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موجود در   یصنعت ها  نی تر جی و را نی تر ی از اصل یک ی ی صنعت نساج 
در جهان رخ داد،  ی که انقالب صنعت  ی زمان از .دیآ یجهان به حساب م

آن که پوشاک   یبرا .شد ی میو تحول عظ رییدچار تغ  زیصنعت منسوجات ن
مرغوب احساس   زات یبه تجه ازیشود، همواره ن دیمناسب تول تیفیبا ک

و  ی عیطب  اف یگوناگون ال یپارچه ها  ی بافندگ نه یزم در .شده است
 .است ازین ی مصنوع 

  نیشود. در ا ی ط دی با ی به پوشاک مختلف مراحل ی اب یدست یراستا در
 اگر .میرا به شما ارائه ده ی حات یمنسوجات توض دیدرباره تول می مقاله بنا دار

تا   میده ی م  شنهادی پ د،یعالقه مند هست نهیزم نیبه کسب اطالعات در ا
 .دیکن ی متن ما را همراه انیپا

 

 ست؟یچ یصنعت نساج 1#

 ی استفاده م  هیبه عنوان ماده اول ی مختلف از مواد خاص  یصنعت ها در
که به  زین ی نساج  در .افتیشود که بتوان به محصوالت مدنظر دست 

پوشاک گوناگون بهره   دیتول یشود، از نخ برا ی عنوان صنعت شناخته م 
  گاهیفوق العاده ارزشمند است و جا ایصنعت در کل دن ن ی ا .شود ی گرفته م 

الزم است ذکر شود که  البته .دارد  افتهیتوسعه  یدر کشورها ی مهم اریبس
و پنبه  شمی است، از ابر ی که در صنعت مربوط به نساج یی تمام نخ ها

و پنبه  شمیگوناگون ابر یپارچه ها دیتول یبرا هیماده اول جهینت در .است
 .هستند
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  دیتول یرود که قصد اشاره به پارچه ها ی به کار م ی منسوجات زمان  نام
 ی لیحوزه خ ن یا د،یطور که متوجه شد همان .میشده از نخ را داشته باش

بهره   هیماده اول ی متفاوت زانیبه نوع کاربرد پارچه از م  بسته است و ع یسو
 .شود ی گرفته م 

 

 

 ی به کار رفته در صنعت نساج ه یمواد اول 2#

و  ی عیشود در دو حالت طب ی که در منسوجات استفاده م  ی خام مواد
شده از  دیمحصوالت تول میکه بخواه ی زمان .شوند  ی م  افتی ی مصنوع 
اگر   نیبنابرا .استفاده کرد ی مصنوع ه یاز مواد اول دیباشند، با یی ایمیمواد ش

  هیمحصوالت است، به خاطر مواد اول گریاز پارچه ها کمتر از د  ی برخ نهیهز
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 ی ع یوجود دارند که از مواد طب زین یگر ید یمقابل پارچه ها در .آن هاست
 .شده اند  لیمانند پنبه تشک

صورت   نیا در .پوشاک است دیبرد صنعت منسوجات تولکار نیتر  ی اصل
به صنعت   دیمختلف با یو جنس ها ی به البسه با طراح دنیرس یبرا

 .در کشور بها داد ی نساج

 

 انیشود. در ادامه به ب ی به کار گرفته م  یادیز اریبس زات یتجه نهیزم نیا در
 .پرداخت میموارد خواه نیا
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 یدر صنعت نساج یکاربرد زاتیتجه 3#

در طرح و شکل پارچه وجود دارند    رات ییتغ  جادیا یبرا  یادیآالت ز نیماش
پارچه ها   ی بافندگ نهیزم در .دهند ی م لیکه صنعت منسوجات را تشک

 ی م  لیدر نظر گرفته شده است که نخ ها را به پارچه تبد ی آالت نیماش
مختلف   یبا طرح ها یشست و شو و ساخت تور  یبرا نیچن هم .کنند

 .بهره گرفت ی آالت خاص نیاز ماش دیبا

پارچه ها به کار گرفته  یکنار  یکنترل بخش ها یبرا ی گر ید  یها دستگاه
آن  یر یباشد تا اندازه گ کسانی یلبه ها یپارچه دارا دیبا  رایز شوند؛ ی م

 .انجام شود  ی به خوب

  زات یتجه .دی شده را مشاهده کرده ا یگلدوز  یتا به حال پارچه ها قطعا
 .اندازند ی پارچه م یطرح ها را رو  نیا ی مخصوص 
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مقاله  نیهمه آن ها در ا ی وجود دارد که بررس زین یگر ید اریبس زات یتجه
 .گنجد ی نم

 

 آغاز به کار کرد؟  یاز چه زمان یصنعت نساج 4#

است،  وجود داشته زین میقد ی به پوشاک در زمان ها ازیآن جا که ن از
 یصنعت در دوره انسان ها نیا .در جهان دارد نهیرید یسابقه ا ی نساج
 .شود ی م  دهیآثار موجود از آن زمان د قیاز طر نینخست

گوناگون از  یبه لباس ها با طرح ها و شکل ها ی ابیدست یبرا نانیغارنش 
و صنعت   ی آغاز به کار نساج زین لیدل نیهم به .گرفتند ی بهره م ی بافندگ
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 شیقرن پ نیکه از چند یی ها دوک .ستیسال ها ن نی ا یمربوط به آن برا
که انقالب   ی زمان  از .ادعاست نیبر ا  ی شود، نشان ی م  دهی در داستان ها د

 .داشت یار یبس شرفتیپ ز یصنعت ن نی در جهان رخ داد، ا ی صنعت 

  یتر برا شرفتهی پ زات یبه سمت استفاده از تجه یار یرو افراد بس نیا از
 .پوشاک خود بهره گرفتند دات یتول

 

 کاربرد دارند؟ یدر صنعت نساج یاف یچه ال 5#

 یپوشاک از جنس ها و طرح ها دیتول یبرا د،یدان ی طور که م  همان
 .گوناگون کمک گرفت اف یاز ال دیمختلف با

 در سطح جهان وجود دارند که  اف یاز ال ی متنوع  یمنظور نوع ها  نیبد
 در .دارد ی مسئله بستگ نیبه ا ی ادیتا حد ز زیبر پوشاک ن یگذار  ارزش

مورد استفاده در  اف یال نیتر  ی دو نوع از اصل میخواه ی بخش م  نیا
ادامه   د،یکنجکاو هست نهیزم نی در ا اگر .میکن ی را به شما معرف ی نساج

 .دیمتن را از دست نده 
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 ی عیطب   افیال 1-5#

 .شود ی گرفته م  عتیاز طب د،یآ ی برم اف یال نیگونه که از نام ا همان
پارچه ها از آن  ی بافندگ یوجود دارند که برا ی مختلف اهانیو گ وانات یح

که   ی واناتیح  نیاز معروف تر  ی کیعنوان مثال  به .شود ی ها استفاده م 
 .گوناگون کاربرد دارد، گوسفند است اف یو ال ی ندگسیر یپشم آن برا

  ی واناتیجزو ح زین لیقب نیاز ا یو موارد  شمیبز، کرم ابر نیبر ا عالوه
  .پرکاربرد است اریبس ی صنعت نساج در دارند و ی عیطب اف یهستند که ال

 یشوند که برا ی م  افتیبه وفور  زین یار یبس اهانیگ  وانات،یح همچون
 .میقادر به استفاده از آن ها هست ی عیطب اف یبه ال ی اب یدست

 زین کتان .دارند ی عیطب اف یال دیدر تول ی مانند پنبه سابقه طوالن  ی اهانیگ
 اف یبه نوع ال بسته .دیآ ی به شمار م عتیبرگرفته از طب اف یال گریجزو د
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گوناگون در حوزه   وانات یو ح اهانیاز گ ی عیطب یفرآورده ها دیامکان تول
 .منسوجات وجود دارد

 ی مصنوع افیال 2-5#

شود،  ی استفاده م اریکه امروزه در صنعت منسوجات بس یگر ید اف یال
به   ی از مواد مصنوع ی ع یطب اف یبرخالف ال اف یال نیا .است ی مصنوع اف یال

پارچه   دیدر تول یر ینظ ی کاربرد فوق العاده متنوع و ب اما د؛یآ ی دست م 
 .دارد بایز یها

ساخته شده  مرهایاز پل ی در صنعت نساج  ی مصنوع اف ی نوع ال نیتر  معمول
مدنظر خود در نظر   اف یال دیتول یمناسب برا  ی طیمح دی منظور با نیبد .اند
 .دیهمتا باش ی ب ی تیفیشاهد ک زیپارچه ها ن ی بافندگ  در تا دیریبگ

مواد را در حالل  نیا دیبا مرهایپل قی از طر ی مصنوع اف یبه ال ی اب یدست یبرا
 .شود ی کمک گرفته م ی سیاز روش نخ ر نهیزم نیا در .قرار داد ی مناسب

 :ردیگ ی به دو روش صورت م  ی سینخ ر روش

درون  مریخشک معروف است، پل ی سیروش که به روش نخ ر نیا در .1
  ع یآن را به طور کامل در ما دیبا لذا شود؛ ی م خته یحالل مناسب ر

حرارت تا   نیا .شود ی به محلول داده م ی حل کرد. سپس حرارت 
مدنظر  اف یانجام شود و به ال ع یما ریکه تبخ ابد ی ی ادامه م  یی جا

 .می ابیخود دست 
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قرار  ی در مجاورت گاز خاص د یبا مریبه روش مذاب پل ی سینخ ر در .2
باال  تیف یبا ک ی مصنوع  اف یما به ال  قیطر نیبد .و منجمد شود ردیگ

 .میپارچه هست ی و قادر به بافندگ میا افتهیدست 

 

  نی تر  ییو ابتدا نی مهم تر  ؛یصنعت نساج 6#
 صنعت موجود در جهان 

  نیگذشته همواره ا انیو از سال ستیبشر به پوشاک مربوط به امروز ن ازین
درباره   ی مهم حات یمقاله به توض  نیا در .در افراد حس شده است ازین

پوشاک  دیبه پارچه و تول ی اب یدست  یبرا .میپرداخت ی صنعت پرکاربرد نساج
را در  یی ابتدا زات ی مواد و تجه دی گوناگون با یبا جنس ها و طرح ها

.  دیآ ی ماده به شمار م نیتر  ی اصل اف یمنظور ال نیبد .میدست داشته باش
  هر .شوند ی م  میتقس ی ع یو طب ی به دو دسته مصنوع  ی در حالت کل  اف یال
 .دهند ی قرار م  ریرا تحت تاث یدیپارچه تول ت یفیاز آن ها ک کی

  زات ی تجه دیبا  د،یابیمرغوب دست  یبه پارچه ها دیکه بخواه  ی صورت در
به شما  ی صنعت نساج نهیدر زم ی آگاه  نیبنابرا .دیریرا در نظر بگ ی مناسب

 خواهد کرد.  یار یکمک بس


