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  خالصه طرح
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  M 3 71565آب   

  KW/H  821100برق  
ي ميزان مصرف ساالنه 

  وتيليتي 
  M 3  51000گاز  

  .........  )يورو(ارزي 

  13901  )ميليون ريال(ريالي 
  

   ثابتسرمايه گذاري
  13901  )ميليون ريال(مجموع 

 ،اذربايجان شرقي يزد، مازندرانتهران ، :استانهاي   محل پيشنهادي اجراي طرح 
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  :ت ا           جمع آوري اطالعسازمان صنايع كوچك و شهركهاي                                        

              صنعتي ايران                                                                       دكتر عباس درايتي فر
 
 
 
 



3  

  مقدمه 
 كه بشر به آن دست يافته، و در آن سعي مي شود تا با استفاده از خواص تازه ترين فن آوري 

د در طبيعت، وسايلي ساخته شود تا مشكالت اين وسايل را كه در حال حاضر گريبان مولكولي مواد موجو

شايد يك مثال . ، نانو تكنولوژيستگير بشر است مرتفع ساخته و همچنين كارايي آنها را نيز باالتر ببرد

 شود، در نظر بگيريد لباسي را كه هر يك از ما به تن دارد كثيف مي. درك اين موضوع را آسانتر نمايد

بايد شسته شود، نياز به اتو كردن دارد، بايد خنك باشد، يا اينكه گرم باشد، اصال جالب تر اينكه لباس 

 با استفاده از فن آوري نوين نانو بشر قادر شده پارچه هايي را آيا چنين لباسي وجود دارد؟ . كثيف نشود

جالب تر اينكه . بر روي آنها نمي نشيندتوليد نمايد كه هيچوقت كثيف نمي شوند، يعني هيچ نوع آلودگي 

 .پارچه اين لباس اگر چروك شود، فقط با يك بار تكان دادن، تمام چين و چروك هاي آن از بين مي رود

اين بدان معني . دانشمندان براي توليد اين چنين پارچه هايي از تكنولوژي نانو استفاده نموده اند

 كوچك توليد كرده ايم، بلكه به وسيله فن آوري نانو، تغييراتي نيست كه ما پارچه هايي در مقياس بسيار

در خواص مولكول هاي تشكيل دهنده اين پارچه صورت پذيرفته است، كه مولكولهاي تشكيل دهنده اين 

تشكيل  و در نتيجه پارچه اي كه از اين مولكولها  و باكتري به خود نميگيرندپارچه هيچگاه كثيف نمي شوند

  .ص اين مولكول ها را خواهد داشتشده تمام خوا

هايي در مورد  بيني دور بياندازيم، به زماني كه پيش جالب خواهد بود اگر نيم نگاهي به گذشته نه چندان

بيني  بسياري از صاحب نظران تغييرات اساسي را در صنعت پيش. شد مي تأثير فناوري نانو بر صنعت ارائه

حال  .شد هاي برتر همچون اينترنت نگاه مي  نگاه به فناوري از دريچهكه به فناوري نانو  كردند به طوري مي

يك صنعت بهاي  بايستي به  به قضيه نگاه كنيم آن وقت خواهيم گفت كه ما مي2020اگر از دريچه سال 

بخار تا زمان جهاني سازي  داديم، به صنعتي كه پيش قراول تغييرات صنعتي از زمان موتور بيشتري مي

  .ن صنعت، صنعت نساجي استبوده است اي
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 ساخت تا زماني كه اولين رنگ در سال 1733ماشين پرواز را در سال  اولين John Key از زماني كه

هاي جديد داشته  صنعت نساجي رابطه نزديك و نقش پشتيبان را در برابر فناوري  ساخته شود،1856

كرد،  ي است به شلوارهاي ضد لك اشارهتوضيح اين نقش در فناوري نانو در ساليان اخير كاف براي. است

ضد لك در اولين  لباس هاي زيرا زماني بود كه هر كس قصد داشت مثالي از محصوالت فناوري نانو بزند 

  .گرفت رديف ليست ارائه شده قرار 

 

تأثير فناوري نانو بر صنعت نساجي يعني، نگاهي فراتر از محصوالتي نظير  حال با نگاهي دقيق به

انجام  با توجه به نتايج به دست آمده از پروژه. توان به ارزش واقعي اين صنعت پي برد مي رها،نانوشلوا

بازار  College Of Fashion و Queen Mary شده در واحد مطالعات استراتژي فناوري نانو دانشگاه

. ه استرسيدميليارد دالر  6/13  به2007حاصل از فروش محصوالت نساجي مبتني بر فناوري نانو تا سال 

 2012 ميليارد دالر در سال 115به  اين بازار "Nanotechnology" در گزارش اخير تحت عنوان

هاي نوين و  يافت، بخش نساجي با ادغام فناوري نگاهي عميق به اين اعداد، خواهيم. خواهد رسيد

شگاهها و مراكز خريد پي زدني كوتاه در فرو با قدم. ناگهاني كرده است سازي با نياز مشتريان تغيير جهاني

 صنعت نساجي با اعمال تغييراتي بنيادين در رنگ، بافت و ظاهر محصوالت توانسته است خواهيم برد كه

اوليه بافت   سال اخير بردارد و جايگاه فعلي اين صنعت با ساختار100گامي بلند در اين صنعت در 

  .منسوجات در گذشته تفاوت اساسي دارد

هاي بازار به يك ميزان از ورود فناوري جديد تأثيرپذير نخواهند  همه قسمت ساجيدر يك صنعت مانند ن

 اين فناوري را در تأثير اگر بود،  البته فناوري نانو در جهت افزايش عايدي اين صنعت مؤثر خواهد. بود

 2020سال  تريليون دالر بازاري را كه در 3 يك درصد از (البته  .بازار فعلي فرض كنيم يك درصد بازار 

  . رقم قابل توجهي خواهد شد)متصور هستيم 
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زند، توليد كنندگان و فروشندگان به دنبال سليقه و نياز  مي در اين بازاري كه رقابت و تغيير در آن موج

ها سعي  تعدادي از شركت. ها را تعديل كنند خواهند با عملكرد بهتر، قيمت مي مشتريان هستند و در نهايت

در  ازار و مطابقت محصوالت خود با سليقه مشتريان دارند، آنها با رويكرد به نوآورينياز ب در تشخيص

  .يابند هايي نظير نانو به اين مهم دست مي فناوري

ها و افزايش امكان  آمريكا و اروپا در جستجوي رويكرد مناسب، جهت تعديل قيمت هاي نساجي شركت

پزشكي،  هايي مانند مصارف  در صنعت نساجي در زمينهقدرت مانور فناوري نانو. بازار هستند رقابت در

ندارد، يعني كيفيت بر  نظامي و تجهيزات پزشكي بيشتر خواهد بود كه قيمت در درجه اول اهميت قرار

كه برخي از صنايع قبالً آن را طي  قيمت ارجح است، در اين ميان صنعت نساجي گام در راهي نهاده است

همين سياست . باعث افزايش ارزش توليد گرديده است يل نوآوري به محصولاند و اين صنعت با تبد كرده

 درصد از 50بر اين اساس بيش از . ها باشند بسياري از پتنت هاي نساجي، مالك باعث شده تا شركت

. هاي آنها در آسيا قرار دارد عرصه نانو مالكيتي آمريكايي داشته ولي كارخانه هاي نساجي فعال در شركت

هاي نوين به صنايع قديمي نيست،  نمونه بارز نفوذ فناوري اوري نانو به صنعت نساجي تنهاورود فن

 .اند و البته آخرين نمونه هم نخواهند بود قبيل وجود داشته هاي بسياري از اين نمونه
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    محصول معرفي-1
 
  )آيسيك (نام و كد محصول 1- 1
 

  تيتانيوم با پوشش نقره  ذراتنانو  ميباشد كه  ضد باكتري محصول مورد نظر طرح  پارچه  خود تميز كن

آلوده شدن آن به همچنين و   و پوشاندن سطح آنها مانع از كثيف شدنپارچهبا قرار گرفتن بر روي 

ها، كثيفي، بو،  تواند لكه ها مي ن پارچه موجود در اينقره  مخلوط اين الياف و نانوروكشهاي .ميگرددباكتريها 

   .باكتري و گازهاي مضر را تجزيه و متالشي كند

وشو شده و در نتيجه در  تواند به طور چشمگيري منجر به كاهش فرايند شست اين نوع پوشاك مي

هاي مذكور داراي خاصيت محافظت  عالوه بر اين، پارچه. محافظت محيط زيست نقش مهمي ايفا كند

كه نرمي و قابليت تنفس پارچه را كاهش دهد، باعث  اين فرايند بدون اين.  هستندUVگي در برابر كنند

  .شود وشو و كاركرد معمولي آن مي دوام بسيار عالي پارچه در برابر شست

 يكي از پركاربردترين محصوالت نانوتكنولوژي است كه به داشتن خصوصيات آنتي ميكروبيالي نانونقره 

 گونه باكتري ، ويروس و قارچ را از بين 650به عنوان يك كاتاليست قادر است بيش از   و مشهور بوده 

نانونقره در عين داراي بودن چنين خصوصياتي در صورت تماس با پوست انسان ايجاد حساسيت . ببرد 

ر نهايت با استفاده از نانونقره مي توان خصوصيات منحصر به فردي را به منسوجات بخشيد كه د. نمي كند 

عالوه بر بهبود كارايي ، كاهش هزينه ي تمام شده را نسبت به روشهاي متداول آنتي ميكروبيال نمودن 

همچون استفاده از مواد ( نانونقره در قياس با ديگر روشهاي آنتي ميكروبيال . منسوجات خواهيم داشت

استفاده از آن در اغلب فرايند هاي از دوام و كارايي باالتري برخوردار بوده و ) شيميايي در تكميل كاال

به سهولت امكان پذير   متداول در صنعت نساجي ، بدون نياز به ماشين آالت و فرايندهاي جانبي خاص ، 

از نانو نقره مي توان در بسياري از كاربردهاي خاص همچون پوشاك مورد استفاده در صنايع . است 
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عالوه بر اين به دليل قابليت از بين بردن . ده نمود استفا... بهداشتي و پزشكي ، ورزشي ، نظامي و 

 در حال تبديل شدن به يك برتري براي   ميكروارگانيسمها افزودن نانونقره به محصوالت روزمره

  .محصوالت مختلف است 

  :ويژگيهاي پارچه هاي ضد لك و باكتري در زير آمده است

 آنتي باكتريال ، ضد قارچ و ضد ويروس

  ضد لك بودن 

 كاهش بوهاي نامطبوع

 آنتي استاتيك

 .حفظ توازن بيولوژيكي پوست و طراوت بهداشتي محصول در جريان فعاليتهاي ورزشي

  بار شستشو50 حتي پس از   پايداري خواص فوق
   

در تنوع گسترده اي از محصوالت حوزة نساجي، باال با توجه به موارد فوق امكان بهره گيري از خصوصيات 

  :از قبيل محصوالت ذيل را خواهيم داشت

 ... ) وnanofiberالياف طبيعي و مصنوعي ، الياف ظريف ، الياف دو يا چند جزئي ، ( الياف  

 پارچه 

،  Spunbondedامكان بكارگيري نانونقره در فرايندهاي ) (nonwoven (  منسوجات بي بافت

Meltblown و  (.... 

 ...)پوشاك روزمره ، پوشاك مصرفي در صنايع پزشكي ، بهداشتي و نظامي و ( البسه و پوشاك 

 نواع باند و پانسمانا

 فرش و موكت

 پتو

 روكشها و فيلمهاي پليمري
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 يلترهاف

   
  :مصارف عمده ي چنين محصوالتي را مي توان چنين برشمرد 

 ي زيرزير پوش ، پيراهن ، تي شرت ، لباس كار ، جوراب ، دستكش ، البسه( البسه و پوشاك عمومي 

 ... ) و  ، حوله ، پوشاك بچه

 wound - باند و گاز ، روكش و پانسمان زخم   منسوجات بهداشتي ،(منسوجات پزشكي 

dressings -ايشگاهي ، بيمارستاني و اتاق عمل و  ، روپوشها و روكشهاي آزم(... 

 ...) سرباز ، چادرهاي صحرايي و    و متعلقات  البسه(منسوجات نظامي 

 ....)لباس اسكي ، لباس شنا ، لباس و ( البسه ي ورزشي 

 ... )فرش ، موكت ، مبل ، پرده ، روميزي و ( يني منسوجات خانگي و تزئ

فيلترهاي تهويه مطبوع ، فيلتر دياليز ، فيلتر كولر ، ماسك ، فيلترها و غشاهاي تصفيه ي( انواع فيلتر

 ...)آب و پساب و 

 ...)بسته بندي مواد غذايي و (منسوجات مصرفي در صنعت بسته بندي 

 البسه مورد نياز كارگران مرغداريها و دامداريها

 
 

 پارچه نو نا مزاياي استفاده از

 ماده اي است كه پارچه نانو . مي شودپارچه  حي بر روي سطمانع از ماندن هر نوع آلودگ نانو ذرات  

  .وددر كمتر از يك ثانيه پاك شو ود ه خ خود بآنباعث مي شود آلودگي بر روي 

 به يك پارچه  مي باشد و با آغشته نمودن سطح )پايه تيتانيوم و پوشش نقره(كلوئيد نقره ماده كه بصورت  

آزمايش ميكروبي . كند جلوگيري پارچه  از نشستن هر چيز بر روي دئي از آن، مي توانرماليه نازك و نا

نقره از سه راه تخريب .را دارد  درصد99تا  ميكروب ها ليت توقف رشد قابپارچه ها  كه اين ميدهد نشان 
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لي ميكروارگانيسم موجب توقف آتركيبات  نها و اكسيد كردنآ مختل سازي سوخت و ساز,  غشاي سلولي

  .رشد ميكروب هامي شود

 و ضد در اين طرح پارچه ها ي پنبه اي  گرد بافت در اثر فراوري نوين نانو تكنولوژي خاصيت ضد لك

ها  آلودگي كاربردهاي گسترده اي در مراكز درماني و جلوگيري از انتشار اين محصول .باكتري  پيدا ميكنند

و آب  صافي هاي هوا, ماسك هاي تنفسي ,  دستكش,  مالفه اي بيمارستاني,  انواع لباس بيماران. دارد

 را غذايي سر و كار دارند كه باموادپوشاك نوزادان و همچنين لباس ها و دستكش هاي افرادي , آشاميدني 

  .مي توان با استفاده از اين پارچه تهيه نمود 

 استفاده از اين نوع پارچه انواع لباس هاي عمومي ، ورزشكاران و نظاميان  با خواص ذكر  با عالوه بر اين

ورد توجه اغشار شده توليد ميشود كه با توجه به ضد لك و آنتي باكتريال بودن پارچه آن مطمئنا بسيار م

  .  مختلف قرار خواهد گرفت 

يعني در تمام طول عمر پارچه خواص آن ثابت ( بار شستشو خواص خود را حفظ ميكند 50اين محصول تا 

و داراي لطافت و كيفيت بي نظيريست كه به راحتي با نمونه هاي خارجي آن قابل رقابت .)باقي ميماند

  .است 

 كشور ديگر دنيا  به كار ميرود و در صورت اجراي طرح  دهمين 9 طرح در به كار رفته در ايني تكنولوژِ 

كشور داراي اين نوع تكنولوژي در سطح دنيا خواهيم بود كه محصوالت آن داراي بهترين برند و با كيفيت 

  .د كردن خواهتائيد كه استاندارد هاي جهاني را استترين محصوالت 
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   :پارچه  نانو دمواد اوليه مورد استفاده درتولي

استحكام  Tio2ت داراي پوشش نقره اسكهتشكيل شده Tio2ماده اوليه به كار برده شده در اين طرح از 

  الياف پارچه  مانندبه مادة ديگري دهد كه وقتي  دست مي پودري به Tio2 با نقره پوشاندن. زيادي دارد

  .ميگردد مشاهده  آن در و ضد لك خواص ضد باكتري ،شوداضافه 

مواد نانو كه در اين طرح مورد استفاده قرار گرفته اند توليد شركت نانو سيد مي باشند اين شركت اولين 

 اختراع در زمينه نانو به 3توليد كننده محصوالت نانو در ايران مي باشد كه پس از آغاز به كار توانسته 

 و P ،L نوع 3يه توليدي شركت محصوالت اول. ثبت رسانده و به فناوري ساخت محصوالت نانو نائل آيد

G   تحت نام تجاري نانوسيد) NANOCID( است كه هم بصورت كلوئيد و هم به صورت پودر جهت 

محصول نانوسيد كه بر پايه نانو نقره ساخته شده است، داراي . مصارف خانگي و صنعتي عرضه مي شود

 در غلظت هاي كم بدون ايجاد قابليت هاي جالبي چون آنتي باكتريالي و نيز قارچ كشي عالي حتي

 را با موفقيت پشت سر   اين محصول انواع آزمايشات كيفي، بهداشتي. مقاومت در ميكروب است

      .گذاشته و به بازار عرضه مي شود

 بومي است و برگ زرين ديگري بر كارنامه پر افتخار "ساخت اين محصول بر پايه تحقيقات و دانش كامال

  .مي افزايد  ينه فناوري پيشرفته تالشگران ايراني در زم
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  نانو نقره 

 

periodic table  

ه بوده و داستان خاصيت ضد ميكروبي نقره داستاني معاصر نيست بلكه اين خاصيت از ديرباز شناخته شد

بكار مي رفته است براي مثال در جنگها جهت ترميم زخمهاي سربازان روي زخم سكه اي از جنس نقره 

قرار ميدادند و سپس محل زخم را مي بستند و يا براي نگهداري مواد غذايي از ظروف نقره اي استفاده مي 

 . به ظروف نقره نسبت ميدهندشده است، و علت شيوع نيافتن بيماريهاي مسري در مناطق اعيان نشين را

به دليل همين تعدد . مكانيسم هاي متفاوتي را براي تبيين اثرگذاري نقره بر ميكروبها يافته اند دانشمندان

  .مكانيسم ها است كه ميكروبها نميتوانند نسبت به نقره سازگار شوند و يا مقاومت پيدا كنند

 ذرات نانو نقره به ما اين   بعاد نانو ميسر گشته استامروزه به مدد فناوري نانو ساخت ذرات نقره در ا

  .امكان را ميدهند كه با كمترين غلظت خاصيت ضد ميكروبي بسيار قوي را از فلز نقره شاهد باشيم

در ميان مكانيسم هاي متعددي كه از فلز نانو نقره شناخته شده است ، دو مكانيسم بصورت بارز در نظر 

  .ر استگرفته مي شود كه به شرح زي

  :مكانيسم يوني

اين يونها طي .  را از خود ساطع ميكنند+Agدر اين مكانيسم ذرات نانو نقره فلزي به مرور زمان يون هاي 

 تبديل مي كنند كه نتيجه -AgS به باندهاي   را در جداره ميكرو ارگانيسم -HS واكنش جانشيني باندهاي 

  . استاين واكنش تاتوره شدن و تلف شدن ميكرو ارگانيسم
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  :مكانيسم كاتاليستي

 سمي كانداكتورها صدق مي كند ذرات نانو نقره –اين مكانيسم كه بيشتر در مورد كامپوزيتهاي نانونقره 

 قرار گرفته ميشود در اين حالت پايه هاي نيمه هادي بدون   Sio2يا  Tio2 روي پايه هاي نيمه هادي مانند

ونها بين اليه ظرفيت و اليه هدايت اتم به حالت پايداري از نياز به انرژي نور به دليل كاهش سرعت الكتر

ميرسند در اين وضعيت ذره مانند يك پيل الكتروشيميايي عمل ميكند و ) _(eو تراكم + حضور حفره هاي 

 را توليد ميكنند كه هر دو از بنيانهاي +OH ، يون H2O و با هيدروليز O2- يونO2 با اكسيد كردن اتم

  .سيژن فعال هستند كه از قوي ترين عاملين ضد ميكروب نيز مي باشندفعال در گروه اك

تحقيقات متنوعي روي انواع ميكروبها جهت اثرگذاري ذرات نانو نقره صورت گرفته است و تا 

 نوع ميكروب اثر پذير شناخته شده اند كه از آن جمله مي توان حتي به 600كنون بيش از 

  .ويروس ايدز نيز اشاره كرد
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General 
Name, Symbol, Number silver, Ag, ٤٧ 

Chemical series transition metals 
Group, Period, Block ٥ ,١١, d 

Appearance lustrous white metal 
Atomic mass (٢)١٠٧٫٨٦٨٢ g/mol 

Electron configuration [Kr] ٤d٥ ١٠s١ 
Electrons per shell ١ ,١٨ ,١٨ ,٨ ,٢ 

Physical properties 
Phase solid 

Density (near r.t.) ١٠٫٤٩ g/cm³ 
Liquid density at m.p. ٩٫٣٢٠ g/cm³ 

Melting point ١٢٣٤٫٩٣ K (٩٦١٫٧٨ °C, ١٧٦٣٫٢°F) 
Boiling point ٢٤٣٥ K (٢١٦٢ °C, ٣٩٢٤ °F) 

Heat of fusion ١١٫٢٨ kJ/mol 
Heat of vaporization ٢٥٨ kJ/mol 

Heat capacity (٢٥ °C) ٢٥٫٣٥٠ J/(mol·K) 

Vapor pressure 
P/Pa ١ ١٠٠ ١٠ ١ k ١٠ k ١٠٠ k 

at T/K ٢٤٣٣ ٢٠٥٥ ١٧٨٢ ١٥٧٥ ١٤١٣ ١٢٨٣  
Atomic properties 

Crystal structure cubic face centered 
Oxidation states ١ (amphoteric oxide) 
Electronegativity ١٫٩٣ (Pauling scale) 

Ionization energies ١st: ٧٣١٫٠ kJ/mol 
٢nd: ٢٠٧٠ kJ/mol 
٣rd: ٣٣٦١ kJ/mol 

Atomic radius ١٦٠ pm 
Atomic radius (calc.) ١٦٥ pm 

Covalent radius ١٥٣ pm 
Van der Waals radius ١٧٢ pm 



16  

  

  

  

  

  

  

  

  دي اكسيد تيتانيوم 

ها و در صنايع رنگ،  عالوه بر كاربرد در تصفيه فاضالب و يا تترا كلريد تيتانيوم اكسيد تيتانيوم  ماده دي

يكي از آنها استفاده براي حذف . استدر چند سال اخير براي دو كاربرد ديگر نيز مطرح شده 

شود و  استفاده مي) Photocatalysis(زدايي است كه از خاصيت فتوكاتاليستي  هاي هوا و رنگ آالينده

با استفاده از خاصيت ) Self- cleaning(هاي خود تميز كن  كاربرد ديگري استفاده براي ساخت نانواليه

  .فوق آبدوستي اين ماده است

اين . انيوم از اكسيدهاي فلزي است كه در زندگي روزمره كاربرد فراواني دارددي اكسيد تيت

. ماده پودر سفيدرنگي است كه داراي سه فاز كريستالي آناتاس، روتيل و بروكايت مي باشد

  . پودر اين ماده به عنوان رنگدانه سفيد در صنعت استفاده مي شود

Miscellaneous 
Magnetic ordering diamagnetic 

Electrical resistivity (٢٠ °C) ١٥٫٨٧ nΩ·m 
Thermal conductivity (٣٠٠ K) ٤٢٩ W/(m·K) 

Thermal expansion (٢٥ °C) ١٨٫٩ µm/(m·K) 
Speed of sound (thin rod) (r.t.) ٢٦٨٠ m/s 

Young's modulus ٨٣ GPa 
Shear modulus ٣٠ GPa 

Bulk modulus ١٠٠ GPa 
Poisson ratio ٠٫٣٧ 

Mohs hardness ٢٫٥ 
Vickers hardness ٢٥١ MPa 
Brinell hardness ٢٤٫٥ MPa 

CAS registry number ٤-٢٢-٧٤٤٠ 
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را جذب   ت كه مي تواند نور فرابنفشالكترون ولت اس 2/3شكاف انرژي اين ماده حدود 

جاذب نور فرابنفش در كرم هاي ضد آفتاب بكار  از اين خاصيت استفاده شده به عنوان. كند

آن را در زندگي بسيار كارا و مفيد مي سازد،  دو خاصيت مهم ديگر اين ماده كه. مي رود

تصفيه آب و از اين دو خاصيت براي . است خواص فتوكاتاليستي و خود تميزكني آن

 هاي فتوشيميايي مانند توليد تسريع واكنش فاضالب ها، حذف آلودگي هوا در ساختمانها،

   .هيدروژن، ساخت سطوح و اليه هاي ضد مه و شيشه هاي خود تميزكن استفاده مي شود

     خاصيت فتوكاتاليستي

ابنفش باعث مي تحريك اليه هاي دي اكسيد تيتانيوم در فاز كريستالي آناتاس با پرتو نور فر

شود الكترون اتم هاي سطحي با جذب فوتون برانگيخته شده از اليه ظرفيت به اليه هدايت 

 در سطح نانوذرات ماده دي اكسيد تيتانيوم ه حفر-در اين حالت زوج الكترون . منتقل شوند

در . مولكول هاي اكسيژن هوا در برخورد با سطح اين الكترون ها را مي ربايند. بوجود مي آيد

به اين . اين حالت سطح ماده بسيار فعال مي شود، بطوريكه مي تواند آب را نيز اكسيد كند

دليل اين ماده در برخورد با مولكول هاي آلوده كننده هوا كه عموما مولكول هاي آلي كربني 

   .هستند مي تواند آنها را اكسيد كرده به دي اكسيد كربن، آب و غيره تبديل كند

   بدوستيخاصيت فوق آ

اين . خاصيت ديگري كه اين ماده از خود نشان مي دهد خاصيت فوق آبدوستي آن است  

خاصيت كه با خاصيت فتوكاتاليستي رابطه تنگاتنگي دارد باعث پديده خودتميزكني در اين 

بهمين دليل اليه اي نازك از اين ماده را روي سطح شيشه، كاشي و بعضي . ماده مي شود

  . ا مانع از كثيف شدن آن شوندظروف مي نشانند ت
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مواد آبدوست معموال . از يك ديدگاه مواد به دو دسته آبدوست و آبگريز تقسيم مي شوند  

اما مواد . داراي پيوندهاي قطبي بوده و مي توانند در تماس با مولكول آب آن را جذب كنند

ن مواد از طريق اتم هاي اي. آبگريز برخالف دسته قبل داراي پيوندهاي غير قطبي هستند

نيروي واندروالس يكديگر را جذب مي نمايند و مي توانند با مولكول هاي آلي پيوند خوبي 

  . برقرار كنند، اما با آب و مواد قطبي پيوند برقرار نكرده و آب از سطح آن دور مي شود

يد  دي اكسيد تيتانيوم ماده ايست كه مي تواند در شرايطي حالت آبدوستي را در خود تشد  

چنانچه سطح اين ماده با نور فرابنفش تحريك شود با فرآيندي كه در بخش قبل . كند

توضيح داده شد، در مجاورت آب پيوندهاي اكسيژن اين ماده شكسته شده و به پيوند 

بنابراين هر اتم تيتانيوم روي سطح داراي دو گروه هيدروكسيل . هيدروكسيل تبديل مي شود

از اين رو سطح اين ماده . هاي آب را با پيوند هيدروژني جذب نمايدبوده و مي تواند مولكول 

  . خاصيت فوق آبدوستي بخود مي گيرد

سطح دي اكسيد تيتانيوم در اين حالت با مولكول هاي آلي كه عموما غير قطبي هستند، پيوند 

ي از اين رو سطوح. واندروالس ضعيفي برقرار مي كند و چسبندگي اين مواد به سطح كم است

كه با اين ماده پوشش داده شوند، در اثر چسبيدن مولكول هاي آلي كمتر كثيف مي شوند، يا 

اينكه بعد از كثيف شدن، تماس با آب مي تواند اين مولكول ها را از سطح بلند كرده آن را 

  .دوباره تميز نمايد

   و مواد رنگزاپارچه 
  : الياف طبيعي به سه دسته  . الزم است در مورد اين الياف توضيحات مختصري داده شود

  الياف گياهي مثل پنبه ، كتان و كنف  -

 الياف حيواني مثل پشم ، مو و ابريشم  -
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 الياف معدني مثل آسبست  -

 و در اين در صنعت نساجي از اهميت بيشتري برخوردارندبه دليل اين كه الياف پنبه . وند تقسيم مي ش

 الزم است در مورد خواص اين الياف و طبقات مواد استطرح نيز از پارچه هاي پنبه اي استفاده شده 

  . رنگزايي كه براي رنگرزي آنها به كار مي روند توضيحات مختصري داده شود 

 درصد سلولز هستند و بقيه را 94الياف پنبه هنگامي كه از بوته چيده مي شوند ، تقريبا حاوي : الياف پنبه 

مقدار زيادي از اين . ا ، قندها و مواد ديگر تشكيل مي دهند مواد غير سلولزي نظير پروتئينها ، واكسه

 99ناخالصيها با شستشو و سفيد گري جدا مي شوند ، و مقدار سلولز خالص موجود در ليف تقريباً به 

  . درصد مي رسد 

مواد سفيد كننده با قدرت . مقاومت پنبه در برابر عوامل شيميايي در مصارف معمولي باالست 

 متوسط كه در شرايط معمولي در شستشوي البسه پنبه اي به كار مي روند ، چنانچه با احتياط سفيدكنندگي

محلول . و طبق دستورالعمل هاي الزم و به درستي مصرف شوند ، صدمه اي به الياف وارد نمي كند 

براين ، اسيدهاي گرم و رقيق و اسيدهاي غليظ به صورت گرم و يا سرد ، سبب تجزيه پنبه مي شوند ، بنا

مخصوصاً به (بايد توجه داشت كه در كليه رنگرزيهاي پنبه با مواد رنگزاي مختلف ، نبايد حتي اسيد رقيق 

. محلولهاي قليايي مانند سود سوزآور در مرسريزه كردن پنبه به كار مي روند . به كار برد ) مدت طوالني

 لباسشويي اثر مخرب و زيان آور بر روي ساير تركيبات قليايي نظير صابون و اغلب دترجنتها و پودرهاي

از خصوصيات ويژه الياف پنبه مي توان به سبكي ، نرمي ، خنكي، دوام و استحكام آن اشاره . پنبه ندارند 

 پنبه را مي توان با مواد رنگزاي مختلفي رنگرزي كرد طبقات مواد رنگزايي كه براي رنگرزي پنبه به . كرد 

   :كار مي روند ، عبارتند از

  مواد رنگزاي مستقيم  -

 مواد رنگزاي آزوييك  -

 مواد رنگزاي گوگردي و گوگردي محلول  -
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 مواد رنگزاي خمي و خمي محلول -

 مواد رنگزاي راكتيو -

  مواد رنگزاي پيگمنت-       
  

  ساختمان شيميايي پارچه پنبه اي

بقيه را مواد غير سلولزي % 6سلولز هستند و  % 94الياف پنبه به هنگامي كه از بوته چيده مي شوند ، حاوي 

مقدار زيادي از اين ناخالصيها با شستشو و . ، آب ، چربي ، موم و نمكهاي معدني تشكيل مي دهند 

  . مي رسد  % 99سفيدگري جدا مي شوند و مقدار سلولز خالص موجود در ليف تقريباً به

  خواص شيميايي الياف پنبه 

ادي در برابر قلياييها حتي محلول غليظ سود در حرارت زياد الياف پنبه مقاومت بسيار زي: اثر قلياييها 

از . ناخالصيهاي پنبه بخصوص مواد چربي و موم را از پنبه جدا مي كند ) NaOH(سود سوزآور . دارند 

  . اين خاصيت براي تميز كردن پنبه استفاده مي شود 

ي در مقطع عرضي و طولي ليف به پنبه در تماس با قليايي غليظ متورم شده و تغيرات فيزيكي و شيمياي

در صنعت نساجي اين عمل به نام مرسريزاسيون ناميده مي شود پارچه و نخ مرسريزه شده . وجود مي آيد 

پس از رنگرزي شفافيت خود را حفظ مي كند ، به طوري كه از كاالي مشابه كه مرسريزه نشده ، كامالً 

  شو و صابون اثر مخرب روي پنبه ندارندتركيبات قليايي نظير پودرهاي شست. متمايز است 

محلولهاي سفيدكننده ماليم كه در شرايط معمولي در شستشوي البسه به كار مي :  اثر اكسيد كننده ها 

. روند ، چنانچه با احتياطها و دستورالعملهاي الزم به درستي اجرا شوند ، صدمه اي به الياف وارد نمي كنند 

و تركيبات كلردار آب ژاول به مرور كه مصرف مي ) H2O2( اكسيژنه محلولهاي سفيدكننده نظير آب 

هر قدر الياف پنبه اي مدت بيشتر در محلول اكسيد كننده قرار . شوند استحكام پارچه را كاهش مي دهند 

  . بگيرند ، سفيدتر مي شوند ولي از مقاومت آنها كاسته مي شود 
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هاي نخي را آهار مي زنند در موقع خريد اين گونه توليد كنندگان براي پوشاندن اين عيب ، پارچه 

  . منسوجات به اين نكته توجه كنيد 

، اسيد سولفوريك HCLاسيد كلريدريك (به طور كلي محلول رقيق و سرد اسيدهاي معدني : اثر اسيدها 

H2SO4 اسيدنيتريك ، HNO3 ( به مدت كوتاه تاثير زيادي بر روي پنبه ندارند ، در صورتي كه

اي گرم و غليظ ساختمان مولكولي الياف پنبه را متالشي مي كنند تا زماني كه پنبه ساختمان ليفي اسيده

ليف و پس از اين مرحله محصولي ديگر خواهد بود كه مورد استفاده نساجي . خود را از دست نداده است 

  . نيست 

اسيد استيك اثر . ست اثرشان نسبتاً كمتر ا)  يا جوهر سركه CH3COOHاسيد استيك (اسيدهاي آلي 

به همين علت اگر عمل كردن يا اسيد روي پنبه مورد احتياج . ضعيفي روي پنبه از خود نشان مي دهد 

  . باشد از اين اسيد استفاده مي شود 

  موارد استفاده از پارچه  پنبه اي

سته جاي آن را مصرف پارچه پنبه اي بيشينه طوالني و چندهزار ساله دارد ، و هيچ ليفي تا كنون نتوان

از خصوصيات ويژه اين ليف ، سهولت كشت و زرع ، قيمت مناسب و نسبتاً ارزان ، سبكي ، نرمي ، . بگيرد 

  . دوام ، استحكام ، جذب رطوبت و بسياري مزاياي ديگر را مي توان نام برد 

ر مناطق حاره و در نظر به استحكام زياد و مقاومت ويژه اي كه در برابر عوامل قليايي دارد ، به ويژه د

به خاطر جذب رطوبت سريع از . معرض آفتاب سوزان ، البسه پنبه اي مي توانند به دفعات شستشو شوند 

از لحاظ مصارف صنعتي نيز پنبه داراي شرايط منحصر بفرد . آن به عنوان لباس زير استفاده مي كنند 

  . ورهاي پنبه اي استفاده زيادي مي شود است به ويژه در صنايع دريانوردي ، ماهيگيري، از طنابها و ت

صرفنظر از مصارف پوششي و صنعتي پنبه در تهيه انواع بي . پنبه قابليت رنگرزي و چاپ خوبي دارد 

  . شماري از پارچه هاي دكوراسيون و چادرهاي صحرايي ، قالي و مشابه آنها نيز به كار مي رود 
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ساسيت پوستي ايجاد نمي كند و مناسب لباس زير و لباس پارچه هاي پنبه اي در تماس با بدن هيچگونه ح

  . استحكام پارچه پنبه اي مرطوب تقريباً سي درصد بيشتر از حالت خشك آن است .بچه است 

در هنگام شستشو براي از بين بردن لكه ها مي توان آن را چنگ زد و براي گرفتن آب ، آن را فشار داده 

فه ها و لباسهايي كه در بيمارستان استفاده مي شود پنبه اي هستند مال. و براي ضدعفوني كردن جوشاند 

پارچه هاي پنبه اي در برابر چروك شدن . زيرا به راحتي مي توان در درجات باال آنها را استريل كرد 

مقاومت كمي دارند و به راحتي پس از شستشو حالت صاف و يكنواخت اوليه را از دست مي دهند كه 

امروزه با استفاده از الياف پلي استر و يا وسكوز كه . دن چروك بايد آنها را مرطوب اتو كرد براي از بين بر

  . با پنبه مخلوط مي كنند ، خاصيت چروك پذيري پارچه هاي پنبه اي را كاهش مي دهند 

از تقريباً شست و شو و آبكشي و خشك كردن تمام پارچه هاي تهيه شده : نگهداري از پارچه هاي پنبه اي 

  . الياف پنبه سهل و آسان است 

 از سفيدكننده هاي كلردار در صورتي كه در بر چسب مراقبت از لباس استفاده از اين مواد مجاز باشد -

  . مي توان استفاده كرد 

  .پارچه پنبه اي بايد در جاي خشك نگهداري شود تا از رشد كيك و قارچ و باكتري جلوگيري گردد 

  . ب كم شدن استحكام و تضعيف پارچه هاي پنبه اي مي گردد  تابش نور خورشيد موج-

  .از قراردادن پارچه پنبه اي به مدت طوالني در معرض نور خورشيد بايد خودداري شود 

 اتوكردن پارچه هاي پنبه اي بايد حتماً در حالت مرطوب باشد تا چين و چروك حاصل از شست و شو -

  . كامالً باز شود 

 
  يشماره تعرفه گمرك 2- 1

اسالمي  با استفاده از كتابهاي منتشر شده از سوي گمرك تحت عنوان سالنامه بازرگاني خارجي جمهوري

  . كليه پارچه هاي پنبه اي در نظر گرفته شده است  .بدست آمدتعرفه هاي كد ايران 
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 شرح تعرفه  تعرفهكد 

5208 
 گرم 200نبه باشد و وزن هر متر مربع آنها از  درصد وزني پ85پارچه هاي تارو پود بافت از پنبه كه داراي حداقل 

  بيشتر نباشد 

5209 
 200 درصد وزني پنبه باشد و وزن هر متر مربع آنها بيش از 85پارچه هاي تارو پود بافت از پنبه كه داراي حداقل 

 گرم باشد

 ساير پارچه هاي تارو پود بافت از پنبه   5212

 
 
  شرايط واردات 3- 1
 

 قانون اصالح موادي از 2حقوق پايه طبق بند .شامل حقوق پايه و سود بازرگاني است هر كاال حقوق ورودي

حقوق گمركي ، ماليات، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، 

و كاالهاي وارداتي تجميع گرديده است حق ثبت سفارش كاال ، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از 

به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين .ارزش گمركي كاال ها تعيين ميشود% 4معادل 

  .مربوطه توسط هيئت وزيران تعيين  ميشود، حقوق ورودي اطالق ميشود

 واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمي ايران مقرراتبا بررسي  بر روي  اطالعات موجود در كتاب 

  :ستاوالت طرح تعيين شد كه در جدول زير خالصه شده حقوق ورودي محص

حقوق   تعرفهكد 
 ورودي

   درصد70 5208
   درصد70 5209
   درصد70 5212
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  بررسي و ارائه استاندارد  4- 1
 

 ويژگيهاي پارچه پنبه اي سبك  بررسي شده است اين استاندارد 1235شمارهدر استاندارد 

  .صنعتي ايران تهيه شده در زير  ارائه شده استكه توسط موسسه استاندارد و تحقيقات 

  
   ويژگيها–پارچه هاي پنبه اي سبك 

   هدف -1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها ، روشهاي آزمون ، نمونه برداري ، نشانه گذاري و بسته بندي 

  . پارچه هاي پنبه اي سبك مي باشد 

   ويژگيها -2

   ويژگيهاي فني 2-1

  .  باشد 1هاي فني پارچه بايد طبق جدول شماره  ويژگي2-1-1

 درصد ± 5/1 پهناي پارچه تكميل شده بايستي مطابق مقدار اظهار شده باشد و حد رواداري آن 2-1-2

   ) 724 -1آزمون طبق استاندارد ملي ايران (مي باشد 

ن طبق استاندارد آزمو(  عرض پارچه بيشتر باشد 5/1 ميزان سركجي پارچه تكميل شده نبايد از 2-1-3

   ) . 1423ملي ايران 

پارچه بايد بدون موج بوده و بطور يكنواخت بافته شود و عاري از سرنخ ) حاشيه هاي( كناره ها 2-1-4

  .  ميلي متر باشد 15 تا 5اضافه باشد پهناي حاشيه در هر طرف پارچه بايد 

  . ت  پارچه هاي بافته شده با حاشيه ريشه دار نيز مجاز اس–يادآوري 
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   ويژگيهاي فني پارچه-1جدول شماره 

  وزن يك  رديف

  )گرم( متر مربع

  حداقل گسيختگي تا

  )kg( حدپارگي

  حداقل درجه 

  هبرگشت پذيري پارچ

  از چروك خوردگي

حداكثر تغيير ابعاد پس ازغوطه 

  )درصد(وري در آب سرد

 محلول PHاندازه 

 مستخرجه از پارچه

  5/6- 5/7  2  2  110  110  16  20   گرم80تا   1

2  100-81  28  21  110  110  2  2  5/7 -5/6  

3  120-101  24  26  110  110  2  2  5/7 -5/6  

4  140-121  40  30  110  110  2  2  5/7 -5/6  

5  160-141  46  34  110  110  2  2  5/7 -5/6  

  شماره

  استاندارد

1148  1-1147  1244  1242  1951  

  

آزمون طبق استاندارد (پارچه بيشتر باشد عرض  % 1 ميزان انحناي دو سر پود در پارچه نبايد از 2-1-5

   ) .1423ملي ايران 

   متراژ طاقه بايد مطابق مقدار اظهار شده باشد 2-1-6

   عيوب غير مجاز2-1-7

آزمون طبق استاندارد (پارچه بايد در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي عاري از عيوبي بشرح زير باشد 

   ) .3153ملي ايران 

  ا پودي قفسه تاري ي2-1-7-1

  )بريده( پود شكسته 2-1-7-2

   پود حلقه اي2-1-7-3

   پود روده شده 2-1-7-4
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   موج2-1-7-5

   شل و سفت بودن كناره ها2-1-7-6

   لكه روغن ، چربي و رنگ2-1-7-7

  ) نايكنواختي رنگ ، چاپ و بافت (  انواع نايكنواختي ها در سطح پارچه 2-1-7-8

   دررفتگي نخ تار و پود2-1-7-9

   خط شروع بافت2-1-7-10

   وجود نخ غريبه2-1-7-11

   وجود پارگي و سوراخ2-1-7-12

   وجود تار جفت و پود جفت 2-1-7-13

   وجود خط كناره گير پارچه 2-1-7-14

   عيوب قابل گذشت 2-1-8

در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي عيوبي كه اكثراً توسط كارشناسان فني با تجربه قابل رويت است 

 درصد از كل 10حداكثر . ك تكه نخ رنگي در كناره هاي پارچه در محل عيب مشخص گردد بايدتوسط ي

  :اين عيوب قابل گذشت بشرح زير مي باشند . طاقه ها در يك عدل مي توانند داراي اين عيوب باشد 

  . لكه هاي بسيار ضعيف كه بسادگي قابل رؤيت نباشد 2-1-8-1

  نشود آثار رفوگري كه بسادگي ديده 2-1-8-2

   شل و سفتي ضعيف پارچه 2-1-8-3

   نايكنواختي هايي كه بسادگي ديده نشود2-1-8-4

   پارگي كناره كمتر از سه ميليمتر2-1-8-5

   شرايط پذيرش عيوب قابل گذشت2-1-9
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 متر 9 در هر طاقه بدون در نظر گرفتن محل عيوب قابل گذشت نبايد از يك عيب در هر 2-1-9-1

  .پارچه بيشتر باشد 

 سانتيمتر وجود داشته باشد بايد همه 10 چنانچه دويا چند عيب قابل گذشت در فاصله كمتر از 2-1-9-2

  .آنها را يك عيب غير مجاز محسوب كرد و با يك عالمت يا نخ رنگي مشخص نمود 

   سانتيمتر از متراژ كل طاقه كم شود 10 به ازاي هر يك عيب غير قابل گذشت 2-1-9-3

   ثبات رنگ2-2

تغيير رنگ و لكه گذاري پارچه در برابر عوامل مختلف طبيعي ، مكانيكي و شيميايي بايد مطابق درجه 

  . باشد 2جدول شماره 

   ثبات رنگ-2جدول شماره 

  حداقل درجه  عوامل مختلف  رديف

   تغيير رنگ

  حداقل درجه

  لكه گذاري

  شماره استاندارد

   روش آزمون

  4084و205  -  5  نور  1

  189-1  4  4  شستشو  2

  204  4  -  مالش خشك  3

  204  4  -  مالش مرطوب  4

  176  4  4  عرق بدن اسيدي و قليايي  5

  250  4  4  فشار گرم با اطوي مرطوب  6

  250  4  4  فشار گرم با اطوي خشك  7

  

   بسته بندي– 3

   بسته بندي پارچه3-1
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 طاقه پيچي  پارچه بايد بدور يك تخته يا مقواي مستطيل شكل يا لوله اي ، بطور منظم و محكم3-1-1

  . متر باشد 10 درصد تعداد طاقه مي تواند دو تكه و حداقل طول هر تكه 10در يك بهر حداكثر .  شود 

  . پارچه بايد توسط نوار كاغذي و يا مشابه آن در هر طاقه مهار شده باشد 3-1-2

  . ويژگيهاي درون هر طاقه بايد يكسان باشد 3-1-3

ي اتيلن يا سلوفان بيرنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد ، قرار  طاقه ها بايد در كيسه هاي پل3-1-4

  . گيرد 

   بسته بندي طاقه 3-2

 طاقه ها بايد به نحو مناسبي بسته بندي گردد كه در مقابل نفوذ گرد و غبار و مشابه آنها به داخل 3-2-1

  .عدل مقاوم باشد 

  .كه به محتويات عدل صدمه اي وارد نيايد  عدلها بايد تسمه كشي ، يا مفتول كشي گردند بطوري3-2-2

  . وزن هر عدل و كل محموله بايد مطابق با ميزان اظهار شده باشد 3-2-3

   نشانه گذاري-4

   نشانه گذاري روي طاقه 4-1

، با حروف خوانا و ثابت از گوشه انتهايي طاقه آويخته ) اتيكت(اطالعات زير بايد بر روي يك برچسب آويز

  .يا نصب شود 

   نام و نشان سازنده 4-1-1

  )صددرصد پنبه ( نوع جنس 4-1-2

   شماره كالينه يا شماره سفارش4-1-3

   شماره طاقه 4-1-4

   متراژ طاقه بر حسب متر4-1-5

   عرض پارچه بر حسب سانتي متر4-1-6
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   ساير نشانه هاي مورد نياز 4-1-7

   نشانه گذاري روي عدل4-2

  : ات زير باشد قسمت خارجي هر عدل بايد داراي اطالع

   نام و نشان سازنده 4-2-1

  )صددرصد پنبه ( نوع جنس 4-2-2

   شماره كالينه يا شماره سفارش4-2-3

   شماره طرح رنگبندي4-2-4

   شماره عدل4-2-5

   تعداد طاقه 4-2-6

   وزن خالص 4-2-7

   وزن ناخالص4-2-8

   نشانه چتر4-2-9

   باشد  نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده4-2-10

  )در مورد واردات و در مورد صادرات طبق توافق خريدار و فروشنده (  نام كشور سازنده 4-2-11

  )در مورد صادرات( مقصد 4-2-12
  
  

  قيمت جهاني و داخلي 5- 1
 

مطابق بررسي هاي انجام شده و استعالم از طريق اينترنت  از شركت هاي توليد كننده هاي مطرح خارجي  

   . با كيفيت باالستپارچه ش از  درصد بي50ز شونده حدود خود تميپارچه قيمت 

از آنجائيكه اين محصول تا كنون در ايران توليد نشده است قيمت توليد داخلي ندارد و لذا پيش بيني 

  . به فروش برسدپارچه پنبه اي  درصد قيمت داخلي  50بيش از  تييشود كه مطابق قيمت جهاني با قيمم
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  اربرد و كبررسي موارد مصرف 6- 1
 

  موارد استفاده از نانو پارچه

ها  آلودگي  جلوگيري از انتشاربراي وو عمومي  دارد كاربردهاي گسترده اي در مراكز درماني اين محصول 

صافي , ماسك هاي تنفسي ,  دستكش,  مالفه اي بيمارستاني,  انواع لباس بيماران. مورد استفاده قرار ميگيرد

غذايي  اك نوزادان و همچنين لباس ها و دستكش هاي افرادي كه باموادپوش, و آب آشاميدني  هاي هوا

  . را مي توان با استفاده از اين پارچه تهيه نمود سر و كار دارند

 استفاده از اين نوع پارچه انواع لباس هاي عمومي ، ورزشكاران و نظاميان  با خواص ذكر با عالوه بر اين

ك و آنتي باكتريال بودن پارچه آن مطمئنا بسيار مورد توجه اغشار شده توليد ميشود كه با توجه به ضد ل

 .  مختلف قرار خواهد گرفت 

  .در زير موارد مصرف اين نوع پارچه ها به صورت فهرست وار ذكر شده اند  

زير پوش ، پيراهن ، تي شرت ، لباس كار ، جوراب ، دستكش ، البسه ي زير( البسه و پوشاك عمومي 

 ... ) و  ، حوله ، پوشاك بچه

 wound - باند و گاز ، روكش و پانسمان زخم   منسوجات بهداشتي ،(منسوجات پزشكي 

dressings - روپوشها و روكشهاي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و اتاق عمل و ، (... 

 ...) سرباز ، چادرهاي صحرايي و    و متعلقات  البسه(امي منسوجات نظ

 ....)لباس اسكي ، لباس شنا ، لباس و ( البسه ي ورزشي 

 ... )فرش ، موكت ، مبل ، پرده ، روميزي و ( منسوجات خانگي و تزئيني 

فيلترهاي تهويه مطبوع ، فيلتر دياليز ، فيلتر كولر ، ماسك ، فيلترها و غشاهاي تصفيه ي( واع فيلتران
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 ...)آب و پساب و 

 ...)بسته بندي مواد غذايي و (منسوجات مصرفي در صنعت بسته بندي 

 البسه مورد نياز كارگران مرغداريها و دامداريها

  
  

   محصول جايگزينبررسي كاالهاي  7- 1

مانند است لذا نمي توان جايگزيني براي آن يافت كه ويژگيهاي از آنجائيكه اين محصول در نوع خود بي 

تواند به طور چشمگيري منجر به كاهش فرايند   اين نوع پوشاك مي. خود تميز شونده را دارا باشد پارچه 

هاي  عالوه بر اين، پارچه.  زيست نقش مهمي ايفا كندوشو شده و در نتيجه در محافظت محيط شست

كه نرمي و قابليت  اين فرايند بدون اين.  هستندUVمحافظت كنندگي در برابر مذكور داراي خاصيت 

وشو و كاركرد معمولي آن  تنفس پارچه را كاهش دهد، باعث دوام بسيار عالي پارچه در برابر شست

  .شود مي

 
 
   اهميت استراتژيك كاال 8- 1

ن فنĤوري را به پارادايمي جديد  در دهه اخير و رشد فزآينده آن از ابتداي قرن جاري ايظهور فنĤوري نانو

درعرصه علم و تكنولوژي مبدل نموده است كه موجب تحول جدي و بنيادين در بسياري از رشته ها و 

ظهور اين پارادايم نو فرصتي استثنائي براي كشورمان جهت جبران . مقوله هاي فني و علمي شده است

ه تكنولوژي فراهم كرده است تا با سوار شدن عقب ماندگي خود نسبت به كشورهاي توسعه يافته در زمين

بر امواج بلند اين فناوري بتواند به يكباره و با يك حركت مستمر و هوشمندانه جايگاه خود را در اين 

  .عرصه تغييرات اساسي بدهد

 ساله برگزيده است تا در سال 20اندازي را در افق  چشم, خوشبختانه كشور ما نيز همسو با تحوالت جهاني

علمي و , يافته و داراي جايگاه اول اقتصادي به كشوري توسعه)  ميالدي2025( هجري شمسي 1404
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هاي پيشرفته به ويژه نانو  فناوري در سطح منطقه تبديل گردد كه اين امر مستلزم توجه جدي به فناوري

 .باشد ره علم تا صنعت در كشور ميدر تمام مراحل زنجي

  

اي مجلس شوراي اسالمي بازار محصوالت مبتني بر فناوري نانو تا سال بر اساس پيش بيني مركز پژوهشه

باشد و در صورتي   ميتا آن زمان پانزده ميليون نفر  بالغ بر هزار ميليارد دالر و اشتغال توليد شده 2015

كه هم اكنون گامهاي بلندي جهت تصاحب بخشي از اين بازار بزرگ برنداريم، بازپس گيري آن از 

 .هاي بيشتري خواهد بود زم هزينهتر و مستل يشرو به مراتب مشكلكشورهاي پ

  

ابهامات ناشي از نوپا بودن فناوري نانو و ناشناخته بودن بازارهاي آن مانعي براي ورود بخش خصوصي كه 

شود، لذا دخالت هدفمند دولت از طريق اعمال  پذيرش ريسك باال را ندارد به اين عرصه محسوب مي

هاي مرتبط با اين فناوري و اختصاص  ي ، ايجاد بستر قانوني، حمايت از شكل گيري هستهسياستهاي تشويق

  .تواند مشوق مناسبي براي بخش خصوصي جهت حضور فعاالنه در اين عرصه باشد هاي مناسب مي بودجه

ان همراه با مسائل فني و كمكهاي اقتصادي، فرهنگ سازي و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه از دانشگاهي

و صنعتگران گرفته تا مردم عادي با اين فنĤوري و اهميت آن ضروري ترين نياز جهت رشد نانو تكنولوژي 

در سطح كشور است كه در همين راستا در دوران دولت قبل ستادي در دفتر همكاريهاي فناوري رياست 

فراواني در اين ت مثبت جمهوري با عنوان ستاد ويژه توسعه نانوفناوري شكل گرفت كه تا كنون منشا تحوال

 .بخش بوده است

ريزي كه هم اكنون در ستاد يژه توسعه نانوفناوري مبناي فعاليت  دهد اتخاذ رويكرد برنامه تجربه نشان مي

اي و توجه جدي به استانها نباشد جهش مورد  ريزي منطقه است، در صورتي كه همراه با برنامه قرار گرفته

 .موجب نخواهد شدر اين فناوري را نياز كشور د
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 استان كه 10 فعال كردن 1385اگر چه بر اساس سند رويكرد نهادهاي ملي و استاني اين ستاد در سال 

گذاري و فعاليت در عرصه فناوري نانو را  صنايع مختلف آنها قابليت و پتانسيل بيشتري درخصوص سرمايه

 مناسب به اين ستاد و اولويت دهي به دارند در دستور كار اين ستاد بوده است، اما عدم تخصيص بودجه

  . ماندن و عدم تحقق اين موضوع شدبرنامه هاي ملي موجب مسكوت

استان خراسان رضوي به عنوان يكي از قطبهاي اقتصادي و صنعتي كشور و با برخورداري از صنايع داراي 

ي مي بايست در نظر گرفته وژمزيت در فنĤوري نانو به عنوان يكي از مهمترين استانها در توسعه اين تكنول

 . شود

هاي قابل توسعه در فناوري نانو در خراسان رضوي مبين اين  هاي موجود و همچنين زمينه  مجموعه پتانسيل

خوشبختانه حركت در . هاي الزم براي ايجاد يك قطب در فناوري نانو وجود دارد حقيقت است كه ظرفيت

تواند يك  و كشور انطباق داشته و اين حركت ميهاي توسعه كالن استان  اين راستا با برنامه

 .ي ملي از طرف استان محسوب گرددها پذيري در برنامه ماموريت

  
   شرايط صادرات-10- 1
 

دركتاب مقررات صادرات و واردات بازرگاني جمهوري اسالمي ايران براي تعرفه هاي ذكر شده شرايط 

  .خاصي عنوان نشده است

  

 بازار  بررسي -2

  فعال  يتوليدهاي واحد -1- 2

  . خود تميز كن توليد نمي كند پارچه اين محصول توليد داخلي ندارد و هيچ واحد داخلي  
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 واحد هاي در دست اجرا  -2- 2

 لذا واحدي در ايران براي توليد . خود تميز كن دريافت نكرده استپارچه هيچ شركتي مجوز تاسيس توليد 

  اين محصول در دست اجرا نمي باشد

  

  
   واردات-3- 2

با استفاده از كد تعرفه محصوالت  كه  از كتابهاي منتشر شده از سوي گمرك تحت عنوان سالنامه 

  . سال گذشته بررسي ميكنيم3اسالمي ايران بدست آمد، واردات محصول را طي  بازرگاني خارجي جمهوري

  .اين واردات براي انواع پارچه پنبه اي ميباشد

1386ود سال واردات بر اساس اطالعات موج  

 ارزش دالري ارزش ريالي وزن كيلوگرم كشور تعرفه سال

 13856 128201720 4595 امارات متحده عربي 138652081100

 1008 9455505 337 تركيه 138652081100

 38886 362577578 7205 ايتاليا 138652081200

 707 6532173 420 چين 138652081900

 1584 14729125 650 تحده عربيامارات م 138652081900

 9943 91982308 1049 ايتاليا 138652081900

 44400 413073506 14492 تركيه 138652081900

 10643 99173162 110 سوئيس 138652081900

 60746 566233853 56079 تركيه 138652082200

 354 3298620 278 چين 138652082900

 155 1433140 100 آندورا 138652082900

 8 76484 4 تركيه 138652082900

 32778 303917251 646 سوئد 138652082900

 4174 38714640 990 چين 138652083200

 39542 368310739 7486 تركيه 138652083200

 465 4336934 316 هنگ كنگ 138652083300

 6952 64357787 1102 چين 138652083900

 5947 55346585 970 ركيهت 138652083900
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 48446 451236156 6127 چين 138652084200

 2416 22523705 455 تركيه 138652084300

 4044 37580925 4000 امارات متحده عربي 138652084900

 14459 134091790 3085 تركيه 138652084900

 1111 10302236 325 منطقه آزاد كيش 138652085100

 72730 674343039 13351 پاكستان 138652091900

 2423 22488746 300 ايتاليا 138652091900

 151921 1413611064 39798 تركيه 138652091900

 21875 202238008 6444 منطقه آزاد كيش 138652091900

 4635 42892290 921 تركيه 138652092100

 20691 193191746 7898 امارات متحده عربي 138652092900

 1603 14952704 600 امارات متحده عربي 138652093100

 160449 1496351748 5240 آلمان 138652093900

 40596 379593231 10898 تركيه 138652093900

 803833 7482860636 281844 پاكستان 138652094200

 481392 4369862220 147763 تركيه 138652094200

 1193 11142776 663 طقه آزاد كيشمن 138652095100

 22718 211681410 4932 امارات متحده عربي 138652095900

 8623 79979800 1319 انگلستان 138652095900

 4039 37325922 2904 ايتاليا 138652095900

 95896 892264940 28161 تركيه 138652095900

 14953 138558788 2790 چين 138652121100

 118092 1106041333 43390 تركيه 138652121300

 1152 10689044 15 آلمان 138652121400

 5222 48676926 1473 تركيه 138652121500

 691122 6435049648 207414 پاكستان 138652122300

 11738 109444093 2600 امارات متحده عربي 138652122300

 9336 87254898 1975 تركيه 138652122300

 3237 30042120 800 امارات متحده عربي 138652122400
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1385واردات بر اساس اطالعات موجود سال   

 ارزش دالري ارزش ريالي وزن كيلوگرم كشور تعرفه سال

 26138 240133723 6510 چين 52081100 1385

 452359 4149488521 147208 امارات متحده عربي 52081200 1385

 13205 120808885 4246 ايتاليا 52081200 1385

 1638 15047269 370 چين 52081200 1385

 125 1149344 1 سوئد 52081200 1385

 63292 578752892 10567 پاكستان 52081900 1385

 21649 197689668 23509 چين 52081900 1385

 5921 54658713 784 ايتاليا 52081900 1385

 4635 42475140 592 هتركي 52081900 1385

 25258 231269621 6386 تركيه 52082900 1385

 12429 114010894 2162 تركيه 52083100 1385

 38908 356586218 9596 تركيه 52083200 1385

 45495 417047505 7355 تركيه 52083900 1385

 10055 91974513 5376 امارات متحده عربي 52083900 1385

 13708 125915644 2163 آذربايجان 52084900 1385

 7835 71680951 1591 امارات متحده عربي 52084900 1385

 55396 509114249 16822 تركيه 52085200 1385

 33490 306600236 4810 تركيه 52085900 1385

 11219 102921733 1685 تايوان 52085900 1385

 8067 74093291 1823 امارات متحده عربي 52085900 1385

 4944 45228587 650 تايلند 52085900 1385

 110055 1007111471 30300 تركيه 52091100 1385

 4757 43631549 2326 امارات متحده عربي 52091100 1385

 162425 1489577071 35482 پاكستان 52091900 1385

 49332 451240193 13977 تركيه 52091900 1385

 17573 162038013 3483 متحده عربيامارات  52091900 1385

 42205 386217501 11526 تركيه 52092100 1385

 48466 444144251 11543 منطقه آزاد كيش 52092200 1385

 28000 256116000 7763 امارات متحده عربي 52092900 1385

 12382 114234725 2952 تركيه 52092900 1385

 13100 120984742 3740 تركيه 52093900 1385

 750875 6901894421 193015 تركيه 52094200 1385

 649496 5978629185 349013 پاكستان 52094200 1385
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 91480 829005454 42309 تركمنستان 52094200 1385

 44517 408753992 20708 امارات متحده عربي 52094200 1385

 43436 397616203 22460 بلژيك 52094200 1385

 28639 263102824 6375 منطقه آزاد كيش 52094200 1385

 134504 1237864035 40503 تركيه 52094300 1385

 2425 22270750 585 امارات متحده عربي 52095900 1385

 26571 243151959 5191 تركيه 52121300 1385

 3594 33076724 500 چين 52121300 1385

 402 3691221 120 امارات متحده عربي 52121300 1385

 683608 6283683200 146820 پاكستان 52122300 1385

 12708 117177421 3480 امارات متحده عربي 52122400 1385

  
  
  

  
1384واردات بر اساس اطالعات موجود سال   

 سال تعرفه كشور وزن كيلوگرم ارزش ريالي ارزش دالري

1384 52081100 چين 9050 344897771 38752,56
1384 52081100 امارات متحده عربي 2915 115829191 13014,52
1384 52081200 آلمان 21787 564593727 63437,5
1384 52081200 ازبكستان 31127 432896316 48640,04
1384 52081200 تركمنستان 750 12290438 1380,95
1384 52081200 امارات متحده عربي 287208 7530820526 846159,6
1384 52081900 چين 68400 911418375 102406,56
1384 52081900 هند 364 27373131 3075,63
1384 52081900 جمهوري كره 2810 185408007 20832,36
1384 52081900 امارات متحده عربي 1617 40592742 4560,98
1384 52082100 تركيه 5779 171912550 19316,02
1384 52082200 چين 115 14725592 1654,56
1384 52082200 تركيه 10060 381690969 42886,63
1384 52082200 ايتاليا 14851 437012911 49102,57
1384 52082200 امارات متحده عربي 45647 2679348251 301050,38

1384 52082900 آلمان 15 1469129 165,07
1384 52082900 تركيه 5625,6 274116519 30799,61
1384 52082900 امارات متحده عربي 11423 498747600 56039,06
1384 52083200 تركيه 41906 1893434205 212745,41
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1384 52083900 تركيه 4939 244409984 27461,8
1384 52083900 امارات متحده عربي 9350 420809747 47281,99
1384 52084900 هلند 3460 415978880,1 46739,2

1384 52085200 تركيه 21794 997196406 112044,53
1384 52085200 امارات متحده عربي 90 38868843 4367,29

1384 52085900 تركيه 22661 1068351306 120039,47
1384 52085900 امارات متحده عربي 164 10344628 1162,32
1384 52091100 چين 7890 277169890 31142,69
1384 52091100 تركيه 245956 8078580869 907705,72
1384 52091100 ايتاليا 388 17692770 1987,95
1384 52091200 چين 4930 221452200 24882,27
1384 52091900 چين 9230 275590249 30965,19
1384 52091900 تركيه 6592,45 259410224 29147,21
1384 52092100 آلمان 30 1916250 215,31
1384 52092100 امارات متحده عربي 1500 63550009 7140,45
1384 52092100 منطقه آزاد چابهار 6510 267465319 30052,28
1384 52092200 پاكستان 24113 527549113 59275,18
1384 52092900 كويت 6160 327680363 36818,01
1384 52092900 امارات متحده عربي 7089 216858919 24366,17
1384 52093100 امارات متحده عربي 1788 55358432 6220,05
1384 52093200 تركيه 19531 317782000 35705,84
1384 52093900 آلمان 330 25096406,55 2819,82
1384 52093900 پاكستان 8959 226840093 25487,65
1384 52094100 منطقه آزاد كيش 10120 151551647 17028,27
1384 52094100 امارات متحده عربي 1200 112290259 12616,88
1384 52094200 چين 21900 785247562 88230,06
1384 52094200 هند 70000 1636904733 183921,88
1384 52094200 تركيه 92229,19 2981108388 334956,02
1384 52094200 پاكستان 277129,07 6676555625 750174,79
1384 52094200 تركمنستان 32174 473167587 53164,9
1384 52094200 منطقه آزاد قشم 22686,41 534400218 60044,97
1384 52094200 منطقه آزاد كيش 27730 1057751654 118848,5
1384 52094200 امارات متحده عربي 187494 3013194616 338561,18
1384 52094300 امارات متحده عربي 20000 552087025 62032,25
1384 52094900 منطقه آزاد كيش 19500 536800415 60314,65
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1384 52094900 منطقه آزاد چابهار 11900 295555230 33208,45
1384 52095900 هلند 1276 1528003620 171685,8
1384 52095900 تركيه 25496 958515123 107698,33
1384 52095900 پاناما 8273 244208399,2 27439,15
1384 52121300 آلمان 6600 254604640 28607,26
1384 52121300 تركيه 8129,6 292364170 32849,92
1384 52121300 امارات متحده عربي 828 38966400 4378,25
1384 52122100 امارات متحده عربي 639 17673560 1985,79
1384 52122300 تركيه 347 7437893 835,72

1384 52122300 پاكستان 34956 1743777807 195930,09
1384 52122400 چين 400 12361270 1388,91
1384 52122400 امارات متحده عربي 1819 76024860 8542,13

  
  

  تقاضابررسي  4- 2
 

ريسندگي نخ جزو اولين صنايعي است كه انسان به آن پي برد و ابتدا با استفاده از يك دوك چوبي ساده 

  .  دور هم بتاباند و نخ تهيه كند تعداد بي شماري الياف را بهتوانست

اين روش ريسندگي قرنها به همان صورت ادامه داشت تا اين كه در قرن چهاردهم ، اولين قدمها در راه 

ماشيني كردن روش ريسندگي برداشته شد و در اروپا و هند نوع پيشرفته تري از دوك ريسندگي اختراع 

در قرن شانزدهم چرخ ريسندگي جديدتري ساخته شد، به طوري كه هنگام كار هر دو . شدو به كار گرفته 

سرانجام در قرن هيجدهم ، . دست كارگر آزاد بود و مي توانست تسلط بيشتري در ريسندگي داشته باشد

ماشين ريسندگي اختراع شد و سيستم تهيه نخ به طور كامل دگرگون شد و با ظهور انقالب صنعتي در 

گلستان ، نيروي بخار كم كم جاي نيروي دست را گرفت و تحوالت بعدي بويژه در قرن نوزدهم سبب ان

امروزه پيشرفته ترين ماشين هاي بافندگي ساخته شده اند كه قابليت . توسعه روزافزون اين صنعت شد

  . پياده كردن پيچيده ترين نقشه هاي بافت پارچه را دارا هستند
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جربي و عملي كه سبب توسعه صنايع نساجي شده اند، نقش علوم درخصوص گذشته از پيشرفت هاي ت

 سال پيش چشمگير بوده است و مطالعاتي كه درخصوص ساختمان شيميايي و 60 - 50صنايع نساجي از 

خواص فيزيكي الياف به عمل آمد، سبب پيدايش و ساختن الياف مصنوعي شده است ، به اين ترتيب تحول 

مواد اوليه نساجي صورت گرفته است كه اهميت آن كمتر از توسعه ريسندگي و شگرفي درخصوص تهيه 

  .بافندگي طي قرن گذشته نبود

اكنون .  صنعت نساجي بيش از هر صنعت ديگر در جهان ، تحت تاثير فرآيند جهاني شدن واقع شده است

رفي آنها را تشكيل  درصد از پوشاك مص60 ميليارد دالر است كه 100واردات نساجي و پوشاك بالغ بر 

تجارت .  درصد برسد90درصد در آينده اين مقدار تا مرز 5مي دهد و پيش بيني مي شود با رشد ساالنه 

نساجي و پوشاك ، بيش از هر تجارت ديگري در معرض رقابت شديد بين المللي قرار دارد و طبق موافقت 

كشورهاي اروپايي و امريكا رفع شده نامه گات كم كم همه سهميه ها روي واردات نساجي و پوشاك به 

  . هاي گمركي نيز كاهش خواهد يافتاست و تعرفه

صادرات نساجي و پوشاك به علت اشتغال زايي باال و نياز به سرمايه گذاري كم ، در بيشتر كشورهاي تازه 

اساسي نقش بسيار  درصد از كل صادرات آنها 70 تا 30توسعه يافته و در حال توسعه با سهمي در حدود 

    .و مهمي در اقتصاد ملي و ايجاد اشتغال ايفا مي كند كه در ايران اين مقدار حدود يك درصد است

صنعت نساجي در كشورهاي توسعه يافته نيز از اهميت بسيار بااليي برخوردار است ، مانند امريكا كه اين 

ي نقشهاي اول و دوم را به صنعت در اشتغالزايي و همچنين درخصوص توليد ناخالص ملي اين كشور ايفا

  . عهده دارد

  

طليعه هزاره جديد شايد زمان مناسبي براي مرور تكامل صنعت نساجي در طي قرن گذشته ، بررسي قرن 

  .  و مطالعه عواملي باشد كه طي چنددهه آينده ، اين صنعت را شكل خواهند داد21

 توليد و مصرف نساجي نيز در همين در قرن بيستم ، درآمدها و مصرف محصوالت به سرعت رشد كرد و
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افزايش جمعيت جهان كه در ارتباط با پيشرفت هاي مداوم فني و توسعه پوياي . خصوص افزايش يافت

  . تجارت جهاني است ، سيلي از پيامدهاي مهم و گسترده را در صنعت به دنبال داشت

 و 2050شد جمعيت تا سال شاخص ها و چشم اندازهاي مربوط به عوامل انساني گوياي آن است كه ر

 ميليارد 11 يا 10 متوقف نخواهد شد و مشخص نيست كه جمعيت جهان در 2100فراتر از آن تا سال 

جمعيت بشر به طور كامل ثبات 2100در حقيقت هنوز ثابت نشده است كه تا سال . نفر به تعادل برسد

  . پيدا كند

. طبع ميزان رشد جمعيت جهان افزايش خواهد يافتهمراه با بهبود استانداردهاي زندگي و آموزش ،  بال

در سطح جهان واقعيتي است كه هم اكنون ) بيشتر در كشورهاي فقير(افزايش ناگهاني و عظيم نسل جوان 

كه طول عمر بيشتري را (حتي با احتمال خانواده هاي كوچكتر، تاثير تحوالت پزشكي . با آن روبه رو هستيم

روشن است . است كه راه زيادي مانده است تا رشد جمعيت جهان متوقف شودبه اين معن) به ما مي دهند

لذا  تامين پوشاك اين جمعيت بود  خواهد21كه فشار رو به افزايش جمعيت يكي از مشكالت مهم قرن 

 .گذاريهاي جديد در اين زمينه داردنيز نياز به سرمايه 

 

به همين دليل . زء نيازهاي اوليه انسان دانستبي شك صنايع نساجي را مي توان جهمان طور كه گفته شد 

اغلب  .صنعت چه از نظر اقتصادي و چه از نظر مسئله اشتغال از اهميت زيادي برخوردار است اين

صنعت پلي ساختند تا  كشورهاي صنعتي و پيشرفته ابتدا كار خود را با صنايع نساجي شروع كردند و از اين

اين خصوص مثال هاي زيادي را مي  در.  ديگر دسترسي پيدا كنندبه مرزهاي باثبات اقتصادي و صنايع

آلمان و فرانسه كه امروزه به عنوان كشورهاي صنعتي و  توان ذكر كرد، از جمله كشورهاي انگلستان، ايتاليا،

در سه دهه اخير كشورهايي نظير كره، ژاپن، تايوان، چين، هند، تركيه، مالزي  پيشرفته از آنها ياد مي شود و

برخوردار  كشورهاي خاوردور با توسل به صنعت نساجي توانستند از رشد قابل قبولي در اقتصادي و عمدتاً

هاي دور بوده است، اما  گذشته كشور ما با اينكه به گواهي موزه هاي دنيا پرچمدار اين صنعت در. شوند



42  

كشور ما در زمينه صنعت نساجي  از طرفي در. ببريم متأسفانه امروزه نتوانستيم از اين صنعت بهره چنداني

عوامل پيشرفت اقتصادي در اين صنعت،  يكي از. تحقيق شايسته و بايسته اي صورت نگرفته است

  .توجه شده است تحقيقات و نوآوري است كه متاسفانه كمتر به آن

بايد  است تكيه بر علم روز و تكنولوژي هاي جديدرهاي مهم در احياي صنعت نساجي از راهكا

  . شود تهاجم به بازارهاي جديد بدلهادر جهت  سياست

 نيازمند اين خواهند بود كه دستخوش تغييراتي شوند تا بتوانند ي نساجي دهه آينده شركت هادر 

 در ذيل به دهند، بايد خود را هرچه بيشتر در مسير پيشرفت سوقته باشند و براي اين امر داش رونق

مي شودتعدادي از تكنولوژي هاي  اهد آنها خواهيم بود، اشارهچند تغيير و تحول كليدي كه در آينده ش

  :از جديد كه تأثير مهمي در وضعيت آينده خواهند داشت عبارتند

طبيعي موجود در مغز  اليافي با كارايي باال كه از نشاسته (Sorona توسعه الياف جديد مانند •

 Dupont توسط شركت) ذرت ساخته شده است

 توسعه فرآيندها •

 كار گيري آنزيم هاي زنده به جاي مواد شيميايي ندهاي بيوتكنولوژيكي با بهفرآي •

 نانوتكنولوژي •

  

به منظور  نانو تكنولوژي مفهومي است كه از چهل سال قبل مطرح بوده و به عنوان استفاده از ذراتي

 .باشند ساخت مواد تعريف مي شود كه حداقل در يك بعد داراي اندازه نانومتر

نانو مي تواند پيش  .يافته چشمگيري دارند نومتري به علت سايز كوچكشان، خواص بهبودساختارهاي نا

را كنترل كرده و بعنوان انجام اعمالي در سطح اتم ها و   و ساختار مواد مواد باشد بيني كننده خواص

و مصارف مختلف پتانسيل بالقوه باال   نانوتكنولوژي به دليل دارا بودن.گيرد مولكول ها مورد استفاده قرار

      .به خود جلب كند توانسته است گستره فزاينده اي را در سرتاسر جهان
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محافظت در  ضد آب كردن، مقاومت در برابر كثيفي، لكه، ضد چروك و باكتري و الكتريسته ساكن،

آن كه با استفاده از  است  از ويژگي هاييش و آتش و بهبود قابليت رنگرزي برابر اشعه ماوراء بنف

  .تكنولوژي نانو در پارچه ايجاد مي شود

راهي با اين سرمايه گذاري كالن كشورها در زمينه نانو تكنولوژي، كشورهاي مختلف را واداربه هم 

  . مگر آنكه بخواهيم در آينده فقط مصرف كننده محصوالت نانو تكنولوژي باشپم .كاروان جهاني مي كند

  

ني ذخيره ايمن هيدروژن و عدم استفاده از مواد گرانبهايي با توجه به دو چالش عمده پيل سوختي يع 

 و از كشور نفت خيز ايران خواه نا خواه بايد با كاروان نانو تكنولوژي همراه و همقدم باشدچون نفت، 

  .سياست تك محصولي فاصله بگيرد

ز فعاليت ي براي حضور در فناو ريهاي جديد بايد درزمان خود انجام گيرد وگرنه بعد ا تصميم گير

كشور ما بايد . وسيع كشورها و شكل كيري بازارهاي آن حضور در اين عرصه تقريبا بي نتيجه است

   .باشد و كشور را در دنيا مطرح نمايدزمينه هااين به فكرحضور فعال در

داراي  كشور  احياي صنعت نساجيسبب به  ضرورت  ورود كشور ايران به عرصه نانو تكنولوژي

 شكفته شدن  است ، موجب تكيه بر علم روز و تكنولوژي جديدكه   راهكار مهماين    .اهميت است 

مجدد اين صنعت در داخل كشور و ايجاد پايگاه مهمي براي صدور اين نوع كاال ها به خارج از كشور 

  .و كسب  سهمي از بازار  جديد ايجاد شده در دنيا ميباشد

  : اين نوع تكنولوژي را در زير عنوان نمود لذا به طور خالصه ميتوان مزاياي استفاده از

  اين صنعت بحران زده كشور با هدف جهش صنعتي عت نساجي صناياي نانوتكنولوژي دراستفاده ازمز)   1

   ر توليد پارچه هاي  نانو در محويجهان بازار موقعيت پيشتازي در كسب   )2

   علم و فناوري عقب نماندن از جهان و همراهي با كاروان جهاني پيشرفت)   3
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حمايت از شركت هاي خصوصي و نو و  ترويج نانو تكنولوژي در صنايع  بايد براي رسيدن به اين اهداف 

  . قرار گيرد  دولت  در دستور كارپا

   نتيجه گيري   

نانو تكنولوژي، عرصه مهمي در علم و فناوري است كه در سالهاي اخير توجه كشورها، بنگاهها، مراكز  

حضور دراين عرصه براي كشورها اجتناب .  پژوهشي ومحققان را به خود جلب كرده است آموزشي و

علوم و فنون و فن آوري به ، ناپذير بوده وضرورت دارد با توسعه و تسريع ارتباطات و افزايش جمعيت 

  . سوق داده شودپيشرفتسمت 

 آنچه مهم است تصميم  براي كشور ما نيز ضرورت دارد كه دراين عرصه حضور فعال داشته باشد

آن توليد محصوالت نانو گيري به موقع و صحيح در اين رويكرد جهاني است و يكي از الزامات اصلي 

 .روشني براي آن پيش بيني مي شودنانو تكنولوژي يكي از فناوريهاي جديد است كه آينده بسيار  .ميباشد

مي شود اين فناوري مي تواند بيشتر جنبه هاي گستردگي دامنه تاثير اين فناوري بسيار زياد بوده و گفته 

  زندگي بشر را تحت تاءثير قرار دهد

توجه به اينكه سهم هر كشور يا بنگاه در زمان شكل گيري يك بازار تثبيت مي شود، زمان 

 همراه با جهاني شدن صنعت .سرمايه گذاري براي رسيدن به جايگاه مناسب ، همين امروز است

و اين . منسوجات و الياف از اهميت خاصي برخوردار شده استنساجي ، تجارت جهاني

تكنولوژي جديد ميتواند صنعت بحران زده نساجي در داخل را متحول  كند و زمينه حضور 

 . فراهم آوردي منسوجات كشور ما را در تجارت جهان
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   صادرات-5- 2
  

بحث ماما مطابق . اين زمينه  وجود ندارداز آنجائيكه اين محصول توليد داخلي ندارد ، لذا صادراتي نيز در
  .واردات ، ميزان صادرات را در انواع پارچه پنبه اي بررسي ميكنيم

  
86صادرات سال   

 ارزش دالري ارزش ريالي  وزن كيلوگرم تعرفه  كشور  سال

 13856 128201720 520811004595 امارات متحده عربي1386

 1008 9455505 52081100337 تركيه1386

 38886 362577578 520812007205 ايتاليا1386

 707 6532173 52081900420 چين1386

 1584 14729125 52081900650 امارات متحده عربي1386

 9943 91982308 520819001049 ايتاليا1386

 44400 413073506 5208190014492 تركيه1386

 10643 99173162 52081900110 سوئيس1386

 60746 566233853 5208220056079 تركيه1386

 354 3298620 52082900278 چين1386

 155 1433140 52082900100 آندورا1386

 8 76484 520829004 تركيه1386

 32778 303917251 52082900646 سوئد1386

 4174 38714640 52083200990 چين1386

 39542 368310739 520832007486 تركيه1386

 465 4336934 52083300316 هنگ كنگ1386

 6952 64357787 520839001102 چين1386

 5947 55346585 52083900970 تركيه1386

 48446 451236156 520842006127 چين1386

 2416 22523705 52084300455 تركيه1386

 4044 37580925 520849004000 امارات متحده عربي1386

 14459 134091790 520849003085 تركيه1386

 1111 10302236 52085100325 منطقه آزاد كيش1386

 72730 674343039 5209190013351 پاكستان1386

 2423 22488746 52091900300 ايتاليا1386

 151921 1413611064 5209190039798 تركيه1386

 21875 202238008 520919006444 منطقه آزاد كيش1386
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 4635 42892290 52092100921 تركيه1386

 20691 193191746 520929007898 امارات متحده عربي1386

 1603 14952704 52093100600 امارات متحده عربي1386

 160449 1496351748 520939005240 آلمان1386

 40596 379593231 5209390010898 تركيه1386

 803833 7482860636 52094200281844 پاكستان1386

 481392 4369862220 52094200147763 تركيه1386

 1193 11142776 52095100663 منطقه آزاد كيش1386

 22718 211681410 520959004932 امارات متحده عربي1386

 8623 79979800 520959001319 انگلستان1386

 4039 37325922 520959002904 ايتاليا1386

 95896 892264940 5209590028161 تركيه1386

 14953 138558788 521211002790 چين1386

 118092 1106041333 5212130043390 تركيه1386

 1152 10689044 5212140015 آلمان1386

 5222 48676926 521215001473 تركيه1386

 691122 6435049648 52122300207414 پاكستان1386

 11738 109444093 521223002600 امارات متحده عربي1386

 9336 87254898 521223001975 تركيه1386

 3237 30042120 52122400800 امارات متحده عربي1386

  
  
  

 85صادرات 
 ارزش دالري ارزش ريالي  وزن كيلوگرم تعرفه  كشور سال 
 1027403 9443689085 342710 52081200 آلمان 1385

 1000212 9198698221 347284 52081200 ايتاليا 1385

 76058 695951578 14860 52081200 ارمنستان 1385

 37670 344646490 13080 52081200 اسپانيا 1385

 239044 2199062641 29975 52081900 عراق 1385

 53896 493633464 18714 52081900 اسپانيا 1385

 33984 312115872 3990 52081900 كويت 1385

 244809 2245241497 76471 52082200 آلمان 1385

 81925 753788983 24373 52082200 يونان 1385

 21384 196497576 2970 52083900 آذربايجان 1385

 6249 57457849 3018 52083900 ارمنستان 1385
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 3675 33876150 1050 52083900 عراق 1385

 2352 21680736 700 52083900 افغانستان 1385

 719124 6615841154 225279 52091100 ايتاليا 1385

 63553 581195310 19555 52091100 تركيه 1385

 5220 47809980 1500 52091100 عراق 1385

 1008 9251424 280 52091100 ارمنستان 1385

 221630 2038244710 48448 52091200 ايتاليا 1385

 5342 49231872 1590 52091900 عراق 1385

 3904 35990976 1122 52091900 سري النكا 1385

 14208 131025600 3780 52092100 ايتاليا 1385

 1218 11253102 350 52092100 افغانستان 1385

 20 183280 20 52092100 ارمنستان 1385

 26369 242544966 6279 52093100 گرجستان 1385

 540 4973940 100 52093200 قزاقستان 1385

 191045 1759128563 56859 52093900 آذربايجان 1385

 32759 300467620 3847 52093900 عراق 1385

 15120 139330800 4500 52093900 گرجستان 1385

 1411 12967517 392 52093900 ارمنستان 1385

 18541 170169298 6438 52094100 ارمنستان 1385

 47204 433794702 15260 52121200 ارمنستان 1385

 3610 33357140 1504 52121200 تركمنستان 1385

 20992 192265728 6560 52121300 ارمنستان 1385

 3196 29460728 148 52121500 قزاقستان 1385

 102 937074 13 52121500 قطر 1385

 3405 31423053 159 52122400 ايتاليا 1385

 3175 29340175 147 52122400 فرانسه 1385

 490 4500650 23 52122400 يونان 1385

 120960 1117791360 5600 52122500 ژاپن 1385

 8226 75818556 971 52122500 بحرين 1385

 4943 45400752 265 52122500 امارات متحده عربي 1385

 504 4647888 28 52122500 تاجيكستان 1385

 321 2949027 72 52122500 قطر 1385
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 84صادرات سال 
 سال تعرفه كشور وزن كيلوگرم ارزش ريالي  ارزش دالري
1425198,99 1384 52081200 آلمان 432522 12684270750
1384 52081200 اسپانيا 94163 2453693049 275695,84
1384 52081200 ايتاليا 252659,15 6748300413 758236,02
1384 52081200 ازبكستان 31127 1123311176 126214,74
1384 52081900 كويت 1225 77217875 8676,17
1384 52081900 تركمنستان 738 16047031 1803,04

1384 52082200 آلمان 147038 4254147374 477994,09
1384 52082200 يونان 40739 1229234339 138116,21
1384 52082200 الياايت 17919 492289349 55313,41
1384 52083900 تاجيكستان 972 40991795 4605,82
1384 52085900 عراق 766 53906450 6056,9
1384 52085900 لبنان 198 18772380 2109,26
1384 52085900 يونان 21544 628344887 70600,55
1384 52085900 ايتاليا 6040 170586029 19166,97
1384 52091100 تركيه 34592 963829240 108295,42
1384 52091100 ايتاليا 19992 443811370 49866,45
1384 52093900 آذربايجان 29968 907411892 101956,41
1384 52094200 ارمنستان 4206 110448158 12409,91
1384 52094900 ارمنستان 3419 89339109 10038,1
1384 52121500 عراق 38 2080500 233,76
1384 52122400 بلژيك 36 7036512 790,62
1384 52122400 كلمبيا 100 3501190 393,39
1384 52122400 امارات متحده عربي 291 56731150 6374,29
1384 52122500 ژاپن 5393 243535708 27363,56
1384 52122500 اردن 2990 548368704 61614,46

1384 52122500 بلژيك 4 684380 76,9
1384 52122500 تركيه 22184 1558872315 175154,19
1384 52122500 لبنان 390 75748608 8511,08
1384 52122500 فرانسه 361 62182548 6986,81
1384 52122500 اسپانيا 391 76086410,4 8549,03
1384 52122500 سنگاپور 9 1457676 163,78
1384 52122500 انگلستان 115 18389880 2066,28
1384 52122500 كاستاريكا 50 8043300 903,74
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  بررسي نباز به محصول با اولويت صادرات-6- 2
  

از آنجائيكه تكنولوژي توليد اين محصول در انحصار چندين كشور ميباشد كـه محـصوالت خـود را بـا                    

 بـا قيمـت پـائين تـر بـازار            صادرات اين محصول   ميتوانيم با   قيمت باال به بازار جهاني عرضه ميكنند،        

  .مطلوبي  را كسب نمائيم

 بازار محصوالت مبتني بر فناوري نانو تا سال ، بر اساس پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي

باشد و در صورتي   ميتا آن زمان پانزده ميليون نفر  بالغ بر هزار ميليارد دالر و اشتغال توليد شده 2015

ي بلندي جهت تصاحب بخشي از اين بازار بزرگ برنداريم، بازپس گيري آن از هم اكنون گامهاكه 

 .هاي بيشتري خواهد بود تر و مستلزم هزينه كشورهاي پيشرو به مراتب مشكل

  

   كشورهاي عمده توليد كننده محصول-7- 2

 خواهد 21 تكنولوژي تعيين كننده ي توسعه اقتصادي قرن 5نانوتكنولوژي يكي از  معتقدند ،دانشمندان 

  .بود

   . كرده اند  ساله تدوين10 كشور اول دنيا برنامه اي 10برخي كشورها براي تبديل شدن به يكي از 

  .از آن جمله ميتوان كشور آمريكا را نام برد كه سردمدار  حركت در اين زمينه ميباشد 

دولت دريافت  جه را ازآمريكا، پس از طرح فرستادن انسان به كره ماه، نانو تكنولوژي بيشترين بوددر 

تكنولوژي كرد، يعني دو برابر بودجه  ميليارد دالر صرف نانو6/1 دولت آمريكا 2004در سال ،. كرده است

در مكان دوم . شدميليون دالر ديگر صرف آن 982 ، 2005در سال . طرح ژنوم انسان در اوج انجام آن

ي در حال توسعه مانند هند، چين، آفريقاي جنوبي بسياري از كشورها. قرار دارد بودجه نانو تكنولوژي ژاپن

  .جزو كشورهايي هستند كه بيشترين بودجه را در اين زمينه صرف مي كنند و برزيل
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اند، پس از  ميان كشورهاي فعال در زمينه نانوفناوري، آمريكا و ژاپن بيشترين اختراعات را ثبت كردهدر 

 استراليا عليرغم سهم.  فاصله خود با اين دو كشور استآنها چين با رشد چشمگير خود در حال كم كردن

در ميان عناصر . ، در اختراعات ثبت شده جزء پنج كشور اول دنيا استبسيار اندك در انتشار مقاالت 

به دليل تنوع و ها بيشترين موارد استفاده را در اختراعات ثبت شده داشته و   و نانولولهنانوذراتپايه، 

در مورد سهم كاربردهاي مختلف در .  باال، سهم استفاده از آنها رو به افزايش استقابليتهاي كاربردي

 نانوفناوري در اختراعات ثبت شده، توزيع نسبتاً يكنواخت را در ميان آنها شاهد هستيم كه نشانگر نفوذ

 .صنايع مختلف دارد

  
  

  
  
  
  

   بر حسب نام ثبتي آنها2003 تا 2000سهم كشورها در اختراعات ثبت شده بين سالهاي  : 1شكل
  
  

جايگاه ژاپن در ثبت اختراعات دقيقاً همانند . ترين كشور به آمريكا است ژاپن با كسب رتبه دوم نزديك

برخالف فاصله قابل توجه آمريكا با .  است2003تا 1998هاي  ت بين سال مقاالجايگاه اين كشور در چاپ

شود كه ژاپن، چين و برخي از كشورها از نظر تعداد  هاي ديگر، مشاهده مي كشورهاي مختلف در فناوري
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 ثبت اختراعات در فاصله بسيار نزديكي با آمريكا قرار دارند كه اين مسئله حكايت از رقابت شديد كشورها

 و چين در PCTشده با نام  اختراعات ثبت.د بين آمريكا و ديگركشورها داردرفتن فاصله زيا با هم و ازبين

  هاي سوم و چهارم قرار دارند، رتبه

 درصد از سهم كل 36كشورهاي چين، ژاپن، كره جنوبي، تايوان به عنوان اعضاي شبكه آسيايي نانو 

درنتيجه در . باشد دارند كه اين رقم بيش از از سهم كل دنيا مياختراعات ثبت نانوفناوري دنيا را در دست 

  .اي جهان، شبكه آسيايي نانو بيشترين آمار ثبت اختراع نانوفناوري را داراست هاي منطقه بين بلوك

 

 
  سهم بلوكهاي منطقه اي در اختراعات ثبت شده نانوفناوري: 2شكل

  
شبكه آسيايي نانو . اي نانوفناوري در اختراعات ثبت شده را نشان ميدهد  سهم بلوك هاي منطقه2شكل

 از درصد 36كه از همكاري كشورهاي قدرتمند آسيايي همچون ژاپن، چين، هند و غيره تشكيل شده است،

آمريكاي شمالي با دو عضو قدرتمند خود يعني آمريكا و . راعات را به نام خود ثبت كرده استكل اخت

اتحاديه اروپا با همكاري . ترين كشورهاي دنيا هستند در رتبه دوم قرار دارد يافته كانادا كه جزء توسعه

دليل مشكالت آمريكاي التين به .اعضاي جديد خود توانسته خود را به آمريكاي شمالي نزديك كند 

اقتصادي و مديريتي به هيچ عنوان قابل مقايسه با آمريكاي شمالي نيست و براي رسيدن به همتاي شمالي 

  .روسيه نيز سهم كمتري در اين ميان دارد. خود راه سخت و درازي را در پيش دارد
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شود  مالحظه ميدهد، همانطور كه  شده را نشان مي  سهم عناصر پايه بكار رفته در اختراعات ثبت3شكل

بودن و سهولت  توان به متنوع باشند كه اين جايگاه را مي بيشترين سهم را ازنوآوريها دارا مي نانوذرات

تنوع زياد باعث افزايش كاربرد و درنتيجه ايجاد بازار مطلوب براي آنها . ساخت آنها نسبت داد

   . استگرديده

  

 
 

   كشورها به نانوتكنولوژيرويكرد نتايج 
  

 70بيش از   2003اين كشور در سال .  نانو در جهان استتوليدات بدون شك آمريكا پيشتاز :آمريكا   

نيز اين بودجه را تا    2004ص داد و براي سال ميليون دالر به برنامه پيشگامي ملي نانو تكنولوژي اختصا 

ميليارد دالر به برنامه هاي    36/2كنگره اين كشور ال يحه اي را تصويب كرد كه.دادافزايش % 5/9

  . نانوتكنولوژي در سه سال أينده اختصاص دهد

  دارندعرصه نانو مالكيتي آمريكايي  هاي نساجي فعال در  درصد از شركت50اين اساس بيش از بر 

اروپا براي رسيدن به اين سطح، مسيري طوالني در پيش دارد ولي با تشخيص اينكه چه خطري دركمين 

است، درحال برداشتن گامهايي درسطح ملي و بين المللي است تا اطمينان يابد كه آمريكا نمي تواند سهم  
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نامه تحقيق و توسعه اروپا به همين دليل در ششمين بر. اروپا را ازبخش نوظهور صنعت نانو تصاحب كند

به وضعيت )   PF6( فعال كليدي در برنامه قبلي  وظعيت براي ارتقاء نانوتكنولوژي از)   PF6( موسوم به 

  . ميليون دالر اختصاص يافته است  PF6 1485اول موضوعي در 

 كشوردرسال  بر اساس گزارش شوراي سياست گذاري علوم و فناوري ژاپن بودجه نانوتكنولوژي اين:ژاپن 

در . ميليون دالر رسيده است  875 درصدافزايش يافته وبه 1/3كه از آوريل آغاز مي شود،   2004مالي 

درصد برنامه هاي تحقيقاتي ژاپن مي باشند نيز مشمول اين   90ضمن دو وزارتخانه اصلي كه مسئول 

  . افزايش بودجه شده اند 

در برخي از زمينه ها  از جمله صنايع ارتباطات خش ميباشد و نيز از فعاالن و سرمايه گذاران اين ب: چين 

   .و نساجي به توليد انبوه رسيده است

. شده است براي گسترش صنايع راهبردي درهريك از استانها اعالم  طرح  مليدر اين كشور:كره جنوبي 

  .برداشته شده است نانوتكنولوژيو گامهاي خوبي در جهت توليد آزمايشي و حتي توليد انبوه در زمينه 

ميليون دالر را براي سرمايه گذاري در زمينه نانو   120 ساله، 5دولت كانادا با تدوين برنامه :  كانادا

  .سال آينده اختصاص داد   5تكنولوژي در 

-NEST(  براي علوم و فناوري نانو تالش هاي ايتاليا نيز حول پيشگامي ملي سرمايه گذاري: ايتاليا 

INFM   (اين كشور قصد دارد بين رشته اي مختلف را براي كشف پديده هاي نانو . ز شده است متمرك

  .گرد هم آوردنساجي و استفاده از دانش جديد در كاربردهايي مثل الكترونيك، بيوتكنولوژي و 

 ميليون دالري كه اكثر آن به نانو تكنولوژي اختصاص خواهد يافت 57 از يك برنامه تحقيقاتي :فرانسه 

وزير تحقيقات و فناوريهاي جديد اين كشور خواستار تجهيز و همكاري آزمايشگاه هاي .  داده استخبر

  شده است)   ERA( فرانسه براي تقويت موقعيت اين كشور در عرصه تحقيقات اروپا 

  .نانو تكنولوژي، همان تاثير انقالب صنعتي قرن نوزدهم را در جوامع خواهد گذاشت  
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حقيقات و بودجه هاي اختصاص داده شده به اين ت ا در عرصه نانو كامال مطابقميزان توليدات كشوره

  . موضوع ميباشد لذا ميتوان به همين ترتيب كشورهاي عمده توليد كننده محصوالت را شناسائي نمود 

پس از . دارندعرصه نانو مالكيتي آمريكايي  هاي نساجي فعال در  درصد از شركت50اين اساس بيش از بر 

  .آن اتحاديه اروپا و چين قرار دارند نيز

  
ه ميليارد دالر رسيد 6/13  به2007حاصل از فروش محصوالت نساجي مبتني بر فناوري نانو تا سال بازار 

 ميليارد دالر در سال 115به  اين بازار "Nanotechnology" در گزارش اخير تحت عنوان. است

 يك درصد از (البته  . كنيم پيش بيني بازار فعلي  درصد يكاين فناوري را تأثير اگر  . خواهد رسيد2012

  . رقم قابل توجهي خواهد شد) متصور هستيم 2020 تريليون دالر بازاري را كه در سال 3

  
 
   توليدفرايند  روشهاي مختلف -3
 

   و انواع آن  پارچه تكميل

   تكميل و انواع آن - 1

 ايجاد مي كند و خواص نامطلوب -جه به كاربرد كاال با تو–كليه عملياتي كه خواص مطلوب يك كاال را 

 ناميده Finishingآن را كاهش داده و كاال را به استانداردهاي موجود نزديك مي كند عمليات تكميل يا 

براي حصول نتايج . بنابراين بر روي كاالهاي نساجي مختلف تكميل هاي متفاوتي انجام مي گيرد . مي شود 

  .  بايستي در نظر گرفته شود مناسب عوامل موثر زير

  به عنوان مثال نمدي كردن فقط مختص الياف پشمي است ؛: نوع و جنس الياف  -1

 مانند جذب رطوبت ؛ : خواص فيزيكي الياف  -2

 قدرت جذب و تركيب با مواد شيميايي ؛  -3
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 حساسيت الياف به مواد شيميايي به كار رفته در تكميل ، مثال پشم در مقابل قليا حساس است و -4

 . در شست و شو نبايد از قليايي قوي استفاده شود 

 )پارچه اي با بافت ساده قدرت پذيرش اكثر اعمال تركيبي را دارد(ساختمان بافت پارچه ،  -5

 

   روش هاي انجام تكميل - 2

  : روش هاي انجام تكميل را به سه دسته تقسيم مي كنند 

 روي الياف انجام مي گيرد ، مانند روش فيزيكي ؛ در اين روش اعمالي مانند كشش و فشار بر -1

  .تراش ، خار زدن و پرس كردن 

روش شيميايي ؛ در اين روش بين الياف و مواد شيميايي فعل و انفعال شيميايي انجام مي گيرد ،  -2

فعل و انفعاالتي مانند سفيد كردن ، مرسريزاسيون ، ضد نمدي كردن و يا مواد شيميايي بر روي 

 .ند آهاردادن با مواد پلي مري الياف رسوب مي كنند مان

 .روش مكانيكي ، شيميايي ؛ كه هر دو هم زمان انجام مي گيرد مانند تثبيت حرارتي پارچه  -3

در . در يك طبقه بندي ديگر اعمال تكميلي را به دو دسته ، تكميل تر و تكميل خشك ، تقسيم مي كنند 

زم است قرار مي دهند تا عمل تكميلي انجام شود تكميل تر ، كاال را در حمام هايي كه شامل آب و مواد ال

ولي در تكميل خشك از آب استفاده نمي شود بلكه كاال اصالً خيس نمي .مانند شست وشو و سفيد گري ، 

  . شود ، مانند تراش دادن 

   انواع تكميل- 3

  : تكميل هاي مختلف از نظر ثبات به سه دسته تقسيم مي شوند 

ل وقتي پارچه شست و شو داده شود از بين مي رود ، مانند آهار دادن اثر اين تكمي: تكميل موقت  -1

  . و كالندر كردن 
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اثر اين تكميل پايدار است و با شست و شو هاي مكرر نيز از بين نمي رود ولي وقتي : تكميل دائم  -2

الياف موجود در پارچه را تحت آزمايش قرار دهيم اثري از تكميل در آن مشاهده نخواهد شد به 

 . وان مثال خار زدن و يا تراش دادن عن

در تكميل ثابت نيز اثر اعمال تكميلي دائمي مي باشد ، يعني با شست و شو از بين : تكميل ثابت  -3

به عنوان مثال اگر . اثر اين تكميل حتي بر روي الياف موجود در پارچه باقي خواهد ماند . نمي رود 

انجام شده است آزمايش كنيم با يك ) خار زدن(م ليف از پارچه اي را كه بر روي آن تكميل دائ

بر ) مرسريزه كردن(ليف معمولي تفاوت ندارد ؛ ولي اگ يك ليف از پارچه اي را كه تكميل پابت 

روي آن انجام شده آزمايش كنيم اثر اين تكميل حتي بر روي يك ليف آن نيز مشخص خواهد 

 . ن با ليف معمولي تفاوت دارد بود كه در اين حالت سطح مقطع الياف و رنگ پذيري آ

  

  تكميل پارچه هاي پنبه اي

. پنبه يا سلولز از جمله پرمصرف ترين الياف است كه عموماً به صورت نخ و پارچه مصرف مي شود 

  : پنبه انجام مي شود عبارتند از پارچه عمليات تكميلي كه بر روي 

 تراش  .1

 پرزسوزي .2

 آهارگيري .3

 شست و شو  .4

  نوريسفيد گري و سفيد گري .5

 نرم كردن پارچه  .6

 مرسريزاسيون .7

 خارزني .8
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 عريض كردن پارچه .9

 ضد چروك كردن .10

 ضد آب كردن .11

 ضد آتش كردن .12

  باكتري و قارچ كردن لك و ضد .13

 كالندر كردن .14

 پر كردن زير دست .15

 سخت كردن .16

توجه به اينكه ضروري است كه بر روي همه پارچه هاي پنبه اي تمامي عمليات تكميلي فوق انجام نمي 

  .  با توجه به نوع مصرف پارچه ، نوع و تعداد عمليات براي آن انتخاب مي گردد شود بلكه

  .در اين طرح عمليات رنگرزي و آنتي باكتري و ضد لك كردن پارچه انجام ميشود

 رنگرزي پارچه پنبه اي با مواد رنگزاي راكتيو

پس . به شمار مي آيد كشف مواد رنگزاي راكتيو يكي ازپيشرفتهاي مهم واساسي صنعت رنگرزي و چاپ 

از كشف اين دسته از مواد رنگزا ، ديگر طبقات مواد رنگزا مانند مستقيم ، گوگردي و خمي ارزش خود را 

  . تا حدودي از دست داده و كاربرد آنها در صنايع نساجي محدود شد

طي زمان و قبل از كشف مواد رنگزاي راكتيو ، تنها طبقه اي از مواد رنگزا كه به سهولت و سادگي در

اين طبقه از مواد رنگزا با كاالي . مراحل كوتاه جذب كاالي سلولزي مي شد، مواد رنگزاي مستقيم بودند 

سلولزي اتصال كوواالنسي برقرار نمي كنند و به همين دليل از ثبات شستشويي پايين برخوردارند و در 

  . نتيجه براي افزايش ثبات نياز به عمليات بعدي دارند 

ان مدتها به دنبال مواد رنگزايي بودند كه مانند مواد رنگزاي مستقيم به سادگي جذب كاال شده پژوهشگر

  . ولي ثبات شستشويي بااليي داشته باشند و ماده رنگزا با كاال ، اتصال كوواالنسي برقرار كند 
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اد اتصال در راه تحقق اين هدف ، تالشهاي بسياري انجام گرفت و بعضي از پژوهشگران ،موفق به ايج

تا اينكه در . كوواالنسي بين ماده رنگزا و كاال شدند ولي فرآيند رنگرزي مستلزم وقت و مراحل زياد بود 

  .  و رتي موفق به كشف اين مواد رنگزا شدند   دو محقق به نامهاي استيفن1954سال 

قرار ساخته و به همين مواد رنگزاي ساخته شده توسط اين محققان ، با كاالي سلولزي پيوند كوواالنسي بر

در نتيجه ، تحقيقات اين دو . دليل اين مواد رنگزا روي كاالي سلولزي از ثبات بسيار بااليي برخوردارند 

 اولين سري مواد رنگزاي راكتيو را به نام 1956انگلستان در سال  ) I.C.I( محقق ، شركت آي سي آي 

  . پروسيون به كارخانجات نساجي ارائه كرد 

 مواد رنگزا از كلمه راكتيو بمعناي واكنش پذير گرفته شده و علت اين نامگذاري به علت ايجاد نام اين

  .واكنش شيميايي بين اين دسته از مواد رنگزا و الياف مورد رنگرزي است 

بنابراين ، هنگام . مواد رنگزاي راكتيو حتي با آب و يا رطوبت هوا نيز واكنش داده و ئيدروليز مي شوند 

  .  رنگرزي پايين باشد L:Rده از اين مواد رنگزاي بايد تا حد امكان استفا

زيرا اين مواد رنگزا با سختيهاي موجود .استفاده از آب نرم در رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو الزامي است 

در مواردي كه آب نرم در اختيار نباشد هنگام رنگرزي از يك . در آب نيز واكنش داده و رسوب مي كنند 

 مواد رنگزاي راكتيو را به دو ICIپس از تحقيقات بسيار ، شركت . ماده سختي گير آب استفاده مي شود 

  : دسته تقسيم كرد كه عبارتند از 

  مواد رنگزاي راكتيو نوع سرد  -

 مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم -

 درجه حرارتهاي پايين بنابراين ، در. مواد رنگزاي راكتيو نوع سرد داراي فعاليت شيميايي بااليي هستند 

  . براي رنگرزي كاال به كار مي روند 
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در حالي كه مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم داراي فعاليت شيميايي كمتري بوده ، بنابراين در درجه 

 و Mمواد رنگزاي راكتيو اوليه نوع سرد با نام پروسيون ام . حرارتهاي باالتر مورد استفاده قرار مي گيرد 

  .   به بازار عرضه شدند Hراكتيو نوع گرم با نام پروسيون اچ مواد رنگزاي 

بعدها توليد كنندگان ديگر انواع مختلفي از مواد رنگزاي راكتيو را ساخته و دسته بنديهاي متفاوت ديگري 

در كاتالوگهاي سازنده مواد رنگزاي راكتيو ، اين دسته بنديها و روش رنگرزي با آنها . براي آن قائل شدند 

  . خص شده است مش

  : به طور كلي رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو شامل سه مرحله است كه عبارتند از 

  مرحله رمق كشي -

 مرحله تثبيت  -

 مرحله شستشو -

  . كه هر يك از اين مراحل به تفصيل شرح داده مي شوند 

 مي شود ، از نمك در مرحله رمق كشي كه همانند مواد رنگزاي مستقيم عمل:  مرحله رمق كشي -1-3-2

در اين مرحله فقط اتصالهاي فيزيكي بين ماده . براي جذب بهتر ماده رنگزا روي ليف استفاده مي شود 

رنگزا و ليف به وجود مي آيد و در حقيقت ماده رنگزا به كاال نزديك مي شود تا امكان اتصال شيميايي 

  . بيشتر شود 

  : عوامل زير بستگي دارد در اين مرحله ، جذب مواد رنگزا روي ليف به 

 ميزان جذب ماده رنگزا روي ليف افزايش مي يابد ولي احتمال عدم L:Rبا كاهش ميزان  : L:Rنسبت 

  . يكنواختي رنگرزي بيشتر مي شود 

درجه حرارت رنگرزي به نوع ماده رنگزاي راكتيو و ساختار شيميايي آن بستگي : درجه حرارت رنگرزي 

درجه .  كارخانجات سازنده ماده رنگزا ، در كاتالوگهاي مربوطه مشخص مي شود دارد كه معموالً از طرف
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 درجه و در مواد رنگزاي راكتيو نوع 30 الي 20حرارت رنگرزي در مورد مواد رنگزاي راكتيو نوع سرد 

  .  درجه سانتيگراد است 80 الي 60گرم در حدود 

اما . ذب ماده رنگزا بر روي ليف زياد مي شود معموال با افزايش زمان رنگرزي ميزان ج: زمان رنگرزي 

اگر افزايش زمان رنگرزي از يك حد مشخصي فراتر رود ، ديگر جذب ماده رنگزا بر روي كاال افزايش 

  . چنداني نخواهد داشت 

  . معموالً زمان الزم براي رنگرزي توسط كارخانجات سازنده مواد رنگزا پيشنهاد مي شود 

  . نمك ، ميزان جذب ماده رنگزا روي ليف افزايش مي يابد با افزايش : غلظت نمك 

اما ميزان نمك مصرفي حدي دارد و افزايش بيش از حد نمك جذب ماده رنگزا را بر روي كاال بيشتر نمي 

  . كند 

معموالً به دليل آنكه افزايش نمك ، سرعت جذب ماده رنگزا را به طور ناگهاني افزايش مي دهد ، نمك را 

مقدار نمك در مواد رنگزاي . بت به حمام رنگرزي مي افزايند تا رنگرزي يكنواختي حاصل شود در چند نو

  . ، ساختار شيميايي و شيدرنگ دارد ) سرد و گرم (راكتيو بستگي به نوع آن 

  . نمكهاي متداول در رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو ، كلريد سديم و سولفات سديم هستند 

با ) قليايي(رنگزايي كه اتصال آنها با كاال به صورت فيزيكي است ، در محيط مناسب مواد :  مرحله تثبيت 

ليف اتصال شيميايي برقرار مي كنند و عواملي كه در ايجاد اتصال شيميايي ماده رنگزا با ليف تاثير مي 

  : گذارد عبارتند از 

PH براي ايجاد :  حمام رنگرزيPHفاده كرد ولي معموالً كربنات  قليايي مي توان از مواد مختلفي است

  . سديم و يا مخلوطي از كربنات سديم و هيدروكسيد سديم در اين عمل مورد استفاده قرار مي گيرد 

هر چه غلظت ماده رنگزا بيشتر باشد ، . ميزان قلياي مصرفي بستگي به غلظت ماده رنگزاي مصرفي دارد 

ش از اندازه قليا بايد پرهيز كرد ، زيرا اثر نامطلوب از مصرف بي. ميزان قلياي مصرفي نيز بيشتر مي شود 

معموالً كارخانجات سازنده مواد رنگزا ، جدول مربوط به ميزان قلياي مصرفي را بر . در رنگرزي مي گذارد 
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براي مثال ميزان قلياي مصرفي براي . حسب غلظت ماده رنگزا ، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند

  . نشان داده شده است زيرول ايو نوع سرد و گرم در جدمواد رنگزاي راكت

   ميزان نمك و كربنات سديم بر حسب درصد ماده رنگزاي نوع سرد زيرجدول 

 g/lكربنات سديم 

L:R  1:3 1:20  تا 

  درصد ماده رنگزا  g/lنمك 

  نسبت وزن كاال

   درصد5/0تا   25  5-2

   درصد2 تا 5/0  35  10-2

   درصد4 تا 2  45  15-4

   درصد به باال4  55  20-5

  جدول ميزان نمك و كربنات سديم بر حسب درصد ماده رنگزاي نوع گرم 

 كاالبه درصد ماده رنگزا  g/lنمك   g/lكربنات سديم 

   درصد5/0تا   20  10

   درصد1 تا 51/0  25  15

   درصد2 تا 01/1  60  15

   درصد 4 تا 01/2  70  20

   درصد به باال4  90  20

  

نايكنواختي ، تمام قلياي مصرفي را در يك نوبت به حمام اضافه نمي كنند ،بلكه آن را به براي جلوگيري از 

  . چند قسمت تقسيم كرده و در دفعات متوالي به حمام مي افزايند 

سرد (اثر دما در مرحله تثبيت به نوع ماده رنگزاي راكتيو مصرفي : درجه حرارت حمام رنگرزي  -

  . بستگي دارد ) يا گرم 
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زمان مرحله تثبيت بايد طوري انتخال شود تا قسمت اعظم ماده رنگزا بتواند با كاال : نگرزي زمان ر -

اگر زمان كم باشد ماده رنگزا فرصت كافي براي ايجاد واكنش با ليف . اتصال شيميايي برقرار كند 

 . زمان طوالني نيز باعث هيدروليز ماده رنگزا مي شود . را نخواهد داشت 

 مهم ترين مراحل رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو ، شستشو و صابوني كردن ليف رنگ يكي از: شستشو 

در اكثر كارخانه ها عمل شستشو در پنج مرحله انجام مي . شده است ، كه در چند مرحله انجام مي شود 

ي  مرحله نيز پيش بيني شده است و در ط9شود ، ولي در بعضي از كارخانه ها براي عمل شستشو حتي تا 

جدا . عمليات شستشو ، مواد رنگزايي كه با ليف اتصال شيميايي برقرار نكرده اند ، از ليف جدا مي شوند 

شدن اين مواد رنگزا از ليف به دليل اتصال فيزيكي با دشواري انجام مي شودو به عنوان مثال اگر عمليات 

  : واهد بود از شستشوي كاالي رنگ شده در پنج مرحله انجام شود ، مراحل آن عبارت خ

   درجه سانتيگراد 30 الي 20 آبكشي كاال با آب سرد در دماي -

   دقيقه10 الي 5 شستشوي كاال با آب جوش به مدت -

   دقيقه10 الي 5 شستشوي كاال با آب جوش حاوي دترجنت به مدت -

   دقيقه 10 الي 5 درجه سانتيگراد به مدت 50 شستشوي كاال در آب گرم -

   آب سرد آبكشي كاال با-

مواد رنگزاي راكتيو به دليل درخشندگي زياد و ثبات خوب يكي از متداولترين : روشهاي رنگرزي 

معموالً ، روشهاي متفاوتي براي رنگرزي كاال با اين دسته از . موادرنگزا براي رنگرزي الياف سلولزي هستند 

  . مواد رنگزا پيشنهاد شده است 

ر هستند و بايد از انبار كردن اين مواد رنگزا به حالت پودر در مواد رنگزاي راكتيو ، به صورت پود

  . محيطهاي گرم و مرطوب و نگهداري آنها در ظروف سرباز پرهيز كرد 

اين دسته از مواد رنگزا در حالت محلول ، به علت هيدروليز شدن در آب بايد بالفاصله مصرف شوند و 

همچنين از اضافه كردن قليا به . الت محلول نگه داشت نبايد اين مواد رنگزا را بيش از چند روز به ح
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 هاي قليايي و در PHزيرا پايداري محلولهاي ماده رنگزا در . محلولها تا زمان مصرف بايد پرهيز كرد 

بعضي از كارخانجات سازنده مواد رنگزاي راكتيو ، براي پايداري . محيطهاي با درجه حرارت باال كم است 

  . زا مقدار كمي اسيد به آن مي افزايند بيشتر اين مواد رنگ

 درجه 40براي حل كردن اين مواد رنگزا ابتدا آنها را با آب سرد خمير مي كنند ، سپس مقداري آب 

براي .  درجه سانتيگراد به آن مي افزايند 40سانتيگراد به آن افزوده و با هم زدن ، بقيه آب را در دماي 

در .  درجه سانتيگراد نيز رساند 70 الي 60توان دماي آب را به حل كردن مواد رنگزاي نوع گرم مي 

مواردي كه ماده رنگزا به سختي در آب حل مي شود ، مي توان ابتدا پودر ماده رنگزا و مقداري اوره را 

  .مخلوط كرده و سپس مطابق روش ياد شده ماده رنگزا را حل كرد

 درجه سانتيگراد با ماده رنگزاي حل شده ، شروع 30رنگرزي با مواد رنگزاي نوع سرد در : روش رنگرزي 

  .  نوبت اضافه مي شود3 دقيقه در 25و سپس نمك در مدت 

   گرم در ليتر5/2: نوبت اول 

   گرم در ليتر5/7: نوبت دوم 

  بقيه نمك: نوبت سوم 

قيقه اضافه  د15 دقيقه ، رنگرزي را ادامه داده و قلياي الزم را در دو نوبت به فاصله 15در مدت حدود 

ول كاال شستشو و صابوني مي  دقيقه رنگرزي ادامه مي يابد و بعد مطابق معم45 الي 30كرده و مدت 

  .شود

 درجه سانتيگراد بوده و نمك در سه 50در رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم ، دماي شروع رنگرزي 

 درجه 80 درجه به حدود 50ا از سپس دم. اضافه مي شود ) كه در باال به آن اشاره شد ( مرحله 

  . يا چند نوبت افزوده مي شود 2بعد مطابق روش گفته شده قليا در.سانتيگراد رسانده مي شود

 .در شكل زير نمودار رنگرزي نمايش داده شده است 
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  فرايند رنگرزي پارچه 

   )Jet dyeing machine(ماشين رنگرزي جت 

ينهاي رنگرزي است كه در سالهاي اخير مورد استفاده قرار گرفته يكي از مدرن ترين و پيشرفته ترين ماش

در اين ماشين محلول رنگرزي و كاال هر دو در حركت مي باشند به همين دليل يكنواختي رنگرزي . است 

 درجه 140دماي رنگرزي از پايين نقطه جوش تا باالي نقطه جوش تا حدود . بسيار مطلوب است 

حركت پارچه در اين ماشين توسط عمل جت و جريان محلول رنگرزي صورت . ت سانتيگراد قابل تغيير اس

پارچه از ابتدا تا انتهاي عمل در محلول رنگرزي غوطه ور بوده و هيچ گونه تماسي با بدنه . مي گيرد 

  . ماشين پيدا نمي كند 

رچه به  عمل رنگرزي بدين صورت است كه پا:جت  نحوه عمل رنگرزي و ساختمان ماشين رنگرزي-

سپس پارچه توسط جريان . صورت طنابي از منفذي به داخل لوله بااليي راهنماي پارچه مكيده مي شود 

محلول و عمل جت در داخل محلول رنگرزي حركت مي كند و از لوله پشت ماشين وارد قسمت پايين 

ين عمل گردش در مخزن اصلي پارچه كامال در محلول رنگرزي غوطه ور شده و ا. مخزن اصلي مي شود 

  .پارچه تا پايان عمل رنگرزي ادامه دارد 
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عمل گردش كاال به وسيله محلول رنگرزي صورت مي گيرد و سپس محلول از مخزن اصلي پمپ شده و با 

سرعت جريان محلول را مي توان به . عبور از لوله گرما زا گرم شده و به قسمت جت تحويل داده مي شود 

  . وسيله شير كنترل كرد 

شينهاي جت ممكن است به صورتهاي مختلف عمودي و افقي ساخته شوند در ماشينهاي جديد جت مي ما

  .  توان چندين پارچه را به طور همزمان در يك ماشين رنگرزي وارد كرد

  : از مزاياي ماشين رنگرزي جت مي توان به موارد زير اشاره نمود 

  حركت توأم كاال و محلول  -

بنابراين در مصرف مواد .  مي باشد 10:1ه وزن كاال كم و در حدود نسبت حجم محلول رنگرزي ب -

 . رنگزا و مواد شيميايي ديگر صرفه جويي مي شود

 . عدم كشش و اصطكاك در ماشين رنگرزي به واسطه حركت پارچه توسط جت محلول  -

   ماشينهاي آبگير پارچه 

تفاده مي شوند و عموماً به يكي از سه اين ماشينها معموال قبل از خشك كردن براي گرفتن آب پارچه اس

  : نوع زير ساخته مي شوند 

   آبگير غلطكي 

ساده ترين نوع اين . در اين دستگاه با عبور دادن پارچه از بين دو غلتك اب اضافي پارچه گرفته مي شود 

 اين جنس.  سانتيمتر است 50 تا 40ماشين تشكيل شده از دو غلتك استوانه اي كه قطر انها در حدود 

  . غلتكها غالباً فوالدي است 

اما در بعضي از ماشينها غلتك بااليي از چوب و يا فوالدي است كه سطح آن داراي يك اليه پالستيكي مي 

باشد غلتك پاييني توسط يك موتور به حركت در مي آيد و فشاري كه بايد روي پارچه واردشود توسط 

جاد مي گردد ، در اين ماشين پارچه به صورت طنابي از بين يك اهرم يا فنر و يا به طريقه هيدروليكي اي

  . دو غلتك عبور كرده و در اثر فشار آب پارچه گرفته مي شود 
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  ماشين آبگير سانتريفوژ 

ظرفيت اين . اين دستگاه از يك سبد فلزي كه در يك قاب فوالدي جاي داده شده است ، تشكيل مي شود 

سبد .  كيلوگرم پارچه در آن جاي مي گيرد1000 تا 500ي معموال سبد در سانتريفوژها متفاوت است ول

. داراي يك محور مركزي است و به وسيله يك الكتروموتور در اطراف محور خود به گردش در مي آيد 

طرز كار با اين ماشين به اين صورت است كه ابتدا پارچه در داخل سبد قرار گرفته و در قاب فوالدي 

در اثر گردش زياد نيروي گريز .  روشن كردن دستگاه سبد به گردش در مي آيد محكم بسته مي شود با

از مركز ايجاد شده و پارچه به ديواره سبد فشرده مي شود و آب آن خارج مي گردد و مقدار گردش سبد 

  .  دور در دقيقه است 1000تا 

  . ماشين آبگير سانتريفوژ توانايي آبگيري همه نوع كاال را دارد 

   آبگير مكنده  ماشين

در اين دستگاه پارچه با عرض باز از روي يك لوله شكاف دار عبور مي كند و به وسيله تخليه كردن هوا از 

  . داخل لوله توسط يك پمپ تخليه ، آب داخل پارچه مكيده مي شود

  . شكاف اين لوله براي پارچه هاي گوناگون با عرض هاي مختلف قابل تنظيم مي باشد 

پارچه هاي نازك ممكن است به داخل شكاف . براي آبگيري پارچه هاي ضخيم مناسب است اين دستگاه 

  . كشيده شود و پاره شوند 

   ماشينهاي خشك كن 

پارچه پس از بافته شدن در مراحل مختلف رنگرزي و تكميل بارها احتياج به خشك شدن دارد تا بتوان 

ست هنگام خشك كردن در اثر بي دقتي صدماتي به چون ممكن ا. مراحل بعدي كار را روي آن انجام داد 

خشك . پارچه وارد آيد لذا بايد در اين عمل دقت كافي مبذول گردد تا پارچه بيش از حد خشك نشود 

كردن بيش از حد ، باعث خارج شدن تمام يا قسمتي از رطوبت طبيعي ليف شده و روي پارچه اثر 
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نسبي ليف رطوبتي است كه در الياف وجود دارد بدون رطوبت طبيعي يا رطوبت . نامطلوب مي گذارد 

  . آنكه بتوان آن را با دست زدن احساس كرد مقدار اين رطوبت در الياف مختلف متفاوت است 

. با كم كردن  اين رطوبت پارچه به تدريج حالت لطافت خود را از دست مي دهد و خشن مي شود 

دن كم شده و اغلب قدرت رنگ پذيري آن نيز كاهش همچنين مقاومت آن در مقابل سائيدگي و پاره ش

از ديگر موارد مهم در مورد خشك كردن اين است كه تا آنجايي كه ممكن است از دفعات . مي يابد 

اگر تعداد دفعات خشك كردن زياد شود ، ممكن است . خشك كردن در فرآيندهاي نساجي كاسته شود 

  . صدمات جدي به الياف وارد شود 

  خشك كن پارچه ماشينهاي 

  : امروزه براي خشك كردن پارچه ماشينهاي متفاوتي ساخته شده است كه در زير به انها اشاره شده است 

  اتاقكهاي خشك كن با جريان هواي گرم  -

 خشك كن غلتكي -

 خشك كن استنتر -

 خشك كن آويخته -

 خشك كن مكنده -

  اتاقكهاي خشك كن با جريان هواي گرم 

يي هستند كه در باال و پايين هر يك از آنها تعداد زيادي غلتك به گردش اين ماشينها داراي اتاقكها

وقتي پارچه به داخل ماشين هدايت مي شوند به وسيله اين غلتكها در داخل هر اتاقك . در مي آيند 

چندين بار به طرف پايين و باالي اتاقك هدايت شده و به صورت اليه هاي موزاي تا انتهاي ماشين 

هواي گرم از قسمت باال و پايين هر اتاقك به طور مداوم جريان پيدا مي كند ، و باعث . پيش مي رود

اين جريان هوا به وسيله فنتيالتور ايجاد شده و به وسيله بخار گرم مي . خشك شدن پارچه مي شود

  . شود 
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مي اين نوع ماشينها از استوانه هاي زيادي تشكيل شده كه با بخار گرم :  خشك كن هاي غلتكي 

شوند و پارچه با تماس مستقيم بر روي اين استوانه ها خشك مي شود براي حرارت دادن استوانه ها 

بخار از محور استوانه  ها وارد مي شود و قطرات آب كه در داخل استوانه به وجود مي آيد از طرف 

  . ديگر استوانه خارج مي گردد 

ر گرفته شده براي آن به دو صورت مي ماشين هاي خشك كن غلطكي را با توجه به فضاي در نظ

  :سازند كه عبارتند از 

  . به صورت عمودي كه استوانه ها روي هم و در دو رديف قرار مي گيرند  -

  . به صورت افقي كه باز هم استوانه ها در دو رديف و مقابل هم قرار مي گيرند  -

 متر پارچه را خشك 200ر هر دقيقه  عدد مي رسد و مي توان د60تعداد استوانه هاي اين نوع ماشينها تا 

از معايب اين ماشينها خشك شدن بيش از حد پارچه است كه به همين دليل نبايد هر نوع پارچه را . كرد 

عيب ديگر اين ماشين كشش وارد شده به پارچه است كه فرصت جمع شدن پيدا . روي آن خشك نمود 

با وجود معايب فوق به دليل سرعت باال و .  مي روددر نتيجه كاال در اثر شستشوهاي بعدي آب. نمي كند 

با صرفه بودن و امكان وصل به ماشينهاي تكميلي ديگر براي مداوم استفاده كردن از ماشين ، در كارخانه 

  . هاي نساجي از اين نوع خشك كن استفاده زيادي به عمل مي آيد 

اند تا حد امكان جمع شود و به جز وزن در اين نوع ماشينها پارچه مي تو : ماشينهاي خشك كن آويخته

  .خود پارچه هيچگونه كششي به آن وارد نمي شود 

  : قسمتهاي اصلي اين ماشين عبارتند از

هواي توليد شده از . اتاقك خشك كن كه در انتهاي آن هوا به وسيله فنتيالتور مكيده مي شود  -

  . اقك حاوي پارچه مي گردد دستگاه حرارت دهنده عبور كرده و گرم مي شود و سپس وارد ات

دو زنجير انتقال دهنده پارچه كه در دو طرف ماشين در حركت است و به فاصله هاي مساوي  -

طرز كار به اين صورت است كه . روي اين زنجيرها ميله  هايي به شكل غلتك محكم شده است 
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اشين رسيده قرار وقتي پارچه به ابتداي ماشين هدايت مي شود روي اولين ميله اي كه به جلو م

مي گيرد و بعد تا رسيدن ميله بعدي مقدار پارچه بصورت آزاد و به طرف پايين اتاقك خشك كن 

سپس با رسيدن ميله ديگر پارچه به روي آن تكيه كرده و دنباله پارچه به . آويخته مي شود 

ار مي شود و طرف پايين آويخته مي شود تا ميله ديگري آن را بگيرد، اين عمل بطور مداوم تكر

پارچه بصورت چينهايي خيلي بلند و آويخته در سرتاسر اتاقك خشك كن پيش مي رود تا از 

 . ماشين خارج شود

از معايب اين ماشين اين است كه پارچه هاي فوالرد شده با مواد رنگزا و مواد تكميلي را نمي توان با اين 

 به طرف پايين مي آيند و در نتيجه باعث ماشين خشك كرد چون اين مواد در قسمتهاي آويخته پارچه

  . براي رفع اين عيب بايد پارچه ها با ارتفاع كم آويخته شوند . نايكنواختي شدن پارچه مي شوند 

طرز كار اين ماشين شبيه ماشين قبلي است و معايبي كه ذكر شد در اين ماشين وجود ندارد پارچه مثل 

قرار مي گيرد ولي ديگر به طرف پايين آويخته نمي شود بلكه ماشين قبلي روي ميله هاي انتقال دهنده 

  . چين كوتاهي به آن داده مي شود

اتاقك اين ماشين چند طبقه است و در هر طبقه يك سري زنجير و ميله هاي انتقال دهنده در حركت 

يله ميله ها پارچه پس از رسيدن به انتهاي هر طبقه روي زنجير طبقه پايين تر منتقل شده و به وس. است 

  . تا انتهاي اين طبقه پيش مي رود تا به پايين ترين طبقه ماشين رسيده و از آن خارج شود 

  . هر چه تعداد اين طبقات بيشتر باشد مي توان پارچه را با سرعت بيشتري خشك كرد 
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  فرايند آنتي باكتريال و ضد لك

 مي " نوع كاال و فرايند توليد كاالي مورد نظر "جه به با تو  مودن كاال ،و ضد لك نبه منظور آنتي باكتريال 

الياف طبيعي را مي . توان از نانونقره در مرحله اي مناسب ، بدون نياز به تجهيزات اضافي ، استفاده كرد 

به منظور آنتي . توان قبل از تبديل شدن به پارچه و يا بعد از تبديل شدن به پارچه آنتي ميكروبيال نمود 

 نمودن الياف مصنوعي مي توان نانونقره را در اكسترودر به مذاب پليمري افزود و يا از ميكروبيال

masterbatche به الياف عالوه بر ) بر پايه ي نانوتيتانا(افزودن نانونقره .  حاوي نانونقره استفاده نمود

هبود قابليت  بو در نتيجه) specific gravity(آنتي ميكروبيال نمودن ليف باعث افزايش وزن مخصوص 

 به منظور آنتي ميكروبيال نمودن پارچه هاي مختلف اعم طبيعي و مصنوعي مي .آويزش پارچه مي شود

پارچه هاي .  استفاده كرد Sprayingو يا    Padding  ،Dip Coatingتوان با توجه به فرايند توليد از 

 در روش   .ن از اين طريق تكميل نمود مخلوط ، البسه ، باند و بطور كلي انواع مختلف منسوجات را مي توا

Padding پارچه در ماشين آالت متداول صنعت نساجي از حمام حاوي محلول كلوئيدي نانونقره عبور 

 محلول كلوئيدي نانونقره ، نانونقره در اثر تماس با پارچه ، بر روي سطح   با عبور پارچه از. داده مي شود 

 Dipدر روش . اد نيز برحسب شرايط در الياف نفوذ مي كند الياف قرار گرفته و درصدي از اين مو

Coating   با قرار دادن پارچه در محلول كلوئيدي نانونقره ، در دماي باالتر از oC 50 و در مدت زمان 

انجام عمليات تحت فشار باعث افزايش نفوذ نانوذرات به . مشخص ، ذرات نانونقره در الياف نفوذ مي كند 

 .ام خصوصيت آنتي ميكروبيال افزايش مي يابد الياف شده و دو

   
  :نحوه آنتي باكتريال نمودن كاال 

 مي توان از " نوع كاال و فرايند توليد كاالي مورد نظر " با توجه به  به منظور آنتي باكتريال نمودن كاال ،  

  . نانونقره در مرحله اي مناسب استفاده كرد 

  :جات خصوصيت آنتي باكتريال بخشيد به طور كلي از سه روش مي توان به منسو
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1 - Padding   

 oC60 مناسب در فشار و دماي در اين روش الياف و منسوجات در حمامي از كلوئيد نانو نقره با غلظت

 Padd    درجه سانتي گراد 80- 70پس از اين مرحله منسوجات آبگيري شده و در دماي . مي شوند 

 بوده و براي اغلب فرآيندهاي توليد از كارايي الزم برخوردار روش مذكور بسيار ساده  . خشك مي شوند

  . شماتيك بصورت زير مي باشد  اين عمل به صورت. است 

  
    

2 - Dipping  

مانند جوراب و ( اكتريال نمودن البسه و پوشاك آماده براي عرضه به بازار در مواردي كه هدف آنتي ب  

 مناسب  است ، كاالي مورد نظر را مي توان با استفاده از حمامي از كلوئيد نانو نقره با غلظت) لباس زير 

ر پس از تكميل كاال با نانونقره ، كاال را مي بايستي د.  كرد oC60   Dip Coatingدر فشار و دماي 

  .  درجه سانتي گراد خشك كرد 80- 70دماي 

   

3 - Spraying  

مي توان به راحتي در خط توليد با استفاده از ) همانند دستمال كاغذي ( براي كاربردهاي يك بار مصرف   

  .يك دستگاه اسپري ، محلول كلوئيدي نانونقره را بصورت يكنواخت بر روي كاال اعمال نمود 
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   و پودر نانونقرهMasterbatche استفاده از - 4

در توليد الياف مصنوعي ، منسوجات بي بافت و فيلمهاي پليمري بر مبناي امكانات فرآيند توليد مي توان 

مزيت .  پليمر كه حاوي نانونقره است ، بهره گرفت    اي ازMasterbatchاز اختالط پودر نانونقره و يا 

  ي و دوام شستشويي باالي كاالي توليدي است اين شيوه پايداري دائمي نانونقره در ليف پليمر

  

از آنجائيكه توليدات طرح پارچه هستند لذا از روش پدينگ استفاده ميشود و اين عمليات در دستگاه 

  :استنتر انجام ميگيرد  

 مي باشد و عالوه بر انجام عمليات تكميل پارچهاين ماشين يكي از مهمترين ماشين آالت در  : استنتر

و پارچه ،  خشك كردن پارچه  و عمل تثبيت طول و عرض پارچه پس از عبور از اتاقكهاي خشك توليد نان

اما در انواع جديد آن به جاي ريلهاي سوزني از . كن تحت كشش و حرارت خشك انجام  مي گردد 

زنجيرهاي مخصوصي استفاده شده است كه روي اين رنجيرها در فاصله هاي مناسب سوزنهايي نصب 

  . گاهي اوقات از گيره  هاي مخصوصي براي گرفتن لبه پارچه استفاده مي شود . است گرديده 

  : به طور كلي ماشين استنتر از دو قسمت اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از 

پارچه در اين اتاقكها به وسيله هواي داغ خشك مي شود، اتاقك داراي يك : اتاقكهاي خشك كن  -

 بطور يكنواخت به سرتاسر اتاقك منتقل مي كند و باعث خشك شدن پروانه قوي است كه گرما را

  . پارچه به طور يكنواخت مي گردد 

اين زنجيرها كه در حقيقت عرض پارچه را تثبيت مي كنند : زنجيرهاي هدايت پارچه به داخل ماشين 

را از داخل داراي سوزنها و يا گيره هايي است كه از دو طرف لبه عرض پارچه را محكم گرفته و آن 

  . ماشين عبور مي دهند 

  : ماشينهاي استنتر در چند نوع ساخته مي شوند كه عبارتند از 
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به صورت مستقيم كه پارچه فقط يك بار طول ماشين را طي مي كند و از انتهاي ماشين خارج مي  -

  . شود ، طول اين ماشينها خيلي زياد است و از اتاقكهاي زيادي تشكيل شده اند 

دوبله كه در اين نوع ماشينها پارچه پس از رسيدن به انتهاي ماشين به وسيله غلتكي بر به صورت  -

مزاياي اين نوع ماشين نسبت به . مي گردد ، و در نزديكي محل ورود از ماشين خارج مي گردد 

نوع قبلي كوتاهتر بودن آن و اشغال فضاي كمتري در كارخانه و نظارت يك كارگر بر داخل و 

 . ارچه مي باشد خارج شدن پ

به صورت ايستاده كه اتاقكها در اين ماشين به صورت چند طبقه ساخته مي شوند و پارچه پس از  -

گذشتن از هر اتاقك به وسيله يك غلتك به طبقه بعدي مي رود و اين عمل بعد از طي هر اتاقك 

ين از لحاظ طول اين نوع ماش. تكرار مي شود تا به آخرين طبقه ماشين برسد و از آن خارج شود 

 . كوتاهترين نوع ماشين استنتر است ولي ارتفاع آن از انواع ديگر بيشتر است 

  

   تكنولوژي شرح  -4
  

  :فرايند رنگرزي

به صورت طنابي از منفذي به داخل لوله بااليي راهنماي رول پارچه بر روي دستگاه جت سوار ميشود و 

حلول و عمل جت در داخل محلول رنگرزي حركت سپس پارچه توسط جريان م. پارچه مكيده مي شود 

در مخزن اصلي پارچه كامال در . مي كند و از لوله پشت ماشين وارد قسمت پايين مخزن اصلي مي شود 

  .محلول رنگرزي غوطه ور شده و اين عمل گردش پارچه تا پايان عمل رنگرزي ادامه دارد 

  نجام ميگيرددر دستگاه جت چندين مرحله عمليات بر روي پارچه  ا

 Lابتدا پارچه آماده سازي ميشود تا جذب رنگ بهتر صورت گيرد در اين مرحله با توجه به نسبت بهينه 

 از محلول سود ، دترجنت و آب اكسيژنه استفاده ميشودو پارچه به صورتي طنابي در اين محلول  Rبه 
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شود لذا از  ميمحلول خنثي  PH حركت ميكند پس از پايان اين مرحله عمليات خنثي سازي انجام شده و 

   .اكنون پارچه آماده رنگ رزي ميباشد. را به حالت خنثي در ميĤورند PHاسيد استفاده نموده و 

رنگرزي غوطه ور شده و اين عمل گردش پارچه تا پايان عمل رنگرزي در اين مرحله پارچه در محلول 

 عبور از لوله گرما زا گرم شده و به قسمت  محلول رنگ  از مخزن اصلي پمپ شده و با.ادامه مي يابد 

  . سرعت جريان محلول را مي توان به وسيله شير كنترل كرد . جت تحويل داده مي شود 

اين . پس از پايان مرحله رنگ رزي پارچه شستشو ميشود تا ناخالصي هاي سطح پارچه گرفته شوند 

ب داغ انجام ميشود سپس پارچه صابون  درجه و سپس با آ20شستشو ابتدا با آب سرد در دماي حدود 

شوئي ميشود به طوريكه اين مرحله در دماي جوش آب انجام ميشود تا رنگهاي هيدروليز شده در سطح 

پارچه از بين بروند پس از اين مرحله آبكشي با آب سرد را ادامه داده تا خروجي دستگاه تبديل به آب 

  ).پارچه كامال تميز شود(ذالل شود 

ه براي آبگيري به دستگاه سانتريفوژ منتقل ميشود كه داراي سبدي است كه حول محور خود با سپس پارچ

آب پارچه گرفته ميشود به اين ترتيب كه سرعت باال گردش كرده و با استفاده از نيروي گريز از مركز 

   .پارچه به ديواره سبد فشرده شده و آب آن خارج ميگردد 

   .د در اين طرح از دستگاه خشك كن موشكي استفاده شده استشوارچه خشك ميپس از اين مرحله پ

پس از خشك شدن محصول در دستگاه خشك كن براي تكميل فرايند رنگرزي پارچه وارد دستگاه كلندر  

  . ميگردد خروجي اين دستگاه پارچه رنگ شده ايست كه كامال آماده براي فرايند نانو ميباشد

 تكميل شده از خط رنگ رزي  پارچه وارد دستگاه استنتر ميشود تا پس از خروج پارچهبه اين ترتيب 

 انجام شود اين عمليات در دستگاه استنتر آنعمليات آنتي باكتريال نمودن و ضد لك كردن پارچه بر روي 

داراي سوزنها و يا گيره است از داخل ماشين عبور مي كند  پارچه بوسيله  زنجير هائي كه .انجام ميشود 

 اتاقك حرارتي 6نها  دو طرف لبه عرض پارچه را محكم گرفته و آن را به جلو ميبرند دستگاه از اين سوز

  . تشكيل شده است كه دماهاي مورد نياز براي تثبيت و خشك كردن پارچه را انجام ميدهند 
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  . و از انتهاي ماشين خارج مي شود پارچه فقط يك بار طول ماشين را طي مي كند

پس از ورود كامال به محلول حاوي نانو ذرات آغشته ميگردد و  .  وارد دستگاه ميشود 10پارچه با سرعت 

 تا 120و سپس وارد اتاقك هاي حرارتي ميگرددو در رنج دمائي  ميكند  pick upبه اصطالح مواد را 

 درجه عمليات تثبيت و خشك شدن پارچه نانو انجام ميشود خروجي دستگاه محصول مورد نظر 200

  .  كه  بسته بندي و به انبار منتقل ميگرددميباشد

  
  براورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي-5
  

 تـن ميباشـدلذا     600حـداقل ظرفيـت اقتـصادي        طي براوردهـاي اقتـصادي صـورت گرفتـه        

  .محاسبات سرمايه گذاري براي اين ظرفيت انجام شده است

  .باشدسرمايه گذاري ثابت طرح شامل موارد زير مي

 رديف  شرح
 1 هزينه خريد زمين 

 2 هزينه انجام محوطه سازي 
 3 هزينه انجام ساختمانهاي طرح 

 4 هزينه خريد ماشين آالت وتجهيزات توليدي
 5 هزينه تامين تاسيسات و دستگاههاي تاسيساتي 

 6 هزينه خريد ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي
 7 هزينه خريد ابزار و تجهيزات كارگاهي

 8 هزينه تامين وسائط نقليه
 9 هزينه خريد اثاثيه و لوازم اداري 
 10 هزينه هاي قبل از بهره برداري 
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   زمين -1- 5

  .در نظر گرفته شده است  متر مربع  5000در زميني به مساحت محل اجراي طرح 

  )ميليون ريال(هزينه كل   )ريال(قيمت واحد   )متر مربع(متراژ
5000  200000  1000  

  

  
   محوطه و ساختمان سازي -2-٥

   : محوطه سازي

ديـوار آجريبـه     (متـر طـول   250  مترمكعب ،حصاركشي دور زمين     1500 خاكبرداري وخاكريزي به حجم   

 1000  وپياده روسازي   ،پاركينگمتر مربع ، خيابان كشي     )  متر   1,5ارتفاع يك متر و نرده آهني به ارتفاع         

 . هريك به تفكيك در جدول مربوطه آمده استمبلغ و بع مترمر 1000مترمربع ، فضاي سبز 

  

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

قيمت واحد 
 شرح حجم كار واحد )ريال (

 خاكريزي و تسطيح 1،500 متر مكعب 10،000 15
 ديوار كشي 250 متر طول 600،000 150
خيابان كشي وپياده رو ها 1،000 متر مربع 250،000 250
 آبروها و جدول كشي 400 مترطول 40،000 16
 فضاي سبز 1،000 مترمربع 50،000 50

 جمع محوطه سازي 481

     :ساختمان سازي 

  : متر مربع شامل  2950زيربناي طرح به مساحت 

 آهني پنجره هـا  .با كف شناژ بندي وساختمان به صورت سوله        متر مربع    2000توليد سوله به مساحت     سالن  

ارتفـاع  .بندي شده است     عايق    متر از سقف ميباشد و سقف با پوشش گالوانيزه رنگي بصورت           1,5به ارتفاع   

  . متر6سالن 
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    بخشي از سوله توليدبه صورت متر مربع 400به مساحت  و مواد اوليه  انبار محصول 

 شـامل    تيـر ريـزي شـده       متر مربع به صورت بتن آرمه و سقف        230ساختمان اداري و رفاهي به مساحت       

   ، نهار خوري ، سرويس بهداشتي و نمازخانهكنفرانسآزمايشگاه ،  حسابداري ، منشي ،  ،مديريتتاق هاي  ا

   مترمربع براي استقرار ديگ هاي بخار 300ساختمان تاسيسات به مساحت 

  سقف تير ريزي شدهمتر مربع به صورت بتن آرمه و 20 به مساحت    سرايدارينگهباني و 

                                                                                         ميليون ريال                   

  ساختمان سازي
كل برآورد 

 هزينه

بهاي واحد 
 )ريال(

 شرح متراژ زيربنا
 

  سالن توليد- الف 
4000 2،000،000   سالن توليد 2000

 انبار- ب
400 2،000،000   ليه مواد اوانبار  200
400 2،000،000   انبار محصول 200

  ساختملن رفاهي و اداري–ج 

50 2،000،000  مديريت 25

30 2،000،000  حسابداري 15

80 2،000،000   اتاق كنفرانس 40
40 2،000،000   سرويس بهداشتي 20

200 2،000،000   نهار خورينماز خانه و  100
60 2،000،000   آزمايشگاه 30

   ساير موارد-د
40 2،000،000   نگهباني 20

600 2،000،000   تاسيسات 300
  جمع ساختمان سازي 2950 مترمربع 5900
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    ماشين آالت -3- 5
             

،كه در بخش فرايند و تكنولوژي  طرح انتخاب گرديدند مورد نياز مطابق تكنولوژي منتخب ، ماشين آالت 
             . مربوطه در جدول زير خالصه شده استهزينه هاي.به تفضيل در مورد هريك شرح داده شد

  
 ميليون ريال :ارقام                                                     

 ماشين آالت و تجهيزات توليدي
تعداد  )ريال(قيمت واحد معادل ريالي    شرح ماشين آالت

جت رنگرزي  2 280000000 560
ژسانتريفو 2 70000000 140
بيرون ريز آبگير  2 18000000 36

خشك كن موشكي چهار كله رادياتي  2 120000000 240
180كلندر با عرض  2 120000000 240
پشترو كن  2 20000000 40
 كيلوئي100ميكسر  1 15000000 15
شرينگ 1 20000000 20

 استنتر 1 2300000000 2300
 ين آالتجمع هزينه هاي ماش 3591

 هزيته نظارت ، نصب و راه اندازي 72
جمع كل  3663

  
  

تامين شده است كه داراي  بيست سال سابقه در امر ماشين آالت طرح توسط شركت ماشين سازي والي 

اين شركت در جاده .ساخت ،  تعمير، نصب و راه اندازي ماشين آالت چاپ و تكميل پارچه فعاليت ميكند 

  . واقع ميباشد36 شهرك سرخ حصار،  خيابان شهيد افراسيابي ، پالك 19تر مخصوص كرج ، كيلوم
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   تأسيسات -4- 5
  : تأسيسات طرح شامل 

  
  

)برقي ، مكانيكي و ساير تاسيسات (تاسيسات طرح   

 شرح كل برآورد هزينه

 :تاسيسات برقي شامل
كيلو وات150حق امتياز انشعاب برق  به قدرت 135

250 
 زيع داخل كارگاه وسيم وكابل هاي توزيع برقي تو هاتابلو

 ...،ترانسفورماتورو 
 :تاسيسات آب شامل 

  اينچ1انشعاب آب از شهرك صنعتي  5
 تاسيسات آبرساني 45

 :سوخت رساني 
 انشعاب گاز از شهرك صنعتي و هزينه لوله كشي و مواد مصرفي 100

  : و سرمايشگرمايش
 و كولري صنعتير شامل بخاشي و سرماشيگرما 50

 :ساير 
 تجهيزات اطفاء حريق 200

 تاسيسات تلفن 2
  تن 3دو دستگاه ديگ بخار  500

 جمع كل 1287
  

   جدول وسائط حمل و نقل-5- 5

 ميليون 280دستگاه ليفتراك ميباشد كه هزينه اي بالغ بر  يكنقليه مورد استفاده در بخش توليدي يله وس

   .شده استريال براي آن در نظر گرفته 

   ملزومات اداري -6- 5

 ميليون 50ميباشد كه .. …ملزومات اداري پيش بيني شده شامل لوازم اداري ،ميز ، صندلي ، كامپيوتر و 

   . ريال در اين بخش هزينه در نظر گرفته شده است
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   هزينه پيش بيني نشده -7- 5

 سرمايه گذاري درصد از 5شده ،جهت پيش بيني هر گونه افزايش قيمت و احتساب هزينه هاي محاسبه ن

  .  ميليون ريال براورد شده است660 اين رقم معادل مورد نياز مد نظر قرار گرفته شده است

   هزينه هاي قبل از بهره برداري -8- 5

 بـه منظـور     سرمايه گذاري ثابـت طـرح        در هزار    5/1،  اخذ مجوزات هزينه ثبت سرمايه و قرار داد       جهت  

 درصد حقـوق    2 هزينه هاي ثابت و      1000 در   3 معادل    مبلغي   هيه طرح و  مشاور    هزينه هاي الزم بابت ته    

توليد آزمايشي و ساير موارد نيـز       و مزاياي پرسنل دوران بهره برداري براي آموزش  در نظر گرفته ميشود            

  . آمده استزير جدول در انتهاي 

  

  ميليون ريالارقام                                                                  

 
 هزينه هاي قبل از بهره برداري

برآورد كل هزينه   شرح

 و اخذ مجوز  ها هزينه ثبت سرمايه و قرار داد 21
 مشاوره 42
 آموزش پرسنل 29
 ساير موارد  50

 جمع كل 142

  

  لوازم آزمايشگاهي-9- 5

  . ميليون ريال در نظر گرفته شده است50بر براي تامين لوازم آزمايشگاهي هزينه اي بالغ 

  لوازم كارگاهي-10- 5

لوازم كارگاهي مورد نياز طرح براي بخش نگهداري و تعميرات شامل انواع ابزار آالت ميباشدكه براورد 

  .آمده است سرمايه گذاري قيمت آن در جدول 
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   دانش فني 11- 5

 تامين شده است و هزينه مورد نياز سان تكشركت پارس نانو آتكنولوژي مورد نياز  اين طرح توسط 

  . دالر از سوي اين شركت اعالم شده است40000براي تامين اين تكنولوژي 

جمهوري و اولين شركت تخصصي  عضو فعال و مورد تأييد ستاد ويژه توسعة فناوري نانو رياستاين واحد 

 آغاز كرد و به دستاوردهاي 1382ال را از س انتقال دهندة نانو تكنولوژي در صنعت نساجي، فعاليت خود

هاي ضد لك،خود تميز شونده،آنتي باكتريال،ضد بو،ضد  پارچه: مهمي در بخش نانو نساجي از جمله 

دست پيدا كرده كه اين مهم با تالش روز افزون كارشناسان و ... و آتش،ضد پشه،ضد اشعة ماوراء بنفش

-خيابان مطهري-تهراناين شركت در  .يده استمراحل عملياتي و اجرايي رس متخصصين اين شركت به

  .شده است واقع 10واحد -8پالك -11كوچة -خيابان ميرعماد

  

  . آمده استزير سرمايه ثابت طرح پس از محاسبه موارد فوق در جدول "و نهايتا
  

  ميليون ريال: ارقام                                                                         

 شرح هزينه هاي سرمايه گذاري جمع كل

 زمين  1000
محوطه سازي  481

ساختمانهاي طرح  5900
ماشين آالت وتجهيزات توليدي داخلي 3663
تاسيسات و دستگاههاي تاسيساتي  1287

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي 50
ابزار و تجهيزات كارگاهي 20

دانش فني  368
وسائط نقليه  280
اثاثيه و لوازم اداري  50

هزينه هاي قبل از بهره برداري  142
. …هزينه هاي پيش بيني نشده و  660

جمع هزينه هاي ثابت طرح  13901
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  هزينه هاي توليد ساليانه -6

 مي باشد … و هزينه هاي توليد ساليانه شامل مواد اوليه ، حقوق ، انرژي ، نگهداري و تعميرات ، استهالك

  :  به اطالع مي رسد "كه شرح هر يك ذيال

  

 مورد نيازمواد اوليه براورد -1 -6

شرح مواد اوليه مورد نياز ساليانه طرح با در نظر گرفتن ضايعات به همراه سـاير مشخـصات                  

  . است  آمدهزير در جدول

 مواد اوليه ، كمكي و بسته بندي
 شرح  احدو مقدار مصرف )ريال(بهاي واحد مبلغ كل

 مواد اوليه  
 پارچه پنبه اي گرد بافت تن 606 45،000،000 27،270

 سود  كستيك تن 18,4 6،200،000 114
 دترجنت آنيونيك تن 9,2 1،200،000 11

 آب اكسيژنه تن 18,4 9،500،000 174
 اسيد استيك تن 2,8 12،500،000 34

 رنگ تن 6,12 70،000،000 428
 )با پايه نانو تيتانيوم(نانو نقره يلوگرمك 7500 350000 2625
 نمك تن 92 2،000،000 184

  مواد كمكي و مصرفي
 روغن و گريس   0   10
 سختي گير كيلوگرم 100 34،000 3

 صابون پس شور تن 9 10،000،000 91
 لوازم بسته بندي

 يلوازم بسته بند كيلوگرم 1،500 15،000 23

 جمع كل  30967
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  ي مصرفي  انرژ-2- 6
 

 هزينة سوخت و انرژي

 قيمت كل 

قيمت واحد 
 )ريال(

مصرف 
 شرح  واحد  ساالنه

كيلووات ساعت 821،100 175 144 برق مصرفي 
آب مصرفي  مترمكعب 71،565 1،100 79
گازطبيعي مترمكعب 51،000 140 7
بنزين ليتر 9،000 1،000 9
تلفن   12 500،000 6

ع جم 245
  
 
  نگهداري استهالك وتعمير و   هزينه -3- 6

هزينه هاي نگهداري و تعميرات با توجه به درصد پيش بيني  برآورد شـده و بـراي هرسـر فـصل بـشرح                        
با توجه به ضوابط و مقررات اداره امور اقتصادي و دارايي روش محاسـبه اسـتهالك    .  امده است    زيرجدول  

 م اسـتفاده شـده     جهت سهولت در محاسـبات طـرح، از روش مـستقي           بعضي دارايي ها نزولي است ، ولي به       
  .است

  هزينة استهالك و تعميرات و نگهداري 
  استهالك  تعمير و نگهداري

 شرح   ارزش دارايي  )درصد(نرخ مبلغ هزينه  )درصد(نرخ  مبلغ تعميرات
 محوطه 481 7 34 2 10

ساختمان  5،900 7 413 2 118
ين آالت داخلي و خارجيماش 3،663 8 293 5 183
 تاسيسات 1،287 6 77 7 90
ابزارآالت آزمايشگاهي و كارگاهي 70 8 6 5 4

وسائط نقليه  280 20 56 10 28
ملزومات اداري  50 10 5 10 5
 پيش بيني نشده 660 10 66 0 0

 جمع كل  12،391   950   438
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  حقوق و دستمزد -4- 6
 ميليون ريال: ارقام                                                                   

 كادر مستقيم و غير مستقيم توليد
 سمت تعداد )ريال(حقوق ماهيانه  حقوق ساالنه

 مدير كارخانه 1 4،000،000 48

 مسئول فني 1 2،500،000 30

 دسمهن 3 2،500،000 90

 تكنسين 3 2،000،000 72

 كارگر ساده 18 1،800،000 389

 كارگر ماهر 3 2،000،000 72

 جمع 29 نفر 701
 مزايا 70 درصد حقوق ماهانه 491

 جمع حقوق و مزاياي كاركنان  توليدي   1،192
 كادر اداري

تعداد )ريال(حقوق ماهيانه  حقوق ساالنه  سمت
 مديرعامل 1 4،000،000 48

22 1،800،000 1 
كارمند اداري و 

 مالي

 مدير بازرگاني 1 2،200،000 26

 انبار دار 1 1،800،000 22

 نگهبان 2 1،800،000 43

 جمع 6 نفر 161
 مزايا 50 درصد حقوق ماهانه 81

 جمع حقوق و مزاياي كاركنان  اداري   242
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   در جدول مربوطه ارقام ان به تفكيك امده استبا توجه به محاسبه بخش هاي مختلف هزينه هاي توليد ،
  ميليون ريال : ارقام 

  جدول هزينه هاي توليد
  هزينه متغير هزينه ثابت

 مقدار درصد مقدار درصد هزينه كل
 

 شرح هزينه

 مواد اوليه و بسته بندي 31،115 100 0 0 31،115

 حقوق و دستمزد 502 35 932 65 1،434

 ينه انرژيهز 196 80 49 20 245

 تعميرات و نگهداري 350 80 88 20 438

 هزينه پيش بيني نشده 1،608   72   1،680

 اداري و فروش 349 85 62 15 410

 بيمه كارخانه 0 0 28 100 28

 هزينه استهالك 0 0 950 100 950

 استهالك قبل از بهره برداري 0 0 28 100 28

 جمع هزينه هاي توليد 34،120   2209   36،328

  
  گردش سرمايه در -7

   درصد ظرفيت100 در-سرمايه در گردش در پايان سال مالي
   ميليون ريال:ارقام                                                                                                         

     شرح  ماه- مدت  هزينه 
 مواد اوليه  و كمكي 1,0 2،580

مواد بسته بندي 1,0 2
 كاالي ساخته شده و در جريان ساخت 0,5 1،510

لوازم يدكي ماشين آالت داخلي  3 22
مطالبات  0,5 1،000
 تنخواه گردان  1,0 180

جمع  5،294
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   اجراي طرح پيشنهاد منطقه مناسب براي-8 

به انتخاب مناسبترين مكان براي استقرار يك پروژه صنعتي مشخص » مكانيابي صنعتي«مطالعات مرسوم 

 شناسائي و مورد ارزيابي قرار گرفته و متناسب با منطقهدر اين رابطه كليه امكانات و قابليتهاي . مي پردازد

  . تاين قابليتها صنايع امكانپذير جهت استقرار پيشنهاد شده اس

  :  عوامل مشروحه در ذيل مد نظر بوده استهر منطقهدر مكانيابي صنايع اولويت دار براي استقرار در 

    منابع طبيعي و مواد اوليه-الف

به (ميزان عرضه آب مازاد بر مصرف كشاورزي و شرب اعم از سطح االرضي و تحت االرضي  •

  ) تفكيك تصفيه شده و تصفيه نشده

   منابع كافي اعم از فلزي و غيرفلزي ميزان ذخاير و استخراج •

  ) اعم از زراعي، باغي، دامي و جنگلي(ميزان توليد مواد اوليه كشاورزي و مازاد بر مصرف مستقيم  •

  مساحت زمينهاي غيركشاورزي مناسب جهت استقرار صنايع بخصوص در اطراف شهرهاي بزرگ  •

  ميزان توليد كاالهاي واسطه اي صنعتي  •

    نيروي انساني-ب

رضه نيروي انساني بومي مازاد بر نيازهاي بخش كشاورزي به تفكيك ساده، نيمه ماهر، ماهر، ع •

  ... تكنسين، متخصص و 

  جاذبه منطقه براي جلب نيروي انساني متخصص غير بومي  •

  تطابق خصوصيات بومي و فرهنگي مردم با الزامات فرهنگ صنعتي  •

  در جامعه ميزان گسترش فرهنگ كارفرمايي و روحيه ريسك طلبي •
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   سرمايه و منابع مالي -ج

  توان مالي بخش خصوصي بومي  •

  جاذبه منطقه براي جلب سرمايه هاي غير بومي  •

  توان بخش خدمات مالي و پولي محلي براي تامين منابع مالي  •

   امكانات زيربنايي -د

و توزيع شبكه خطوط انتقال برق فشار قوي، پست هاي تبديل (كم و كيف امكانات در زمينه برق  •

  ) برق و نيروگاه

شبكه خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي، شبكه خطوط (كم و كيف امكانات درزمينه سوخت  •

  . لوله انتقال گاز، پااليشگاه گاز و پااليشگاه نفت

شبكه جاده هاي اسفالته، بزرگراه، اتوبان، راه آهن، فرودگاه داخلي (كم و كيف امكانات درزمينه راه  •

  ) لي وبين المل

شبكه تلفن داخل شهري، كانالهاي تلفن راه دور، كانالهاي (كم و كيف امكانات در زمينه مخابرات  •

  ...) تلكس و 

  كم و كيف امكانات در زمينه عمران شهري  •

  كم و كيف امكانات درزمينه مسكن  •

    امكانات خدمات پشتيباني توليد-ه

نصب، تعمير و نگهداري ماشين (خصصي توان بخش خدمات محلي در زمينه ارايه خدمات فني، ت •

آالت، آموزش فني و حرفه اي، تحقيق و توسعه، مشاوره هاي فني و تكنولوژيك، خدمات پيمانكاري 

  ...) و 
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خريد بازاريابي و توزيع محصوالت (توان بخش خدمات محلي در زمينه ارايه خدمات بازرگاني  •

  ...)  داخلي و خارجي كشور و توليدي، تامين مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز

  كم و كيف خدمات اداري و عمومي قابل ارايه در منطقه  •

  امكانات ارايه خدمات اجتماعي و رفاهي برتر  •

  توان بخش خدمات محلي در زمينه خدمات درماني تخصصي  •

  توان بخش خدمات محلي در زمينه آموزش عالي  •

كتابخانه، شهرسازي، سالن ورزشي، (يحي توان بخش خدمات محلي در زمينه خدمات فرهنگي، تفر •

  ...) سينما، تئاتر، موزه، 

 ميزان تشكل يافتگي بازارهاي خرده فروشي و عمده فروشي محلي •

   

   موقعيت جغرافيايي -ز

فاصله تا مراكز توليد مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي مورد نياز بخش صنعت اعم از كشاورزي،  •

   معدني و صنعتي در استان و كشور

فاصله تا مراكز عمده خدمات پشتيباني توليد، خدمات بازرگاني و خدمات اداري و عمومي در  •

  كشور 

  فاصله تا بازارهاي عمده مصرف در كشور  •

  فاصله تا مبادي ورودي و خروجي كاال در كشور اعم از زميني، دريايي و هوايي  •

  ه و وضعيت انتظامي و امنيتي آن مراقبت ژئوپولتيك و نظامي منطقه در ارتباط با كشورهاي همساي •
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   شرايط طبيعي -ح

  ...) دما، رطوبت، بارندگي، ارتفاع و(چگونگي وضعيت اقليمي  •

  ... ) چگونگي وضعيت توپوگرافي و  •

  شرايط زيست محيطي  •

  لرزه خيزي منطقه  •

  گروه بندي صنايع براساس فاصله محل استقرار صنايع با بازارهاي مختلف  - 2

 داراي ويژگي ها براساس فاصله محلي استقرار صنايع با بازارهاي مختلف جهت مكانيابي هر گروه از صنايع

زيرا رابطه صنعت و . و نيازهاي خاص خويش است كه در مكانيابي آن بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد

ول به عبارت ديگر همانطور كه جهت حص. مكان استقرار آن مانند رابطه گياه و خاك محل كشت مي باشد

به حداكثر رشد، گياه بايد در خاك متناسي با نياز آن كشت شود، حصول به حداكثر بازدهي اقتصادي نيز 

از اين رو . ايجاب مي نمايد كه مكان استقرار هر صنعت متناسب با ويژگي ها و نيازهاي آن انتخاب گردد

بترين مكان براي استقرار هر از تطابق نيازهاي رشته هاي صنعتي با امكانات و قابليت هاي مناطق مناس

 گروه به 5صنايع را بر حسب اصلي ترين عوامل موثر در مكانيابي آنها مي توان در . صنعت انتخاب گردد

  . شرح زير طبقه بندي كرد

      صنايع مستقر در نزديكي بازار مصرف -الف

   صنايع مستقر در نزديكي مراكز تامين مواد اوليه -ب

  كي مراكز تامين انرژي و آب ارزان قيمت  صنايع مستقر در نزدي-ج

   صنايع مستقر در جوار شهرهاي توسعه يافته -د
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   گروه بندي صنايع جهت مكانيابي براساس صنايع عمومي و صنايع تخصصي - 3

    صنايع عمومي-الف

صنايع عمومي عمدتاٌ حلقه هاي پاياني زنجيره هاي توليد را تشكيل مي دهند و كاالهاي مصرفي توليد 

  اين نوع صنايع  عمدتاٌ با مقياس كوچك يا متوسط به توليد اشتغال دارند . مي نمايند

   تخصصي صنايع -ب

از تكنولوژي نسبتاٌ پيچيده اي در توليد استفاده . براي بازدهي اقتصادي مطلوب احتياج به توليد انبوه دارند

ني دارند و اين مواد فقط در برخي از به مراكز تامين مواد اوليه مورد نياز خود وابستگي مكا. مي كنند

صنايع تخصصي بر خالف صنايع عمومي كه بايد پراكنده باشند، صنايعي . مناطق كشور قابل تامين است

  تمركز طلب هستند 

   گروه بندي صنايع براساس فرايند توليد و ميزان آلودگيهاي محيط زيست - 4

بر همين اساس استانهاي زير براي اجراي اين طرح قسمت باال اصول مكانيابي كارخانجات مطرح شد و در 

    : ذكر شده از جملهپارامترهاي.مناسب تشخيص داده شدند 

 نزديكي مراكز تامين مواد اوليه .1

  نزديكي بازار مصرف  .2

 نزديكي مراكز تامين انرژي و آب ارزان قيمت  .3

  در جوار شهرهاي توسعه يافته .4

  .به عنوان اولويت براي استقرار طرح در نظرگرفته شدندانها  اين استدر استانهاي زير صادق است و لذا

 تهران  •

 مازندران  •
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 يزد •

 شرقيآذربايجان  •

 خراسان رضوي •
 

استان خراسان رضوي به عنوان يكي از قطبهاي اقتصادي و صنعتي كشور و با برخورداري از صنايع داراي 

وژي مي بايست در نظر گرفته ه اين تكنولمزيت در فنĤوري نانو به عنوان يكي از مهمترين استانها در توسع

  .احداث واحد  رنگرزي و تكميل پارچه پنبه اي از طرح هاي اولويت دار استان استبه خصوص كه . شود

هاي قابل توسعه در فناوري نانو در خراسان رضوي مبين اين  هاي موجود و همچنين زمينه  مجموعه پتانسيل

خوشبختانه حركت در . يجاد يك قطب در فناوري نانو وجود داردهاي الزم براي ا حقيقت است كه ظرفيت

تواند يك  هاي توسعه كالن استان و كشور انطباق داشته و اين حركت مي اين راستا با برنامه

  . ي ملي از طرف استان محسوب گرددها پذيري در برنامه ماموريت

در استان خواهد بود كه از يك سو نقش الزمه تحقق اين امر تدوين يك طرح جامع در توسعه فناوري نانو 

دستگاههاي مختلف دولتي استان در آن تعيين گرديده و از سوي ديگر شاخصهاي رشد اين فناوري در 

  . فقيت اين دستگاهها تعيين گردد باني ميزان مو استان جهت ديده

هاي كوتاه مدت  رنامهتوسعه منابع انساني، شبكه آزمايشگاهي، ترويج و تقويت بستر فكري و فرهنگي از ب

  .شود انو در استان محسوب ميالزم براي توسعه فناوري ن

هاي نانو، امكان ورود به شبكه و  هاي استاني و جهت دهي فعاليت از سوي ديگر ضرورت تعيين اولويت

هاي ضروري توسعه اين  بازارهاي در حال شكل گيري دنيا و انتخاب شركاي بلندمدت، از جمله برنامه

  .ت كه در دراز مدت قابل تحقق است اسفناوري
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   تجزيه و تحليل طرح-9
 در دهه اخير و رشد فزآينده آن از ابتداي قرن جاري اين فنĤوري را به پارادايمي جديد ظهور فنĤوري نانو

درعرصه علم و تكنولوژي مبدل نموده است كه موجب تحول جدي و بنيادين در بسياري از رشته ها و 

ظهور اين پارادايم نو فرصتي استثنائي براي كشورمان جهت جبران .  و علمي شده استمقوله هاي فني

عقب ماندگي خود نسبت به كشورهاي توسعه يافته در زمينه تكنولوژي فراهم كرده است تا با سوار شدن 

 اين بر امواج بلند اين فناوري بتواند به يكباره و با يك حركت مستمر و هوشمندانه جايگاه خود را در

  عرصه تغييرات اساسي بدهد

 ساله برگزيده است تا در سال 20اندازي را در افق  چشم, خوشبختانه كشور ما نيز همسو با تحوالت جهاني

علمي و , يافته و داراي جايگاه اول اقتصادي به كشوري توسعه)  ميالدي2025( هجري شمسي 1404

هاي پيشرفته به ويژه نانو  م توجه جدي به فناوريفناوري در سطح منطقه تبديل گردد كه اين امر مستلز

 باشد ره علم تا صنعت در كشور ميدر تمام مراحل زنجي

  تيتانيوم با پوشش نقره  ذراتنانو  ميباشد كه  ضد باكتري محصول مورد نظر طرح  پارچه  خود تميز كن

آلوده شدن آن به چنين همو   و پوشاندن سطح آنها مانع از كثيف شدنپارچهبا قرار گرفتن بر روي 

ها، كثيفي، بو،  تواند لكه ها مي  موجود در اين پارچهنقره  مخلوط اين الياف و نانوروكشهاي .ميگرددباكتريها 

   .باكتري و گازهاي مضر را تجزيه و متالشي كند

 پارس نانو آسان تكميباشد كه  توسط شركت    paddingتكنولوژي مورد استفاده در اين طرح  روش 

  .ميشود امينت

اين تكنولوژي جديد ميتواند صنعت بحران زده  مي باشد بسيارگسترده  از آنجائيكه كاربرد اين محصول 

 و زمينه حضور كشور ما را در اين صنعت شود  جهش صنعتي نساجي در داخل را متحول  كند و سبب 

 .تجارت جهاني منسوجات  فراهم آورد
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 توليد داخلي و وارداتي بودن محصول ميتوان به بازاز مطلوبي براي لذا با توجه به مزاياي محصول و عدم

  .محصول طرح اميدوار بود

  :محسوب ميشود طرح عالوه بر اين موارد زير نيز از پارامتر هاي مهم اين 

  :صرفه جويي ارزي 

ي در كشور توليد اين محصوالت باعث صرفه جويي ارزمحصول و عدم توليد با توجه به وارداتي بودن 

  .بسياري خواهد شد

  : اشتغال زايي 

وجود خيل جوانان جوياي كار و ايجاد شغل مولد براي انها يكي از دغدغه ها اصلي مسئوالن كشور مي 

 تعداد بصورت غير دو برابر ايننفر بصورت مستقيم و  35اين طرح با فراهم آوردن زمينه اشتغال . باشد 

  .ايفا نمايد ر  مي تواند نقشي موثر را در اين اممستقيم

  : صنعتي شدن

هر چند . لزوم توجه به سرمايه گذاري در اين بخش و حمايت از آن اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد 

 برداشته شده است  صنعتي شدن و كاهش وابستگي به نفت كه در سال هاي اخير گام هاي بزرگي در راه

ميد مي رود اجراي اين طرح نيز قدمي موثر در اين اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي مانده است كه ا

  . راه باشد 

  : و بازار مصرف محصوالت آن تكنولوژي نانو دست يابي به 

 موجب تحول جدي و بنيادين در بسياري از رشته ها و مقوله هاي فني و علمي شده ظهور فنĤوري نانو

ت جبران عقب ماندگي خود نسبت به ظهور اين پارادايم نو فرصتي استثنائي براي كشورمان جه. است

 لذا با گام برداشتن در جهت توليد محصوالت كشورهاي توسعه يافته در زمينه تكنولوژي فراهم كرده است

نانو ميتوان به بازار مطلوبي دست پيدا كرد زيرا كه  توليد اين نوع محصوالت هنوز  براي بسياري از 

  . كشورهاي جهان دور از دسترس است
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  راجع و منابعم-10 

  وبالگ مهندسي شيمي

 com.echemica.www  مهندسي شيميسايت مرجع  

ir.irandoc.www 

ir.aftab.www 
com. Nanocid.www  

countries/edupol/research/org.iranculture.www  
ir.nano.www 

org.azarshahr.www 
/com.balangroupsa.www 

com.tafahomnews.www 

 ir.org.aiti.www پايگاه اطالع رساني انجمن صنايع نساجي ايران

  /ri.itav.www نساجيسايت دهكده پوشاك و 

  com.nasaj.www   گاه اطالع رساني صنايع نساجي، چرم و پوشاك ايرانپاي

  en/com.texinfo.www ايت بازار جهاني نساجيس

rgo.itanetwork.www/  

ir.nanoclub.www 

com.blogfa.nanotechnology.www/ 

com.nanodetails.persian.www / 

وضعيت در ايران و جهان و تعيين اولويت، گزارش مركز : فتو كاتاليست هاي نانو ساختاري  •

 84صنايع نوين جهت وزارت صنايع و معادن ، اسفند 

گيري مقاالت نانوتكنولوژي با استفاده از پايگاه داده  بررسي نحوه رشد و جهت"كاظمي -مغربي •

ISI"  -61 شماره - خبرنامه نانوتكنولوژي 
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 بايدها و نبايدها علي محمد سلطاني دفتر  همكاري -نانوتكتولوژي و جمهوري اسالمي ايران  •

 هاي فن آوري، كميته ي

  كا ترجمه ي كميته ي مطالعات سياست نانوتكنولوژي برنامه پيشگامي ملي نانوتكنولوژي آمري •

 انقالب جهاني تكنولوژي فيليپ، انتون و همكاران ترجمه ي كميته ي مطالعات سياست   •

  نانوتكنولوژي 

  


