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 مقدمه 

 

ای از لباس های آوانگارد با لباس های الهام گرفته از بحران جهانی آب ، هدف این فصل ایجاد مجموعه 

شده توسط بالیای طبیعی مانند سونامی بود. در این فصل  آلوده از ظروف آب و ترس از آب  آلودگی ناشی

 مانند پلی اتیلن ترفتاالت انتخاب شد ، موادی  برای بیان ارزش بالقوه مواد مرتبط با آب قابل بازیافت

(PET) پلی اتیلن با چگالی باال ، (HDPE) و کاههای نوشابه پالستیک آغاز شد. مجموعه لباس های 

مواد پالستیکی قابل استفاده مجدد مانند بطری های پالستیکی آب ، نی های آشامیدنی ، سیم  آوانگارد از 

شده است. یک چارچوب و پارچه با سیستم شارژ خورشیدی تهیه  (LED) ماهیگیری ، دیودهای تابش نور

به عنوان تئوری زمین  (FEA) مفهومی نظری مدل نیاز مصرفی عملکردی ، بیانگر و زیبایی شناسی

 برای ارزیابی لباس و تصحیح فصل در تئوری تصویب شده است. 

 

نیاز مصرف کننده سازی براساس . مدل استفاده شد    FEA  برای تجزیه و تحلیل مجموعه طراحیهمچنین 

آگاهی مصرف کنندگان از موضوعات مربوط به بحران  ، و افته مجموعه آوانگارد توسعه ی از شد استفاده

طراحان مد و متخصصان صنعت مد را به  ایده های از  و در عین حال نمونه هاییباال میبرد آب  جهانی

را بیشتر در معرض  پوشاک لباس طور عام تر می تواند با استفاده از مواد دور ریخته شده یا مواد غیر

ایجاد کند. کاربرد آن را  را بیان و نمایش قرار داد و اهمیت آن   

  

هیچ راهنمایی موجود در مورد نحوه استفاده از مواد غیر متعارف وجود ندارد. در این فصل یک راهنمای 

ذاری ارائه عملی برای چگونگی دستکاری مواد غیر پارچه ای در یک هنر زیبا ، پوشیدنی ، با سرمایه گ

شده است. تحقیقات آینده می تواند سایر موضوعات زیست محیطی را از طریق مجموعه های مد با استفاده 

. از موادی مانند الستیک ، کاغذ ، درب بطری آب ، کیسه های پالستیکی و غیره کشف کند  

 

 

 

ها :  اختصاری  

 

، کاربردی ،   ”LED“، دیود تابش نور    ”HDPE “پلی اتیلن با چگالی باال ،     ”PET“پلی اتیلن 

 بخش حفاظت از کالیفرنیا ،  “ CDOC “بیانگر ، زیباشناسی ، سازمان حفاظت محیط زیست 

  GPSسیستم های موقعیت یابی جهانی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی :

 

از دهه  نیکره زم یموضوعات رو نیاز مهمتر یکیبه سرعت به عنوان  یطیمح ستیمشکالت ز.  1

 و بررسی و مطالعه بیشتر است . شدن است لیدر حال تبد 1990

در دهه  (EPA) ستیز طی، آژانس حفاظت از مح 1960در دهه  یطیمح یبا شروع جنبش ها  . 2 

 شد. سیتأس یانسان ستیز طیکنفرانس سازمان ملل در مورد مح زیو ن 1970

 قیطر نیشده است ، و از ا دیتن زباله تول ونیلیم 251 با  یدهد كه تقر ینشان م كایگزارش دولت آمر 3،4 

 . گزارش شده است متحده  االتیدر ا 2012در سال  افتیقابل باز دیتن مواد زا ونیلیم 87فقط حدود 

مختلف با تنوع فرهنگی  . مردم و مللستین یخاص یگروه ها یبرا یفقط مشكل ستیز طیمح یآلودگ.  5

 مختلف نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند .

 یبطر اردیلیم کیاز  شیدهد ب یصادر كرد كه نشان م یا هیانیب (CDOC) ایفرنیوزارت حفاظت كال. 6

 شود.  یم ختهیدر سطل آشغال ر ایفرنیهر سال در كال یکیآب پالست

 استفاده كرد یكیآب پالست یبطر تن 50از  2007در سال  ییكایآمر. 7

 



 

 

 



 

 زانیبه م جر، که منند کننمی  افتیآب را باز یکیپالست یها یها بطر ییكای٪ از آمر77متأسفانه ، . 8

به  یکیآب پالست یبطر اردیلیم اردیلیم 38شود. هر ساله  یمتحده در هر سال م االتی٪ در ا23 افتیباز

متحده بود و  االتیاز ا شتری٪ ب50حدود  افتیباز زانیشد. در اروپا م یدالر مصرف م اردیلیم کیارزش 

 شد. افتیباز یکیآب پالست یبطر ونیلیم 60حدود  2015در سال 

دارد و  ستیز طیو حفاظت از مح طیمح یآلودگ پاکسازی  در یسهم عمده ا یپوشاک و نساج نعتص .  9

 یبطر افتیاز باز یکیپالست افیکند. به عنوان ال یمبارزه م یبا آلودگ یفرع یکاالها نیبا استفاده از چن

 .  ترفتاالت لنیات یآب پاک شده ساخته شده از پل یکیپالست یها

حال ،  نیبا امتمرکز شده اند.  داریپا یها وهیشروی  خود بر یطیمح یها یمد در کاهش آلودگ عی. صنا10

در مورد حقوق  یطیمح ستیو مصرف کنندگان از مسائل ز استمدارانیمردم در صنعت مد از جمله س

 Katherineو  Issey Miyakeآگاه شدند. طراحان مد ، مانند  1980و حقوق بشر در دهه  واناتیح

Hamnett باعث  در صنعت مدبا ایده های خود عالقه نشان داده اند. آنها  یطیمسائل مح ی، با تمرکز رو

کاربر  ای داریاز صنعت مد ، خر یناش یها یآلودگ ی دادن در مورد تا ضمن آگاه شده اند ، توسعه اکو مد 

 شتریب ین کلمه برایشد ، اما ا لیتبد یاجتماع هیانیب کیبه  یطیمح ستیاکو مد در حرکات ز شود . کیش

 . هنوز در قدم های ابتدای است   یابیپوشاک اختراع شد. محققان و اهداف بازار

تواند توسعه مجموعه  یعموم م یآب برا یها یاعالم استفاده از بطر یاز راه ها یکی،  جهیدر نت .  11

 باشد.ریز آب دور بطری های مجموعه با استفاده از محصوالت مرتبط با  نیا شیو نما ییبایز یلباس ها

 



 

است سرچشمه   ینظام یفرانسه به معنا که در زبان  ( "شروی"گارد پ  یفرانسو کلمه  کلمه آوانگارد )از

 به کار رفته است.  یسیکلمه در انگل یواقع یبه معنا 18تا  15و در قرن  گرفته 

 ایافراد  فیمورد استفاده قرار گرفت. توص یمفهوم هنر کیکلمه به عنوان  نی، ا 1920بعد از  .  12

 د شون یم لیروش استاندارد تبد کینشده اند و بعدا  به  رفتهیپذ یفعل حظهکه در ل ییها وهیش

با موضوع آوانگارد به  یشناخت ییبایز یها دهی، هنرمندان و ا 1980وجود ، پس از دهه  نیبا ا.  13

 دهیپد کیآوانگارد  یکرد. معنا دایپ یشتریب تیدر اروپا متوقف شدند ، اما در جهان غرب محبوب یآرام

 منحصر به فرد در هنر است که درک آن دشوار است. 

 کند. یهنجار دشوار م کیآنها را به عنوان  رشیمردم ، پذذهنی  تصورات حال ،  نیدر ع.  14

 



 

  سهم خود را داده اند " هوارد بکر"طراحان مانند .  15

 یکارها یروزمره برا یدر زندگ اءیبه آنها در درجه اول از اش دنیالهام بخشاو  هنر ،  یجامعه شناس در 

توجه  دیطعم مد جد کیکنند تا به  یم بیمجالت مد آوانگارد مردم را ترغ استفاده می کرد ، خود  یهنر

 را به خوانندگان نشان دهند. یدیکنند تا روش جد

 یموضوعات اجتماع جادیو ا انیدر ب ینقش مهم یشناس ییبای. هنرمندان آوانگارد زیزندگ وهیشدر .  16

 ستیز طیمح تغییر دادن ، اصول آوانگارد کامال  در  نیشدن دارند. همچن یدر عصر جهان ژهیبه و یآگاه

 . ساکنان محکم استوار است یو جامعه جهان یفرهنگ ی، دموکراس

 

 یبرا شتریبکه  به متخصصان صنعت مد و سرانجام مردم  دنیالهام بخش یبرا یفصل به عنوان روش نیا

 جیآب را یها ی. از آنجا که استفاده از بطرکنند روزمره آغاز  یدر زندگ داریپا یمواد و روش ها بیترک

برای  مردمو آموزش  دنیالهام بخش یبرا لهیوس نیتر یآب به عنوان اصل یها یبطر یاست ، تمرکز رو

است. مشكل مطرح شده در مطالعه حاضر بر  ستیز طیمح یداریاز پا یآگاه نیبا مواد و همچن تیخالق

زایش استفاده از بطري هاي آب پالستیكي در سراسر جهان ، از جمله شدت عوامل زیان آور ناشي از اف

مالي معطوف شده  تآلودگي محیط زیست ، تهدیدات مربوط به اكوسیستم هاي مختلف و در نتیجه خسار

، در  نیآب روبرو هستند. عالوه بر ا دیبحران شد کیاز کشورها با  یاریزمان ، بس نیاست. در هم

 . دارد نگر  ندهیو آ ی، فن داریپوشاک پا لیوسابه  ازیصنعت مد ن

از  یارتقاء آگاه یو فشار برا یطیمح ستیز یها یتوسعه مجموعه آوانگارد منجر به بازگرداندن نگران

قه ، مصرف کنندگان و عال یآگاه یمصرف کنندگان شده است. در پاسخ به روند فعل یطیمح ستیمسائل ز

کنترل  یو چگونگ یکیآب پالست یها یبطر لیاز قب افتیموارد باز ریتا در مورد تأثن آنها  ادسوق د

 خود با منابع محدود فکر کنند.  طیمح

 



 

 



 

 ستیز طیو بحران مح یمعطوف به آلودگ یعموم یها شته، مقاالت و نو ی، آثار هنر عیاز وقا یاریبس

را  یآلودگ نیا لیبدت یوجود دارد که چگونگ یمحدود یحال ، مجموعه ها و آثار هنر نیبوده است. با ا

 ینشان دادن چگونگ یبرا یمطالعه ا چی، ه نیکرد. عالوه بر ا لیپسندانه تبد ییبایز یتوان به لباس ها یم

وجود ندارد. در  یدنی( به هنر پوشافتیقابل باز یکیپالست یها یعنوان مثال بطر هانتقال سطل آشغال )ب

آوانگارد اشاره شده است که در  یسنت یمتخصصان اکو مد و طراحان سنت نیفصل به شکاف دانش ب نیا

 یشود. در مقابل ، طراح یخالقانه را شامل نم یطراح شهی، مد هم ستیز طیبودن مح داریکه پا یحال

آب پاسخ  یمانند بحران جهان یطیمح ستیاست اما لزوما  به مسائل ز یبه ساعتها کار و مواد متک گاردآوان

و  یآوانگارد و نوآور یطراح داریپا یها وهیدو قرار داده است تا ش نیا نیفصل خود را ب نی. ادهد ینم

 یچگونگ یبرا یعمل یراهنما کیفصل  نیمد را دنبال کند. سرانجام ، در ا ستیز طیمح یشناس ییبایز

 ارائه شده است. یگذار هیو با سرما یدنی، پوش بایدر هنر ز یپارچه ا ریمواد غ یدستکار

 

 انیمرتبط با آب به منظور ب دیمجموعه لباس آوانگارد با استفاده از مواد زا کی جادی، ا مقاله نیهدف از ا

است. در  یشناخت ییبایز یلباس ها شتریب یشده ، حت ختهیآب دور ر یها یاستفاده مجدد از بطر تیقابل

است تا بتوانند خود را در  رفتهقرار گ یمصرف کنندگان مورد بررس یبرا یدیمجموعه روش جد نیا

 یزباله ها برا نیبدون رطوبت و نحوه استفاده مجدد از ا دیشده توسط مواد زا جادیا یها یمورد آلودگ

 ساخت لباس ها آموزش دهند. یچرخه باال برا

مجموعه پوشاک آوانگارد با استفاده  جادیا یرا برا یوشاز طراحان مد و صنعت مد ر ینمونه ا نیهمچن 

 یبه عموم ، نشان م امیمطالعه با ارسال پ نیدهد. ا یپوشاک ارائه م ریمواد غ ایشده  ختهیاز مواد دور ر

وجود دارد. الهام  یکیآب پالست یکیپالست یها یتوسط بطر ارهینجات س یبرا دیروش جد کیدهد که 

و  کیپالست وآب  یآب خالص ، آلودگ تیآب ، تمرکز بر اهم یبحران جهان ریفصل تحت تأث نیبخش ا

شود.  یلباس )دامن( ابراز م انیلباس مانند جر یچهره ها قیاز طر یسونام ریو تصاو یسوناماز ترس

و  HDPE)باال یبا چگال لنیات یاز پل افتیقابل باز یها یقال بطرانت یمطالعه راه ها نی، ا نیعالوه بر ا

 ازین یکرده است. الگو یررسب قیمورد استفاده را با استفاده از مراحل دق  PETترفتاالت ) لنیات یپل

اتخاذ شده است ، که در  یبه عنوان چارچوب نظر FEA ) ییبایو ز انی، ب یمصرف کننده از عملکرد

با  یمجموعه هنر کیاستفاده شده است.  ییاز مجموعه نها یلیچارچوب تحل کیطرح و  تیجهت هدا

که مصرف کنندگان ، طراحان  دوارمی، ام تشده اس جادیا یافتیباز یباال که با استفاده از زباله ها تیفیک

است.  یابیآب مهم و قابل دست یکیپالست یها یبطر افتیکند که باز بیرا ترغ ندهیآ یپوشاک و نسل ها

از مواد دور  افتیاستفاده از باز شیشود و با افزا یم تیتقو ییبایز ییرفتار مصرف کنندگان با هم افزا

 شود. یآن ، منجر به کمک به جامعه با ارزش تر م زا شتریشده و استفاده مجدد ب ختهیر

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آوانگارد:  فیتعار

 

" ترجمه شده است ، شرویکلمه به عنوان "نگهبانان پ یواقع یفرانسه که به معنا یاز اصطالحات نظام

 یاصل یسبک هنر کی انیب یبرا یشود و به طور سنت یهنرمندان نوآور استفاده م فیتوص یاکنون برا

 ریسا ایلباس  یشود. که در طراح یم دهاغلب در آثار استفا نیا. شود  یاستفاده م یقابل توجه کیبا تکن

 شی"پ ای" ، "لبه برش" دیهستند و به عنوان "جد یافراط ایو  یمعمول ری، غ یشیاز نوع آزما یآثار هنر

 یها گنالیهستند. بر اساس س (LEDمنتشر کننده نور ) یودهاید :LED شوند یم فیاز زمان خود" توص

 یساعت و فراهم آوردن مشتقات نور طوالن لوواتیها ک ونیلیمدر  یی، صرفه جو یو رانندگ ییراهنما

فلورسنت گرفته تا  یها از المپ ها ید یو مصرف کمتر. ال ا یدر مصرف انرژ ییمدت ، با صرفه جو

 یبه معنا افتیقابل باز ی: زباله هاافتیزباله قابل باز . مختلف دارند  یرنگ و لنزها یرشته ا یالمپ ها

محصول  کیآن به  لیکردن مواد و سپس دوباره تشک زیشده ، جدا کردن و تم ختهیر ورمواد د یجمع آور

  است. یاستفاده طوالن یبرا دیجد

 

 



 

مواد  دیو منابع در هنگام تول یو کاهش مصرف انرژ هیدر مواد اول ییصرفه جو زباله موجب افتیباز

سازگار  دیک هنرمند که به تولیتوسط  ستیز طیجنبش مدرن سازگار با مح :Eco-art شود.  یم یمصرف

شود ، آغاز شد. و تمرکز  یگفته م زین کیعالقه مند به هنر است ، که به آن هنر اکولوژ ستیز طیبا مح

 یاست و به معنا یونانیاصالت  یدارد. کلمه "اکو" دارا یو جهان یمحل یطیموضوعات مح یرو یادیز

شود و  یم ی" ناشیحس ی"برداشتها یونانیاز کلمه  یشناس ییبای: کلمه ، زیشناس ییبایز "خانه" است .

که  یزی، هر چ فیتعر نیحس" استفاده شود. با ا یقابل درک برا یزهایهمه "چ فیتوص یتواند برا یم

 است. ، مشاهده ، ذکر  ،قابل قضاوت  یشناس ییبایمشاهده شود بر اساس ز

: افتیباز است . «ییبایدرک ز»بلکه  یدرک حس هانه تن یبه معنا یشناس ییبایاز اواخر قرن هجدهم ، ز

محصول  دیتول یتواند برا ی، حمل و نقل ، جدا کردن و استفاده مجدد از مواد که م رهی، ذخ یجمع آور

در  یزندگ تیفیکه باعث حفظ ک یروش زندگ ایروش  کی: یداریپا استفاده شود. . یمیاز مواد قد دیجد

مختلف قادر به انطباق و  یها ستمیشود تا اکوس یم یعیو منابع طب یعیطب یها طیضمن محافظت از مح

است که  یزندگ وهیش کی یداریاست. پا ینسانو ا یاقتصاد یشامل مؤلفه ها نیتنوع در صلح باشند همچن

 ستیز یراحت داشته و ضمن کاهش خسارت ها یزندگ یبرا یرا به اندازه کاف ینسل فعل نیبه تأم ازین

 میعظ یاز موج ها یکند. مجموعه ا یم تیخواهد گذاشت حما ندهیآ یبر نسل ها یر منفیکه تأث یطیمح

 نیرانش زم ایلرزه ها ، شهاب سنگ ها  نی، زم یآتشفشان یآب ، مانند فوران ها ریاز اختالالت ز یناش

 

 



 

 

 



 

 یآب و آلودگ یآوانگارد را با موضوع بحران جهان یاز لباس ها یفصل مجموعه ا نیا اتیمرور ادب

 ریآب ، تأث یفصل ، بحران جهان نی. در اشده است  هیمصرف آب ته کباری یها یاز بطر یناش کیپالست

 یها لهزبا افتی، باز افتیو درک مواد قابل باز ستیز طیاز مح یآب ، آگاه یکیپالست یها یبطر

 یدیخورشاثرات مرتبط با مد و  قاتیدر هنر و تحق یکیپالست یزباله ها افتیدر مد ، باز یکیپالست

 انگری، ب یعملکرد یمصرف ازین های مورد مدل و ینظر یچارچوب مفهوم کیشده است. سپس ،  یبررس

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس FEA) یشناس ییبایو ز

 

 

 گیری :نتیجه 

 

استفاده از مواد بازیافتی در دهه اخیر برای همه برندها و عالقمندان به محیط زیست و طرفداران مد یکی 

از مهمترین و پر اهمیت ترین حوزه ها در دنیا است . این موضوع با آگاهی دادن برندهای مطرح که با 

و پیروی از مد ده کردن هزینه های بسیار قصد در آموزش و اطالع رسانی به مردم برای بهینه استفا

 پایدار را دارند صورت میگیرد . 

استفاده مواد بازیافتی و در مواردی برخی برندها با استفاده از لباسهای استفاده شده و از مد افتاده از 

ر لباس قابل بازیافت دوباره هستند کمک در بهینه شدن و کم سالهای گذشته و استفاده از متریالهای که د

کردن زباله و مواد زاید در محیط زیست است . هنرمندان آوانگارد در این بین بیشترین حرکت و تاثیر را 

 دارند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


