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مــدیـر مسئـول :علی همتـــی
رئیس شورای سیاست گــذاری :داود ربیـــع
سـردبیـــر :الهـــام رشیفــی
شــورای سیـــاست گـــذاری :علیرضــا نــوری ،حسن همتــی ،علی همتـــی
اعضای هیئت علمی:
دپـــارمتــان معمــاری داخلــی :دکتــر عبدالرضـا محسنـی
دپارمتان صنایع چوب و کاغذ :دکتــر داود ربیــع
دپارمتـان تکنولـوژی صنایع نســاجی :دکرت احسان اکرامی
دپارمتان مبلامن :دکرت حمیدرضــا عـــدالت
اعضای هئیت تحریریه :داود ربیع ،علی همتی ،الهــام رشیفی
همـراهان ایــن شمـاره :مهدی صفــی ،محمد لطفی نیا ،سیدمحمد مقدسی ،قاسم نوری،
زهرا صفایی ،مهشید طاهری ،رشوین سیاح سینا ،لیال عبدی
ویــــــراستـــار :الهـــام شــریفـــی
متـــرجــــــم :ســاســان مظفــــری
صفحــه آرا و گــرافیست :زیبـا صــدقی
لیتــوگــرافـی ،چـــاپ و صحـــــافی :چاپ کامیاب
ناظر چاپ :احسان رامی مقدم
نشانی دفرت نرشیه :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان بخارست ،کوچه ی نهم ،پالک 7
تلفن دفرت نرشیه02188556250 /02188719005 :
مسئولیت کامل مطالب نگـــاشته شده ،بر عهده ی نگارندگان می باشد .نرشیه هیچ گونه مسئولیتی
در برابر صحت و سقم مطالب تخصصی مندرج ندارد.
هرگونه استفاده از مطالب نرشیه ،رصفا با ذکر منبع بالمانع است.

آنچه در این شماره میخوانید...
.4ســخن رسدبیــــر .6خودکفایــی ،هــدف نهایــی «ا ُیــاز»  .8معناپــردازی از طریــق تداعــی «کیفیــات
بــری» در اســتفاده از پارچــه هــا جهت شــکل گیــری فضای داخلــی  .16بـــازدید مقامــــات دولتی
از مجموعــه جهــان اروم ا ُیاز (زمســتان .20 )1400آشنایـــــی با ویژگی هـــــای ثبـــاتی پـــارچه های
ی صنایع نســـاجی و صنایع مبلمـــان در
مــورد استفـــاده در صنعــت مبلامن  .24آشــنایی با رشــته هـــا 
هرنســتان هــای فنــی و حرفــه ای کشــور  .26الزمــــه های کیفـــی مبلمـــان جهــت ورود بــه اتحادیه
اروپـــا  .36ا ُیــاز در منایشــگاه هافکــس« .40 2022آداک پریمیــوم» محصــول ایرانـــی ،کیفیــــت
جهـانـــی  .44ســابقه بافندگــی دســتی در جهــان  .48هامیــش « ُمـــد آفریــن»  .50ا ُیاز در منایشــگاه
ایرانتکــس  .52تــولیـــد منسوجـــات رومبلــی  .57معرفــی کتاب  .58منایشــگاه :جایــگاه و اهمیت
نقــش آن در صنعــت « .62نیلپـــر» در بـــازار مبل خانگی ایـــران
از متامــی صاحــب نظــران و عالقــه منــدان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت همــکاری بــا نرشیــه و
ارســال مطالــب ،از طریــق پســت الکرتونیکــی بــه نشــانی زیــر ،اقــدام فرماینــد:
mag@oyaz.ir

سخـن سردبیــر

ایــام ،ز دیدار شماینــد ،مبــارک
ّ
مهندس الهــام شریفـی  /سردبیــر
کارشناس ارشد صنایع چوب و مبلمان
اینک بهار به دروازههای شهر طبیعت رسیده و حضور سبزش ،رستاخیزی دوباره در پهنه ی گیتی برپا می سازد .باز ،عالَم و آدم،
ِ
طبیعت سرزمین مان ،میالد شکوفه ها
خندان و شــتابان به استقبال بهار میروند و سرمست و پرنشاط از دست افشانی و پایکوبیِ
را جشن میگیرند.
ِ
خاک زمین مان ،نفسی تازه میکند .برگها ،رخت سبز می پوشند و گلها لبخند میزنند...
سال مان ،نو میشود.
در طمطراقِ ورود بها ِر نو ،ذهن و قلب ما آدم ها نیز ،ناخودآگاه به وجد می آید .نور شعفی ،در درون مان سرازیر می شود .هیجان
و دل شــوره ای غریب ،در وجودمان به چرخش درمی آید .گویی اضطراری شــیرین ،در پیش اســت؛ در گرماگرمِ این شادیِ دل
نشین ،بی تردید دغدغهی مهم فکرمان ،اندیشیدن به تصمیمات کوچک و بزرگی است که در سر ،داریم :کارهایی که ناتمام مانده
و کارهایی که هنوز شروع نکردهایم...
چطور اســت برنامه ریزی امسال مان ،جور دیگری باشد؟ به دور از ترس برای آینده؛ بدون نگرانی برای چگونه و چطورها؛ بدون
ناخوب روزگار...
تمرکز به خبرهای
ِ
ِ
ج
کمی آهســته تر حرکت کنیم .نگاه مان را از ســنگالخ های کوچک و
بزرگ مسیر مان برداریم .سر ،بلند کنیم و ببینیم درختان کا ِ
کنار جاده ،چه کرده اند که همیشه سبزند؟...
دفتر برنامه یِ ســالیانه مان را ببندیم .خط کش و مترمان را کنار بگذاریم .نگرانِ بی خبر ماندن از رگبا ِر خبریِ خبرگزاری های دنیا،
نباشیم .به یُمنِ قدم های بهار ،خانه ی وجودمان را بتکانیم .گرد و غبا ِر دلشوره هایِ پنهان مان را از در و دیوار ذهن مان پاک کنیم.
ِ
ِ
چســب
با گرمای دل
ِ
ح الهی مان ،جشنِ
خورشید درون مان ،یخ های ناامیدی را بشکنیم و در سرزمینِ
مقدس درون مان و در پنا ِه امنِ رو ِ
«تح ّول» بر پا کنیم؛
ِ
موهبت باشکو ِه زندگی ،چه باید کنیم؟ بیندیشیم که سالمِ هر لحظه ی زمین،
قدری به دور از هیاهوی زمان ،سکوت کنیم تا یادمان بیاید با
درو ِد همیشــگیِ آسمان ها و تکرار حیرت آو ِر هر ساله یِ رنگ به رنگ شدن طبیعت ،می خواهد کدام داناییِ فراموش شده مان را،
به یادمان آ َو َرد؟ ...بیندیشیم.
ِ
ِ
جدید روزگار ،برای زمینِ عزیزمان ،آرامش؛ برای جانِ
طبیعت مان ،طراوت؛ برای آبیِ آسمان هایمان ،درخشش؛ برای
در چرخش
ِ
وســعت دریاهایمان ،زالل؛ برای گندم هایمان ،برکت؛ برای ســرزمین هایِ دور و نزدیک مان ،صلح و شادی؛ برای قلب هایمان،
عشق؛ برای دست هایمان؛ گرما؛ برای پاهایمان ،توان؛ و برای مردمانِ جهان ،فرصتی نو برای بیدار شدن ،شوری بزرگ ،برای بهتر
زیستن و آرامشی وسیع ،برای حظ بردن ،آرزومندم.
باد مبارک ،تو را ،سالِ نو و سال ها

گردش ایام و دَهر
ِ
وفق مـرادت َر َود،
ِ
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خودکفایی ،هدفنهایی« ُایاز»
قاسم نوری  /مدير فروش مجموعه ی «جهان اروم اُياز»
آقای «قاســم نوری» مديریت فروش مجموعه ی «جهان اروم ا ُياز» ،از ســال  1376در زمينه ی فروش پارچه ی رومبلی شروع به

فعاليت نموده و از ابتدای شروع به کار مجموعه ی عظیم «ا ُیاز» ،همکاری خود را به عنوان مدير فروش آغاز نمود.
با ایشان به گفتگو نشستیم و (به لحاظ تجارب و تسلطی که در بخش توزیع و فروش پارچه ی رومبلی دارند )،سواالتی در این زمینه
جویا شدیم .با هم سخنان حاوی نکات کاربردی ایشان را می خوانیم:
ایشان هدف مجموعه ی «ا ُياز» از ورود به بخش تولید پارچه ی رومبلی در بازار ايران را چنین بیان کرد:
با توجه به سابقه و تجربه ی چندین ســاله ی موسسین این مجموعه ،در زمینه ی تجارت و خرید و فروش پــارچه و نیز حضور منظم
و به روز آن ها در نمایشگاه های بین المللی نساجی ،کم کم این سوال ایجاد شد که به چه دلیل ،با وجود سطح وسیع نیاز مصرف کننده
ی داخلی (تولیدکنندگان بزرگ مبلمان و مصرف کنندگان خرد) به پارچه ی مبلمان ،سرمایه گذاران و صنعت گران در این زمینه فعالیتی
نداشته و بخش اعظم نیاز بازار ،از خارج از ایران و از طریق واردات ،تامین میگردد؟
پاسخ به این سوال و داشتن انگیزهی باال در جهت رفع محدودیت تولید ایرانی ،بنیان گذاران «ا ُیاز» را بر آن داشت تا اقدام به تاسیس این
مجموعه ی بزرگ نمایند تا بخش بزرگی از وابستگی مصرف کننده ی ایرانی به بازارهای خارجی ،کاهش یابد.
وضعيت توليد و مصرف پارچه در بازار ايران (به ويژه محصوالت ا ُياز) را این چنین توصیف نمودند:
در حال حاضر به دلیل رشد صنایع مبلمان ،به ویژه در سال های اخیر ،میزان مصرف پارچه نیز متعاقبا افزایش چشم گیری داشته است.
از سوی دیگر ،این امر منجر به رشد قابل توجه صنعت نساجی در کشورمان شده است.
در بخش تولید پارچه های تار و پودی ،تولیدکنندگان باتجربه و توانمند صنعت نساجی ایران ،به ویژه در استان یزد ،توانسته اند به نتایج
خوبی دست پیدا کنند؛ به طوری که تنوع محصوالت تولیدی ،تولیدکنندگان مبلمان (به ویژه انواع کالسیک) را قادر ساخته تا به جای
خرید کل پارچه ی مصرفی خود ،از بازارهای خارجی (مخصوصا چین و ترکیه) ،بخش قابل توجهی از پارچه های پرنقش یا گل دار
مورد نیاز خود را ،از داخل کشور تامین نمایند.
در زمینه ی تولید پارچه های رومبلی تاری حلقوی نیز ،مجموعه ی «جهان اروم ا ُیاز» ،گام بزرگی برداشته و با به کارگیری دانش روز
دنیا در کارخانه ای به مســاحت حدود  50هزار متر مربع ،توانســته است سهم  70درصدی در تامین این نوع پارچه ،در بازار داخلی
داشته باشد و به لطف خدا اکنون ،محصوالت «ا ُياز» جايگزين مناسبی نسبت به محصوالت مشابه وارداتی ،محسوب می شوند.
«ا ُیاز» ،چشــم انداز صادرات محصوالت خود را چگونه می بیند؟ این موردی بود که مدیر فروش «ا ُیاز» در پایان صحبت های خود،
به آن اشاره نمود:
با توجه به روند روبه رشد توليد محصوالت «ا ُیاز» ،در حال حاضر کيفيت این محصوالت ،اغلب حتی باالتر از اجناس وارداتی مشابه
است .اميد است با تکميل فاز دوم کارخانه و افزايش ميزان توليد ،در آينده ای نزديک با حمايت مسئولين ذيربط ،صادرات در سطح
گسترده ،جزو دستاوردهای بزرگ مجموعه ی «ا ُياز» باشد.

OYAZ
textile
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قسمت اول

معناپردازیازطریقتداعی

«کیفیات بصری»

در استفاده از پارچه ها

جهتشکلگیریفضایداخلی
دکتر عبدالرضا محسنی ،عضو هئیت مدیره و کمیته ی علمی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران
مهندس زهرا صفایی ،کارشناس ارشد معماری داخلی

درسرآغــاز به گفتمانی در مورد تصــویر فضــای
معمــاری مقابل (شکل  )1می پردازیم:
آیا معمار داخلی از طراحی این فضا هدف معنایی

خاصی داشته است؟

پارچه در این تصویر چقدر به تداعی هدف معنایی
طراح کمک میکند؟

این فضا چه حسی را به مخاطب القا می سازد؟

درگـــاه
ِ
ماتریس ادراک فضایی خود ،فهم می کند و از
انســان ،سکنا گزیدن را از طریق
طریق پیدا کردن شرایط سکونت ،شخصیت مییابد .بنابراین از دیرباز برای ایجاد
ِ
ِ
آســایش خــود ،به مرزبندی اطراف خــود ،برای زندگی
وضعیت
حس آرامش و
پرداخته اســت .تاریخچه ی این انگاره ی درونی ،در ذهــن او به روزهای آغازینِ
حضور بشر ،روی سیاره ی زمین باز می گردد .به مرور ،این مرزبندی های فیزیکی،
بستر تحقق مرزبندی های عقالنی و منطقی میگردند .انجام مرزبندی برای مکانی
با یک هدف و منظور خاص ،نوعی هویت بخشی به آن مکان محسوب میشود.
معنای «فضای داخلــی» ،در واقع فراتر از تعاریف عمومی و به قول هایدگر« :آن
چیزی است که مکان ،برای آن ساخته شده است» و به یمنِ وجو ِد فضای عملکردی
و ذهنی است که« ،مکان» بنا میشود.
به بیان دیگر ،معماری داخلی را باید هنر آفرینش فضای داخلی (مکان با هویت) و نیز
توصیف درونی ســاختمان دانســت که مرتبط با کیفیت های فیزیکی مکان و بیان
ویژگی های معنایی فضای معماری ،معنایی و عملکردی می باشد .فضایی که ضمن
خلق محیطیجذاب برای ساکنین ،بتواند بیشترین کارایی و راحتی از لحاظ عملکردی
و باالترین اثرگذاری معنایی را بر روی چشم و ناخودآگاه مخاطب داشته باشد.
معمــاری داخلی ،به عنوان تعیین کننده ی محدوده برای فضای داخلی ،آن چیزی
نیست که توقف را به همراه داشته باشد؛ بلکه آن چیزی است که سایر موضوعات
و وســایل ،حضور داشتن خود را در آن ،از سر میگیرند .فضاهای داخلی یکی از
بزرگترین نیروهای درهمتنیدگی اندیشــه ها و خاطرات و رویاهای انسان به شمار
می روند.

شکل  -1طراحی داخلی یک ویال از Canggu Home

شکل  -2نقاشی های دیواری غار السکوا -فرانسه

شکل  -3تکامل از طریق کهن الگوی ماندال در مسجد عتیق اصفهان
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ناخودآگاه به مثابه معنا
اگر معماری داخلی را به عنوان موجودی زنده به نام «فرم» در نظر بگیریم،
«ماده» ،ناخودآگا ِه این فرم اســت .فقط ماده اســت که میتواند عهده دار
احساسات ،معناهای ذهنی و بیان های چندگانه ی فرم باشد .همه ی موادی
که معمار داخلی به عنوان ابزار کار ،در دســت ذهن خود دارد ،تا در حین
فرایند طراحی ،با آن ها محدوده ی «مکان» را شکل دهد ،مطمئناً دارای زبان
خــاص خود هستنــد و از دگردیسی مــواد و زمان چنــد الیـــه ،سخن
می گویند .به طور مثال ،ســنگ از دوام و خاســتگاه جغرافیایی دوردست
خود ،آجـــر از زمین و آتش و برنز از فرآیندهای باســتانی ریخته گری و
تحمل تنش های حرارتی باال در کارخانه و چوب از دورههای زمانی متعدد
خود قصه می گویند .این گونه اســت که گاستون باشالر می گوید« :هیچ
کس نمیتواند با ا ٌبژه ها عمیقاً رویاپــردازی کند .برای رویاپردازی عمیق،
حضور مواد الزم اســت» .در اینجا حافظه ی تاریخی مواد و مصالح می
تواند به مثابه نوستالژی یا حتی قوی تر ،به مثابه کهن الگو ،وارد فرآیند طرح
پردازی مکان شده و مکان را از فضای عملکردی صرف ،به فضای معماری
زنده با ذهنی خاطره دار و هدفمند تبدیل نماید.
در ایــن میان« ،پارچه ها» به عنوان یکی از خیال انگیزترین موا ِد متشــکله
ی فضــای داخلی ،چه از لحاظ فرآیند تهیه و چه از لحاظ انعطاف ،جهت
معنادهی به فضا ،مورد توجه خاص معماران داخلی قرار دارند.
پارچه ها ،بیانی چند وجهی از فرآیند بافت خود ،ارائه می دهند؛ از یک سو
در خصوص جان دو بخشی خود ،که ترکیبی از دو رشته تار و پود است و

شکل - 5شخصیت مینیمال و انتزاعی فضای داخلی به کمک نقش و بافت پارچه-برگرفته از سایت ©Mural U

هرکــدام هویت و حالت و جهتی دارند و وجه دیگر ،در رابطه با نوع بافت،
که بیان گر چینش و برهم کنش درونی دو بخش خود یعنی تار و پود است.
هم چنین باید اذعان نمود پارچه به دلیل انعطاف و نرمی ،یکی از سیال ترین
مواد و مصالح معماری داخلی مکان اســت ،که میتواند اشکال مختلفی از
«بودن» را به منصهی ظهور بگذارد .بنابراین یکی از مصالح منعطف ،که در
ارتباط با سبک های معناگرایی متفاوت ،در معماری داخلی تغییر میپذیرد،
تا با تغییر خود به تغییر ســبک و ترند طراحی فضای داخلی و به تبع آن ،به
تغییر معنا بپردازد ،پارچه است.
معمــار داخلی در مجموع میتوانــد برای جزئیات ،مــواد داخلی و اثاثیه
ســاختمان و نیز رنگها و پوشــانه های داخلی و حتی وسایل کوچک تر
داخلــی ،هر کجا که به معنایی از لطافت و بافت نیاز داشــت ،از پارچه ها
استفاده ای هنرمندانه و حتی معناگرایانه انجام دهد.
استفاده از بافت ،بدین معناست که علاوه برحس بینایی ،می توان حس لامسه
را به معماری دعوت نمود .همان گونه که پارچه های مخملی می توانند حس
آرامش و پارچه های حصیر بافت ،حس سرسختی و طبیعت مندی را نمایش
دهند .می توان گفت از خواص لمســی موجــود در جان پارچه ،معنا برون
تراود.

شکل  -4تداعی حس لطافت با انتخاب مناسب جنس پارچه -استفاده از بافت لمسی میتواند حس المسه را در کنار حس بینایی درگیر کند -دیزاین برند collaborates V
شکل  -5مصالح می تواند به مثابه نوستالژی یا حتی قوی تر ،به مثابه کهن الگو وارد فرآیند طرح پردازی مکان شود  -طرح
از معمار Eduard Galkin
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مبانی هنر یا شخصیت فضا
با گذر از ناخودآگا ِه مکان که در واقع همان ماده (در اینجا = پارچه) اســت و
معمار در تــداعی معنـــا ،از طریق آن محدود به متریـــال های ساختمـــانی
می باشــد ،الزم است گامی به جلو برداشــته و به واکاوی شخصیت فضا از
طریق پرداختن به «مبانیِ هن ِر تجسمی» در طراحی مکان بپردازیم.
پارچه به عنوان یکی از بســیار مصالحی اســت که در طراحــی مکان مورد
اســتفاده قرار می گیرد .در واقع این ماده در کنار سایر مواد ،قطعه ای از بسیار
قطعات پازل «ایگو» یا «شــخصیت» فضا را تشــکیل میدهــد؛ اما نحوه ی
قرارگیری ،شــکلِ ساختار ،بافت ،رنگ و طرح این پارچه در تعیین شخصیت
مکان و به بیان ساده تر ،سبکشناسی و تداعی معنا در معماری داخلی بسیار
موثر است .می توان این گونه اذعان نمود که ،خودآگاه یا شخصیت ساختمان
کامالً به دست طراح و با ابزار معناییِ «مبانی هنر تجسمی» ساخته می شود.
هنرهای تجســمی از جمله معماری و معماری داخلــی ،از تجارب اولیه ی
انســان از بودن در جهــان ،مانند تجربه ی گرانش و مــاده ،عمودیت و افقی
بودن ،مرکز زمین و آسمان ،طبیعت و فرهنگ ،منظر زمین و دست ساخته ها،
ی گوید.
فردگرایی و جمع گرایی و گذشته و حال ،سخن م 

یعنی به نوعی ،حس زیبایی شناسی مخاطب را که تحت تاثیر برداشت های
حسی و شهودی او از طبیعت و زندگی قرار دارد ،به میدان بیان بصری
و چند حسی خود دعوت می نماید.
به طور کلی در هنر تجســمی ،به ویژه معماری ،فــرم های پایه (دایره_
مربع _ مثلث) و نیز جهات و اعداد پایه ،صراحتاً یا به مثابه انگارههای
نهــــان ،بر نظم و سازماندهی در زیر الیه ی مشـــاهده ی آگاهــانه،
حکم فرمایی میکنند.
شــکل های هندسی پایه در طول تاریخ ،در میان فرهنگ های مختلف،
واجد معانی نمادین متعددی هستند؛ اما به نظر میرسد کیفیات و تاثیر
ادراکی ناب شــان ،به ویژه در مورد کاربردشان در دوران مدرن ،اهمیت
بیشتری دارد.
شــناخت و تحلیل آثار هنری ،نیاز به زبان و ادراکات مخصوص به
خود دارد .دانســتن مبانی و قواعد هنرهای تجسمی ،شناخت زبان
هنر و ِ
درک صحیح از مفاهیم هنری و انتقال صحیح مبانی و واژه های
هنری و در کل مقوله ی هنر ،نیازمند الفبایی اســت که به آن «مبانی
هنر تجسمی» میگویند.
این مبانی شامل عناصر بصری ،یعنی :نقطه ،خط ،سطح و حجم (که
شکل دهنده ی طرح پارچه هستند) و کیفیات بصری ،از جمله :تعادل،
تناسب ،توازن و ریتم (به عنوان عامل استحکام بصری عناصر در طرح
پارچه) می باشند.
عناصر بصری (وسایل هندسی خلق اثر هنری) را می توان از طریق
یک پیوســتار ذهنی ساده ،به خاطر ســپرد .توضیح آن پیوستار ،به
این صورت است:
کوچــک ترین واحد ترســیم و تجســم در هنر « ،نقطه» اســت که
میتوانــد به عنــوان یک واحد بصری جذب کننــده ،در کادر قرار
گیرد و ابعاد نقطه نســبت به کادر ،معموالً فضای کمتری را اشغال
میکند.
نقطه در صورت حضور در مرکز کادر ،ســاکن و ایســتا است؛ اما در
صورت حرکت به گوشه های کادر ،دارای حرکت و جهت میشود.

شکل (- 6مفهوم نقطه) صندلی ها در کنار خطوط عمودی
در کنار هم در یک سکانس برای نمایش تمرکز بصری -تصویر از برندchair-lounge

این حرکت ،اگر ممتــــد و پیوسته در یک جهت اتفـــــاق
بیفتد« ،خط» را ایجــاد می کند و در واقع ،امتداد نامحدود
نقطــه را خط می نامیم.خط ذاتــاً دارای جهت وحرکت بوده
و پویا اســت و گاه به بی نهایت میــل میکند .از حرکت خط
در امتداد جهتــی غیر از جهت برداری خط« ،ســطح» ایجاد
میشود .ســطح ،همچنین محیط پیرامونی تصاویر دو بعدی
تمامی اجسام است.
ســطح اگر نسبت به کادر کوچک باشــد ،معرف نقطه است.
عنصری که از حرکت ســطح در امتــداد جهت عمود بر مرکز
سطح ،ایجاد می شود« ،حجم» است که می تواند مثبت (یعنی
واقعی) و منفی(یعنی ذهنی) باشد.
«بافت» به عنوان یکی از مهــم ترین عناصر بصری در طراحی
پارچه در معماری داخلی ،معرف سطح ظاهری اشکال زنده و
از جمله پارچه ها است .در واقع رویه و پوشانه ی اجسام و مواد
از لحاظ نرمی ،سختی ،لطافت ،زبری و صیقلی بودن ،ظاهری
منحصر به فرد دارد ،که از طریق عملکرد توأمان بینایی و المسه
فهم می شود.
ترکیب اجزاء تشــکیل دهنده ی یک اثر هنری( ،خواه چند نقش
یا الگو باشد برای طراحی پارچه ،خواه چند وسیله در معماری
داخلی) کل جدیدی را منجر میشــود که چیــزی متفاوت از
اجزاء تشکیل دهنده نخستین آن باشد.

شکل - 7ریتم در معماری -خطوط عمودی نماد ایستادگی -یادمان دیوار برلین of Chapel Conciliation
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شکل - 9با تغییر ابعاد فتوگرام ها در ترکیب بندی فضا
می توان حس عدم تعادل را در قالبی فانتزی ارائه نمود.
عکس از کاتالوگ sundance catalog

شکل  brani-desi - 8ترکیب بندی می تواند تداعی کننده ریتم ،تعادل نامتقارن یا وحدت باشد که از طریق پوشانه ی کف و سقف و دیواره ها و
پارچه مبلمان انجام می شودbreakfast-with-mondrian .

شکل - 10پارچه ی مخمل حس نرمی و حمایت و لطافت را
تداعی می کند .فضای داخلیgallery of Arches /

به این ترکیب تازه ،کمپوزیسیون یا ترکیب بندی می گویند .سرآغاز تمام آثار هنری را میتوان به ترکیب
بنــدی یا کادربندی محدود کرد .در این ترکیب بندی ،همواره مفاهیمی رعایت میشــود که ممکن
اســت به نتیجه ی کار ،وجهی موزون یا ریتمیک ،متحرک یا ثابت ،متعادل یا نامتعادل ،متناسب یا
نامتناســب ،هماهنگ یا متضاد ،ببخشد .این مفاهیم مهم که استفاده از آن ها معموالً عالوه بر علم،
نیاز به مهارت و تجربه و تمرین دارد« ،کیفیات بصری» نام دارند .کیفیات بصری را می توان یکی از
روش های مهم و هدفمند معنا بخشی و تعریف ایده در طراحی دانست.
در طراحی پارچه یا هر اثر تجســمی دیگر ،هر تصویــــر دارای جرم و وزن بصری اســت که در
محــدوده ی کادر با فضای خالی ،مقابله و کنش متقابــل دارد .همچنین کل ترکیب بندی پارچه در
رابطه با فضای معماری داخلی ،دیالوگی تازه و برهم کنشــی در مقیــــاس کالن ،برقرار میکند .به
طور مثال ،یک پارچه ممکن اســت در چیدمان فتوگرام های مرتبط با موضوعی خاص ،برای ایجاد
حس آرامش و سکون ،عالوه بر انتخاب مناسب فرم ها و رنگ ها ،از تعادل متقارن کمک بگیرد و در
کارهای دیگر ،به اقتضای فضای پر جنب و جوش یا عملکرد حرکتی ،تصمیم بگیرد از ریتم تکاملی
یا تضاد استفاده کند.
حرکت آهنگین ســاختار ،ترکیب بندیِ طرح را تنظیم می نماید و به آن تنوع می بخشــد و در ســیر
حرکت خود ،وحدتی فزاینده به عناصر این ترکیب میبخشــد .همچنین اگر دو موتیو در یک پارچه
ِ
مختلف بصری متصور می شــوند؛ لذا هر کجای کادر
یک اندازه نباشــند ،خود به خود با وزن های
قرار بگیرند ،با هم یک نسبت غیر تعادلی ایجاد میکنند.
پــس در طراحی هر پارچه ،با اندکــی تغییر در وضعیت ابعاد فتوگرام ها ،شــاهد حس عدم تعادل
خواهیم بود.

WE add
positive
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افتتاحیه ی خانه ی فرهنگ ،کار و تالش شرکت «جهان اروم ا ُیاز» با حضور مشاور محترم وزیر و سرپرست محترم اداره ی کل تعاونی کار و رفاه اجتماعی استان تهران ،سرکار خانم تهمینه دانیالی

ُ
از مجموعه ی «جهان اروم ایاز»

بازدید جناب آقای علی بابایی کارنامی | ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی

بازدید جناب آقای سهندی | مدیر کل کمیته ی امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی و هیئت همراه

بازدید جناب آقای سیداحمد علویون | مدیر عامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره ی کارخانجات صنایع چوب" آرایه های معماری رضوی"

بازدید جناب آقای حجت السالم و المسلمین سیدرضا تقوی | رئیس محترم مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان تهران

بازدید جناب آقای سعید صادقی | مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
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ثبات سایشــی پارچه ی مبلی بر اساس اســتاندارد ASTM D4157 ، EN ISO

پارچه در اثر ســایش و یا شستشو با آب و مواد شوینده و حتی تماس با عرق

پارچه به شکل متناوب در شرایط تنش و فشار استاندارد ،تحت سایش قرار گرفته

مورد ،باعث نگرانی خریداران می باشد .بنابراین داشتن ثبات رنگی استاندارد،

عالی ،خوب و یا ضعیف گزارش می شود .همچنین درصد استحکام پارچه ،قبل

داشــت که استفاده از مواد شوینده ی استاندارد نیز در دوام و ماندگاری بیشتر

 12947و یا استاندارد ملی  8332اندازه گیری میشود .در این روشهای آزمون،
و میزان مقاومت پارچه در برابر سایش ،بر اساس یکی از درجات ثبات سایشی:

و بعد از سایش اندازه گیری شده و طبق فرمول اعالم می شود.

مقاومت خمشی

ثبات شستشــو و رنگی ،بر اساس استاندارد  ISO 105، ASTM D3597و یا

استاندارد ملی  10075اندازه گیری می شود .بر این اساس ،برای تعیین میزان

صورت اســتفاده مکرر از مبل ،چنان چه پارچه ،ثبات خمشی باالیی نداشته

دستگاه مخصوص قــــرار گرفته و پس از اتمـــام فرایند ،میزان لکه گذاری

و پارگی خواهد شد.

مقاومت خمشــی پارچه بر اساس اســتاندارد  ASTM D1388و یا استاندارد

در حضور مواد شــوینده و آب ،طی مدت زمان و تحت دمای مشــخصی در

پارچه ی رنگی روی پارچه ی سفید سنجیده می شود .جهت آزمون ثبات رنگی
در اثر ســایش ،یک پارچه سفید ،تحت فشار معین و به دفعات مشخص ،بر

روی پارچه مورد نظر به حالت رفت و برگشــت کشــیده شــده و میزان تغییر

ملی  2442اندازه گیری می شــود.طول خمشی ،به عنوان معیاری برای بیان

رنگ و لکه گذاری رنگ بر روی پارچه ســفید مشاهده می شود .در این روش

هرچه طــــول خمشی پـــارچه بیشتر باشد ،مقــاومت خمشی آن باالتر است.

سنجش ثبات رنگ قرار میگیرد.

سختـــی خمشی نمونه پــــارچههایی با وزن یکسان ،محســوب میشود.

قابلیت شستشو و ثبات رنگ

آزمون ،کاالی مورد نظر یک بار در حالت خشک و یک بار در حالت تر ،مورد

برای بیان میزان ثبات رنگ پارچه ،از یک شاخص استاندارد استفاده می شود

که به آن «معیار خاکســتری» یا « »Gray Scaleمی گویند و به درجات  1تا ،5

ویژگــی مهم بعدی در پارچه های مبلی که باید مورد توجه قرار گیرد ،قابلیت

درجه بندی می شــود .عدد پنج ،بیان گر ثبات رنگی عالی است و عدد یک،

درجات اهمیت متفاوتی برخوردار اســت .به عنوان مثال اگر شما از مبلمان

باید مقدار اســتاندارد ثبات شستشویی پارچه های مبلمان در برابر آب و مواد

شستشو و ثبات رنگی پارچه هاست که با توجه به محل استفاده ی مبلمان ،از
در یک رستوران استفاده کنید ،نیازمند ثبات رنگی باالتر در پارچه هستید؛ در

نماینده موسسه بین المللی استانداردهای اکوتکس در ایران

پارچه ی مبلی امری بسیار مهم است.

از دیگر خواص مهم پارچه های مبلی ،ثبات خمشــی آن هاســت .در هر بار

باشد ،در قسمت هایی که بیشتر تحت تنش قرار گرفته باشد ،دچار گسیختگی

دکتر احسان اکرامی

از نکات مهم در تولید یک پارچه ی مبلی به شمار می رود .هرچند باید توجه

ثبات شستشــو پارچه ،پارچه ی مورد نظر همراه با پارچه ای از جنس خودش،

نشســتن و برخاستن از روی مبل ،پارچه مبلی تحت خمش قرار می گیرد .در

آشنایـــی با ویژگی هـــای
ثبـاتی پـارچه هـــای مورد
استفـاده در صنعت مبلمان

بدن ،ممکن است رنگ خود را از دست داده و از کیفیت آن کاسته شود که این

حالی که برای مبلمان مورد اســتفاده در منزل ،ثبات رنگی و مقاومت پایین تر
در برابر شستشو نیز قابل قبول خواهد بود.

بیان گر ثبات رنگی ضعیف می باشــد .بر اساس استاندارد موسسه اکوتکس،
شــوینده ،حداقل برابر  ،3مقداراســتاندارد ثبات رنگی پارچه خشک در اثر

ســایش ،حداقل  4و مقدار استاندارد ثبات رنگی پارچه در تماس با عرق بدن
(اسیدی و قلیایی) ،حداقل در محدوده  3تا  4باشند.

امروزه مبلمان دیگر تنها یک وسیله ی زینتی ساده در منازل و محیط کار نیست ،بلکه از کاال های مصرفی مهم به

شمار رفته و عالوه بر شکل ظاهری ،آشنایی با جنس و ویژگی های کیفی پارچه های به کار رفته در آن نیز ،تبدیل به
امری ضروری شده است .در این نوشتار به برخی از ویژگی های مهم و استاندارد های مرتبط با پارچه های مبلی اشاره

خواهد شد.

ثبات سایشی

برای انتخاب یک پارچه ی مبلی مناســب ،اولین نکته ی مهم ،ثبات سایشی آن است .افراد معموال برای مدت

طوالنی بر روی مبل می نشــینند و یا حتی گاهی روی آن دراز می کشــند .این استفاده ی مکرر از مبل ،سبب

ســایش پارچه مبلی می شود .بنابراین الزم است تا پارچه ،ثبات سایشی استاندارد و قابل قبولی داشته باشد تا
خریدار پس از مدت کوتاهی مجبور به تعویض پارچه آن نشود.

اندازه گیری ثبات سایشی بر اساس استاندارد ISO 12947
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معیار خاکستری برای سنجش ثبات رنگی پارچه

1

1-2

2

2-3

ثبات نوری
عالوه بر شستشــو و ســایش ،نور نیز می تواند به مرور زمان باعث از بین
رفتن رنگ پارچه شــود .بنابراین مهم است تا پارچه ی مبلی مورد استفاده
کــه عموما در معرض نور چراغ و یا حتی نور خورشــید اســت ،از ثبات
نوری خوب و استانداردی برخوردار باشد.
این ثبات بر اســاس اســتاندارد های  EN ISO 105-B02، AATCC 16و یا
اســتاندارد ملی  4084با قرار دادن پارچه در معرض نور اســتاندارد به مدت
زمان مشخص ،ارزیابی می شود .پارچه های مبلی باید از حداقل ثبات نوری
با درجه ی  4برخوردار باشــند .برای تعیین میزان ثبات نوری ،از «معیار آبی»
یا « »Blue Scaleاستفاده می شــود که دارای  8درجه شید رنگی است .عدد
هشــت در این معیار ،به معنای ثبات نوری عالی و عدد یک ،به معنای ثبات
رنگی ضعیف است .با مقایسه ی تغییر رنگ نمونه ی تحت نور قرار گرفته ،با
نمونه ی اصلی و تطبیق این تفاوت رنگ با مقادیر معیار آبی ،می توان درجه ی
ثبات نوری پارچه ی مورد آزمایش را ارزیابی نمود.

3

3-4

4

4-5

5

ثبات ابعادی
شستشو با آب و مواد شوینده ،عالوه بر تاثیر بر رنگ پارچه ،بر روی ابعاد پارچه نیز
تاثیر گذار است و می تواند باعث جمع شدگی یا کاهش ابعاد پارچه و اصطالحاً
آب رفتگی و یا حتی ســبب افزایش ابعاد پارچه یا شــل شدگی پارچه شود .این
موضوع ممکن است علل مختلفی مانند :رهایش فشارهای وارده به پارچه در طی
عملیات بافندگی و یا انجام شدن نامناسب عملیات تثبیت پارچه داشته باشد .آب
رفتگی پارچه ی مبلی در اثر شستشــو ،مطمئنا باعث ایجاد عدم رضایت مصرف
کنندگان خواهد شد؛ زیرا به طور جدی بر روی زیبایی مبلمان تاثیر میگذارد.
به منظور تعیین ثبات ابعادی پارچه مبلی بر اساس استانداردهای  ISO 5077و یا
استاندارد ملی  ،1242بعد از برش پارچه در ابعاد مورد نظر ،آن را به مدت زمان
مشخصی در محلول آب و مواد شــوینده غوطه ور می نمایند .پس از خروج
پارچه و خشک کردن آن ،مجددا ابعاد پارچه را اندازه گیری نموده و درصد آب
رفتگی یا شل شــدگی پارچه را گزارش می کنند .بیشینهی مقدار جمع شدگی
اســتاندارد پارچه ی مبلی 5 ،درصد و برای فاکتور شل شدگی ،مقدار بیشینه ی
استاندارد 2 ،درصد می باشد.

دستگاه اندازه گیری استحکام بر اساس استاندارد 1-EN ISO 13934

استحکام
از دیگر خواص مهم پارچه های مبلی ،استحکام آن هاست که معموال توسط استاندارد -EN ISO 13934
 ASTM D5034 ، 1و یا اســتاندارد ملی  1147-1اندازه گیری می شــوند .اگر پارچه دارای استحکام کافی
نباشد ،در مدت کوتاهی پس از استفاده ،کیفیت خود را از دست داده و دچار پارگی خواهد شد.
استحکام یک پارچه ،به اســتحکام نخ های مصرفی ،نوع بافت ،ضخامت الیاف مورد استفاده ،نمرهی نخ
الیاف استفاده شده و موارد متعددی بستگی دارد .حــداقل میـزان استحکام پــارچه مبلی بر اساس اعالم
کمیته ی اســتانداردها و دستورالعمل های پارچه ی صنایع مشــترک (Joint Industry Fabric Standards
 ،)and Guidelinesباید برابر 50پوند باشد.

اشتعال پذیری
بحث اشتعال پذیری مبلمان ،بحث دقیق ،پیچیـــده و مفصلی است
و شامل تمام اجزای به کار رفته در ساخت مبلمان ،به ویژه پارچـــه ی

آن می شــود .به دلیـل استفــــاده ی گستــرده از مبلمــان در محیط های
اجتماعی ،کاری و شــخصی و اهمیت حفظ سالمت مصرف کننده،

روش آزمون استعال پذیری بر اساس استاندارد EN 1021

الزم اســت تا اشــتعال پذیری پارچه مورد توجه قرار گیرد .در بحث
اشتعال پذیری ،عالوه بر توجه به پارچه به عنوان یک ماده سوختنی،

به ســایر نکات هم چون سرعت اشتعال ،شــعله ور شدن پارچه در

تماس با آتش ،خروج گازهای مضر و خوش مشــتعل شــوندگی نیز

تــوجه می شــود.

بنابــــراین بهتر اســت با در نظر گرفتن اهمیت موضوع ،اســتاندارد

بــودن پارچه های مبلی از جهت اشــتعال پذیری را جــدی گرفته و
آزمایشات الزم به منظور اطمینـان از استاندارد بودن این ویژگی ،در

مراکز ذی صالح مورد ارزیـــابی و تـایید قرار گیرند.

از جملــــه مهــم تریــــن استانداردهـــــای مرتبــط ،می تــوان به
استانداردهای اروپایی  EN 1021و  BS 5852و ONORM B 3825

روش اشتعال پذیری بر اساس استاندارد BS 5852

اشاره نمود.

دستگاه اندازه گیری مقاومت پرزدهی پارچه بر اساس استاندارد EN ISO 12945

پرزدهی ()Pilling
پرز دادن الياف روی سطح پارچه ،مسئلهای بسيار مهم در صنعت نساجی و تولید پارچه است .پرزدهی نه
تنها ظاهر پارچه را ناخوشــايند میکند ،بلکه موجب فرســايش پارچه نیز میگردد .میتوان گفت «پرزها»،
تودههايی از الياف در هم پيچيده هســتند كه هنگام پوشيدن يا شستشو و بر اثر درگير شدن الياف سرگردان
و آزاد بر سطوح پارچه ایجاد میشوند.
الياف آزاد ،از درون نخها بيرون كشــيده شده و در اثر اصطكاك ناشی از سايش ،به شکل گلول ه درمیآيند.
اين گلولهها توسط الياف بلندتری به نام الياف پيوند دهنده ،در سطح پارچه باقی میمانند.
جهت بررســی مقاومت پارچه در برابر پرزدهی ،آزمون اســتاندارد  2-EN ISO 12945و یا اســتاندارد ملی
 4130به کار می روند .در این آزمون ،نمونه های پارچه بر روی لوله های پلی اورتان سوار شده و به صورت
تصادفی و با سرعت چرخشی ثابت ،در یک جعبه ی چوب پنبه ای انداخته می شوند .سپس کرکی شدن و
پرزدهی پارچه پس از مدت زمان مشخصی به صورت بصری ارزیابی می گردد.
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آشنایی با رشته هــای صنایع
نســاجی و صنایع مبلمـان در
هنرستان های فنی و حرفه ای کشور

دکرت داود ربیع  /متخصص فناوری و فرآیند تولید صنایع چوب ،کاغذ ،مبلامن

بی تردید یکی از قدم های اولیه جهت پیشرفت صنعت و تولید در هر کشور ،توجه به آموزش های

علمی کاربردی و فنی وحرفه ای می باشد.
کشــور عزیزمان ایران نیز ،هم در این زمینه بسیار پیشرو و صاحب قدمت می باشد .تاسیس هنرستان
صنعتی تهران در ســال  1278هجری شمسی (به عنوان دومین مدرســه ی ایران بعد از دارالفنون و
اولین مدرسه ی فنی کشــور در اواخر دوره ی قاجاریه) و تاسیس حدود  50هنرستان فنی طی 120
سال اخیر در سراسر ایران ،نشان دهنده ی توجه ویژه ی کشورمان ،به جایگاه تربیت نیروی فنی است.
ســاخت هنرستان صنایع چوب در شــهر کوچک تفرش با عمری حدود  65سال در استان مرکزی،
نمونه ای بر این ادعاست.
چه در نظام قدیم و چه در نظام جدید آموزشی ،افراد عالقه مند به علوم فنی وحرفه ای ،از سنین پایین
(حدود 14ســالگی) ،یا جذب رشته های هنرستانی شــده و با اخذ دیپلم فنی و کاردانش ،مستقیما
وارد فعـالیت در بخش صنعت می شوند ،یا به دلیل تمایل به ادامه ی تحصیل ،موفق به اخذ مدارک
دانشگاه های فنی صنعتی (تا مقاطع دکترا) می گردند.
خوشــبختانه امروزه در کنار هنرســتان های فنی (وزارت آموزش و پرورش) ،مراکز فنی و حرفه ای،
وزارت کار و امور اجتماعی و دانشــگاه علمی کاربردی وزارت علوم و فناوری ،دست به دست هم
داده اند تا نیرو های متخصص فنی و کارآمد تربیت نمایند.

به ســراغ جناب آقای مهندس «محمد لطفی نیا» مدیر دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و
کاردانش آموزش و پرورش ،رفته و با توجه به رسالت نشریه ی حاضر ،اهداف هنرستان های فنی (زیر
مجموعه ی آموزش و پرورش) را درخصوص رشته های :نساجی و مبلمان جویا شدیم:
به گفته ی ایشــان ،هدف اصلی ،تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و تولید کشــور و تقویت
کارآفرینی با تعیین استانداردهای مهارت و حرفه ی شغلی می باشد.
ســاختار توسعه ی صالحیت حرفه ای و شــغلی گروه صنایع چوب و مبلمان در سه سطح ،به شرح
زیر تعریف گردیده است:
تربیت کارگر ماهر در ســطح اول ،تربیت کمک تکنسین در سطح دوم (در  2شاخه ی کمک تکنسین
مبلمان و کمک تکنســین ســازه های چوبی) ،تربیت تکنســین در سطح ســوم (در شاخه ی صنایع
چوب) ،تربیت تکنســین ارشد در سطح چهارم (در شاخه ی صنایع چوب و مبلمان) ،تربیت مهندس
حرفه ای در باالترین سطح ،یعنی سطح پنجم (در شاخه ی صنایع چوب و مبلمان) ،قرار گرفته اند.
در هنرســتان های صنعتی ایران ،تا پایه ی دوازدهم ،سطح سوم (تکنسین) تربیت می گردد .دوره های
فوق دیپلم پیوســته ،در دانشگاه هایی مانند شــهید رجایی ،به تربیت سطح چهارم (تکنسین ارشد) و
دوره هــــای لیسانس در دانشگاه هــــای وابسته به آموزش و پرورش ،به تربیت سطح پنجم (مهندس
حرفه ای) ،همت گماشته و فارغ التحصیالن را به عرصه ی صنعت معرفی می نمایند.
در پودمان های رشــته ی صنایع چوب و مبلمان ،تولید -1 :کابینت چوبی آشپزخانه -2مبلمان چوبی
صفحه ای خانگی(نشــیمن) -3مبلمان چوبی صفحه ای کودک و نوجوان -4سرویس خواب چوبی
صفحه ای -5مبلمان اداری صفحه ای -6در و پنجره ی چوبی -7دکوراسیون داخلی -8مبلمان چوبی
شــهری -9رنگ کاری مبلمان چوبی -10رویه کوبی مبلمان چوبی -11تعمیر و نگهداری ماشــین
آالت صنایع چوب ،جای می گیرند.
ســاختار توســعه ی صالحیت حرفه ای و شغلی رشته ی نســاجی نیز همانند رشته ی مبلمان ،تربیت
نیروی متخصص ،در پنج سطح به شرح زیر است:
سطح اول :کارگر ماهر صنایع نساجی ،سطح دوم :کمک تکنسین صنایع نساجی ،سطح سوم (شامل
پایه ی دوازدهم) :تکنســین صنایع نساجی ،ســطح چهارم (شامل پایه ی فوق دیپلم) :در دو شاخه ی
تکنولوژی نساجی و شیمی نســاجی ،تکنسین ارشد و سطح پنجم (شامل پایه ی لیسانس) :مهندس
حرفه ای در دو شاخه ی تکنولوژی نساجی و شیمی نساجی می باشد.
پودمان های رشته ی نساجی ،شامل:
 -1مقابله با آلودگی در صنعت نساجی  -2آماده سازی مواد اولیه در صنعت نساجی  -3ریسندگی
و بافندگی چاپ  -4رنگرزی و تکمیل  -5مکانیک و برق و آب در صنایع نساجی می باشند.
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امروزه اســتانداردها و مقررات ،نقش بســزایی در ارتقاء کیفیت زندگی
مردم ایفا می کنند .پیروی از سطح کیفی مشخص برای محصوالت ،باعث
تســهیل تجارت جهانی می گردد .قوانین حاکم بر یک کشور یا یک منطقه
می تواند به گونه ای تنظیم شود که پیش از این که مصرف کننده ی نهایی از
خرید و اســتفاده از یک محصول غیر اســتاندارد متضرر شــود ،با وضع
مقررات ،آیین نامه ها و تعیین ســطوح کیفی استاندارد ،از ورود محصول
فاقد کیفیت الزم به کشــور ،جلوگیری نموده و از این طریق ،ایمنی و رفاه
بیشتری برای مردم فراهم آورد .یکی از این محصوالت ،مبلمان است که به
دلیل تنوع قابل توجه و گســتردگی کاربرد آن ،دست یابی به شرایط ایده آل
(به لحاظ ســهولت تجارت جهانی و نیــز از جنبه ی اهمیت رفاه و امنیت
مردم) کار را کمی پیچیده نموده اســت .در بین کشورهای دنیا معموالً در
حوزه ی امریکای شمالی ،کشور ژاپن ،اتحادیه ی اروپا و استرالیا نسبت به
ســایر نقاط جهان ،شــاهد شــرایط ســخت گیرانه تری در مورد کیفیت
محصــوالت و خدمات هســتیم .اگر قصــد انجام صــادرات و فروش
محصوالت مبلمان به اتحادیه ی اروپــا را دارید ،این مقاله می تواند برای
شما مفید باشد.
در این مقاله به موارد زیر می پردازیم:
• استانداردهای ایمنی در برابر آتش مبلمان در اتحادیه ی اروپا
• قوانین مبلمان کودک
• دستورالعمل عمومی ایمنی محصول ()GPSD
• استانداردهای EN 1در زمینه ی مبلمان
• ثبت ،ارزیابی ،صدور مجوز و محدودسازی مواد شیمیایی () REACH 2
• مقررات چوب اتحادیه ی اروپا() EUTR 3
) 94 /62/
• مقررات بسته بندی دستورالعمل (
• الزامات انطباق با آمازون در منطقه ی اروپا
استانداردهای ایمنی در برابر آتش مبلمان اتحادیه ی اروپا
در اتحادیه ی اروپا ،دو دســته اســتانداردهای ایمنی در برابر آتش وجود
دارد :یکم ،اســتانداردهای یکپارچه ی منطقه ای که در همه ی کشورهای
اتحادیه ی اروپا قابل اجرا هســتند .دوم ،اســتانداردهای ملی که فقط در
برخی کشورها قابل اجرا هستند.

الزمــه هــای کیفی
مبلمـان جهت ورود
به اتحادیهی اروپـا
دکتر حمیدرضا عدالت
عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی چوب و کاغذ ،دانشگاه منابع
طبیعی گرگان  /دبیر کمیتهی ملی متناظر مبلامن ( )TC136

کاربرد استانداردها به موارد زیر بستگی دارد:
• نوع مبلمان (با رویه کوبی و بدون آن)
• مواد اولیه (چوب ،مواد مرکب چوبی ،پارچه ،فوم و )...
• دامنه ی استفاده (کاربری عمومی ،مسکونی یا تجاری).
چند نمونه از اســتانداردهای یکپارچه ی منطقــه ای و ملی مربوط به مواد
کندسوز کننده ی مبلمان به شرح زیر می باشند:

)1- Europäische Norm (European Norm
2- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
3- European Union Timber Regulation
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استانداردهای یکپارچه ی منطقه ای
•  :EN 1021 1منبع احتراق سیگار در حال سوختن
•  :EN 1021 2منبع احتراق شعله معادل
استانــداردهـــای ملــی
• :DIN 4 B1مربوط به کشور آلمان
• :NFP 92 – 503مربوط به کشور فرانسه
•  :BS 5 5852:1990مربوط به کشور انگلستان
• و  :CSR 6 RF 1 75 Aمربوط به کشور ایتالیا
بنابراین حوزه ی فروش کاال بسیار مهم بوده و نیاز است
قبل از اقدام به صادرات ،مقررات و الزامات آن کشــور
و منطقه مورد بررســی دقیق قرار گیرد .آزمایش اشــتعال
پذیری مبلمان ،بر روی بررسی مقاومت مبلمان در برابر
آتش ،مطابق با اســتانداردهای بیــن المللی تمرکز دارد.
به منظور اطمینان از ایمنــی محصول ،انجام این آزمون
توســط یک طرف ثالث( 7،یعنی به غیر از تولید کننده و
خریــدار) قبل از وارد کردن مبلمان و ســایر محصوالت
خانگی به اتحادیه اروپا الزامی می باشد.

4- Deutsches Institut für Normung (German institute for
)standardization
5- British Standards
6- Corporate Social Responsibility
7- Third Party
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قوانین مبلمان کودک
مبلمان کودک به مبلمانی گفته می شود که برای استفاده ی افراد زیر 14
ســال طراحی شده است .در حال حاضر ،مقررات خاصی برای مبلمان
کودک وجود نــدارد .با این حال ،برخی از اســتانداردهای  ENممکن
اســت هم چنان اعمال شوند ،یا در آینده ی نزدیک اجرا شوند .به عنوان
مثال ،اگر مبلمان کودک دارای ویژگی های بازی یا ارزش بازی باشــد،
در این صورت یک اســباب بازی تلقی شده و باید الزامات دستورالعمل
ایمنی اسباب بازی (  )2009 /48/که شامل مطابقت با استانداردهای
 EN 71می باشد نیز ،در این خصوص رعایت گردد.
برخی دیگر از اســتانداردهای  ENبرای مبلمان کودک به شــرح جدول
زیر می باشند:

موضوع استاندارد

کد و سال انتشار

مبلامن  -تخت دو طبقه برای مصارف خانگی

EN 747-1:1993

مبلامن -تخت خواب نوزاد و گهواره برای مصارف خانگی

EN 1130-1: 1996

بازی های مخصوص استفاده ی خانگی

EN 12227-1:1999

محصوالت مراقبت از کودک_نگهدارنده پیرشو

EN 12586: 1999

مبلامن_ استحکام ،دوام و ایمنی

EN 12520: 2015

اگر دستورالعمل ایمنی اسباب بازی در مورد محصوالت مبلمان کودک
اعمال گردد ،محصول ،به نشان ( CE 8سازگاری یا تطابق اروپایی) نیاز
دارد؛ زیرا برای تمام محصوالتی که در محدوده ی دســتورالعمل ایمنی
اسباب بازی قرار می گیرند ،اخذ این نشان اجباری است.

)8- Conformité Européne (Conformity European
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دستورالعمل ایمنی عمومی محصول ( ) GPSD 9
هدف  GPSDتضمین این مورد هســت که فقــط محصوالت ایمن می توانند
در اتحادیه ی اروپا فروخته شــوند .حتی اگر هیچ دســتورالعمل یا استاندارد
 ENخاصی برای نوع مبلمانی که می فروشــید وجود نداشــته باشدGPSD ،
هم چنان برای همه ی محصوالت مصرفی فروخته شــده در اتحادیه ی اروپا،
از جمله مبلمان ،قابل اجرا اســت .واردکنندگان باید ایمنی محصول را خود
ارزیابی نموده و اطمینان حاصــل کنند که تهدیدی برای مصرف کنندگان به
شــمار نیاید .این مورد را می توان با صدور یک ارزیابی که خطرات مرتبط با
محصول و دســته بندی آنها را پوشش می دهد ،انجام داد .توجه داشته باشید
که  GPSDبه مبلمان کودکان محدود نمی شود ،بلکه شامل تمام انواع مبلمان
می باشد.
• اسناد GPSD
صادرکنندگان به اروپا ،بایســتی سند ارزیابی ریسک محصول را تهیه و ارائه
نمایند که شامل اطالعات زیر می باشد:
• اطالعات محصول
• آسیب های احتمالی
• شناسایی خطرات
• سطح ریسک
• آزمون های GPSD
آزمایشــگاه های ثالث مــی توانند ایمنی عمومی محصــول را به روش های

حرفه ای ارزیابی نمایند .الزم به ذکر اســت که دســتورالعمل ایمنی عمومی
محصول( ،)GPSDجزو نشان  CEنمی باشد.
استانداردهای  ENمربوط به مبلمان
پیــروی از برخی اســتانداردهای  ENعمومــاً حالت داوطلبانــه دارد؛ مگر
این که به دلیل دســتورالعمل یا مقررات محصول ،الزم باشــد .با این حال،
اســتانداردهای  ENرا می توان در مرحله ی طراحی محصول مورد اســتفاده
قرار داد تا اطمینان حاصل شــود که محصول برای اســتفاده ،ایمن اســت.
اســتانداردهای  ،ENآن دسته از روشهای تست و روشهای اجرایی را ارائه
میدهند که جهت مورد تأیید قرار گرفتن مبلمان شــما در ســطح مطلوبی از
استانداردهای کیفی و ایمنی ،به عنوان یک مرجع عالی عمل میکند.
دســتورالعمل ایمنی عمومی محصــول ( ،)GPSDایجاب مــی کند که تمام
محصوالت وارد شــده و فروخته شده در اتحادیه ی اروپا ،برای مصرف کننده
ایمن باشــند .این مورد حتی اگر هیچ استاندارد ،دستورالعمل یا سایر مقررات
اجبــاری خاص برای محصول اعمال نشــود ،صادق اســت .بنابراین به نفع
شماست که هنگام طراحی و تولید محصوالت ،از استانداردهای  ENمربوطه
پیروی کنید.

مثال هایی از استانداردهای  ENدر زمینه ی مبلمان:
موضوع استاندارد

کد و سال انتشار

مبلامن-استحکام ،دوام و ایمنی ،الزامات میزهای خانگی

EN 12521:2015

مبلامن-استحکام ،دوام و ایمنی ،الزامات برای جداول غیر داخلی

EN 15372:2008

شیشه در مبلامن ،روش های آزمون

EN 14072:2003

ثبت ،ارزیابی ،صدور مجوز و محدودسازی مواد شیمیایی ()REACH
 REACHمحدودیت هایی را برای مواد شــیمیایی ،فلزات ســنگین و سایر
مواد مضر در تمام محصوالت مصرفی قابل فروش در اتحادیه ی اروپا ،تعیین
می نماید .به این ترتیب REACH ،در مورد محصـــوالت مبلمان نیز اعمال
می شود .برخی از ایـن مواد به شرح زیر می باشند:
• سرب
• جیوه
• کادمیوم
از آن جایــی کــه  REACHبرای تمام محصوالت مصرفی فروخته شــده در
اتحادیه ی اروپا قابل اجرا است ،اساساً همه ی محصوالت و مواد می توانند
تحت آزمون های آزمایشگاهی  REACHقرار گیرند .مانند:
• منسوجات
• محصوالت پالستیکی
• جواهرات و لوازم جانبی
• ساعت
• مبلمان
این مســئله در خصوص رنگها و روکشهای مورد اســتفاده در مبلمان نیز
بســیار حائز اهمیت اســت .چون امکان دارد این مواد ،حاوی مقادیر بیش
از حد از مواد شــیمیایی محدود شده و فلزات سنگین باشند .به این ترتیب،
ضروری اســت که تامین کننده ،مواد اولیه ی خــود را با دقت باال و پس از
بررسی های دقیق انتخاب نماید.

مقررات چوب اتحادیه ی اروپا ()EUTR
مبلمان چوبی و ســایر محصوالت چوبی وارداتی به اتحادیه ی اروپا ،توسط
مقــررات چوب اتحادیــه ی اروپا ( )EUTRرصد و تنظیم می شــود .هدف
 ،EUTRکاهش جنگل زدایی خارج از اتحادیه ی اروپا اســت .واردکنندگان
باید ســوابق خود را حفظ نموده و زنجیره ی تامین خود را ارزیابی نمایند .در
عمل ،به این مفهوم اســت که واردکنندگان ،باید اســناد زنجیره ی تامین را از
تامین کنندگان مبلمان چوبی درخواست نمایند .اسنادی شامل:
 .1لیست پیمانکاران فرعی (به عنوان مثال کارخانه های چوب بُری و چوب بُرها)
 .2مکان استقرار پیمانکاران فرعی
 .3فاکتورها و سایر اسناد پشتیبانی
البته ایجاد یک سیســتم ردیابی قابــل تایید برای واردکننــدگان کوچک تر،

زمان بر و دشــوار اســت .برخی از کارخانه ها ،به ویــژه آن هایی که به طور
منظــم محصوالت چوبی را به اتحادیه اروپا صادر نمی کنند ،ممکن اســت
از به اشــتراک گذاشــتن هرگونه اطالعات در مورد پیمان کاران فرعی خود،
خودداری نمایند.
شورای نظارت بر جنگل ( ) FSC 10

این شــورا ،یک سیســتم بین المللی ردیابی محصوالت جنگلی به رسمیت
شناخته شــده را ،توسعه داده است .سیســتم  FSCمی تواند به عنوان یک
نقطــه ی مرجع برای صــدور گواهی نامهی جنگل به حســاب آید .ارائهی
این گواهی ها موجب تســهیل در ارزیابی زنجیره ی تامین مواد اولیه ی یک
شرکت تولید کننده ی مبلمان ،میگردد.

9- General Product Safety Directive
10- Forest Stewardship Council
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الزامات انطباق آمازون اروپا
آمــــازون یک سیــــاست ســخت گیرانه در مورد رعایت کیفیت محصوالت فــروختـــه شده در
وب ســایت های خود دارد .محصوالت باید الزامات دســتورالعمل ،گواهی نامه و برچسب گذاری
اتحادیــه ی اروپا را بــرآورده کنند .عالوه بر این ،آمازون در اجبار فروشــندگان شــخص ثالث ،به
رعایت اســتانداردهای داوطلبانه ،سابقه دارد .لذا به منظور فراهم نمودن گستردگی فروش محصول
در اتحادیه ی اروپا و برخورداری از بســتر فروش های اینترنتی مانند سایت آمازون ،توصیه می شود
قبل از وارد کردن محصول به اتحادیه ی اروپا ،الزامات محصول در مرکز فروش آمازون نیز بررســی
گردد.
جمع بندی
شــاید در نگاه اول ،صادرات مبلمان به اتحادیه ی اروپا ،امری دور از ذهن ،غیر منطقی و مشــکل
به نظر برســد ،ولی تعداد محدودی از تولیدکنندگان داخلی به این ســمت حرکت کرده اند .بنابراین
اهمیت این مســئله به تدریج افزایش خواهد یافت .اتحادیه ی اروپا ،مبدا بسیار مناسبی برای تامین
ماشــین آالت و مواد اولیه ی باکیفیت محســوب شــده و تولید مبلمان با کیفیــت قابل عرضه درآن
حوزه ،عالوه بر ایجاد اشــتغال در داخل کشــور ،می تواند منجر به ورود ارز و حتی سهولت تامین
مواد اولیه ی با کیفیت ،از طریق تهاتر گردد .کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیز بازار بسیار جذابی
برای مبلمان به شــمار می آیند .طی ســال های گذشــته ،ســیر تکاملی مقررات آنها در واردات و
مصرف محصوالت با ســطح کیفی اســتاندارد ،به تبعیت از کشورهای پیشرفته کامال مشهود است.
لذا ارتقاء کیفیت محصوالت ،نه تنها باعث خلق بازارهای جدید می گردد ،بلکه فرصت های خوبی
برای حضور در ســایر بازارها ،که نگاه و رویکردشان از کشــورهای پیشرفته الگو برداری می شود،
ایجاد می نماید .نمونه ی بارز این پیشرفت را در کشور ترکیه می بینیم که پس از چند دهه بسترسازی
و فعالیت ،توانســته بازار بســیار گســترده ای نه تنها برای مواد اولیه ،بلکه برای مبلمان در منطقه،
ایجاد کند.
در این عرصه ،نقش واحدهای تحقیق و توسعه ( )R&Dدر شرکت های تولیدکننده ی مبلمان ،بسیار
کلیدی و تعیین کننده بوده و بدون شــک برندهای پیشرو در این زمینه ،بسیار حرفه ای ظاهر خواهند
شد .تســلط به اســتانداردهای بین المللی در زمینه ی مبلمان و ارتقاء کیفیت تدوین استانداردهای
ملی مرتبط ،می تواند حرکت در این مســیر را آسان نماید .در بهترین حالت ممکن ،وضع قوانین و
مقررات ،جهت محدودســازی ورود و اســتفاده از مواد اولیه و کاالی بی کیفیت ،می تواند سطح
کیفیت زندگی مردم را در داخل کشــور ارتقا بخشیده و منجر به تولید محصوالتی با قابلیت رقابت
در عرصه های منطقه ای و بین المللی گردد.

مقررات بسته بندی (دستورالعمل )EC/62/94
واردکنندگان و تولیدکنندگان مبلمان در اروپا ،باید از مطابقت مواد بسته بندی ،اطمینان حاصل کنند.
در زیــر خالصه ای کوتاه از الزامات مربوط به مواد بســته بندی و ضایعــات در اتحادیه ی اروپا آمده
است:
• دســتورالعمل  EC/62/94فلزات سنگین از جمله سرب ،جیوه و کادمیوم در مواد بسته بندی ،جوهر
چاپ و رنگ ها را محدود می ســازد .آزمایشــگاه های شــخص ثالث ،تنها مرجع موجود برای تأیید
مطابقت مواد بسته بندی شما است.
• طراحی بسته بندی و مواد مورد استفاده ،بایستی فرآیند جمع آوری ،استفاده ی مجدد و بازیافت مواد
را امکان پذیر و ساده سازند.
• الزامات برچســب گذاری محصول ،مانند عالئم انطباق ،ممکن است نیاز به چاپ روی بسته بندی
محصول نیز داشته باشند.
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بازدیدجناب آقای سعید عمرانی | معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور

ُ
حضور غرفه ی «جهان اروم ایاز» در

نمـایشگـاه بینالمللـی
تخصصــی صــادراتـی
صنعت مبلمان (هافکس)

OFFICE EXPO 2021 _ Hofex 2021

بازدید جناب آقای غالمرضا حسن پور | رئیس محترم بسیج اصناف کشور

بازدید جناب آقای علیرضا عباسی | رئیس هیئت مدیره ی اتحادیه ی درودگران و مبل سازان استان تهران

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسان اتحادیهی درودگران و مبلسازان شهرستان پردیس به
ریاستجناب آقای مسعود اقتداری

بازدید جناب آقای مسعودنیا | کارشناس مسئول سلولزی و بسته بندی اداره ی نظارت
بر اجرای استاندارد
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بازدید جناب آقای داود رجبی | مدیرعامل محترم اتحاد یه ی شرکت های تعاونی درودگران
سراسر کشور

بازدید جناب آقای دهقان | رئیس محترم هیئت مدیره ی اتحادیه ی شرکت های
تعاونی درودگران سراسر کشور

بازدید جناب آقای مظفر علیخانی | معاون محترم تشکل ها و استان های اتاق بازرگانی ایران و دبیر کل محترم شورای ملی مبلمان و دکوراسیون

بازدید جناب آقای رامین مهمان پرست| سخنگوی سابق وزارت امور خارجه

بازدیدجناب آقای سعید عمرانی | معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور

جناب آقای غالمرضا حسن پور | رئیس محترم بسیج اصناف کشور
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شــرکت «آداک تجارت پارال» ،با نام تجاری «آداک پریمیوم» در تیر ماه سال  ،۱۴۰۰با هدف

عرضهی محصوالتی لوکــس ،باکیفیت و قابل رقابت با محصوالت درجه یک مشــابه جهانی،
قدم به پهنهی وســیع بازار پارچههای مبلی گذاشته و با همت و انگیزهی واالی مدیرانی جوان
و خالق ،فعالیت خود را آغاز نمود.

بســیار خرســند و مفتخریم که این مجموعهی جوان در اندک زمان دوره ی فعالیت خود ،در نتیجه ی

ارتبــاط ،اتصال و همــکاری با تولیدکنندگان بنام و قدرتمند مبلمان ایرانی ،توانســته اســت به

جایگاه شایســته ی خود در بازار مصرف داخلی دست یابد.

«آداک پریمیــوم» در پی رفــع دغدغه های بزرگ تولیدکنندگان مبلمــان در زمینه ی دپو پارچه و

نیــز صرف مبالغ باال ،جهت خرید صرفا عمده ،امکان دسترســی به هــر دو نوع متراژ عمده و
خرده ی پارچه را فراهم نموده اســت .عرضه ی پارچه هایی با ویژگی های اختصاصی هم چون:

نانو ،آب گریز ،کندســوز شــده ،آنتی باکتریال و ...از دیگر وجوه تمایــز محصوالت این برند

خالق می باشد.

اســتفاده از پارچه های با گراماژ باالی این شــرکت ،که آســتری متفاوت و کارآمد جهت رویه

کوبی دارند ،درصد بزرگی از مشــکالت بخش های رویه کوبی و تعمیرات مبلمان را حل نموده
است.

امکان ارائه ی پارچه هایی با طرح و رنگ بندی سفارشــی و به دلخوا ِه سازندگان مبلمان ،بـــــازه ی
انتخابــی تولیدکنندگان و طراحان مبلمان و نیز طراحان فضاهای داخلی را ،وســیع تر نموده و
محدودیت چارچوب اســتفاده از رنگ و طرح های غیرمتنوع را رفع نموده است.

«آداک پریمیــوم» مفتخر به عرضه و توزیع محصوالت داخلی باکیفیت و دارای اســتانداردهای
جهانــی در جهت رفع وابســتگی به مصرف محصــوالت غیر ایرانی بــوده و در این راه ،تمام

اهتمــام خود را در بــه کارگیری تکنولوژی به روز دنیا ،با هدف ارائــه ی پارچه های مرغوب با
ِ
کیفیت فرامرزی ،به کار بسته است.

امیــد داریم با حمایت همکاران قَ َدر و حرفه ای مان در شــاخه ی ارزشــمند تولید ،در صنعت

آداک پریمیوم

محصول ایرانـی،
کیفیــت جهـانـی

بزرگ مبلمان ایران ،در ارتقاء ک ّمی و کیفی ســطح صنایع جانبی ســاخت مبلمان ،گامی پویا و

موثر برداشــته و نقشی مانا و نیکو ایفا کنیم.

ایــن مجموعه ی جوان با نگاهی روشــن به آینده و با تکیه بر حمایت مســئولین صاحب نظر و

همکاری صمیمانه ی ســازندگان مبلمان ایــران بزرگ و با ایمان بــه توانمندی و تخصص تیم
ســازنده و تالش مدیران خالق ،بااراده و صاحب ســبک خود ،یقین دارد که در فردایی نه چندان دور،

محصوالت وزین و کم نظیر خود را در دسترس استفاده ی مصرف کنندگان در بازارهایجهانی قرار خواهد

داد.

جهت پیشــبرد هر چه بهتر اهداف واال و متعالی شــرکت «آداک پریمیوم» و افزایش سطح ک ّمی
و کیفــی محصــوالت مان ،با کمال افتخــار و امتنان و با آغوش باز ،پذیــرا و قدردانِ نظرات،

پیشــنهادات و انتقادات راه گشــای همکاران ،اســاتید و صاحب نظران محترم در بخش های
دانشــگاهی ،پژوهشــی ،صنعتی و بازار توزیع و فروش مرتبط با صنایع مبلمان و شــاخه های

وابسته ،صنایع نســاجی و عموم مصرف کنندگان عزیزمان هستیم.
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WE CREATE THE
ART OF STYLISH
LIVING ...
حالخوبخانهباآداک...
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فصل اول

کنونی به مصرف ســاختن پارچه ولباس می رسیده نیز در منطقه جنوب شرقی اسیا اهلی شده است این
گیاه هم اکنون در چین برای بســته بندی برنج به کار برده می شــود .گیاه مزبور را بومیان برای پوشــش
خــود پرورش میدادند و در حقیقت ،برای مردم این محل به منزله پارچه های بافته شــده دهقانان مغرب
زمین بود .لباسی که از باریکه های پوست این درخت ساخته میشد دو امتیاز بزرگ داشت که آن را برای
اســتعمال در مناطق حاره بسیارمناسب می ســاخت یکی آنکه باد در ان نفوذ نمی کرد و دیگر آنکه بدن
را خنک نگاه می داشــت .اما عیب بزرگش هم این که به محض خیس شدن چون کاغذ از هم وا میرفت
(ســیر تمدن تالیف رالف لینتون ترجمه پرویز مرزبان عصر آتش و عصر گیاهان ) مرکز آســیای جنوب
غربی با ســه اختراع مکانیکی به پیشــرفت تمدن کمک کرد و این ســه اختراع که در مقام اهمیت پس از
کتابت و فلز کاری قرار گرفته اند عبارتند از چرخ و خیش و کارگاه بافندگی  ،تا چند ســال پیش عقیده
عمومــی بر این بود که چرخ منحصرا از اختراعات تمدن های آســیای جنوب غربی بوده لیکن اکنون به
ثبوت رسیده که مکزیکی های عهد قدیم نیز اصول استعمال چرخ را میدانستند ولی عجیب اینجا است
که آن را فقط در ســاختن اسباب بازی کودکان به کار می برده اند از این رو باز هم صحیح است بگوییم
که اســتفاده از چرخ در کلیه وسایل مکانیکی و آالت نقلیه از اختراعات ناحیه آسیای جنوب غربی بوده
است.
اختراع چرخ شاهراه بزرگی در برابر ترقیات فنی باز کرد و حتی امروز نیز رکن اساسی بیشتر ماشین ها و
دستگاه های مکانیکی،چرخ است.
با ظهور خیش و چرخ کوزه گری زنان فراغت و فرصت بیشــتری یافتند و آنگاه نوبت به کارگاه بافندگی
رسید که ساعت بیکاری ایشان را پر سازد محتمال ابتدایی ترین نوع دستگاه بافندگی عبارت بوده است از
یک داربست یا چهارچوب عمودی با یک چوب عرضی در قسمت فوقانیش که تار های نخ از آن آویزان
می شد .اولین قدمی که در راه تکمیل کارگاه بافندگی برداشته شد این بود که به انتهای زیرین تارهای نخ
وزنه هایی بسته شود .سپس با اختراع آلت تارکش ( یا تارگزران) دستگاه بافندگی ،قدم بزرگ دیگری رو
به تکامل برداشت و فن بافندگی وارد مرحله نوینی شد .اشکال 1-1تا  4-1دستگاه های بافندگی دستی
را از ابتدایی تا پیشرفته نشان می دهد.

ســابقه بافندگی از صنایع دستی آغاز میشود و به صنایع ماشینی پیشرفته امروزی تداوم می یابد .در کتاب
مقدمه ابن خلدون تالیف عبدالرحمن ابن خلدون در فصل مربوط به دست بافی آمده است که دو حرفه
نســاجی و دوخت در میان مردم از روزگاران کهن وجود داشــته و عامه مردم از این رو که صنایع مزبور
بســیار کهن میباشــد آنها را به حضرت ادریس ( ع ) که گاهی به هرمیس یاد می شود نسبت میدهند ( از
حضرت ادریس ( ع ) در ایه  57سوره مریم و ایه  85سوره انبیا در قرآن مجید یاد شده است).
پس از حضرت آدم ( ع ) یکی از پســرانش به نام شــیت که ســاالر فرزندان بود جانشین او در حکومت
شــد و پس از شیت نخستین پیامبر ادریس است که نامش افتوخ بن یردبن مهیل است که او را به واسطه
فراوانی درس خواندنش ادریس گفته اند ( اخبار اطوال ص  25نوشته ابوحنیفه داود دینوری ترجمه دکتر
محمود مهدوی دامغانی )
در جای دیگر گفته شده است که انسان با الهام از درهم رفتگی شاخه های درختان و تنیدن تار عنکبوت
به رمز و راز بافندگی پی برده و ابتدا با اســتفاده از ترکه های درختان و الیاف ســاقه گیاهان به این کار
مبادت کرده و برای خود ریسمان و طناب و کمربند به کمک انگشتان می بافته است.
در عصر آتـــش زنان در همه جـا انواع حصیرها و زنبیل ها را می بافتند و از این حصیرها و زنبیل ها می
بافتند و از این حصیرها و زنبیل ها برای حمل و نقل کودکان و همچنین میوه و دانه ها ریشه های گیاهی
استفاده می کردند .پس از آن حدود  25-30هزار سال قبل تورها و دام های ماهیگیری پیشرفت هایی بود
که به ظهور رسید و آن زنبیل هایی بود که به هنگام ماهیگیری ورود ماهی به درون آنها اسان و خروجش
به کلی مشکل بود.
در زمان اهلی ساختن گیاهان و جانوران از الیاف درخت نارگیل  ،ریسمان و از برگ آن حصیر و زنبیل
بافته می شــد .یک نوع درخت توت که پوســت آن در میان بسیاری از قبایل بشر نخستین و اقوام بدوی
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 ماکو و ماســوره ( –)7نخ پود که بر روی ماســوره پیچیده شــده است در داخل ماکو قرارمیگیرد.
 شــانه بافندگی ( – )8نخ های تار را به تعداد مســاوی و یکنواخت در عرض پارچه تقسیمکرده و نخ پودی را که در داخل دهنه قرار می گیرد به لبه پارچه متصل می کند.
 دفتین ()9 کف دفتین ()10 پل پارچه()11 غلتک پارچه()12در شــکل ( )1-4مسیر نخ تا رو اجزاء مختلف یک دستگاه ماشین بافندگی نشان داده شده
است و در این شکل دیــــده می شود که پــــارچه پس از بافته شدن از روی پل پارچه عبور
می کند و توسط غلتک کشیدن پارچه کشیده شده و سپس به دور غلتک پارچه ( )12پیچیده
می شود.
کارگاه بافندگی تحــول بزرگی از لحاظ کیفیت و کمیت در طرز لباس پوشــیدن آدمیان به
وجود آورد .لباس های چرمی دوران گذشــته قابل شستشو نبودند ،در حالی که پارچه خواه
از پشم بافته می شد و خواه از الیاف نباتی به راحتی شسته و پاکیزه می شد .لذا فکر نظافت
شــخصی نیــز در پیدایش پارچه بافی موثر بوده اســت .عالوه بر این هــا پارچه بافی یکی
از کارهای دائمی زنان کدبانو شــد که در فواصل فراغــت از امور طبخ و بچه داری مقدار
زیادی پارچه را برای مصارف عموم افراد خانوادشان تهیه میکردند .محصولی که از دستگاه
بافندگی به دســت می آمد آنقدر خوب و پر دوام بود که حتی میتوانست به مثابه پول رایجی
مورد داد و ستد قرار گیرد .به همین جهت میبینیم که چنانکه در نخستین طومارهای مالیاتی
مصــر قدیم ضبط شــده مالیات را یا به غله ،و یا به کتان جمــع آوری می کردند و همچنین
مشــاهده میکنیم که حتی در قرن دهم میالدی دراســکاندیناویا پارچه پشمی خشنی به نام
وادمال (  ) Vadmalکه به مصارف گوناگون می رســیده به عنوان وسیله داد و ستد در میان
مردم استعمال می شده است.

 غلتک نخ تار ( – )1نخ تار بر روی غلتک نخ تار پیچیده می شــود و در پشــت ماشــینبافندگی قـــرار می گیرد ،نخ های تار از روی این غلتک باز شده و به سمت بــــاال کشیده
می شود.
 پــل نخ تار( –)2نخ های تار به موازات یکدیگــر از روی پل نخ تار عبور می کند و بدینترتیب جهت آنها تغییر پیدا کرده و در سطح ماشین (افقی) قرار میگیرد.
 میله های تقســیم کننــده ( – )3نخهای تار به تناوب از زیر و یا از روی میله های تقســیمکننده عبور میکند.
 ورد ( –)4نخ های تار از داخل میل میلکهای ( )5آویخته شده از وردها ،عبور می کند. -غلتک ورد ( –)6وردها از قسمت فوقانی بر روی غلتک ورد آویخته می شود.
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اولیـــــن همایش ملی منسوجات ،طراحی لباس و پارچه در تمدن نوین ایرانی _اسالمی ،با تــــاکید بر
پــــوشش بانوان ،تحت عنوان « ُمــــدآفرین» ،طی روزهـــــای  28و  29بهمن ماه سال جاری در تهــران،
برگــزار گردیــد.
رویکرد همایش ،حول چهار محور اصلی به شرح ذیل قرار داشت:
 - 1منســوجات ایرانی _ اســامی  - 2طراحی پارچه ی ایرانی _ اسالمی - 3طراحی لباس ایرانی _ اسالمی
 - 4سایر حوزه های کاربردی
مجموعــه ی «جهان اروم ا ُیاز» در جهت حمایت و ترغیب طراحان خوشفکر ایرانی و کمک به شــکوفایی
استعدادهای ایشان در بخش صنعت منسوجات ،به عنوان حامی این رویداد بزرگ و ارزشمند حاضر بود.
در این همایش ،جناب آقای «علی همتی» مدیر کارخانه و عضو هیئت مدیره ی مجموعه ی «جهان اروم اُیاز»
نیز به عنوان سخنران ،حضور داشته و ضمن قدردانی از برپاکنندگان این همایش بسیار مهم ،بر حمایت همه
جانبه از تولیدکنندگان داخلی در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی تاکید نمود .وی با اشــاره به اهمیت
شکل گیری و افزایش ارتباط بین شاخه های مختلف صنایع باالدستی (تولیدکننده ی مواد اولیه ،مانند نخ) و
صنایع پایین دســتی (تولیدکننده ی محصول نهایی ،مانند پوشاک) در صنعت نساجی ،مساعدت و آمادگی
مجموعه ی «جهان اروم ا ُیاز» جهت انجام حمایت های الزم در این زمینه را اعالم نمود.
در ضمــن به لــزوم و اهمیت ارتباط بین دو بخش بزرگ و مهم صنعت و دانشــگاه ،در جهت اســتفاده از
تخصص ،تجارب و امکانات متقابل یکدیگر ،اشاره نموده و مجموعه ی «اُیاز» را مهیای انجام هرگونه اقدام
علمی و عملی مفید ،موثر و راه گشا در این زمینه ،معرفی نمود.

علی همتی  /مدیر کارخانه و عضو هئیت مدیره ی مجموعه جهان اروم ا ُیاز
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حضور «جهان اروم ایاز» در

 27مین نمایشگاه بین المللی
ماشین آالت ،مواد اولیه ،منسوجات خانگی،
ماشین های گلدوزی و محصوالت نســاجی
IRANTEX 2021
(ایرانتکس)
بازدید جناب آقای حجت الســام و المسلمین سیدرضا تقوی | رئیس محترم مجمع نمایندگان مجلس
شورای اسالمی استان تهران و جناب آقای عزتالله اکبری تاالر پشتی /رئیس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی

بازدیدجناب آقای غالمرضا حسن پور | رئیس محترم بسیج اصناف کشور
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تاریخچه ی تولید الیاف پلی استر
اولین لیف پلیاستری ،توسط «دوپونت» آمریکا و با نام تجاری «»DACRON
به بازار صنعت عرضه شد.

پس از «داکرون» »ICI« ،انگلستان »TERYLEN« ،را عرضه نمود.
تولید الیاف پلی اســتری به «تریلن» و «داکرون» ختم نشــده اســت .امروزه
در ســطح جهانی ،تولیدکنندگان ،انواع مختلف الیاف پلی استری را به بازار
عرضه نموده اند .به عنوان مثال «ترویرا» توســط «هونست» آلمان« ،تترون»
توسط ژاپن« ،تریتال» توسط ایتالیا« ،ترگال» توسط فرانسه و «ترلن کا» توسط
هلند به بازار عرضه شده است .پلی استری که توسط «پلی اکریل» ایران تولید
می شــود ،از نظر ساختمان شــیمیایی عیناَ مشابه «داکرون» و به همان روش
«دوپونت» تولید می گردد.

تــولیــد منسوجـــات رومبلـی
بخش اول :الیاف پلی استر

مهدی صفی
استادیار گروه پژوهشی دوباره تولید و کنرتل رنگ ،پژوهشگاه رنگ  /عضو هیئت مدیره جامعه
متخصصین نساجی ایران
مهشید طاهری | دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس ،دانشگاه آزاد
الیاف پلیاســتر از لحاظ میزان حجم تولید شــده و مصرف در بین تمام الیاف شیمیایی جایگاهی پیشرو دارند.
حجم کل تولید شــده ی این الیاف بسیار بیشتر از هر الیاف دیگر (طبیعی یا مصنوعی) بوده و از  50میلیون تن
فراتر رفته است .به دلیل ویژگی های عملکرد برتر و قیمت مناسب ،در تولید پارچه های رومبلی به کار می روند.
الیاف پلی اســتر از خصوصیات مکانیکی برجســته ای هم چون :جذب رطوبت کم ،انعطاف پذیری باال ،ثبات
ابعادی و مقاومت زیاد در برابر ســایش ،مقاومت مناســب در برابر تغییرات آب و هوا و نور ،و قابلیت خوب
ترکیب با پنبه برخوردار می باشــند .این الیاف ،نسبتاً مقاوم در برابر شــعله ،مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها و
حشرات و از نظر فیزیولوژیکی بی اثر و ترموپالستیک هستند .عموماً پلی استر به تنهایی مورد مصرف قرار نمی گیرد،
بلکه در ترکیب با الیاف طبیعی اســتفاده میشــود .از جمله مزایای پارچه های رومبلی ساخته شده از پلی استر،
می توان به دوام و پایداری باال ،مقاومت باال ،نرمی و راحتی و سهولت در تمیز کردن اشاره کرد.
بسیاری از تولیدکنندگان در سراسر جهان ،پلی استر را با نامهای تجاری مختلف تولید می کنند .در این مقاله به
شناخت الیاف پلیاستر و استفاده از آن در صنعت مبلمان می پردازیم.

تولید الیاف پلیاستر
پلیمر (بســپار) در حقیقت یک ماکرومولکول یا درشتمولکول است که از
تعداد زیادی واحد تکرار شــونده به نام مونومر تشکیل شده است .اگر تعداد
کمی از مونومرها با یکدیگر پیوند شــیمیایی داده و تبدیل به بســپار شوند،
درشــتمولکول ایجاد شده ،پلیمری با وزن مولکولی کم خواهد بود .به این
نوع از پلیمرها «الیگومر» گفته می شود .در صورتی که اگر پلیمر ،تنها از یک
نوع مونومر ساده ایجاد شده باشد ،به محصول تولید شده «پلیمر یکنواخت»
و اگر بیش از یک نوع مونومر در ســاختار آن به کار رفته باشــد ،به محصول
نهایی «کوپلیمر» میگویند.
پلیمرها را می توان به ســه گروه عمده تقسیم بندی کرد .این سه گروه عبارتند
از :بیوپلیمرها یا پلیمرهای طبیعی (همانند سلولز ،پروتئین ها ،نشاسته و …)،
پلیمرهای معدنی (همانند الماس ،گرافیت و …) و پلیمرهای سنتزی (همانند
نایلون ،پالستیک ،چسب و …).
به واکنش های شــیمیایی که سبب برقراری پیوند میان مونومرها شوند ،فرآیند
پلیمریزاسیونمیگویند.

برخی از انواع نخ های پلی استر
نخ  POYیا Partially Oriented Yarn
با توجــه به میزان مصــرف باالی نخ های پلی اســتر در صنعت نســاجی،
مخصوصــاً نخ های فیالمنتی ،تولید نخ هــای «نیمه آرایش یافته» (Partially
 ،)Oriented Yarnبه عنوان مواد اولیه ی کارخانجات تکسچرایزینگ (جهت
تولید نخ های تکسچره شده ،) DTY , FDY , ATYاز اهمیت ویژه ای برخوردار
اســت .نخ « »POYیا «نخ نیمــه آرایش یافته» ،طی فرآیند ذوب ریســی ،با
مصرف چیپس پلی اســتر نیمه مات و براق ،به صورت ســفید و با استفاده از
مســتربچ (دانه های رنگی) ،به صورت خودرنگ تولید میشود .این نوع نخ،
با ســرعتی معادل  ٢٨٠٠تا  ۴٢٠٠متر در دقیقه تولید می شود و با این حال،
دارای درجه تبلور باالیی نمی باشد .آرایش یافتگی کلی آن ها در حدی است
که نگهداری آن ها برای چندین ماه بدون ترد و شکننده شدن و همچنین تغییر
شکل بوبین ،ممکن می باشد.
نخ  POYدر کارخانجات تکســچرایزینگ ،به نخ «اســترچ» و «تکسچره»
تبدیل میشــود .این نخها جهت تولیــد محصوالتی مانند پارچه رومبلی و
پرده ای ،البســه ورزشی ،البســه زیر ،جوراب ،پارچه ی کشباف یکپارچه و
البسه ورزشی مورد استفاده قرار میگیرند.
از ویژگی های نخ  POYمی توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• حدود نمره نخ ۱۲۰ :تا  ۱۰۰۰دنیر
• براقیت :نیمه مات _ براق _ فوق العاده (سوپر) براق
• رنگ :تنوع وســیعی از رنگ ها با ثبات نوری ،شستشویی و تصعیدی مورد
نیاز مشتری
نخ هایی از جمله نخ های کاتیونیک ،آنتی باکتریال ،دیرسوز ،آنتی ،UVجزو
نخ های  POYخاص می باشند.

نخ  FDYیا Fully Drawn Yarn
نخ « »FDYیا «کامالً کشیده شده» ،با آرایش یافتگی کامل و تحت سرعت های
بیــش از  ۶۰۰۰متر در دقیقه تولید می گــردد .ازدیاد طول این نوع الیاف ،بین
 ۲۰تا  ۳۰درصد می باشد .این الیاف ،بیشتر جهت تولید منسوجات بی بافت،
مورد استفاده قرار می گیرند .فرآیند تولید نخ کامالً کشیده شده ،مشابه نخ POY
است؛ با این تفاوت که این نخ ،به دو صورت تک مرحله ای یا دو مرحله ای و با
سرعت باال ،تابیده شده و به صورت یک پارچه کشیده می شود.
از ویژگی های نخ  FDYمی توان به موارد ذیل اشاره نمود:
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• حدود نمره 75 :تا  ۱۰۰۰دنیر
• براقیت :نیمه مات _ براق _ فوق العاده (سوپر) براق
• رنگ :تنوع وسیعی از رنگ ها با انواع براقیت ها برای مصارف خودرو ،پرده،
مبلمان ،فرش و…
موارد مصرف نخ های  FDYدر تولید پارچه ی رومبلی ،پارچه ی کرپ ،پرده،
روسری  ،نخ دوخت وگل دوزی ،فرش شگی ،نخ شانل ،پتوی راشل ،ساک
و چمدان می باشد.
نخ  ITYیا Interlaced-Textured Yarn
نــخ های « »ITYو یــا « ،)BSY» (Bi-shrinkage yarnsبه نخ های فیالمنتی
خودتکســچره ،گفته میشود که بدون اســتفاده از فرایند تکسچرایزینگ و با
اعمال عملیات حرارتی و تکمیلی بر روی پارچه ی بافته شده ،زیردستی مشابه
تکســچره به پارچه می دهد .این نخ از ادغام دو نخ فیالمنتی با خصوصیات
جمع شدگی متفاوت ،تشکیل شده که در مراحل تکمیلی بعد از بافت ،یکی
از نخ ها به دور نخ دیگر جمع می شود.
نخ )DTY (Draw Texturised Yarn
در سالن تکسچرایزنگ ،نخ  POYطی فرآیند حرارت ،کشش و تاب مجازی،
به نخ تکســچره با تاب مجازی تبدیل می شــود که به آن « »DTYگفته می شود.
نخ « DTYکامالً آرایش یافته یا کامالَ کشــیده شــده» اســت که لطافت نخ
تولید شــده ،شبیه پنبه بوده و دوام و مقــــاومت زیادی دارد .نخ های DTY
که با نام های مصطلح« :فیــــامنت پفــــکی»« ،شــالقی» و «هیت ست»
شنـــــاخته می شوند ،مناسب پارچه های پرده ،رومبلی ،پوشاک تریکویی،
جین ،مانتویی ،پیراهنی مردانه ،سجاده ،خواب ،فرش ماشینی ،پتوی راشل،
روکش صندلی و مصارف صنعتی هســتند .این نخ ،جایگزینی برای نخ پنبه
و نخ ترکیبی پنبه با درصد رطوبت پایین محســوب شــده و بیشترین تولید و
مصرف را در بین دیگر نخ های تکسچره شده دارد.
نخ LYCRA
در ســالن تکســچرایزینگ ،وقتی هم زمان نخ  ،POYتکسچره شده و به آن
کش الیکرا (اسپاندکس) اضافه شود ،نخ DTYبا قابلیت کشســــانی تولید
می شود که به آن نخ « »LYCRAگفته می شود.

ویژگی های الیاف پلی استر
ویژگی ظاهری
در الیاف پلی اســتر ،مقطع عرضی مدور و ســطح طولی صاف است .البته
بسته به منافذ خروجی از رشته ساز ،مقطع لیف میتواند متفاوت نیز باشد.

استحکام
الیاف پلیاســتر دارای اســتحکام باالیی هســتند .الیاف منقطع (اســتیپل)
پلیاســتر ،دارای اســتحکام  3/5تا  4گرم بر دنیر ،الیاف فیالمنت معمولی
 4/5تــا  5/5گــرم بر دنیر و الیاف فیالمنت  6تا  7گرم بر دنیر اســت .برای
تولید الیاف پلی اســتر با اســتحکام زیاد ،نیاز هست که در مرحله ی کشش
بیشتر کشیده شده و آرایش یافتگی آن افزایش یابد.
خاصیت ارتجاعی
الیاف پلی اســتر خاصیت برگشــت پذیری مناســبی دارند .همین امر سبب
مقاومت باالی آن ها در مقابل چین و چروک می باشــد .در ضمن این الیاف
کشــش کمتری نسبت به نایلونداشته و خاصیت بازیابی (برگشت فوری)آن ها
بهاندازه ی نایلون نیســت .به همین دلیل در تهیه جــوراب نمی توان ازآن ها
استفاده نمود.
نقطه ذوب
نقطه ذوب الیاف پلی اســتر  249درجه ی ســانتی گراد اســت .این الیاف،
ترموپالستیک بوده و در یک درجه حرارت معین ،شروع به نرم شدن میکنند.
بنابراین هنگام اتو کردن باید مراقب بود که حرارت اتو از  135درجه ســانتی
گراد باالتر نرود.

جذب رطوبت
الیاف پلی اســتر از جمله الیاف با درجه ی آب گریزی باال هســتند که جذب
رطوبت آن ها در شرایط عادی بین  0تا  4درصد گزارش شده است .با توجه
به موارد فوق الذکر می توان نتیجه گیری کرد که اجرای عملیات رنگرزی ،در
شرایط معمول رنگرزی میسر نبوده و بایستی در شرایط ویژه ای انجام گیرد.
جذب رطوبت پایین این الیاف ،محاسن و معایبی دارد .از جمله محاسن آن
اســتحکام و ازدیاد طول آن ها تا حد پارگی است .اما عیب آن ها ،این است
که ســبب ایجاد الکتریسیته ی ساکن در خط تولید شده و استفاده از آهارهای
آب دوست را اجتناب ناپذیر می ســازد .همچنین لباسهای تهیه شده از این
الیاف هنگام پوشیدن ،بار الکتریکی تولید کرده و گرد و غبار را به خود جذب
میکنند .همین امر موجب شــده که این الیاف را به شــکل مخلوط با سایر
الیاف به کاربرند ،یا این کــه عملیات تکمیلی ویژهای روی آنها انجام گیرد.
پارچه ی تولید شــده از مخلوط پنبه و پلیاستر (به نسبت  35به  ،)65که در

مقاومت در برابر نور
جذب نور در محدوده ی  300تا  330نانومتر تحت تاثیر اشــعه ی ماورای
بنفش( ،)UVتاحدی از مقاومت اولیه ی لیف میکاهد .این کاهش استحکام،

مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکی
خود الیاف پلیاســتر ب ه تنهایی دارای مقاومــت باالیی در برابر بید ،جلبک،
کپــک ،باکتری و انواع آنها هســتند ،ولی پارچهای که بــر روی آن عملیات
تکمیلی انجام گرفته ،ممکن است محیط مناسبی برای رشد این عوامل باشد.
کاربرد های الیاف پلی استردر صنایع مختلف
از پارچه و نخ تولید شــده از پلی اســتر ،در مواردی بسیاری از جمله :انواع
پوشــاک (پیراهن ،کت و شــلوار ،ژاکت ،جوراب و لباس زیر) ،مسنوجات
خانگی (ســکاچ و الیی لباس ،حوله ،پتو ،فرش ،رومبلی ،پرده) ،کاربردهای
تجاری (نخ های صنعتی ،ژئوتســکتایل ها ،طنــاب ،کمربند ایمنی ،تقویت
کننده تایر ،تســمه نقاله ،رگهای مصنوعی ،و غیره) استفاده می شود .عالوه
بر این ،به دلیل داشــتن خاصیت آب گریزی ،اســتفاده از آن ها در البسه هایی
مانند کاپشن ،می تواند بسیار مفید باشد.
با مخلوط کردن الیاف پلی استر «هالید» و «سالو» نیز ،خواص مطلوبی مانند
وزن مولکولی پایین ،حبس شــدن هوا در داخل لیــف و کاهش پرزینگی و
کاهش ســرعت جذب و دفع رطوبت به دست میآید که میتوان در صنعت
خودروسازی از آن بهره برد.
چشم انداز بازار جهانی پلی استر
پلی استر رایج تــــرین نوع الیاف مصنوعی مصرفی در جهــان به حســاب
می آید .میزان استفاده از الیاف پلی استر در سال  ،2020از پنبه پیشی گرفت.
این الیاف به همراه ســایر الیاف مصنوعی ،بیش از  65%الیاف مورد استفاده
در صنعت نســاجی و پوشاک را تشــکیل می دهد .پلی استر سبک و محکم
است ،به راحتی رنگ آمیزی می شود ،به شکل بافتنی یا کشباف درمی آید و به
آســانی با الیاف دیگر مخلوط می گردد .این الیاف به دلیل ماهیت شستشوی
آســان و ضدچروک بودن ،برای اولین بار توانستند در دهه  1970انقالبی در
بازار پدید آورند .هزینه ی پایین ،قابلیت فرآیندپذیری مناســب ،ســهولت در
مخلوط شدن با پنبه و سایر الیاف طبیعی ،قابلیت بازیافت مناسب و عملکرد
عالی و مناسب از دالیل موفقیت زیاد الیاف  PETاست.
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نخ )ATY )Air Textured Yarn
این نوع نخ ،حاصل یک نوع عملیات تکســچرایزینگ توســط جت هوا بر
روی نخ می باشد .ماشــین آالت تولیدکننده ی این نخ ،توسط هوای فشرده،
بیــن الیاف درگیری ایجاد کرده و بدین وســیله نخ های متنوعی از نظر ظاهر
تولید می شود .پس از آن الیاف تشکیل دهنده ی نخ ،دچار درهم رفتگی شده
و خصوصیاتی شبیه نخ طبیعی ایجاد می کنند.
تولید محصوالت خاص با استفاده از نخ های  ATYرو به افزایش است.
این نخ ها از زیردست خوبی برخوردار بوده و در مواردی مانند پارچه تریکو،
فرش ماشینی ،پتوی مسافرتی ،پرده های اسپرت و فانتزی ،چادرهای صنعتی،
روکش صندلی ،ژئوتکســتایل و شلنگ کاربرد دارند .نخ های ،ATYبا هدف

مشابه سازی خصوصیات ظاهری نخ پلی استر ،با انواع نخ های ریسیده پنبه،
پشم و آکریلیک تولید می شوند.

اصطالح بازار به «تترون» معروف اســت ،نســبت به پنبه ،نیاز کمتری به اتو
داشته و جذب رطوبت بهتری نســبت به پلی استر دارد .پارچه ی تولید شده
از مخلوط الیاف پشــم و پلی استر (به نســبت  45به  ،)55با نام «فاستونی»
در بازار عرضه شــده و برای تهیه ی کت و شــلوار و کاربردهای مشابه از آن
استفاده میشود.
در هر یک از این پارچهها ،طول الیاف پلیاستر ،متناسب با طول لیفی است
که با آن مخلوط شــده است( .در فاستونی به اندازه ی طول پشم و در تترون
به اندازه ی طول پنبه)

در الیاف مختلف با یکدیگر متفاوت اســت .الیاف پلی استر نسبت به الیاف
دیگر کمتر آسیب میبینند.

تولید الیاف پلی استر از سال  1975تا 2017
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حجم کل تولید شده ی این الیاف در سال  ،2017بیش از  50میلیون تن بوده است.
مبلمــان خانگی ،دومین رتبه ی مصرف نهایی و حدود  ۲۵درصد از کل حجم جهانی پلی اســتر تولید
شده را تشکیل می دهد .از سال  ،۲۰۰۰به دلیل هزینه ی پایین ،تطبیق پذیری و توسعه نسبی کاربردهای
الیاف پلی استر (از پوشــاک گرفته تا کاربردهای صنعتی سنگین) تقاضای جهانی برای آن  ،برابر با نرخ
متوســط (در حدود  ۵درصد در ســال) ،افزایش یافته اســت .در حال حاضر ،آسیا بزرگ ترین منطقه ی
مصرف جهانی است ،که در آن ،صنایع نساجی با رشد سریع (بافندگی ،تولید پوشاک ،رنگرزی) ،مقادیر
زیادی از الیاف پلی اســتر را مصرف میکنند .تاکنون ،بیشترین میزان مصرف کلی پلی استر در منطقه ی
آســیا را چین و پس از آن هند و آســیای جنوب شــرقی در اختیار دارند .پیش بینی می شود بازار جهانی
الیاف پلی استر که در سال  ،۲۰۱۵حدود  ۲۳،۴۰۰میلیون دالر بود ه است ،تا سال  ۲۰۲۴به ۴۲،۴۰۰
میلیون دالر برسد.
عوامل تأثیرگذار بر بازار جهانی پلی استر:
• درآمد مصرف کنندگان به عنوان یک بعد از قیمت پایین انرژی ،افزایش خواهد یافت.
• رشــد الیاف با افزایش جمعیت و تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت( .تقاضای الیاف پلی استر
نسبتا غیرقابل انعطاف است و این موضوع ،تهدیدی رقابتی بین محصوالت محسوب می شود).
• با توجه به افزایش اســتانداردهای زندگی شهرنشــینی و رشــد بخش خرده فروشــی به ویژه در آسیا،
خاورمیانه و آفریقا ،مصرف پلی استر رشد خواهد داشت.
• نوآوری در بازارهای خاص و محدود برای الیاف و بســته بندی ،باعث افزایش ارزش افزوده پلی اســتر
می گردد.
بررســی وضعیت تولید الیاف پلی اســتر در ایران (با نگاهی اجمالی به شرایط و وضعیت کارخانجات
تولیدکننده پلی استر و حجم تولیدات صورت گرفته طی سال گذشته) ،به شرح زیر می باشد:
• کارخانجاتی که الیاف تولیدی آنها از بازیافت مواد  PETتولید می شود%۵۰ :
• کارخانجــــاتی که الیاف تولیدی آنها از مخلوط بازیافت مواد  PETو چیپس ویرجین پلی استر تولید
می شود%25 :
• کارخانجاتی که الیاف تولیدی آنها از چیپس ویرجین تولید می شود%13 :
• کارخانجاتی که الیاف تولیدی آنها از چیپس ویرجین تولید شده و قابلیت کار در سیستم ریسندگی پنبه ای را
دارند%12 :

معریف کتاب

تولید و رویه کوبی مبل
ناشر :انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده :استیو کون
مترجم :مهندس امیر نظری  /محسن پردیس /نیما نادری فر

اصول علم و تکنولوژی رنگ
ناشر :مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر
نویسنده :سیامک مرادیان

سبک هایجهانی مبلمان
( از کالسیک تا مدرن)
ناشر :اشراقیه
نویسنده :عشرت نادرپور

نتیجه گیری

همان طور که اشــاره شد ،الیاف پلی استر کاربردهای مختلفی دارند؛ اما بیشترین کاربرد آن ها در صنعت
نســاجی و تولید نخ و الیاف می باشــد .خواص فیزیکی منحصر به فرد پلی اســتر از جمله :استحکام،
خاصیت ارتجاعی و دوام باال از جمله دالیل موفقیت آن اســت .در دسترس بودن و هزینه ی پایین مواد
خام ،پیشــرفت های مداوم در فناوری پلیمریزاسیون و تطبیق پذیری فرآیند ریسندگی مذاب نیز از عوامل
اصلی در شناخت پلی استر به عنوان الیاف پیشرو ساخت دست بشر بوده است.
مصارف نهایی جدید ،تاثیر زیادی بر رشــد پلی استر داشته اند .پارچه های پلی استر در تولید بسیاری از
محصوالت مانند :پوشــاک ،اثاثیه ی منزل ،پارچه های صنعتی ،کامپیوتر ،نوار ضبط و عایق برق به کار
می روند .این نوع پارچه ها نســبت به پارچه های سنتی مزایای زیادی دارند؛ زیرا رطوبت را جذب نکرده
و به همین دلیل ،به طور طبیعی در برابر لکه ها مقاوم هستند .در ضمن ،لباسهای پلیاستری را میتوان
در فرآیند تکمیل ،پیشچروک نمود .این امر باعث مقاومت در برابر انقباض شــده و موجب می گردد تا
لباس از فرم خود خارج نشــود .این نوع پارچه در برابر کپــک نیز مقاوم بوده و به راحتی هم می توان آن
را رنــــگ کرد .در ضمن الیاف پلـــی استر بافت دار ،یک نوع عایق موثر و بدون حسـاسیت به حساب
می آینــد؛ بنابراین جهت پرکردن بالش ،لحاف ،لباس بیرونی و کیســه ی خواب به راحتی می توان ازآن
استفاده نمود.

فیزیک الیاف

ناشر :ارکان دانش
نویسنده :حسین توانایی
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مناســب ،فرصت های بی شــماری جهت تحقیق و بررســی وضعیت بازار ،دیدار با رقبا و تماشای
آخرین دســتاوردها در زمینه های گوناگون ،به دست می آورند .خریداری که از نمایشگاه بازدید
می کند ،در واقع این فرصت را دارد تا محصوالت را از نزدیک ببیند ،لمس کند و مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهد.
در حال حاضر کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان ،با اصول و مقررات سازمان تجارت ،آشنایی الزم
و کافی را داشــته و روش های نوین تبلیغاتی و بازاریابی ،سیستم های بسته بندی صادراتی ،اصول و
فنون مــــذاکرات و قــراردادهای بازرگانی ،استانداردها و مکانیزم های ورود به بازارهای جهــانی را
می شناسند .آن ها از ساختار بازارهای مختلف و ویژگی های اقثصادی ،سیاسی ،وفرهنگی کشورهای
هدف ،آگاهی کامل دارند.

نمایشــگاه :جایــگاه و اهمیــت
نقــش آن در صنعــت
سیدمحمد مقدسی
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
رسیدن به بازارهای جهانی مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز و به کارگیری استراتژی های صادراتی
و نگاه مدبرانه به نیازها و خواســته های مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف می باشد .نیل به دو
هدف مذکور ،نیازمند حضوری پررنگ در بازارهای مختلف صنعتی می باشــد .یکی از ســکوهای
بســیار مهم در معرفی و شناســایی توانمندی ها و قابلیت های فنــی واحدهای تولیدی و خدماتی،
نمایشگاه می باشد.
نمایشــگاه ،مرکزی برای تبادل اطالعات و دســت یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال
فناوری است .حضور در نمایشگاه باعث می شود تا توانمندی واحدها و بنگاه های مختلف تولیدی
به معرض نمایش گذاشته شده و زمینه ی مناسب جهت دست یابی به بازارهای جدید فراهم گردد.
نمایشــگاه را می توان تبلیغ زنده نامید؛ چرا که در آن ،عواملی چون تولیدکننده ،توزیع کننده ،مصرف
کننده ،کاال یا خدمات ،در یک زمان و مکان مناسب ،گرد هم می آیند.
در حال حاضر نمایشــگاه ها کارکردهای آموزشی ،تبلیغی و مطالعاتی بسیار پراهمیتی پیدا کرده اند.
حضور در نمایشگاه ،از جمله فعالیت هایی است که در زمینه بازاریابی بسیار مقرون به صرفه می باشد.
در نمایشــگاه ،شــرکت ها و تولیدکنندگان ،فرصتی جهت دیدار و حضور در کنار مشتریان پیدا
می کنند .شرکت کنندگان در نمایشگاه ،در مدتی محدود و معین و در مکانی با تسهیالت و امکانات

ویژگی های مهم نمایشگاه
اول) نمایشــگاه یک صنعت اســت .هر نوع نرم افزار مدیریتی که به درآمد ختم شده و ارزش افزوده
داشــته باشــد ،صنعت تلقی می شــود .همانند صنعت فوتبال که حدود  400میلیون نفر از آن درآمد
دارند.
دوم) خالقیت در نمایشگــــاه :در نمایشگــــاه می توان نوآوری ها و ابتکــارات را مشاهده و عرضه
نمود.
ســوم) اطالع رسانی در نمایشــگاه :نمایشگاه ،هزینه ی جســت و جو برای یافتن کاال یا دسترسی به
اطالعــات را کاهش می دهد .مبادله ی اطالعات ،دقیقا بــه اندازه ی مبادله ی کاال و خدمات ،دارای
ارزش و اعتبار می باشد.
چهارم) انســان عاملی مهم در برپایی نمایشــگاه :عضو مهم نمایشگاه در ســه جایگاه برگزارکننده،
شرکت کننده و بازدیدکننده ،انسان می باشد .فکر و اندیشه ی انسان ها است که تبدیل به طرح شده و
به اجرا درمی آید .در نمایشگاه ،امکان برخورد اندیشه ها و بهره گیری از استعداد و نبوغ انسان ها ،به
راحتی فراهم می آید .نمایشگاه ،یک مقوله ی دانش بر ،استعدادبر و کاربر می باشد.
پنجــم) تمرکز :در یک محدوده ی زمانی و مکانی خــاص ،همه ی فعالیت های اقتصادی ،فرهنگی،
هنری ،سیاسی و اجتماعی جمع شده و در نتیجه ی این تمرکز ،افراد به راحتی می توانند به اطالعات
مورد نیاز خود دسترسی داشته و آن ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند .
ششــم) ارزیابی و واکنش بازدیدکننده :در نمایشــگاه نیاز به نظرســنجی کتبی ،کمتر بوده و می توان
عکس العمل خریدار و بازدیدکننده نســبت به کاالهای عرضه شــده را در کوتاه ترین فرصت ممکن،
مالحظه کرد.
هفتم) یافتن خریداران ناشــناخته :یکی از مهم ترین مشکالت بازاریابی ،دسترسی به خریداران بالقوه
می باشــد .نمایشگاه امکان دسترسی به خریداران ناشناخته ای را فراهم می سازد که در شرایط عادی
دست یابی به آن ها دشوار است.
هشــتم) ارزیابی کاال یا خدمات رقبا :در نمایشــگاه می توان پی برد که رقبــا از چه تکنیک ها و
روش هایی بهره برده اند که موجب تضمین موفقیت آن ها شــده است .ایجاد رقابت سالم ،از عوامل
مهم پیشرفت در زمینه ی علمی ،تحقیقی و صنعتی می باشد.
نهــم) حمایت گروهــی :انجمن ها ،اتحادیه ها و تشــکل ها به نمایندگی از شــرکت های نوپایی که
جســارت حضور مستقل را ندارند ،در نمایشــگاه شــرکت نموده و کاالها را معرفی می نمایند.
این شــیوه برای شرکت های نوپا که اطالعات کافی در زمینه ی بازاریابی ندارند ،در مراحل اولیه
بســیار حرفه ای و کم هزینه بوده و با پرداخت هزینه ی کم ،می توانند به آســانی تولیدات و کاالهای
خود را تبلیغ نمایند.
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انواع نمایشگاه ها
از جهت موضوع فعالیت ،نمایشگاه ها در دسته بندی های زیر قرار می گیرند:
نمایشگاه های عمومی بازرگانی
این نمایشــگاه ها عموما در سطح ملی و ســالی یک بار یا هر چند سال یک بار ،برگزار شده و محلی
جهت عرضه یا نمایش تولیدات و محصوالت جدید صنعتی ،کشــاورزی ،خانگی ،اداری یا کاالهای
مصرفی می باشــند .محل برگزاری ،در شــهر ،منطقه یا کشور خاصی اســت .نمایشگاه تهران قبل از
انقالب ،در زمره ی این نمایشگاه ها قرار داشت.
نمایشگاه های بازرگانی تخصصی
در نمایشــگاه های تخصصی ،معموال کاالهایی خاص برای گروه هــای خاص یا در مورد موضوعی
خاص ،مورد توجه بوده و از این طریق ســعی در اطالع رســانی یا عرضه ی تکنولوژی و پیشرفت های
فنی جدید به عالقه مندان و متخصصین می گردد .از اهداف اصلی برگزاری این نمایشــگاه ها ،ارائه ی
توان نیروهای صنعتی ،انتقال دانش فنی و ارتقا علوم دانش پژوهان اســت .نمایشــگاه های تخصصی
در هر رشــته ای ،مخاطبان خاص خود را به صحنه کشــانده و فضای مساعدی جهت تبادل اطالعات
فراهم می سازند.
در حوزه ی صنایع نســاجی ،نمایشــگاه های مربوط به فرش ماشینی ،کفپوش ها ،پوشاک ،منسوجات
خانگی ،ماشــین آالت و قطعات دوخت و دوز و غیره ،تحت عناوین :ایــران تکس ( ،)Irantexایران
پوشاک ( )Iran modeو  ...هرسال در تهران برگزار می گردد.
نمایشگاه های اختصاصی
این نمایشــگاه ها ،محصوالت و تولیدات یک کشور را در کشــوری دیگر به نمایش می گذارند .آن ها
می تواند در افزایش میزان صادرات و معرفی توانمندی های یک کشــور به ملل دیگر ،نقش مهمی ایفا
نماید .نقش تشکل ها ،انجمن ها و اتحادیه ها در این عرصه ،جهت انجام اقدامات موثر و کارساز برای
صنف خود ،بسیار مهم است.
نمایشــگاه های اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کشــورهای مختلفی مانند :افغانستان ،عمان،
عربستان ،پاکســتان ،امارات ،سوریه و لبنان طی سال های گذشته ،عمدتا موفقیتی به دست نیاوردند؛
چرا که بدون هدف مشخص ،عمل نموده و ساختار اجرایی مناسبی نیز در این زمینه وجود نداشت .در
ضمن ،عمدتا ســایه ی سیاست خارجی کشور ،بر این فضاها مستولی بود ،بنابراین مراودات صحیح و
کارایی در آن ها شکل نگرفت.
نمایشگاه های غیربازرگانی (اکسپوها)
این نمایشگاه ها عمدتا جنبه ی نمایشی دارند .آخرین فناوری ها در آن ها به نمایش گذاشته می شوند تا
در آینده در خدمت تجارت قرار گیرند.
نمایشگاه های فروش یا عرضه ی مستقیم کاال
این نمایشــگاه ها اهمیت نســبتا کمتری داشــته و به نوعی در حمایت از مصرف کنندگان و برای رفع
نواقص توزیع مستقیم ،تشکیل می شوند.
نمایشگاه های مجازی
نمایشگاه های مجازی یکی از دستاوردهای نوین محققان و اندیشمندان امروزی می باشد که سعی بر
این دارند تا با حداقل هزینه و کمترین زمان ،رابطه ای هم زمان ،میان فروشنده و خریدار برقرار نمایند.
این نمایشــگاه ها ،ایده هایی هســتند که برخی ســازمان ها مانند ســازمان بازرگانی ،سعی در اجرای

کاربردی آن دارند .از امتیازات آن ها،کاهش هزینه و زمان بازدید می باشد.
نمایشگاه های بین المللی ماهواره ای
این نمایشــگاه هــا عرصه ی جدیدی هســتند که با اســتفاده از آن ها ،تمامی اعضــای اتحادیه ی
نمایشــگاه های جهانی ،می توانند از خانه های خود ،در جریان کم و کیف برگزاری نمایشگاه های بین
المللی قرار گیرند .در این سیســتم ماهواره ای مخصوص ،نمایشــگاه ها در مدارهای از قبل تعیین
شــده قرار گرفته و جزئیات نمایشــگاه ها را به نقــاط مختلف دنیا مخابره مــی کنند .این طرح که
توســط بسیاری از کارشناسان قابل اجرا می باشــد ،در قرن آینده اجرا خواهد شد و تحولی عظیم
در دنیای نمایشــگاه ها به وجود خواهد آورد.
سالهاست که شــاهد عدم استقبال شرکت های خارجی از نمایشــگاه های تخصصی ایران هستیم
که این موضوع در صنعت نساجــــی نیز بســیار چشم گیر است .این امر ناشی از عوامــــل زیر
می باشد:
• بی ثباتی سیاست های اقتصادی کشور و تغییرات متناوب آن
• دولتی بودن فضای اقتصادی کشور و حاکم بودن سیاست بر آن
• عدم انجام تبلیغات مناسب و ارتباط کافی با شرکت های خارجی جهت دعوت آن ها به نمایشگاه
• مشکالت دریافت روادید ورود به ایران
• مشکالت گمرکی در ارتباط با ترخیص کاال
• قرار ندادن خدمات مطلوب در اختیار شرکت های خارجی در جریان برگزاری نمایشگاه
• نداشتن برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت شرکت کنندگان در نمایشگاه
• فقدان تصویر روشن و مشخص از موقعیت ارزی و اقتصادی ایران
بر اساس بررسی های انجام شــده ،کشور آلمان از لحاظ برگزاری نمایشگاه های بین المللی تجاری و
صنعتی ،سرآمد کشورهای جهان محسوب شده و قریب دو سوم نمایشگاه های تجاری مهم دنیا در این
کشور برپا می گردند.
طبق نتایج بررســی های منتشر شده توسط انجمن صنعت نمایشگاهی آلمان ،موسسات و شرکت های
آلمانی ،نمایشــگاه های تجاری را یکی از مهم ترین ابزار بازاریابی و ارتباطات تجاری بنگاه به حساب
می آورند .فعالیت های تجاری در آلمان نه تنها از نمایشگاه های تجاری داخل کشور بهره می گیرد ،بلکه
از نمایشگاه های تجاری مهم خارجی نیز به منظور بازاریابی صادراتی استفاده می کند.
امروزه در کشــورهای مختلف جهان از جمله آلمان ،انگلستان ،فرانســه ،ترکیه ،ایاالت متحده غربی،
هنگ کنگ ،ســنگاپور ،ایتالیا ،چین و  ...فعالیت های نمایشــگاهی بسیار رونق دارد .این نمایشگاه ها

موجبات پویایی سایر بخش های اقتصادی را نیز فراهم می نمایند.
بهــره گیری از روش هــا و تکنیک های علمی مبتنی بر برنامه ریزی هدفمند و جامع در فرایند برپایی و
اســتفاده از نتایج برگزاری نمایشــگاه ها ،می تواند نویدبخش رونق اقتصادی در دوره رکود بوده و یا
منجر به رشد اقتصادی در مرحله ی رونق گردد.
نمایشگاه ،رسالت اصالح ،تقویت و بهبود معرفی کاال یا برند و نیز سیستم توزیع و تسهیل تجارت و
رونق مبادالت را بر عهده داشــته و یکی از ابزارهای اساسی اجرای برنامه ها و سیاست های ارتباطی
شرکت ها محسوب می شود.
نمایشگاه ،نقش رسانه ای را ایفا می کند که در آن غرفه دار (تولیدکننده یا عرضه کننده) ،رو در روی مصرف
کننده ،امکانات و محصوالت خود را به نمایش گذاشته و بازدیدکننده را تحت تاثیر قرار می دهد.
حضور در نمایشگاه ها از جمله موارد معدودی است که در هر سه حوزه ی تبلیغات ،روابط عمومی،
ثبت و فروش نقش بســیار مهمی ایفا نموده و استفاده از آن ،منجر به ایجاد ذهنیت خوب و شناخت
صحیح مخاطبان از شــرکت ها می گردد .حضور موفق در نمایشــگاه ،به راحتــی می تواند منجر به
افزایش سهم بازار ،افزایش فروش ،افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود گردد.
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«نیلپـر» در بـازار مبل خانگی ایـران

"شــرکت نیلپر" فعالیت خود را با ورود رایانه به صورت گسترده وسپس ،تجهیزات آن از جمله
صندلی ویژه ی رایانه در ســال  1371آغاز کرد .رویکرد "نیلپر" جهت جلب رضایت مشتریان،
با افزایش کیفیت محصوالت بوده اســت .نگاه دانش محــور در طراحی محصوالت و در نظر
گرفتــن تمامی الزامات مورد نیاز کاربــران ،در کنار بهره گیری از تجهیــزات مدرن برای تولید
صنعتی ،منجر به برتری چشم گیر کیفیت کاربری محصوالت "نیلپر" شده است.
ارتقاء سطــح کیفی و کمی در تولیــد مبل اداری" ،نیلپر" را بر آن داشت تــا به ســوی گستــرش
دامنه ی محصوالت و خدمات در بازارهای آموزشی ،خانگی و رستورانی گام بردارد .تولید مبل
خانگی "نیلپر" با توجه به همین رویکرد ،در دســتور کار شرکت قرار گرفت .برای درک صحیح
نیاز مشــتریان و طراحی مطابق سلیقه ی خانواده های ایرانی ،تحقیقات بازار گسترده ای توسط
واحد بازاریابی "نیلپر" انجام شد .این تحقیقات در چهار حوزه ی :مشتریان ،نمایندگان فروش،
واردکنندگان و تولیدکنندگان مبل خانگی در هفت شهر :تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان ،رشت،
قم و اراک انجام شد.
در تحقیقات حوزه ی مشــتریان ،مســیر انتخــاب و خرید مبل خانگی از لحــاظ :تیپ مبل،
روکش انتخابی ،محل خرید و میزان هزینه جهت خرید ،بررســی شــد .جهت بررســی بازار
مبلمــان خانگی ،تعداد  120نمایندگی فروش مبل خانگــی مورد تحقیق قرار گرفت تا ویژگی
هــای کیفی و قیمتی مبل ها مشــخص گردند .اهداف تحقیقات ،در حــوزه ی واردکنندگان و
مهندس رضا جوشقانی
مدیرعامل

تولیدکنندگان مبل خانگی ،بررســی سبد کاالی
آن ها ،شــرایط فروش ،نحوه ی حمل و خدمات
جانبی آن ها بــود .در کنار این تحقیقات ،واحد
طراحی "نیلپر" نیز تحقیقات گسترده ای بر روی
تولیدکنندگان مطرح مبل خانگی در جهان انجام
داد تا روند بازار جهانی این صنعت را مشخص
نماید .در پایان ،پس از تحلیل تحقیقات بازار
و گــزارشهای واحد طراحی ،الزامات ابتدایی
فعالیت "نیلپر" در این حوزه مشخص گردید .بر
پایه ی این الزامات و اســتفاده از نظر مشاورین
مجــرب طراحی صنعتی ،چند مــدل مبل برای
طراحی انتخاب گردید.
ابعاد و اندازه ی مبل های خانگی "نیلپر" مطابق
با استانداردهای بین المللی در حوزه ارگونومی،
طراحی شــده است و کم ترین فضای ممکن در
اتــــاق نشیمن خانه ها را به خــــود اختصاص
می دهد .طراحی مدرن ،ساده و دوستانه ی این
مبل ها ،محیطی گرم و مطبوع را در منازل ایجاد
می کند .استفــاده از روکش هــایی با رنگ های

واحــد طراحی نیلپر نیز تحقیقات گســترده ای بر
روی تولیدکننــدگان مطرح مبل خانگی در جهان
انجــام داد تا رونــد بازار جهانی ایــن صنعت را
مشخص نماید

متفاوت در نشیمــــن و پشتی نسبت به بدنهی
مبل ،در کنار کوســن هایی با رنــگ های زنده،
محیطی با طراوت و شاداب به وجود می آورد.
در واحــــد طراحی "نیلپر" ،جهت ســاخت این
مدل ها در سطح تولید انبوه ،روش های مختلف
روز دنیــا مورد بررســی قرار گرفــت تا مبلمان
خانگی "نیلپر" بر اساس جدیدترین تکنولوژی
تولیــد شــوند .کالف اصلی این مبــل ها به دو
صــورت چوبی و فلزی و بــا اتصاالتی محکم
ساخته می شوند .پشتی ،نشیمن ،دسته و پایه در
مبل "نیلپر" ،تحت آزمون های دوام  ،اســتحکام
و ضربــه قرار می گیرند تا مقاومت آنها مطابق با
استاندارد «( »BIFMAاستاندارد اتحادیه مبلمان
آمریکا) باشد.
شــرکت "نیلپر" بــرای تولید مبل هایــی نرم و
راحت ،از فوم پلی اورتان و الیاف ویســکوز در
الیــه گذاری آن ها بهره می گیرد  .فوم های مورد
اســتفاده در مبل "نیلپر"  ،بــا فرآیند تزریق فوم
ســرد – تحت کنترل دایم حرارت ،فشار تزریق
و چگالــی مواد – تولید می شــوند .ســپس در
آزمایشگاه نیلپر ،تحت آزمون های کشش ،فشار
و پارگــی قرار می گیرند تا نرمــی و دوام آن ها،
مطابق اســتاندارد های کنترلی ( استاندارد ملی
ایران ) باشد.
برای نرمی و لطافت بیشــتر مبل ها  ،الیه ای از
الیاف ویســکوز بر روی فوم هــای پلی اورتان
گذارده می شــود .کوســن های تولیدی "نیلپر"
در ابعاد مختلف نیز ،بــا حجم معینی از الیاف
ویسکوز پر می شوند.
در نشیمن برخی از مبل ها برای راحتی بیشتر ،از
ابرهای با قابلیت ارتجاعی باال (  ) HRاستفاده
می شــود .مجموعه های ارتجاعــی موجود در
پشتی و نشیمن مبل های نیلپر  ،به دو صورت ذیل
هستند:
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 .1مجموعه نوارهــای ارتجاعی افقی و عمودی با مقاومت االستیسیتهی باال
 .2مجموعــه نوارهای ارتجاعی و فنرهـــــای زیگزاگی با مقــــاومت
االستیسیتهی باال .اتصاالت پالستیکی ویژهای که این مجموعههای ارتجاعی
را به مبل متصل می کنند ،عالوه بر باال بردن استحکام و دوام مجموعه ،مانع
بروز صدای فنر می شــوند .روکش هــای چرم مصنوعی مبل های "نیلپر"،
ظاهری زیبا و خصوصیات فیزیکی منحصر به فردی دارند .این روکشها ،به
دوصورت  ( PUپلی اورتان ) و ترکیب  PVC-PUعرضه شده و فاقد هرگونه
مواد مضر برای سالمتی (مطابق استاندارد  )Oeko-Texهستند.
ساختار تنفسی چرم های خانواده ،PUامکان گردش مناسب هوا را در داخل
آنها را فراهم آورده و در نتیجه مانع از تعرق به هنگام نشســتن میشوند.
پارچــه های بــه کار رفته در روکش مبل "نیلپــر" ،ضمن تنوع در طرح و
رنگ ،از ترکیب الیاف طبیعی و مصنوعی و بدون هر نوع مواد مضر برای
سالمت ،ساخته شده اند.
آزمایشــگاه "نیلپر" ،کشــش طولی و عرضی تمامی چرم های مصنوعی
و پارچه های مصرفی مبل را مطابق با اســتاندارد های کنترلی (استاندارد
ایران) می سنجد و آن ها را تحت آزمون های پارگی ،سایش و ثبات رنگ
در برابر شستشو قـــــرار می دهد تــــا محصول تولیــــدی با بهتــرین
کیفیت به دست آید.
مبــل « »Brentیکــی از انواع همین مبلمان می باشــد .ســادگی فرم و
شــخصیت اســتوار و مانای این مبل ،آن را مناسب اســتفاده ی مداوم و
همیشــگی می نماید .این مبل در اندازه های یک ،دو و ســه نفره موجود
است .امکان ارائه ی پشتی و نشــیمن این مبل با روکشهایی متفاوت با
فریم اصلی ،جذابیت بیشتری به آن می بخشد .جدا بودن پشتی و نشیمن
از بدنه ،به مشــتری امکان می دهد تا در صورت نیــاز ،روکش مبل را به
راحتی تعویض نماید .پایههای این مبل از جنس آلومینیوم و طرح چوب
می باشند.
مــدل دیگری از مبل خانگــی "نیلپر" ،مبل « »Blertoاســت که قابلیت
چیدمــان های مختلف را دارد .طراحی مــدرن و منحصربه فرد این مبل،
نمایان گر ظرافت و ســبکی محصول است .اســتفاده از روکش هایی با
رنــگ های خنثی ،به همراه کوســن هایی با رنگ هــای زنده در این مبل،
محیطی با طراوت و شــاداب ایجاد میکند .این مبل ،عالوه بر مدل های
یک ،دو و ســه نفره ی معمولی ،قابلیت چیدمان بــه صورت « »Lرا هم
دارد .همراه با این مبل ،یک اتومان مستطیل شکل نیز ارائه میشود.
محصوالت "نیلپر" پس از ســاخت و کنترل کیفیت دقیق در خط تولید،
در بســته بندیهای بسیار مناســبی که با لیبل مخصوص روی آنها ،کد و
مشخصات کلی محصول درج شــده ،عرضه میگردند .به طوری که هر
مبل در کیســه ی مخصوص زیپ دار قرار داده شــده و به محل مشتری
ارســال میگردد .هر مبل "نیلپــر" ،دارای کارت ضمانت مخصوص به
خود بوده که زیر هر مبل تعبیه میگردد .دفترچه ی راهنمای مبل خانگی
"نیلپر" ،شامل اطالعاتی در خصوص مشخصات فنی ،نحوه ی نگهداری
و شــرایط ضمانت و خدمات پس از فروش مبل می باشد .همچنین شرکت
"نیلپر" همراه با هر مبل ،یک بســته ی تمیز کننده ارســال می کند که شامل
ژل تمیزکننده ،دســتمال و ابر می باشد .برای مبلمان "نیلپر" کوسن های
مختلفی طراحی شده اند که با روکش های مختلف آماده ی تولید هستند.
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Amazon-Europe Compliance Requirements
Amazon has got a strict policy on the quality of products sold on its websites .
Products must meet EU requirements for directives, certifications and labeling. In
addition, Amazon has a history of forcing third-party sellers to adhere to voluntary
standards. Therefore, in order to provide a wide range of product sales in the EU
and to have an online sales platform such as the Amazon site, it is recommended
to check the product requirements in the Amazon sales center before importing
the product to the EU.
Conclusion
Perhaps at first glance, exporting furniture to the EU may seem far-fetched,
irrational and difficult, but a limited number of domestic manufacturers have
moved in this direction. Therefore, the importance of this issue will gradually
increase. The European Union is a very good source for supplying quality
machinery and raw materials, and the production of quality furniture that can
be supplied in this region, in addition to creating employment in the country, can
lead to foreign currency inflow and even ease of supply of quality raw materials in
a bartering method. The Persian Gulf countries are also a very attractive market
for furniture. Over the past years, the evolution of their regulations in the import
and consumption of products with standard quality level such as the developed
countries is quite evident. Therefore, improving the quality of products, not only
creates new markets, but also creates good opportunities to participate in other
markets whose views and approaches are modeled on developed countries . We
see a clear example of this progress in Turkey, which after several decades of
preparation and activity, has been able to create a very large market not only for
raw materials, but also for furniture in the region.
In this area, the role of R&D units in furniture manufacturing companies is very
important and decisive, and without a doubt, the leading brands in this field
will appear very professionally. Mastering international standards in the field
of furniture and improving the quality of relevant national standards can make
it easier to move in this direction. In the best possible case, enacting laws and
regulations to restrict the import and use of non-standard raw materials and
goods can improve the quality of life of people in the country and can lead to
the production of products with the ability to compete in regional as well as
international arenas.

Packaging Regulations (Directive 94/62/EC)
Importers and manufacturers of furniture in Europe must ensure the
compliance of packaging materials. The following is a brief summary of the
requirements for packaging materials and waste in the European Union:
-Directive 94/62/EC restricts heavy metals including lead, mercury, cadmium,
printing inks and paints in packaging materials . Third-party laboratories are
the only reference available to verify the compliance of your packaging
materials.
-Packaging design and materials used should make the process of collecting,
reusing and recycling materials possible and simple.
-Product labeling requirements, such as compliance marks, may also need
to be printed on the product packaging.
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General Product Safety Directive (GPSD)
The purpose of the GPSD is to ensure that only safe
products can be sold in the EU . Even if there are no
specific EN directives or standards for the type of the sold
furniture, GPSD still applies to all consumer products sold
in the EU, including furniture. Importers must assess the
safety of the product themselves and ensure that it does
not pose a threat to consumers. This can be done by issuing
an assessment that covers product-related risks and their
classification. Note that GPSD is not limited to child›s
furniture, but covers all types of furniture.
GPSD documents
Exporters to Europe must prepare and submit a product
risk assessment document that includes the following
information:
-Product information
- Possible damages
- Risks identification
- Risk level

Examples of EN standards in the field of furniture :

Standard subject

Number and year
of publication

Furniture - strength, durability and safety
(home table requirements)

EN 12521-1: 2015

Furniture - strength, durability and safety
(requirements for non-interior tables)

EN 15372: 2008

Glass in furniture (test methods)

EN 12521-1: 2015

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals (REACH)
REACH imposes restrictions on chemicals, heavy metals
and other harmful substances in all consumer products
marketable in the European Union. As such, REACH also
applies to furniture products. Some of these materials are as
follows:

GPSD tests
Third-party laboratories can evaluate the general safety of
the product in professional ways. It should be noted that
the General Product Safety Directive is not part of the CE
mark.

-Lead
- Mercury
- Cadmium
Since REACH is applicable to all consumer products sold in the
European Union, basically all products and materials can be
subjected to REACH laboratory tests, such as:

EN standards related to furniture
Adherence to some EN standards is generally voluntary;
unless necessary due to product directives or regulations.
However, EN standards can be used in the product design
phase to ensure that the product is safe to use. EN
standards provide those testing methods and procedures
that serve as an excellent reference for verifying that your
furniture has reached the desired level of quality and safety
standards.

-Textiles
- Plastic products
- Jewelry and accessories
-Clock
-Furniture
This is also very important for paints and upholstery used
in furniture; because these materials may contain excessive
amounts of confined chemicals and heavy metals . Thus, it is
essential that the supplier selects its raw materials with high
accuracy and after careful examination.

The General Product Safety Directive (GPSD) requires that
all products imported and sold in the European Union be
safe for the consumer. This is true even if no specific product
standards, directives or other mandatory regulations apply.
Therefore, it is to your benefit to follow the relevant EN
standards while designing and manufacturing products .
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European Union Timber Regulation (EUTR)
Wood furniture and other wood products imported into the
EU are regulated by European Union Timber Regulation . The
EUTR aims to reduce deforestation outside the EU. Importers
must maintain their records and evaluate their supply chain . In
practice, this means that importers must request supply chain
documents from wooden furniture suppliers. Documents
include:
-List of subcontractors (for example, timber factories and
lumberjacks)
-Location of subcontractors
-Invoices and other supporting documents

Of course, creating a verifiable tracking system for smaller
importers is time consuming and difficult. Some factories,
especially those that do not regularly export wooden products
to the EU, may refuse to share any information about their
subcontractors.
Forest Stewardship Council (FSC)
The council has developed an internationally recognized forest
product tracking system. The FSC system can be considered
as a reference point for forest certification. Providing these
certificates will facilitate the evaluation of the supply chain of
raw materials of a furniture manufacturing company.

Childs furniture rules
Child›s furniture is a furniture type that is designed for
use by people under 14 years old. Currently, there are
no specific rules for child furniture . However, some EN
standards may still apply, or may be implemented in
the near future. For example, if the child›s furniture has
game features or game value, then it is considered as
a toy and the requirements of the toy safety directive
(2009/48/EC), which comply with EN 71 standards, must
also be observed.
Some other EN standards for child›s furniture are as
follows:

Standard subject

Number and year
of publication

Furniture - bunk bed for home use

EN 747-1: 1993

Furniture – child bed and crib for home use

EN 1130-1: 1996

Games for home use

EN 12227-1: 1999

Baby care products - the leading maintainer

EN 12586: 1999

Furniture - strength, durability and safety

EN 12520: 2015

If the toy safety directives apply to child›s furniture
products, the product requires a CE (Conformité
Européne - Conformity European) mark; because
obtaining this mark is mandatory for all the products
that fall within the scope of toy safety directives.
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Integrated regional standards:
EN 1021-1: Combustion source of burning
cigarettes
EN 1021-2: Equivalent flame ignition source
National standards:
DINB1 (Deutsches Institut für Normung
(German institute for Standardization): Related
to Germany
NFP 92-503: Related to France
BS5852: 1990 (British Standards): Related to
the United Kingdom
CSRRF 1/75 A (Corporate Social Responsibility) :
Related to Italy
Therefore, the field of sale of goods is very
important and it is necessary to carefully
study the regulations and requirements of
that country and region before exportation.
Flammability testing of furniture focuses
on testing the fire resistance of furniture in
accordance with international standards. In
order to ensure the safety of the product, it
is mandatory for a Third Party (other than
the manufacturer and buyer) to perform this
test before importing furniture and other
household products into the EU .
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Today, standards and regulations play an important
role in improving the quality of life of people . Following
a specific quality level for products facilitates global
trade. The laws of a country or a region can be regulated
in such a way that before the final consumer suffers
from the purchase and use of a non-standard product,
by setting rules, regulations and determining the quality
standards of the product, the entry of products without
the necessary quality into the country can be prevented
and in this way, more security and welfare for the people
can be provided . One of these products is furniture,
which due to its considerable variety and wide range of
applications, achieving ideal conditions (in terms of ease
of global trade and also the importance of welfare and
security of the people) has complicated the process a
little bit . Among the countries of the world, we usually
see stricter conditions for the quality of products and
services in North America, Japan, the European Union
and Australia than in other parts of the world . This
article may be useful if you are planning to export and
sell furniture products to the European Union .
In this article, we will deal with the following items:
- Furniture fire safety standards in the European Union
- Child›s furniture rules
- General Product Safety Directive (GPSD)
- EN (Europäische Norm - European Norm) standards in
the field of furniture
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction
of Chemicals (REACH)
- EU wood regulations (EUTR - European Union Timber

Furniture
Quality
Requirements
to Enter the
European
Union

Regulation)
- Packaging regulations (Directive 94 /62 / EC)
- Compliance requirements with Amazon in the European
region
EU furniture fire safety standards
In the European Union, there are two categories of fire
safety standards : First, integrated regional standards
that apply to all EU countries . Second, national standards
that are only applicable in some countries .
The application of the standards depends on the
following:

Dr. Hamidreza Edalat
•Faculty Member of the Wood and Paper Engineering
Dept. , Gorgan University of Natural Resources
•Secretary of the Corresponding National Furniture
Committee (TC136)

- Type of furniture (with and without upholstery)
- Raw materials (wood, wood composites, fabrics, foam,
etc.)
-Scope of use (public, residential or commercial use)
Some examples of integrated regional and national
standards for furniture fire retardants are as follows :
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«ADAK Tejarat Parla», under the brand name «ADAK Premium» set foot in the
wide range field of furniture fabrics in July 2021, with the aim of distribution
luxury products, high quality and competitive with similar world-class products .
Then it started its activity in the field of production and the efforts and motivation
of young and creative managers .
Fortunately, in a short period of its activity and as a result of communication,
connection and cooperation with well-known and powerful Iranian furniture
manufacturers, it has been able to achieve its worthy position in the domestic
consumer market.
«ADAK Premium» has provided access to both wholesale and retail fabrics;
addressing the major concerns of furniture manufacturers in the field of fabric
depots, as well as spending large amounts of money to purchase only wholesale .
Distribution of fabrics with special features such as : nanotechnology, hydrophobic,
fire retardant, antibacterial, etc . are other distinguishing features of the products
of this creative brand .
The use of high-weight fabrics of this company, which have different and efficient
linings for upholstery, has solved a large percentage of the problems of upholstery
and furniture repairs .
The possibility of offering fabrics with tailor-made designs and colors, according to
the furniture manufacturers’ taste, has expanded the range of choice of furniture
manufacturers and designers, as well as interior designers, and has removed the
limitation of the framework for the use of non-diverse colors and designs .
«ADAK Premium» is proud to presentation high quality domestic products with
international standards in order to eliminate dependence on the consumption of
non-Iranian products, and in this way, it has made every effort to use the latest
technology in the world, with the aim of providing high quality fabrics with crossborder quality .
We hope that with the support of our capable and professional colleagues in
the valuable branch of production, we will be productive & fruitful in the large
furniture industry of Iran by improving the quantity and quality status of the
ancillary furniture manufacturing industries .
«ADAK Premium» with a bright look to the future and relying on the support of

ADAK Premium

expert officials and sincere cooperation of furniture manufacturers in Iran and

Iranian product,
world quality

efforts of its creative, stylist & determined managers, is sure that in a very near

believing in the ability and expertise of the manufacturing team as well as the
future, its superb and unique products will be available to consumers in global
markets.
In order to better advance the lofty and sublime goals of the «ADAK Premium»
complex and to increase the quality & quantity status of our products, we do
welcome with pride and gratitude and with open arms all the opinions, suggestions
and criticisms of colleagues, professors and respected experts in academic &
research departments, industry, distribution and sales market related to the
furniture industry and related branches, textile industry as well as the respectable
end users .

Familiarity with the fields
of textile and furniture
industries in the technical
and vocational schools of
the country
Dr . Davood Rabie / Specialist in technology and production process of wood,
paper, furniture industries
Undoubtedly, one of the first steps for the development of industry and production
in any country is to pay attention to applied scientific, technical, vocational &
professional education.
Our beloved country Iran is also very advanced having long history in this field.
Establishment of Tehran Industrial School in 1899 (as the second Iranian school after
Dar ul-Funun and the first technical school in the country in the late Qajar period) and
the establishment of about 50 technical schools throughout Iran during the past 120
years, shows our country›s special attention to the position of technical force training.
The construction of the Wood Industry School in the small town of Tafresh, which is
now about 65 years old in Markazi province, is an example of this claim.
In both the old and the new education system, people interested in technical and
professional sciences, from a young age of about 14 years old, are attracted either
to vocational fields and by obtaining a technical diploma and vocational education
diploma, enter directly into the industry; or because of the desire to continue their
studies, they succeed in obtaining degrees from industrial technical universities (up to
doctoral degrees).
Fortunately, today, along with technical schools of Ministry of Education, technical
& vocational centers, the Ministry of Labor & Social Affairs, the University of Applied
Sciences, and the Ministry of Science and Technology, have joined all their forces to
train technical and efficient experts.
We visited Eng. Mohammad Lotfinia, the director of the office of compilation of
technical and vocational textbooks and vocational training of the Ministry of Education,
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and in connection with the mission of the present publication, we inquired about the
goals of the technical schools (subdivision of Ministry of Education) in the fields of
textiles and furniture.
According to his idea, the main goal is to train the expert workforce needed by the
country›s industry and production units and to strengthen entrepreneurship by
determining the occupational skills and standards.
Structure of professional and occupational competence development of Wood &
Furniture Industries group is defined at three levels as follows:
Training of skilled workers in the first level; training of technician assistants in the
second level (in 2 branches of furniture technician assistance & wooden structures
technician assistance); training of technicians in the third level (in wood industry field);
training of senior technicians in the fourth level (in the Wood & Furniture Industries);
and professional engineer training at the highest level saying the fifth level (in the
Wood & Furniture Industries).
In Iranian industrial schools, up to the twelfth grade, the third levels (technicians) are
being trained. Post-diploma continuous (college) courses at universities such as Shahid
Rajaee, training at the fourth level (senior technician) and undergraduate courses at
universities affiliated with education, training at the fifth level (professional engineer),
are making their utmost efforts to introduce graduates to the industry.
The modules of Wood & Furniture Industries field include production of: 1) wooden
kitchen cabinets, 2) wooden panel home furniture (sofas), 3) wooden panel furniture
for children and teenagers, 4) wooden panel bed, 5) panel office furniture, 6) wooden
doors and windows, 7) interior decoration, 8) urban wooden furniture, 9) painting
wooden furniture, 10) wooden furniture upholstery and 11) repair & maintenance of
wood industry machinery.
Structure of professional and occupational competence development of Textile field,
like the field of furniture, is the training of expert workforce at five levels as follows:
First level: skilled worker in textile industry; second level: assistant textile industry
technician; third level (including twelfth grade): textile industry technician; fourth
level (including post-diploma degree): senior technician in two branches of textile
technology and textile chemistry; and the fifth level (including undergraduate degree):
professional engineer in two branches of textile technology and textile chemistry.
Textile field modules include the following:
1) Tackling pollution in the textile industry, 2) preparation of raw materials in the
textile industry, 3) spinning and weaving and printing, 4) dyeing and finishing and 5)
mechanics, electricity and water in the textile industry.
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Gray Scale for measuring the color stability of the fabric

Optical stability
In addition to washing and abrasion, light can also cause the
fabric to lose its color over time. Therefore, it is important
that the furniture fabric used, which is generally exposed to
lamp light or even sunlight, has got good and standard light
stability.
This stability is assessed according to EN ISO 105-B02 and
AATCC 16 standards or national standard 4084 by exposing
the fabric to standard light for a specified period of time.
Furniture fabrics should have a minimum light stability of
degree 4. To determine the degree of optical stability, the
«Blue Scale» is used, which has 8 degrees of color shade.
Number eight in this criterion means excellent light stability
and number one means poor color stability. By comparing
the color change of the sample under light with the original
sample and matching this color difference with the standard

manufacture of furniture, especially its fabric. Due to the
widespread use of furniture in social, working & personal
environments and the importance of maintaining consumer
health, it is necessary to pay attention to the flammability
issue of the fabric. In the flammability issue, in addition to
paying attention to the fabric as a combustible material,
other points such as the ignition rate, flaming of the fabric
in contact with fire, release of harmful gases and fast
flammability should be also considered.
Therefore, considering the importance of the issue, it is better
to take serious the standard of furniture fabrics in terms of
flammability and also run the necessary tests to ensure the
standard of this feature in the competent centers.
Among the most important related standards, we can
mention European standards EN 1021, BS 5852 and ONORM
B 3825.

Strength measuring device according to EN ISO 13934-1 standard

Strength
Another important property of furniture fabrics is their strength, which is usually
measured by EN ISO 13934-1 and ASTM D5034 standards or national standard 1147-1.
If the fabric is not strong enough, it will lose its quality and tear apart shortly after use.
The strength of a fabric depends on the strength of the yarns used, weaving type,
thickness of the fibers used, the yarn size of the fibers used and many other factors. The
minimum strength of upholstery fabric, according to the Fabric Industry Joint Guidelines
and Standards Committee, should be 50 pounds.

blue values, the degree of optical stability of the tested fabric
can be evaluated.
Dimensional stability
Washing with water and detergent, in addition to affecting
the color of the fabric, also affects the dimensions of the
fabric and can cause shrinkage or decrease in the dimensions
of the fabric or even increase the dimensions of the fabric
or get the fabric loosened. This can have a variety of causes,
such as the release of pressure on the fabric during the
weaving operation or the improper performance of the fabric
stabilization operation. Shrinkage of upholstery fabric due to
washing will surely cause consumer dissatisfaction; because
it seriously affects the beauty of furniture.

Flammability test method according to EN 1021 standard

In order to determine the dimensional stability of upholstery
fabric according to ISO 5077 standard or national standard
1242, after cutting the fabric to the desired dimensions,
it is immersed in a solution of water and detergent for
a certain period of time. After the fabric is removed and
dried, the dimensions of the fabric are measured again and
the percentage of shrinkage or loosening is reported. The
standard maximum shrinkage value of upholstery fabric is 5%
and for the loosening factor, the standard maximum value is
2%.
Flammability
The issue of furniture flammability is a detailed and complex
discussion and includes all the components used in the
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Flammability method according to BS 5852 standard

Fabric pilling resistance measuring device according to
EN ISO 12945 standard

Pilling
Fibers pilling on the surface of the fabric is a very important issue in the textile industry
and fabric production. Pilling not only makes the fabric look unpleasant, but also erodes
the fabric. It can be said that «pills» are masses of intertwined fibers that are formed
when worn or washed and due to the involvement of wandering and free fibers on the
fabric surfaces. The free fibers are pulled out of the yarns and become lint balls due to
a wearing friction. These balls remain on the surface of the fabric by longer fibers called
connective fibers.
To test the fabric resistance to pilling, EN ISO 12945-2 standard or national standard 4130
are used. In this test, fabric samples are mounted on polyurethane tubes and randomly
thrown into a cork box at a constant rotational speed. Then the fluff and pilling of the
fabric are visually evaluated after a certain period of time.

Abrasion stability of upholstery fabric is measured according
to ASTM D4157 and EN ISO 12947 standards or national
standard 8332. In these test methods and under standard
tension and pressure, the fabric goes intermittently under
wearing conditions, and the fabric›s resistance to abrasion
is reported based on one of the degrees of abrasion stability:
excellent, good or poor. Also, the percentage of fabric
strength is measured before and after wear and is reported
according to a formula.
Bending strength
Another important property of upholstery fabrics is their
flexural stability. Every time you sit and get up from the sofa,
the fabric of the sofa is bent. In case of repeated use of the
sofa, if the fabric does not have high flexural stability, it will
break and tear in the parts that had been more under tension.

Familiarity with the stability
properties of fabrics used in
the furniture industry

The flexural strength of the fabric is measured according to
ASTM D1388 standard or national standard 2442. To express
the flexural strength of samples with the same weight, the
flexural length is considered as a measure of the flexural
stiffness of the fabric. The longer the flexural length of the
fabric, the higher its flexural strength.
Washability and color fastness
The next important feature in furniture fabrics that should be
considered is the washability and color stability of the fabrics,
which are of different degrees of importance depending
on the place of the furniture use. For example, if you use
furniture in a restaurant, you need higher color stability in
the fabric; while for furniture used at home, color stability
and lower resistance to washing will also be acceptable.
The fabric may lose its color and quality due to abrasion or

washing with water and detergents and even contact with
body sweat, which is a concern for buyers. Therefore, having
a standard color stability is one of the important points in the
production of a furniture fabric. However, it should be noted
that the use of standard detergents is also very important in
the durability of furniture fabric.
Washing stability and color fastness are measured according
to ISO 105 and ASTM D3597 standards or national standard
10075. Accordingly, to determine the degree of the fabric
washing stability, the subjected fabric along with a fabric
of its own material, in the presence of detergent and water
and for a period of time and under a certain temperature are
placed in a special machine and after the process, the amount
of staining of colored fabric on white fabric is measured. In
order to test the color stability due to abrasion, a white cloth,
under a certain pressure and at certain times, is pulled back
and forth on the subjected fabric and the amount of color
change and color staining is observed on the white fabric. In
this test method, the subjected product is measured once in
a dry and once in a wet state.
To express the color stability of the fabric, a standard index
is used, which is called the «Gray Scale» and is graded on a
scale of 1 to 5. Number five indicates excellent color stability
and number one indicates poor color stability. According to
the standard of OEKO-TEX Institute, the standard amount
of washing stability of furniture fabrics against water and
detergents should be at least 3; the standard amount of
color stability of dry fabric due to wear, be at least 4; and the
standard value of color stability of fabric in contact with body
sweat (acidic and alkaline), be at least in the range of 3 to 4.

Ehsan Ekrami / The representative of the international OEKO-TEX standards in Iran

Today, furniture is no longer just a simple decorative item in homes and workplaces, but
considered also as an important consumer goods, and in addition to appearance, familiarity
with the material and quality characteristics of the fabrics used in furniture has become a
necessity. In this article, some important features and standards related to furniture fabrics will
be mentioned.
Abrasion stability
To choose a suitable furniture fabric, the first important point is its abrasion stability. People
usually sit on the sofa for a long time or even sometimes lie on it. This frequent use of the
sofa causes the wear of the upholstery fabric. Therefore, it is necessary for the fabric to have a
standard and acceptable abrasion stability so that the buyer does not have to change the fabric
after a short time.

1400 زمستــانJournal
/ دکوراسیون ا ُیاز
 مبلمان و،نساجی
 صنایعIndustries
نشریه اختصاصیand Decoration
91
91 Dedicated
of Textile,
Furniture

Measurement of abrasion stability according to EN ISO 12947 standard

Self-sufficiency, the
»ultimate goal of «Oyaz
Qasem Nouri / Sales Manager of «Jahan Orum Oyaz» Complex
Mr. Qasem Nouri is the sales manager of «Jahan Orum Oyaz» complex. Since 1997, he has been working in
the field of selling upholstery fabrics, and from the beginning of the activity of the large complex of «Oyaz»,
he started his cooperation as the sales manager.
We had an interview with him asking him questions based on his experience and mastery in the distribution
and sale of upholstery fabrics. Let’s read together the words containing his practical points.
The purpose of «Oyaz» complex to enter the production of upholstery fabrics in Iran market was stated as follows:
Given the history and experience of several years of the founders of this complex, in the field of trade,
purchase and sale of fabrics and their regular and up-to-date presence in international textile exhibitions,
there was a question being gradually arisen as to why and despite the large level of domestic consumer
needs (large furniture manufacturers and small consumers) for furniture fabrics, investors and industrialists
are not active in this field and most of the market needs are met from outside Iran and through imports?
The answer to this question and the motivation to remove the restriction of Iranian production, led the
founders of «Oyaz» to establish this large complex to reduce a large part of Iranian consumer dependence
on foreign markets.
The situation of production and consumption of fabrics in the Iranian market (especially Oyaz products)
was described as follows:
At present, due to the growth of the furniture industries, especially in recent years, the fabrics consumption
has subsequently increased significantly. On the other hand, this has led to a significant growth of the textile
industry in our country.
In production sector of warp and weft fabrics, experienced and capable producers of the Iranian textile
industry, especially in Yazd province, have been able to achieve good results so that the variety of products
manufactured has enabled furniture manufacturers (especially classic types) that instead of buying all the
fabrics they consume from foreign markets (especially China and Turkey), they can now have a significant
portion of the patterned or floral fabrics they need from within the country.
In the field of production of circular warp upholstery fabrics, «Jahan Orum Oyaz» complex has taken a big
step forward and by applying modern knowhow in a factory with an area of c. 50,000 square meters, has
been able to provide a 70% share in the supply of this type of fabric in domestic market and thanks to God,
«Oyaz» products are now a good alternative to similar imported products.
How does «Oyaz» see the prospect of exporting its products?
These are remarks that the sales manager of «Oyaz» mentioned at the end of his speech:
Due to the growing trend of «Oyaz» production & its products, at present the quality of these products is
often even higher than similar imported goods. It is hoped that with the completion of the second phase
of the factory and the increase in production, in the near future and with the support of the relevant
authorities, large-scale exports will be one of the great achievements of the «Oyaz» complex.
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Days are cherished
by your visit
Engineer Elham Sharifi
Chief Editor
MSc in Wood & Furniture Industries
Now spring has reached the gates of the city of nature and its green presence will bring about
a resurrection in the universe . Again, the world and mankind, smiling and hurriedly, welcome
the spring and celebrate the birth of the blossoms, intoxicated and cheerful by applauding and
dancing of the nature in our land .
Our year gets new. The soil of our earth breathes in new life . The leaves wear green cover and the
flowers smile .
In magnificence of the arrival of the new spring, our minds and hearts as human beings, also
subconsciously rejoice . A cheerful light flows inside us . A strange fever and excitement swirls in
our being . It is as if a sweet impulse is ahead;
In the heat of this pleasant joy, the most important concern of our minds is undoubtedly the
contemplation of the small and big decisions we have in mind; the things that are unfinished and
the things that we have not yet begun .
How about a different planning method this year? Away from the fear for the future; no worries
about wherethroughs & hows; without focusing on the bad news .
Let›s move a little slower . Let›s not take a look at the small and big rocks in our path . Let›s raise
our heads and see what the pine trees along the road have done that are always green?
Let’s close our annual schedule office . Let’s put aside our ruler and measuring tape . Let’s not
worry about being unaware of the news storm of the world›s news agencies . Let’s clean the house
of our being due to the felicity of the spring steps . Let’s remove the dust of our hidden worries
from the door and wall of our minds . Let us break the ice of despair with the pleasant warmth
of the sun within us and celebrate the transformation in the holy land within us and in the safe
refuge of our divine spirit .
Let us be silent for a while away from the hustle and bustle of time, to remember what we should
do with the glorious gift of life . Let us think that the greeting of every moment of the earth, the
constant greeting of the heavens and the astonishing repetition of the color change in nature
every year, wants to remind us of what forgotten knowledge of ours ... Let us ponder .
In the new turn of time, I do wholeheartedly wish peace for our beloved land; freshness for the
soul of our nature; illumination for the blue of our skies; limpidity for the vastness of our seas;
blessings for our wheat; peace & happiness for our lands far and near; love for our hearts; heat for
our hands; power for our feet; and for the people of the world a new opportunity to get awoken;
a great excitement to live better and an extensive tranquility to enjoy .
Many happy greetings for the New Year and the years ahead
May the days & universe circulate according to the desires of your heart
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09144017618

مناینده شامره  - 13اصفهــان

خیابان رشیف رشقی ،روبروی بیمه تامین اجتامعی ،پارچه مبلی نارنج

مناینده شامره  - 14ساری

خیابــــان فرهنگ ،ابتدای خیابان  15خرداد ،پـــــارچه مبلی قاسمی

مناینده شامره  - 15بابل

خیابـــان رشیعتی ،روبروی شیرینی ســرای بابل ،پارچه رسای قاسمی

مناینده شامره  - 16قم

سی متـــری کلهـــــری ،جنب کـــــوی 27

مناینده شامره  - 17شیراز

بلوار محراب ،شهرک شهید دستغیب ،خیابان زیتون ،نبش کوچه زیتون هفت

مناینده شامره  - 18یزد

خیابـــان سلمــان فارسی ،حدفاصل چهارراه بسیج و چمـــــران(هراتی)

09124304789
041-34757917
09131143262
011-33253306
011-32363094
09123209062
091706561600
09150026910

