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   صنایع نساجی در جهان از چه جایگاهی برخوردار است؟

   چه فناوری هایی درصنایع نساجی كاربرد دارد؟

   كاربرد محصوالت نساجی در صنایع دیگر چیست؟

   انواع آلودگی ها را نام ببرید؟

   روش های اندازه گیری آلودگی ها بیان كنید؟

   چگونه از افزایش آلودگی ها در صنعت نساجی جلوگیری می كنیم؟

آیا می دانید 

استاندارد عملكرد

در پایان این پودمان انتظار می رود تا هنرجو بتواند جایگاه صنعت نساجی در كشور و دنیا را مورد ارزیابی قرار 
داده و فناوری های مورد استفاده در صنعت نساجی و كاربرد این فناوری ها را تحلیل كند. تعریف آلودگی، 

چگونگی ایجاد آلودگی و نحوه كنترل آلودگی و كاهش آن در صنایع نساجی را تشریح كند.
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خداوند سبحان وقتی انسان را آفرید و او را اشرف مخلوقات خود نامید. او را در یک دنیای پهناور بدون هیچ 
وسیله ای، ابزاری و حتی هیچ پوششی قرار داد. در نگاه اول انسان با دیگر حیوانات تفاوتی نداشت و حتی 
حیوانات درنده از او بسیار قوی تر بودند. اما خداوند، انسان را به قدرت هایی مجهز كرده بود كه در نهایت 
توانست تمام زمین را در اختیار خود قرار دهد و از منابع آن بهره مند شود. در حالی كه همه حیوانات از آتش 
می ترسیدند و فرار می كردند انسان با شناخت نسبت به آتش توانست آن را به خدمت خود درآورد. ماشین 
بخار یكی از این دستاوردها بود. تا قبل از این اختراع حركت اجسام به وسیله انسان، حیوانات و یا جریان آب 
انجام می شد. ولی پس از این اختراع نیروی حاصل از بخارآب توانست جایگزین آنها شود. در این روش بخار 

آب پس از برخورد به پره هایی باعث ایجاد حركت می شد. قطاری 
از  با استفاده  با ذغال سنگ حركت می كرد و كشتی هایی كه  كه 
نیروی بخار آب، مسافران و بارها را جابه جا می كردند، نمونه هایی 
با  را  رودخانه ها  آب  انسان  است.  انسان  و هوش سرشار  درایت  از 
برق  تولید  برای  مرتفع،  مناطق  آبیاری  بر  عالوه  و  كرد  مهار  سد 
كردن  رام  و  وحشی  طبیعت  بر  انسان  تسلط  برد.  سود  آن  از  نیز 
بود كه خداوند  قدرت هایی  و  توانایی  آن، حاصل  نیروهای مخرب 
به انسان داده بود. درحالی كه حیوانات دیگر چنین قدرت هایی را 
موجود  به  را  انسان  توانایی ها  و  قدرت ها  این  نداشتند.  اختیار  در 
بی رقیب طبیعت تبدیل كرد. استفاده از نیروی آب برای تولید نخ 
نشان می دهد انسان برای حل مشكالت خود، توانایی های خود را 
به كار می گرفته است. در شكل 1 استفاده از حركت آب برای تولید 

نخ را مشاهده می كنید. 

توانایی هایی كه انسان را از حیوانات متمایز می كند عبارت اند از:
   توانایی تفکر: انسان قادر به فكر كردن است و می تواند از بین گزینه های پیشرو بهترین مورد را پیدا كند 

و حتی قبل از انجام كار عواقب احتمالی آن را پیش بینی كند و با فكر كردن عواقب كار خود را می سنجد. 
این كار باعث می شود فرصت های جدیدی برای او به وجود آید.

   تجربه اندوزی: انسان موفق وقتی شكست می خورد تمام اشكاالت و ایراد و برتری های خود را مرور می كند 

تا علت شكست را پیدا كند و دیگر آن را تكرار نكند انسان می تواند از مشكالت درس بگیرد و پیشرفت كند. 
با اینكه در حال حاضر بشر از امكانات بسیار زیادی برخوردار است ولی بازهم مشكالتی در سر راه انسان 
قرار می گیرد. در این عرصه كسانی موفق تر هستند كه دقیق می بینند و درست فكر می كنند و از تجربیات 
دیگران استفاده می كنند وقتی می خواهیم موضوعی را آزمایش كنیم و یا فن جدیدی را بیاموزیم، باید به 
همه چیز توجه داشته باشیم و پس از انجام كار، در مورد هر بخش آن فكر كنیم و با تكرار كردن كارها و 

پرهیز از اشتباهات نتایج بهتری را به دست آوریم. 

توانایی های انسان

از حرکت آب برای حرکت  شکل 1ـ استفاده 
اجسام و تولید نخ
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قدرت بیان و ارتباط با دیگران این توانایی نیز برای موفقیت انسان ها مفید است زیرا با صحبت كردن مشكالت 
خود را با دیگران در میان می گذاریم و چه بسا مشكل ما از این طریق حل شود. بسیاری از محققان از طریق 
صحبت كردن با دیگران و گرفتن ایده های جدید موفقیت هایی كسب كرده اند و یا از طریق مطالعه نظراتی 
كه دیگران درباره یک موضوع نوشته اند و افزودن نظرات خود به موفقیت رسیده اند. برای مثال اولین وسیله 
تبدیل الیاف به نخ بسیار ساده بود اما در طی سال های متمادی محققان با صحبت با یكدیگر و استفاده از 
برای  است كه حتی  اتوماتیكی ساخته شده  ماشین آالت  امروزه  به مرحله،  بهبود مرحله  و  دیگران  فعالیت 

كاركردن با آنها باید ماه ها آموزش دید. 
از پس  انسان، داشتن دست هایی است كه  اما قدرت دیگر  با ساختار بسیار کارآمد:     قدرت دست هایی 

كارهای بسیار ظریف نیز برمی آید. ثابت شده است كه كنترل دستان ما در مواقعی كه خطر ما را تهدید 
نمی كند، در اختیار مغز است و در نتیجه تلفیق مغز انسان و دست های توانا امكان انجام كارهای بسیار 
ظریف را نیز به وجود می آورد. سال اول مدرسه حتی نمی توانستید مداد را درست در دستتان بگیرید و از 
كشیدن چند خط صاف هم عاجز بودید اما با افزایش مهارت ها، در حال حاضر می توانید به راحتی بخوانید و 
بنویسید. تجربه اولین دوچرخه سواری را به یاد بیاورید كه حفظ تعادل برایتان سخت بود اما حاال همان كار 
را به راحتی انجام می دهید. كار هایی كه در كارگاه یا آزمایشگاه فرا خواهید گرفت نیز همین گونه هستند. 
ابتدا به نظر سخت می آیند اما با تكرار و دقت بیشتر، انجام همان كار برای شما آسان خواهد شد. فراموش 

نكنید شما باید در انجام این كارها به مرحله ای برسید تا بدون هیچ مشكلی آن كارها را انجام دهید. 
و  با سعی  البته  و  است  داشته  ارزانی  ما  به  آنچه خداوند  از  استفاده  با  انسان ها می توانیم  ما  بنابراین همه 
بار  با یک  و  بگذاریم  با دیگران در میان  را  تفكرات خود  و  ایده ها  پیشرفت كنیم.  كوشش خود در زندگی 
شكست  خوردن، عرصه را به سود رقیبانمان خالی نكنیم. فراموش نكنید اغلب كسانی كه پیشرفت كرده اند 
انتخاب  از سطوح پایین شغلی شروع كرده اند و آرام آرام مدارج ترقی را پیموده اند. وقتی شما رشته ای را 
كردید باید توجه كنید كه وظیفه ای را بر عهده گرفته اید، وظیفه ای كه اگر درست انجام دهید نه تنها خود 
شما نیز از آن نفع خواهید برد. بلكه به شهر وكشور خود نیز كمک خواهید كرد. وقتی پرونده هنرجویان 
سال های پیش و افراد موفق امروز را بررسی می كنیم، مشاهده می كنیم این افراد منظم، دقیق و با پشتكار 
زیاد بودند. از سؤال   كردن خجالت نمی كشیدند و وقتی در امتحان پاسخ سؤالی را نمی دانستند، بالفاصله پس 
از امتحان به دنبال پاسخ صحیح سؤال می گشتند. زیرا برای افراد عالقه مند، دانستن بر نمره ارجحیت دارد. 
همین موضوع باعث می شود هیچ گاه از مطالعه و تحقیق و تالش برای دانستن مطالب بیشتر، دست نكشند. 

اگر می خواهید موفق باشید باید زندگی نامه افراد موفق را مطالعه كنید و از آنها الگوبرداری كنید. 

تاریخچه صنعت نساجی

صنعت نساجی یكی از قدیمی ترین صنایع، در تمدن بشری به شمار می رود زیرا پس از غذا، پوشاک دومین 
نیاز اساسی بشر می باشد كه ما را از سرما و گرما مصون نگاه داشته است. این صنعت در ابتدا به صورت فن 
نخ ریسی و در نهایت تولید پارچه از این نخ ها برای تهیه پوشاک بوده است. انسان به كمک وسایل ساده الیاف 

پشم و پنبه را به نخ تبدیل می كرد. شكل2 یک دوک نخ ریسی ساده را نشان می دهد. 
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براساس شواهد باستان شناسی، وجود پیشینه ریسندگی و بافندگی 
قبل  سال  هزاران  به  ابریشم  و  كتان  پشم،  پنبه،  نظیر  الیافی 
برمی گردد. هدف از تولید نخ در دوران باستان تولید پارچه جهت 
تهیه پوشاک بوده است. اما با رنگ آمیزی و زیباتر شدن پارچه ها، 
از آن در تزیینات نیز استفاده شد. انسان به تدریج برای رنگ آمیزی 
پارچه از مواد رنگ زا استفاده كرد. او همه این گونه مواد را از منابع 
گیاهی و حیوانی و معدنی به دست می آورد. انسان با دیدن مناظری 

زیبا همانند شكل 2 به فكر استفاده از رنگ در پارچه افتاد. 
یافته ای  دارد.  ساله  هزار  چند  قدمتی  نیز  ایران  نساجی  صنعت 
در  كه  نشان می دهد  منطقه شوش  از حفاری های  باستان شناسی، 
وجود  بافندگی  متمركز  و  رسمی  كارگاه های  باستان،  ایران  تمدن 
بوده  ایرانیان  نزد  صنعت  این  اهمیت  نشان دهنده  كه  است  داشته 
است. همچنین در حدود 200 سال پیش پارچه های ایرانی از نظر 
بافت، طرح و رنگ در سطح بسیار عالی عرضه می شده است كه در 
بازارهای منطقه ای و بین المللی آن زمان تقریباً بی نظیر بوده است. 
به كار  الیاف  اولیه صنعت نساجی می باشد. قدیمی ترین  ماده  الیاف 
رفته در صنایع نساجی، الیاف طبیعی حیوانی بوده است. این الیاف 
مانند  الیاف حیوانی  و  پنبه، كتان، كنف  نظیر  الیاف گیاهی  شامل 
پشم، مو، كرک و ابریشم می باشد. امروزه نیز الیاف طبیعی در صنعت 
نساجی نقش بسیار مهمی دارند و به طور عمده برای تولید منسوجات 

مورد مصرف در مصارف خانگی و حتی صنعتی به كار می رود. 
با افزایش جمعیت كشورها، نیاز به محصوالت نساجی و مواد غذایی 

به طور روز افزون زیاد شد. افزایش مصرف منسوجات و مواد غذایی، نیازمند گسترش سطح زیر كشت مواد 
اولیه آنها می باشد و چون هر دو محصول به زمین كشاورزی وابسته بودند. بنابراین، الزم بود هم زمان مزارع 
زیر كشت الیاف پنبه، كتان، كنف و مزارع كشت غالت، حبوبات، میوه ها و ... گسترش یابد. از آنجا كه وسعت 
زمین های مستعد كشاورزی و دام پروری در كره زمین محدود است و در نیازهای بشر، مواد غذایی نسبت 
به پوشاک اولویت بیشتری دارد، زمین های زیر كشت گیاهان غذایی افزایش یافتند و در نتیجه مقدار تولید 
الیاف كاهش یافت. برای جبران كمبود مواد اولیه نساجی، دانشمندان بسیاری از كشورها به سراغ تولید الیاف 
شیمیایی رفتند و در نهایت فعالیت های آنها به تولید چندین نوع لیف جدید منجر شد. الیافی چون آكریلیک، 
نایلون، پلی استر، ویسكوز، استات و ... حاصل كار این دانشمندان در طی سال ها مطالعه و تحقیق بود. این 
مواد در طبیعت به شكل لیف وجود ندارند اما به كمک روش های صنعتی، به الیاف قابل استفاده در صنایع 
نساجی تبدیل می شوند. امروزه مصرف الیاف مصنوعی در صنعت نساجی و صنایع دیگر، امری عادی تلقی 
می شود. استفاده از الیاف مصنوعی به صورت خالص و به شكل مخلوط با الیاف طبیعی، نه تنها جواب گوی بازار 
منسوجات مورد مصرف در پوشاک و پارچه های با مصارف خانگی است بلكه در صنایع دیگر نیز كاربرد دارد. 

شکل 2ـ دوك نخ ریسی دستی

شکل 2ـ طبیعت الهام بخش انسان در استفاده 
از رنگ در پارچه
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از  رنگی  به كمک گیاهان  و چاپ  رنگرزی  فراگرفتن فن  با  انسان 
قبیل روناس، پوست گردو، زعفران، گلرنگ، گلبرگ و بعضی مواد 
بدین  و  درآورد  جدیدی  رنگ های  به  را  پارچه ها  توانست  معدنی 
رنگزای  مواد  از  بعضی   3 در شكل  بیشتر شد.  آنها  زیبایی  ترتیب 

را مشاهده می كنید. آنها  با  نخ های رنگ شده  و  طبیعی 

شکل 3ـ مواد رنگزای طبیعی و نخ رنگ شده 
با این مواد رنگزا

اهمیت صنعت نساجی در جهان
در سال 2015 میالدی، میزان ارزش بازار محصوالت صنایع نساجی در دنیا از دو هزار میلیارد دالر نیز فراتر رفته 
است. اغلب كشورهای دنیا در زمینه صنعت نساجی فعالیت می كنند. زیرا صنایع نساجی و پوشاک همچنان رو 
به گسترش است و در نتیجه بسیاری از كشورهای دنیا مایل هستند از این بازار بزرگ سهم داشته باشند. علت 
رو به گسترش بودن صنایع نساجی تقاضای مصرف كنندگان می باشد. افزایش تقاضای محصوالت نساجی، ناشی 
از نیاز انسان به پوشاک، تغییر ساختار جمعیتی دنیا و تمایل نسل جدید به نوگرایی و پوشاک متفاوت نیز باعث 
افزایش رشد صنعت نساجی خواهد شد. تولید محصوالت زیباتر و چشم نوازتر نیز باعث افزایش مبادالت خواهد 
شد. در نتیجه رقابت باالیی برای تولید این گونه محصوالت وجود خواهد داشت. تكنیک های جدید تولید نخ و 
پارچه، تولید رنگ های جدید و عوامل دیگر باعث می شود. عموم مردم با دیدن محصوالت جدید برای خرید آنها 
اقدام كنند و این موضوع بازار داد و ستد محصوالت نساجی را بیش از پیش رونق خواهد داد. این موضوع مختص 
یک كشور خاص نیست و همه كشور های دنیا تحت تأثیر این موضوع باعث تولید و فروش و در نتیجه سود بیشتر 
می شود. پیش بینی می شود میزان خرید و فروش در صنایع نساجی هر ساله افزایش یابد. تولید كنندگان باید 
با تولید محصوالت با كیفیت در این بازار بزرگ سهمی داشته باشند و نیاز های خریداران را پاسخگو باشد. در 

شكل4 ارزش مبادالت تجاری پوشاک كشور های مختلف را مشاهده می كنید. 

شکل 4ـ ارزش مبادالت تجاری کشور های جهان
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در واقع صنایع نساجی و پوشاک همانند دریایی بزرگ است كه هر كسی می تواند با مطالعه و برنامه ریزی 
درست هر اندازه كه بخواهد از این صنعت سودآور بهره مند شود. هم اكنون رشد تجارت محصوالت صنایع 
نساجی، در بخش منسوجات خانگی بیشترین مقدار را دارا می باشد. با اینكه مقدار بسیار زیادی از منسوجات 
خانگی هنوز در كشورهای مصرف كننده تولید می شود ولی در آینده، تولیدات كشورهای كم هزینه تر جایگزین 

تولیدات داخلی سایر كشورها خواهد شد. 

اهمیت صنایع نساجی در ایران

فرصت ها

آمار و ارقام نشان می دهد كه هر خانواده ایرانی به طور متوسط 25 الی35 درصد از درآمد خود را صرف خرید 
نساجی  محصوالت  و  پوشاک  غذا،  از  بعد  هستند.  وسیع  بسیار  محصوالت  این  می كند.  نساجی  محصوالت 
از طرفی  است.  زیاد  بسیار  رشته  این  مالی محصوالت  مبادالت  نتیجه  در  و  اجناس هستند  پرخریدارترین 
چرخش سرمایه در بخش نساجی هزاران شغل ایجاد می كند. مشاغلی كه مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم به 
صنعت نساجی مربوط است. در این میان سهم ایران از بازار بسیار بزرگ محصوالت نساجی بسیار كم است. 
صادرات نساجی ایران در یک سال حدود 600 میلیون دالر و واردات نساجی كشور حدود 1400 میلیون 
دالر است. رقم صادرات نساجی ایران باید به 5 میلیارد دالر برسد. بنابراین برای رسیدن به این مقدار راه 
بسیار طوالنی در پیش می باشد. افزایش تعداد كشورهای مستعد در زمینه صنعت نساجی و رقابت آنها با 
تولیدكنندگان داخلی و احتمال تضعیف تولیدكننده داخلی، هوشمندی بیشتر ذی نفعان این صنعت را در 
داخل كشور طلب می كند. زیرا با تعطیل شدن هر واحد تولیدی، بازگشایی دوباره آنها بسیار سخت خواهد 

بود. این موضوع یكی از خطراتی است كه صنایع مختلف و از جمله نساجی را تهدید می كند. 

رویكرد جدید كشور های مهم و صنعتی دنیا برای انتقال صنایع نساجی خود به كشورهای دیگر، فرصت بسیار 
ارزشمندی را برای ایران به وجود آورده است. تا با سرمایه گذاری بیشتر روی این صنعت و از همه مهم تر 
نوسازی ماشین آالت راه را برای رشد این صنعت هموار كنند. آموزش نیروی ماهر و كار آمد و دلسوز و از 
طرفی تشویق بیشتر خانواده ها و مسئوالن برای افزایش متقاضیان تحصیل در این رشته نیز بسیار مهم است. 
به هر صورت شرایط موجود بهترین موقعیت را برای ایران فراهم كرده است تا سهم بیشتری، از این صنعت 
را به خود اختصاص دهد. سرانه پایین تر تولید شغل در صنایع نساجی نسبت به دیگر صنایع و امكان تأسیس 
واحد های صنایع نساجی در كل كشور، از جمله فرصت های ارزشمند توسعه این صنعت می باشد. به كمک 
سرمایه گذاری مناسب، منابع طبیعی و نیروی انسانی ماهر می توان از این فرصت به خوبی استفاده كرد. اغلب 
كشورهای همسایه ایران مایل هستند از محصوالت صنایع ایرانی استفاده كنند. این موضوع نیز یک فرصت 

ارزشمند برای توسعه صنایع در اختیار مسئوالن ایران قرار داده است. 
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آن  ایرانی  نمونه های  اینكه  با  دارند  خارجی  اجناس  خرید  به  تمایل  ایرانی  خریداران  از  تعدادی  متأسفانه 
محصوالت نیز وجود دارد اما توجه ندارند كه این كار باعث می شود از رونق اقتصادی كشور ما كاسته شود و 
به رقبای ما سود برسد. همه ما باید بدانیم خرید اجناس با كیفیت ایرانی باعث اشتغال زایی برای جوانان این 
مرز   و بوم خواهد شد. البته تولیدكنندگان نیز باید اجناس با كیفیت تولید كنند و مردم نیز با خرید كردن 
جنس ایرانی، به حمایت از آنها برخیزند. شاید این راه، یكی از مهم ترین راه هایی باشد كه می تواند با بیكاری 
اشتغال،  باعث كاهش  از طرفی خرید جنس غیر ایرانی  از كشور جلوگیری كند.  ارز  از خروج  و  مقابله كند 
وابستگی به كشورهای دیگر و تأثیرپذیری فرهنگی خواهد شد. ایران یكی از كشور هایی است كه قدمت زیادی 
در تولید منسوجات داشته است، اما نتوانسته است آن طور كه شایسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد.

تهدید ها

پیشرفت صنعت نساجی در ایران

فعالیت
با در نظر گرفتن قیمت های تقریبی، خانواده شما در عرض یک سال چه مقدار خرج پوشاک و محصوالت 
نساجی می كنند؟ حساب كنید در شهر شما چقدر برای خرید محصول هزینه می شود؟ در كل كشور 
چقدر؟ اگر سود این كار را 30% بگیریم سود آن چقدر می شود؟ چگونه شما هم می توانید در این سود 

سهیم شوید؟ با دوستانتان در این باره صحبت كنید.

فعالیت
اگر در شهر اصفهان هستید و یا به اصفهان سفر می كنید. حتماً از این صنعت عكس و فیلم تهیه كنید و 

برای دوستان خود ارسال كنید.

ایران به دالیل زیر مستعد پیشرفت در صنعت نساجی می باشد این دالیل عبارت اند از:
   پیشینه و قدمت زیاد صنعت نساجی

پیشینه و قدمت صنعت نساجی در ایران به هزاران سال قبل باز می گردد زیرا در زمانی كه هنوز بسیاری از 
كشورها فن تولید نخ از پارچه و نقش دار كردن آن را نمی دانستند، مردم ایران، به اهمیت آن واقف بودند و 

كارگاه هایی برای تولید این محصول راه اندازی كرده 
امام در شهر اصفهان این  بودند. هنوز هم در میدان 
موضوع را می توان مشاهده كرد. آنها با تكه ای چوب 
كه روی آن كنده كاری انجام داده اند، نقش های زیبایی 
این  روی  تمركز  با  می توان  بنابراین  می آفرینند.  را 
صنعت به جایگاه قبلی ایران در این صنعت بازگشت. 
در شكل 5 نمونه این نوع چاپ را مشاهده می كنید 

این نوع چاپ قدمت بسیار زیادی در ایران دارد. 

شکل 5  ـ چاپ به روش نقش بر جسته روی چوب
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فعالیت
در هر استانی كه زندگی می كنید، فهرستی از كارخانه های نساجی فعال را تهیه كنید و به هنرآموزتان 

بدهید.

   وجود مواد اولیه این صنعت در کشور

الیاف پنبه و كتان و كنف در مزارع ایران كشت می شود و مزیت های خوبی در اقلیم ایران وجود دارد. پشم 
گوسفند كه یكی از محصوالت جنبی دام پروری می باشد. از جمله الیاف مورد نیاز در صنعت نساجی می باشد. 
ابریشم نیز یكی از محصوالت طبیعی است كه در ایران تولید می شود. این الیاف را كرم ابریشم تولید می كند. این 

شغل را نوغان دار می نامند. گروهی دیگر الیاف مصنوعی 
است كه چون از مشتقات مواد نفتی محسوب می شود 
پلی اكریل  كارخانه  شود.  ساخته  می تواند  ایران  در 
اصفهان یک كارخانه بسیار عظیم است و ایران قابلیت 

ساخت كارخانه های زیادتری در این بخش دارد. 
شكل 6 كارخانه پلی اكریل اصفهان كه در زمینه تولید 

الیاف اكریلیک فعال است را مشاهده می كنید. 
شکل 6  ـ کارخانه پلی اکریل اصفهان

   تعداد زیاد شهر ها و استان های فعال در این زمینه

در حال حاضر استان ها و شهر های زیادی در كشور وجود دارند كه در آنجا صنعت نساجی رونق خوبی دارد. 
هر چند مشكالتی وجود دارد ولی گستردگی حضور این صنعت در كشور یک موضوع خوب و ارزشمند است. 

تعدادی از این استان ها عبارت اند از: 
ماشینی،  فرش  تولید  پارچه،  تولید  نخ،  تولید  زمینه های  در  صنعتی  احد  و صدها  بودن  دارا  با  یزد  استان 
زیلو بافی، ترمه بافی به عنوان شهر جهانی نساجی انتخاب شده است. كارگاه های تولید مواد شیمیایی مرتبط با 
صنعت نساجی در این شهر بسیار زیاد است. زیلو بافی میبد و كارخانه نساجی در اردكان شهرت زیادی دارند. 
وجود صنایع دستی در حوزه نساجی، كارخانه پلی اكریل، تولید نخ و پارچه و فرش ماشینی، اصفهان را به 
یک قطب صنعت نساجی در كشور تبدیل كرده است. شهر كاشان در این استان با كارخانه های بسیار زیاد در 

زمینه بافت فرش ماشینی شهرت دارد. تولید نخ و پارچه نیز از گستردگی زیادی برخوردار است. 
استان هایی مانند مازندان، گیالن، خراسان، تهران و شهرهایی چون قائم شهر، بروجرد و بسیاری دیگر در این 

زمینه فعال می باشند. 

   وجود نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر

خوشبختانه برای به حركت درآوردن دوباره چرخ صنعت نساجی در كشور نیروی انسانی مناسب وجود دارد. 
فارغ التحصیالن این رشته در سطح دیپلم، كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و حتی دكترا برای اداره امور 
صنایع نساجی بسیار مستعد می باشد. خوشبختانه بسیاری از این عزیزان، توانسته اند با راه اندازی كارخانجات و 
كارگاه های مختلف، به خود، خانواده و جامعه خدمت كنند و از همه مهم تر رضایت خداوند متعال را به دست آورند. 



10

   بازار وسیع و گسترده

كشور ایران با جمعیت بیش از هشتاد میلیون نفر و وجود اقوام گوناگون كه پوشش های گوناگونی دارند. از 
نظر متخصصان این رشته مانند یک گنج می باشد. زیرا به هر حال وقتی یک محصول تولید شود تنها با فروش 
و سود بردن است كه این كار باز هم تكرار می شود و باعث رونق می شود. جمعیت زیاد در حقیقت ضامن 

سودآوری و رونق اقتصادی است. 
   پایین تر بودن مقدار سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال، نسبت به دیگر صنایع

برنامه ریزان و كسانی كه اقتصاد و صنعت را در سطوح باال مدیریت می كنند. برای انتخاب صنایعی كه اولویت 
سرمایه گذاری و گسترش را دارند به این نكته توجه می كنند كه به ازای مقدار خاصی سرمایه گذاری چه تعداد 
شغل ایجاد می گردد. خوشبختانه از این نظر صنعت نساجی اولویت دارد. به مفهوم ساده تر، موافقت با افزایش 

تعداد واحدهای صنعت نساجی و ایجاد شغل در این زمینه راحت تر انجام خواهد شد. 
   امکان صادرات به کشور های همسایه

اگر  اما  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  و  جایگاه  از  صنایع،  تمامی  در  تولیدی  كاالی  كردن  صادر  امكان 
زمینه های صادرات آماده نباشد. صادرات امكان پذیر نیست. خوشبختانه در همسایگی ایران كشورهایی وجود 
دارند كه كاماًل مستعد واردات محصوالت نساجی از كشور ایران می باشند. عراق، تاجیكستان، قرقیزستان، 

افغانستان و... از جمله این كشور ها می باشند. این یک مزیت بزرگ است. 

خوشبختانه رشته صنایع نساجی و گرایش های مربوط به آن در دانشگاه های ایران وجود دارد. پس از كسب 
مدرک دیپلم نساجی متقاضیان با شركت در یک آزمون و قبولی در آن، به ادامه تحصیل در این رشته خواهند 
پرداخت. این فارغ التحصیالن به عنوان تكنیسین در كارخانجات مشغول به كار خواهند شد. مهندسی صنایع 
نساجی در گرایش های علوم الیاف، شیمی نساجی، تكنولوژی نساجی و مدیریت نساجی در حال حاضر در 
دانشگاه های كشور وجود دارد و طرح هایی برای افزایش گرایش ها نیز وجود دارد. خوشبختانه فارغ التحصیالن 

صنایع نساجی راه آسانی برای ادامه تحصیل دارند. 

صنایع نساجی و متخصصان دانشگاهی

ارتباط صنعت نساجی با دیگر رشته ها و علوم
بدون تردید رشته های گوناگون از دستاورد های دیگر رشته ها برای پیشرفت خود بهره می گیرند. صنایع و 
علومی كه در صنعت نساجی به كار گرفته شده و باعث رشد و بالندگی آن شده است، به شرح زیر می باشد. 

علم شیمی 
در صنعت نساجی به وفور از مواد شیمیایی استفاده می كنیم. هر كدام از این مواد می تواند باعث باال رفتن كیفیت 
محصول گردد و یا باعث باال رفتن كارایی در صنعت نساجی گردد. تولید الیاف مصنوعی، تولید مواد  رنگزای 
مصنوعی، تولید انواع مواد كمكی برای رنگرزی و چاپ كه باعث آسان تر شدن مراحل كار و در عین حال زیباتر 
شدن محصول می شود. تولید مواد شست وشو دهنده جدید كه باعث پایین آمدن مصرف انرژی و كاهش زمان 

شست وشو و كاهش آسیب وارد شده به الیاف و كاهش مقدار آب مصرفی در هنگام شست وشو می گردد. 
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مواد شیمیایی چون آنتی استاتیک ها و مواد ضد آتش و نرم كننده زیر دست الیاف و سفیدكننده ها به كمک 
علم شیمی تولید می شود. در بخش شناسایی الیاف نیز محققان علم شیمی مواد و روش هایی برای شناسایی 
الیاف اختراع كرده اند كه با سرعت و دقت بیشتری الیاف را شناسایی می كنند. كارخانجات مواد شیمیایی 

خاصی وجود دارند كه فقط مواد مناسب برای صنایع نساجی تولید می كنند. 
برق و الکتریسیته

حركت دادن و هم زدن مواد در دستگاه های بافندگی، ریسندگی، مقدمات بافندگی، چاپ و تكمیل صنعت 
نساجی از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از اختراع برق حركت آنها از روش دستی و یا نیروی آب روان 
سوئیچ ها،  درآورد.  حركت  به  را  آنها  قدرتمندی  الكتریكی  موتورهای  به  برق  اختراع  با  ولی  می شد.  انجام 
میكروسوئیچ ها و كنترل دما و كنترل رطوبت و مواردی از این قبیل در صنعت نساجی كاربرد فراوانی دارد كه 

باعث دقت بیشتر و تولید محصول مناسب تر می شود. 
فیزیک و مکانیک

در صنعت نساجی ماشین آالت بسیار زیادی به كار گرفته شده است. قوانین فیزیک به صورت فرمول های سرعت 
خطی و سرعت زاویه ای و اصطكاک در طراحی این ماشین آالت به كار رفته است. عالوه بر آن محاسبات در 
خصوص استحكام نخ و الیاف نیز در حیطه فرمول های فیزیک است. از طرفی حركت چرخ دنده ها، چرخ زنجیر، 

چرخ تسمه و اصول حاكم بر ماشین آالت از روابط علم مكانیک پیروی می كند. 
رایانه ها 

علم رایانه هم اكنون به عنوان یكی از مهم ترین علوم 
منزل  لوازم  از  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  دنیا  در 
شده اند.  مجهز  وسایل  این  به  خودروها  تا  و  گرفته 
سود  رایانه  از  نساجی  ماشین های  اكثر  اكنون  هم 
تا بتوانند كارها را دقیق تر و حساب شده تر  می برند 
به پیش ببرند. دانستن برنامه نویسی رایانه ای می تواند 
مهمی  پیشرفت های  به  تا  كند  كمک  صنعتگران  به 
رایانه های  به  نساجی  دستگاه های  كنند.  پیدا  دست 
آنها  با  كار  فراگیری روش  كه  خاصی مجهز شده اند 
را  چاپ  ماشین  یک   7 شكل  در  است.  مهم  بسیار 
مشاهده می كنید كه برای هر غلتک آن یک سیستم 

است. شده  تعبیه  رایانه ای 
حسگرها

حسگرها وسایلی هستند كه تغییر در درجه حرارت، فشار، غلظت و مواردی از این قبیل را حس كرده و به 
رایانه ها گزارش می دهند رایانه ها با تجزیه و تحلیل آنها تصمیم الزم را اتخاذ می كنند امروزه بر روی حافظه 
رایانه اطالعات مربوط به بافندگی و ریسندگی، رنگرزی و یا چاپ كاالی خاص ذخیره شده است و در نتیجه 
پس از انتخاب محصول و نوع كار و تنظیم اطالعات دیگر بخش مهمی از كار در اختیار رایانه خواهد بود. 

شکل 7ـ استفاده از رایانه ها در ماشین چاپ
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استفاده از این وسیله دستگاه های نساجی را دچار تغییرات زیادی كرده است. به طوری كه رایانه واسطه بین 
انسان و دستگاه شده است. بنابراین قابلیت این گونه ماشین ها برای تولید محصوالت با كیفیت باال، به رایانه ها 
وابسته شده است. به همین دلیل الزم است كاركنان صنعت نساجی، آشنایی كاملی با رایانه ها داشته باشند. 

نانو تکنولوژی
امروزه  افتادند.  دانش  این  از  استفاده  فكر  به  نساجی  فناوری دست اندركاران صنعت  این  آمدن  به وجود  با 
است،  شده  تبدیل  خود  تولیدات  در  نانو  فناوری  كاربرد  برای  مهم  زمینه های  از  یكی  به  نساجی  صنعت 

منسوجات خانگی خود تمیز شونده، ضد آب، ضد لک 
و ضد  چروک به كمک فناوری نانو ساخته شده است.
پارچه با پوشش محافظ در برابر اشعه های مضر نیز از 
جمله مواردی است كه از این تكنولوژی استفاده شده 
است. در شكل 8 پارچه ضد لكه ساخته شده به كمک 

نانوتكنولوژی را مشاهده می كنید. 
منابع طبیعی

صنایع نساجی و به خصوص رنگرزی و تكمیل نیاز بسیار زیادی به آب دارند و با توجه به اینكه ایران از نظر 
جغرافیایی در منطقه كم آب قرار دارد، مباحث كاهش مصرف آب همواره مورد توجه بوده است. در حالی كه 

در روش های سنتی برای عملیات تكمیل و رنگرزی 
صد كیلوگرم پارچه به حداقل 2000 لیتر آب احتیاج 
است. با ایجاد روش های جدید مقدار آب مصرفی در 
یافته  كاهش  لیتر   300 حدود  به  رنگرزی  همین 
است. در مصرف انرژی الكتریكی نیز مدیریت مناسبی 
صورت گرفته است، به طوری كه با تولید رنگ هایی با 
سرعت نفوذ باالتر و رنگرزی در دمای پایین تر مقدار 
گرفته  صورت  الكتریكی  انرژی  صرفه جویی  زیادی 
از حضور  ناشی  است. در شكل 9 منظره ای زیبا كه 

آب است را مشاهده می كنید.

شکل 8  ـ تولید پارچه ضد لکه به کمک نانو تکنولوژی

شکل 9ـ منظره از طبیعت

فکر کنید
فكر كنید ارتباط این منظره زیبا و صرفه جویی در آب چیست؟

صنایع رباتیک
روبات ها در صنایع نساجی كاربرد وسیعی دارند كه تعدادی از این روبات ها عبارت اند از:

روبات گره زن، پاره شدن نخ در ماشین های ریسندگی و بافندگی را تشخیص داده و سر نخ ها را پیدا می كند، 
سپس آنها را به یكدیگر گره می زند. 
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روبات تغذیه كننده، مواد اولیه ماشین ها را در قسمت تغذیه ماشین قرار می دهد. این روبات در مواقعی كه 
بخواهیم از مخلوط دو یا چند الیاف استفاده كنیم، باعث سهولت و دقت در كار می شود. 

روبات دافر: این روبات برای جمع آوری تولید ماشین ها به كار می رود. روبات دافر با سرعت باالیی كار می كند 
و دیگر الزم نیست كارگران به محصول تولید شده دست بزنند. طبق استاندارد ها تماس انسان با محصوالت 

نساجی باید به كمترین حد ممكن برسد. 
روبات کنترل کننده: این روبات كنترل عملكرد ماشین ها و محصوالتشان را به عهده دارد. این نوع روبات 
از  مداوم  به طور  شده،  تولید  پارچه  كیفیت  كنترل  روبات  است.  رفته  كار  به  نساجی  ماشین های  اكثر  در 
سطح پارچه عكس هایی را تهیه می كند و با بررسی ایرادهای پارچه را پیدا می كند و آنها را با جوهر نامرئی 
عالمت گذاری می كند تا در هنگام اصالح كردن ایراد )رفوگری( امكان پیدا كردن نقاط معیوب میسر باشد. 

کشاورزی و دامپروری
الیافی كه از گیاهان به دست می آید پر مصرف ترین ماده در صنعت نساجی است. الیافی مانند پنبه، كتان، 
كنف. تحقیقات زیادی انجام شده است تا كیفیت الیاف مطابق خواسته های مهندسان نساجی افزایش یابد. 
افزایش طول، ظرافت بیشتر، استحكام بیشتر و سفیدی رنگ الیاف پنبه از مهم ترین خواسته های مهندسین 
نساجی است. متخصصان كشاورزی تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده اند و به موفقیت های مهمی دست 

یافته اند. الیاف پنبه اصالح شده ژنتیكی عالوه بر خواص بهتر، محصول بیشتری نیز تولید می كنند. 
پشم حاصل موی گوسفندان نیز از جمله الیاف پر مصرف است. پشم مرینوس بهترین نوع پشم شناخته شده 

است. نوغان داری نیز به منظور تولید ابریشم از اهمیت زیادی برخوردار است. 

موارد مصرف محصوالت نساجی

محصوالت تولید شده در صنایع نساجی بسیار زیاد است و هر روزه مصارف جدیدی برای آنها پیدا می شود. 
تعدادی از این مصارف در زیر آمده است. 

   پوشاک: انواع نخ ها و پارچه ها را برای استفاده در پوشاک تولید می كنند. صنعت پوشاک شامل انواع كت و 

شلوار، پیراهن، بلوز، كاپشن، جوراب، كاله و شال گردن، مواردی از این دست می باشد. 
   پارچه انواع پرده ها، رومبلی و تزئینات دیگر

   كف پوش، فرش و موكت، زیلو 

   تودوزی داخل اتومبیل، هواپیما و قطار

   نخ دوخت، ماهیگیری و طناب

   پارچه های روكش لحاف و تشک

   استفاده از ضایعات الیاف در صنایع مختلف 

در شكل 10 نمونه استفاده از ضایعات نساجی را در تزئینات دیوار 
مشاهده می كنید. 

شکل 10ـ استفاده از ضایعات به عنوان تزیین 
دیوار
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محصوالت صنایع نساجی در صنایع دیگر نیز كاربرد دارند، كه تعدادی از آنها را ذكر می كنیم. 

   فیبر نوری )الیاف نوری(

آنها  از  ارتباطات  آنكه در صنایع  از  الیاف مصنوعی تولیدشده در صنایع نساجی بسیار شفاف هستند و قبل 
از  نیز  تزئینات  در  رنگی  نورهای  دادن  عبور  با  و حتی  داشتند  كاربرد  نساجی  الیاف  عنوان  به  استفاده شود 

انتقال  پایه  مسی  سیم های  می كردند.  استفاده  آنها 
سرعت  خاطر  به  ولی  می دهند  تشكیل  را  ارتباطات 
بسیار كمتر جریان الكتریسیته نسبت به نور، به فكر 
استفاده از الیاف شفاف به جای سیم مسی افتادند. در 
این حالت سیگنال های نوری كه از داخل الیاف عبور 
می كردند، اطالعات را منتقل می كردند. بدین ترتیب در 
صنایع ارتباطات بین شهرها، بین كشورها و بین قاره ها، 
استفاده از فیبر نوری گسترش چشمگیری پیدا كرد. در 

شکل 11ـ فیبر نوری افزایش دهنده سرعت اینترنتشكل 11 نمونه فیبر نوری را مشاهده می كنید. 

آیا می دانید
آیا می دانید؟

كشور ها  نوری  فیبر های  بزرگ  بسیار  كابل های 
دست  به  اینترنت  تا  می كند  متصل  هم  به  را 
در  كابل ها  این  از  بخشی  برسد.  مصرف كنندگان 
اعماق دریاها قرار دارد. حوادث طبیعی، ضربه و گاز 
گرفتن آبزیان عظیم الجثه، باعث قطع و یا خرابی 
آنها می گردد. برای ترمیم این خرابی ها، كشتی های 
خاصی ساخته شده است كه به طور مداوم در حال 
پیدا كردن این خرابی ها مرتفع كردن آن می باشند.

 )Fiber Glass( الیاف شیشه   

این الیاف از شیشه ساخته می شود. مواد مذاب شیشه 
الیاف  رشته های  تا  می دهند  عبور  ساز  رشته  از  را 
شیشه تولید شود و برای عایق كاری و ساختن اجسام 
كاربرد دارد. بدنه اتومبیل، هواپیما و قایق و بسیاری 
در  می شود.  ساخته  گالس  فایبر  از  دیگر  اجسام  از 
شكل 12 عایق ساخته شده از پشم شیشه را مشاهده 

می كنید. 
شکل 12ـ عایق لوله ساخته شده از الیاف شیشه
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   الیاف فلزی 

برای  الیاف  این  از  شده  بافته  پارچه های  از  هستند.  مناسب  الیاف  ظریف ترین  به  تبدیل  برای  نقره  و  طال 
می شود.  استفاده  رایانه ها  و  همراه  تلفن های  در  موجود  الكترونیكی  مدار های  چاپ   كردن 

   صافی ها 

صافی ها پارچه هایی هستند كه روزنه های ریز و تقریباً هم اندازه ای دارند. این پارچه ها وقتی در مسیر مایعات 
قرار می گیرند، فقط موادی را عبور می دهد كه اندازه آنها از سوراخ های صافی كوچک تر باشد. صافی هایی 

ساخته شده است كه جلوی عبور باكتری ها و مولكول های مضر را نیز می گیرد. 
   بافت بدن 

در علوم پزشكی ساخت موادی كه بتواند به جای اجزای بدن انسان استفاده شود آغاز شده است. الیافی با 
بافتی شبیه رگ خونی ساخته شده است و به جای رگ انسان به كار رفته است و عملكرد خوبی نیز داشته 
است. پارچه جایگزین پوست انسان و پارچه ای كه به جای تكه ای از معده و روده و قسمتی از دیواره قلب 

به كار رفته است از جالب ترین پیشرفت ها در این زمینه می باشد. 
   مصارف دیگر

انواع  نظیر  نساجی  صنایع  محصوالت  مصرف  امروزه 
كشاورزی،  نظیر  دیگر  در صنایع  پارچه  و  نخ  الیاف، 
و ...  راه سازی  و  دریانوردی  فضا،  و  هوا  حمل    و    نقل، 
بسیار فراگیر شده است. در شكل 13 استفاده نخ در 

می كنید.  مشاهده  را  الستیک سازی  صنایع 

شکل 13ـ استفاده نخ در صنایع الستیک سازی

فعالیت
محصوالت نساجی بسیار زیادی وجود دارد كه در صنایع دیگر كاربرد دارد. آنها را پیدا كنید.
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برای اینكه شما هنرجویان گرامی روش های انجام كار های مربوط به صنایع نساجی را فرا گیرید كارگاه هایی دایر 
شده است تا در همه كارها تسلط كافی پیدا كنید. پس از انجام هر كار، شما باید گزارش هایی را تهیه كرده و 
به هنرآموز تحویل دهید. در این قسمت درباره نوشتن گزارش كار به طور اختصار توضیحاتی را ارائه می دهیم. 

گزارش 
به هر گونه ارائه اطالعات از منابع موثق به فرد یا افرادی، كه بر مبنای روش ها و موازین علمی تنظیم و تدوین 
نوشتاری،  تقسیم می شوند. گفتاری،  به چهار دسته  ارائه  نظر روش  از  باشد گفته می شود. گزارش ها  شده 

دیداری و تلفیقی از آنها می باشد. 
هر گزارشی دارای یک موضوع است كه براساس آن، نوع ارائه اطالعات مشخص می گردد. موضوعاتی چون 
ورزشی، اداری، اجتماعی، حوادث و یا آموزشی و صنعتی می باشد. گزارشی كه ما در كارگاه ها باید بنویسیم 
در حقیقت آموزشی و صنعتی است. نحوه نگارش ها این گزارش ها یكسان نیست ولی برای اینكه روند نوشتن 
گزارش یكسان باشد. یک نمونه گزارش را شرح می دهیم. در این نوع گزارش نویسی ابتدا در باالی صفحه و 
مطابق نمونه ای كه در جدول مشاهده می كنید اطالعات مورد نیاز را وارد كنید. سپس مطابق شرح زیر گزارش 

كار را می نویسیم. 
هدف: با چند كلمه علت انجام گزارش را بنویسید. 

مواد و وسایل مورد نیاز: اول وسایل مورد نیاز و سپس مواد مورد نیاز را بنویسید. 
تئوری کار: درباره مبانی علمی كار مورد نظر حداكثر 7 سطر بنویسید. 

محاسبات: در صورتی كه برای انجام كار محاسبه هایی الزم باشد آنها را بنویسید. 
مراحل انجام کار: كارهایی كه انجام داده اید را با دقت بنویسید. 

الصاق نمونه کار: اگر نمونه كار قابل نصب كردن روی گزارش كار تهیه كرده اید آن را الصاق كنید. 
نتیجه گیری: نتیجه ای كه از این كار گرفته اید را بنویسید. 

پاسخ به سؤاالت کتاب و یا سؤاالت هنرآموز: در این قسمت به پرسش های كتاب و یا هنرآموز پاسخ بدهید. 
مالحظات ایمنی و بهداشت کار: در این قسمت باید وسایل حفاظتی مصرفی را بنویسید. 

مالحظات زیست محیطی: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، چگونگی صرفه جویی و روش های كمک به 
محیط زیست را بنویسید. 

ارزشیابی و راهنمایی های هنرآموز: حدود چهار سطر برای ارزشیابی كار و توضیحات هنرآموز خالی بگذارید. 

گزارش نویسی
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نمونه یک گزارش کار 
در جدول 1 نمونه گزارش كار را مشاهده می كنید. ترتیب نوشتن عناوین گزارش كار باید رعایت شود. 

جدول 1ـ نمونه گزارش کار 

نام هنرآموز:نام هنرجو:
شماره كار:نام درس:

تاریخ:نام كار:
هدف

مواد و وسایل مورد نیاز
تئوری كار

مراحل انجام كار
محاسبات 

الصاق نمونه كار
نتیجه گیری

پاسخ به سؤال كتاب و یا سؤال هنرآموز
مالحظات زیست محیطی
مالحظات ایمنی در كار

ارزشیابی و راهنمایی هنرآموز

ارتباط محیط زیست و صنعت

را محیط زیست  باشند  داشته  زندگی سالمی  آن  در  باشند  قادر  دیگر  موجودات  و همه  انسان  كه  محیطی 
می گویند. زندگی سالم در پناه محیطی كه در آن حضور دارید هدف نهایی محیط زیست می باشد. در هر 
كارخانه ای انرژی به صورت های مختلفی به مصرف می رسد. بعضی ازدستگاه های نساجی مقدار زیادی بخار   آب 
مصرف می كنند و یا با استفاده از روغن داغ گرمای الزم برای بخشی از كارهای خود را به دست می آورند. 
برای گرم كردن روغن و تبدیل كردن آب به بخار به خاطر گرانی برق باید از موادی چون گاز و نفت گاز 
)گازوئیل( و یا نفت كوره استفاده كرد. گاز طبیعی آلودگی كمی دارد ولی اغلب به مصارف خانگی و شهر ها 
می رسد. از بین نفت گاز و نفت كوره دومی آلودگی بسیار زیادی دارد و می تواند مزارع و باغ های اطراف را با 

مشكل مواجه كند. 
از طرف اداره بهداشت و محیط زیست دستورالعملی به كارخانجات ارائه می گردد تا آنها طبق این دستورات 
بعضی  است  ممكن  هزینه بر هستند  پیشنهاد می شود،  كه  مواردی  یا  و  تغییرات  این  اما چون  كنند.  عمل 

كارخانجات به آن بی توجهی كنند كه اغلب مشكالت اساسی را به همراه داشته است. 
نظر  از  پایدار  توسعه  باشد.  پایدار  بایستی  توسعه  كه  است  شده  مشخص  مقاومتی  اقتصاد  چشم انداز  در 
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محیط زیست توسعه ای است كه انسان بتواند بدون لطمه زدن به منابع و توانایی های نسل های آتی نیازهای 
برآورده سازد.  از محیط زیست  را  خود 

آلودگی

انواع آلودگی ها

وارد شدن هرگونه ماده خارجی به آب، هوا، خاک و زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی 
ابنیه مضر باشد،  آثار و  یا  یا گیاهان  انسان یا سایر موجودات زنده  آن را به گونه ای تغییر دهد كه به حال 
آلودگی گفته می شود. آلودگی در اثر افزایش مواد آالینده در محیط زیست به وجود می آید. ماده آالینده به 
ماده ای گفته می شود كه دارای غلظتی بیش از غلظت مجاز بوده و بر روی موجودات، گیاهان، خاک و ابنیه 

اثرات نامطلوب داشته باشد. 

آلودگی ها را می توان به انواع زیر تقسیم كرد:
   آلودگی هوا

   آلودگی آب

   آلودگی صوتی

   آلودگی رادیواكتیو

   آلودگی نفتی

   آلودگی حرارتی

مثال  برای  دارد.  تفاوت  هم  با  صنایع  آلودگی  نوع  ولی  كنند.  آلوده  را  محیط زیست  می توانند  همه صنایع 
صنایع     فوالد آب را آلوده می كنند ولی نیروگاه های نفت كوره آلوده كننده شدید هوا می باشند. آلودگی هایی 

كه از طریق صنایع نساجی امكان صدمه زدن به محیط زیست را داشته باشند عبارت اند از: 
آلودگی آب

كلیه مواد جامد، مایع و یا گازی كه در آب وجود داشته باشند و حیات موجودات زنده را تهدید كند را آلودگی 
آب می گویند. آلودگی آب می تواند منشأ مختلفی داشته باشد. 

مواد طبیعی مانند مواد نفتی، میكروبی، زباله ها و مواد شیمیایی مانند فلزات سنگین و انواع سموم، اسید ها و 
مواد آلی، مواد مورد استفاده در صنایع شامل رنگ ها، مواد كمكی، كاتالیزورها و زنگ آهن می باشد.

آلودگی آب ها بر گیاهان و موجودات زنده تغذیه كننده از آب اثر می گذارد و باعث بروز مشكالتی برای آنها 
می شود. 

پساب صنعتی
مواد مایعی كه به عنوان ضایعات از كارخانه ها خارج می شوند را پساب می گویند. اگر در پساب مواد آلوده كننده 
تا  داد  قرار  آزمایش  را مورد  باید پساب  ابتدا  بنابراین  ندارد.  برای محیط زیست ضرری  باشد.  نداشته  وجود 
مواد موجود در آن مشخص شود. چون به طور كامل نمی توان، از به وجود آمدن پساب جلوگیری كرد، باید 
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یا  و  بی ضرر  موادی  به  را  پساب  این  كه  كرد،  پیدا  را  روش هایی 
كم ضرر برای محیط زیست تبدیل كرد. این عمل را تصفیه پساب 

می گویند.
با  آبزیان  تا  می شود  باعث  آب  طریق  از  آلوده كننده  مواد  انتشار 
بعضی  ماهیان  كه  است  شده  دیده  شوند.  مواجه  زیادی  مشكالت 
از رودخانه های كشور از بین می روند كه دلیل آن، ریختن پساب 
ریختن   14 شكل  در  می باشد.  رودخانه ها  این  داخل  به  غیرمجاز 

می دهد.  نشان  را  طبیعت  در  پساب 

آلودگی آب فقط مربوط به آلوده كردن سطحی آب و تخلیه پساب ها در رودخانه ها و دریاها نیست بلكه آب های 
زیرزمینی نیز از راه تخلیه پساب در چاه ها و قنات ها آلوده می شوند. بسیاری از این مواد آلوده كننده، در اثر نیروی 
جاذبه می تواند به درون الیه های خاک نفوذ كرده و آب های زیرزمینی را نیز آلوده كنند. متأسفانه به كارگیری 
تركیبات جدید شیمیایی و تخلیه پساب های كارخانه ها در محیط زیست باعث تنوع و تعداد آلودگی ها گردیده 

است، چنان كه بیشترین صدمات محیط زیست، معموالً در اثر پساب های صنعتی ایجاد می گردد. 
پساب های به دست آمده از كارخانه های نساجی كه از قسمت های مختلفی مانند شست وشو، پخت، سفیدگری، 

رنگرزی و چاپ حاصل می شود، این مواد به سه حالت در پساب دیده می شود كه عبارت اند از:
1   مواد معلقی مانند روغن و چربی 

2   مواد رسوب شونده مانند خرده الیاف و امالح كلسیم و منیزیم
3   مواد محلول مانند صابون، مواد رنگزا، اسید و قلیا 

پساب های حاصل از شست وشوی پشم و پخت پنبه مقدار زیادی 
واكس و چربی دارند كه به كمک سولفوریک   اسید، از آب جداشده، 
روی آب شناور می شود و به سادگی از روی سطح آب گرفته می شود. 
است  الزم  است  مشكل  بسیار  پساب  از  رنگ  جداسازی  چون 
جمع آوری و تصفیه مواد رنگی جداگانه باشد. در شكل 15 ریختن 

می كنید.  مشاهده  را  طبیعت  در  رنگی  پساب 

آزمایش پساب
برای اینكه بتوان پساب را تصفیه كرد. ابتدا باید از پساب موجود در كارخانه نمونه گیری كرد. تا با تعیین نوع و 
مقدار مواد موجود در پساب، بهترین روش تصفیه پساب انتخاب شود. پساب هایی كه در قسمت های مختلف 
كارخانه ها تولید می شوند، از جهت نوع آلودگی با یكدیگر تفاوت دارند. مخلوط كردن پساب ها با یكدیگر در 
بعضی از موارد باعث باال رفتن هزینه تصفیه می شود. نمونه گیری از پساب باید در زمان های مختلفی صورت 

گیرد. تا همه مواد آلوده كننده و زمان تولید آنها مشخص گردد. 
یكی از عوامل مهم حیاتی در آب، اكسیژن محلول در آن است كه برای زیست موجودات آبزی ضروری است. 
اگر میزان اكسیژن محلول در آب از حد 6 میلی گرم در لیتركمتر شود، ادامه زندگی در آب برای موجودات 

شکل 14 ـ ریختن مایعات اضافی کارخانه در 
طبیعت

آزمایش  رنگزا  مواد  حاوی  پساب  15ـ  شکل 
پساب
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آبزی غیرممكن می گردد. به همین دلیل مقدار اكسیژن موجود در پساب به دقت اندازه گیری شود. موادی كه 
در آزمایش پساب اندازه گیری می شود عبارت اند از:

   اندازه گیری PH 1: با اندازه گیری PH میزان اسیدی یا قلیایی بودن پساب را تعیین می شود. 

   اندازه گیری BOD: به میزان اكسیژنی كه برای اكسیداسیون حجم مشخصی از آلودگی، به روش بیولوژیكی2 

مورد نیاز است » BOD« می گویند. 
   اندازه گیری COD: به میزان اكسیژنی كه برای اكسیداسیون حجم مشخصی از آلودگی به روش شیمیایی 

مورد نیاز است » COD« می گویند. 
   اندازه گیری مواد معلق

   اندازه گیری مواد پاک كننده و روغن ها و مواد آلی. 

   اندازه گیری مواد سمی فلزات سنگین

تصفیه پساب
انتخاب روش تصفیه پساب های صنایع نساجی، به نوع ماده آلوده كننده در پساب و موقعیت جغرافیایی محل 
و امكانات تصفیه كارخانه بستگی دارد. تصفیه فیزیكی، اولین مرحله تصفیه پساب است. برای این كار پساب 

را از صافی های مخصوصی عبور می دهند تا ذرات ریز معلق و خرده الیاف از پساب جدا شود. 
دومین مرحله تصفیه پساب، تنظیم » PH« آن است. معموالً PH پساب ها باید به حدود 8  ـ7 برسند. 

سومین مرحله در تصفیه پساب، جداكردن مواد آلی یا معدنی محلول، موجود در پساب می باشد. این مرحله 
از اهمیت زیادی برخوردار است و به روش های زیر انجام می گیرد. 

الف( رسوب دادن: در مرحله رسوب دادن، به كمک انعقاد3 ناخالصی ها و نامحلول كردن آنها، امكان جداسازی 
آنها را به وجود می آورند. مواد منعقدكننده باعث به هم چسبیدن ذرات ناخالصی و درشت تر شدن آنها می شود. 
این مواد در اثر وزن خود ته نشین شده و رسوب می كنند. رسوب ها به صورت لجن از ته ظرف جمع آوری می شوند. 
ب( جذب مواد معلق به وسیله زغال فعال: سوراخ های موجود بر روی زغال فعال می تواند مواد معلق موجود 
در پساب را به خود جذب كند. سال های زیادی است كه از این روش برای جذب بوی نامطبوع آب و جذب 
رنگ آب استفاده می شود. زغال فعال عالوه بر مواد رنگی بعضی از مواد معدنی را نیز به خود جذب می كند. 
   روش اكسیداسیون: در عمل اكسیداسیون، اكسیژن موجود در هوا با ناخالصی ها تركیب می شوند و امكان 

جداسازی را به وجود می آورد. برای این كار آب را در استخرهایی می ریزند. عمق این استخرها حدود 4ـ2 
متر و طول آن تا 120 متر و عرض آن 6  ـ4متر می باشد. عمل اكسیداسیون به سه طریق انجام می شود. 

   اكسیژن تحت فشار: كپسول های اكسیژن، اكسیژن تحت فشار را از طریق لوله كشی به پساب می دمند. تا 

عمل اكسیداسیون روی ناخالصی ها انجام شود. 
عمل  باعث  هوا  اكسیژن  و  می شود  دمیده  پساب  به  هوا  پمپ های  طریق  از  هوا  مكانیكی:  هوای     پمپ 

است. فشار  تحت  اكسیژن  از  استفاده  از  ارزان تر  روش  این  می شود.  اكسیداسیون 
پ( استفاده از مواد اکسیدکننده: در این روش به جای اكسیژن از موادی كه اكسیدكننده هستند، استفاده 
به  برای اكسیداسیون الزم است. كلر، یک ماده اكسیدكننده است كه در صنعت  می شود. و زمان كمتری 

1ـ عددی بین 1 تا 14 است كه عدد 1 اسیدی قوی و عدد 7 خنثی و عدد 14 قلیایی قوی می باشد. 
2ـ علومی كه به موجودات زنده مربوط می شود را فیزیولوژی می گویند. 

3ـ به هم چسبیدن
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دلیل ارزان قیمت بودن به طور وسیعی در تصفیه آب و پساب مصرف می شود پراكسید هیدروژن نیز یک 
است.  اكسیدكننده 

ت( عبور پساب از صافی های بسیار ریز: صافی های 
هستند  سوراخ هایی  دارای   )membran( ریز  بسیار 
كه فقط به مولكول هایی با اندازه مشخص اجازه عبور 
زیاد  فشار  با  را  پساب  تصفیه،  نوع  این  در  می دهد. 
از صافی های بسیار ریز عبور می دهند. این صافی ها 
فقط مولكول های آب را از خود عبور می دهد ولی به 
تركیبات آلی و بعضی مواد دیگر، اجازه عبور نمی دهد. 
در شكل 16 نحوه جداسازی ذرات ناخالصی از آب و 
یا پساب را، به وسیله صافی بسیار ریز نشان می دهد. 

اما در هر صورت تصفیه پساب باعث باال رفتن قیمت تمام شده محصول می شود و در نتیجه كاهش سود 
می گردد و بسیاری از تولیدكنندگان از این كار امتناع می كنند و یا این كار را درست انجام نمی دهند. با  توجه 
باید  محیط زیست  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و  دارد  پی  در  نشده  تصفیه  پساب  كه  زیان بار  بسیار  آثار  به 
راه حل هایی مناسبی اتخاذ گردد تا هم كارخانه سوددهی الزم را داشته باشد و هم محیط زیست آسیب نبیند. 

آلودگی هوا
هوا تركیبی از نیتروژن، اكسیژن، بخار آب و چند ماده دیگر است. این تركیب هوا، برای زندگی و رشد و نمو 
انسان، موجودات دیگر و گیاهان مناسب است. اضافه شدن موادی به هوا كه مضراتی برای جانداران، گیاهان 

و ابنیه داشته باشد را آلودگی هوا می گویند. منشأ آلودگی هوا می تواند طبیعی و یا غیرطبیعی باشد. 
منشأ آلودگی هوای طبیعی عبارت است از: گرد و غبار، انتشار گاز از زمین در برخی نقاط نفت خیز، آتش فشان ها، 

دود و مواد خطرناک ناشی از آتش سوزی جنگل ها. 
آلودگی هوا با منشأ غیرطبیعی شامل سوختن ناقص 
سوخت های فسیلی ـ مصرف انواع سوخت فسیلی در 
وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی ـ سوختن مواد 
پالستیكی ـ تبخیر حالل ها و مواد سوختی ـ انتشار 
تولید   17 شكل  در  است.  كارخانه ها  از  ریز  ذرات 
آلودگی هوا توسط یک نیروگاه را مشاهده می كنید. 
تولید آلودگی هوادرصنایع نساجی، به سه طریق ممكن 

است. 

موتورهای  برق،  همگانی  مصارف  بر  عالوه  نساجی  كارخانجات  در  انرژی:  مصرف  خاطر  به  هوا     آلودگی 

الكتریكی و سیستم های ماشین آالت مختلف نیز برق مصرف می كنند و در نتیجه در ایجاد آلودگی هوا سهم 

شکل 16ـ نحوه جداسازی ناخالصی ها توسط صافی ریز

آب تصفیه شده
آب خام

ممبران
پساب

شکل 17ـ یک واحد صنعتی آلوده کننده
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دارند. با پیشرفت تكنولوژی و اختراع ماشین آالت كم مصرف و ایجاد فرهنگ صرفه جویی در بین كاركنان 
كارخانجات، میزان آلودگی هوا از این طریق كاهش می یابد. 

فکر کنید
آیا روشنایی در منازل و به كارگیری وسایل خانگی هم باعث آلودگی هوای شهر شما می شود؟

   برای گرم كردن مواد مورد استفاده در رنگرزی و تكمیل به انرژی احتیاج است. انرژی گرمایی الزم از طریق 

سوختن سوخت های فصیلی تأمین می شود و در نتیجه هوا آلوده می شود. استفاده از آنزیم1، كاهش مقدار 
آب مصرفی و كاهش دمای رنگرزی باعث كاهش آلودگی هوا می شود. 

از طرفی برای تثبیت رنگ، تثبیت تاب در نخ، گرم كردن دستگاه اتو، جال دادن پارچه با بخار و بسیاری از 
عملیات دیگر از بخار آب با درجه حرارت باال استفاده می شود. بنابراین ساخت و تهیه دستگاه های مدرن و 
كم مصرف تولید بخار می تواند به كاهش مصرف انرژی و در نتیجه كاهش آلودگی هوا منجر شود. عالوه بر آن 

ساخت و نصب كالهک های كاهش دهنده آلودگی برای دستگاه ها بسیار مهم است. 
   تولید و انتشار ذرات جامد بسیار ریز الیاف پنبه دارای پرزهای 

اثر  در  بافندگی  و  ریسندگی  بخش  در  و  است  ریزی  بسیار 
الیاف، مقدار آن  با  الیاف و درگیری قطعات چرخان  جابه جایی 
بیشتر نیز می شود. این ذرات در هوا پخش شده و تولید آلودگی 
خاصی  فیلترهای  آلودگی  این  از  جلوگیری  برای  می كند.  هوا 
تا این ذرات به هوا راه پیدا نكند. در شكل 18  نصب می كنند 
نوعی فیلتر هوا را مشاهده می كنید. انواع زیادی از این فیلتر ها 

است.  شده  ساخته 

آلودگی صوتی
آلودگی صوتی به امواج ناخواسته صوتی اطالق می شود كه بر فعالیت موجودات زنده و به ویژه انسان تأثیر 
منفی بگذارد و باعث بروز عوارض روحی و جسمی )شنوایی( شود. واحد اندازه گیری صوت دسی بل2 است. 
بدون تردید برای كسانی كه در محیط پر سرو صدا كار می كنند مشكالتی به وجود می آید. این مشكالت 
عبارت اند از: خستگی ناشی از سر و صدا و كاهش دقت و كارآیی، احساس وجود صدا حتی در سكوت، سؤال 
افزایش فشار خون و  از اطرافیان، بروز عوارض روحی و روانی، درد ناحیه گوش، وزوز كردن گوش،  مداوم 
عصبانی شدن و سرگیجه می باشد. برای جلوگیری از این مشكالت وسیله خاصی ساخته شده است كه میزان 

صدا را كاهش می دهد. 

1ـ این مواد با انجام سفیدگری، شست وشو و پخت پنبه باعث می شوند تا از حرارت استفاده نشود.
2ـ دسی بل واحد اندازه گیری شدت صوت و معادل یک صدم بل می باشد. و با دی بی نمایش می دهند.

صنایع  در  هوا  فیلتر  نمونه  یک  18ـ  شکل 
نساجی
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آلودگی خاك
افزوده شدن مواد نامناسب به خاک كه توان رشد گیاهان و سالمت همه وابستگان به خاک را به خطر بیندازد 
را آلودگی خاک می گویند. خاک از این جهت برای ما مهم است كه مواد مغذی الزم برای رشد گیاهان را 
تأمین می كند. افزایش جمعیت و نیاز انسان به مواد غذایی كه در خاک رشد می كند باعث شده است هر 
چیزی كه برای خاک مزاحمت و تهدید محسوب می شود را جدی بگیریم و در جهت كاهش اثرات آن بكوشیم. 
باید به این نكته توجه داشت كه خاک دارای موادی است كه با گذشت زمان می تواند، ضایعات آلی را به مواد 
قابل استفاده برای گیاه تبدیل كند. بنابراین دفن مواد زاید در خاک باید با مطالعه و بررسی كامل انجام شود. 
بعضی از مواد چون فضوالت حیوانی و الشه حیوانات و برگ گیاه، پس از مدتی جذب خاک می شود ولی مواد 
پالستیكی جذب خاک نمی شوند و سال ها به همین صورت در طبیعت باقی می مانند ولی فلزات سنگین باعث 

مشكالت زیادی برای حیوانات و انسان و محیط زیست می شوند. در حالی كه اصاًل دیده نمی شوند. 
بعضی از مواد آلوده كننده پر خطر خاک عبارت اند از: 
زباله های صنعتی، مواد نفتی، زباله بهداشتی، موادسمی 
مانند آزبست و سموم قوی و فلزات سنگین چون مواد 
عبارت اند  مواد كم خطر  و  قلع  و  اكتیو، سرب  رادیو 
و  شوینده  مواد  تفكیک شده،  خانگی  زباله های  از: 
به خصوص صابون ها و انواع مواد گیاهی. در شكل 19 

نمونه ای از آلودگی خاک را مشاهده می كنید.

آلودگی خاک می تواند به آلودگی آب منجر شود. در شكل 20 چگونگی آلوده شدن آب و تأثیر آلودگی خاک 
بر آب را مشاهده می كنید. 

شکل 20ـ آلودگی آب از طریق آلودگی خاك 

شکل 19ـ آلودگی خاك با رها کردن زباله ها در محیط

آلوده کننده های آب های زیرزمینی
جریان آب در زیر زمین
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