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مواد بادوام در طبیعت
طراحی مواد "بادوام" و "ایمن" .به این معنا نیستتته هه مه مواد دب طتیعه به انهاشک فت ت و ه ای دبخه
گیالس شودگذب ستنه.
مواد تجزیه پذیر شیستتی ( )Biodegradableمیتواننه دب مان مادک ،مزیستی دافته بافنه .طتیعه به
ما نشتتان مید ه هه چگونه به عنوان مثال ،استتتاوان ا دب بهن ما پایهاب ستتتنه ،اما دب  pHپایین خاک
تاریب میفتتونه و دبختان ه نستتال دب گنگ ا به نهبت میا تنه حتی با وگود این ه بستتیاب س ستتته دب
طول چنهین د ه ،تجزیه میفونه ،این بهین معناسه هه محیط خود با تحه تأثیر قراب نمید ه تا سلودگی
ایجاد هنه.

اش سنجایی هه پلیمر ای مصتنوعی برای  01چرخه عمر میهننه .حتی یک پلیمر مصنوعی طوالنی مهت بایه
طوبی طراحی فود هه ماننه چوب و استاوان به سبامی ،به خاک برگردد.
برای صنعه مه ،پذیرش تجزیه مم ن اسه ال امباش باک ح

ای گهیه نوسوبانه ای بافه هه ما به فهت به

سن نیاش دابیم.
بشتر اش سال  0591بیش اش  8میلیابد تن پالستیک ساخته اسه ( 50دبصه سن رگز باشیا ه نشهک اسه) و
تولیه پالستیک ر  09سال دو برابر میفود
یتا تن گتایگزین ای معتتر برای مواد ستتتمی ،با توگه به این ه اش نفر نی ،استتتتاراف الیای طتیعی اش ر
محصولی هه دب طتیعه وگود دابد ام انپذیر اسه ،هاب غیرمم نی نیسه.
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ما مواد پایهاب با به عنوان موادی تعریف میهنیم هه می تواننه به چرخه شنهگی ستتیابک ما باشگردانهک فونه و
بهون ایجاد سستیب ،قاب برگشه بافنه ،شیرا سن ا اش خود سیابک گر ته میفونه .دب بیشتر موابد ،لتاس ای
ساخته فهک اش مواد پایهاب ساخته میفونه هه اش محیط ما نشأت میگیرنه و مچنین دببرگیرنهک عالیه ای
انستانی ماننه دامهابی ،هشتاوبشی و (به طوب هلی) اش ر نوص صنای دستی میتافنه .این ا عالیه ای هامالً
اخالقی ستنه و ابشفمنه ستنه.
اش ستوی دیگر ،مواد مصنوعی اش محیط یا هاب مثته انسان نشأت نمیگیرنه .پابچه ای مصنوعی پابچه ایی
ماننه سهریلیک ،پلیاستتر ،چرم مصتنوعی ،خز مصتنوعی ،پشم مالوا با مواد مصنوعی ستنه .این پابچه ا
مگی به سبامی ستتتیابک ما با تاریب هردک و به دلی استتتتیادک بیش اش حه اش سن ا استتته هه ا رادی ماننه
هشتاوبشان ،چوپانان ،صنعتگران مح وم به انررا

ستنه و عالوک بر این ،مواد مصنوعی سب ای سیابک ما و

مچنین حیوانات ،غذای ما و دب ن ایه ما با مسموم میهننه.

استفاده از بیو فیبرها در تولید لباس:
یتر پرترال اش خمیر مرهتاتی هه دب پایان تولیه سبگیری مرهتات باقی میمانه به دسته میسیه .استیادک اش
این الیای سابرهای دب صنعه مه دابد ،شیرا قتالً توسط سالواتوبک راگامو دب گذفته استیادک فهک اسه.
گوستی مادک ایسه هه اش ساقه ایی هه دسته ای موش اش سن گها میفونه به دسه میسیه و نوش م برای
تولیه هیمونوی ژاپنی استیادک میفود .ضه باهتری ،ضه الت اب و ضه خابش.
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 QMilkیا یتر فتیر باوبن ردنی :این یتر اش هاشئین استتاراف میفود ،اما توگه به این ن ته م م اسه هه
این یتر رط با استتیادک اش فتیر تابیم مصری گذفته ساخته میفود ،بنابراین ه این بوش هامالً پایهاب و
حتی اش نفر باشیا ه بستیاب وفتمنهانه اسه .برای تولیه این الیای پشم ماننه به اشای ر هیلو محصول تن ا
 5.9لیتر سب نیاش استه .این بستیاب متیاوت اش پنته ،ابریشم و پشم اسه هه به عنوان باشی اش رسینه تولیه
خود به مرادیر شیادی سب بسیاب پایهاب نیاش دابنه .یتر فیر نیز به یچ عام فیمیایی نیاش نهابد و با ضایعات
تولیهی صیر به دسه میسیه.
ابریشتم دبیا ( :(Bissoهه اش منگوله  Pinna Nobilisگر ته فهک اسه ،نرم تنی هه فتیه صهی مروابیه
اسه و عالوک بر شنهگی دب دبیا ،به عنوان یک تصییههننهک سب و غذا نیز عم میهنه.
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الیای ابگانیک ) (ORGANIC FIBERیعنی نرش همتر پابچه دب سلودگی شیستتهمحیطی یعنی تولیه
هیف و هیش و پابچهای مراومتر دب برابر گرما و سرما و ا زایش ب رکوبی لواشم پوفیهنی ما .مواد بیوت نولوژی
و نانوت نولوژی ،رصتتته خوبی با دب اختیاب دنیای مه و لتاس قراب مید ه تا محصتتتوالتی بهمراتب شیتاتر و
ظریفتر و گذابتر با دب اختیاب مشتریان قراب د ه.
ناوبی دب عرصته مه یعنی این ه میلیون ا تن شبالهای هه اش پوسه پرترال ایجاد میفود با اش طریق صنای
تتهیلی ،تتهی به ابشش ا زودک دب عرصته مه هنه .اهنون دب ایتالیا ،صنعه سبمیوک تتهی به یک ابزاب محرک
برای این عرصه فهک اسه .فرهه راماگو ایتالیا مو ق به توسعه یک ناوبی فهک اسه هه اش پوسه پرترال،
الیای ابگانیک یا طتیعی تولیه میهنه هه مث ابریشم طتیعی اسه.
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انرالب الیای ابگانیک دب عرصتته مه گ انی دب حال فتتگیتی ستتاشی عفیم استته .عمومیستتاشی استتتیادک اش
متریال و ناوبی ستاخه لتاس ای ضتانوبدان ،ی ی اش موضتوعات گالب دب حوشک مه و ناوبی اسه هه به
نفر میبستته میتوانه سینهک مه با به طوب چشتتمگیری تیییر د ه .تولیه هیف و هیش و التستتهای دب برابر
دما ای خیلی هم یا خیلی باال مراوم بافتته و ام ان استتتیادک چنه هاببردی با بنا به اقلیم مصتتریهننهک ،دب
اختیابش قراب د ه .فترهه شتن تک لتز) (FASHIONTECH LABSقصه دابد اش این الیای ،لتاس
تولیه هنه.
دب سینهک ،تمام حلره ای صنعه مه ( نی و بیولوژی ی) میتواننه با م تالقی و ترهیب فونه هه با استیادک اش
بلوک ای ساختابی گ انی ام انپذیر میفود .چنین سیستمی به شیرساخه ای موگود باشیا ه و اقتصادی
دایرکای نیاش دابد تا مصری با به طوب ایمن قادب ساشد
ر ناوبی دب ن ایه به مناب طتیعی به عنوان یک مادک اولیه مت ی استته و ر چنه اش نفر شیستتهمحیطی
سالم بافه و تنوص مواد اولیه ،متناسب با م ان ،بسیاب م م اسه

اگر مه میخوا ه ابشش و اعتتاب خود با باشیابه ،ابتها بایه به مصتتریهننهگان سموشش د ه و به سن ا توضتتی
د ه هه واقعاً یک پیرا ن نای چرهب ابشش دابد .ستتیستتتم مه بایه بیاموشد هه چگونه برای هستتب دبسمه با
استیادک اش تولیه پوفاک ،اش مواد سمی دسه ب شه.
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ما بایه با ا زایش قیمه همتر ،اما به لحاظ اخالقی لتاس تولیه هنیم شیرا تولیه لتاس برای طترات متوسط و
ریر هه رط لتاس ای ضتتروبی و نه بیمصتتری ،میپوفتتنه .به لحاظ اخالقی ،رط برای دافتتتن الیک دب
اینستاگرام با دنتال هردن مهل ای افتتاک به عنوان مهل ای برتر یا ا راد مش وب ر پسنهیهکای نمیبافه
عالوک بر مه این ا ،یا تن گایگزین ای معتتر برای مواد سمی ،با توگه به این ه اش نفر نی ،استاراف الیای
طتیعی اش ر محصولی هه دب طتیعه وگود دابد ام انپذیر اسه ،هاب غیرمم نی نیسه.
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