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 مقايسه خصوصيات الياف پشم آميخته هاي حاصل از تالقي نصاد آرخامرينو با گوسفنذان قسل و مغاني

 3ٍ ػليشضا هغلثي آرس2 ػثاع سافر 2 ، خليل ؿداع ،1 عشالى فشَّؽ

 

 چكيذه 

 گَػفٌذ آهيخسِ 176تِ هٌظَس هقايؼِ الياف خـن زَليذي آهيخسِ ّاي حاصل اص زالقي گَػفٌذاى قضل ٍ هغاًي تا ًظاد آسخاهشيٌَ اص زؼذاد

 1378ًوًَِ ّاي خـن دس عي ػِ ػال هسَالي ( هاّگي9- 15دس ػٌيي )هغاًي  × گَػفٌذ آسخاهشي80ٌَقضل ٍ × ًؼل اٍل آسخاهشيٌَ

ًوًَِ ّا ي خـن اص ًاحيِ هياًي تذى اخز ؿذُ ٍ تشاي صفاذ قغش الياف، ضشية زغييشاذ قغش، عَل دػسِ الياف، .  گشفسِ ؿذًذ1380زا

× ًسايح تذػر آهذُ تشاي صفاذ رمش ؿذُ دس آهيخسِ آسخاهشيٌَ . دسصذ الياف موح ٍ دسصذ الياف هذٍاليي هَسد اسصياتي قشاس گشفسٌذ

 دسصذ ٍ دس 72/033/7 دسصذ 35/056/1ٍ ػاًسي هسش، 32/094/11 دسصذ، 59/06/36 هينشٍى، 25/011/27قضل تِ زشزية 

 29/027/2  ػاًسي هسش، 39/095/10 دسصذ، 97/016/36 هينشٍى،           46/08/26هغاًي تِ زشزية × آهيخسِ آسخاهشيٌَ 

طًسيني، خٌغ، ػال ٍ زيح زَلذ تشاي ػي ًوًَِ  دادُ ّا خغ اص زصحيح هياًگيي ّا تش اػاع زشمية.  دسصذ تَد91/082/8دسصذ ٍ 

تَد ٍ آهيخسِ  (>05/0P)اثش زشمية طًسيني تشسٍي قغش الياف هؼٌي داس . گيشي، هَسد زدضيِ ٍ زحليل ٍاسياًغ چٌذ هسغيشُ  قشاس گشفسٌذ

خٌغ تشسٍي صفاذ قغش الياف، ضشية زغييشاذ قغش ٍ عَل دػسِ الياف زاثيش . هغاًي داساي هياًگيي قغش موسشي تَدًذ× ّاي آسخاهشيٌَ

زش تا ضشية زغييشاذ تيـسش ٍ دػسِ الياف تلٌذزشي ًؼثر تِ آهيخسِ   ظشيف آهيخسِ ّاي هادُ داساي الياف. داؿر (>05/0P)هؼٌي داسي 

زشي ًؼثر تِ   داساي دػسِ الياف مَزا1379ُهسَلذيي . تَد (>05/0P)اثش ػال زَلذ تشسٍي عَل دػسِ الياف هؼٌي داس . ّاي ًش تَدًذ

( >05/0P)ّن چٌيي اثش هسقاتل طًَزيح دس ػال زَلذ تشسٍي ضشية زغييشاذ قغش زاثيش هؼٌي داسي . ّاي ديگش تَدًذ هسَلذيي  ػال

 .  هؼٌي داسي ًذاؿر ٍلي زيح زَلذ تِ زٌْايي تش ّيچنذام اص صفاذ هَسد تشسػي اثشداؿر

 

 . گَػفٌذ، آهيخسِ گشي، صفاذ خـن: واشه هاي كليذي

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 ٍاحذ ؿثؼسش-  داًـگاُ آصاد اػالهي، داًـنذُ مـاٍسصي،ػضَ ّياذ ػلوي گشٍُ ػلَم داهي -1

  داًـگاُ زثشيض، داًـنذُ مـاٍسصي،ػضَ ّياذ ػلوي گشٍُ ػلَم داهي -2

  داًـگاُ زثشيض، داًـنذُ مـاٍسصي،ػضَ ّياذ ػلوي گشٍُ تاغثاًي -3
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 هقذهِ 

مـَس ايشاى اص ديشتاص تِ خْر تافر فشؽ ّاي ًفيغ، ؿْشذ خْاًي داؿسِ ٍ ػالياى هسوادي اػر مِ تِ ػٌَاى يني اص   زَليذ مٌٌذگاى 

ًاگفسِ ًواًذ مِ دس ػال ّاي اخيش مـَسّايي اص خولِ ٌّذ ٍ چيي دس ايي صهيٌِ خيـشفر . اصلي، تاصاس خْاًي فشؽ سا دس اخسياس داسد

خـن گَػفٌذاى تَهي ايشاى مِ اص . (1)تِ گًَِ اي مِ سقيثي خذي تشاي فشؽ ّاي ايشاًي هحؼَب هي ؿًَذ . ّاي چـوگيشي داؿسِ اًذ 

ايي گًَِ خـن ّا داساي ًقاط قَزي چَى ظشافر . گشٍُ گَػفٌذاًي تا خـن قالي هي تاؿٌذ، ػوذزاً دس صٌايغ فشؽ تافي هصشف هي ؿَد

هٌاػة ٍ اػسحنام تَدُ ٍلي هساػفاًِ تذليل ػذم ينٌَاخسي دس قغش ٍ داؿسي ضشية زغييشاذ قغش تيـسش ٍ ّن چٌيي تاال تَدى هقذاس 

،  تِ هٌظَس زْيِ ًخ ّا ٍ خاهِ ّاي ظشيف ٍ (1خذٍل)موح دس هقايؼِ تا اػساًذاسدّاي خـن هَسد هصشف دس صٌؼر قالي تافي ايشاى 

 . هشغَب اص آى ّا تايؼسي تِ اهش ػَسذ تٌذي ايي الياف زَخِ خاصي ًوَد

 

 (3) ٍيظگي ّاي ًخ خـوي هَسد هصشف دس صٌؼر فشؽ تافي ايشاى -1    خذٍل 

 قغش زاس

 (هينشٍى)

ضشية زغييشاذ 

 (دسصذ)قغش

 عَل فسيلِ

 (ػاًسي هسش)

 الياف داساي

 (دسصذ)هذٍال 

 الياف موح

 (دسصذ)

 هَاد ًاخالص

 (دسصذ)گياّي

دسخِ صسدي 

 الياف

 5حذامثش  5حذامثش  12حذامثش  20حذامثش 5حذاقل - 25- 38

 
آهيخسِ گشي تيي گَػفٌذاى تَهي ٍ ًظادّاي اصالح ؿذُ تا ميفير خـن تْسش هي زَاًذ يني اص ساّناسّاي ايداد زغييش دس زشمية طًسيني 

آهيخسِ گشي تشسٍي ػاخساس ػفشُ خـن اًدام  هغالؼاذ هسؼذدي دس هَسد اثش. (24 21ٍ)ايي گَػفٌذاى تشاي زَليذ خـن هشغَب زش تاؿذ 

آهيخسِ گشي تيي آٍاػي ٍ هشيٌَ تاػث زغييشاذ اػاػي دس ػاخساس ػفشُ خـن ًساج ًؼل اٍل ؿذ ٍ ّوگام تا افضايؾ ػْن طى . گشفسِ اػر

الصم . (23)ّاي آٍاػي دس ًساج آهيخسِ عَل، قغش ٍ دسصذ الياف حقيقي ٍ هذٍاليي ٍ تِ هيضاى موسش الياف موح دس تيذُ افضايؾ خيذا مشد 

تِ رمش اػر مِ دس زواهي هَاسد، زغزيِ تِ ػٌَاى يل ػاهل اػاػي دس ػولنشد ًساج ًقؾ داؿسِ ٍ امثش هحققيي دس گضاسؿاذ خَد تش زاثيش 

اخشاي   عشح ّاي آهيخسِ گشي دس صهيٌِ گَػفٌذ اص  ػال ّا خيؾ دس ايشاى . (18)ايي ػاهل تش ميفير خـن زَليذ ؿذُ ارػاى داؿسِ اًذ 

 ؿشٍع ؿذُ ٍ زالقي ّاي 1355عثق اػٌاد هَخَد، ٍاسد مشدى ًظادّاي اصيل خاسخي خْر آهيخسِ گشي اص ػال ّاي . ؿشٍع ؿذُ اػر

ميَػي، ×  ػِ عشح آهيخسِ گشي ؿاهل قضل 1362اص ػال . هسؼذدي تيي گَػفٌذاى ايشاًي ٍ ًظادّاي ػافَلل ٍ ميَػي اًدام گشفسِ اػر

اص ديگش عشح ّا هي . ػافَلل مِ تيـسشيي اعالػاذ خام دس هَسد آى ّا ٍخَد داسد دٍتاسُ اص ػشگشفسِ ؿذًذ× ػافَلل ٍ هغاًي × قضل 

 گَػفٌذ تَهي ايشاًي اص خولِ قشُ گل، هْشتاى، ًائيٌي، قضل ٍ 5زَاى تِ عشح آهيخسِ گشي گَػفٌذ مشدي تا هشيٌَ، آهيخسِ گشي تيي 

گَػفٌذ هغاًي اص خولِ گَػفٌذاى . (11)تخسياسي تا ًظادّاي ماسيذال ٍ زاسگي خْر ػٌسض زشمية طًسيني دٍ هٌظَسُ گَؿسي اؿاسُ ًوَد 

خـوي ايشاى اػر مِ سًگ الياف خـن آى ػفيذ ًخَدي ٍ ؿيشي اػر ٍ ايي اهش زا حذٍدي هضير هحؼَب هي ؿَد ٍلي امثش - گَؿسي

گَؿسي  هحؼَب هي ؿَد داساي خـن - گَػفٌذ قضل مِ يل زيح ؿيشي (.12)ايي الياف ضخين ٍ داساي ماًال هذٍالي تضسگي ّؼسٌذ 

دس ًسيدِ خـن آى تشاي تافر . ًؼثسا خـي ٍ تِ سًگ قَُْ اي هسوايل تِ قشهض اػر ٍ تيذُ آى داساي دسصذ صيادي الياف موح هي تاؿذ

آسخاهشيٌَ ًظادي دٍ هٌظَسُ خـوي ـ گَؿسي اػر مِ دس ايؼسگاُ زحقيقازي مَسهيٌيسؼني . (9)فشؽ ّاي ًفيغ هٌاػة ًوي تاؿذ 

سًگ الياف دس ايي ًظاد ػفيذ ٍ الياف اص . قضاقؼساى اص زالقي قَذ آسخاس ٍ هيؾ هشيٌَ ٍ دس عي چٌذيي ًؼل اًسخاب تِ ٍخَد آهذُ اػر

 (. 5)دسصذ الياف موح دس تيذُ ايي ًظاد تؼياس خائيي ٍ زقشيثا صفش اػر . ًَع ًيوِ ظشيف هي تاؿٌذ

تا ًظاد آسخاهشيٌَ مِ  (قضل ٍ هغاًي)دس زحقيق حاضش ّذف تشسػي ايي هَضَع تَدُ مِ آيا زالقي تيي گَػفٌذاى تَهي هٌغقِ آرستايداى 

گَؿسي اػر، هي زَاًذ دس ميفير الياف خـن زَليذي دس ًساج ًؼل اٍل زاثيشي تگزاسد ٍ آيا ايي زغييش زا چِ -اص ًظادّاي دٍهٌظَسُ خـوي

 . حذ زَاًؼسِ اػر ميفير الياف ًساج سا تِ اػساًذاسدّاي فشؽ دػسثاف ايشاًي ًضديل ًوايذ
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 مواد و روش ها  

ساع 20 زؼذاد1377دس ػال . ايي خظٍّؾ دس ايؼسگاُ زحقيقاذ مـاٍسصي خلؼر خَؿاى داًـنذُ مـاٍسصي داًـگاُ زثشيض اًدام گشفر

 ساع اص گَػفٌذاى 100 ساع گَػفٌذ هغاًي اص گلِ ّاي هَخَد دس هٌغقِ هغاى خشيذاسي ؿذ ٍ تا اػسفادُ اص 25گَػفٌذ آسخاهشيٌَ ٍ 

دس ايي ايؼسگاُ گَػفٌذاى زحر يل ػيؼسن خشٍسؽ ًيوِ هسشامن تا . هَخَد دس ايؼسگاُ، يل گلِ خايِ اص گَػفٌذاى قضل زـنيل دادُ ؿذ

دس صهاى فالؿيٌگ سٍصاًِ . زغزيِ اي ؿاهل چشا دس عي فصَل تْاس، زاتؼساى ٍ خائيض ٍ زغزيِ دػسي دس فصل صهؼساى ًگْذاسي هي ؿذًذ

، تيي گَػفٌذاى هادُ 50:50زالقي ّا اص ًَع آهيخسِ گشي يل عشفِ تِ ًؼثر .  گشم خَ دس اخسياس گَػفٌذاى قشاس دادُ هي ؿذ200هقذاس

 اًدام گشفسِ ٍ دس ّش ػال زؼذادي آهيخسِ ًؼل اٍل  1380 الي1378قضل ٍ هغاًي تا قَذ ّاي ًظاد آسخاهشيٌَ دس ػِ ػال هسَالي اص ػال 

 ًوًَِ ّايي اص گَػفٌذاى آهيخسِ ًؼل اٍل سا 1ؿنل .  هاّگي ًوًَِ خـن گشفسِ  ؿذ9-15تذػر آهذًذ مِ اص ايي آهيخسِ ّا دس ػٌيي 

 .ًـاى هي دّذ

 (ػور چح) قضل×ٍگَػفٌذ آسخاهشيٌَ  (ػور ساػر) هغاًي ×گَػفٌذ آسخاهشيٌَ - 1ؿنل 

 

 

 

 

 

 

 

 

: صفاذ هَسد تشسػي ػثاسذ تَدًذ اص. اص ًاحيِ هياًي تذى اخز ؿذًذ (23)ًوًَِ ّا دس اٍاخش خشداد هاُ ٍ هغاتق تا سٍؽ زاتا ٍ ّوناساى 

 دػسِ الياف تغَس 3اتسذا اص ّش ًوًَِ . عَل دػسِ الياف، قغش الياف، ضشية زغييشاذ قغش، دسصذ الياف موح ٍ دسصذ الياف هذٍاليي

دس هشحلِ تؼذ . تذػر آهذ (2)ايشاى 1941زصادفي خذا ؿذُ ٍ هياًگيي عَل ايي ػِ دػسِ تا خظ مؾ ٍ هغاتق تا سٍؽ اػساًذاسد ؿواسُ

 دقيقِ خْر خاك مشدى  رساذ چشتي، دس 3الياف تِ مول آب ًين گشم، هادُ ؿَيٌذُ ػشٍدٍمغ ٍ مشتٌاذ ػذين ؿؼسِ ؿذُ ٍ تِ هذذ 

 هيلي هسش گشفسِ ؿذ ٍ تا دػسگاُ 4/0 –8/0تِ مول دػسگاُ هينشٍزَم اص الياف ًوًَِ ّايي تِ عَل .  دي ملشٍهساى قشاس دادُ ؿذًذ

 زاس خـن تِ عَس زصادفي ٍ هغاتق تا سٍؽ اػساًذاسد 400، قغش ( X3000تا قذسذ تضسگٌوايي ) 2BK 4014هينشٍخشٍطمسَس هذل 

A.S.T.M ُؿواس D2130-90 خْر زؼييي دسصذ موح . ضشية زغييشاذ قغش آى هحاػثِ ؿذٍ هياًگيي قغش . (16) اًذاصُ گشفسِ ؿذ

 ليف هغاتق تا سٍؽ اػساًذاسد 1000ٍ الياف هذٍاليي، تِ مول هينشٍزَم ًوًَِ زْيِ ؿذُ ٍ زؼذاد الياف موح ٍ هذٍاليي دس تيي 

A.S.T.M ُؿواس D2968-83 زَصيغ دادُ ّاي تذػر آهذُ هَسد آصهَى ًشهاليسِ قشاس گشفسِ ٍ دس صَسذ ًياص . (17)  ؿواسؽ ؿذًذ

تشاي زصحيح اثش ػي . اًدام گشفر SAS( 8) ًشم افضاسGLMزدضيِ ٍ زحليل آهاسي دادُ ّا تا اػسفادُ اص سٍيِ . زثذيل دادُ اًدام ؿذ

 :هذل تناس سفسِ ػثاسذ تَد اص. (14)گَػفٌذاى، ػي دس صهاى ًوًَِ تشداسي تؼٌَاى ػاهل مٍَاسير دس ًظش گشفسِ ؿذ 

Yijklm =  + Gi + Sj + Yk + Tl + bAm+ (G×S)ij+ (G×Y)ik+ (S×Y)jk+ (S×T)jl+eijklm 

 :مِ دس آى

Yijklm ;  هـاّذاذ هشتَط تِ ّشيل اص صفاذ هَسد تشسػي 

;   هياًگيي مل (G×S)ij  ; خٌغ× طًَزيح  اثش هسقاتل 

Gi ; 2ٍ1 (اثش طًَزيح ;i) (G×Y)ik  ; ػال زَلذ× اثش هسقاتل طًَزيح 
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Sj ; اثش خٌغ( 1 2ٍ ;j) (G×T)il  ; زيح زَلذ× اثش هسقاتل طًَزيح 

Yk ; اثش ػال زَلذ( 2ٍ1ٍ 3 ;k)  (S×Y)jk  ; ػال زَلذ× اثش هسقاتل خٌغ 

Tl ; اثش زيح زَلذ( 1ٍ 2 ;l) (S×T)jl  ; زيح زَلذ× اثش هسقاتل خٌغ 

bAm ;  ًوًَِ تشداسيدس صهاى اثش ػي  eijklm  ;  آصهايؾاثش خغاي 

 

اتسذا تشاي ّش صفر هذل ماهل تشسػي ؿذ دس هشحلِ تؼذ اثشاذ هسقاتل ٍ اثشازي مِ غيش هؼٌي داس تَدًذ اص هذل حزف ؿذُ ٍ هذل  

 .زصحيح ؿذُ تشاي آًاليض ّش صفر تناس تشدُ ؿذ

 

 نتايج و بحث

  . اسائِ ؿذُ اًذ2ًسايح هقايؼاذ حذاقل هياًگيي هشتؼاذ صفاذ تِ زفنيل اثشاذ  اصلي ٍ هسقاتل هَسد تشسػي دس خذٍل

 هقايؼاذ حذاقل هياًگيي هشتؼاذ صفاذ خـن تِ زفنيل اثشاذ هَسد تشسػي دس هذل آهاسي- 2خذٍل 
 ًَع اثش

 

 قغش الياف

 (هينشٍى)

 ضشية زغييشاذ

 (دسصذ)قغش

 عَل دػسِ الياف

 (ػاًسي هسش)

 دسصذ موح

 (دسصذ)

 دسصذ الياف هذٍاليي

 (دسصذ)

      تركيب ژنتيكي

 b 82/27 28/1±  a 90/38 47/0± a  77/10 58/ 0±  91/1 40/1± a 58/7  ±59/0 قضل × آسخاهشيٌَ 

 a  63/26 36/1± a  34/36 49/0± a  97/9 56/0 ±  71/1 35/1± a 27/7 ±63/0 هغاًي× آسخاهشيٌَ

      سال تولد

1378 37/1 ± a  51/28 00/3 ± ab 16/37 06/1 ±  b 58/6 26/1 ± 84/1 05/3 ± a 23/6 

1379 46/0 ± a  1/27 00/1 ±  a 95/34 42/0 ± a 0/12 45/0±   42/1 10/1 ± a 31/7 

1380 34/0 ± a  07/26 75/0 ±  b 73/37 26/0 ± a 52/12 39/0±   18/2 95/0 ± a 74/8 

      جنسيت

 a 54/26 37/1 ± b  73/38 49/0 ± a 19/11 61/0 ±  75/1 47/1 ± a 21/6  ± 62/0 هادُ

 b 92/27 15/1 ±  a 50/34 44/0 ±  b 55/9 49/0 ±  88/1 18/1 ± a 64/8  ±53/0 ًش

      تيپ تولد

 a 55/27 78/0± a 39/36 30/0 ± a 37/10 34/0 ±  90/1 83/0 ± a 40/7  ± 36/0 زل قلَ

 a  91/26 04/2 ±  a 83/36 73/0 ± a 36/10 86/0 ±  73/1 08/2 ± a  45/7 ± 94/0 دٍقلَ

   تركيب ژنتيكي در سال تولد
     

      قضل× آسخاهشيٌَ 

1378 65/1 ±  b 75/29 61/3±  ab 2/36 28/1± c 07/7 56/1 ± 86/2 76/3 ± ab 85/7 

1379 54/0 ±  b 88/27 16/1 ± b 18/37 53/0± a98/12 59/0 ±  40/1 42/1 ± ab 06/8 

1380 51/0 ± a 84/25 12/1 ± b 86/36 39/0± ab26/12 66/0 ± 47/1 60/1 ± b 81/6 

      هغاًي× آسخاهشيٌَ

1378 53/1 ± ab28/27 34/3 ± ab 7/37 20/1 ±  c 10/6 82/0 ±  40/1 35/3 ± ab 60/4 

1379 66/0 ± a 32/26 43/1 ± a 72/32 57/0 ±  b 02/11 61/0 ±  43/1 48/1 ± b 57/6 

1380 56/0 ± a 31/26 24/1 ± b 61/38 44/0 ±  a 78/12 51/0 ±  88/2 22/1 ± a 65/10 

 .حشٍف غيش هـاتِ دس ّش ػسَى ًـاًذٌّذُ اخسالف هؼٌي داس دس ػغح احسوال خٌح دسصذ هي تاؿذ
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ٍ  (>05/0P) هـاّذُ هي ؿَد مِ زشمية طًسيني تشسٍي قغش الياف زاثيش هؼٌي داس داؿر 2 تا تشسػي خذٍل اثر تركيب شنتيكي   - 1

ظشيف (. 18/26 دس هقاتل 11/27)زَليذ مشدًذ قضل الياف ًؼثسا ظشيف زشي × هغاًي ًؼثر تِ آسخاهشيٌَ × آهيخسِ ّاي آسخاهشيٌَ 

هغاًي سا هي زَاى ًاؿي اص ظشيف زش تَدى قغش الياف دس ٍالذيي هغاًي ًؼثر تِ ٍالذيي × قغش الياف دس آهيخسِ ّاي آسخاهشيٌَ  زش تَدى

ايي ًسيدِ تا ًسايح گاًاي ٍ خاًذي . زشمية طًسيني  تِ زٌْايي تش سٍي ديگش صفاذ هَسد تشسػي زاثيش هؼٌي داسي ًذاؿر. قضل داًؼر

تِ )دس تشسػي ميفير الياف آهيخسِ ّاي ساهثَيِ ٍ هشيٌَي اػسشاليايي اًدام دادًذ ٍ ًسايح گضاسؽ ؿذُ زَػظ چاسيَلَ ٍ آچاسيا  (1993)

 11،20)تَد  (1994)ٍ تشاؽ ٍ ّوناساى  (1379)هغاتقر داؿر ٍلي هخالف ًسايح تذػر آهذُ زَػظ عاّشخَس ٍ ّوناساى  (22ًقل اص 

 ٍ23.) 

 داساي تلٌذزشيي عَل 1380هسَلذيي. (2خذٍل  )(>05/0P)اثش ػال زَلذ تش عَل دػسِ الياف زَليذي هؼٌي داس تَد اثر سال تولذ    - 2

 دس تيي 1378 اص ًظش ايي صفر اخسالف هؼٌي داسي ًـاى ًذادًذ ٍلي هسَلذيي 1379ٍ1380دام ّاي هسَلذ ػال ّاي . دػسِ الياف تَدًذ

آهيخسِ ّاي هسَلذ ػال ّاي هخسلف اص ًظش ضشية زغييشاذ قغش تا ينذيگش اخسالف هؼٌي . مل دام ّا داساي مَزاُ زشيي دػسِ الياف تَدًذ

 موسشيي هيضاى 1379 تِ ٍضَح هـاّذُ ؿذ تِ گًَِ اي مِ هسَلذيي 1380 ٍ 1379ايي اخسالف دس تيي هسَلذيي . (>05/0P)داسي داؿسٌذ 

يني اص داليل ايي اهش سا هي زَاى تِ تْسش تَدى ؿشايظ زغزيِ دس . خشامٌذگي دس قغش الياف سا داؿسِ ٍ الياف ينذػر زشي زَليذ ًوَدًذ

دس زحقيق مِ تشسٍي آهيخسِ گشي تيي  (1988)چَگال ٍ ّوناساى .  ًؼثر داد مِ تاػث ؿذُ الياف داساي قغش ينٌَاخر تاؿٌذ1379ػال 

 (. 21 19ٍ)ًيض تِ ًسيدِ هـاتْي دػر يافسٌذ  (1987)ًظاد تَهي دماًي تا ًظادّاي هشيٌَ ٍ دٍسػر اًدام دادًذ ٍ ّن چٌيي تْاذ 

هؼٌي داس تَدى اثش خٌغ تش سٍي . (2خذٍل )(>05/0P)هادُ ّاي آهيخسِ، الياف ظشيف زشي ًؼثر تِ ًشّا زَليذ ًوَدًذ  اثر جنس   - 3

( 1379)، داؿاب ٍ ّوناساى (1379)ميفير الياف زَليذي دس خٌغ ّاي هخسلف تا ًسايح گضاسؽ ؿذُ زَػظ عاّش خَس ٍ صالحي 

زاثيش خٌغ تش سٍي قغش الياف . (13ٍ 10، 7، 6)تَد  (1379)هغاتقر ًذاؿر ٍلي هـاتِ ًسايح حؼيٌي ٍ ّوناساى  (1380)ٍمْيايي اقذم

َّسهَى اػسشٍطى دس خٌغ هادُ ػاهل ظشيف زش ؿذى قغش الياف . سا هي زَاى تِ زاثيش َّسهَى ّاي خٌؼي تش قغش الياف ًؼثر داد

 زَليذ ًوَدًذ  آهيخسِ ّاي ًش داساي ضشية زغييشاذ قغش من زشي تَدًذ ٍ الياف ينذػر زشي (.22 ٍ 21، 15، 7، 6،  4)زَليذي هي تاؿذ 

(01/0 P<.) دس تشسػي اثش ػي ٍ خٌغ تش خصَصياذ خـن گَػفٌذاى ػشتي ٍ ّن چٌيي زاتا ٍ ّوناساى  (1379) عاّشخَس ٍ صالحي

دس تشسػي زٌَع صفاذ هخسلف تيذُ دس گَػفٌذاى آٍاػي، اثش خٌغ سا تش سٍي ضشية زغييشاذ قغش غيش هؼٌي داس تياى مشدًذ  (2001)

تيـسش تَدى ضشية زغييشاذ قغش دس الياف آهيخسِ ّاي هادُ سا هي زَاى ًاؿي اص زغييشاذ فيضيَلَطيني دس تذى ايي دام ّا . (23 ٍ 10)

ٍ زاتا ٍ ّوناساى  (1380)مْيايي اقذم (. >05/0P)خـن زَليذ ؿذُ زَػظ ًشّا داساي عَل دػسِ الياف من زشي تَد . (21)داًؼر 

 (. 23 13ٍ، 10 )ًسايح هـاتْي سا گضاسؽ ًوَدًذ (1379)تشخالف عاّشخَس ٍ صالحي  (2001)

ايي اهش تا ًسايدي مِ آيوي ٍ ّوناساى .   زيح زَلذ تِ زٌْايي تش ّيچنذام اص صفاذ هَسد تشسػي اثش هؼٌي داس ًذاؿراثر تيپ تولذ- 4

هحققيي دس هَسد صفاذ قغش ٍ ضشية دس هَسد عَل دػسِ الياف گضاسؽ ًوَدًذ هغاتقر داؿر ٍلي هخالف ًسايح ايي  (1999)

هذٍاليي غيش هؼٌي داس سٍي صفاذ دسصذ موح ٍ دسصذ الياف ًيض اثش زيح زَلذ سا تش  (1380)مْيايي اقذم . زغييشاذ قغش  تَد

 (. 15 ٍ 13) اػر گضاسؽ ًوَدُ

زشمية طًسيني ٍ ػال زَلذ تِ زٌْايي تش سٍي دسصذ الياف هذٍاليي زاثيش هؼٌي داسي اثر متقابل تركيب شنتيكي در سال تولذ    - 5

(. 2خذٍل )(>05/0P)ؿذُ هؼٌي داس تَد ًذاؿسٌذ ٍلي اثش هسقاتل زشمية طًسيني دس ػال زَلذ تش سٍي دسصذ الياف هذٍاليي زَليذ 

هغاًي هسَلذ × آهيخسِ ّاي آسخاهشيٌَ . هذٍاليي سا داؿسٌذموسشيي هقذاس الياف 1378هغاًي هسَلذ× آهيخسِ ّاي آسخاهشيٌَ 

قضل هسَلذ × دس تيي   آهيخسِ ّاي آسخاهشيٌَ . ّويي زشمية طًسيني، الياف هذٍاليي موسشي زَليذ ًوَدًذ1380ًؼثر تِ هسَلذيي1379

 . ػال ّاي هخسلف، اص ًظش دسصذ الياف هذٍاليي ّيچگًَِ اخسالف هؼٌي داسي هـاّذُ ًـذ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 .......مقايسه خصوصيات الياف پشم آميخته هاي حاصل از

 

 

ايي اهش هي زَاًذ تياًگش ايي . دسصذ الياف موح ٍ هذٍاليي اص صفازي تَدًذ مِ زحر زاثيش ّيچنذام اص اثشاذ هَسد تشسػي ٍاقغ ًـذًذ

دس تشسػي  (1380)مْيايي اقذم . (21، 20، 13)ًنسِ تاؿذ مِ دسصذ الياف موح زا حذٍد صيادي زحر زاثيش طى ّاي گَػفٌذ هي تاؿذ 

صفاذ الياف خـن زَليذي زَػظ گَػفٌذاى هامَئي ًيض اثش زشمية طًسيني سا تش سٍي دسصذ الياف موح ٍ هذٍاليي غيش هؼٌي داس 

اثش خٌؼير تش سٍي دسصذ  (1379)ٍ عاّش خَس ٍ صالحي  (1380)، مْيايي اقذم (1379)ّن چٌيي داؿاب ٍ ّوناساى . گضاسؽ ًوَد

 (. 13 ٍ 10، 7)الياف موح ٍ هذٍاليي سا غيش هؼٌي داس گضاسؽ ًوَدًذ 

هـاّذُ هي  (1خذٍل )دس هقايؼِ ميفير الياف زَليذي زَػظ آهيخسِ ّا تا خذٍل اػساًذاسد ًخ خـوي هَسد هصشف دس  فشؽ تافي ايشاى 

ؿَد مِ ميفير خـن دس آهيخسِ ّا تِ هقذاس اػساًذاسد ًضديل ؿذُ ٍ دس تشًاهِ ّاي اصالحي تؼذي، تايؼسي تش سٍي ماّؾ ضشية 

 .زغييشاذ قغش ٍ دسصذ الياف هذٍاليي هقاسى تا افضايؾ هياًگيي قغش الياف زوشمض ؿَد

هغاًي ٍ ايٌنِ سًگ، يني اص فامسَسّاي اصلي دس دسخِ × الثسِ تا زَخِ تِ سٍؿي تَدى سًگ الياف زَليذي زَػظ آهيخسِ ّاي آسخاهشيٌَ 

تٌذي الياف هَسد هصشف دس فشؽ تافي هحؼَب هي ؿَد هي زَاى خيـٌْاد ًوَد مِ دس هشحلِ تؼذ اػسشازظي ّاي اصالحي، تيـسش تش 

اص عشفي تا زَخِ تِ ايٌنِ زَليذ يل . سٍي ايي آهيخسِ هسوشمض ؿذُ ٍ زالؽ دس خْر ماّؾ هقذاس الياف هذٍاليي ٍ موح اًدام گيشد

ًظاد صشفاً خـوي اص ًظش زَليذ مٌٌذگاى داخلي تذليل خائيي تَدى قيور خـن دس تاصاس هغلَب ًخَاّذ تَد تْسش اػر مِ زالؽ ّايي دس 

 .خْر زَليذ يل زشمية طًسيني دٍ هٌظَسُ خـوي ـ گَؿسي اًدام تگيشد
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