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 اثش عَاهل هختلف دس هماٍهت خوـی چَب ػیواى

 

 4، ٍحیذ ٍصیشی3، لعیا جوالی ساد2،ّذایت اهلل اهیٌیاى*1ایواى هفشد ستاط جضی
 داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ فشاٍسدُ چٌذ ػاصُ چَتی، داًـگاُ گٌثذ واٍٍع1

 واٍٍع گٌثذ داًـگاُ واغز ٍ چَب كٌایع گشٍُ اػتادیاس 4و3و2

i.mofrad@yahoo.com هؼؤٍل هىاتثات: 
 

 

 چىیذُ

دس ایي هطالعِ، هماٍهت خوـی چَب ػیواى ٍ ًمؾ هتغییشّایی وِ تِ عٌَاى هادُ افضٍدًی یا هاادُ چاَتی دس ناًال    

وٌذ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت. عَاهل هتغییش دس ػطَح هختلفی ًؼثت تِ ٍصى خـه ػایواى دس ًراش   تغییش هی

 ّاای واشًؾ  دس ٍ تاَد  اًذوی خوـی هماٍهت داسای خالق ػیواى تا ؿذُ ػاختِ ػیواًی اٍساقگشفتِ ؿذُ اػت. 

 ّا،ٍسلِ ایي تشای ًیاص هَسد ّاییظگی ٍ ػایش استمای ٍ هـىل ایي سفع تشای لزا .ؿًَذ ؿىؼت هی دچاس ون تؼیاس

ؿَد.دس تحمیك حاضش اثش هادُ  افضٍدًی ٍ هادُ چَتی تاش سٍی هماٍهات خوـای هاَسد     هی اػتفادُ هختلف الیاف اص

 تشسػی لشاس گشفتِ اػت.  

 ػیواى، هماٍهت خوـی، ػاصُ، هادُ چَتی -: چَب ولوات ولیذی
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 همذهِ

.، 1997گشدد)اتشاّیوای،  هحلَلی وِ اص تشویة چٌذ هادُ دیگش ػاختِ ؿذُ تاؿذ اطالق های چٌذ ػاصُ یا فشاٍسدُ هشوة تِ ّش ًَع 

ِ  ؿَد هی هحؼَب ّای ػاختواًیفشآٍسدُ اًَاع هْن تشیي اص یىی ػیواًی ٍسق ّای. (2001دٍػت حؼیٌی،   ٍ تَلیاذ  لاذهت  وا

 تاا  .تاؿاذ  های  الیااف  ٍ ػایواى  آب، :ؿاهل آًْا دٌّذُ تـىیل گشدد. هلالح اكلی هی تاص لثل ػال یه كذ حذٍد آى تِ هلشف

ِ  ایي الیاف . ؿذهی هحؼَب آصتؼت الیاف ػیواًی، ّای ػاخت ٍسلِ تشای هٌاػة الیاف تٌْا لثل ػال تیؼت حذٍد  هعاادى  اص وا

 آصتؼت هیالدی، الیاف 70 دِّ اٍاخش اص . اػت ؿذُ تـىیل ّا واًی اص دیگش تشخی ٍ تشویثات ػیلیغ اص ؿَدهی اػتخشاج آصتؼت

 طثیعی جشیاى ٍاسد تَاًٌذ دُ هیىشٍى( هی اص ووتش ٍلطش هیلیوتش 3 حذٍد طَل تا دٌّذُ تؼیاس سیض)الیافی تـىیل ػاختاسهَاد دلیل تِ

 ػاشطاى  هضٍتلیوا ٍ اصتؼتَػیغ، جولِ اص خطشًاوی تؼیاس تِ تیواسیْای هٌجش ٍ ؿذُ اًؼاى سیِ ٍاسد تٌفؼی دػتگاُ اص طشیك ٍ َّا

 تاَاى وـاَس   های  ؿاذ  ػیواًی ّای ٍسلِ دس آصتؼت الیاف تشای جایگضیٌی الیافی یافتي تِ هَفك وِ وـَسّایی اٍلیي ؿًَذ. اص سیِ

ِ  ًؼاثت  هلاٌَعی  الیااف  ٍ ػالَلضی  اص الیااف  تشویثای  تاا 1986 ػاال  دس وِ تشد ًام سا اػتشالیا  ٍسلْاای ػایواًی الاذام    تَلیاذ  تا

 (.1388ًوَدًذ.)خشهی هٌْذع، 

 كفحات اًَاع اص ػیواى یىی چَب سٍد. هی نیؾ هؼتحىن ٍ تش ػثه اص هلالح اػتفادُ ػوت تِ ػاختواى هٌْذػی علن اهشٍصُ،

 ٍ لیگٌَػالَلضی  هاَاد  یاا  چاَب  یعٌای  آى، هَسد ًیاص اٍلیِ هَاد تِ هٌطمِ ّش دس فشاٍسدُ ایي تَػعِ فٌاٍسی وِ اػت چَتی فـشدُ

 ّای تَلیذ فشاٍسدُ اهىاى ػٌتضی ّای سصیي تَلیذ تشای الصم فالذ اهىاًات وـَسّای تِ اهش ایي عالٍُ، تِ ؿَد. هی ػیواى، هشتَط

 ّاای  فاشآٍسدُ  یاا  ػایواى  چاَب  ّاای  ناًال  تَلیذ اص اكلی ّذف. (1392ذ.)هحوذواظوی، دّ هی سا هعذًی اتلال تا واهپَصیت

 ٍ گا   ػایواى،  لثیل اص هعذًی ّای دٌّذُ اتلال تا لیگٌَػلَلضی هَاد ٍ چَب هاًٌذ آلی رسات تشویة هعذًی، اتلال تا واهپَصیت

 هاًٌاذ  هطلَتی واستشدی خَاف داسای ؿَد، هی تَلیذ جْاى وـَسّای تیـتش دس اهشٍصُ وِ ػیواى چَب ّای فشآٍسدُ .اػت غیشُ

 همایؼِ دس ٍصى ػثىی ٍ تیَلَطیه عَاهل ٍ آتؾ جَی، عَاهل تِ هماٍهت هاًٌذ هطلَتی واستشدی خَاف داسای عَاهل تِ هماٍهت
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(  تا تحمیاك  1387طثشػا ٍ ّوىاساى )(. 1392)گلثاتایی، . ّؼتٌذ تشخَسداس تاالیی اتعاد نایذاسی اص ٍ تَدُ ػاختواًی هلالح ػایش تا

تش سٍی تشاٍسع تاصیافتی ساُ آّي  تیاى وشدًذ وِ هماٍهت تِ خوؾ اػتاتیه تختِ خشدُ چَب ػیواى ّای ػاختِ ؿذُ دس حشاست 

دسجِ ػااًتی   60لاتل تَجِ ای اص هماٍهت خوـی تختِ خشدُ چَب ػیواى ػاختِ ؿذُ دس حشاست  دسجِ ػاًتی گشاد تِ هیضاى 25

گشاد تیـتش اػت ٍلی هماٍهت خوـی ایي تختِ ّا تا حذی اص تختِ ّای ؿاّذ وِ تشای ػاخت آًْا اص خاشدُ چاَب ّاای تااصُ ٍ     

ضٍدًی ولشیذ ولؼاین اثاش هتثات سٍی گیشایای ػایواى      تیواس ًـذُ ساؽ اػتفادُ ؿذُ تَد،ووتش اػت. تشخالف دسجِ حشاست هادُ اف

داؿتِ اػت تِ طَسی وِ تا افضایؾ هیضاى هلشف ولشیذ ولؼین هماٍهت خوـی ّن افضایؾ یافتِ اػت. ّوچٌیي خشهای هٌْاذع ٍ   

ٌّگاام   الیااف  تاذٍى  ػایواًی  ّای ٍسلِتیاى وشدًذ وِ   تا تحمیك تش سٍی الیاف طثیعی)گٌذم،اوالیپتَع ٍ تاگاع(( 1388ّوىاساى)

ِ  سػایذى  ٍ تاس اعوال افضایؾ ٌّگام دیگش، عثاست تِ .دٌّذ هی ًـاى خَد اص تشد ٍ ؿىٌٌذُ واهالً سفتاس تاس اعوال  ًمطاِ تؼالین،   تا

اص ػاَی   .وٌاذ  های  ّا تغییش ًوًَِ خوـی سفتاس ػیواًی ّای ٍسلِ تِ الیاف تا افضٍدى .ؿَد هی گؼؼتِ ّن اص ًاگْاى ػیواًی ٍسلِ

الیااف   دسكاذ  افضایؾ تا( تا تحمیك تشسٍی الیاف تاگاع ٍ هادُ ًاًَػیلیغ تیاى وشدًذ وِ 1391عثذالعلی ػشتٌذی ٍ ّوىاساى)دیگش 

 های ؿاَد،   دسكاذ( اػاتفادُ   6ٍ8) تااالتش  دسكاذّای  اص وِ ٍلی ٌّگاهی هی یاتذ خوـی ًیض افضایؾ هماٍهت %4 تِ % 2اص تاگاع

ِ  خوـی ًوًَِ ّاای  هماٍهت اتتذا دس ًاًَػیلیغ افضٍدى تا هی یاتذ. ّوچٌیي واّؾ خوـی هماٍهت  تعاذ  ٍ افاضایؾ  ؿاذُ  ػااخت

 تاالتش ًاًَػیلیغ ّای دسكذ دس ٍ ؿَد هی دسكذ هـاّذُ 1 ًاًَػیلیغ دس خوـی هماٍهت تاالتشیي وِ تِ طَسی. هی یاتذ واّؾ

ٍ  دسٍى تاثثیش وشدًذ  (، تیاى1387دٍػت حؼیٌی ٍ ّوىاساى) .یاتذ هی واّؾ خوـی دسكذ( هماٍهت 4دسكذ 2ٍ)  تاشٍى  چاَب 

 تاا  خوـای  هماٍهات  ػیواى گضاسؽ وشدُ اًذ وِ حذاوتش -ٍ هماٍهت ناًل ّای چَب ػیواى ّیذساتاػیَى حشاست دسجِ تش چَب

اثش هتماتل عَاهل هتغییش تا افاضٍدى  (  2004؛2003داسد. طیائَ ٍ ّوىاساى ) هؼتمین ساتطِ ػیواى حشاست ّیذساتاػیَى دسجِ هاوضیون

 ٍاواٌؾ  سػاذ،  هی ًرش تِدسكذ تاعث افضایؾ هماٍهت خوـی هی ؿَد.  2ًاًَ ػیلیغ تِ تختِ ّای ػاختِ ؿذُ اص نَػتِ تشًج تا 

( سا C-S-Hولؼاین )  ػیلیىات طل تـىیل ٍ ّیذساتاػیَى ػیواى تشای الصم حشاست ًاًَػیلیغ، ٍ ّیذسٍوؼیذ ولؼین ولؼین، ولشیذ

 دسكذ 3ػیواى تا  وٌِْ واستي ّای ( تخت2005ِحذٍد صیادی واّؾ دادُ اػت. جی ) تا سا اػتخشاجی هَاد هٌفی اثش ٍ وشدُ تثهیي

 ًاًَػیلیغ .اػت وشدُ ایفا سا ًمؾ نشوٌٌذُ ًاًَػیلیغ الیاف، تَدى حجین تِ تَجِ تا .یافتِ اػت افضایؾ خوـی ّایهماٍهت ًاًَ
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 ناَصٍالًی سا  ّاای  ٍاواٌؾ  وٌٌاذُ،  فعاال  یاه  عٌَاى تِ ؿَد، تلىِ هی هیىشٍػىَنی ػاختاس تْثَد تاعث عٌَاى نشوٌٌذُ تِ تٌْا ًِ

 وٌذ. هی تمَیت

 ًمؾ ػیلیغ دس هماٍهت خوـی چَب ػیواى

ِ  هىاًیضم دٍ خاطش تِ ػیواًی ٍسلِ ّای دس ػیلیغ هیىشٍ هتثت تاثیش هختلف هشاجع دس ِ  یىای  . اػات  آى ؿاذُ  ؿاٌاخت  علات  تا

ِ  اػت آب تا ػیواى  اص ّیذساتاػیَى حاكل هفیذ غیش ولؼین ّیذسٍوؼیذ واّؾ وِ ػثة اػت آى صیاد تؼیاس نَصٍالًی فعالیت  وا

دیگاش   تااثیش  . وٌاذ  های  تثاذیل  ػایواى  خویاش  هماٍهات  آیٌاذ وؼاة   فش دس هَثش ٍ هفیذ ؿذُ ّیذساتِ ولؼین تِ ػیلیىات آى آى سا

 های  ػیواى طل ٍ رسات تیي فشج ٍ خلل وشدى نش تاعث ًْا، آ صیاد وٌاس ًشهی دس وِ اػت آى رسات تَدى سیض دلیل تِ هیىشٍػیلیغ

 (.2008لی ٍ ّوىاساى، (دّذ  هی سا افضایؾ خوـی هماٍهت تشتیة ایي تِ ٍ گشدد

 ًمؾ ولشیذ ولؼین دس هماٍهت خوـی چَب ػیواى

افضایؾ  ؿَد.افضایؾ هماٍهت خوـی هی اثش هؼتمل ولشیذ ولؼین تش هماٍهت خوـی تختِ ّای چَب ػیواى دس ّوِ ؿشایط تاعث

هادُ افضٍدًی جفت وٌٌذُ تاعث ایجاد ؿشایط هٌاػة اتلال تیي خشدُ چَب ّا هی گشدد. اتلاال تْتاش خاشدُ چاَب ّاا افاضایؾ       

 (.1387هماٍهت خوـی سا تِ ّوشاُ داؿتِ اػت )طثشػا ٍ ّوىاساى، 

 

 ًتیجِ گیشی 

ػیواى ٍجَد داسد.وِ تِ دٍ دػتِ ولی هادُ ّای افضٍدًی ٍ خَد هادُ چاَتی   -عَاهل هتعذدی دس هماٍهت خوـی تختِ ّای چَب

طثمِ تٌذی هیـَد.هادُ افضٍدًی ًریش ولشیذ ولؼین یا ولشیذ هٌیضین وِ تِ عٌَاى جفت وٌٌذُ دس ایي كٌعت واستشد داسًاذ گفتاِ های    

شگزاس دیگش خَد هادُ چاَتی اػات واِ تٌاَع     ؿَد، یا هَادُ دیگشی ًریش ًاًَػیلیغ یا خاوؼتش هلشف هی ؿَد.تخؾ عوذُ ٍ تاثی

 .تؼیاس صیادی چِ اص لحاظ اًذاصُ ٍچِ  ًَع هادُ ػلَلَصی داهٌِ ٍػیعی سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت
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