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در گروه .  جلد پوست گوسفند به دو گروه تقسیم گردید40تعداد  نه و فرش دست بافت،به منظور مقایسه خصوصیات نخ خا

ی سولفید  درصد مــاده شیمیای15با استعمال  الیاف ،چین برقی چیده شد و در گروه دوم پشم از روي پوست با استفاده از پشم،اول

  3/36 7/0( بیشتر از الیاف چیده شــده)  میکرومتر 3/39 3/2( نتایج نشان داد که قطر الیاف دباغی. سدیم برداشت گردید

 بـود) متر سانتی 3/5 2/0( کمتر از الیاف چیده شــده) متر سانتی 3/3 7/0(  طول دسته الیاف دباغی).>05/0P( بـود) میکرومتر

)05/0P<( .اي حاصل از پشم چیده شده بوده هاي تهیه شده از پشم دباغی بیشتر از نخ درصد ازدیاد نسبی طول تا حد پارگی نخ 

)05/0P<( .هاي حاصل از پشم چیده شده  گرم نیرو بر تکس بود که در مقایسه با نخ7/1هاي تهیه شده از پشم دباغی  استحکام نخ 

ت پذیري و ثبادرصد رنگاز نظر هاي حاصل از پشم دباغی و چیده شده  نختفاوت .  داشتداريمعنی تفاوت)  گرم نیرو بر تکس1/2(

هاي فرش تهیه شده با پشم دباغی و چیده  ضخامت تحت فشار بار متحرك و ثابت از نمونه.  بوددارمعنی ،رنگ در برابر شستشو و نور

هاي دباغی به دلیل کاهش استحکام و ثبات رنگ  استفاده از پشم.  واحد بود09/93 و 46/91 واحد و 40/88 و 00/88شده به ترتیب 

کردن پشم  هاي دیگري براي جداباید روش کند و هاي پشمی وارد میپذیري، آسیب شدیدي بر کیفیت فرشنخ و افزایش میزان رنگ
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  مقدمه                                   

تولیدکنندگان مهم پشم گوسفند و کشور ایران یکی از 

 آمار اما ،باشدمیندگان فرش دست بافت دنیا صادرکن

در دهد که صادرات قالی ایران بازرگانی و گمرك نشان می

). 1( دچار نوسانات زیاد بوده است 1387 تا 1364هاي سال

امروزه قیمت پشم نسبت به گوشت بسیار کمتر است و همین 

امر سبب شده که دامداران به چیدن پشم دام زنده رغبت 

 گوسفندان خود را بدون چیدن پشم به کشتارگاه نداشته و

سازي، با  پشم آنها در کارخانجات چرم لذا،نمایندارسال می

 این امر ).4( گردداستفاده از مواد شیمیایی از پوست جدا می

سبب افزایش پشم دباغی در کشور شد که براي صنعت قالی 

کردن پشم از  دو روش براي جدا. داردبافی نتایج منفی 

 روش تعرق که در آن از در .پوست وجود دارد

ها و براي گوسفندان نژاد مرینوس و دورگ آن میکروارگانیزم

 کیفیت پوست آنها خوب اما ،که ارزش پشم آنها زیاد بود

روش شیمیایی از محلول در ). 10( شودنیست استفاده می

   کردن پشم از پوست استفادهشیمیایی التروم براي جدا

ر اثر نفوذ ماده شیمیایی موزدا به د ، روشدر این ).4( شودمی

رود ها در داخل پوست از بین میداخل پوست، پیاز فولیکول

در ایران کلیه . شودو پشم از سطح پوست جدا می

مخلوطی از سولفید از روش شیمیایی و کارخانجات دباغی 

سدیم، آهک و آب براي جدا کردن پشم از پوست استفاده 

 در این کارخانجات میزان و درصد این دو مـاده ).4( کنندمی

متفاوت بود و درصد و مدت زمان باقی ماندن این مواد باعث 

 دو ،تحقیق این در. گرددایجاد ضایعات در پشم حاصل می

و ) چینیشیمیایی و ماشین پشم( روش برداشت پشم

.دوشمیمقایسه هاي حاصل  آسیب

  

  هاروشمواد و 

 گوسفنـدان نژاد مغانی به کارخانه  قطعه پوست40تعـداد 

ها با جدول چوبی اندازه پوست. چرم مغان منتقل شد

مخصوص و طول دسته الیاف در قسمت پهلو با استفاده از 

ها به دو تیمار و هر سپس پوست. گیري شدکش اندازهخط

اري زها پس از شمـاره گپوست.  تکرار تقسیم شدند20یک با 

، در بـاالبـان محتـوي  تی و چربیو جدا کردن زوائـد گوش

کش کربنـات سدیم، ماده شـوینـده و باکتـري آب سـرد، بی

 ســاعت شستشـه شده و توسط دستگاه پرس 24به مدت 

چین برقی ها با پشمپشم یک گروه از پوست. گیري شدندآب

براي . گردیدهاي جداگانه نگهداري و درون کیسهشد چیده 

 دوم، محلول تهیــه شده از سولفید کردن پشم در گروه جدا

ها مالیده شد  سدیم، آهک و آب بر روي سمت گوشتی پوست

ها، پشم از پوست جدا شده و و بعد از شل شدن ریشه لیف

پس از خشک شدن در هواي آزاد درون کیسه نگهداري 

طور جداگانه در یک  تیمارهاي اول و دوم به پشـم. گردید

هاي حالجی شده  پشم.  شدندکارخانه در سه نوبت حالجی

 تبدیل به با تجربهدر یک کارگاه ریسندگی توسط یک ریسنده 

ی الکی الکـرون رنـگرزي ینخ شده و با رنــگ شیمیا

هاي قالی هاي تهیه شده نمونهیک از کالف گردیدند و از هر

دار . متر از نوع گره فارسی بافته شد  سانتی10  10به ابعاد 

 الئی 12ی و جنس تار و پود از نوع پنبه قالی از نوع معمول

در هر رج یک پود کلفت در زیر و یک پود نازك در رو . بود

  . قرار گرفت

گیري طول، سه دسته الیاف انتخاب و طول بـراي اندازه

بر گیري قطر بـراي اندازه. گیري شدکش اندازهآنها با خط

یف دو دسته ل 1455اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

ور کردن در انتخاب شدند و بعد از شستشوي اولیه و غوطه

با استفاده از . کلرومتان، در محیط آزمایشگاه خشک شدنددي

مقطع گیر هاردي
1

 از الیاف برش تهیه شده و توسط دستگاه 

یـاف  تار ال300 برابر، قطر 500ی ینمامیکروپروژکتور با بزرگ

  .گیري شداز هر نمونه اندازه

 بر اساس استاندارد ملی ایران به ین استحکامبراي تعی

یک از تیمارها تهیه و بین دو   تکه نخ از هر30، 1940شماره 

فک دستگاه اینسترون
2

 2/1( 25(  با سرعت فک متحرك

مقدار استحکام و ازدیاد نسبی . متر در دقیقه قرار گرفت سانتی

از یک حمام مجهز به .ها ثبت شد نخطول تا حد پارگی 

گیري ثبات رنگ در برابر زن و صابون براي اندازه اه همدستگ

 استفاده 189بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره شستشو 

 4  10اي به ابعاد  یک از تیمارها پارچه هاي هر از نخ. گردید
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 4 × 1به ابعاد  تر تهیه و بین دو پارچه رنگ نشدهم سانتی

یک قطعه . وخته شدمتـر قرار گرفت و چهار طرف آن د سانتی

از پارچه رنگ نشده، از جنس نخ و قطعه دیــگر از جنس 

نمونه تهیه شده درون حمام محتوي صابون با . پنبـه بود

 دقیقه توأم 30گراد به مــدت  درجه سانتی2( 40( حرارت

  تغییر رنگ نمونه و.  داده شدبا هم زدن مداوم قرار

سه با معیار هاي رنگ شده در مقای گـذاري پارچـهلکه

گیري ثبات رنگ در  راي انــدازه ب.خاکستري ارزیابی گردید

یک از  متر از هر  سانتی1 × 6برابر نور یک نمونه به ابعاد 

ها تهیه و روي صفحات فلزي نازك آلومینیومی قرار داده  نخ

ها و نمونه استاندارد در یک زمان در معرض  این نمونه. شد

با بـرداشتن و . ده شدندهاي مخصوص قرار دا نور المپ

تغییرات گـذاشتن مکرر صفحه کدر به هنگـام نور دادن، 

یک از  هاي هر نخ .هاي مورد نظر ثبت گردید  در نمونهحاصل

زا شامل قرمز تکتیلونتیمارها با چهار مـاده رنگ
1

 ،

اریوفالکسین
2

، زرد  رنگ اسیدي
3

 و آبی تکتیلون
4

 در سه فام 

تحت شرایط یکسان ) ر متفاوتدو ساختا( قرمز، زرد و آبی

هاي اسیدي  ها با استفاده از رنگینه رنگرزي نخ. رنگرزي شدند

ها  پذیري نخمقدار رنگ. انجام گردید) یکنواخت شده( لولینگ

آزمون بار ثابت در . گیري شدوسیله اسپکتروفتومتر اندازهه ب

  گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی20 ± 2( شرایط استاندارد

  . انجام گرفت)65 ± 2

، 890 و 895 هايبر اساس استاندارد ملی ایران به شماره

صورت مسطح و جداگانه ه  ساعت ب24هاي قالی به مدت تکه

ها قبل از اعمال  ضخامت نمونه. رو به طرف باال قرار داده شد

 220فشار تعیین شد و سپس به مدت دو ساعت فشار 

داً ضخامت مجد. ها وارد گردیدکیلوپاسکال بر نمونه

 30، 15هاي قالی در هنگـام فشار و پس از سپري شدن  نمونه

. گیري شدپذیري پرز قالی اندازه دقیقه از برگشت60و 

هاي قالی روي دستگاه بار متحرك قرار داده شد و پس از  تکه

                                                          

1 - Tectilon Red

2

3

4

ها   نمونه ضربه، ضخامت در دو نقطه از سطح1000وارد آمدن 

 تیآزمون از . گیري شدمجدداً اندازه
5
   میانگین  مقایسه براي  

  .مار مختلف استفاده شددو تیگیري شده خصوصیات انـدازه

  نتایج و بحث

تفاوت میانگین قطر، ضریب تغییرات قطر و طـول دسـته     

بـه  ). 1جـدول   ( دار بـود    الیاف پشم چیده و دباغی شده معنی      

دلیل تماس مواد موزدا در پشم دباغی، الیاف شکننده و متورم           

ین امر سبب افزایش قطر و کاهش طول دسـته الیـاف       شده و ا  

  .گردید

میانگین قطر پشم برداشت شده با استفاده از روش 

متر شیمیایی سه میکرومتر بیشتر و طول دسته الیاف دو سانتی

ی یعلت این امـر تماس مــاده شیمیا. کمتر از پشم چیـده بود

در اثر . باشد سولفید سدیم با الیـاف و تخریب بافت پشم می

  بیشترصدمه دیدن پشم به دلیل متورم شدن، قطر الیاف 

شود و در شرایط حاد سبب تخریب کلی بافت پشممی

 بر روي پوست گوسفند مرینوس با ،در یک تحقیق. شودمی

استفاده از محلول سولفید سدیم مشخص شد که الیـه سطح 

پوست به حالت ژالتینه تغییر کرد و پس از کشیدن دسته 

همچنین تماس ). 10(  بطرف بیرون ضایعه ایجاد گردیدالیاف

 شد که با اندکی   پشم سبب خرد شدن الیاف محلول موزدا با

 تغییر کرد و عالوه بر کاهش شدید وزن،  مالش، ساختمان پشم

 ثانیه الیـاف متورم شده و بافت کلی آن بعد از 30در کمتر از 

اده موزدا با  با تماس مـ،شودهفت دقیقه از هم گسیخته می

ها دچار صدمه شده و یا از سطح الیاف جدا و یا پشم فلس

تجزیه پیوندهاي . شوندطورکلی از سطح الیاف محو میهب

  هايپپتیدي پشم از طریق قطع پیوندهاي هیدروژنی اتصال

S-Sاین .  و تخریب گوگرد سیستین توسط سولفید سدیم است

ی سیستم از طریق مــاده با هیدرولیز کردن ساختمان مولکول

ها هاي الیاف نه تنها باعث از بین رفتن فلس تجزیه پروتئین

. شود بلکه باعث حل شدن پشم می

 موزدایی با پشم تماس نداشته      در زمان اگر مواد شیمیایی    

هـا بـر پـشم حـداقل        ثیر آن أو یا این تماس بسیار کم باشد، ت       

در یک تحقیق بر روي قطعات کوچک پوست گوسفند         . است
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ا استفاده از یک، سه و پنج درصد هیدروکسید سدیم و پـنج،           ب

ثیر این مواد   أ درصد سولفید سدیم مشخص شد که ت       15 و   10

  )شـامل قطـر و طـول پـشم     ( شیمیایی بر خـصوصیات الیـاف     

ثیر اسـتفاده آزمایـشگاهی     أ ت ،در یک تحقیق  ). 2( دار نبود معنی

سطوح مختلف هیدروکسید سدیم و سولفید سدیم در قبـل و           

شـامل قطـر،    ( بعد از عملیات موزدایی بر خصوصیات الیـاف       

ـ   ). 4( دار نبـود معنـی ) طول و راندمان   ثیر مـواد  أعلـت عـدم ت

شیمیایی بر خصوصیات الیاف دقت در مالیدن این محلول بـر           

خـرد و  . ها و عدم تمـاس آن بـا پـشم بـود     روي لـش پوست  

 با کوتاه شدن دسته الیاف پشم نژاد مرینوس به هنگام موزدایی   

  ). 8( ی سولفید سدیم نیز گزارش شده استیمــاده شیمیا

ها  به دلیل استفاده ناصحیح از مواد موزدا در کارخانه

مقدار قابل توجهی از پشم تولیدي کشور دچار صدمه شده و 

آوري و تهیه خامه و نخ قالی دستباف خارج از چرخه عمل

براي جلوگیري از ضایعات پشم و درنتیجه بهبود . شود می

بایـد در استفاده از روش موزدایی در  کیفیت الیاف دباغی 

در بعضی از . هاي دبـاغی کشور تجدیدنظر شود کارخانه

کشورها به منظور جلوگیري از ضایعات الیاف دباغی از وسیله 

یر شیلنگ مخصوص براي استعمال مواد شیمیایی دیگري نظ

در بلندمدت .شودبراي موزدایی پشم از پوست استفاده می

هاي گیاهی، حیوانی و میکروبیولوژیکی براي باید از آنزیم

ازاله پشم استفاده نمود و وسایل و تجهیزات کارخانجات 

هاي دباغی در کشور بر این اساس تهیه و جایگزین دستگاه

ها نه تنها استفاده از آنزیم. در بخش موزدایی گرددموجود 

   خاصیت بلکه به دلیل،شودمانع از صدمه به پشم می

از طرفی . دهدکنندگی، کیفیت پوست را نیز افزایش مینرم

هاي شیمیایی آثار سوء زیست آوري پوست با روشعمل

  . )3( محیطی نیز دارد

 دباغی شده هاي تهیه شده از پشم چیده و تفاوت بین نخ

 دار بوداز نظر استحکام و درصد ازدیاد طول نسبی معنی

هاي دباغی شده قبل از تبدیل به نخ به حدي پشم). 2جدول (

ها با دست شکننده بودند که به راحتی امکان پاره کردن آن

  .وجود داشت

  

   مقایسه خصوصیات الیاف پشم چیده و دباغی شده- 1جدول 

  

تیمار

  قطر

)میکرون(

  ل دسته الیافطو

)متر سانتی(

  پشم چیده

پشم دباغی

7/0 
b
3/36  

3/2  
a

3/39

2/0  
a

3/5  

7/0  
b

3/3

a-b - 05/0( استدار معنی ،ابهحروف غیرمش  باها تفاوت میانگین،در هر ستونP<(.

  

  هاي تهیه شده از پشم چیده و دباغی شده  استحکام و درصد ازدیاد نسبی طول نخ- 2جدول 

  

رتیما

  استحکام

  )گرم نیرو بر تکس(

  درصد ازدیاد نسبی طول

ه شدنتا حد پار

  پشم چیدهنخ از 

نخ از پشم دباغی

a
1/2  

b
7/1  

b
52/11

a
33/14

a-b - 05/0( دار است معنی،ها با حروف غیرمشابه تفاوت میانگین،در هر ستونP<.(

  

در روش شیمیایی در اثر هیدرولیز ساختمان مولکولی، 

هاي موجود در الیاف تغییر کرده و استحکام ینترکیب پروتئ

 با استفاده از سولفید سدیم ،درضمن. یابدپشم کاهش می

 میانگین قطر و ضریب ،عالوه بر تغییر ساختمان مولکولی پشم

. تغییرات قطر الیاف افزایش یافت
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و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده مقایسه خصوصیات نخ خامه : انصاري رنانی و باقرشاه

میزان از نظر هاي تهیه شده از دو نوع پشم  تفاوت نخ

 دار بودرابر شستشو و نور، معنیپذیري و ثبات رنگ در برنگ

هاي تهیه شده از پشم  از نظـر ظاهري نیز نخ). 3جدول (

  تر از رنگ  غیرشفاف و تیره،دباغی به دلیل جذب رنگ بیشتر

به همین دلیل ثبات آن در برابر . هاي تیمار دیگر بود نخ

  .شستشو و نور کمتر بود

  

  هاي تهیه شده از پشم چیده و دباغی شده بر شستشو و نور نخپذیري و تغییر رنگ در برادرصد رنگ - 3جدول 

  پذیري در برابر شستشوثبات رنگپذیريدرصد رنگ

  قرمز تکتیلون  رتیما

  اریو

  فالکسین

رنگ زرد کم

  اسیدي

آبی 

  تکتیلون

  عدد

تغییر رنگ

گذاري لکه

روي پشم

گذاري لکه

روي پنبه

تغییر

  در برابر

نور

پشم چیده
b

9/12  
b

9/37  
b

1/38  
b

4/1  
a

5/4  
a

4  
a

4  
a

5  

   دباغیپشم  
a

2/15
a

5/40
a

7/44
a

9/1
b

4  
b

3
b

3
b

5/3

a-b - 05/0( دار است معنی،ها با حروف غیرمشابه تفاوت میانگین،در هر ستونP<.(

  

هاي دباغی شده در مقایسه با پشم پشمجذب رنگ در 

 .استثبات آن در برابر شستشو و نور کمتر و بیشتر چیده 

ها و  صدمه دیدن و یا از بین رفتن فلسناشی ازعلت این امر 

جذب . باشدمیهاي گوگردي قطع پیوندهاي هیدروژنی اتصال

اثر عوامل مکانیـکی   برهاآنی که فلس یها مواد رنگی در پشم

 بستگی به ،بین رفته است از )مانند سولفید سدیم( یییا شیمیا

 مواد رنگی ،ین حـالتی در چن.)5( ی داردیغلظت ذرات شیمیا

 و نفوذ کردهدیدگی در پشم  غیرعادي و از محل آسیبه طورب

 روش حاصل ازهاي دباغی   پشم،دلیلبه همین . شود پخش می

دند، بوشیمیایی رنگ بیشتري جذب نموده و بسیار تیره و کدر 

. صی بودخاشفافیت داراي که پشم چیده شده  درصورتی

مصرف رنگ در افزایش جذب رنگ بیشتر باعث درضمن، 

  آمیزي پشم و افزایش هزینههاي رنگ ها و کارخانهکارگاه

.شودمیتولید قالی 

  هاي قالی تهیه شده از پشم دباغی تحـت       ضخامت نمونه 

 بـود هـاي چیـده     فشار بار متحرك و ثابت کمتر از نمونه پشم        

  ).4جدول (

  

  

   و دباغی شده چیدهقالی تهیه شده از پشمهاي  ضخامت تحت فشار بار متحرك و ثابت نمونه - 4جدول 

روش برداشت

  ضخامت تحت فشار بار متحرك

  )واحد(

  ثابت ضخامت تحت فشار بار

)واحد(

  پشم چیده

پشم دباغی

a
46/91  

b
00/88  

a
09/93  

b
40/88  

a-b - 05/0( دار است معنی،ها با حروف غیرمشابهدر هر ستون تفاوت میانگینP<.(

  

 همچنینو پشم ش شیمیایی استحکام استفاده از روبا 

سبب کاهش این امر . کاهش یافتتحمل بار ثابت و متحرك 

با از بین ). 6( شودراحتی و امنیت راه رفتن بر روي فرش می

دار بودن پشم و متقارن شدن  ها، میزان جعد، پیچرفتن فلس

)کورتکس پارا-ارتو(هاي کورتکس سلول
1

   نیز کاهش

   میزان،میزان که جعد الیاف کمتر باشدبه هر ). 9( یابدمی
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

حجیم بودن قالی نیز کاهش یافته و وزن قالی در واحد سطح 

 هنگام انتخاب مخلوط پشم سعی دراصوالً ). 7( باشدبیشتر می

 . که موجب حجیم شدن قالی گرددستهایی ا  پشمانتخاببر 

  يهاهایی که فاقد جعد هستند ویژگی  پشماز طرف دیگر،

 یري و حفظ ضخامت به هنگام تحمل بار ثابتپذبرگشت

و بار ) مانند قرار گرفتن مبل بر روي قالی به مدت طوالنی(

ها کم آن)  راه رفتن زیاد بر روي قالیدرپا اثر مانند ( متحرك

عدم راحتی به هنگام راه رفتن بر احساس  و باعث شودمی

  .)6( دشوها میروي این نوع از قالی

  

  گیرينتیجه

ـ      دست آمده به نتایج   دسـت آمـده بـه     ه نشان داد که پشم ب

  

روش غلتک اسفنجی در مقایسه با پشم چیـده شـده از ثبـات            

رنگ کمتري در برابر شستشو و نور و رنگ پـذیري بیـشتري             

و یـا  !توان در صدمه دیدن علت این امر را می . برخوردار است 

هـاي  ها و قطع پیوندهاي هیدروژنی اتـصال      از بین رفتن فلس   

همین امـر باعـث گردیـد کـه الیـاف           . ردي جستجو نمود  گوگ

گونه این. دباغی از قطر بیشتر و طول کمتري برخوردار گردند        

ـ        ثباعـ !کـار بـردن مـواد شـیمیایی    ه  صدمات وارده ناشی از ب

 غیر  ،گردد که الیاف به دست آمده به روش غلتک اسفنجی         می

کـه   الزم اسـت  . قابل استفاده در تهیه فـرش دسـتباف گردنـد         

هـاي جداسـازي    طالعات بیشتري بر روي روشـها و دسـتگاه        م

 فـرش دسـتباف صـورت       درپشم از پوست به منظور استفاده       

.گیرد
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Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from 

sheared wool and slipewool
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Abstract

Forty sheep skins were allocated into two groups. Group one was sheared using shearing machine 

and group two was chemically dewooled using 15 percent sodium sulfide. Results indicated that fibre 

diameter of slipewool (39.3 ± 2.3 µm) was significantly (P< 0.05) higher than the sheared wool fibers 

(36.3 ± 0.7 µm), but staple length of slipewool (3.3 ± 0.7 cm) was significantly (P< 0.05) lower than 

the sheared wool fibers (5.3 ± 0.2 cm). Percentage of relative length increase in yarns of slipewool was 

significantly (P< 0.05) higher than the sheared wool fibers. Staple strength of yarns made from 

slipewool was 1.7 gf/t which was considerably different from yarns made of sheared wool (2.1 gf/t). 

Percentage of color absorption, washing color fastness, light color fastness of yarns made of slipewool 

was considerably different from similar value of sheared wool. Thickness of carpets under dynamic 

and static force of the yarn made from slipewool (88.00 and 88.40 unit) was different from that of yarn 

made from sheared wool (93.09 and 91.46 unit). Use of slipewool in hand-woven carpet should be 

avoided due to decrease in yarn strength, color fastness and increased in color absorption. Other 

methods of skin dewooling should be considered. 
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