ایــن بخــش بــا پیشــرفت های 
ــه  ــه پنب ــتی، از جمل ــن دس ــع پایی ــریع در صنای س
پــاک کنــی، ریســندگی، بافندگــی تــاری پــودی و 
ــد  ــل، و تولی ــرزی و تکمی ــوی، رنگ ــی حلق بافندگ
پوشــاک بــرای بازارهــای داخلــی و بازارهــای 

ــه خوبــی رشــد کــرد.  صادراتــی، ب

دولــت از طریــق ســرمایه گــذاری مســتقیم در 
ایجــاد کارخانه هــای نســاجی یکپارچــه در مقیــاس 
بــزرگ و از طریــق سیاســت )بیشــتر حمایــت 
گرایــی( کــه توســط ســرمایه گذاری هــای بخــش 
ــا  ــزوری ایف ــش کاتالی ــد، نق ــال ش ــی دنب خصوص

ــرد. ک

در دهــه T&C( 1980( بــه مهم تریــن فعالیــت 
تولیــدی در کنیــا تبدیــل شــد کــه تقریبــًا 30 
ــد را شــامل  ــتغال در بخــش تولی درصــد از کل اش
 F2F ارزش  زنجیــره  زمــان،  آن  در  می شــد. 
ــرمایه  ــه و س ــت پنب ــش کش ــت پوش ــا تح عمدت
ــای  ــت در کارخانه ه ــه دول ــل توج ــای قاب گذاری ه
نســاجی یکپارچــه بــود، کــه برخــی از آن هــا دارای 

ــد. ــی بودن ــرفته واردات ــاوری پیش فن

کنیــا دارای ۵2 کارخانــه نســاجی اســت کــه از ایــن 
تعــداد 1۵ کارخانــه در حــال حاضــر فعــال هســتند 

و بــا کمتــر از 4۵ درصــد از کل ظرفیــت خــود کار 
ــی  ــاف واردات ــرق و الی ــاالی ب ــه ب ــد. هزین می کنن
شــرکت ها  ایــن  هزینــه  اصلــی  آیتم هــای  از 
اســت. علیرغــم غالــب بــودن محصــوالت پنبــه در 
ــی  ــاز داخل ــن نی ــرای تامی ــه ب ــا، پنب ــادرات کنی ص

ــود. ــا وارد می ش کنی

ــا متشــکل  ــره ارزش صنعــت نســاجی در کنی زنجی
اولیــه، شــرکت های  ارائــه دهنــدگان مــواد  از 
و  یکپارچــه  نیمــه  کارخانه هــای  ریســندگی، 
یکپارچــه ی بافندگــی تــاری پــودی، بافندگــی 
کارخانه هــای  و  تکمیــل  و  رنگــرزی  حلقــوی، 
طراحــی و دوخــت اســت. ایــن بخــش تحــت 
حمایــت وزارت امــور خارجــه اســت و توســط 
و  خصوصــی  بخــش  گســترده  انجمن هــای 
ــه  ــود. نکت ــتیبانی می ش ــی پش ــات آموزش موسس
مهــم ایــن اســت کــه هیــچ انجمــن واحــدی بــرای 
ــل  ــاجی در مقاب ــاک و نس ــش پوش ــی بخ نمایندگ

دولــت و دیگــران وجــود نــدارد.

صنعــت نســاجی در کنیــا دارای ســاختار ســه طبقــه 
اســت: در EPZ، 21 شــرکت بــزرگ و در خــارج از 
ــش از  ــزرگ و بی ــط و ب ــرکت متوس EPZ،1۷0 ش
ــای  ــود دارد. هزینه ه ــرکت کوچــک وج ۷0000 ش
اصلــی ایــن شــرکت ها شــامل مــواد اولیــه و 
ــداز 2030  ــم ان ــت. چش ــی اس ــای عموم هزینه ه
دولــت کنیــا بخــش پوشــاک و نســاجی را محــرک 
ــد. در  ــی می کن ــور معرف ــن کش ــدن ای ــی ش صنعت
ــه ۷ درصــد از درآمــد  حــال حاضــر ایــن بخــش ب

صادراتــی کشــور کمــک مــی کنــد.

فرصت برای سرمایه گذاران

ــامل  ــاء ش ــرای ارتق ــت ب ــی سیاس ــای اصل ابزاره
واردات  ســهمیه های  و  تعرفه هــا  از  ترکیبــی 
ــتیبانی  ــص ارز پش ــات تخصی ــا اقدام ــه ب ــت ک اس
می شــود. در مــارس 1996، روســای جمهــور کنیــا، 
تانزانیــا و اوگانــدا مجــددا انجمــن آفریقــای شــرقی 
)EAC( را تاســیس کردنــد. اهــداف EAC عبارتنــد 
ــردد  ــی، ت ــای گمرک ــازی تعرفه ه ــگ س از: هماهن
آزاد مــردم و بهبــود زیرســاخت های منطقــه ای. در 
مــارس 2004، ســه کشــور شــرق آفریقــا توافقنامــه 

ــد. اتحادیــه گمرکــی را امضــا کردن

گنجانــدن کنیــا در میــان مشــموالن قانــون رشــد 
ــکا )AGOA( در  ــت آمری ــی دول و فرصــت آفریقای
ــت.  ــرده اس ــک ک ــد کم ــه تولی ــر ب ــال های اخی س
از زمــان اجرایــی شــدن AGOA در ســال 2000، 
فــروش پوشــاک کنیــا بــه ایــاالت متحــده از 
44 میلیــون دالر بــه 2۷0 میلیــون دالر آمریــکا 

ــت . )2006( ــش یاف افزای

AGOA قــرار بــود در اواخــر ســال 201۵ منقضــی 
شــود، و ایــن اتفــاق ممکــن بــود باعــث شــود کــه 
شــرکت ها از مزایــای چنــد ســال اخیــر خــود 
اســتفاده کننــد. امــا ایــن قــرار داد در ژوئــن 201۵ 
ــار  ــد. انتظ ــد ش ــر تمدی ــال دیگ ــدت 10 س ــه م ب
ــد.  ــر ده ــرایط را تغیی ــر ش ــن ام ــه ای ــی رود ک م
ــرای  ــم ب ــذاران و ه ــرمایه گ ــرای س ــم ب ــرا ه زی
ــتفاده از  ــرای اس ــی را ب ــت مهم ــرکت ها فرص ش
ــم  ــهمیه فراه ــات و س ــدون مالی ــازار ب ــات ب امکان

می کنــد.

صــادرات  و  واردات  اصلــی  شــریک 
ــارت دو  ــا : تج ــاجی در کنی ــت نس صنع

ــده ــاالت متح ــا و ای ــن کنی ــه بی طرف

 AGOA ــرای اســتفاده از ــی ب ــت خوب ــا موقعی کنی
ــک  ــش از ی ــر بی ــال حاض ــور در ح ــن کش دارد: ای
ســوم کل صــادرات پوشــاک از کشــورهای جنــوب 
صحــرای آفریقــا بــه ایــاالت متحــده را در اختیــار 
ــرکت های  ــد از ش ــن، ۷0 درص ــر ای ــالوه ب دارد. ع
ــازار غالــب ایــاالت متحــده  ــا دارای ب پوشــاک کنی
هســتند. جهــت تقویــت تولیــد، دولــت جدیــد 
اقدامــات مالیاتــی مطلوبــی از جملــه حــذف مالیــات 
بــر تجهیــزات ثابــت و ســایر مــواد اولیــه را انجــام 
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داده اســت.

چالش های پیش روی بخش نساجی

• محیــط کســب و کار : محیــط کســب و کار کنیــا 
ــی  ــه راحت ــوان در آن ب ــه بت ــت ک ــی نیس محیط
ــی  ــرق ، دسترس ــاالی ب ــت ب ــرد. قیم ــت ک فعالی
ــب،  ــای نامناس ــی ، جاده ه ــع مال ــه مناب ــدود ب مح
چالش هــای مربــوط بــه تــدارکات و مقــرارت 

.EPZ پیچیــده بــرای شــرکت های غیــر

ــه  ــد ب ــز می توان ــا نی ــروی انســانی کنی بهــروری نی
ــه هــای  ــد. هزین ــود یاب ــل توجهــی بهب ــزان قاب می
کار، کیفیــت، در دســترس بــودن و بهــره وری 
نیــروی کار کنیــا دارای کمتریــن ارزش افــزوده بــه 
ازای هــر کارگــر در بیــن کشــورهای مقایســه شــده 
اســت کــه ســطح ضعیــف بهــره وری را بــا توجــه 

بــه نــرخ دســتمزد فعلــی منعکــس مــی کنــد.

• تجهیــزات و فنــاوری: تجهیــزات و فنــاوری 
بخشــی جدایــی ناپذیــر از راندمــان تولیــد نســاجی 
ــر اســاس بررســی های انجــام  و پوشــاک اســت. ب
ــد  ــه کوچــک، مشــخص ش ــک نمون ــده روی ی ش
کــه بــه ســبب افزایــش بهــره وری خطــوط تولیــد 

ــوند. ــازی ش ــی نوس ــزات قدیم بایســتی تجهی

ــا عرضــه  ــا ب ــت نســاجی کنی ــه :صنع ــواد اولی • م
ناکافــی پنبــه تولیــد داخلــی روبــرو اســت و حتــی 
آن میــزان از پنبــه داخلــی نیــز کــه موجــود اســت 
ــی برخــوردار نیســت. 93 درصــد  ــت مطلوب از کیفی
ــت.  ــی اس ــا واردات ــد در کنی ــاز تولی ــورد نی ــه م پنب
ــا  ــای ب ــر پارچه ه ــه اکث ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
ــوند  ــد می ش ــا تولی ــه در کنی ــی ک ــت صادرات کیفی
بدلیــل کیفیــت پاییــن و میــزان بــاالی ضایعــات در 
ــد  ــی تولی ــاف واردات ــل از الی ــد داخ ــای تولی پنبه ه
می شــوند. در نتیجــه بخــش نســاجی در کنیــا بایــد 
بیــن هزینــه بــاالی مــواد وارداتــی و کیفیــت پایین 
الیــاف داخلــی کــه نیــاز بــه پــردازش اضافــی دارد ، 

یکــی را انتخــاب کنــد.

• دسترســی بــه بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی: 
ــاک و  ــرکت های پوش ــه ش ــی ب ــا دسترس در کنی
نســاجی بــه آســانی بــه نظــر نمی رســد. همچنیــن 
بــا توجــه بــه AGOA بــرای شــرکت هــای غیــر 
ــازار داخلــی دشــوار اســت.  ــه ب EPZ، دسترســی ب
ــد و  ــر و ایجــاد فرصتهــای شــغلی مول کاهــش فق

ــا اســت.  ــدار از اهــداف اصلــی سیاســت در کنی پای

ــوز  ــا هن علیرغــم مداخــالت متعــدد سیاســتی، کنی
ــرخ رشــد اقتصــادی پاییــن  ــا فقــر ، بیــکاری و ن ب
روبروســت. نســاجی بخــش مهمــی از بخــش تولید 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ده ــکیل م ــا را تش در کنی
سیاســت هــای داخلــی اشــتباه کــه در ابتــدا توســط 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــد ب ــال می ش ــت دنب دول
باعــث تضعیــف صنعــت ACT در ایــن کشــور شــد.

چالش های کلیدی عبارتند از:

1 - عدم انسجام سیاست و همسویی نهادها

2 - سطح پایین ارزش افزوده و قطع ارتباط بین 
بخش پوشاک و بقیه بخشهای زنجیره ارزش.

3 - محدودیت های جانبی عرضه از نظر کیفیت 
و قیمت پارچه ها، با تمرکز بر پارچه و پوشاک 

آفریقایی محور

4 - محیط کسب و کار ضعیف

۵ - هزینه باالی تولید و ناکارآمدی سیستماتیک

6 -  عدم آمادگی در بازار

۷ - هزینه باال و مشکالت دسترسی به اعتبار و 
تامین مالی

بخــش  در  فعــال  هــای   SME تســلط   -  8
ســمی ر غیر

9 - عدم مشاهده قابلیت های طراحی کنیا و عدم 
حضور در پلت فرم خرده فروشی رسمی

10 - واردات غیرقانونی و تاثیر منفی پوشاک دست 
دوم

۱۱ - فقدان سیاست ملی مشخص در مورد 
نساجی و پوشاک

ــای  ــرای احی ــده ب ــام ش ــات انج اقدام
ــاجی ــش نس بخ

• رئیــس جمهــور Uhuru Kenyatta روز 
Riva- ــه نســاجی ــه 2019 کارخان 19 ژوئی  جمعــه

ــا وعــده حداقــل 3000  ــدورت را ب tex در شــهر ال
ــرد. ــدازی ک شــغل مســتقیم ، راه ان

• کارخانــه جدیــد کــه بــا هزینــه ۵ میلیــارد روپیــه 
ــد  ــغل جدی ــزار ش ــه ه ــش از س ــد ، بی ــدرن ش م
ایجــاد مــی کنــد ، اقتصــاد شــهر الــدورت را تحــت 
الشــعاع قــرار مــی دهــد و وضعیــت مالــی هــزاران 
کشــاورز پنبــه را در بیــش از 24 شهرســتان در 

ــر مــی دهــد. سراســر کشــور تغیی

• رئیــس جمهــور کنیــا بــه عنــوان اقدامــی 
ــه  ــه موجــود در کشــور ، ب ــود پنب ــع کمب ــرای رف ب
ــط  ــت ، محی ــاورزی ، صنع ــای کش ــه ه وزارتخان
ــتور  ــرورش دس ــوزش و پ ــت و آم ــت ، بهداش زیس
ــده  ــالح ش ــه BT اص ــازی پنب ــاری س ــا تج داد ت

ــد. ــال کنن ــریع دنب ــی را س ژنتیک

ــه  ــویق Rivatex ب ــرای تش ــور ب ــس جمه • رئی
ســوددهی ، اعــالم کــرد کــه دولــت منبــع تغذیــه 
ــو  ــه 66 کیل ــر ب ــت امپ ــو ول ــروگاه را از 33 کیل نی
ولــت آمپــر افزایــش می دهــد تــا کارخانــه نســاجی 

ــد. ــه صــورت 24 ســاعته فعالیــت کن ــد ب بتوان

• وی در ادامــه بــه وزارت نیــرو دســتور داد قیمــت 
ــد  ــه را ۵0 درص ــه کارخان ــده ب ــه ش ــرق فروخت ب

کاهــش دهــد.
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سیستم خنک کاری 
اجزای الکتریکی در 

ماشین ریسندگی رینگ 
)Rieter( ریتر

دمــای  باالرفتــن  از  جلوگیــری  بــرای 
الکتروموتورهــا )over heat( از پروانــه 
هــای متصــل بــه شــفت اســتاتور موتــور کــه 
پشــت آن قــرار مــی گرفــت و جریــان هــوا 
ــی شــود.  ــه م ــره گرفت ــد به ــی کن ایجــاد م

بــرای موتورهــای پیســتونی دور پاییــن و 
ــور یخچــال( از احاطــه  ــل موت فشــار باال)مث
کــردن تمــام اجــزای موتــور در داخــل رغــن 
اســتفاده گردیــده اســت. اخیــرا در تکنولــوژی 
جدیــد بــکار رفتــه در ماشــین آالت صنعتــی 
و صنعــت نســاجی و ماشــین آالت ریســندگی 
ــده  ــک کنن ــع خن ــر از مای ــگ ریت ــل رین مث

ــده اســت. )کولنــت( اســتفاده گردی

اســتفاده از آب راندمــان انتقــال و دفع گرمای 
موتــور را افزایــش مــی دهــد و در گشــتاورها 
و ســرعت هــای پایین بســیار مناســب اســت. 
ــل  ــان آب در داخ ــتفاده از جری ــا اس ــه تنه ن
ــی  ــای مغناطیس ــش الق ــث افزای ــور باع موت
ــورو  ــی موت ــای مغناطسیس ــب ه ــن قط بی
اســتاتور )ســیم پیــچ و یــا آهنربــا( مــی شــود 
ــه  ــور ب ــع آن، بیشــترین قــدرت موت ــه تب و ب
ــی  ــق م ــی آن محق ــیم پیچ ازای وزن و س
شــود، بلکــه اجــزای موتــور مــی توانــد بهــم 

مقاله فنی

ــز کاهــش  ــور نی ــاد موت ــر شــود و ابع نزدیکت
ــاد  ــاز ایج ــدم نی ــه ع ــه ب ــد. باتوج ــی یاب م
ــور،  ــراف موت ــک در اط ــوای خن ــان ه جری
ــونده  ــک ش ــای آب خن ــوع موتوره ــن ن ای
ــل  ــاال نیــز قاب ــا دمــای ب در محیــط هــای ب

ــتفاده اســت. اس

ــدود 20  ــور ح ــل موت ــان آب داخ ــی جری دب
ــا فشــار 2 بــار مــی  تــا ۵0 لیتــر در دقیقــه ب

باشــد.

در شــکل، رادیاتــور تبــادل دمــا، منبــع رزرو و 
کندانــس مایــع ) بخارگیــر(، پمــپ ســیرکوله 
ــک  ــی آب خن ــای الکتریک ــع و موتوره مای
ــور  ــت. همانط ــده اس ــان داده ش ــونده نش ش
کــه در تصویــر مشــاهده مــی شــود، مبــدل 
همیــن  توســط  نیــز  فرکانس)کانورتــر( 
جریــان مایــع خنــک کاری مــی شــود. 
ــورت  ــا بص ــدل ه ــا و مب ــان موتوره چیدم

ــت. ــی اس متوال

ــپ  ــر پم ــد اکث ــت همانن ــه داش ــد توج بای
هــای آب، درصورتیکــه پمــپ ســیرکوله 
ــر  ــد، ب ــع کار کن ــور مای ــدون حض ــع، ب مای
اثــر افزایــش دمــا و عــدم خنــک کاری پمــپ 
ــی  ــه م ــپ صدم ــور پم ــع، موت ــط مای توس

ــد.  بین

رادیاتــور خنــک کننــده مایــع خنــک کننــده 
و دو پمــپ ســیرکوله جریــان مایــع بــه 
ــگ  ــس در رین ــدل فرکان ــا و مب التروموتوره
ریتــر در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت. 
رادیاتــور مایــع در کنــار اگــزوز فــن ساکشــن 
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نگارش : قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی دانشگاه امیرکبیر
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ــه  ــن ب ــن ف ــوای بی ــان ه ــر جری و در براب
ــرد. ــی گی ــرار م ــه ق سیســتم تهوی

مایــع،  درســت  شــدن  ســیرکوله  بــرای 
ــد  ــع بای ــدن مای ــارژ ش ــد از ش ــتم بع سیس
هواگیــری شــود. بــرای راندمــان بهتــر مایــع، 
ــر  ــک از عناص ــچ ی ــدون هی ــر ب از آب مقط
فســفات و نیتریــت و آمیــن و کلــر بــا پــی. اچ 
بیــن 6 تــا ۷ بــا ســختی بیــن 6تــا 9 میلــی 
ــب  ــود. ترکی ــی ش ــتفاده م ــر اس ــرم در لیت گ
32 تــا 39 درصــد ضدیــخ نیــز بشــدت توصیه 
ــا 1200  ــرای ماشــین رینــگ ب مــی شــود. ب
کننــده  مایــع خنــک  لیتــر  چشــمه، 30 

ــت. ــاز اس ــورد نی )coolant( م

البتــه حجــم باالیی از ایــن 30 لیتــر در داخل 
شــلنگ سراســری بیــن هــد اســتاک و فــوت 
انــد ماشــین را پــر مــی کنــد. منبــع کندانــس 
ــول  ــل در ط ــارات محتم ــروج بخ ــرای خ ب
ــب  ــه متناس ــت. البت ــاز اس ــورد نی ــلنگ م ش
ــش و  ــع کاه ــم مای ــای کاری، حج ــا دم ب
افزایــش مــی یابــد و منبــع کندانــس بجهــت 
ــر  ــز درنظ ــرات نی ــن تغیی ــی ای ــادل حجم تب

گرفتــه شــده اســت.
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کهن رسانه اصیل و بی رقیب در صنعت فرش و نساجی...

برند خود را با ما بسازید...
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مقاله فنی

روغن های روانکاری به موادی گفته می شوند که سبب 
کاهش اصطکاک بین دو سطح متحرک می گردند و 

مزایای بسیاری برای دستگاه ها و ماشین آالت صنعتی 
دارد.

روغن روانکاری دستگاه گردباف یکی از انواع این روغن 
ها می باشد که مخصوص صنعت نساجی است و کاربرد 
زیادی دارد و سبب افزایش طول عمر دستگاه و کاهش 

خرابی می شود.

به طور کلی در زمینه ی آشنایی با روغن روانکاری 
دستگاه گردباف می توان گفت که این روغن که به آن 
روغن kw200 هم گفته می شود بسیار سبک است 
و برای روانکاری دستگاه های و ماشین آالت صنعت 

نساجی و بافت کاربرد دارد.

این مایع روغنی سبب می شود تا دستگاه ها با سرعت 
بسیار بیشتر و سریع تری کار کنند و سوزن های تعبیه 

شده در آن ها تیز تر و سریع تر عمل بافت را انجام 
دهند.

روغن هایی که مخصوص دستگاه گردباف هستند 

خاصیت روانکاری و خنک کنندگی ماشین آالت را هم 
دارند و مانع به وجود آمدن جریان الکتریسیته ی ساکن 

در این دستگاه ها می شوند و همچنین موجب بهبود 
عملکرد عملیات دوخت اتوماتیک و کشش الیاف می 

شوند.

استفاده از این روغن ها هیچ ضرری برای منسوجات 
و پارچه های تولیدی مختلف ندارد و هیچ گونه لکه 

و رنگی را بر روی آن ها باقی نمی گذارد و به راحتی 
قابلیت شستشو با آب را دارا می باشد.

از جمله ویژگی های این مدل روغن شامل:

- در برابر حرارت بسیار باال مقاوم هستند.

- از زنگ زدگی و خوردگی قسمت های مختلف 
دستگاه به خوبی جلوگیری می کند.

- سبب سایش کمتر قطعات می شود.

- جزو مواد دوست دار محیط زیست هستند و ایجاد 
آلودگی نمی کنند.

مزایای استفاده از این روغن روانکاری نظیر:آشنایی با روغن روانکاری دستگاه گردباف

- سبب عمر بیشتر قطعات می شوند.

- بارهای الکتریکی و مکانیکی و ارتعاشات دستگاه را 
کاهش می دهند.

- میزان آلودگی محیط و رطوبت را کاهش می دهند.

- عملکرد دستگاه را بهبود می بخشد.

- افزایش سرعت قطعات و باال رفتن تولید

- فروش روغن روانکاری دستگاه گردباف ارزان قیمت

امروزه به دلیل باال رفتن سطح تقاضا و خرید روغن 
روانکاری دستگاه های گردباف در بازار فروش روغن 

روانکاری دستگاه گردباف ارزان قیمت هم افزایش پیدا 
کرده است.

قیمت روغن روانکاری به عوامل مختلفی مانند 
موارد زیر بستگی دارد:

- کامال سالم و بهداشتی باشند.

- فاقد مواد حساسیت زا و آلرژی داری است

- قابلیت پاکنندگی سریع و آسانی داشته باشند.

- دارای بسته بندی تمیز و پلمپ شده ای باشند.

- دارای استاندارد های الزم برای ماشین آالت گردباف

محصوالت شرکت روانکاران یزد دارای این ویژگی 
ها می باشد و مشتریان زیادی در سراسر کشور از 

محصوالت این کشور استفاده می کنند. 

فروش روغن انواع ماشین آالت گرد بافت

شرکت روانکاران یزد

فروش روغن انواع ماشین آالت گرد بافت

بدون رسوب

با کیفیت باال

قابلیت شستشو با آب

بدون رنگبري ماشین آالت 

شما می توانید برای خرید این محصول با این شماره 
تماس بگیرید : تلفن فروش 09133۵12439
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ــده آل  ــوان راه حل هــای ای ــه عن ــی ب منســوجات فن
ــاک  ــایش خ ــائل فرس ــه مس ــیدگی ب ــرای رس ب
مطــرح شــده اند. آنهــا مقــرون بــه صرفــه هســتند 
ــن  ــن، ای ــر ای ــد. عــالوه ب ــی دارن و عمــری طوالن
ــه  ــن زبال ــوان در محل هــای دف منســوجات را می ت
و بنــادر بــرای بهبــود پایــداری خــاک و در نتیجــه 

کاهــش فرســایش خــاک اســتفاده کــرد.

ــوارد  ــل افزایــش م ــه دلی در مناطــق کوهســتانی ب
ــی  ــرای منســوجات فن ــاک، تقاضــا ب ــایش خ فرس
افزایــش می یابــد. طبــق داده هــای اتحادیــه اروپــا، 
ــاورزی  ــق کش ــام مناط ــد از تم ــش از 80 درص بی
ــر  ــا، تحــت تأثی ــه اروپ ــی در اتحادی ــع طبیع و مرات
فرســایش شــدید خــاک در ســال 2016 قــرار 

گرفته انــد.

ــه  ــزم ب ــدگان مل ــی، تولیدکنن ــورهای اروپای در کش
ــختگیرانه ای  ــی س ــت های نظارت ــروی از سیاس پی
هســتند کــه مشــخص می کنــد کــدام نــوع از 
ــا  ــاص ب ــه خ ــک منطق ــرای ی ــتایل ها ب ژئوتکس
مناســب تر  آن  خــاک  ویژگی هــای  بــه  توجــه 
هســتند. انتظــار مــی رود ایــن عوامــل در ســال های 
آینــده فــروش پارچه هــای فنــی را افزایــش دهنــد.

منســوجات فنــی در تجهیــزات قایقرانــی و وســایل 

ــون و هواپیمــا مــورد  ــد زپلیــن، بال ــوردی مانن هوان
اســتحکام  و  دوام  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده 
ــک  ــه ی ــا را ب ــی، آنه ــوجات فن ــن منس ــاالی ای ب
ــظ  ــوالت محاف ــد محص ــرای تولی ــده آل ب ــاده ای م

ــد. ــل می کن ــودرو تبدی ــع خ ــتریان در صنای مش

ــواد  ــد توســعه م ــی مانن ــوآوری در منســوجات فن ن
تغییــر فــاز دهنــده و اســتفاده از تکمیل هــای 
بــرای  الیــاف  ریســندگی  فرآینــد  و  شــیمیایی 
تولیــد منســوجات فنــی کامپوزیتــی، رشــد بــازار را 

می دهــد. افزایــش 

ــر  ــرای پ ــد ب ــش تولی ــاف در بخ ــو الی ــام نان ادغ
ــیون،  ــرو فیلتراس ــرد میک ــای عملک ــردن خأله ک
ــازار منســوجات فنــی را افزایــش می دهــد.  رشــد ب
معرفــی منســوجات هوشــمند در صنعــت پوشــاک و 
ادغــام فنــاوری بــی ســیم بــا الیــاف نســاجی نیــز، 
ــت  ــر مثب ــده تأثی ــازار در ســال های آین ــر رشــد ب ب

خواهــد گذاشــت.

 Future Market اطالعــات  اســاس  بــر 
کلــی  بــازار  تقاضــای جهانــی     ،  Insights
 ،2016-2020 ســال های  در  فنــی  منســوجات 
 )CAGR( ــاالنه ــب س ــد مرک ــرخ رش %۲٫۵۰ ن
ــار  ــی انتظ ــور کل ــه ط ــت. ب ــه اس ــش یافت افزای

مــی رود ارزش بــازار بــه 183 میلیــارد دالر برســد و 
ــروش آن در ســال 2021، 3۷،۸۷۲٫۲  مجمــوع ف
ــرای  ــش تقاضــا ب ــه افزای ــه ب ــا توج ــد. ب KT باش
منســوجات فنــی در صنعــت کشــاورزی و پوشــاک، 
منســوجات  ایــن  بــازار  می شــود  پیش بینــی 
در بــازه ســال های 2021 تــا 2031 بــا ۴٫۶٪ 

ــد. ــد کن CAGR رش

نکات کلیدی از مطالعه بازار منسوجات 
FMI فنی توسط

فعالیت هــای  و  کشــاورزی  پررونــق  بخــش   •
تحقیــق و توســعه گســترده بــا هــدف ایجــاد 
ــی  ــد میکروب ــانا ، ض ــی، رس ــای الکترونیک پارچه ه
ــل  ــیر تبدی ــده را در مس ــاالت متح ــه، ای و نوآوران
شــدن بــه رهبــر جهانــی در بــازار منســوجات فنــی 

ــد. ــت می کن ــده، حمای ــی ش ــش بین در دوره پی

• پیش بینــی می شــود بــازار منســوجات فنــی اروپــا 
بــا توجــه بــه حضــور شــرکت های پیشــرو در زمینــه 
ــا توســعه منســوجات  نســاجی و پوشــاک همــراه ب
ــد ۲٫۵۰٪  ــی رش ــورد ارزیاب ــکی، در دوره م پزش

CAGR داشــته باشــد.

ــت  ــا ســرعت ثاب ــد ب ــی هن ــازار منســوجات فن • ب
ــن  ــرد. ای ــد ک ــد خواه ــی رش ــول دوره ارزیاب در ط
ــتفاده از  ــش اس ــی از افزای ــوان ناش ــد را می ت رش

جلوگیری از فرسایش خاک ، محرک افزایش تقاضای منسوجات فنی تا سال 2۰۳۱
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مقاله

منســوجات فنــی در کاربردهــای دفاعــی و نظامــی 
همــراه بــا پذیــرش منســوجات کشــاورزی در 
فعالیت هــای کشــاورزی در اســتان های شــمال 

ــت. ــد دانس ــرقی هن ش

• ژاپــن و کــره جنوبــی بیــش از 8 درصــد از 
ــار  ــال 2021 در اختی ــی را در س ــازار جهان ــهم ب س
خواهنــد داشــت کــه بــا حقــوق ورودی و صــادرات 
انعطاف پذیــر در زمینــه فنــاوری و افزایــش اســتفاده 
در  فرســایش  از  حفاظــت  در  ژئوتکســتایل ها  از 

ــود. ــت می ش ــه حمای منطق

• بــازار منســوجات فنــی رشــد ســاالنه ۴٫۷ 
درصــدی را در ســال 2021 تجربــه کــرد که ناشــی 
ــکی در  ــوجات پزش ــرای منس ــا ب ــش تقاض از افزای
ــوجات  ــروش منس ــش ف ــری و افزای ــان همه گی زم
ــش  ــل افزای ــه دلی ــی ب ــواد غذای ــته بندی م در بس

ــود. ــده ب ــته بندی ش ــی بس ــواد غذای ــرف م مص

ــورد  ــاورزان در م ــی کش ــش آگاه ــل افزای ــه دلی ب
ــرورت  ــدید ض ــی، تش ــوجات فن ــتفاده از منس اس
کاهــش حمــالت آفــات و همچنیــن افزایــش 
تقاضــا بــرای افزایــش بهــره وری کشــاورزی، تقاضا 
بــرای محصــوالت کشــاورزی بــا ســرعت باالیــی 
در ســال های آینــده افزایــش می یابــد. انتظــار 
مــی رود کــه ایــن عوامــل بــه گســترش کلــی بــازار 

ــد. ــک کنن کم

ــه  ــتایل ب ــی ژئوتکس ــازار جهان ارزش ب
۶.۴ میلیــارد دالر در ســال 2۰۱۸ خواهــد 

رســید

چشم انداز رقابتی

گــزارش   Future Market Insights
 Freudenberg & Co. KG می دهــد کــه
 ، Milliken and Company ، Arville
DuPont ، و ۳M بازیگــران پیشــرو در بــازار 
ــش از  ــوع بی ــتند و در مجم ــی هس ــوجات فن منس
20 درصــد ســهم بــازار را در ســال 2021 بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص

بــرای فعــال مانــدن در ایــن بــازار بســیار رقابتــی، 
بازیگــران برجســته بــازار، تمرکــز خــود را بــر خریــد 
و همــکاری اســتراتژیک و توســعه امکانــات تولیــد 
خــود در کشــورهای در حــال توســعه متمرکــز 

کرده انــد.

Freuden- ،2020  بــه عنــوان مثــال، در ســال
 Low ســهام   berg & Co. KG ، 100%
آورد  بــه دســت  را   Filc Bonar PLC & و 
ــی  ــوجات فن ــود را در منس ــی خ ــص فن ــا تخص ت
ــش دار و  ــواد روک ــق م ــد و از طری ــترش ده گس
ــه  ــط Filc ارائ ــه توس ــت ک ــی باف ــوجات ب منس
ــازی  ــاختمانی و خودروس ــع س ــود، وارد صنای می ش

ــود. ش

در دســامبر Baltex ،2020 ماســک های صــورت 
ــاخته  ــی س ــد ویروس ــو و ض ــل شستش ــدار، قاب پای
شــده از پالســتیک های بازیافتــی را در تــالش 
ــوس،  ــتیکی در اقیان ــی پالس ــش آلودگ ــرای کاه ب

ــد کــرد. تولی

 Milliken & Company  ،2020 مــارس  در 
اعــالم کــرد کــه تولیــد پارچــه BioSmart خــود 
آزمایشــگاهی  روپوش هــای  در ســاخت  کــه  را 
و ســایر محصــوالت بهداشــتی در پاســخ بــه 

می شــود،  اســتفاده   COVID-19 همه گیــری 
افزایــش می دهــد. ایــن پارچــه دارای محافــظ 
ــال  ــاوری فع ــی و ســاخته شــده از فن ضــد میکروب
ســفید کننــده اســت کــه بیــش از ۹۹٫۹ درصــد از 

از بیــن می بــرد. میکروب هــا را 

ــازار  ــال در ب ــته فع ــرکت های برجس ش
ــد از: ــی عبارتن ــوجات فن منس

Freudenberg & Co. KG •

Milliken and Company •

Arville •

DuPont •

3M •

Asahi Kasei •

Kimberly Clarke •

Berry Global Group •

Mitsui Chemicals •

Low & Bonar •

Huntsman •

Toyobo Co •

SRF Limited •

Koninklijke Ten Cate •

International Textile Group •
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T-CON اولیــن بــار در ایتمــا مونیــخ 200۷ ارائه 
ــگمنت  ــن س ــل بی ــم فواص ــرای تنظی ــد و ب گردی
هــای عملیــات کاردینــگ قبــل و بعــد از فلــت هــا 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. چــون بــا اســتفاده از 
ــگ در صفحــه  ــی کاردین ــر کنون ــیله، فیل ــن وس ای
نمایــش نشــان داده مــی شــود بــه آن “گیــج فیلــر 

الکترونیــک” نیــز گفتــه مــی شــود.

ــت  ــر روی کیفی ــزایی ب ــر بس ــل تاثی ــر فواص فییل
نــخ دارد. از طرفــی فیلــر در شــرایط خامــوش 
ــر  ــرم )فیل ــن و گ ــین روش ــا ماش ــین کارد ب ماش
ســرد و فیلــر تحــت شــرایط تولید(متفــاوت اســت و 

ممکــن اســت تــا 10هــزارم اینــچ )حــدود 2۵صــدم 
میلیمتــر( بــا هــم تغییــر کنــد و فــرق داشــته باشــد.

نیــروی گریــز از مرکــز ســیلندر نیــز تاثیــر بســزایی 
در تغییــر فواصــل ماشــین در حــال کار نســبت بــه 

ماشــین متوقــف دارد.

در روش متــداول فیلرزنــی، بهینــه ســازی فوالصل 
بــه ارزیابــی هــای تجربــی وابســته اســت و میــزان 

موفقیــت آن بــه تجربیــات آن بســتگی دارد.

ــیلندر و  ــای س ــش ه ــدن پوش ــیب دی ــال آس احتم
ــود دارد.  ــل وج ــش فواص ــا کاه ــا ب ــیگمنت ه س
درصورتیکــه کوچکتیــن تمــاس بیــن پوشــش 

ــف  ــگ متوق ــریعا کاردین ــد س ــد بای ــود آی ــا بوج ه
ــا  ــد ت ــل بای ــش فواص ــازی و کاه ــود.بهینه س ش
ــش رود.  ــا پی ــش ه ــل پوش ــت کام ــد محفاظ ح
ــای دوســطح،  ــز پوشــش ه ــورد فل درصــورت برخ

ــود. ــف ش ــین متوق ــد ماش ــزیعا بای س

ــل  ــر فواص ــزایی ب ــر بس ــا تاثی ــگ، دم در کاردین
ــی  ــل دانســتن شــرایط دمای ــن دلی ــه همی دارد و ب

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــگ بس کاردین

ــل  ــدد فواص ــم مج ــکان تنظی ــا T-CON ام ب
متناســب و مســاوی بــا مقادیــری کــه قبــال بــوده و 

ــود دارد. ــر داده شــده وج تغیی
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T-CON ، وسیله مبتکرانه فیلرزنی و بهینه سازی فیلر در کاردینگ تروشلر✅

نگارش : قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی از دانشگاه امیرکبیر

شکل-1 اندازه گیری دمای سیلندر با استفاده از سنسور غیرتماسیشکل-2 تفاوت تنظیم در شرایط سرد و گرم کاردینگ
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بــرای بهینــه ســازی فواصــل بایــد بدانیــم چــه مقــدار فواصــل را تغییــر دهیــم. 
کمتــر کنیــم و یــا بیشــتر کنیــم.

ــرار دارد ممکــن  ــت ســرد ق ــوش و در حال ــه ماشــین خام ــر فواصــل وقیک تغیی
مــی باشــد. ســرد شــدن کاردینــگ تــا حــدود 4 ســاعت  توانــد بطــول بیانجامــد. 
تی-کــن اسپیســر ) فاصلــه انــداز( ماننــد گیــج فیلــر نازکــی اســت کــه بیــن خــم 

کنــاره ســیلندر کاردینــگ و ســگمنت هــای کاردینــگ قــرار مــی گیــرد.

4نوع تی-کن با اختالف 2هزارم اینچ وجود دارد.

بــا T-CON تخصــص بــاالی فیلــر زنــی مطــرح نیســت و فیلــرزن بــا تجربــه 
ــه  ــن فاصل ــد. ای ــم فواصــل را انجــام ده ــی وتنظی ــد فیلرزن ــی توان ــز م ــم نی ک
اندازهــا بــرای تتنظیــم فواصــل ســگمنها از ســیلندر ارائــه شــده اســت. آیــا در 

آینــده بــرای ســایر فاصــل نیــز توســعه و بســط داده خواهــد شــد؟

60
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شکل-6 بکارگیری T-CON بین سگمنت و سیلندر
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بــرای پیــش گیــری از تشــکیل کــف در یــک 
ــس از تشــکیل،  ــردن آن پ ــن ب ــا از بی سیســتم و ی
از مــواد شــیمیایی خاصــی تحــت عنــوان ضدکــف، 
کــف زدا، آنتــی فــوم و یــا دفومــر اســتفاده می شــود. 
ایــن مــواد بســته بــه موقعیتــی کــه تحــت اســتفاده 
قــرار می گیرنــد ســاختارهای متفاوتــی خواهنــد 

داشــت.

ــا  ــدا ب ــا در ابت ــید ت ــراه باش ــا هم ــا م ــه ب در ادام
ــا کــف و نحــوه ی تشــکیل شــدن  ــوم ی ســاختار ف
ــت  ــوم در صنع ــکیل ف ــی از تش ــکالت ناش آن، مش
نســاجی و ســپس روش از بیــن بــردن آن هــا آشــنا 

ــوید. ش

ــک  ــوم ی ــا ف ــف و ی ــی ک ــه طورکل ــه: ب مقدم
ــه دام  ــا ب سیســتم کلوئیــدی از گازهــای پراکنــده ی
ــی  ــز اســت. یعن ــه صــورت حباب هــای ری ــاده ب افت
پدیــده ی  حباب هــا.  از  مجموعــه ای  اصــل  در 
ــیله ی  ــه وس ــه  اول ب ــف در درج ــری ک ــکل گی ش
خصوصیــات ســطح میانــی درگیــر کنتــرل می شــود، 
ــا افزایــش ناحیــه ی  شــکل گیــری کــف همــواره ب
ــش کل  ــه افزای ــتم و در نتیج ــطحی سیس ــن س بی

ــت. ــراه اس ــتم هم ــرژی آزاد سیس ان

بنابرایــن  و  هســتند  ناپایــدار  اساســا  فوم هــا 
ــات آن هــا از  ــز هســتند و ثب ــده نی خودتخریــب کنن
جملــه عوامــل دیگــری اســت که توســط انــرژی آزاد 

میــان ســطحی گاز/مایــع تعییــن می شــود.

مشکالت مربوط به تشکیل کف در صنعت 
نساجی

پیــش از درک روش هــای از بیــن بــردن کــف 
ــف در  ــکیل ک ــه تش ــوط ب ــکالت مرب ــتی مش بایس
ــاد  ــف ایج ــم. ک ــاجی را بدانی ــراوری نس ــع ف صنای
ــام  ــول حم ــدید محل ــردش ش ــل گ ــه دلی ــده ب ش
)لیکــور( در حضــور مــواد افزودنــی مختلــف ســطح 
فعــال )ســورفکتانت( و هــوا در حیــن عملیــات 
ــی را  ــرات مخرب ــد اث ــوجات، می توان ــوب منس مرط

ــد. ــاد کن ایج

مشکالت ناشی از کف در فرآوری مرطوب 
منسوجات

ــه و  ــادن پارچ ــه گیرافت ــر ب ــم منج ــف متراک ۱. ک
نهایتــا توقــف ماشــین آالت، جــذب ناهمــوار و رنــگ 

ــود. ــه ای می ش ــزی تک آمی

ــوی ،  ــای حلق ــا و پارچه ه ــرزی کالف ه ۲. در رنگ
ــد  ــگ می توان ــام رن ــول حم ــف در محل ــکیل ک تش
ــتفاده  ــه اس ــواد و در نتیج ــدن م ــناور ش ــث ش باع

ــود. ــزا ش ــاده رنگ نایکنواخــت از م

ــژه در  ــه وی ــاپ، ب ــر چ ــود در خمی ــف موج ۳. ک
ــی  ــی، م ــاپ غلتک ــاری و چ ــاپ روت ــتگاه چ دس
ــی روی  ــم ماه ــای چش ــاد لکه ه ــث ایج ــد باع توان

پارچه هــای چــاپ شــده شــود.

ــاال،  ــردن مشــکالت ذکرشــده در ب ــن ب ــرای از بی ب
ــرل  ــف را کنت ــری ک ــکل گی ــه ش ــم ک ــاز داری نی
ــازی  ــه س ــیله ی بهین ــه وس ــر ب ــن ام ــم. ای کنی
پارامترهــای فراینــد و بــا اســتفاده از مــواد ضدکــف و 

ــد. ــد ش ــق خواه … محق

ضدکف چیست؟

anti-foam- )در بیــان فنــی، واژه هــای ضدکــف 
واژه ی  دو   )de-foaming( زدا  کــف  و   )ing
ــالق  ــی اط ــه محصول ــف زدا ب ــتند. ک ــزا هس مج
می شــود کــه بــرای از بیــن بــردن و تخریــب کــف 
ــود. در  ــه می ش ــب اضاف ــه ترکی ــده ب ــکیل ش تش
حالــی کــه ضدکــف مــاده ای اســت کــه بــه منظــور 
جلوگیــری کــردن از تشــکیل شــدن کــف بــه 

ــود.  ــه می ش ــتم اضاف سیس

ــان  ــی می ــده تفاوت ــورت عم ــه ص ــه ب ــا در ادام ام
ــا از  ــد و عموم ــم ش ــل نخواهی ــوم قائ ــن دو مفه ای
ــح  ــرای توضی ــا anti-foam ب واژه ی ضدکــف ی
هــر دو نــوع مــاده ی کنتــرل کننــده ی کــف اســتفاده 

می کنیــم.

ویژگــی ذاتــی یــک عامــل ضدکــف ایــن اســت کــه 
ســطح فعــال اســت، در آب بســیار نامحلــول اســت و 
ناحیــه ی ســطحی بســیار باالیــی دارد. بنابرایــن باید 
ــه بصــورت قطــرات  ــه شــود ک ــه ای فرمول ــه گون ب
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ــه شــکل امولســیون پراکنــده شــود. اجــزای  ــز ب ری
ــازد  ــادر می س ــف را ق ــاده ی ضدک ــال، م ــطح فع س
ــه  ــوا( ک ــطح )آب و ه ــر س ــرعت در ه ــه س ــا ب ت
ــرد  ــود. عملک ــش ش ــد پخ ــورد می کن ــا آن برخ ب
پخــش کننــده ضدکــف باعــث شــوک شــیمیایی یــا 
مکانیکــی بــه ســطح می شــود کــه بــه نوبــه خــود 

باعــث ناپایــداری کــف خواهــد شــد.

مکانیسم ضد کف ها

ــود  ــث می ش ــف باع ــال ضدک ــطح فع ــت س ماهی
ــا آن  ــه ب ــطحی ک ــر س ــرعت روی ه ــه س ــه ب ک
برخــورد مــی کنــد پخــش شــود. ایــن امــر بــه ویــژه 
ــاًل  ــطح قب ــه آن س ــد ک ــدق می کن ــی ص در صورت
ــه  ــی کــه تمایــل ب ــواع مــواد ســطح فعال توســط ان

ــد. ــده باش ــانده ش ــد پوش ــا دارن ــت کف ه تثبی

شماتیک ضدکف ها

ــه  ــت ک ــن اس ــز ای ــیلیکا آبگری ــرد ذرات س عملک
ســطوح حباب هــای کــف را ســوراخ کــرده و باعــث 
می شــوند وقتــی ضدکــف در ســطح مشــترک 
پخــش می شــود، حباب هــا بــه هــم متصــل شــوند. 
بســته بــه خاصیــت ضدکــف و سیســتم کــف ســاز، 
ــن  ــاوت نســبی ای ــه تف ــار داشــت ک ــوان انتظ می ت

ــد: ــر باش ــوارد زی ــل در م عوام

۱. پراکندگی ضدکف در محلول کف کننده

۲. انتقال قطرات ضدکف از توده به سطح حباب

۳. ورود قطره به سطح میانی گاز/مایع

۴. گسترش

۵. پارگی حباب

کف در فرایندهای نساجی

در حیــن فــرآوری مرطــوب نســاجی، در تمــام 
مراحــل بــا کــف مواجــه می شــویم. ماننــد رنگــرزی، 

ــل و… ــو ، تکمی ــت و شستش ــفیدگری، پخ س

بــه دلیــل شــرایط متنــوع هنــگام تولیــد منســوجات 
ــی  ــاس عوامل ــر اس ــا ب ــق ضدکف ه ــاب دقی ، انتخ
ماننــد pH ، دمــا ، نــوع دســتگاه ، نیروهــای برشــی 

و محیــط کــف ســاز حائــز اهمیــت اســت.

معیارهــای اصلــی بــرای انتخــاب ضدکــف 
سب منا

۱. وضعیت سیستم کف ، همگن بودن آن

۲. ویسکوزیته محلول

3. غلظــت ســورفاکتانت در ارتبــاط بــا غلظــت 
)CMC( میســل  بحرانــی 

4. نوع سورفاکتانت: یونی ، غیر یونی یا مخلوط

۵. کشش سطحی محلول

6. دمای کارکرد

pH .۷ محلول

دســته بنــدی ضدکــف هــای مــورد 
نســاجی صنایــع  در  اســتفاده 

ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــی، ضدکف ه ــور کل ــه ط ب
ــیم  ــی تقس ــته اصل ــه دو دس ــوان ب ــاجی را می ت نس

کــرد:

1. ضدکف های غیر سیلیکونی روغنی

2. ضدکف های سیلیکونی روغنی

ضدکف های غیر سیلیکونی روغنی

ایــن دســته از مــواد ضدکــف را می تــوان بــه شــرح 
زیــر طبقــه بنــدی کــرد:

الف( روغن معدنی

ب( آلکیل فسفات

ــن اکســید/پروپیلن  ج( کوپلیمرهــای شــبکه ای اتیل
اکســید

الف( روغن معدنی:

در  ســیلیکون  بــدون  هــای  ضدکــف  ایــن 
ــاال  ــرارت ب ــه ح ــاد و درج ــی زی ــای قلیای محیط ه
عمــل نمی کننــد. همچنیــن کارآیــی ضدکــف فاقــد 
ســیلیکون کمتــر از ضــد کــف ســیلیکونی اســت؛ اما 
ــای  ــاد لک ه ــث ایج ــا باع ــته از ضدکف ه ــن دس ای
روغــن ســیلیکون نمی شــوند. همچنیــن ایــن دســته 
از مــواد کــف زدا ارزان تــر از ضدکف هــای ســیلیکونی 
ــوان  هســتند. ضدکف هــای فاقــد ســیلیکون را می ت
ــل  ــد تکمی ــردی مانن ــای کارب ــا تکمیل ه ــراه ب هم
کننــده اثــر شــعله روی لیــف و در بیشــتر مــوارد بــا 

ــا فلوروشــیمیایی اســتفاده کــرد. مــواد ضــد آب ی

ب( ضد کف بر پایه ی فسفات:

فســفات ها در آب نامحلــول هســتند و از ایــن رو 
ــده  ــاص پراکن ــورفاکتانت های خ ــتفاده از س ــا اس ب
محصــول  چنیــن  کــه  هنگامــی  می شــوند. 
امولســیونی بــه آب اضافــه مــی شــود، بــه ســرعت 
ــس  ــازه خی ــود و اج ــوا می ش ــی ه ــث جابجای باع
ــن  شــدن ســریع و غــرق شــدن را می دهــد، بنابرای
ــن  ــد. ای ــری می کن ــه جلوگی ــدن پارچ ــناور ش از ش
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شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

مــواد بــه عنــوان اســترهای فســفات پایــداری عالــی 
ــل  ــن عوام ــد. ای ــان می دهن ــود نش ــی از خ قلیای
ــل  ــر عوام ــور دقیق ت ــه ط ــوم ب ــده ف ــرل کنن کنت

ــوند. ــده می ش ــر نامی ــده هواگی ــوب کنن مرط

:EO/PO ج( کوپلیمرهای شبکه ای

مــواد پخــت و شستشــو ، رنــگ آمیــزی و تکمیــل 
ــی  ــه پارگ ــد و در نتیج ــد می کنن ــادی تولی ــف زی ک
ــف  ــک روی ک ــای خش ــه ه ــاد لک ــه و ایج پارچ
ــه مــواد شــوینده  ایجــاد می شــود. از ایــن رو نیــاز ب
و پخــت و ســایر مــواد کمکــی کــه کــف کمتــری 

ــد.  ــدا می کن ــت پی ــد اهمی ــد کنن تولی

کوپلیمرهــای EO/PO بــه طــور معمــول خــواص 
ــه  ــی ک ــب در مواقع ــد و اغل ــی دارن ــی خوب پراکندگ
مشــکل رســوب ایجــاد می شــود مناســب هســتند. 
ایــن مــواد ســورفکتانت های آلــی هســتند کــه 
ــف  ــدون ک ــوینده ب ــواد ش ــه م ــرای تهی ــاً ب اساس
ــی در دمــای  مناســب هســتند. آن هــا در محیــط آب

ــتند.  ــول هس ــاق محل ات

ــا  ــف ب ــد ک ــوان ض ــه عن ــا ب ــوان از آن ه ــی ت م
ــوان  ــه عن ــه ب ــرد، ک ــتفاده ک ــی اس ــداری برش پای
ــر  ــاالی نقطــه اب عوامــل کنتــرل کننــده کــف در ب

ــتند. ــال هس ــود فع خ

ضدکف های سیلیکونی روغنی

ــرد  ــورت می گی ــختی ص ــه س ــف ب ــه ی م کتجزی
ــا کشــش ســطحی و ویســکوزیته ســطحی  ــرا ب زی
ــش  ــیلیکون ها کش ــود. س ــت می ش ــم آن تثبی فیل

ســطحی و بیــن ســطحی پایینــی دارنــد. ایــن امــر 
باعــث می شــود آن هــا بــه راحتــی روی فیلــم 

ــد. ــدا کنن ــان پی جری

ــن  ــی بی ــال حفره های ــه دنب ــواد ب ــته از م ــن دس  ای
ــطح  ــف در س ــده ک ــت کنن ــورفکتانت های تثبی س
ــغال  ــا را اش ــتند و آن ه ــوا هس ــع و ه ــترک مای مش
پاییــن و خــواص  می کننــد. کشــش ســطحی 
ــت  ــدم خاصی ــا ع ــراه ب ــیلیکون ها هم ــطحی س س
ــرو  ــدن و ف ــازک ش ــث ن ــف باع ــده ک ــت کنن تثبی

ریختــن دیــوار فــوم می شــود.

ــه  ــی ک ــی ، هنگام ــیلیکونی معمول ــای س ضدکف ه
در فرموالســیون مــواد شــوینده/مرطوب کننــده 
ــود  ــی از خ ــازگاری ضعیف ــوند ، س ــتفاده می ش اس
نشــان مــی دهنــد و منجــر بــه مخلوط هــای 
ــدن  ــدا ش ــه ج ــل ب ــه تمای ــوند ک ــداری می ش ناپای
ــد.  ــن فرموالســیون را کــدر می کنن ــد و همچنی دارن

ــد  ــته ان ــبکه ای EO/PO توانس ــای ش کوپلیمره
بــر محدودیــت فــوق غلبــه کننــد و هنگامــی کــه به 
ــه  ــی اضاف ــر یون ــن فرمول هــای ســورفکتانت غی ای
ــه  ــی را ارائ ــدار و یکنواخت ــی پای ــوند ، پراکندگ ش
خواهنــد داد و نهایتــا تشــکیل کــف کمتــر را بــرای 

ــد. ــان می دهن ــورفکتانت هایی نش ــن س چنی

ــر پایــه پلــی  ضدکف هــای ســیلیکونی کالســیک ب
ــا وزن مولکولــی متفــاوت  دی متیــل سیلوکســان، ب
ــا رســوبی  ــا ســیلیس دودی ی ســاخته می شــوند ، ب
ــب  ــور مناس ــه ط ــپس ب ــده و س ــده/فعال ش ــر ش پ
ــرای  ــی ب ــای آب ــط ه ــرد آن در محی ــرای کارب ب

ــی  ــوند. کارآی ــیون می ش ــاجی امولس ــات نس عملی
چنیــن امولســیون هــای ضدکــف بــه چندیــن متغیر 
ــدازه ذرات ،  ــی ان ــتگی دارد ، یعن ــیون بس فرموالس
ــیلیکون.  ــای س ــال کننده ه ــورفاکتانت و فع ــوع س ن
ایــن یــک واقعیــت شــناخته شــده اســت کــه 
ــا ۵0  ــدازه ذرات 2 ت ــا ان ــیلیکونی ب ــای س ضدکف ه

ــد. ــی کار می کنن ــه خوب ــرون ب میک

ایــن مــواد ضدکــف بســیار کارآمــد هســتند و حتــی 
در مقادیــر کــم عملکــرد عالــی نشــان خواهنــد داد. 
ــی دی  ــوی پل ــزی ق ــت آبگری ــل ماهی ــه دلی ــا ب ام
متیــل سیلوکســان ، ایــن امولســیون ها حســاس بــه 
بــرش ، pH و دمــا هســتند و در نتیجــه حــذف لکــه 
هــای روغــن دشــوار اســت. از ایــن رو ضدکف هــای 
ــاش ،  ــم اغتش ــای ک ــین ه ــرای ماش ــیلیکونی ب س
دمــای محیــط و حمــام هــای آبــی ضعیــف اســیدی 

تــا قلیایــی بســیار مناســب هســتند.

سیلوکســان  متیــل  دی  پلــی  محدودیت هــای 
ــه امولســیون هــای  ــاز ب ــه نی ــال شــده منجــر ب فع
ــه  ــود ک ــی می ش ــدار برش ــاال و پای ــان ب ــا راندم ب
ــت  ــر pH ، الکترولی ــوی در براب ــداری ق دارای پای
ــرد  ــالح عملک ــا اص ــر ب ــن ام ــد. ای ــا می باش و دم
مایــع ســیلیکون و بــا تکنیک هــای امولســیون بهتــر 

محقــق می شــود.

ــرای  ــف ب ــترده ای از ضدک ــوارد گس ــن ، م بنابرای
ــوع  ــه ن ــته ب ــود دارد و بس ــاجی وج ــات نس عملی
ــک  ــتی ی ــد، بایس ــش بیای ــد پی ــه بای ــی ک موقعیت

ــود. ــاب ش ــب انتخ ــف مناس ــد ک ــاده ی ض م
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

گفتگو مجله کهن با آقای سرهان پول – مدیر 
عامل شرکت بریج اکسپو استانبول

برگزار کننده نمایشگاه نساجی تونس

✅ لطفــاً در مــورد Intertex تونــس، 
ــان  ــت آن برایم ــتان موفقی ــخ و داس تاری

ــد. بگویی

بــه  نگاهــی خواهیــم داشــت  بــرای شــروع، 

افزایــش حجــم واردات و صــادرات تونــس و دلیلــی 
کــه باعــث مــی شــود تونــس بــه مهمتریــن قطــب 

ــود. ــل ش ــا تبدی تجــاری آفریق

در  آفریقــا  کل  در  تجــارت  میــزان  بیشــترین 
ــرب”  ــه “کشــورهای مغ ــه ب کشــورهایی اســت ک
معــروف هســتند. اگــر گزارشــات ۵ ســال گذشــته 
مــورد بررســی قــرار گیــرد، بــه راحتــی مــی تــوان 
دریافــت کــه حجــم تولیــد و تقاضــا ســاالنه تونــس 

ســریعتر از بســیاری از کشــورهای جهــان افزایــش 
ــد. مــی یاب

ــذاب  ــازار ج ــک ب ــه ی ــس ب ــاجی تون ــت نس صنع
بــرای شــرکت هــای بیــن المللــی ماننــد مــا 
ــش  ــا افزای ــت آنه ــه اولوی ــت ک ــده اس ــل ش تبدی
حجــم تجــارت و ســرمایه گــذاری مــداوم در 

ــت.  ــس اس تون

ــن  ــه ای ــازار و رســیدن ب ــق ب ــس از بررســی دقی پ
ــا  ــری ب ــاری بهت ــط تج ــس رواب ــه تون ــه ک نتیج
ســایر کشــورها و اخــالق کاری بهتــری در مقایســه 
ــه  ــم ب ــی دارد، تصمی ــا دیگــر کشــورهای آفریقای ب
ســازماندهی Intertex تونــس گرفتیــم و بــه ایــن 
ترتیــب اولیــن نســخه Intertex تونــس را در 
ســال 2018 برنامــه ریــزی کردیــم کــه مــی توانــد 
ــارکت  ــا مش ــک ب ــخه بوتی ــک نس ــوان ی ــه عن ب
ــده شــود. ــی نامی ــن الملل ــر بی شــرکت هــای معتب

✅ آیــا مــی توانیــد اعــداد و ارقــام ســال 
گذشــته را بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد؟

ــن  ــردم، ای ــاره ک ــه آن اش ــاًل ب ــه قب ــور ک همانط
ــرای  ــتر ب ــه بیش ــوده ک ــک ب ــخه بوتی ــک نس ی
جلســات B2B اختصــاص داده شــده بــود. بــا ایــن 
حــال، مــا بــا توجــه بســیار بــا آن برخــورد کردیــم 
و توافــق کردیــم کــه در بــازار مناســب بــا صنعــت 
ــا  ــم م ــان تی ــث هیج ــن باع ــتیم. ای ــب هس مناس

ــده شــده اســت. ــرای نســخه هــای آین ب

در نســخه دوم، مــا نمایشــگاه نســاجی را بــا 
ــه  ــا حــدود 300 غرف ــا ب بیشــترین حجــم در آفریق
دار/برنــد از 16 کشــور و حــدود 9000 بازدیــد 

ــم. ــرده ای ــازماندهی ک ــه ای س ــده حرف کنن

✅ چــرا بــازار تونــس بــرای غرفــه داران 
ــت؟ ــما مهم اس ش

اگــر نگاهــی دقیــق بــه تونــس بیندازیــد، خواهیــد 
ــر از  ــر و پایدارت ــوی ت ــس ق ــه اقتصــاد تون ــد ک دی
ســایر کشــورهای آفریقایــی اســت و واحــد پــول آن 
ــا رشــد اقتصــادی و اخــالق تجــاری آن  مطابــق ب
قــوی تــر مــی شــود. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت 
ــا  ــه اروپ ــس بیشــترین حجــم صــادرات ب ــه تون ک
را در صنعــت نســاجی دارد. ســایر متخصصــان 
نســاجی از کشــورهای آفریقایــی نیــز تجــارت خــود 

را از طریــق تونــس انجــام مــی دهنــد.

✅ مطمئنــاً وضعیــت ســالمتی غرفــه 
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نمایشگاه



شهریور ماه ۱۴۰۰    شماره ۶۵

شــما  بــرای  بازدیدکننــدگان  و  داران 
بســیار مهــم اســت. آیــا برنامــه خاصــی 
بــرای پروتــکل هــای ایمنــی و بهداشــت 

ــد؟ ــگاه داری ــول نمایش در ط

مــا همیشــه در همــه ســازمان هــا و فعالیــت هــای 
ــز دیگــری  ــر هــر چی ــری ســالمتی را ب خــود، برت
ــی الزم را  ــات احتیاط ــم و اقدام ــی کنی ــظ م حف
انجــام مــی دهیــم. بــه همیــن دلیــل، مــا از همــه 

ــود از ک ــان خ مهمان

شــورهای مختلــف بــا وســیله ضدعفونــی شــده در 
فــرودگاه اســتقبال مــی کنیــم و آنهــا را بــه هتــل 
هایــی کــه بــا دقــت انتخــاب کــرده ایــم هدایــت 
مــی کنیــم. ســرویس یکســان میــان هتــل و محــل 

نمایشــگاه نیــز در دســترس خواهــد بــود.

اســتفاده از ماســک اجبــاری اســت و قبــل از ورود 
بــه نمایشــگاه، دمــای بــدن همــه شــرکت کنندگان 
ــل  ــم الزم را در داخ ــا عالئ ــود. م ــی ش بررســی م
ســالن قــرار مــی دهیــم کــه نشــان دهنــده فاصلــه 
اجتماعــی بیــن غرفــه داران و بازدیدکنندگان اســت. 
تمــام مهمانــان مــا مــی تواننــد مطمئــن باشــند که 
ــای  ــکل ه ــتی و پروت ــرایط بهداش ــام ش ــا از تم م
رســمی کــه توســط مقامــات بهداشــتی ارائــه شــده 

اســت پیــروی خواهیــم کــرد.

✅ آیــا ایــن نمایشــگاه شــامل کارگاه یــا 
کنفرانــس هــم هســت؟

ــرای  ــن بســتر ب ــا بهتری ــس ه ــا و کنفران کارگاه ه
مشــاهده آخریــن روندهــا و تبــادل اطالعــات 
هســتند و نمایشــگاه هــای نســاجی را پویــا و زنــده 

ــه  ــل هم ــه دلی ــن رو و ب ــد. از ای ــی دارن ــه م نگ
ــز  ــا تمرک ــتر بــر کارگاه ه ــری، امســال بیش گی
خواهیــم کــرد تــا کنفرانــس هــا. بــا ایــن حــال، بــه 
 FTTH جــای کنفرانــس، جلســات ویــژه ای را بــا
)فدراســیون نســاجی تونــس( ترتیــب مــی دهیــم.

✅ نظــر شــما در مــورد نمایشــگاه هــای 
ــن  ــا ای ــت؟ آی ــن چیس ــازی و آنالی مج
ــده  ــا آین ــت ی ــی اس ــل دائم ــک راه ح ی
ــر مــی دهــد؟ صنعــت نمایشــگاه را تغیی

ــگاه  ــه نمایش ــتیم ک ــت آگاه هس ــن واقعی ــا از ای م
هــای آنالیــن در ســال هــای آینــده محبــوب تــر 
و موثرتــر خواهنــد بــود. مــا حتــی بــر روی شــبیه 
ــروع  ــل از ش ــن قب ــای آنالی ــگاه ه ــازی نمایش س
همــه گیــری کار مــی کردیــم. بــا ایــن حــال؛ مــن 

معتقــدم کــه نمایشــگاه هــای

ــد  ــی کنن ــاد نم ــانی را ایج ــای یکس ــن فض  آنالی
ــذار  ــی تاثیرگ ــگاه واقع ــک نمایش ــدازه ی ــه ان و ب
نخواهنــد بــود زیــرا نمــی تواننــد مــردم را دور هــم 
جمــع کــرده و بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند. 

تعامــل رو در رو، نمایشــگاه را ســودمندتر مــی 
ــا ایــن حــال؛ مــا در حــال برگــزاری یــک  کنــد. ب
نمایشــگاه مجــازی همزمــان بــا نمایشــگاه واقعــی 
بــرای غرفــه دارانــی هســتیم کــه بــه دلیــل همــه 
ــادر  ــا ق ــتند. آنه ــرکت نیس ــه ش ــادر ب ــری ق گی
ــک  ــق ی ــل را از طری ــام مراح ــود تم ــد ب خواهن

ــد. ــری کنن ــن پیگی ــرم آنالی پلتف

Bridgexpo درباره ✅

Bridgexpo یــک شــرکت خدمات نمایشــگاهی 
متعلــق بــه یــک شــرکت خصوصــی اســت کــه در 
ــان  ــر جه ــاری در سراس ــای تج ــج رویداده تروی
ــک  ــش از ی ــا بی ــص دارد. Bridgexpo ب تخص
ــی  ــن الملل ــات بی ــت خدم ــه در صنع ــه تجرب ده
ــودن و  ــه ای ب ــی، حرف ــر یکپارچگ ــگاه، ب نمایش
BSM تکیــه مــی کنــد. موفقیــت مــا در ســالهای 
گذشــته بــه مــا ایــن امــکان را داده اســت کــه یــک 
ــان  ــاد از متخصص ــل اعتم ــترده و قاب ــبکه گس ش

ــم. ایجــاد کنی

ــا اســتفاده از ایــن شــبکه گســترده، مــا بیــش از  ب
ــرده  ــزار ک ــف برگ ــع مختل ــگاه در صنای 30 نمایش
ایــم کــه شــرکت کننــدگان آن از بیش از 12 کشــور 
ــد. در حــال حاضــر مــا  ــوده ان در سراســر جهــان ب
ــای  ــع فض ــر مرب ــزار مت ــش از 10 ه ــاالنه بی س

ــیم. ــی فروش نمایشــگاهی م

ــازار  ــک ب ــد در ی ــی خواهن ــه م ــرادی را ک ــا اف  م
خــاص خریــد و فــروش کننــد، بــرای مالقــات بــا 
شــبکه هــا، انجــام تجــارت و الهــام گرفتــن گــرد 
ــا  ــراه ب ــا هم ــت م ــش صنع ــم. بین ــی آوری ــم م ه
رویکــرد نوآورانــه و کارآفرینانــه مــا، فرصتــی بــرای 

مزیــت تجــاری فراهــم مــی کنــد.

ماموریــت مــا ایــن اســت کــه از طریــق نمایشــگاه 
هــای پیشــرو در صنعــت در سراســر جهــان، پلــی 
بازارهــای  و  تجــاری  میــان جوامــع  ارتباطــی 
Bridgex- ــای ــگاه ه ــیم. نمایش ــه ای باش  حرف

ــد  ــی ده ــکان را م ــن ام ــان ای ــه متخصص po ب
ــه تجــارت  ــه و کارآفرینان ــه ای نوآوران ــا روحی ــا ب ت
ــای  ــف بازاره ــا در کش ــه آنه ــرده و ب ــه ک را تجرب

ــد. ــی کن ــد کمــک م جدی

کسب اطالعات بیشتر در مورد نمایشگاه: 

از طریق واتس آپ:  0090۵392346324

behnam@bridgexpo.com : ایمیل
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نســاجی  صنعــت 
یــک  بــه  تونــس 
ــرای  ــذاب ب ــازار ج ب
ــن  ــای بی ــرکت ه ش
ــت ــده اس ــی ش الملل



] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

آالت  ماشــین  سفارشــات  دریافــت  شــاخص 
ــه توســط ACIMIT ، انجمــن  ــا ک نســاجی ایتالی
تولیدکننــدگان ماشــین آالت نســاجی ایتالیایــی 
پــردازش شــده اســت، از آوریــل تــا ژوئــن 2021، 
ــازه مشــابه در ســال 2020، 214  ــا ب در مقایســه ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای درص

ــای: 201۵ =  ــد )مبن ــاخص ۱۵۰٫۷ واح ارزش ش
100( بــرای آن تأییــد شــد، نتیجــه ای کــه بــدون 
ــا  ــل ت ــازه آوری ــا ب ــه ب ــر مقایس شــک تحــت تأثی
ــل  ــه دلی ــه در آن ب ــت، ک ــرار گرف ــن 2020 ق ژوئ
پاندمــی کوویــد 19 سفارشــات بــه حداقــل رســیده 

بــود.

ــات  ــت سفارش ــاخص دریاف ــل ش ــه و تحلی تجزی
ــی  ــک پویای ــال 2021، ی ــه اول س ــش ماه در ش
ــی  ــدگان ایتالیای ــرای تولیدکنن ــت را ب ــاری مثب تج
ــد  ــی 122 درص ــد کل ــرخ رش ــد. ن ــی کن ــد م تأیی
نســبت بــه نیمــه اول ســال 2020، هــم بــه 
ــی  ــه بازارهــای صادرات ــی و هــم ب بازارهــای داخل

ــود. ــی ش ــوط م مرب

الســاندرو زوچــی، رئیــس ACIMIT، اظهــار مــی 
دارد کــه: “داده هــا مطمئنــًا مثبــت هســتند و 
گــواه فضــای تــازه ای از اعتمــاد هســتند. در بــازار 
داخلــی، عــالوه بــر جهــش فیزیولوژیکــی پــس از 
فروپاشــی در ســال 2020، پیشــرفت ایجــاد شــده 

ــود.  ــی ش ــاس م ــای ۴٫۰ احس ــوق ه ــط مش توس
زوچــی مــی افزایــد: “فشــار بــه ســمت دیجیتالــی 
شــدن در بخــش تجــاری بــه عنــوان یــک مزیــت 
ــژه در  ــه وی ــت نســاجی، ب ــرای کل صنع ــی ب رقابت

ــه مــی شــود. ” ــا، در نظــر گرفت ایتالی

علیرغــم ایــن ســیگنالهای دلگــرم کننــده، احســاس 
ــود  ــن بهب ــی ای ــداری واقع ــت در پای ــدم قطعی ع

ــد: “در  ــی گوی ــس ACIMIT م ــه دارد. رئی ادام
ــرای تولیــد کننــدگان  ایــن مرحلــه هیــچ مانعــی ب
ماشــین آالت ایتالیــا وجــود نــدارد. بــه نظــر 
ــه و  ــواد اولی ــت م ــدید قیم ــش ش ــد افزای ــی رس م
ــه  ــان ادام ــا همچن ــه آنه ــی ب ــت دسترس محدودی
ــه  ــود ک ــی ش ــبب م ــر س ــن ام ــد و ای ــته باش داش
ــادی را  ــد سفارشــات زی ــا نتوانن ــدگان م ــد کنن تولی
کــه دریافــت کــرده انــد، تحویــل دهنــد. در نهایت، 
محدودیــت هــای اعمــال شــده در ســفرهای کاری 
ــاژ،  ــرب مونت ــای مج ــین ه ــا و تکنس ــنل م پرس

ــود دارد. ” ــان وج همچن

اینهــا همــه مــواردی هســتند کــه بــر پیــش بینــی 
ــر  ــال 2021 تأثی ــوم س ــه س ــه ماه ــفارش در س س
ــنجی  ــور، نظرس ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــی گذارن م
ACIMIT در مقایســه بــا ســه مــاه گذشــته بــرای 
ــرکتها  ــه توســط ٪۵۹ از ش ــی )ک ــات داخل سفارش
بیــان شــده اســت( ثبــات قابــل توجهــی را نشــان 
مــی دهــد. ایــن نظرســنجی همچنیــن یــک 
ــان داده  ــور نش ــارج از کش ــب را در خ ــاط غال احتی
ــدار  اســت، جایــی کــه پیــش بینــی سفارشــات پای
ــای  ــخ ه ــد از پاس ــه، ۷4 درص ــش یافت ــا کاه ی
شــرکت هــای ایتالیایــی در ایــن بخــش را تشــکیل 

مــی دهــد.
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sales@rabatex.ir۰۹۱۲۱۷۹۲۷۲۱ : تلفن

تولید کننده دستگاههای چله پیچی، حمل و نقل
مورد مصرف در کارخانه های ریسندگی و بافندگی

رشد شدید سفارشات ماشین آالت نساجی 
ایتالیا در سه ماهه دوم سال 2۰2۱
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ماشین آالت

http://rabatex.ir/
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https://www.intertextunisia.com
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اطالعات بیشتر در سایت فرش توس ⇢

http://www.tooscarpet.ir
http://www.tooscarpet.ir


شماره 61

3آذر1399

اطالعات بیشتر در سایت پلیمرسازان ⇢

http://www.polymersazanco.com
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environmentally beneficial mate-
rial. Since 1994, around US$900 
million has been spent on mod-
ernizing and improving this indus-
try in order to make it more effi-
cient, internationally competitive, 
and ready to compete on a global 
scale. 

China, India, and UAE are Ken-
ya’s biggest trade partners. Ken-
ya’s nonwoven sector indirectly 
influences overall economic per-
formance through its contribution 
to GDP. Increased Nonwoven 
sector growth has been associat-
ed with periods of high economic 
growth. Kenya is the Nonwoven 
Tech Africa Exhibition and Con-
ference host, which will take place 
on February 23, 24, and 25, 2022.

The potential of the nonwoven 
industry in Africa leads to some 
investments by foreign produc-
ers. For instance, PFNonwovens, 
a nonwoven fabric manufacturer 
based in the Czech Republic, is 
expanding its South African op-
erations in Cape Town and has 
pledged to invest at least $42.3 
million. 

PFN's market-leading position as 
South Africa's largest spun-melt 
producer will be strengthened due 

to this investment. "This invest-
ment is in line with the firm's aim 
to expand its hygiene and medi-
cal markets on the African conti-
nent while also providing a foun-
dation for exports to neighboring 
regions," says the company. Ac-
cording to PFN South Africa's di-
rector, this company is the first to 
invest in the latest Reicofil's R5 
machinery in South Africa. This 
investment allows for more sus-
tainable and flexible production to 
meet the growing needs of both 
global and local clients as well as 
localize manufacturing.

 

To sum up, the nonwoven indus-
try has proven to be adaptable, 
creative, and fiercely opportunis-
tic. Shortly, a variety of nonwoven 
products may be available to re-
place traditional textiles, provid-
ing an opportunity for nonwoven 
business, and on the other hand, 
a threat to other sectors. Africa is 
one of the promising regions hav-
ing great potentials in the nonwo-
ven industry. The investment of 
some reputable foreign compa-
nies producing nonwovens in Afri-
ca is a compelling example.

EUROPEAN TEXTILES 
AND CLOTHING INDUS-
TRY CALLS FOR IMME-
DIATE SUPPORT TO 
TACKLE THE ENERGY 
SUPPLIES CRISIS

On the occasion of EURATEX 
Board of Directors meet-
ing, held in Brussels today, 

President Alberto Paccanelli issued 
an urgent appeal to European and 
national authorities to support our 
companies who face a massive in-
crease in their energy costs.

On the occasion of EURATEX 
Board of Directors meeting, held in 
Brussels today, President Alberto 
Paccanelli issued an urgent appeal 
to European and national authori-
ties to support our companies who 
face a massive increase in their en-
ergy costs. “The cost of energy, in 
particular gas, has increased more 
than 3 times since the beginning of 
this year. Since the announcement 
of the EU’s “Fit for 55” package, we 
have seen CO² prices rising above 
€60. This inevitably has an impact 
on our competitiveness, especially 
in a global context.”.

EURATEX asks for immediate 
measures which can alleviate 
the burden of these energy cost, 
e.g. by reducing VAT on the ener-
gy bills. In the longer run, the EU 
should develop a smart strategy to-
wards ensuring long term sustain-
able energy supply, at reasonable 
cost for the industry. If this is not 
considered, any attempt towards 
developing a new EU Industrial 
strategy will be meaningless, since 
competition with third countries will 
be devastating.

“The upcoming EU Textiles strat-
egy is an excellent opportunity 
for the European Commission to 
demonstrate its vision to develop 
a sustainable and competitive tex-
tiles industry in Europe. Access to 
affordable energy supplies must be 
an integral part of it.”, concluded Al-
berto Paccanelli.
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Nonwovens are high-tech 
engineered fabrics that are 
employed in a wide range 

of products and applications. Flat, 
porous sheets manufactured di-
rectly from individual fibers or 
molten plastic or plastic film serve 
as these substrates. 

They are not manufactured by 
weaving or knitting process, and 
there is no need for fibers to be 
converted into yarn. While the 
nonwoven and textile industries 
have certain similarities, the non-
woven industry has evolved to of-
fer various products powered by 
high-speed, low-cost, innovative, 
value-added processes. The non-
woven business has developed 
an ecosystem based on automa-
tion, minimizing reliance on low-
cost labor.

The market benefits from an in-
crease in hospital-acquired in-
fection (HAI), driving demand for 
medical nonwovens across the 
Middle East and Africa.  From 
2019 through 2026, the Middle 
East and Africa medical nonwo-
ven markets are expected to grow 

significantly. If the nonwoven 
sector in Africa and the Middle 
East is properly targeted after the 
Covid-19 problem, there is much 
room for growth. 

Due to the current Covid-19 situ-
ation, the disposable nonwoven 
segment will be the torchbearer 
of success for emerging markets 
as well as developed economies 
within the entire nonwovens in-
dustry. Because of the medical 
and hygiene, as well as the plastic 
industry, Africa has a lot of prom-
ise for nonwoven growth. 

Additionally, rising people's spend-
ing power in the region might be 
a significant growth driver for the 
region's nonwoven industry. In-
creased demand for nonwoven 
products in the area will be aided 
by population growth, urbaniza-
tion, and increased awareness. 
The raw materials for the sector 
are entirely imported as granules. 
30,000 and 100,000 people are 
directly and indirectly employed in 
the African nonwovens industry, 
respectively.

Annual growth in the filtration, 
medical/surgical, and construc-
tion industries are expected to 
be above average. Nonwovens 
will benefit from increased market 
penetration in all cases, displac-
ing woven textiles in most cases. 
Nonwovens used as filtration me-
dia, geotextiles, and roofing will 
benefit from favorable manufac-
turing and construction activities. 
Furthermore, the use of nonwov-
ens in medical/surgical products 
will be bolstered by an aging pop-
ulation, as medical procedures 
become more common as people 
get older.

 

Kenya is the most economically 
developing country in East Afri-
ca, and its GDP (Gross Domes-
tic Product) is 50% of the total 
of East African Nations. It is the 
leading importer of nonwoven 
raw materials and finished goods 
in East Africa. After the Ministry 
of Environment and Natural Re-
sources banned plastic bags, 
nonwoven bags became the pre-
ferred alternative. There is now a 
rising demand for a far broader 
range of things created from this 

THE POTENTIAL OF THE NONWOVEN INDUSTRY IN AFRICA
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wash and CIP water requirements, 
and around 30% reduction in foot-
print. SUFRO eliminates many equip-
ment from the conventional treatment 
scheme with UF-RO. It provides dual 
protection: protects upstream biolog-
ical systems from upsets and also 
downstream RO plants from fouling 
by providing better quality of treated 
water than the conventional UF.

Apart from textiles, we also provide 
wastewater treatment solutions for in-
dustries such as sugar and distilleries, 
food and dairy, petrochemicals, paper 
and pulp, and more.

As a textile expert how do you eval-
uate the textile sector in India in re-
cent years?

India has a strong domestic market for 
textiles of all sorts and is also a global 
sourcing hub for many products. The 
home textiles sector has grown ex-
plosively, as have a few others. Tech-
nical textiles are emerging as a sun-
rise sector, becoming more relevant 
during the COVID-19 pandemic. 

The usage of specialty fibres in a wide 
range of applications means that we 
will see an uptick in technical textiles 
– both domestically and globally. Giv-
en the exponential potential for tech-
nical textiles, this sector is expected 
to get a major fillip from the Indian 
government. All in all, I am confident 
that the Indian textile industry is quite 
resilient and would grow robustly not 
only in the short term but also the me-
dium and long term.

How do you predict the Indian tex-
tile industry will perform after the 
coronavirus pandemic?

The Indian textile industry was badly 
hit in the initial phase of the pandem-
ic due to multiple factors such as re-
duced demand, low liquidity, and la-
bour migration, etc. At the same time, 
it was also presented with new oppor-
tunities; nonwovens is a particularly 

good example.

From an acute shortage of personal 
protective equipment during the initial 
stages of the pandemic, the Indian 
textile industry was able to scale up 
production substantially by the end of 
2020.

The Indian textile industry was able 
to bounce back almost from the mid 
of 2020. As per Wazir’s report 2021, 
India’s domestic textile and appar-
el market is expected to grow by a 
CAGR of 10% by 2025-26 and ex-
port is expected to grow by a CAGR 
of 11% in the same period. We have 
seen that the investment by the textile 
industry in modernisation/expansion 
has picked up substantially since the 
contraction that took place in the be-
ginning of the pandemic.

We also find a great deal of interest 
in automation and digitalisation. Tex-
tile manufacturers are realising that 
digitalisation and process automation 
are necessary to take them to the next 
level.

Sustainability and green products 
are a must for the future. How can 
we have a sustainable textile in-
dustry and what is role of textile 
machinery in this process?

Environmental sustainability essen-
tially involves energy, water, and land. 
The textile industry needs to focus on 
all the three elements; to conserve 
energy, to reduce, recycle, and re-
use water, and to reduce and recycle 
wastes to free up land space.

While the need for energy conser-
vation and wastewater recycling are 
intensely discussed, I would like to 
focus on the last bit, i.e., freeing up 
land.

The global textile industry produces 
millions of tonnes of material every 
year as shown in the image from the 
well-known textile consultants, Gher-
zi.

Much of this material, at the end of its 

life cycle, inevitably ends up in land-
fills. In fact, textiles form a major part 
of landfills worldwide. Recycling this 
material will free up land, reduce wa-
ter and energy use, and reduce con-
tamination of ground water and sur-
rounding soil. Textile recycling is an 
area that machinery manufacturers 
need to focus on much more.

Just as wastewater is recycled back 
into the textile process, textile manu-
facturers need to view textile waste as 
a source of raw material. This calls for 
a paradigm shift not only in the think-
ing of machinery and equipment man-
ufacturers and textile manufacturers, 
but in legislation on a global scale.

Another important step that we can 
take to manage sustainably is that of 
digitalization. The vision is that we can 
get wisdom from data – and transform 
from a hindsight driven, to a foresight 
driven organization in the process.

The new technologies of the internet 
of things (IoT) and the speed with 
which these can manage and process 
data allow us to move first from de-
scriptive analytics – a description of 
what happened; to diagnostic analy-
sis – and answer the question of why 
it happened; then you can move to 
predictive analytics and think of what 
will happen; and finally, to prescriptive 
analytics and answer the question of 
what is the best thing to do.

With IoT there are many advantag-
es for sustainability. For example, 
we can decrease the specific energy 
and water consumption; reduce car-
bon emissions; enhance indoor air 
quality’ and actually build sustainable 
savings. In some of the projects that 
we’ve done, we’ve seen savings of 
1-5% on overall cost, savings of wa-
ter and energy of around 15% and so 
15% of carbon emissions as well. The 
payback on such investments is just a 
few months.
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increasing capacity utilisation.

We have a range of static control 
and vision and defect detection sys-
tems, developed by AxisValence, an 
A.T.E. business unit. Amongst other 
applications, these systems also are 
useful for fabric defect detection. For 
example, DetectAXIS is an intelli-
gent supervisor that helps reduce the 
wastage of costly raw materials and 
improve quality.

DetectAXIS ensures 100% defect de-
tection – it can spot and flag defects 
as small as 0.01 mm2, thus helping 
manufacturers ensure consistent print 
quality. 

AxisValence’s antistatic solutions are 
used in the removal of unwanted stat-
ic charges that hamper quality and 
productivity in various textile process-
es such as spinning, fabric forming, 
processing and non-woven manufac-
turing. We also have static charging 
solutions that are used in flocking and 
mask manufacturing.

Textile industry in one of the 
most polluted industries special-
ly in terms of water. How can your 
wastewater management systems 
help to textile industry to be clean-
er and environmentally friendly?

Textile processing is water-intensive. 
The water that is to be discharged 
after the process is full of dyes and 
chemicals. We thus face the twin 
challenges of first making freshwater 
available every day for production 
needs, but then also ensuring zero 
pollution. 

We believe the answer lies in chang-
ing our mindset and accepting the 
idea that the most secure source of 
water is actually wastewater. If we 
can do this, we solve both challenges 
in one go: convert waste to value by 
recycling precious, clean water from 
wastewater; generate biogas from 
wastewater and also recover energy 
and nutrient potential from biosludge. 
Less cost of water transport means 
further reduced carbon emissions.

Textile wastewater can be complex to 
treat due to variability in the pollutants 
in the water – such as dyes, organic 
and inorganic compounds, polymers, 
etc. This makes reducing the chemi-
cal oxygen demand of textile waste-
water a challenge.

Our group company, A.T.E. HUBER 
Envirotech (AHET), is specialised in 
providing technologies for industri-
al and municipal wastewater treat-
ment, recycle, and ZLD (zero liquid 
discharge) and sludge management 
systems. Our highly successful AAA® 
technology was developed specifical-
ly to handle complex textile waste-
waters. With AAA®, chemical con-
sumption and sludge generation can 
be reduced by nearly 70%, COD and 
colour by 85%, and power consump-
tion by 25%. Additionally, AAA® also 
ensures a consistent quality of treated 
water with a reduced plant footprint!

AHET’s SUFRO technology is a sim-
ple and efficient alternative to conven-
tional ultrafiltration and reverse osmo-
sis (UF-RO). The SUFRO® system 
comprises of a submerged membrane 
filtration, a high quality, ultrafiltration 
membrane laminates with 38 nm pore 
size instead of the conventional pres-
surized UF system, followed by a re-
verse osmosis plant.

This technology provides huge bene-
fits in terms of savings in chemicals 
of up to 50%, up to 50% lower back-
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markets:

▪ Precision spinning machinery com-
ponents

▪ Upgrade and automation of legacy 
machines

▪ Wastewater treatment, recycling and 
sludge management solutions includ-
ing ZLD

▪ Cooling: evaporative air cooling, 
treated fresh air systems, hybrid 
air-conditioning

▪ Concentrated solar thermal systems

▪ Industrial IoT solutions

▪ Viewing and inspection, electrostatic 
control, and heat recovery from ex-
haust air

Besides production and utility solu-
tions, our portfolio also helps custom-
ers address some of their other critical 
challenges such as energy conserva-
tion, resource optimisation, and prod-

uct quality improvements.

What is special about your high-
speed spindles? What are the spe-
cial specifications?

TeraSpin spindles are supplied with 
our well proven HF series of inserts. 
These spindles are produced for 
minimum friction; which is crucial for 
high speed spindles. Millions of spin-
dles are running on various makes 
and models of ring frames across the 
globe with HF inserts. Our spindles 
are indeed well accepted by spinning 
mills around the world.

Our spindles are designed to run up to 
a maximum of 25,000 spindle speeds 
(mechanical), depending on the ap-
plication, and have very low vibration 
and noise levels.

Our further innovations in spindles in-
clude:

▪ Spindles with Smart Yarn Catcher, 
which are self-cleaning and hence 
do not allow accumulation of residual 
yarn left behind after every doff, virtu-
ally eliminating the need for cleaning 
residual yarn.

▪ Premium ES (energy saving) spin-
dles, which are available with 18 mm 
wharve dia. with HF-1/HF-100 inserts. 
These spindles are specifically de-
signed to reduce energy consumption 
significantly.

We can supply the spindles for any 
make and model of ring frames. We 
are among the few manufacturers 
across the globe who manufacture in-
house complete spindles and inserts 
for ring frames.

Our spindles work synergistical-
ly with our drafting systems as well. 
Our new ring frame drafting system, 
for example, is very easy to retrofit, 
and significantly upgrades ring frame 
performance. That’s a truly sustain-
able strategy – extending asset life by 
many years.

Let us know more about the A.T.E. 
Group’s latest machineries, inno-
vations, and R&D achievements.

Climate change and the resultant 
rising global temperatures are major 
challenges faced by humanity. Un-
fortunately, one of the most common 
cooling technologies – air condition-
ing – is energy intensive and a con-
tributor to global warming.

One of A.T.E.’s business units, HMX, 
has developed green cooling technol-
ogies that can be used for all cooling 
applications. We have developed 
the DAMA (dry air moist air) heat ex-
changer which is used in our indirect 
evaporative cooling (IEC) solutions. 
HMX’s cooling solutions provide ener-
gy efficient cooling and improve work-
er productivity and health by creating 
healthy work environments that are 
rich in fresh air. DAMA is a patented 
technology – we have been granted 
Indian, US, and Australian patents.

HMX also offers concentrated so-
lar thermal solutions to generate low 
pressure steam or hot water that help 
reduce dependency on carbon-based 
fuels.

EcoAxis, another business unit of 
A.T.E., has developed SuperAxis™, 
an Industry 4.0, Internet of Things 
(IoT) enabled analytics application 
that can be used in plant or monitoring 
of utilities. Our industrial IoT solutions 
have helped many customers reduce 
waste by reducing rework and rejec-
tions, and energy consumption, while 
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An interview of Mr Anuj Bhagwati, 
Head – A.T.E. Group

Please tell us about the histo-
ry of the A.T.E. Group and its 
success story.

A.T.E. was founded in 1939 as an 
agency house representing a few 
German textile machinery manufac-
turers in India.

Today, we are still in the agency busi-
ness, and some of our relationships 
are 70 years old! We represent 50+ 
global leaders in textile engineering 
across the textile value chain in India, 
and some in Bangladesh as well.

In the next chapter of our story after 
agency, we ventured into textile ma-
chinery and accessories manufactur-
ing. In textile engineering, we have 
our own manufacturing for precision 
spinning machinery components un-
der the brand TeraSpin, and two joint 
ventures: Truetzschler India, a j/v with 
Trützschler, Germany, to manufacture 
spinning preparatory machinery, and 

KARL MAYER Textile Machinery In-
dia, a j/v among KARL MAYER, Raba-
tex Industries and A.T.E., to manufac-
ture warp preparation machines and 
creels.

At A.T.E., we have always taken our 
responsibility to the environment se-
riously in our own operations and 
this has become an integral part of 
our business strategy. We have built 
up businesses offering end-to-end 
wastewater treatment solutions; en-
ergy-efficient cooling and solar heat-
ing; value-added products for textile, 
packaging, etc., and industrial IoT. 
‘Invent in India’ has been one of our 
major themes and we have developed 
several proprietary technologies. Our 
solutions find applications in a wide 
range of industries, apart from textiles 
– from the automotive and engineer-
ing industries to food and beverages, 
pharmaceuticals, etc.

I believe that our growth and devel-
opment stem from our values-based 
management, our service mindset, 
our commitment to technology, and 

our strong relationship with our cus-
tomers and principals spanning sev-
eral decades.

Which kind of machineries and ser-
vices do you offer to textile com-
panies locally and in international 
scale?

Our portfolio for the Indian market 
covers:

▪ Textile machinery and utility solu-
tions for spinning, knitting, weaving, 
non-woven, technical textiles, pro-
cessing and printing

▪ Textile machinery accessories, ret-
rofits

▪ Flow technology: pumps, mixers, 
aerators, and controllers

▪ After-sales-services that include in-
stallation and commissioning, trouble-
shooting, AMC, etc., for some of the 
machines.

We offer the following products and 
solutions for India and international 
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Abu Dhabi Sustainability Group 
(ADSG), announces the launch 
of the 7th annual Abu Dha-

bi Sustainable Business Leadership 
Awards 2021

The Abu Dhabi Sustainability Group 
(ADSG), supported by the Environ-
ment Agency – Abu Dhabi (EAD), to-
day announced the launch of its an-
nual Abu Dhabi Sustainable Business 
Leadership Awards, with the closing 
date for awards applications at mid-
night on 5 October, 2021.

Top organisations from across the 
region are invited to submit entries 
across the following award catego-
ries:

- Best Sustainability Initiative 
Award

- Best Sustainability Report Award

- Best Sustainability Communica-
tion Programme Award

- Sustainability Manager of the Year 
Award

- Sustainability Leader of the Year 
Award

- Best Energy Management Initia-
tive Award

As part of the mission of the ADSG, 
these awards are another manifes-
tation of the Group’s commitment to 
knowledge sharing aimed at improv-
ing sustainability performance. These 
awards will recognise organisations 
who have demonstrated sustainability 
impact to ensure an environmentally 
and socially resilient economy.

The awards’ Independent Expert 
Judges Panel will be looking for or-
ganisations and individuals who 
demonstrate commitment, impact, 
leadership, and achievements for 
sustainability. The awards entries 
must highlight the organisation’s 
achievements during the calendar 
years 2020/21 (January 2020- June 
2021) for a period of 18 months.

This year’s independent expert panel 
of judges are:

Mercedes Vela Monserrate, Head 
of Sustainable Finance, Abu Dhabi 
Global Markets, United Arab Emir-
ates.

Ibrahim Al-Zu’bi, Chief Sustainability 
Officer at Majid Al Futtaim-Holding, 
United Arab Emirates.

Dr Jenny Davidson, Senior Lecturer, 
Leadership Development and Organ-

isation Futures, New Castle Universi-
ty, United Kingdom.

Abdullatif N. Albitaw, Secretary Gen-
eral and Honorary Vice Chair of Ener-
gy Institute Middle East Branch

Piotr Konopka, Senior Manager at DP 
World, Board Member of the Energy 
Institute ME and Vice Chair of the 
Young Professionals Network

The awards winners will be revealed 
at an online event which will also 
feature a high-level keynote speech 
titled: Tomorrow’s New Narrative in-
spired by Nature.

“We invite organisations to participate 
in these awards, not only for them 
to be recognised for their efforts, but 
also to demonstrate their leadership 
as they transform the economy by 
building a more sustainable future 
and so that they can share their learn-
ing more widely across the region,” 
said Huda Al Houqani, Director, Abu 
Dhabi Sustainability Group.

About the Abu Dhabi Sustainability 
Group )ADSG(

The Abu Dhabi Sustainability Group 
(ADSG) is a membership initiative 
whose mission is to promote sus-
tainability management in Abu Dhabi 
by providing learning and knowledge 
sharing opportunities for government, 
private companies and not for profit 
organisations in a spirit of coopera-
tion and open dialogue. The ADSG 
was set up by EAD in 2008, as a fo-
rum of members who have signed 
the ADSG Declaration, committing to 
adopt best practices of sustainabili-
ty management and reporting and to 
actively participate in ADSG activities. 
The ADSG is open to new members 
willing to practice and champion sus-
tainability in Abu Dhabi in a spirit of 
cooperation and open dialogue .
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Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. (TAF) and 
Bulliontex Co. Ltd. have joined hands 
with Australia based company Fern-
tex Solutions to distribute outdoor 
fabrics under Bulliontex’s Sol-Out® 
brand made with TAF’s Durashine™ 
fibre in Australasia.

Sol-Out® fabrics will be available for 
Awnings, Shades, Marine Canvas as 
well as Outdoor Upholstery segments 
and Ferntex will be the sole distributor 
for these fabrics.

Durashine™  is a superior quality 
Solution Dyed Acrylic fibre from TAF 
and is suitable for various outdoor ap-
plications including awnings, outdoor 
furniture, carpets and marine canvas 
etc.

Color brilliancy, durability and perfor-
mance characteristics of fabrics made 
with Durashine™ remain unchanged 
year after year. “We are extremely 
pleased to join hands with Ferntex 
Solutions and extend the customer 
base of products made with Durash-
ine™ to Australasia market. The ex-
treme weather conditions in this re-
gion demand the best quality fabrics 
that can stay in color and shape for 

years and that is where Sol-Out® fab-
rics that are made with 100% Durash-
ine™ fibre will be highly suitable.”, 
says Tuhin Kulshreshtha – Head of 
Marketing Value Added Products, 
TAF.

Sol-Out® brand (www.sol-out.com) 
from Thailand based Bulliontex, is 
an Outdoor fabric brand that offers 
high performance functional fabrics 
for shades, upholstery and marine 
canvas applications. Sol-Out® has 
created a niche in the market combin-
ing high performance and impeccable 
designs. 

Thaveechai Sirikulthada (Dev), Direc-
tor of Bulliontex says, “Our mission is 
to manufacture the best quality fab-
rics in all our businesses and when it 
came to Outdoors, we straight away 
went for Durashine™ solution dyed 
acrylic. 

We have been growing significantly in 
Asia and in the West, and now with 
Ferntex we are looking to offer our 
products in Australia and New Zea-
land market. We strongly believe that 
we can serve this market better than 
anyone else given our proximity to 

this region and our capability to devel-
op a range of designs.”

Ferntex Solutions, founded by Russel 
Fernandes, is based in Melbourne. 
With extensive experience in dealing 
with a variety of fabrics and know-
how of Australian market, Russel 
started Ferntex to offer innovative 
textile products in this market. “Hav-
ing worked in this market for over a 
decade, I appreciate the interest that 
Australian consumers have towards 
new and innovative fabrics.

With no local manufacturing of solu-
tion-dyed acrylic fabric, the market is 
heavily dependent on imports espe-
cially from Europe and North Amer-
ica, which results in long lead times 
and high costs. With Sol-Out® brand, 
we are looking to offer quick service 
and delivery in addition to the perfor-
mance guarantee that comes with Du-
rashine™ fibre. We have had a great 
response from our customers and we 
have very aggressive plans for the 
market”, adds Russel.

Durashine™ is a trademark of Thai 
Acrylic Fibre Co. Ltd.
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our sustainability action plan with a great 
vision today.

By fulfilling the objectives in our action 
plan one by one, we will make Türkiye a 
brand country in the sustainability field. I 
invite all our industrialists, manufacturers, 
suppliers, and exporters to a production 
approach that prioritizes nature and 
the environment. Let us renew the old 
infrastructure of our factories, separate 
the infrastructure of washing and dyeing 
water, recycle the washing water, expand 
the technologies that use less water in 
washing and dyeing, reduce the share of 
fossil fuels in production as much as pos-
sible. The greatest legacy we will leave 
to our children, our future generations, is 
a clean world, a clean atmosphere. It is 
incumbent upon all of us.”

“We should see sustainability as an 
opportunity, not a risk”

Speaking at the meeting, Ahmet Öksüz, 
chairman of the Board of Directors of 
the İstanbul Textile and Raw Materials 
Exporters Association (İTHİB), stated that 
the Turkish textile sector is the 5th largest 
exporter in the world and the 2nd largest 
exporter of the EU and that the sector 
must write new success stories to further 
increase the global forces of the sector 
in today’s rapidly increasing competitive-
ness. Öksüz continued: “With the ‘Textile 
Sector Sustainability Action Plan’ which 
we have carried out under the leadership 

of our Turkish Exporters Assembly, we 
aim to spread sustainability to the base 
in our sector by carrying out concrete 
projects in cooperation with our ministries 
on many issues and to be a pioneer in 
this regard as well as being a pioneer in 
exports. We should see the phenome-
non of sustainability as a transformation 
process, not a risk, and consider it an 
opportunity.”

Expressing his expectations from the 
Ministries of Commerce, Agriculture, and 
Forestry at the meeting, Öksüz said, 
“These goals can only be achieved with 
the common vision of public-private co-
operation. With our Ministry of Agriculture 
and Forestry, we are working to increase 
cotton premium difference support and 
increase production areas to further 
promote organic cotton production. We 
are making initiatives with our Ministry 
of Commerce to establish a separate 
support mechanism on the sustainability 
policies of our sector. The difficulty in 
importing recycled textile products with 
raw material quality does not match the 
approach of our sector. The import of 
clothing products used for recycling within 
the framework of our sector’s zero-waste 
approach and sustainability vision needs 
to be facilitated by the supervision and 
control of our Ministry of Commerce in a 
way that does not disturb the domestic 
market dynamics.”

“Environmentally friendly sustain-
able production is not a choice but a 
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necessity”

Emphasizing that a very important 
breakthrough has been made to increase 
sustainability awareness in Türkiye and 
to prepare the ground for future applica-
tions, Zeki Kıvanç, Head of Textiles and 
Raw Materials Sector of TİM Sectors 
Council, said, “Textile and Apparel Sector 
is one of the largest and most important 
industries in the world in terms of produc-
tion and workforce. Undoubtedly, it will 
continue to be important for human life 
in the future with its constantly evolving 
functions and increasingly different uses.” 
Kıvanç continued, “A sustainable world 
will be one of the most important priorities 
of the coming period.

At this point, not only the United States 
and the European Union, but nearly all 
around the world are preparing an all-
out fight against the negative effects of 
climate change. Issues such as circular 
economy, resource efficiency, digital 
transformation, and carbon footprint will 
be one of the topics we will talk about the 
most in the coming period. Environmen-
tally friendly sustainable production is not 
a choice but a necessity for our Türkiye 
and our world. The Textile Sector Sus-
tainability Action Plan is of great impor-
tance to improve the technical capacity of 
The Turkish industry on cleaner produc-
tion methods and benefits and increase 
the level of awareness. The sustainability 
action plan we have prepared to protect 
our competitiveness and to create more 
and longer-lasting added value are very 
important.”

Stating that the action plan will acceler-
ate the adaptation process of the sector 
to the European Green Agreement and 
increase its market share in global trade, 
president of the Raw Materials Exporters 
Association, Ahmet Fikret Kileci, said, 
“There is a risk that our exporter sectors, 
such as textiles, which use electricity 
intensively during the production process, 
will be caught in the carbon barrier in EU 
exports. The decarbonization of these 
sectors is of great importance in terms 
of maintaining the level of international 
competition.
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The Turkish Textile Sector Sus-
tainability Action Plan was 
announced by Textile and Raw 

Materials Exporters’ Associations under 
the leadership of Turkish Exporters 
Assembly (TİM).

With the action plan, the Turkish textile 
industry aims to further increase its 
market share in global exports by pro-
viding a permanent transformation and 
complying with the European Green 
Agreement norms at a high level.

TİM Chairman İsmail Gülle said, “I invite 
all our industrialists, manufacturers, 
suppliers, and exporters to a production 
approach that prioritizes nature and 
the environment. Let us renew the old 
infrastructure of our factories, separate 
the infrastructure of washing and dyeing 
water, recycle the washing water, 
expand the technologies that use less 
water in washing and dyeing, reduce 
the share of fossil fuels in production as 
much as possible.

The textile sector, which exported an 
all-time high of $6.2 billion in the first 
half of the year and is the fifth-largest 
exporter of the world, has moved to be 

a pioneer in sustainability. The details of 
the action plan, prepared by the Textile 
and Raw Materials Exporters’ Associa-
tions under the leadership of the Turkish 
Exporters Assembly (TİM) to spread the 
‘sustainable textile’ vision throughout 
the sector, were announced.

With its action plan, the Turkish tex-
tile industry aims to further increase 
its market share in global exports by 
providing a permanent transformation 
and complying with the European Green 
Agreement norms at a high level. Within 
the scope of the plan, the textile sector 
will take concrete steps on many import-
ant issues such as wastewater recovery, 
reducing the energy consumption of the 
sector, recycling.

“The greatest legacy we will leave 
to our future generations is a clean 
world”

TİM Chairman İsmail Gülle, who gave 
the opening speech at the ‘Textile Sec-
tor Sustainability Action Plan’ meeting, 
said, “In recent weeks, within the scope 
of the Sustainability Action Plan consist-
ing of 12 main items, we have an-
nounced the message “We produce for 

the world without consuming the world” 
and we have encountered a lot of inter-
est. One of the goals we have announced 
is to create sectoral action plans.

Today, in textiles, which is our leading 
sector, I am very happy to see the first re-
sponse of this step and congratulate our 
sector on this visionary move. Hopefully, 
this move, led by our textile sector, will 
encourage all our exporter sectors and 
our sectoral roadmaps will be completed 
as soon as possible. Our Sustainability in 
Industry Science Board will take a critical 
responsibility in the green transformation 
process by guiding our sectors in deter-
mining and implementing sustainable 
policies in the industry.

In addition, we are commissioning the 
Green Line within ALO TİM. Our com-
panies will receive the answers to their 
questions about green transformation 
on an industry-by-sector basis from our 
expert teams under the roof of TİM and 
Union. It is always harder to be a pioneer, 
to be first in a field. Our textile and raw 
materials sector became our first sector 
to take the action within the framework of 

The Call for The Turkish Textile Sector Sustainability 
Action Plan
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The straightening unit in special design 
in front of the stenter entry ensures the 
correct and straight fabric flow. Possible 
bow or skew distortions are reduced to a 
minimum by an intelligent drive system.

The newly developed stenter dryer is 
specially designed for textiles which 
produce a large amount of lint during 
the drying process. The lint is collected 
on horizontally arranged double lint 
screens, which can easily be cleaned 
during ongoing production. The interior 
of the dryer can also be cleaned very 
easily and quickly by means of a suction 
probe and it is easily accessible for 
cleaning and maintenance work on the 
nozzles, width adjustment and chain 
rails.

Energy-saving motors of the highest 
efficiency have been used for the dryer. 
The air circulation fans and motors can 
be easily removed from the outside of the 
dryer as one unit for maintenance work. 
The newly developed horizontal fabric 
transport chain is characterized by its 
high robustness and easy maintenance 
or lubrication with high temperature 
grease. Due to the large chain rolls, very 
long lubrication intervals are possible 
even at high production speeds.

Of course, the new BRÜCKNER line 
is also Industry 4.0 capable. Via OPC-
UA the stenter is directly connected 
to WEIDMANN’S ERP system. All 
production and quality data are recorded 

per batch, hour, day, week and year.

Electricity and gas consumption are 
accurately measured and logged. The 
current machine status can also be 
monitored from an external device, such 
as a smartphone or tablet. Maintenance 
and servicing is supported by digital and 
interactive maintenance programmes.

To enhance the servicing of the 
machine the customer can use the 
newly developed feature of a visual link 
between the machine and BRÜCKNER 
technicians, this can be used as an 
addition to the standard teleservice 
function. This enables BRÜCKNER 
to provide support and to eliminate 
malfunctions remotely much faster and 
more directly targeted.

Furthermore, the simulation software 
ExPertex, which is newly developed by 

BRÜCKNER, is installed on the new 
line at WEIDMANN. On the basis of 
fabric type and process parameters, 
this tool gives the line operator valuable 
hints as to which settings can make the 
current finishing process even more 
energy efficient and productive. The 
software maps the technical processes 
on the line and helps the line operator to 
determine the optimum machine recipe 
and settings for the respective process.

Mrs Henrike Weidmann, together with 
her husband Michael Rapp, are the third 
generation to run the family business. 
They are positive about the future.

Mrs Weidmann says “The Brückner 
company, like us, has very high quality 
standards. The direct communication 
with Sales, Service and Design made 
it easy for us to implement our many 
requests for optimization.

At Brückner, as always, we found 
reliability and the best support. 
Qualities that we, as a family run 
company have also anchored in our 
company philosophy. Another criteria 
in our purchase decision was that the 
company manufactures in Germany. 
This increases confidence in the quality 
and helps to maintain our textile know-
how “Made in Germany”.”

Photo 3: Stenter entry

Photo 4: View of the stenter dryer

TEXTILE NEWS
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One hundred and seventeen 
years ago, the WEIDMANN 
weaving mill was founded in 

the tranquil Filstal valley in the district of 
Göppingen near Stuttgart.

Today, WEIDMANN GmbH in Süßen 
is known worldwide as a specialist for 
the finishing of fiber and down-proof 
articles and woven industrial fabrics. 
WEIDMANN’s customers particularly 
appreciate the company’s reliability and 
flexibility with regard to their individual 
requirements, and the consistently high 
quality of its products.

The Swabian textile manufacturer 
finishes premium fabrics, mainly for 
the bedding industry, using the latest 
technology and in an environmentally 
conscious manner.

The complex production and finishing 
processes for high-quality fabrics 
require reliable and efficient machine 
technology. With this in mind, 
WEIDMANN has always relied on 
the proven stenter technology from 
BRÜCKNER.

For many decades, the German textile 
machinery manufacturer has been 
a world leader in the construction of 
production lines for the finishing of 
classical textiles, woven industrial 

fabrics, nonwovens, glass fabrics and 
floor coverings. In addition to stenters, 
the company’s production program 
also includes coating lines, relaxation 
dryers, sanfor lines, continuous dyeing 
lines as well as ovens for the bonding of 
nonwovens and other special lines. All 
machines are produced 100% in-house 
in Germany.

Both companies continuously invest 
in new and innovative technology in 
order to be successful and competitive 
today and in the future. Only Recently, 
a completely newly developed 
BRÜCKNER stenter was installed in 
the ultra-modern plant at WEIDMANN. 
During the intensive project engineering 
phase it soon became clear which 
features are of special importance for 
their daily production requirements:

– uniform moisture distribution in the 
machine entry and during pick-up of the 
specialized chemicals in the finishing 
padder before the Thermo process

– weft-straight fabric flow with 
minimized residual distortion

– very good accessibility for 
maintenance and daily cleaning

– sensor technology and automation 
of setting parameters for energy 
optimization

– heat-recovery with hot water 
generation for the dye house

– the line must be fully Industry 4.0 
capable

The new line is equipped with two 
padders, a weft straightener and 
6 drying compartments. The two 
padders arranged one behind the other 
with automatic squeezing pressure 
adjustment and special roller covering 
allow an absolutely uniform liquor 
application and produce a pleasantly 
soft fabric handle.

A differential moisture measurement 
by microwave sensors continuously 
checks the fabric moisture and thus the 
pick-up during running production, so 
that the squeezing pressure can be

adjusted automatically if necessary. 

 Henrike Weidmann

Always one step ahead of the state of the art 

WEIDMANN and BRÜCKNER set new standards in 
stenter technology
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At this year’s INDEX from 
October 19th to October 
22nd, Truetzschler 

Nonwovens, Truetzschler Card 
Clothing and Voith introduce 
new solutions for manufacturing 
a broad range of sustainable 
nonwovens for wipes, hygiene or 
medical textiles at booth 2327.

Plastic-free initiatives worldwide 
affect everyone: consumers, 
product developers, nonwoven 
producers and finally nonwoven 
machinery suppliers.

Truetzschler Nonwovens and 
Voith address the quest for 
more sustainable and affordable 
nonwovens in the wipes segment 
by two proven technologies 
for manufacturing pulp-based 
nonwovens. Firstly, WLS (Wet-
Laid/Spunlaced) lines.

More than a handful are in service 
worldwide and mainly target 
the flushable wipes market. At 
INDEX we’ll introduce our latest 
nextLevel/WLS baby and body 
wipes, a joint development by 
Voith and Truetzschler.

The second focus is on carded/

pulp (CP) products. A CP line – 
including a TWF-NCT card placed 
between the HydroFormer and the 
AquaJet is already running to full 
capacity at customer site. Various 
CP materials, including innovative 
nextLevel/CP wipes, will be on 
display at the booth and invite 
visitors to discuss characteristics, 
benefits, line concepts and 
equipment.

When talking about sustainable 
nonwovens, solutions for efficiently 
manufacturing biodegradable 
nonwovens from virgin cotton 
fibers, comber noils and viscose/

lyocell fibers must not be missing. 
Visitors can look forward to directly 
comparing cotton nonwovens to 
a broad range of cellulose-based 
material.

Truetzschler Card Clothing, our 
in-house competence center with 
respect to card clothings and 
comprehensive service, presents 
its latest development, the Z wire 
for high-speed roller cards. A new 
geometry minimizes fiber fly and 
allows for better carding and more 
stable web forming.

On display at INDEX: composite 
nonwovens from the first CP line 
world-wide

TOWARDS SUSTAINABLE NONWOVENS
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Hybrid Paper Yarn

In order to adequately improve 
upon the shortcomings of paper 
yarn, manufacturing methods of 
hybrid yarn and covered yarn 
by merging paper yarn with a 
different yarn have recently been 
investigated and developed [7]. 
Paper yarn and filament yarn are 
doubled first, and then twisted 
with differing twist numbers in a 
twisting machine (e.g., TFO) in the 
production of hybrid yarn [1]. Park 
et al. produced combination yarn 
by combining paper yarn and core 
spun yarn [10]. 

It is worth mentioning that the 
paper yarn was twisted with a 
rayon thread (54 percent paper, 
46 percent viscose) to give clothes 
and accessories the essential 
stability [3].

It is envisaged that the hybridization 
of paper yarn with synthetic 
filament yarn will promote in the 
development of new clothes and 
textile items. A twisting procedure 
for converting the paper tape into 
a paper yarn can be eliminated 
when the paper yarn is doubled 
and twisted with an untwisted 
filament yarn, and therefore this 
approach can make the process 
more inexpensive [1].

Fields of Application

Paper yarns are commonly used 
in high-fashion and handicraft 
items. Knitter and crafters employ 
paper yarns. If the yarn is twisted 
to make it stronger, it can be used 
in weaving [2]. Park, for example, 
developed a denim fabric with 
paper yarns as a weft [10]. The 
possibilities of this material are 
big, including not just fashion 
and interior design, but also 
other products such as building 
materials [6]. A stretch fabric made 
using silk yarn as warp and paper 
yarn as weft is shown in figure-3.

Research Opportunities

The prospect of employing paper 
yarn materials for apparel, for which 
qualities such as handleability 
during knitting and weaving are 
vital, is an intriguing study topic. 
Washability, shrinkage, pilling, and 
tensile strength are all significant 
features to look for in such yarn 
[7].

Conclusion

This study was aimed at knowing 
the various aspects of paper yarn 
in general. Along with the short 
description of the manufacturing 
process, the advantageous 
features as well as the striking 
limitations of paper yarn are also 
discussed. Besides, fields of 
application and future research 
areas are also mention briefly in 
this study.
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Figure-3. A stretch fabric made using silk yarn as warp and paper yarn as weft. 
[Courtesy: Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. [11].
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attributes of this variety of hemp 
are its strength, stretchability, and 
water repellence [7].

The plant stalks of the Korean 
paper mulberry, on the other hand, 
are made up of bark and woody 
xylem [8]. Many fibers emerge after 
peeling off the outer bark. Paper 
mulberry fibers contain cellulose, 
hemicelluloses, lignin, and wax, 
which are similar to cotton fibers. 
Moreover, paper mulberry fibers,

unlike cotton fibers, are comprised 
of gum. The color of lignin-rich 
fibers is usually brown. This is the 
characteristic of the paper mulberry 
fibers. The paper mulberry’s inner 
bark is made up of exceptionally 
strong fibers and can be utilized to 
make high-quality paper [9].

Waste materials such linen, nylon, 
acetate, cotton, polyester, and 
wool were blended with paper 
mulberry fibers to make paper [9].

Production method of Paper 
Yarn

In general, there are 3 stages in the 
manufacturing of paper yarn: (i) 
paper making process to develop 
a paper sheet, (ii) preparation 
of paper tape by cutting a paper 
sheet into a set width, and (iii) 
preparation of paper yarn by 
twisting the paper tape. Twist is 
usually in the 400-800 range, 
while z-twist is used for single 
yarn. Furthermore, a doubling and 
twisting procedure is employed 
when the paper yarn is combined 
with different types of yarn [1].

The strips need to be ‘condensed’ 
to avoid ripping of the paper during 
twisting [8]. Figure-1 depicts a flow 
chart for the production of paper 
yarn. Paper yarn with a yarn count 
of 7-40 Ne is often made with 
paper tape that weighs 12-15 g/
m2 and has a width of 1-6 mm [1]. 

Open end spinning was also used 
to make yarns from a blend of 
cotton and paper mulberry fibers 
[9].

 

Merits of Paper Yarn

There are numerous benefits to 
using paper as a raw material 
for the production of yarn [8]. 
The advantages of paper for 
textile fibers are its breathability 
(excellent for humid summers), 
high functioning, and aesthetic [2]. 
Paper yarn is lightweight, fuzz-
free, and easily dyeable. It also 
has superior ventilation, insulation, 
touch, low static electricity, and is 
a long-lasting material [6]. The 
production technique releases no 
toxic substances, and paper yarn 
can be recycled biologically in an 
environmentally favorable cycle. 
However, it also has low softness 
and stretchability, and the woven 
fabric wrinkles easily [7].

Furthermore, demand for paper 
is currently declining as more 
people use the Internet to read 
newspapers, pay bills, and so 
on; this behavioral change has 
resulted in overcapacity in the pulp 
and paper industry, prompting the 
hunt for new business prospects. 
This difficulty might be solved with 
paper yarn [7].

Limitations

However, because of its low 
elongation and poor flexibility, it has 
some cut-off issues and is difficult 
to control tension. When paper 
yarn breaks frequently during the 
fabric manufacturing process, the 
woven fabric is readily knotted, and 
the knitted fabric is laddered and 
bored, causing the fabric’s outside 
look and physical characteristics 
to deteriorate significantly.

In the knitting process, needles 
and yarn breaking are common 
occurrences, and these events 
eventually contribute to decreased 
knitting efficiency. A paper yarn 
easily breaks in the knitting 
process because its surface is 
rough and stiff originated from 
its high initial modulus and low 
breaking strain [1].

Handling and knitting challenges 
with paper yarns could be avoided 
by treating the yarn with paraffin, 
oil, or some other type of moisture 
before knitting [7]. In the case of 
machine-made paper yarn, new 
technological advancements have 
eliminated these issues, resulting 
in a yarn that is exceedingly fine 
and affordable [6].

21
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Figure-2. Paper Yarn [Courtesy: Oji Fiber Corp [ 4]
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Paper yarn is a yarn formed 
from paper strips by 
employing twisting process. 

Due to its inherent outstanding 
features such as antibiotic, 
deodorant, moisture holding, 
and absorbency-quick drying 
properties, paper yarn has lately 
been highlighted as a new textile 
material [1].

The first recorded usage of paper 
yarn was in 1638, when it was used 
to make shifu, a form of woven 
textile. Clothing woven with washi 
yarns is known as shifu [2]. Wa 
means Japanese, and shi means 
paper. In Japan, paper yarns have 

a long history. Their aristocratic 
quality is often compared to silk, 
and they have similar attributes 
to silk: cooling in the summer and 
warming in the winter.

For lace and lightweight summer 
scarves, washi can be knitted 
single strand [3]. Oji fiber co., ltd 
has successfully manufactured a 
high-quality “Paper yarn OJO+” 
that is both environmentally 
friendly and gentle on the skin at a 
reasonable price [4].

After many years of hibernation, 

the beauty and extraordinary 
properties of Hanji (traditional 
Korean paper yarn), which is 
one of Korea’s representative 
traditional cultures, have been 
reborn as “LohasHanjiTM” in the 
forms of Hanji Yarn, Hanji Fabric, 
and diverse Hanji items [5]. This 
work presents paper yarn with the 
goal of increasing understanding 
of the material.

Raw Materials

Machine-made paper yarns are 
primarily manufactured from 
Manila hemp, which are grown in 
Ecuador[6]. The stem is split into 
sheaths and shifted for drying once 
the leaves have been removed. 
The fiber length and width are 
around 3.5 mm and 16–35 m, 
respectively, at the completion 
of these operations. The cross-
section varies from round to oval. 
Manila hemp fiber has lignin, which 
keeps the cellulose fibers together, 
and the surface is coated with 
flat cells; this is characteristic of 
Manila hemp. Three advantageous 

20
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Figure-1. Paper Yarn Manufacturing Process.

Author: Md. Khalilur Rahman Khan,  khalilbutex@gmail.com

Former Assistant Professor of Textile Engineering, Bangladesh University of Business and Technology
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of SDG Accelerator at UN’s Develop-
ment Programme (UNDP).

Beautiful carpets for a sustainable 
future

Ege Carpets CEO, Rune Stephansen, 
received the Sustainability Innovation 
Award with great humbleness and pride 
and stated the following:

”It’s a true pleasure to receive this 
award. It’s an incredible adulation and 
a proof of years and years of hard work. 
We pass this recognition on to our cus-
tomers and internally, we become even 
more eager to develop new, innovative 
solutions to our challenges. 

This award is important to me on a per-
sonal level too. I recently started as 
CEO of Ege Carpets, and this is a verifi-
cation of the amazing company I’m now 
at the head of. My foremost duty is to 
be at the forefront of creating beautiful 
carpets for a sustainable future.” – Rune 
Stephansen, CEO of Ege Carpets

Many years of sustainability work ac-
knowledged time after time

Ege Carpets have earned many fine 
prizes and recognitions as a result of 
integrating sustainability in the compa-
ny strategy. Most recently, EcoVadis, 
an internationally acclaimed agency 
rating more than 75,000 companies in 
160 countries, gave Ege Carpets a pla-
tin-rank, which equals to a top 1% posi-

tion and cements the status as one of 
the most advanced companies when it 
comes to CSR.

In addition, Ege Carpets have twice tak-
en first place in a CSR rating by Danish 
top management publication Økono-
misk Ugebrev Ledelse, just as KPMG, 
Scandic Hotels and Danish Design 
Awards all have acknowledged the sus-
tainability work with fine prizes. 

Moreover, Ege Carpets have received 
EU’s Management Award for Sustain-
able Development and The Circularity 
City Product Award by EIT Climate KIC, 
which gave international speaking time 
at The C40 Worlds Mayors Summit in 
2019.

Ege Carpets

Founded in 1938 and consistently using 
the most advanced technology in the 
industry, Ege Carpets have developed 
into one of Europe’s leading carpet com-
panies. Guided by the strategy; “We de-
sign beautiful carpets for a sustainable 
future”, Ege Carpets craft unique and 
more sustainable textile flooring by turn-
ing waste into resources while striving 
to keep components in closed circles 
to become CO2 positive. Through 9 
sales offices and more than 50 partners 
around the world, the company supplies 
Cradle to Cradle Certified® carpets to 
architects and interior designers spe-
cialising in hospitality, office and marine 
projects, among others.

Report
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ABSORBENT HYGIENE 
AND PERSONAL CARE 
MARKETS REVVED UP 
FOR IN-PERSON RETURN 
OF HYGIENIX™
Post-Pandemic Market Opportuni-
ties, New Technologies and Sustain-
ability

The global absorbent hygiene and 
personal care markets are enthu-
siastically anticipating the return of 
Hygienix™ 2021 as a live, in-person 
conference Nov. 15-18, in Scotts-
dale, Arizona, focusing on post-pan-
demic opportunities, sustainability, 
new technologies and award-win-
ning products.

The event will offer exciting oppor-
tunities for Hygienix participants to 
engage with new and existing cus-
tomers in a face-to-face setting, and 
discover the latest innovations over 
four days at the Westin Kierland Re-
sort. Highlights include two nonwo-
vens workshops, a welcome recep-
tion, opportunities for 60 tabletop 
displays with receptions, eight in-
triguing panel discussions and pres-
entations for the Hygienix Innovation 
Award™ and the INDA Lifetime Ser-
vice Award. Hygienix registration is 
now open.

As the market emerges from the 
pandemic, trends in sustainability 
such as replacing plastic with natu-
ral fibers, recycling and composting 
will present new opportunities that 
will be addressed by 30 presenters 
from industry companies. Confer-
ence participants also will discov-
er how new technologies such as 
smart sensors and haptics — the 
use of technology that stimulates 
the senses of touch and motion — 
are helping to change the consumer 
experience.



No. 65   October 2021

EGE CARPETS RECEIVE SUSTAINABILITY INNOVATION AWARD BY THE 
DANISH CHAMBER OF COMMERCE AND EY

1718

By winning the Sustainability In-
novation Award, Ege Carpets 
once again enter the spotlight in 

the name of sustainability. Launching 
the Sustainability Awards, The Danish 
Chamber of Commerce and EY put fo-
cus on sustainability in Danish compa-
nies with three different prizes: 

the Climate Strategy Award, the Sus-
tainability Innovation Award and the 
Long Term Value Creation Award. The 
awards target companies with respon-
sibility on the agenda – both in terms 
of increased value creation and as role 
models for other companies.

When innovation, responsibility and 
bottom line go hand in hand

The Sustainability Innovation Award is 
given to a company working particularly 
innovatively with sustainability. Present-
ing Ege Carpets with the prize on 15th 
of September 2021 in Copenhagen, the 
Danish capital city, the independent jury 
stated:

Rune Stephansen, CEO of Ege Carpets - Le Gammeltoft, chairwoman of the Danish Chamber of Commerce’s Entrepreneur Panel, CEO and found-
er of digital media Heartbeats and Sound Of Copenhagen Records (jury member) Lars Rasmussen, chairman of the board of Coloplast, Lundbeck 
and Igonomix S.L. and board member at the University of Copenhagen (jury member)

”Among the finalists, Ege Carpets stood 
out as a company fully dedicated to sus-
tainability long before it even became a 
business buzzword. Deeply rooted in 
the company DNA, Ege Carpets have a 
holistic approach to sustainability, which 
is noticed by the jury. 

Including sustainability in all aspects of 
the process and product development 
phases, the company constantly asks: 
Can we do this in a better way?

Ege Carpets work with Cradle to Cradle 
as a strategic framework for the entire 
business. More specifically, the carpets 
are made from regenerated and recy-
cled materials such as industrial waste 
and plastic. In addition, they take on a 
social responsibility by connecting em-
ployees with physical and mental disa-
bilities to the job market. They feel no 
limitations, which is proven by the way 
they share their knowledge with others.

They’ve urged suppliers to develop 
more sustainable solutions that are now 

available to other players on the market 
too and therefore they act as role mod-
els. 

They are modern and brave and even 
though they don’t have as strong a pres-
ence as the other finalists, they are an 
obvious example of innovation, respon-
sibility and bottom-line going hand in 
hand and making a difference.” – The 
Sustainability Award jury

The jury among others consisted of: Bo 
Øksnebjerg, general secretary of WWF, 
Kristian Jensen, special representa-
tive of Danmark regarding UN’s Safety 
Committee and former minister of for-
eign affairs and finance in Denmark, 
Lars Rasmussen, chairman of the board 
of Coloplast, Lundbeck and Igonomix 
S.L. and board member at the Univer-
sity of Copenhagen, Le Gammeltoft, 
chairwoman of the Danish Chamber of 
Commerce’s Entrepreneur Panel, CEO 
and founder of digital media Heartbeats 
and Sound Of Copenha- gen Records 
and Stine Kirstein Junge, global leader 
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Quantum leaps in patterning: 
KARL MAYER’s pattern drive 
solutions have been setting stand-

ards since day dot

Warp knitting technology enables fabrics 
with a wide variety of designs that are 
suitable for the most diverse applications 
to be manufactured highly productively. 
KARL MAYER’s warp knitting machines 
have been showing what’s possible for 
decades now.

Particularly when it comes to controlling 
guide bars – one of the most important 
patterning components – the world mar-
ket leader has traditionally been a devel-
opmental pioneer. KARL MAYER brought 
computer technology into the world of lace 
raschel machines with its electromechan-
ical SU drive, and later, with the string bar 
system, it opened up the advantages of 
single-motor drives for lace patterning.

Thanks to the latest innovations – the ON 
gear combined with digital solutions from 
KM.ON – both tricot and raschel machines 
can be digitalised.

Patterning in a digital age 

The HKS 3-M ON is one of the first warp 
knitting machines connected to the digital 
world of KARL MAYER. This innovative 

newcomer is networked with KM.ON’s 
secure cloud via KM.ON’s k.ey and works 
with the newly developed ON gear. The 
HKS 3-M ON thus combines the respec-
tive advantages of N and EL gears: sim-
ple, fast design changes with high working 
speeds.

Patterning is highly flexible since the in-
formation for the guide bar movement is 
loaded directly onto the machine from the 
KM.ON cloud. The product design options 
allow customers to quickly and easily 
adapt their current market requirements 
using a new multi-model concept.

With the SwapKnit 36 and SwapKnit 36 
Flat models, patterns with repeats of up to 
36 stitch courses per main shaft revolution 
are possible. The required lapping infor-
mation for new or tried-and-tested articles 
are obtained from KARL MAYER’s SPARE 
PARTS WEBSHOP in just a few clicks, in 
the sense of the electronic pattern disc, 
and loaded onto the machine.

The acquired lapping patterns remain 
available to customers in the cloud and 
can be used successively on several ma-
chines. For designs with over 36 stitch 
courses per main shaft revolution, a mod-
el has been developed that uses KM.ON’s 
k.innovation – CORE. The web-based 
software makes uncomplicated pattern 
creation possible.

Simply log in to k.innovation – CORE from 
any internet-ready device, select a ma-
chine, enter the lapping patterns for the 
individual ground guide bars and subse-
quently create the pattern file and send it 
to the KM.ON cloud in just a few clicks. 
All that remains before production can get 
underway is to select the lapping pattern 
file on the machine’s operator interface.

What’s more, k.innovation – CORE offers 
collaboration possibilities for faster devel-
opment processes. Authorised external 
parties can therefore jointly review and 
edit designs without needing to send doc-
uments reciprocally, which can often be a 
cumbersome process.

Tailored to market needs

Patterning models can be used by cus-
tomers with different business concepts, 
depending on their requirements. For 
SwapKnit 36, they can buy individual lap-
ping patterns. For SwapKnit 36 Flat and 
k.innovation – CORE, a licence can be 
purchased to cover a certain period of 
time. For k.innovation – CORE, licences 
are valid for either 3 or 12 months. During 
this period, the customer can use the soft-
ware flexibly to create patterns.

The lapping patterns ordered are availa-
ble immediately in all variants and enable 
lapping changes without posing any mod-
ification risks, yet with only minimal down-
times and at maximum speed. Customers 
can respond to market requirements with-
in the shortest possible time and highly 
efficiently. Using the acquired virtual pat-
tern rack or a specially created collection 
of pattern files, customers also no longer 
have to store pattern discs.

KARL MAYER’s pattern drive solu-
tions have been setting standards 
since day dot

The HKS 3-M ON
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according to the first-in-first-out 
principle. This makes sure that the 
produced regranulate has the ide-
al properties required for filament 
yarn production.

The technical configuration of 
the line does not only allow the 
processing of a polyester fiber/
PET flake mix as input materials, 
but also 100 % polyester filament 
scrap or 100 % PET bottle flakes.

With the new recycling facility, 
which comprises a total closed 
area of 17,000 m² and has a 
monthly production capacity of 
600 tons, Korteks was able to re-
duce the production waste at its 
virgin PES yarn site to zero.

A paradigm shift in synthetic fi-
ber production

“We are proud to be a partner in 
Korteks’ quest for more sustain-
ability in the textile business”, said 
Paul Niedl, Commercial Head 
of Starlinger recycling technolo-
gy. “Turkey is a significant global 
player in this industry. If more and 
more Turkish textile manufactur-
ers start using recycled materials, 
this will be an important signal for 
the sector and a big step towards 
a circular economy.

We support this development with 
our extensive know-how in syn-
thetic fiber recycling and supply 
the fine-tuned and reliable recy-
cling technology required in this 
field.”

Korteks expects the recycling mar-
ket in general to grow as there is 
increased acceptance for recycled 
products in the society, and pre-
dicts the need for recycling solu-
tions also for other synthetic and 
natural fibers.

“At Korteks, we always aim at 
sustainable growth that reduces 
environmental impact and creates 
value.

For this reason, we are gradual-
ly expanding our product range 
in sustainable and smart textiles 
every day”, said Barış Mert. “The 
period of the pandemic that the 
world has been going through has 
once again strikingly revealed the 
necessity of building a sustainable 
living together. The textile industry 
is also deeply affected by this big 
transformation on the globe.

We believe that those who can 
manage this change well will also 
set the global textile agenda in the 

future. With this belief, we carried 
out the polyester recycling facil-
ity project with an investment of 
10 million dollars. Thanks to this 
project, we broke new ground in 
Turkey and can produce polyester 
filament yarn from 100 % PET bot-
tles. Having Starlinger at our side 
as a business partner gives us 
strength in our long-term journey 
towards sustainability.”

About Korteks Mensucat San. 
Ve Tic. A. S.

A member of Turkish Zorlu Hold-
ing Group, Korteks started its op-
erations in Bursa, Turkey, in 1989. 
Today the company is the largest 
integrated polyester yarn manu-
facturer and exporter in Europe 
and employs nearly 2.300 people. 
Operating on a total manufactur-
ing area of 335,000 m2, Korteks 
has an annual production capaci-
ty of 170,000 tons, meeting 17 % 
of Turkey’s yarn demand and ex-
porting to almost 60 countries on 
5 continents. The yarns offered by 
Korteks are used in a wide range 
of areas, for example home tex-
tile products, apparel, automotive 
products, or garden furniture.
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Korteks, one of the world’s 
biggest yarn producers 
based in Bursa, Turkey, has 

started the production of recycled 
polyester filament yarn in its pro-
duction facility using a Starlinger 
recycling line.

The Starlinger recoSTAR univer-
sal 165 H-VAC iV+, which is part of 
Korteks’ 10 million dollars invest-
ment in a new polymer recycling 
facility, took up operation in May 
2021.

It has a production capacity of 
7,200 tons per year and currently 
processes clean in-house polyes-
ter fibers from production scrap 
together with washed post-con-
sumer PET flakes at a ratio of 
50/50. Korteks uses the polyester 
regranulate at a share of 100 % 
for its new polyester filament yarn 
line it is going to market under the 
name “TAÇ Reborn”. With this in-
vestment, the company has made 

an important step towards estab-
lishing a circular economy in the 
Turkish textile industry.

“We have been in extensive coop-
eration with Starlinger for a long 
time” said Barış Mert, General 
Manager of Korteks. “Thanks to 
their unique and innovative recy-
cling technology we can offer new 
products in line with the circular 
economy model. 

That’s why, as Europe’s largest 
integrated and innovative poly-

ester yarn producer, we are very 
pleased to work with Starlinger, 
the market leader in PET and poly-
ester recycling and refining.”

Rapid Sleeve Changer: Finest 
melt filtration for perfect yarn

The Starlinger recycling line is the 
first of its kind in Turkey and is 
equipped with special components 
for filament yarn recycling. A RSC 
(Rapid Sleeve Changer) candle 
filter developed by Starlinger en-
sures finest melt filtration down to 
15 μm.

It has been specially designed for 
polyester recycling and reaches 
an output of 1000 kg/h. For contin-
uous operation the filter elements 
are changed “on the fly” without 
interrupting production, which sig-
nificantly limits melt loss.

The viscoSTAR SSP unit at the 
end of the recycling process guar-
antees consistent IV increase 

Breaking New Ground in Turkey’s Textile Industry

TEXTILE NEWS
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Our bold & colourful Kuba Collction, 
woven with 100% African Cotton is 
inspired by the Kuba designs found 
in the Congolese Raffia fabric which 
is a handwoven cloth traditionally 
made from Raffia palm trees. Our 
latest Metallic Collection, is inspired 
by the alluring colours of precious 
metals and African wildlife.

How do you evaluate textile in-
dustry in South Africa ?

South Africa once had a booming 
textile industry, creating employ-
ment, of which a huge percentage 
was for woman. The industry faced 
dire competition with the increase of 
imports specifically from Asia. The 
performance of the industry over the 
years has varied despite govern-
ment support programmes to boost 
this industry.

What do you think about future of 
the textile and garment industry 
in Africa?

The South African government con-
tinues to prioritize the textile industry 
when it comes to support programs 
and government funding, however 
due to the Covid -19 pandemic most 
government programs and incen-
tives have been put on hold.

Many small textile companies in 
South Africa rely on these programs 
for market access, so without these 
programs running many companies 
cannot maximize on the value that 
they offer and gain access to inter-
national markets.

We are hopeful that these programs 
will start running again next year, 
and we are even more hopeful that 
the textile industry in South Africa 
will thrive in the future.

Today sustainability and green 
products are one of the most im-
portant subjects in the textile in-
dustry. why sustainability in tex-
tile is import? What about African 
Jacquard sustainability policy?

The textile industry is known for 
consuming a lot of energy and water 
and natural resources hence the de-
mand for sustainably produced tex-
tiles. Whist African Jacquard may 
not currently be in the position to 
alter our production process, we do 
our best to produce as little waste as 
possible. All of our fabrics are wo-
ven specifically in size to the product 
that will be made from them, leaving 
little waste, and the little waste we 
do produce, we use as a part of our 
packaging and branding.

Our ethos is to produce top quality 
products which are made to last. We 
wish to play apart in decreasing the 
throw away culture and fast fashion 
habits that dominate the textile in-
dustry. We hope to increase mindful-
ness on where one’s money is spent 
and to encourage spending money 
on products for the long term.
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Please let us know more 
about African Jacquard 
company, history and suc-

cess story .

Founded in 2014 by French born 
owner and Creative Director, Chris-
tine Daron, African Jacquard mar-
ries her heritage of luxury French 
home linens woven in the style of 
Jacquard, in the warm colours of 
Africa.

This story began when Christine 
travelled to Africa 35 years ago. 
Now residing in South Africa, and 
having travelled all over the Conti-
nent to countries such as Gabon, 
Congo, Angola, and Burkina Faso, 
her first-hand experience in these 
different design cultures is apparent 
in the patterns and designs created 
at African Jacquard.

Using the traditional French Jac-

quard technique, and natural fibers 
such as French Linen and African 
Cotton, African Jacquard combines 
a variety of weaving styles, such as 
our signature waffle weave, togeth-
er with traditional African geometric 
designs to develop unique and ex-
traordinary textiles.

Our ethos is to produce locally wo-
ven, top quality homeware products, 
and our mission is to bring delight 
to the world through the quality and 
grandeur of their textiles. 70 % in 
the local market and 30% in the in-
ternational export market

Which kind of products you pro-
duce in African Jacquard? What 
is your products groups and 
standards?

We produce a vast range of home-

ware textiles, such as blankets, bed 
throws, cushion covers, table linen, 
kitchen linen and towels.

Our collections are inspired by the 
cultures, colours and landscapes 
throughout Africa, such as wildlife 
spoor prints and the Ndebele house 
patterns of South Africa. Our popu-
lar Bogolan Collection, woven with 
100% French linen is inspired by the 
designs found in the Bogolan Mud 
Cloth of Mali in West Africa. 
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heart of Cape Town…
Interview with Donna Allin – African Jacquard General Manager

African Jacquard Founder Chris-
tine Daron
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production waste and machine 
downtime, manufacturers can 
minimize their environmental 
footprint. This can be achieved 
by creating a quality product 
that generates less waste and 
uses resources more effectively.

How do you evaluate Tuft-
ing carpet sector in USA and 
globally?

Eltex plays an essential role 
in the tufting carpet.  The USA 
alone stand for 49% of the 
world’s carpet production, the 
second is western European 
countries with 27%, and 3rd 
is between Australia & Cana-
da has approx. 8% and then 
the rest of the nations.  Only in 
these three geographical areas, 
the total carpet production rep-
resents 84% of the global pro-
duction. 

We can say that + 70% of the 
global tufting carpets & artificial 
grass producers are users of El-
tex sensors.

At the moment, both grass and 
carpet tufting worldwide is in a 
strong position with a high de-
mand for investment in new 
machines and other technology. 
On the carpet side, this is partly 
driven by a high demand on the 
US domestic market, and artifi-
cial grass seems to be used in 
an extended range of applica-
tions around the globe.

Middle east is an important 
region for carpet production, 
do you have export to this 
market?

The Middle East is the world’s 
fourth-largest carpet manufac-
turer after the U.S., Belgium 

R u m i  C a r p e t  D e s i g n  a n d  M a n u f a c t u r i n g

C o n t a c t  u s :  7 / 2 4  O n l i n e  S u p p o r t  

W h a t s A p p :  + 9 0 5 3 9 2 3 4 6 3 2 4

NEW

COLLEC

TION

THE RUMI CARPET DESIGN
 PRESENTS...

and Holland, and the regional 
Industry is expected to grow be-
tween 10 -25 % over the next 
five years. We have started our 
marketing efforts, and we are in 
communications with some of 
the carpet producers in the re-
gion. 

We have recently expanded our 
marketing network for the mid-
dle east region and hope to get 
some good results. Now, we are 
being represented by M/S. Atag 
Export & import of Alexandria, 

Egypt for middle east region.

What is your schedule for par-
ticipation at upcoming textile 
and flooring exhibitions?

We exhibit every year at Do-
motex in Hannover and look 
forward to be back to meet our 
customers in January 2022.

We also had plans to exhibit at 
FloorTech, USA, but have un-
fortunately withdrawn because 
of the Corona situation. ■
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ered only when the carpet is fin-
ished and dyed.

How Eltex equipment can 
help to tufting carpet compa-
nies to increase their produc-
tivity?

Digitalised solutions like ours, 
a stepping stone on the long 
road to Industry and the smart 
factory, are proving priceless for 
companies who have already 
embraced innovation. 

Moreover, it has been suggest-
ed that businesses that em-
brace digitalisation will enjoy 
long-term benefits, and, in many 
instances, these claims have al-
ready come to fruition.

Eltex Yarn Expert (EYE) is a 
very flexible and versatile yarn 
detection system. The func-
tions and features of the Con-
trol Units, sensors, and operator 
terminal are software controlled. 

The carpet industry can take full 
advantage of the technologies 
of Eltex sensors in terms of rev-
enues, growth, quality improve-
ment, machine efficiency, less 

maintenance, waste material 
and relief to the machine opera-
tor. In addition, Eltex contributes 
a significant role in tufting car-
pet, artificial grass & yarn pro-
ducing companies. 

Having fewer machine stops 
creates less maintenance and 
downtime. This makes the ma-
chines wear less, and the oper-
ator can concentrate on other 
tasks around the machine. 

Fewer stops generate less wear 
and cut the electricity bills since 
the machine does not need to 

start many times. It has never 
been more crucial for compa-
nies to be cost-efficient. This 
all together shows that the EYE 
Compact system from Eltex 
saves money from day one.

By eliminating both production 
waste and machine downtime, 
manufacturers can boost their 
profitability and improve their 
sustainable footprint. This can 
be achieved by creating a qual-
ity product that generates less 
waste and uses resources more 
effectively.

We should rely more on sus-
tainability and green prod-
ucts, how we can improve 
sustainability in textile and 
textile flooring industry?

Sustainability in the textile indus-
try has become a debated issue 
due to the nature of the Industry. 
However, the great efforts made 
by our R & D department, our 
products are environmentally 
friendly because it helps to re-
duce waste of material.

As mentioned under the pre-
vious point, by reducing both 
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al, less maintenance and relief 
to the machine operator.

On the tufting carpet and artificial 
grass side, EYE Compact sen-
sors are designed for yarn fault 
detection on tufting machines. It 
is designed to improve quality 
and efficiency BY REDUCING 
MENDING AND DOWN TIME. 
Eltex is contributing a significant 
role in the tufting carpet, artifi-
cial grass and yarn producing 
companies by offering intelligent 
sensors.

The most apparent benefit is 
making sure that every single 
yarn is monitored. In addition, 
it is a great relief for the ma-
chine operator to know that the 
machine stops almost instantly 
when a yarn breakage occurs.

As a leader in yarn detectors 
sector, tell us more about 
your latest innovations and 
new technologies.

For 60 years, our yarn break 
sensors and yarn tension mon-
itoring systems are enjoying a 
good reputation in the textile in-
dustry globally in more than 100 

countries. 

After a tremendous global suc-
cess with the EYE Compact 
for the tufting carpet industry, 
Eltex’s latest innovation is the 
EYE Compact II, unveiled at 
ITMA Barcelona in Spain last 
June (2019). The product was 
developed in two years and is 
an evolution of Eltex’s original 
EYE Compact yarn break moni-
toring system. 

It is ideal for mounting on more 
modern graphics-driven ma-
chines,  where space can be 
limited, for a 100% detection 
of every tufting yarn break and 

end out. EYE Compact II sen-
sor technology operates at a 
critical stage in high-end carpet 
production, where everything 
comes together in the entire 
manufacturing process. 

The yarns and the carpet back-
ing have already been produced 
and will be wasted if a fault is 
only identified later during the 
tufting stage.

We developed EyETM (tension 
monitoring for multiple yarn ap-
plications), detecting tension 
in each position on the creel & 
winder side of the heat set ma-
chine and warping creels to en-
sure that the correct tension is 
used in the process.

With EyETM in a Heat-Set ap-
plication, it will be guaranteed 
that the bobbins later used in 
the tufting process have the 
correct tension; it’s crucial to 
produce bobbins used in tufting 
with equal tension in the heat 
set process. 

If the tension is wrong, there is 
a significant risk it will create a 
fault in the tufted carpet. In the 
worse case, the fault is discov-

10
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Interview with  Mr. Karl Gus-
taf Lundholm, Director of 
sales, Textile division, Eltex 

of Sweden

Please let us know more de-
tails about ELTEX Company, 
history and success story.

Eltex began life in Sweden 
more than 50 years ago when 
the company’s co-founders set 
about solving a problem that 
had created difficulties for the 
textile industries for as long as 
it had been mechanised. They 
wanted to find a way of detect-
ing broken or missing weft yarn 
in a shuttle weaving machine.

The result was the development 
of the world’s first electronic 
weft stop motion sensor. The 
invention had its public debut at 
the ITMA exhibition in Hanover, 

Germany, in 1963, and Eltex 
was founded the following year 
in Sweden to manufacture these 
revolutionary products.

Today Eltex of Sweden is the 
leading supplier of yarn break 
sensors and yarn tension mon-
itors in the world, supplying our 
products to many of the largest 
OEM textile machinery makers.

Eltex Global holding:  Our head-
quarters is based at Osby in 
Sweden. Our primary produc-
tion facility, based in Ireland and 
the U.S. a branch, serves as the 
group’s sales and service facility 
for the American continent.

Let us know about services 
that you offer to textile and 
carpet and flooring sector?

Eltex is a world leader in yarn 
break sensors and yarn tension 
monitoring systems on textiles 

to improve the quality of the fab-
rics and carpets, artificial grass 
and make the overall manufac-
turing process much more effi-
cient.

Eltex of Sweden has been re-
searching and developing tech-
nologies that enable weavers 
to increase output volumes 
and minimise errors. This has 
allowed manufacturers to in-
crease production capacity and 
reduce waste.

We offer our technology and ap-
plications of our sensors in dif-
ferent fields of the textile indus-
try by monitoring every single 
yarn either in the form of yarn 
breakage or by monitoring ten-
sion and or controlling the yarn 
tension in real-time of single 
and multiple threads to improve 
quality, machine efficiency, cost 
efficiency, less waste of materi-

 ELTEX OF SWEDEN ; THE LEADING SUPPLIER OF
YARN BREAK SENSORS AND YARN TENSION MONITORS
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prove their competitiveness and 
access to local, regional and global 
markets.

● Initiatives geared towards sup-
porting women in manufacturing in-
clude:

○ The annual Women in Manufac-
turing (WIM) Gala Dinner that cele-
brates women and recognizes their 
role in the manufacturing sector.

○ Linkages with successful women 
industrialists across the continent 
and in the world.

○ Market linkages across East Afri-
ca, the continent and the world.

○ Exchange programs to enhance 
the quality of women in manufactur-
ing products to ensure their inclu-
sion into regional and global supply 
chains

○ Advocacy for policies and instru-
ments from relevant institutions to 
enable women to access regional 
and global markets.

○ Capacity building and mentorship 
programs to equip women in manu-
facturing with the relevant skills and 
knowledge to grow their businesses.

○ Mentoring young women to take 
up and soar in Science, Technolo-
gy, Arts and Mathematics (STEAM) 
courses to take up more manu-
facturing-related jobs, through our 
Technical and Vocational Education 
and Training (TVET) program

Let us know about services that 
KAM offers to Kenyan textile 
manufacturers and foreign inves-
tors in the textile and garment 
sector?

The textiles and apparels sector 
has been identified as a priority sec-
tor 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 bene-
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fit to the country’s economy.

Some key benefits of KAM Member-
ship include:

KAM will advocate for you for a con-
ducive business environment. We 
articulate to the Government and 
other stakeholders, on the cost of 
doing business (energy, taxation, il-
licit trade, counterfeits), Predictable 
policies and regulations and Bud-
getary proposals and amendments

● Providing trade advisory and mar-
ket access support on Local, Re-
gional, and Global markets.

● Facilitating Exports under Duty 
Remission Scheme such as Africa’s 
Growth Opportunity Act (AGOA)

● Facilitating the licensing and per-
mits at the National and County lev-
els

● Intervention and engagement of 
county governments

● Provide industry driven training, 
seminars and workshops

● Compliance support

● Assistance on monitoring and 
evaluating progress on Global Com-

pact commitments.

● Access to regulatory and compli-
ance requisites.

 How do you evaluate the textile 
industry and international mar-
kets in 2021 after Coronavirus 
Pandemic?

It was one of the worst hit sectors. 
However, it was one of the benefi-
ciaries of the pandemic’s silver lining 
through the manufacture of PPEs. 
The Sector was able to Keep Ken-
ya Moving, having ramped up their 
production to ensure that the coun-
try has a constant supply of PPEs.

Post covid situation and also during 
the new normal; the global textiles 
and apparels market will be tested 
for flexibility and resilience.

The rise of smaller runs is expect-
ed as buyers and retail stores try to 
manage lean and fast-moving in-
ventory in light of the uncertainty in 
the market.

We urge government to create an 
enabling environment to support the 
sector’s growth since it has already 
demonstrated its capacity
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services to drive competitiveness in 
local industry.

○ The Academy ensures that manu-
facturers remain at the cutting edge 
of the latest manufacturing research 
findings and service technology to 
enable them to remain competitive.

● Technical, Vocation Education 
and Training (TVET) program:

○ KAM’s TVET program, run in part-
nership with German Development 
Corporation enhances access to 
technical and vocational jobs as well 
as economic opportunities for the 
youth in Kenya, through skills and 
entrepreneurship development.

○ The program offers internship op-
portunities, competence-based ed-
ucation and training and work-read-
iness training for technical courses 
graduates in the country.

○ It ensures skilled human resourc-
es in the manufacturing sector and 
addresses the current high unem-
ployment rates, often occasioned by 
lack of experience.

B. Promoting Market Access

● KAM strengthens and scale ups 
trade, productivity and export mar-
ket development for local manufac-
turers through its Business Informa-
tion Services Desk.

● The services offered include sem-
inars and workshops on compliance 
issues, trade and investment mis-
sions and productivity courses.

● KAM also hosts its annual Chan-
gamka Shopping Festival that 
brings together local manufacturers 
to showcase the high quality of lo-
cally manufactured goods and sell 
their products to the public at dis-
counted prices.

C. Scaling up SMEs

● Through our Manufacturing SME 
Hub, we address challenges affect-
ing SMEs in the country, including 
unfriendly policies and regulatory 
regime, tedious and lengthy process 
in quality standards and certifica-
tions, access to markets, access to 
affordable finance and poor gover-
nance structures.

● The Hub fosters the development 
of a flourishing entrepreneurial cul-
ture and competitive small and me-
dium manufacturers in Kenya and in 
the region.

o Services offered through the Hub 
include:

● Business advisory services

● Tailored technical, operational and 
management trainings

● Access to finance through busi-
ness planning, financial literacy pro-
grammes and linkages to financiers

● Access to markets through value 
chain linkages, trade missions and 
expos, export market linkages, trade 
related seminars and conferences.

D. Towards Green Growth and Cir-

cular Economy

● Through the Centre for Green 
Growth and Climate Change (CG-
GCC), KAM provides a one-stop 
solution to deepen industry level 
interventions, promote a circular 
economy, promote climate change 
actions, and financial linkages that 
prioritise people and planet.

● The Centre’s services include re-
source efficiency services (energy, 
water & wastewater audits, waste, 
and circular economy resource 
mapping), capacity building and 
green financing.

● The Centre also organizes ex-
pos and the Energy Management 
Awards to recognize and award the 
best performing industries. This is 
aimed at increasing awareness on 
energy efficiency, sustainability, re-
newable energy, and circular econ-
omy.

E. Inclusivity and Bridging the gen-
der Gap

● KAM hosts the Women in Manu-
facturing (WIM) Programme, which 
provides a platform for women to 
network, be mentored and to im-
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Local policymakers, enforcement 
authorities and manufacturers find it 
difficult to align local legislation with 
international standards due to this 
information asymmetry. 

Even when there is a fair under-
standing of the sustainability re-
quirements from global brands, poor 
access to finance and inadequate 
technical capacity thwart better 
compliance.

It is in line with this that we recently 
launched The Sustainability Report 
for Textile and Leather sectors in 
partnership with the International 
Trade Centre (ITC).

The Reports are set to guide industry 
players and policymakers, in align-
ing their manufacturing processes 
and policy, with global trends.

At the Kenya Association of Manu-
facturers, we house the Center for 
Green Growth that has progressive-
ly been able to support our mem-
bers on their sustainability journey.

Please let us know more details 
about Kenya Association of Man-

ufacturers

KAM is a Business Member Orga-
nization established in 1959 repre-
senting value-add companies and 
associate services in Kenya. The 
Association provides an essential 
link for cooperation, dialogue and 
understanding with the Government 
and other key stakeholders

KAM serves its members through its 
14 different sectors including Tex-
tiles and apparel and has a physical 
presence in 7 regions in Kenya. Its 
mission is to promote competitive 
and sustainable local manufactur-
ing.

KAM promotes trade and invest-
ment, upholds standards, encour-
ages the formulation, enactment 
and administration of sound policies 
that facilitate a competitive business 
environment and reduce the cost of 
doing business.

The Association houses the Glob-
al Compact Network Kenya and its 
CEO – Ms. Phyllis Wakiaga is the 

Network Board Chair.

The various ways in which KAM 
supports its members include:

1. Policy Advocacy including:

● Fact-based policy advocacy with 
Government and its agencies on 
various issues such as taxation, 
trade infrastructure, energy, illicit 
trade and regulations, among others

● Engagement at the county level

● Business information on trade 
agreements under various regimes 
including East African Community 
(EAC), Common Market for Eastern 
and Southern Africa (COMESA), 
South African Development Corpo-
ration (SADC), Africa Growth Op-
portunities Act (AGOA), Africa Con-
tinental Free Trade Area (AfCFTA)

● Technical advice on taxation and 
fiscal policy

● Access to regulatory and compli-
ance requisites to set up business-
es, and

● Promotion of ethical business 
practices

2. Enhancing competitiveness & te-
nacity

● KAM offers various Business De-
velopment and Competitiveness 
Services that are tailored to build 
competitiveness, productivity, resil-
ience and support the manufactur-
ing sector’s journey to green growth.

These include:

A. Securing the Future of Work

● The Manufacturing Academy

○ KAM hosts the Manufacturing 
Academy: The Manufacturing Acad-
emy provides technical and/or spe-
cialized management training and 

86



Middle East and North Africa Textile Journal

 How do you evaluate Kenyan 
government policies and support 
of the textile sector?

● The policy environment has a vi-
sion for the sector under the Kenya 
Industrial Transportation Program, 
Big 4 Agenda and The Vision 2030.

● However, there are various factors 
that continue to hinder the growth of 
the manufacturing sector. Our core 
issues remain competitiveness and 
productivity without which, the local 
manufacturing sector shall not be 
able to venture into local and export 
markets.

● Our Manufacturing Priority Agen-
da 2021 identifies some of the key 
issues we see as hindering the com-
petitiveness of Kenya’s manufactur-
ing sector. Some of these include 
overbearing and constantly shifting 
regulation, cost and consistency of 
energy, transport and logistics costs.

● Unfortunately, the increased cost 
associated with these added to the 
price of a final product, hinders our 
competitiveness.

● As Kenya boasts itself of its con-
tinued excellence in Ease of Doing 
business, we are also pushing the 
government to address the Cost of 
Doing business accordingly.

African countries are facing a big 
problem with second-hand cloth 
and garments that they import to 
their country. What is your plan 
against this in Kenya? And how 
does it affect the Africa textile 
and garment industry?

The value of imported secondhand 
clothes, commonly referred to as 
Mitumba, rose to Kshs 18 billion 
and 184,377 tons as at the end of 
2019 (KAM). In its initial years, sec-
ondhand clothes provided access 
to clothing for the less privileged in 
Kenya and the larger world.

However, it is worth noting that mi-
tumba trade has over time been 
used by scrupulous traders to im-
port and export new clothing dis-
guised as second hand. 

This creates a big loophole that fur-
ther erodes the competitiveness of 
the locally manufactured textiles 
and apparels products through un-
fair competition

We advocate for strict enforcement 
of customs and standards measures 
so as to ensure that the secondhand 
trade is regulated appropriately and 
only genuine second-hand is al-
lowed in the country; thus, creating 
a fair playing field.

Today sustainability and green 
products are a must and unfortu-
nately textile is one of the most 
polluting industries. How can we 
improve sustainability in the tex-
tile industry? What is Kenyan tex-
tile and garment manufacturers’ 
sustainability policy?

Kenya has a good level of sustain-
ability; explaining the reason to why 
the country has been able to attract 

and retain top buyers across the 
world

The international leather and textile 
value chains are making concert-
ed efforts towards going green and 
reducing their ecological footprint. 
Most of this change is being driven 
by large global fashion brands, who 
require the suppliers in their supply 
chains to adhere to internationally 
agreed standards on wastewater 
and chemical management.

For East African businesses, be-
ing unable to comply with these 
standards creates a risk of being 
left out of global supply chains and 
represents a high cost in missed ex-
port market opportunities. It is thus 
of paramount importance, both en-
vironmentally and economically, to 
empower East African businesses 
in improving compliance.

Despite the presence of compre-
hensive global standards and best 
practices, such as those promoted 
by international initiatives, an under-
standing of the necessary steps to-
wards compliance is lacking in East 
Africa.
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in the textiles and apparels sector 
value chain. The situation is not dif-
ferent 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 chang-
es in the global manufacturing, con-
sumption and sourcing dynamics; 
Kenya lies at a good position to turn 
the waves into energy that will pro-
pel the country to the next textiles 
and apparels manufacturing frontier.

● The Sector has so far been able to 
attract reputable global buyers and 
investment. 

There are also strategic policy and 
infrastructural developments that 
seek to place Kenya as the regional 
hub for the manufacture of textiles 
and apparels.

● With the adoption of Export driven 
trade; the textiles and apparels sec-
tor has been prioritized as a growth 

sector with the European Union, 
American and African market being 
priority markets.

● Kenya has been able to sustain 
its position as the top apparels ex-
porter to the United states under 
the AGOA progam and is looking to-
wards scaling up this success.

Kenya has a big potential in the 
textile sector, why should inter-
national investors invest in the 
Kenya textile market?

There are various reasons as to why 
investors should tap into the Kenya 
Textile market. These include:

○ Availability of highly trained/ train-
able labour

○ Productive workforce

○ Preferential access to the USA, 
EU, UK, EAC, COMESA and now 
the African continent

○ Market-driven economy

○ Efficient logistics link to the global 
world

How many textile and garment 

manufacturers are active in Ken-
ya?

About 30 big manufacturers focus 
on the Export markets outside Afri-
ca. Over 500 big and medium-sized 
domestic companies focus on local 
and regional markets and numerous 
other smaller players in the informal 
sector.

Please explain more about import 
and export numbers in Kenya tex-
tile and apparel sector.

Kenya imports about USD $ 
833,000,000 of textiles and apparel 
with apparel being about 30% of this 
value.

● Of the high-volume imports are 
fabrics for use in the manufacture 
of apparel for export purposes. 
This presents an opportunity for the 
country to provide fabric inputs to 
the export-oriented industry by ad-
dressing the competitiveness gaps 
facing the local textile sector.

● On the other hand, Kenya exports 
textiles and apparel worth about 
$500,000,000 with the bulk of this 
being Apparel Exports under the 
AGOA regime.
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Interview with Mr Abel Kamau – 
Kenya Association of Manufactur-
ers (KAM) Sectors Executive

By: Behnam Ghasemi

How do you evaluate the textile 
and garment industry in Kenya?

The textiles and apparels sector is 
the most labour intensive sector of 
the manufacturing industry. It has 
the ability to create a large num-
ber of employment opportunities 
within a short duration of time. This 
explains the national and regional 
special focus on the sector.

The development of the sector’s 
farm–fashion value chain presents 
the country with immense opportu-
nities in cotton farming, textile mills 
and apparel/fashion industry.

First, the sector is considered as a 
creator of mass employment across 
low to high skill sets. A fully devel-
oped value chain has the capacity 
to employ about 10% of the coun-
try’s population. Additionally, cotton 
farming and apparels manufactur-
ing are very labour intensive; thus 
being a source of much-needed 
employment opportunities. The val-
ue 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 indus-
try. Kenya as at now is the largest 
exporter of apparel under AGOA 
with about Ksh. 47billion worth of 
exports in 2019 and Ksh 39 billion 
in 2020.

With the changes in the global ap-
parels sourcing supply chain in the 
world, Kenya has been able to at-
tract a substantial number of world 
buyers and these figures can grow 
when we enhance our competitive-
ness and diversify our markets.

Lastly, the sector provides an op-
portunity for the enhancement of 
industrialization within the country 
and region through forwarding and 
backward linkages with other eco-
nomic sectors.

What do you think about the fu-
ture of the textile and garment 
industry in Africa in general and 
Kenya especially? 

● 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 
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