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آینده پژوهی

 مقدمه:

 

آینده  حال     گذشته
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اشتغال به زمـان حـال 
 مانع از اندیشـیدن بـه

.آینده می شود
مشــکالت امــروز حاصــل از عــدم 
شناخت آینده اي بوده کـه اینـک 

.نامیده می شود» زمان حال«



آینده پژوهی

 مقدمه:

 

.استعدم قطعیت آینده اساساً 
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اس اسـبر تصمیم گیري صرفاً چندین آینده محتمل 
ه تجارب گذشته، غفلت از رصد تغییرات آتـی را بـ

.همراه خواهد داشت

ها منبعی گرانبها براي فرصتیتوجیهی براي عدم دور اندیش



آینده پژوهی

 تعریف:

ی توانند مکه  پژوهی ابزاري سیستماتیک براي ارزیابی آن دسته از توسعه هاي علمی و تکنولوژي است آینده 
.تاثیرات بسیار شدیدي بر رقابت صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زندگی داشته باشند

 ویژگی ها و مفروضات:
 اختیارندآینده ها متعدد و قابل.

 می تواند روند یا جریان نوینی باشد. ادامه خطی گذشته نیست الزاماًآینده.

 ورت آرمان آینده پژوهی کشف آینده هاي محتمل، گزینش بهترین و درص. (بقاستهدف مدیریت روندها، انطباق با شرایط رشد و
.)امکان معماري آن است

 ها را مدیریت کند قطیعتآینده پژوهی می کوشد عدم  .
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آینده پژوهی

 اجزا آینده پژوهی:

.سرشتی تکراري و تناوبی دارند و تجربه، سابقه و اطالعاتی از آن ها موجود است): Trend(روندها  -1

.سرشتی ضد روند دارند، غیر تناوبی و به صورت یکباره پدید می آیند): Event(رویدادها  -2

. نشان می دهد بازیگران چه عزم و اراده اي دارند): Image(تصاویر  -3

زینه هاي راهبردي به دنبال خلق گ. آینده پژوهی پیش بینی نیست؛ بلکه بررسی پیامد رفتار بدیل بازیگران است): Action(اقدامات  -4
.هستیم
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آینده پژوهی

 تفاوت آینده پژوهی و برنامه ریزي
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روندها

  میالدي 1876مکالمه  از طریق تلفن در سال  بصورتاولین ارتباط از راه دور
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 همراهن نیاز به ارتباطات در سفر از طریق تلفن همراه ابتدا در ماشین و سپس تلف

 انی و پخش موسیقی، دوربین، اتصال به شبکه جه: افزودن سایر تکنولوژي ها به آن...

 تعریف نسل هاي جدید از تلفن همراه متفاوت از آنچه که در گذشته بوده است.



تاریخچه کاشی و سرامیک

  از کجا شروع شد؟
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 کوزه سفالی متعلق به هزاره
چهارم قبل از میالد در موزه 

ملی ایران

چرا فقط ظروف؟

.سال قبل از میالد ساخته شد 1250زیگورات در حدود 

کاهش ضخامت

سال قدمت 700قبه سبز کرمان با بیش از 



تاریخچه کاشی و سرامیک

کوره هاي مورد استفاده در صنعت تکامل یافتند  :

 تونلیکوره هاي
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کاهش زمان تولید، کاهش مصرف انرژي، افزایش راندمان
بهبود درجه بندي محصول و کاهش ضایعات

کوره هاي رولري



تاریخچه کاشی و سرامیک

:روش هاي اعمال دکور 

لعاب رنگی

چاپ تخت

 روتاريچاپ

چاپ دیجیتال
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بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک

:دو اتفاق مهم در حال شکل گیري است

.هزینه هاي مربوط به نیروي انسانی و حامل هاي انرژي، ساالنه رو به افزایش است -1

شـتر بـه تغییر نسل مشتري ها و یا تغییر سبک زنـدگی مشـتریان و وابسـتگی بی -2
اینترنت
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ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

:بنابراین تغییرات در آینده در چهار جهت اصلی پیش بینی می شود

: تولید کاشی با کارایی هاي بیشتر -1

.امروزه تنها یک مصالح ساختمانی نیست بلکه سبکی از دکوراسیون داخلی با آن شکل می گیرد
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!؟کمک کندزیست محیطی حال چرا به کاشی نتواند به معضالت 
 

 کاشی هاي ضد باکتري: محیط هاي آلوده بیمارستانی
تولید کاشی هاي ضد آلودگی: آلودگی هوا
استفاده از رنگدانه هاي بازتابی در نواحی شهري: اثر بخار شهري
 و...



ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

)Anti-pollution: (کاشی هاي ضد آلودگی
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فوتوکاتالیستیاثر 

Marta Stucchi & etc, "Simultaneous photo degradation of VOC mixture by TiO2 powders", Italy, 2017
C.L. Bianchi & etc, "Micro-TiO2 as a starting material for new photocatalytic tiles", Italy, 2013

بـه همـراه  TiO2تجـاري  میکرونیزهبه صورت یک عملیات ثانویه، پودر 
SiO2 700-650، روي سطح کاشی اعمال می شود و در دماي حدود 

. درجه سانتیگراد پخته می شود



ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

16

، در GranitiFiandreبه سفارش شرکت ایتالیایی 
این تحقیقـات انجـام شـد و هـم دانشگاه میالن 

.اکنون در این شرکت تجاري شده است



ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

)High-solar-reflectance building ceramic tiles: (نور خورشید بازتابانندهکاشی هاي 
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شدت تابش نور خورشیدشهري عوامل مختلفی دارداثر بخار 
استفاده از نما و سقف سبز  -1

استفاده از مصالح بازتاب کننده نور خورشید  -2
)cool colors(

.لعاب مات باعث بهبود بازتاب نور خورشید می شود -2. افزودن سیلیکات زیرکونیم باعث بهبود بازتاب نور خورشید می شود -1: نتایج
.بهبود خواهد یافت بازتابشیهرچه مقدار رنگدانه مصرفی کمتر باشد، کاشی روشنتر باشد، خاصیت  -3        

Chiara Ferrari, "Development of a Solar-Reflective Ceramic Tile Ready for Industrialization", Italy, 2016



ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

: تجهیزات با انعطاف پذیري بیشتر -2

یـن کـم مـی شـود کـه ا متراژهايتنوع زیاد محصوالت و افزایش سالیق، باعث تولید محصول در 
. موضوع داراي چالشهاي فراوانی است و نیازمند بازنگري در نحوه عملکرد تجهیزات است

بعدي 3 چاپگرهايتولید کاشی با استفاده از 
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ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

:عملکرد بر اساس اینترنت -3

.شد گسترش اینترنت به همه ابعاد زندگی باعث تغییر در مدل تجارت موجود در صنعت خواهد

عدم شناخت کافی تولید کننده از مصرف کننده
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 تولید
کننده

 توزیع
کننده

  مصرف
کننده



ات بررسی روندهاي صنعت کاشی و سرامیک و تحقیق
انجام شده

کاهش مصرف حامل هاي انرژي -4

.تولید هر یک متر مربع کاشی باید کاهش یابد ازايسرانه مصرف مواد و انرژي به 

:روش ها

)گرانول سازي خشک: (کاهش مصرف آب) الف

استفاده از انرژي هاي تلف شده) ب

استفاده از ضایعات دیگر صنایع به عنوان مواد اولیه) ج

درصـد در بدنـه هـاي دیـوار و کـف  7الـی  5در مصر پس از بررسی آنالیز پساب صنعتی نیروگاه، از آن به مقـدار 
.استفاده شد

20Sh.K. Amin & etc, "The use of sewage sludge in the production of ceramic floor tiles", Egypt, 2017



راه کارهاي قابل اجرا در صنعت

 جمع آوري آب هاي سطحی به منظور استفاده در بارگیري بدنه

 بازیابی بخار آب خروجی اسپري درایر

  جهت هواي احتراق مشعل هاي اسپري درایر فیلتراسوناستفاده از هواي گرم خروجی هاي کوره بعد از

 تصفیه خانه ها، به منظور استفاده در فرموالسیون پسابهاياستفاده از

 تغییر در فرموالسیون به منظور کاهش ضخامت کاشی

 آیا کارگاه هاي پخت سوم فقط براي اعمال دکور کارآیی دارند؟!
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با تشکر از حسن توجه شما


