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ســــخن
ســـردبیــــر
کارآفرین و سرمایه دار دو فرد متفاوت هستند .نقش کارآفرین تغییر و نقش سرمایه دار تامین مالی ریسکهای
کارآفرین است.کارآفرین با یک مدیر یک سرمایه دار و یک کارگر متفاوت است هرچند ممکن است نقش هر کدام
از آنها را در مقاطعی ایفا کند.کارآفرین به تخریب خالقانه دست می زند و این تنها راه توسعه است انگیزه کارآفرین
صرفا مالی نیست یا شاید در ابتدا مالی باشد ،اما با انگیزههای روانشناختی و اجتماعی کار خود را ادامه می دهد و
از خلق جدید خسته نمیشود.کارآفرین ناگزیر است با تمام نیروهای خالف جهت مقابله کند .چه صاحبان کسب
و کارهای قدیمی چه مجاب کردن همکاران جدید و چه در تغییر ذائقه بازار.هر گاه نیروهای کارآفرینی از حرکت
بایستندکشورها عقب می مانند ،مانند کشور انگلستان ،در ابتدا مسیر کارآفرینی را برای صنعت نساجی باز گذاشت
اما نسل های بعد در نساجی خود دیگر کارآفرینی نکردند .اینها باعث شکل گیری چرخههای بزرگ کسب و کار
می شود که اولین آنها نساجی بود و سپس ماشین بخار و راه آهن ،الکتریسیته و فوالد ،و خودرو چهارمین آنها بود
که مسیرهای توسعه و عوض شدن قدرتهای اقتصاد جهانی را به همراه داشت .به عقیده من موج تازه کارآفرینی با
پیدایش کسب و کارهای خرد بر بستر وب یا موبایل به میان آمده تا از جوانان صاحب ایده یا مهارت میخواهند از آن
کسب معاش داشته باشند .این موج در شبکه های اجتماعی تلگرام و بعد اینستاگرام راه افتاده و ادامه خواهد داشت.
موجی که قبل از پاندمی کرونا آغاز و با ظهور بیماری کوید  ۱۹شدت یافته است نسل جدیدی ازافراد کارآفرین و
صاحب کسب و کارهای خرد و کوچک ،برخاستهاند و به تنهایی کار میکنند.
با آرزوی موفقیت برای شما کار آفرینان آینده
آرش سپاس مقدم
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تـــاریـــخچـــــه
چـــــــرخ خیاطـــــــی

چــرخ خیاطــی در دوره انقــاب صنعتــی جهــت کــم کــردن
کار دســتی و ســرعت بخشــیدن بــه امــر تولیــد اختــراع شــد.
بــا اختــراع چــرخ خیاطــی از حــدود ســال  ۱۸۷۰تــا بــه امــروز،
تغییــرات بســیار زیــادی در صنعــت دوخــت و تهیــه لبــاس
انجــام شــد .اولیــن چــرخ خیاطــی ســاخته شــخصی بــه نــام
تامیــس ســنت انگلیســی اســت.
وی ماشــینی در ســال  ۱۷۹۰بــه ثبــت رســانید کــه کارش
بســیار شــبیه بــه دوخــت زنجیــرهای بــود .البتــه هــدف از
ســاخت ایــن ماشــین بیشــتر دوختــن چیزهــای چرمــی بــود .اما
هرگــز ایــن وســیله مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت و مختــرع ایــن
اثــر از اختــراع خــود ســودی نبــرد .تــا اینکــه در ســال ۱۸۳۰
یــک خیــاط فرانســوی فقیــر کــه بارتلمــی تیمونیــه نــام داشــت
موفــق شــد بــا ذوق و ابتــکار خالقانــه خــود چــرخ خیاطــی را
بســازد کــه بســیار شــبیه چرخهــای خیاطــی امــروزی بــود.

بعدهــا ایــن وســیله در فرانســه مــورد اســتقبال مــردم قــرار
گرفــت ولــی گروهــی از کارگــران کــه وجــود ایــن اختــراع را
باعــث کســادی کار خــود میدیدنــد شــبانه بــه کارگاه بارتلمــی
حملــه کــرده و همــه چرخهــای خیاطــی او را نابــود کردنــد و
بارتلمــی از غصــه و فقــر جــان خــود را از دســت داد .همزمــان
بــا ایــن اتفــاق مــرد دیگــری در نیویــورک بنــام والترهنــت چرخ
خیاطــی دیگــری را ســاخت .ایــن چــرخ دارای ســوزنی بــود کــه
هماننــد ســوزنهای امــروزی چــرخ خیاطــی ســوراخی کوچــک
در نــوک خــود داشــت  .کار ایــن ســوزن ،زدن کوکهــای ُرز بــود.
یعنــی بــا نــخ حلق ـهای میــان پارچــه م ـیزد و ســپس حلقــه
دیگــری آمــده در حلقــه اول ماننــد زنجیــر قفــل میشــد .بــا
همــه اینهــا هنــت هرگــز موفــق نشــد کــه ایــن اختــراع خــود را
بــه ثبــت برســاند.اما ایــن اتفــاق
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تــا روزگاری کــه افتخــار ثبــت نخســتین چــرخ خیاطــی
بنصیــب الیــاس هــاو کــه یــک کارآفریــن اهــل ایــاالت متحــده
آمریــکا بــود ،شــد .همچنیــن در قــرن نوزدهــم حــدود  ۴۶هــزار
اختــراع مختلــف مرتبــط بــا چــرخ خیاطــی بــه ثبــت رســید
آنــگاه دعــوای مفصلــی بیــن ســینگر و الیــاس هــاو بــر ســر
ایــن موضــوع کــه حــق تقــدم بــا چــه کســی اســت درگرفــت.
ســرانجام هــاو توانســت در ایــن نــزاع پیــروز از میــدان بیــرون
رفتــه و از هــر چــرخ خیاطــی کــه بــه بــازار میآمــد حــق
امتیــاز بــه ســود خــود دریافــت نمایــد
چــرخ خیاطــی در انــواع مختلــف وجــود دارد .در دســتهبندی
کلــی بــر مبنــای کاربــرد ،چــرخ خیاطــی را میتــوان بــه
دو دســته چــرخ خیاطــی خانگــی و چــرخ خیاطــی صنعتــی
طبقهبنــدی کــرد .چــرخ خیاطــی صنعتــی ،یکــی از انــواع
چــرخ خیاطــی اســت کــه بــرای انجــام دوخــت صنعتــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن چــرخ خیاطــی معمــوالً
تنهــا بــرای یــک کار تخصــص یافتهاســت و بــا اســتفاده از آن
میتــوان یــک نــوع دوخــت را انجــام داد.

چــرخ خیاطــی صنعتــی خــود در انــواع مختلــف نظیــر
چــرخ خیاطــی ســردوز ،چــرخ خیاطــی راســته دوز ،چــرخ
خیاطــی میــان دوز ،چــرخ خیاطــی سرکیســه دوز و غیــره
وجــود دارد .چــرخ خیاطــی صنعتــی در ابعــاد بــزرگ و
وزن نســبتاً بــاال تولیــد میشــوند از ایــن رو میتــوان از
ایــن دســتگاه بــرای حجــم دوخــت بــاال اســتفاده کــرد.
چــرخ خیاطــی خانگی از نظــر اندازه و وزن معموالً نســبت به
چــرخ خیاطــی صنعتــی کوچکتــر اســت و قیمــت آن نیــز کمتر
میباشــد .ایــن نمونــه چــرخ خیاطــی را بــرای دوختهــای
خانگــی اســتفاده مینماینــد .چــرخ خیاطــی خانگــی معمــوالً
قــادر بــه انجــام دوختهــای متنــوع اســت .بــرای انجــام
دوختهــای متنــوع بــا اســتفاده از ایــن نــوع چــرخ خیاطــی،
ســوزن آن را تغییــر میدهنــد .برخــی از انــواع چــرخ خیاطــی
نیــز وجــود دارنــد کــه دارای قابلیــت گلــدوزی نیــز میباشــند.
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گفتگوباصدیقه پاک بین
طراح لباس ،استاد دانشگاه
6ـ طراحی و ساخت جواهر؛

خانــم «صدیقــه پــاک بیــن» ســال هاســت عــاوه بــر تدریــس
در دانشــگاههای مختلــف ،در ســمت هــای اجرایــی در خصــوص
7ـ برنامه کارشناسی ناپیوسته طراحی و دوخت.
هنــر و طراحــی لبــاس فعالیــت مــی کنــد و موفقیــت هایــی نیــز
در ایــن زمینــه کســب کــرده اســت کــه از آنهــا مــی توانیــم بــه
و دریافــت بیــش از بیســت لــوح تقدیــر و جایــزه از مراکــز
تهیــه و تدویــن  12برنامــه بــرای دفتــر امــور مــدارس عالــی و
برنامــه ریــزی ،و وزارت ارشــاد کــه بــه تصویــب شــورای عالــی علمــی ،فرهنگــی و هنــری از جملــه :تقدیرنامــه و جایــزه بــه
مناســبت مــدرس نمونــه کشــوری از طــرف وزیــر آمــوزش و
برنامــه ریــزی رســیده اســت اشــاره کنیــم .ایــن
پــرورش .و تقدیرنامــه و جایــزه بــه مناســبت پژوهشــگر نمونه در
طرح ها عبارتند از:
دانشــگاههای مختلــف در ســال هــای متوالــی و  ...اشــاره کنیــم.
در ایــن شــماره بــرای آشــنایی بیشــتر بــا خانــم پــاک بیــن و
1ـ برنامه کارشناسی تکنولوژی طراحی و دوخت؛
فعالیــت هایــش بــا وی بــه گفتگــو مــی نشــینیم.
2ـ برنامه کاردانی طراحی و دوخت؛

لطفــا ضمــن معرفــی خانــواده ،از تأثیــر آنهــا در
3ـ برنامــه طراحــی لبــاس در دوره کاردانــی بــا چهــار گرایش :زندگــی تــان بگویید؟

طراحــی بافــت ،طراحــی چــاپ ،طراحــی لبــاس کــودک و
ســایزبندی؛
4ـ طراحی برنامه عروسک های نمایشی و غیر نمایشی؛
5ـ طراحی کیف و کفش؛

مــن در یــک خانــواده هنردوســت بــه دنیــا آمــدم .پــدرم اهــل
موســیقی و نقاشــی بــود و بیشــتر در منــزل بــه کار نقاشــی و
طراحــی فــرش مــی پرداخــت .بنابرایــن کودکــی مــن در دنیــای
هنــر ســپری شــد و بــزرگ شــدن در چنیــن محیطــی بــود کــه
مــرا هــم بــه دنیــای بــزرگ هنــر ســوق داد و از همــان ســنین
کــم بــه کارهــای هنــری مــی پرداختــم ولــی همیشــه در کنــار
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هنــر بــه تحصیــل هــم اهمیــت مــی دادم .رفتــار صحیــح پــدر و
مــادر و ســایر خانــواده ،الگــو و راهنمــای زندگــی ام شــد و آنقدر
تأثیرگــذار بــود کــه رفتــار و منــش آنهــا ،باعــث شــکوفایی و
موفقیــت مــن شــد .بــرای همیــن همیشــه احتــرام خاصــی
بــرای آنهــا قائلــم و البتــه ســعی داشــتم در تمــام مــدت زندگــی
ایــن احتــرام را بــه غیــر از خانــواده بــه دیگــران نیــز داشــته
باشــم .فکــر مــی کنــم کــه اگــر خانــواده بــا رفتــاری صحیــح بــا
هــم زندگــی کننــد و تربیــت صحیــح باشــد ،در حالتــی احتــرام
بــه دیگــران حفــظ مــی شــود و مشــکالت اجتماعــی کمتــری
پیــش مــی آیــد.
در دوران نوجوانــی و جوانــی چــه مشــکالتی داشــتید و
چگونــه بــا آنهــا برخــورد مــی کردیــد؟
مشــکالت در زندگــی همــه وجــود دارد و مهــم ایــن اســت
کــه بتوانیــم در برابــر آنهــا بایســتیم و بــا حوصلــه و منطــق
آنهــا را از ســر راه برداریــم .مــن در دوران کودکــی یعنــی
کالس دوم دبســتان پــدرم را کــه از مشــوقین اصلــی زندگــی
ام بــود ،از دســت دادم .مشــکل از دســت دادن پــدر ،احســاس
تنهایــی شــدیدی در مــن بــه وجــود آورد و مدتــی طــول کشــید
تــا توانســتم بــا ایــن پیشــامد روبــه رو شــوم .مــا بچــه هــا و
مــادرم بــا تــاش و کوشــش فــراوان و مبــارزه بــا موانــع زندگــی
توانســتیم بــه نتیجــه الزم از زندگــی مــان برســیم .تمامــی
خواهــر و بــرادران موفــق شــدند بــه تحصیــات عالیــه برســند و
بــه نوعــی بــه کشــور خــود خدمــت کننــد.

چطــور بــا رشــته طراحــی لبــاس آشــنا شــدید ،بیشــتر
در بــاره ایــن رشــته توضیــح دهیــد؟
مــن از ابتــدا بــه لبــاس هــای محلــی عالقــه داشــتم و هنــگام
مطالعــه در بــاره رشــته هــای مختلــف هنــری ،وقتــی بــا ایــن
لبــاس هــای محلــی روبــه رو مــی شــدم ،شــیفته آنهــا مــی
شــدم و کــم کــم بــه ایــن رشــته جلــب شــدم و خوشــبختانه تــا
حــدود زیــادی بــه نتایــج مــورد نظــرم رســیده ام.
رشــته طراحــی پارچــه و لبــاس یکــی از رشــته هــای
کاربــردی اســت و در دنیــا از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار
اســت و دانــش پژوهــان امــروز بــا دریایــی از علــوم مختلــف
روبــه رو هســتند .بنابرایــن تخصــص گرایــی و محدودســاختن
میــدان هــر دانــش ،مربــوط بــه متخصصانــی اســت کــه بتواننــد
در رشــته تخصصــی ،خــط مشــی همــان تخصــص را ترســیم
نماینــد .اکثــر دانشــجویانی کــه بــه ایــن رشــته تمایــل دارنــد،
شــناخت کافــی از قبــل دارنــد و بــا انگیــزه و عالقــه خــاص
ایــن رشــته را انتخــاب مــی نماینــد .در ایــران دوره آن  4ســال،
در آلمــان  7ســال و در ایتالیــا  9ســال مــی باشــد .هــدف از
رشــته طراحــی لبــاس ،تربیــت نیــروی انســانی متعهــد اســت
کــه بتوانــد مســتق ً
ال نقــش طــراح پارچــه و لبــاس را در جامعــه
ایفــا نمایــد .بــا آمــوزش و تعلیمــات در ایــن شــاخه مــی تــوان
بــه تولیــد بــا کیفیــت بــاال ،قیمــت تمــام شــده پاییــن و کارآیــی
مناســب دســت یافــت کــه حاصــل ایــن وضعیــت نیــز حــذف
واردات خارجــی و دســتیابی بــه بازارهــای جهانــی و در نهایــت
کســب یــک بــازار مشــخص و وســیع در دنیــا مــی باشــد.
از آنجایــی کــه رشــته طراحــی لبــاس و پارچــه بــه عنــوان
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خانم پاک بین ،لطفا برای آشنایی
بیشــتر خواننــدگان از تألیفــات و طــرح هــای
پژوهشــی خــود نیــز بگویید؟چهــار کتــاب دارم:

یــک رشــته و خالقیــت فکــری موجــب افتخــار کشــور بــوده
و همیشــه بازگوکننــده خصوصیــات تاریخــی ،اجتماعــی و
فرهنگــی و یکــی از عوامــل مهــم در شناســاندن فرهنــگ و
تمــدن ملــل مختلــف محســوب مــی شــود ،بایــد ســعی نمــود
«طراحــی انــدام»« ،اصــول طراحــی لبــاس»« ،طراحــی الگــو»
تــا از آن بــرای کســب اعتبــار و حیثیــت فرهنگــی در جوامــع
و «ترجمــه و تدویــن ســایزبندی پوشــاک بانــوان» را تألیــف
بیــن المللــی اســتفاده شــود.
کــرده ام و کتــاب «مــوالژ و کتــاب تدابیــر خطــی» هــم در
دســت چــاپ اســت.

در خصوص رشته طراحی لباس

فعالیــت هایــی در زمینــه تدویــن اصــاح و اســتاندارد مهــارت
تعــدادی طــرح پژوهــش از جملــه :لبــاس آتــش نشــانان
و آمــوزش داشــته ایــد ،لطفــا در مــورد آنهــا بیشــتر توضیــح وزارت کشــور ،ســال 79؛ لبــاس بســیج دانــش آمــوزی در ایــران،
دهیــد.
ســال 80؛ لبــاس دانــش آموختــگان بــرای وزارت علــوم ،ســال
80؛ لبــاس دانــش آموختــگان بــرای دانشــگاه شــهید بهشــتی،
1ـ تهیــه و تدویــن اســتاندارد مهــارت و آمــوزش شــلواردوز ،ســال 80؛ لبــاس ســازمان بحــران هــای شــهری ،ســال 81؛ و ...
ســال  ،77کــد بیــن المللــی 8/91/34؛
را انجــام داده ام.
2ـ تهیــه و تدویــن اســتاندارد مهــارت و آمــوزش کاپشــن دوز،
ســال  ،77کــد بیــن المللــی .7/91/42
چنــد مقالــه بــا عنــوان هــای «اثــر روانــی رنــگ در پوشــاک
کــودکان» در مجلــه آوا؛ «دریچــه ای بــه برنامــه هــای آموزشــی
علمــی کاربــردی» در فصــل نامــه پژوهشــی ،فرهنگــی ،هنــری
جلــوه هنــر؛ «مــروری بــر دســتاوردهای کارگاه آموزشــی،
ســوزن دوزی ،بافــت ،تاپســتری و رنگــرزی مقــاوم پارچــه ایــران
و پاکســتان در مجلــه جلــوه هنــر و «علــوم و تکنولــوژی پوشــاک
و نســاجی» را نیــز نوشــته و بــه چــاپ رســانده ام.

تهیــه و تدویــن اســتاندارد مهــارت و آمــوزش نــازک دو ِز
زنانــه ،ســال 76؛ راســته دوز ،ســال 77؛ ضخیــم دوز ،ســال
76؛ ضخیــم دوز مردانــه ،ســال 77؛ نــازک دوز مردانــه ،ســال
77؛ بچــه گانــه و دخترانــه دوز ،ســال 77؛ شــلواردوز صنعتــی،
ســال 81؛ پیراهــن مردانــه و شــومیزه دوز صنعتــی ،ســال
81؛ مقدمــات صنعتــی ،ســال 81؛ و تهیــه و تدویــن روپــوش،
ربدوشــامبر ،کــت و پیژامــا ،ســارافون ،ســربند و پیــش بنــددوز،
وضعیــت رشــته طراحــی لبــاس در حــال حاضر
ســال  ،77کــد بیــن المللــی .7/91/47

چگونه اســت؟

وضعیــت ایــن رشــته نســبت بــه ســابق مناســب تــر اســت
و هــم اکنــون بــا تغییراتــی کــه در برنامــه داده شــده ،وضــع
مناســب تــر و آینــده بهتــری را بــرای آن پیــش بینــی مــی
کنیــم.
از طرفــی ســعی گردیــده تــا ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت
نزدیــک تــر شــود تــا دانشــجویان بــه عنــوان نیرویــی متعهــد
و متخصــص بــا توانایــی کامــل وارد بــازار کار شــوند و بتواننــد
در بخــش مناســب خــود بــه فعالیــت الزم بپردازنــد و طراحــی
پارچــه و لبــاس ،راهــی بــه ســوی بازارهــای جهانــی بیابــد و
صــادرات کشــور افزایــش پیــدا کنــد.

رشــته دانشــگاهی طراحــی پارچــه و لبــاس در
حــال حاضــر چــه مشــکالتی دارد؟

متأســفانه در حــال حاضــر ایــن رشــته در ایــران فقــط تــا
مقطــع کارشناســی ادامــه مــی یابــد .در حالــی کــه بســیاری از
دانشــجویان مایــل هســتند ،تحصیــات خــود را بیــش از ایــن
مقطــع ادامــه دهنــد پــس بــرای ادامــه تحصیــل بــه کشــورهای
دیگــر مــی رونــد و ایــن روشــن اســت کــه وقتــی تحصیــات
خــود را در ســایر کشــورها در ایــن رشــته ادامــه دهنــد دیگــر
نمــی تواننــد طراحــی پارچــه و لبــاس را بــا محتــوای فرهنگــی
و ســنتی کشــور خودمــان بیاموزنــد ،پــس در اینجــا از مســئولین
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محتــرم تقاضــا دارم کــه در زمینــه برنامــه ریــزی جهــت ادامــه
تحصیــات دانشــجویان چــاره ای بیندیشــند.
از طرفــی آقایــان بســیاری در ایــران مایــل هســتند تــا
تحصیــات دانشــگاهی خــود را در ایــن زمینــه ادامــه دهنــد
و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رشــته در حــال حاضــر فقــط
مختــص خانــم هاســت و آقایــان علــی رغــم داشــتن توانایــی و
اســتعداد خــود از تحصیــل در ایــن رشــته محــروم هســتند.
با نگاهی به طراحی های لباس
دانشــجویان ،بیشــتر بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن
طراحــی هــا متمایــل و یــا کپــی بــرداری از طراحــی
هــای خارجــی اســت .نظــر شــما در ایــن مــورد
چیســت و چــرا دانشــجویان از فرهنــگ رفتــاری و
پوششــی کشــور خودمــان الهــام نمــی گیرنــد؟
وقتــی دانشــجوی طراحــی پارچــه و لبــاس وارد دانشــگاه
مــی شــود ،بــا پیــش زمینــه ای نادرســت شــروع بــه کار مــی
کنــد چــون او در پیــش از ورود بــه دانشــگاه ،بیشــتر از طراحــی
هــای خارجــی کپــی کــرده و ایــن بــه دلیــل برتــر دیــدن آنهــا
اســت .ولــی در دانشــگاه بــا یــک ســری لبــاس و واحدهــای
ســنتی و نقــوش تزئینــی اصیــل ایرانــی روبــه رو مــی شــود و
تــازه بــا رفتــن بــه محیــط هــای فرهنگــی مرتبــط و الهــام از
نقــوش ایرانــی و خالقیتــی کــه توســط اســتادان شــکوفا مــی
شــود شــروعی تــازه مــی یابــد و خــود را پیــدا مــی کنــد و بــا
ذهنیتــی قــوی و اصیــل و ابتــکاری نــو ،طــرح هایــی زیبــا و

مناســب بــا فــرم هــای رفتــاری و بدنــی کشــورمان مــی آفرینــد.
مــا در کشــورمان تنــوع طــرح زیــادی داریــم .بــه طــور مثــال
فقــط در کرمانشــاه  40تــا  50نــوع لبــاس متفــاوت داریــم .مــا
مــی توانیــم بــرای دانشــجویان مــان ایــن دریچــه هــا را بــاز
کنیــم تــا فکــر نکننــد کــه مــا در زمینــه طراحــی پارچــه و
لبــاس کمبــودی نســبت بــه ســایر کشــورها داریــم .در حالــی
کــه کشــور مــا ایــن گرایــش هــا را از گذشــته ای بســیار دور
داشــته و موفقیــت او در آن دوران شــهره عــام و خــاص در
جهــان گشــته اســت .در اینجــا مــن بــاز هــم یــادآوری مــی
کنــم کــه بــرای رشــد و پیشــرفت ایــن رشــته مــا نیازمنــد
همــکاری فــراوان صنعــت و دانشــگاه هســتیم و مســئولین ذی
ربــط بایــد ایــن زمینــه را فراهــم کننــد تــا ایــن رشــته دوبــاره
بــه جایــگاه مناســب خــود برســد.
لطفــا بــه تعــدادی از فعالیــت هــای علمی،اجرایــی
خــود نیــز اشــاره کنیــد؟
از فعالیــت هایــم مــی توانــم بــه طراحــی مجلــه شــاهد
بانــوان ،مســئول کمیتــه برنامــه ریــزی گــروه هنــر دفتــر امــور
مــدارس عالــی و برنامــه ریــزی ،مســئول کمیتــه برنامــه ریــزی
وزارت کشــور ،مســئول کمیتــه برنامــه ریــزی وزارت کار ،دبیــر
جلســات کار و دانــش ،عضــو کمیتــه تخصصــی دفتــر تألیــف و
تحقیــق وزارت آمــوزش و پــرورش ،عضــو کمیتــه فنی مســابقات
علمــی در رشــته طراحــی و دوخــت ،رئیــس انیســتیتو طراحــی
لبــاس دانشــکده شــریعتی و مدیــر گــروه طراحــی پارچــه و
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لبــاس دانشــکده هنــر و  ...اشــاره کنــم.

نظرتــان راجــع بــه ازدواج چیســت و فعالیــت خانواده و روابط صحیح بین اعضای
هــای کاری و مســئولیت هــای منــزل را چگونــه آن چه تأثیراتی دارد؟
هــدف از تربیــت کــردن فرد ،بــرای زندگــی کــردن در اجتماع
در کنــار هــم پیــش مــی بریــد؟
ازدواج یــک مســئله بســیار جــدی در زندگــی اســت و باعــث
تکامــل انســانی مــی شــود ولــی یــک ازدواج موفــق را در ایثــار،
گذشــت ،محبــت ،فــداکاری و در نهایــت شــانس مــی بینــم.
خوشــبختانه در منــزل مــا مشــکلی وجــود نــدارد چــون بــا یــک
برنامــه ریــزی درســت کارهــا پیــش مــی رونــد .همیشــه تربیــت
فرزندانــم برایــم مهــم بــود و اگــر مســئولیت هــای خــارج از
منــزل ،خدشــه ای بــه آن وارد مــی کــرد از شــدت آنهــا مــی
کاســتم و بــه وظایــف مــادری و همســری ام بیشــتر رســیدگی
مــی کــردم.

اســت و بایــد رعایــت حقــوق همــه انســان هــا در آن منظــور
شــود و همیــن طــور رعایــت انصــاف و احتــرام در برخــورد،
انجــام وظایــف متقابــل افــراد نســبت بــه هــم ،همــکاری و
مشــارکت در امــور اجتماعــی ،تعــاون در کار خیــر ،فــداکاری،
ایثــار ،خیرخواهــی نســبت بــه عامــه ،از جملــه امــوری اســت
کــه پایــه ریــزی آنهــا در خانــواده شــکل مــی گیرد.یکــی از
شــرایط الزم و ضــروری بــرای تربیــت و رشــد کــودک ،امنیــت
اســت .خانــه بایــد محلــی پــر از صفــا و صمیمیــت بــرای طفــل
باشــد .والدیــن نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای کــودک هــم که
شــده بایــد الگــوی مهــر و صفــا باشــند و چهــره آرام زندگــی را
آلــوده و مشــوش نکننــد و خالصــه اینکــه خانــه و خانــواده بــه
عنــوان یــک اصــل تأثیرگــذار در زندگــی همــواره بایــد از روحــی
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متعــادل و آرام در جهــت انســان ســازی صحیــح باشــد بــه دور از
هــر گونــه خطــا و آلودگــی.
یک جوان موفق را چه کسی می دانید؟
جــوان موفــق فــردی اســت کــه از تمــام لحظــات زندگــی
بــه خوبــی اســتفاده کنــد ،باخــدا و باایمــان باشــد و بــه فکــر
پیشــرفت علــم و زندگــی باشــد .وقــت خــود را بــه بطالــت
نگذرانــد و در انتخــاب دوســتی هایــش دقــت نمایــد و بــا توجــه
بــه اســتعدادهایش مســیر و رشــته ای مناســب خــود انتخــاب
کنــد و بــا عالقــه و پشــتکار بــه ســوی هدفــش حرکــت کنــد
تــا بــرای اجتمــاع فــرد مفیــدی باشــد .تربیــت صحیــح داشــته
باشــد کــه بتوانــد الگــوی مناســبی بــرای نســل بعــد باشــد؛
ســخت کــوش ،تالشــگر و متعهــد در کارش باشــد؛ بســیار فکــر
کنــد و از قــدرت و خالقیــت نیــز برخــوردار باشــد و مهــم تــر
آنکــه بتوانــد بــا انتخــاب ،هــدف اصلــی و کلــی زندگــی کــه
همــان رســیدن بــه کمــال اســت کارهــا و فعالیــت هــای دیگرش
را نیــز تحــت حمایــت آن هــدف قــرار دهــد تــا همیشــه فــردی

مناســب و مفیــد بــرای اجتمــاع و اطرافیانــش باشــد.

_صدیقــه پاکبیــن ،طــراح برتــر لبــاس و پیشکســوت
کشــور کــه  ۸۰مانتــوی زنانــه ،کــت و کاپشــن مردانــه را بــا دو
برنــد پاکبیــن و برنــد حیــات مــد پاکبیــن روز گذشــته در
س پــاالس بــه نمایــش عمــوم گذاشــته بــه
ســالن هتــل اســپینا 
«ابتــکار» میگویــد« :هــدف از ایــن برنامــه ارائــه کالکش ـنهای
متفاوتــی از مانتوهایــی مــدرن بــا تلفیقــی از دوختهــای تزئینی
ســنتی از جملــه ســوزندوزی ،بــا طرحهــای ایرانــی و خطــوط
هندســی و نقشهــای ســنتی ،تلفیقــی از رنگهــا پارچههــا و
دس ـتبافتهای ســنتی ایرانــی در کنــار یکدیگــر بــوده اســت.
لباسهایــی کــه همــه ذائقههــا از جملــه جوانــان و نوجوانــان
را در برگیــرد ».او بــا بیــان اینکــه؛ کــودکان مــا بایــد از ابتــدا
بــا نحــوه لبــاس پوشــیدن و انتخــاب لباسهایــی کــه ســنت و
هویــت ایرانــی را در خــود دارنــد ،آشــنا شــوند،
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مراســم افتتاحیــه و اختتامیه اولین جشــنواره
مــد و لبــاس ایرانــی اســامی پاییز 99
امــروزه طراحــی  ،تولیــد و مصــرف لبــاس یــک نیــاز اولیــه و در ایــن رشــته فراهــم آیــد.
طبیعــی انســانها نیســت بلکــه بــا توســعه صنعتــی کشــورهای
دوره کاردانــی حــر فــه ای طراحــی لبــاس در گــروه فرهنــگ
پیشــرفته و ارتقــاء کمــی و کیفــی در امــر طراحــی و تولیــد
متنــوع و صــادرات انــواع لبــاس و اثــر گــذاری بــر فرهنــگ و و هنــر بــا هــدف تربیــت طراحــان حرفــه ای و متعهــد ایجــاد
اقتصــاد ســایر کشورها،ســاالنه عوایــد ارزی قابــل توجهــی را شــده اســت.
هــدف ایجــاد ایــن رشــته  ،تربیــت نیــروی انســانی کاردانــی
عایــد آنهــا مــی ســازد.از ایــن رو در طراحــی و تولیــد متنــوع
و بهینــه انــواع لبــاس بــا اهــداف چنــد منظــوره و در جهــت اســت کــه عــاوه بــر همــکاری در امــر طراحــی لبــاس در ارتباط
تامیــن نیــاز کشــور و نیــز مبتنــی بــر خصوصیــات فرهنگــی و بــا متخصصیــن ایــن رشــته مــی توانــد مســتقال نقــش عملــی
اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع و کاربــرد انهــا در برنامــه نمایشــی در امــور اجرایــی و سرپرســتی بخشــهای مختلــف کارگاه هــا و
 ،ســینمایی  ،تلویزیونــی و همچنیــن تســریع در رونــد توســعه کارخانجــات تولیــد و طراحــی لبــاس را ایفــا نمایــد.
بــا توجــه بــه گســترش جمعیــت کشــور و نیــاز روز افــزون
صــادرات از طریــق تهیــه و تنظیــم و اجــرای برنامــه هــای
بــه توســعه و ترویــج هنــر در جامعــه  ،تهیــه برنامــه هــای
آموزشــی مناســب بســیار ضــروری اســت.
لــذا بــا توجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده در روشــهای اموزشــی مناســب در زمینــه هــای مختلــف هنــری از جملــه
ســنتی و لــزوم ایجــاد تحــول و جایگزینــی روشــهای جدیــد  ،رشــته طراحــی لبــاس ضــرورت دارد.امــروزه طراحــی  ،تولیــد و
اقدامــات الزم در تهیــه و ارائــه برنامــه اموزشــی رشــته طراحــی مصــرف لبــاس صرفــا در محــدوده طــرح نیــاز اولیــه و طبیعــی
لبــاس بعمــل آمــد .در برنامــه ریــزی درســی ایــن رشــته اهتمام انســانها نیســت بلکــه بــه عنــوان یــک دانــش وســیع و مبتنــی
شــده اســت کــه بــا مجموعــه ای از دروس مرتبــط و هماهنــگ و بــر تامیــن نیــاز هــا و خصوصیــات فرهنگــی  ،اجتماعــی،
رعایــت مــوارد مهمــی از قبیــل :فیزیــک بــدن /ســن /قــد /وزن اقتصــادی  ،جوامــع و بــکار گیــری ان در برنامــه هــای نمایشــی
و....موجبــات نربیــت و تامیــن نیــروی انســانی کاردان و کارآمــد و ســینما و تلویزیــون مــورد توجــه اســت.
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نگــرش اقتصــادی و فرهنگــی بــه پوشــاک و تــاش در ارائــه
طرحهــای متنــوع و بهبــود کیفــی و کمــی لبــاس  ،ایــن امــر را
بــه یــک صنعــت (هنر)تبدیــل و منجــر بــه پیشــرفت چشــمگیر
آن در جهــان شــده اســت .لــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و نیــاز
کشــور و لــزوم امــوزش و تربیــت نیروی انســانی مبتکــر و کاردان
مــورد نیــاز کارگاهــا و کارخانجــات طــراح و تولیــد لبــاس کــه با
رعایــت خصوصیــات فرهنگــی جامعــه اســامی بتوانــد موجبــات
توســعه ایــن رشــته را فراهــم آورد اقــدام الزم در تهیــه ایــن
برنامــه در قالــب نظــام مصــوب امــوزش هــای علمــی کاربــردی
بــه عمــل امــده اســت.
بــر همیــن اســاس دانشــگاه علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر
واحــد  11تهــران بزرگتریــن دانشــگاه مهارتــی ایــران بــرای
شــناخت ومعرفــی ایــن رشــته بــه عالقــه منــدان و همچنیــن
بــه نمایــش گذاشــتن هنــر دانشــجویان طراحــی دوخــت مرکــز
تصمیــم گرفتنــد اولیــن جشــنواره مــد ولبــاس ایرانــی اســامی
را برگــزار کننــد.
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اگــر شــما هــم ماننــد ســایر کارآفرینــان بــه راه اندازی
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ماشــین آالت مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی تولیــدی
پوشــاک

اگــر بــه کســب و کار در زمینــه تولیــد پوشــاک عالقمنــد
هســتید ،خبــر خوبــی برایتــان داریــم .مــی خواهیــم
بــه ســوال رایجــی کــه همــه در مــورد ماشــین آالت
و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تولیــد پوشــاک مطــرح
مــی نماینــد پاســخ دهیــم .یکــی از ایــن ســواالت
ایــن اســت« :مــن مــی خواهــم کار تولیــد پوشــاک را
در مقیاســی محــدود آغــاز کنــم .چــه دســتگاه هایــی
را بایــد بــرای راه انــدازی کارخانــه خــود خریــداری
کنــم؟».
آشــنایی صــرف بــا ماشــین آالت دوخــت بــرای راه
انــدازی کســب و کاری در زمینــه تولیــد پوشــاک
کافــی نیســت .شــما بــه ماشــین آالت بــرش ،ماشــین
آالت پــرس ،ماشــین هــای شستشــو و دســتگاه هــای
دیگــری نیــز نیازمنــد هســتید.

ماشــین آالتــی کــه بــرای شــروع کار در زمینــه
تولیــد پوشــاک ضــروری اســت:
 -۱ماشین آالت دوخت

بایــد ماشــین آالت خیاطــی را بــا توجــه بــه عملیــات
دوختــی (ســاختار درز) کــه در طراحــی لبــاس مــورد

اســتفاده قــرار مــی گیــرد انتخــاب کنیــد .ممکــن اســت
چندیــن گزینــه بــرای انتخــاب یــک دســتگاه دوزندگــی
بــرای دوخــت یــک درز خــاص وجــود داشــته باشــد .امــا
در زمــان تولیــد انبــوه بایــد بــه ســرعت تولیــد و کیفیــت
دوخــت نیــز توجــه نماییــد .براســاس ایــن دو عامــل بایــد
چــرخ خیاطــی مناســب را بــرای کار خــود انتخــاب کنیــد.
اگــر قصــد داریــد کار خــود را بــا تولیــد اقالمــی اساســی
ماننــد پیراهــن و شــلوار و بــا حداقــل تعــداد ماشــین آالت
شــروع نماییــد بایــد یــک ماشــین دوخــت زنجیــری و
یــک ماشــین ســردوز (دســتگاه اورالک) خریــداری کنیــد.
اگــر بــه یــک خیاطــی نزدیــک خانــه خودتــان مراجعــه
کنیــد ،قطعـ ًا ایــن دســتگاه هــا را مشــاهده خواهیــد کرد.
آنهــا از قیچــی دســتی بــرای بــرش پارچــه و از پــرس
دســتی بــرای اتــو کــردن لبــاس هــا اســتفاده مــی کننــد.
خیــاط هــای ســنتی بیشــتر از چــرخ هــای خیاطــی
دوخــت زنجیــری اســتفاده مــی کننــد .امــا توصیــه مــی
کنیــم بــرای تولیــد انبــوه از چــرخ هــای خیاطــی صنعتــی
اســتفاده نماییــد.
به عنوان مثال:
بــرای تولیــد تــی شــرت بــه صــورت انبــوه بــه دســتگاه
هایــی ماننــد دســتگاه دوخــت زنجیــری تــک ســوزنه،
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دســتگاه اورالک و دســتگاه دوخــت زنجیــری تخــت
نیــاز داریــد.
بــرای تولیــد شــلوار اســترچ بــه ماشــین هایــی ماننــد
اورالک و دســتگاه دوخــت زنجیــری تخــت نیازمنــد
هســتید.
بــرای تولیــد پیراهــن بــه دســتگاه هــای دوخــت
زنجیــری تــک ســوزنه ،دســتگاه ســوراخ کــن دکمــه
اورالک و دســتگاه هــای دوخــت دکمــه نیــاز داریــد.
اینهــا حداقــل تعــداد دســتگاه هایــی اســت کــه شــما
مــی توانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد.
بــا افــزودن ماشــین آالت خــاص عملکــردی مــی
توانیــد ایــن لیســت را گســترش دهیــد .فرامــوش
نکنیــد دســتگاه هایــی کــه شــما نیــاز داریــد کامــ ً
ا
بــه ســبک محصــوالت تولیدیتــان بســتگی دارنــد.
در تولیــد پوشــاک نیــز ماننــد تولیــد ســایر محصــوالت
بــه دلیــل وجــود تنــوع در طراحــی محصــوالت ،انــواع
مختلــف چــرخ هــای خیاطــی مــورد نیــاز اســت.
بــرای تولیــد یــک تــی شــرت بــا یــک اســتایل خــاص
ممکــن اســت بــه دســتگاه هایــی ماننــد دســتگاه
دوخــت زنجیــری دو ســوزنه یــا دســتگاه دوخــت
زنجیــری چنــد ســوزنه نیــاز داشــته باشــید .دســتگاه
اورالک مجهــز بــه ضامــن پشــتی ،دســتگاه ســوراخ
کــن دکمــه ،دســتگاه اتصــال قــزن قفلــی یــا ماشــین
دوزندگــی زیگــزاگ تنهــا بخشــی از دســتگاه هایــی
اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه آنهــا نیــاز خواهیــد
داشــت .در ســری ماشــین هــای اورالک ،دســتگاه
هــای ســه رشــته ای ۴ ،رشــته ای و  ۵رشــته ای وجــود
دارنــد .ممکــن اســت بــرای تولیــد تــی شــرت بــه ایــن
ســه نــوع ماشــین اورالک هــم احتیــاج پیــدا کنیــد.
بهتریــن روش بــرای تصمیــم گیــری در مــورد خریــد
دســتگاه هــای مــورد نیــاز ،جمــع آوری نمونــه محصول
و بررســی جزئیــات ســاخت آنهــا (ســاخت درز) ،و

انتخــاب دســتگاه هــای مناســب براســاس آنهاســت.
ضمن ـ ًا ممکــن اســت شــما چندیــن محصــول را بــرای
پــروژه خــود (تولیــد پوشــاک) انتخــاب کــرده باشــید.
در ایــن صــورت مــی توانیــد از برخــی از ماشــین آالت
بــرای دوخــت محصــوالت مختلــف اســتفاده کنیــد.
اگــر در ایــن زمینــه تــازه کار هســتید و فقــط داشــتن
نمونــه لبــاس نمــی توانــد بــه شــما در تهیــه لیســت
ماشــین آالت مــورد نیــاز کمــک کنــد ،بهتــر اســت
بــرای شــناخت دســتگاه هایــی کــه بــرای پــروژه خــود
نیــاز داریــد بــا مــا متخصصــان ایــن حــوزه تمــاس
بگیریــد .ســعی کنیــد نــام محصــوالت و طــرح هایــی
کــه در دســته بنــدی هــای محصولــی قصــد تولیــد
آنهــا را داریــد ،کامــ ً
ا مشــخص کنیــد.
امــروزه بیشــتر از چــرخ هــای خیاطــی اتوماتیــک و
نیمــه اتوماتیــک در قســمت دوخــت اســتفاده مــی
شــود؛ مثــل دســتگاه ســاخت جیــب پشــتی شــلوار
جیــن (بــه منظــور تــا کــردن لبــه هــای جیــب و
ســجاف کــردن آنهــا) ،دســتگاه دوخــت جیــب و
دســتگاه اتوماتیــک برجســتگی حاشــیه جیــب کــه
در تولیــد شــلوار و کاپشــن مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیــرد.
 -۲ماشین آالت و تجهیزات برش
بــه منظــور بــرش اجــزاء لبــاس از قــواره هــای پارچــه،
دســتگاه هــای بــرش زیــادی وجــود دارنــد؛ مثــل
قیچــی هــای دســتی ،ماشــین آالت بــرش تیغــه ای
مــدور ،ماشــین آالت بــرش تیغــه ای تخــت ،ماشــین
آالت بــرش تیغــه ای نــواری و ماشــین آالت بــرش
کامپیوتــری .بایــد براســاس ظرفیــت یــا نیــاز روزانــه
تولیــد یــک ابــزار متحــرک بــرای بــرش پارچــه
انتخــاب کنیــد .بــه عنــوان مثــال اگــر قصــد داریــد
روزانــه  ۵۰عــدد پیراهــن تولیــد نماییــد ،بایــد حداقــل
نیــاز روزانــه تــان را بــرش زده و آمــاده کنیــد .بــرای
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بــرش برخــی از قســمت هــای لبــاس هــا تنهــا بــه
یــک ماشــین بــرش تیغــه ای مــدور نیــاز داریــد .البتــه
مــی توانیــد از دســتگاه بــرش تیغــه ای مســتقیم و
قیچــی دســتی نیــز اســتفاده کنیــد.

هــای مــورد نیــاز (مثــل کاهــش یــا افزایــش مقــدار
ســوخت)
 -۳تنظیــم مناســب دســتگاه (مثــل تغییــر تنظیــم
شــیرهای ســوخت)

بــرای اتــو کــردن لباســها بــه منظــور رفــع چیــن و
چــروک هــای پارچــه و دادن ظاهــری شــکیل و زیبــا
بــه آنهــا بــه ماشــین آالت پــرس نیازمنــد هســتید.
مــی توانیــد از دســتگاه پــرس دســتی (پــرس بخــار)
اســتفاده کنیــد و یــا مــی توانیــد یــک کارگاه پــرس
کــه مجهــز بــه یــک میــز خــا و دیــگ بخــار داخلــی
اســت را نصــب نماییــد .تجهیــزات دیگــری نیــز ماننــد
دســتگاه تشــخیص لکــه ،دســتگاه زدن نــخ هــای
اضافــی و ماشــین لباسشــویی بــرای پرداخــت لبــاس
مــورد نیــاز هســتند.
زمانیکــه طــرح کســب و کار خــود را آمــاده کردیــد
و یــا در مرحلــه آمــاده ســازی طــرح کســب و کار
خــود هســتید مــی توانیــد بــا تامیــن کننــدگان
چــرخ خیاطــی تمــاس بگیــرد تــا از بــازار و چنــد و
چــون خریــد ایــن دســتگاه هــا مطلــع شــوید .قطع ـ ًا
آنهــا لیســتی از چــرخ هــای خیاطــی مــورد نیــاز را در
اختیارتــان قــرار خواهنــد داد

بــه طــور کلــی کنتــرل شــامل  ۳بخــش اســت :انــدازه
گیــری ،محاســبه ،تنظیــم .ماشــین آالت در طــول فرآینــد
تکامــل قدرتمندتــر ،ســریع تــر و دقیــق تــر شــدند؛ از
ایــن رو دیگــر کنتــرل انســان بــا وظایــف آنهــا ســازگار
نبــود .در ایــن برهــه از زمــان کنتــرل ماشــین آالت توســط
ماشــین هــای دیگــر بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــد .ایــن
کنتــرل چیــزی اســت کــه از آن بــه اتوماســیون تعبیــر
مــی شــود .در واقــع مطالبــی کــه گفتیــم بــه ســادگی
سرگذشــت اتوماســیون را بــه تصویــر مــی کشــیدند .مــا
مــی توانیــم دربــاره اتوماســیون مطالعــه کنیــم و قادریــم
اتوماســیون چــرخ هــای خیاطــی مــورد اســتفاده در صنعت
پوشــاک را اجرایــی کنیــم .در ایــن زمینــه اولیــن کار تجزیه
و تحلیــل اســت و مرحلــه بعــد چیــزی نیســت بــه جــز
یکپارچگــی .اتوماســیون چیــز غریبــی نیســت ،مــی تــوان
آن را در زندگــی فــردی انســان هــا ،در صنعــت ،در ماشــین
آالت و در بســیاری از سیســتم هــای خــودکار مشــاهده
کــرد .مــا بــا چنیــن سیســتمی روبــرو هســتیم کــه در آن
اتوماســیون توســط دســتگاه هــای اتوماتیــک ماشــین آالت
اجرایــی مــی شــود .در ادامــه مطلــب چندیــن نمونــه از
اتوماســیون چــرخ هــای خیاطــی آورده شــده اســت.

 -۳ماشین آالت و تجهیزات پرداخت کاری

اتوماســیون چــرخ هــای خیاطــی در صنعــت
پوشــاک

در دوران باســتان مــردم بــا دستهایشــان کار مــی
کردنــد .آنهــا هــر کاری را بــدون داشــتن هیــچ کمکــی
انجــام مــی دادنــد .بعدهــا شــروع بــه انجــام کارهــای
ســاده (و بعــدا ً پیچیــده تــر) کردنــد ،کــم کــم ماشــین
آالتــی مثــل چــرخ هــای آبــی بــرای بیــرون آوردن آب
از چــاه هــا و کانــال هــا بــه خدمــت گرفتــه شــدند،
از آســیاب هــای بــادی و آبــی بــرای آســیاب ذرت و
گنــدم اســتفاده مــی شــد.
انســان هــا ســپس از نیــروی حیوانــات بهــره گرفتنــد
و از قــدرت آنهــا بــرای بــه کار انداختــن ماشــین
آالت ،وســایل نقلیــه و غیــره اســتفاده کردنــد .در
قــرن ششــم ماشــین آالت قــادر بــه انجــام بســیاری
از کارهــا بودنــد .ماشــین آالت بخــار انــرژی مکانیکــی
را بــه همــه ماشــین هــا مــی رســاندند .در ایــن زمــان
انســان هــا مجبــور شــدند ماشــین هــا را کنتــرل
کننــد .کنتــرل بــه چــه معناســت؟
کنتــرل شــامل برخــی فعالیــت هــا اســت کــه عبارتنــد
از:
 -۱مشــاهده پدیــده هــا (مثــل ســرعت ماشــین ،فشــار
بخــار ،دمــای آب و غیــره)
 -۲محاســبه (یــا تصمیــم گیــری) در مــورد فعالیــت

کنتــرل خــودکار پایــه دوخــت چــرخ هــای خیاطی
صنعتی

محــرک نیــروی الکترومغناطیســی در یــک چــرخ خیاطــی
راســته دوز صنعتــی قــرار داده شــده اســت .یــک سیســتم
کنتــرل رایانــه محــور بــرای پیــاده ســازی یــا کنتــرل
نیــروی ســرعت متغیــر ،کنتــرل حلقــه بســته و یــا تقلیــد
از یــک سیســتم ســنتی بــا نیــروی ثابــت طراحــی شــده
اســت .مقــدار حداکثــر جابجایــی پایــه دوخــت انــدازه
گیــری مــی شــود و در شــرایط دوزندگــی مربوطــه مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیــرد ،و کیفیــت درز نیــز
ارزیابــی مــی شــود .سیســتم کنتــرل پیشــنهادی امــکان
تنظیــم اتوماتیــک و انطبــاق نیــرو بــا تمامــی حــاالت
دوخــت را فراهــم مــی کنــد ،ضمنــ ًا حمــل و جابجایــی
مــواد را در ســرعت هــای پاییــن آســان تــر مــی نمایــد،
بــدون اینکــه عملکــرد تغذیــه در ســرعت هــای بــاال بــا
تهدیــد مواجــه شــود.
در ضمــن ممکــن اســت از سیســتم کنتــرل حلقــه بســته
بــه عنــوان یــک سیســتم آموزشــی بــرای کنتــرل مــوارد
وابســته بــه ســرعت اســتفاده شــود .بــه دلیــل نیــاز بــه
کنتــرل مســتقیم نیــرو یــک شــیر برقــی بــا نیــروی
متناســب بــه جــای انــواع دیگــر محــرک انتخــاب مــی
شــود؛ زیــرا در بــازه وســیعی ،ضربــات نیــرو بــا جریــان
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ورودی متناســب اســت 60 .حداکثــر نیــروی اســمی
 65نیوتــن ،حداکثــر (جابجایــی) ضربــه  6میلــی متــر
(براســاس رفتــار نیــروی متناســب تــا  3میلیمتــر
باالتــر نیــز تضمیــن مــی شــود) و زمــان پاســخ پلــه
ای حــدود  50میلــی ثانیــه را نشــان مــی دهــد .زمــان
پاســخ در برگــه مشــخصات فنــی ذکــر نشــده اســت و
مقــدار آن توســط تولیــد کننــده مشــخص مــی گــردد.
ایــن مقــدار یــک پارامتــر اساســی اســت کــه حتمــ ًا
بایــد در نظــر گرفتــه شــود .ایــن پارامتــر زمــان مــورد
نیــاز محــرک بیــن  10تــا  90مقــدار خروجــی نهایــی را
پــس از یــک تغییــر ســریع (گام ماننــد) جریــان ورودی
انــدازه گیــری مــی کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســرعت دوخــت چــرخ خیاطــی
حداکثــر  4000کــوک در دقیقــه اســت ،لــذا هــر کــوک
حــدود  15میلــی ثانیــه طــول مــی کشــد و ایــن بــدان
معنــی اســت کــه محــرک تنهــا پــس از  3کــوک
قــادر اســت تــا بــه مقــدار نهایــی دلخــواه برســد.
ضمنــ ًا ممکــن اســت بــه همیــن دلیــل بــرای برخــی
از مشــکالت در هنــگام تغییــرات شــدید ســرعتی
فکــری شــود .هنــوز هــم ایــن نــوع محــرک هــا در
حــال گذرانــدن آزمایشــات اولیــه هســتند ،بــا ایــن

حــال در زمــان اســتفاده از شــیر برقــی نیــرو کــه بــه
صــورت مســتقیم بــه میلــه پایــه دوخــت متصــل شــده
اســت نتایــج ضعیفــی مشــاهده مــی شــود؛ بــه همیــن
دلیــل تنظیمــات آن اصــاح شــده و یــک فنــر نیــز در
آن جایگــذاری گردیــده اســت .بنابرایــن محــرک مثــل
سیســتم قبــل از کشــش فنــر تغییــر مــی کنــد .در
ایــن پیکربنــدی محــرک مــی توانــد حداکثــر نیرویــی
در حــدود  33نیوتــن تولیــد کنــد (ایــن نیــرو براســاس
حداکثــر ضربــه محــرک و ثابــت فنــر محاســبه شــده
اســت) .بــه منظــور کنتــرل سیســتمی کــه در سیســتم
مهندســی توســعه یافتــه ،یــک رایانــه بــه تابلــوی
جمــع آوری اطالعــات و نــرم افــزار 6251-مجهــز شــده
اســت .در ضمــن سیســتم مهندســی بــه دلیــل انعطــاف
پذیــری فــوق العــاده در تولیــد نمونــه اولیــه سیســتم
کنتــرل کننــده بــه عنــوان ابــزاری بــرای توســعه
انتخــاب گردیــده اســت.
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معرفی پارچه ساتن
پارچــۀ ســاتن احســاس براقــی ،لوکــس بــودن ،و نرمــی
را القــا مــی کنــد .لبــاس هایــی کــه بــا ایــن پارچــه
دوختــه مــی شــوند ماننــد لبــاس هــای عروســی و یــا
لبــاس هــای تجمالتــی ،بســیار زیبــا و بــا دوام هســتند.
بســیاری از افــراد تصــور مــی کننــد پارچــه ابریشــمی
شــبیه بــه پارچــه ســاتن اســت.
امــا پارچــه ابریشــمی برخــاف ســاتن ،محصولــی
طبیعــی اســت.
اشــتباه رایــج دیگــری کــه افــراد در رابطــه بــا ایــن دو
نــوع پارچــه دارنــد ایــن اســت کــه تصــور مــی کننــد
ســاتن فقــط یــک نــوع پارچــه اســت.
ســاتن بــه بافتــی گفتــه مــی شــود کــه پارچــه از آن
ســاخته مــی شــود.
بســیاری از پارچــه هایــی کــه بــا ســاتن تولیــد مــی
شــوند ممکــن اســت خودشــان ســاتن نباشــند.
مثــا پارچــۀ اطلــس نمــا یــا ســاتین کــه نوعــی پارچــه
بــا بافــت کتــان اســت کــه در آن از بافــت ســاتن
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نیــز اســتفاده شــده اســت و یــا پارچــۀ ونیــزی کــه
نوعــی پارچــه اســت کــه بــا بافــت ســاتن تولیــد مــی
شــود.
چگونه پارچۀ ساتن را بدوزیم؟
ســاتن بســیار لغزنــده اســت .امــا در واقــع در خــاف
جهــت حرکــت نمــی کنــد.
بنابراین می توانید در خالف جهت بُرش دهید.
امــا اگــر نمــی توانیــد اینــکار را انجــام دهیــد ،لبــه
هــای لبــاس را در نظــر بگیریــد و جــای کافــی بــرای
دوخــت باقــی بگذاریــد.
کــوک فرانســوی مــی توانــد بســیار کاربــردی باشــد و
لبــه هــای پارچــه را مخفــی کنــد.
لبــاس هــای ســاتن اغلــب نیــاز بــه نگــه داری دارنــد .و
دوخــت هایــی بــه ایــن شــکل حتــی بــه زیبایــی آنهــا
مــی افزایــد.
از کــوک هــای کوتــاه بــرای دوخــت اســتفاده کنیــد.
پارچــه را در هــر دو طــرف محکــم نگــه داریــد و بعــد
آنــرا بدوزیــد.
مــی توانیــد قبــل از دوخــت نهایــی پارچــه ،اینــکار را
روی بخشــی از آن امتحــان کنیــد.
برخــی افــراد نیــز از کاغــذ در زیــر الیــه هــا اســتفاده
مــی کننــد .بایــد از ســوزن هایــی بــا یــک ســوراخ
اســتفاده کنیــد.
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اگــر چــرخ ســردوز داریــد و یــا چــرخ شــما پدالــی
اســت مــی توانیــد بــا فشــا ِر یکدســت آنــرا صــاف
بدوزیــد.
بــرای دوخـ ِ
ـت یقــه بایــد دقــت بیشــتری کنیــد .مــی
توانیــد قبــل از دوخــت اصلــی ،جــای آنــرا بــا کــوک
مشــخص کنیــد.
فشــردن پارچــه روی ســطح اصلــی ممکــن اســت
ایجــاد لکــه کند.بنابرایــن تمامــی ایــن مراحــل را روی
قســمت پشــتی پارچــه انجــام دهیــد.
بــرای لبــاس هــای روزانــه از پارچــه ســاتن اســتفاده
نکنیــد.
فکــر مــی کنــم لکــه هــای ناشــی از تعریــق مهمتریــن
ـل ایــن امــر باشــد.
دلیـ ِ
امــا در مواقعــی کــه مــی خواهیــد بدرخشــید مــی
توانیــد براحتــی از ایــن نــوع پارچــه بهــره ببریــد.

انواع مختلف پارچه ساتن کدامند؟
انــواع مختلــف پارچــه ســاتن در بــازار موجــود
هســتند.

ســاتن آنتیــک :نوعــی پارچــه ســاتن مــات و گــران
قیمــت
ســاتن بارنــت ( :پارچــه ســاتن بــا رنــگ هــای متنــوع و
روشــن .ایــن نــوع ســاتن بســیار براق اســت.
ســاتن کتــان :پارچــه ســاتن بــا بافتــی شــیار دار در
پشــت
ـمی ســبک وزن کــه بخوبــی
ـ
ابریش
و
ـرم
ـ
ن
ـاتن
ـ
س
نوعــی
ِ
تــا مــی شــود.
درخشش جذابی دارد.
بسیار چسبان است و
ِ
ســاتن دوشــس (دوشــیزه) :نوعــی پارچــه ســاتن
ســنگین وزن کــه زیــاد درخشــان نیســت و بــرای
لبــاس عــروس مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ـاتن تــک رو بــا پشــت
ســاتن بــا پشــت کــرپ :سـ ِ
کــرپ کــه از هــر دو ســمت قابــل اســتفاده اســت.
ساتن طرح دار :نوعی پارچه ساتن بافت دار
ساتن نوعی پارچه ساتن سبک وزن
ساتن نوعی پارچه ساتن براق و شبیه به مخمل
ساتن شیار دار
ساتن لغزنده :نوعی پارچه ساتن با پشت کتان

ویژگی های پارچه ساتن چیست؟

لکه شدن در آب بنابراین اگر می خواهید لباسی که از
ساتن است را در تابستان بر تن کنید ،به این نکته توجه
داشته باشید.

لبه های بریده شدۀ پارچه بسیار نخ کش می شود.
سطح پارچه در مقابل آسیب های احتمالی مقاوم است
بنابراین حفظ نرمی آن آسان است و می توان گفت بطور
کلی دوام زیادی دارد.
اما به لبه های بریده شدۀ آن توجه بیشتری کنید

سوزن مورد استفاده برای دوخت ساتن
نخ و
ِ

در زمان دوخت پارچه ساتن باید از سوزن های بسیار تیز
استفاده کنید.
سوزن های تی ِز برای این امر بسیار مناسب تر از سوزن
های معمولی هستند.
در غیر اینصورت ،می توانید از سوزن های سبک نیز
استفاده کنید.
کتان پلی استری خریداری کنید .و یا
می توانید نخ های
ِ
از نخ کتان برای دوخت پارچه ساتن استفاده نمایید.
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