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 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 

ها را تعيين و  ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده
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تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري 

 :اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور  –تانداردهاي ملي )تعيين، تدوين و نشر اس

تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود 

 -روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ترويج استانداردهاي ملي 

داردهاي اجباري و كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استان

جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات 

رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل 

كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از 

 مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي

نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،  –و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و با استانداردهاي مربوط، 

 صدور گواهينامه هاي الزم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا 

در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و 

صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص 

 .وجه قرار ميدهدكشور را مورد ت

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و 

باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت 

ها و در نتيجه  مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.
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 راعضا كميسيون استاندارد ويژگيهاي الياف موه

  

 سرئي

 دمحم-نيك پنجه  يمهندس نساج سشركت مشاورين نيك تك

  

 ءاعضا

 ارض -اسدي مقدم  يدكتراي كشاورز ندانشگاه تهرا

 داحم-اصغرنژاد حقي  يمهندس دامپرور يصنايع تبديلي وزارت جهاد سازندگ

 هحجت ال-امامي  يمهندس تشركت ايران رابي

 ليال -تيموري يمهندس نساج دموسسه استاندار

 احميدرض-جمالي  يمهندس نساج عاداره كل صنايع نساجي وزارت صناي

 نحس-حاصل طلب  يمهندس نساج خشركت نازن

 دمحم –دانائي  يمهندس نساج دموسسه استاندار

 ردمحمباق-رياحي  يمهندس نساج نشركت رنگين نخ سمنا

 دسعي-شهرابي  يمهندس نساج رشركت هوا فيلت

 دسعي-صناعي  يمهندس نساج بواحد جنو -دانشگاه آزاد اسالمي 

 اشيو-كريمي  يمهندس نساج رشركت ايران كشمي

 يكبر-كياني  كليسانس فيزي دموسسه استاندار

 ااحمدرض -لعلي نيا يمهندس دامپرور يصنايع تبديلي وزارت جهاد سازندگ

 -ملكي  يمهندس نساج عاداره كل صنايع نساجي وزارت صناي

 دمجي-مهپور  يليسانس شيم دموسسه استاندار

 نبهم-نوش آبادي  يمهندس نساج نشركت مبليرا

  

 ردبي

 رجعف-زاخري  فاليا -دكتراي كشاورزي  دموسسه استاندار

 ممري-فاتح  يليسانس شيم يصنايع تبديلي وزارت جهاد سازندگ

 
 

 بفهرست مطال

  

 هاي الياف موهر ويژگي

itechpolym
er.com

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/4485.htm#BookMark0
https://www.itechpolymer.com


 مقدمه

 هدف و دامنه كاربرد

 تعاريف و اصطالحات

 رنگ بيده موهر

 ويژگي ها

 نمونه برداري

 هاي آزمون روش

 بسته بندي و نشانه گذاري

 
 

  

 يبسمه تعال

 رپيشگفتا

و تدوين شده و در   هاي الياف موهر به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه استاندارد ويژگي 

مورد تائيد قرار  76/10/15 ساجي و الياف مورخهاي ن هفتادمين كميته ملي استاندارد فرآورده

قانون اصالحي قوانين ومقررات موسسه استاندارد و  3 ماده 1 گرفته , اينك باستناد بند

به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر  1371 تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه

 .گردد  مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ,  براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت 

لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي  استانداردهاي ايران در مواقع

كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد , در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني 

 .واقع خواهد شد مربوط مورد توجه 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها  

 .استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي  

عتي و پيشرفته هماهنگي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صن

 .ايجاد شود 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با استفاده  

 :از منابع زير تهيه گرديده است 

 همنابع مورد استفاد 
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استانداردهاي ملي به  - 

 3658 و 2259 و 1942 و 1941 و 1939 و 1938 و 1458 و 1455  و 30 شماره

 .هاي آزمون ميكرسكپي الياف  ها و روش  استاندارد ويژگي - 

در شناخت الياف بز ) مو , كرك , كشمير , موهر و تيفتيك  پژوهشي 1360 زاخري . ج , - 

 .( نشريه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  

  

-ISO 6938 

-TS 4026 - Muftuoglu, S, orkiz. M, 1982 A Study on mohair production 

and mohair quality in Turkish 

Angora goats. Zootekni arastirma Enstitusu dergisi. VOL. XXII NO 1-4 

Ankara. 

- Hunter.L. 1993 Mohair, A review of its properties, processing and 

Applications. ISBN 0 7988 37179  

 رهاي الياف موه ويژگي  

 همقدم -0 
در پي تدوين استاندارد الياف كشمير و مرغز توليدي از بزهاي بومي در كشور و آغاز  

اي از معامالت تجاري با كشورهاي تازه استقالل يافته به ويژه همسايگان شمالي  فصل تازه

اف توليدي از آن كشورها در جهت امكان كشور و واردات الياف موهر آنقوره و ساير الي

تفكيك اين الياف از الياف توليدي در كشور و گسترش امكانات بررسي و كنترل كيفي واردات 

و صادرات الياف دامي تدوين اين استاندارد با توجه به منابع توليد و استانداردهاي موجود در 

ي اين گونه الياف , از نظر ساير كشورها ضرورت داشت تا همگام با تسهيل در بازرگان

 .هاي آنها نيز در ارزيابي مفيد واقع گردد  ويژگي

 دهدف و دامنه كاربر -1 
هاي آزمون و نمونه برداري و نحوه  ها و روش هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي 

 .باشد  بسته بندي و براي عرضه به بازار الياف موهر مي

 تتعاريف و اصطالحا -2 
 :الياف موهر  -2-1 
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در نقاط مختلف جهان  Capra hircus Aegagrus الياف حيواني است كه از بز آنقوره 

گردد و الياف آن از سفيد شفاف تا سياه تيره به صورت دسته الياف موجدار ديده  استحصال مي

 :باشد  شود كه شامل انواع الياف زير مي مي

 :الياف حقيقي  -2-1-1 

 .كند  الياف حقيقي موهر داراي كانال مدوال نبوده و تا موقعي كه چيده نشده همواره رشد مي 

 :الياف مدوالئي  -2-1-2 

باشد . در اين نوع  الياف موهر داراي كانال مدوال به صورت مقطع , منقطع و يا ممتد مي 

الياف نيز به طور پوشاند و اين  درصد قطر ليف را مي 60 الياف قطر كانال مدوال كمتر از

 .كنند  مداوم رشد مي

 :الياف مرده  -2-1-3 

قطر ليف را پر كند وسيع بوده , شكننده , به   اليافي است كه كانال مدوالي آن تا حدي كه 

ها جدا  هاي مختلف از فوليكول رنگ سفيد مات , نوك تيز بوده و مداوم رشد نكرده در دوره

 .شود  و يا در داخل بيده به صورت الياف كوتاه ديده مي  شده ريخته

 :الياف هتروتيپ  -2-1-4 

طول خود , از نظر قطر كانال مدوال به  الياف هتروتيپ موهر عبارت از اليافي است كه در 

 .دهد  طور يكنواخت نبوده و ساختمان الياف حقيقي را نشان نمي

 :رنگ بيده موهر  -3 
هاي سفيد و  گردد . و در بيده رنگ بيده عبارت از رنگي است كه كل الياف بيده را شامل مي 

هاي رنگي ديده شود  سفيد و شكري به صورت تكه  شكري اگر در بعضي نقاط غير از رنگ

هاي سفيد و شكري در  توان بيده سفيد گفت . در بيده كه با شستشو از بين نرود اين بيده را نمي

درصد بعد از چيده شدن بيده از روي حيوان الياف رنگي به صورت  3 زير بيده تا حد

در بيده بايد مورد مالحظه قرار شود كه رنگ از نظر نسبت الياف مذكور  پراكنده ديده مي

 .گيرد 

 اويژگي ه  3-
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 رموارد ناپذيرفتني در موه -3-3

ها و مشاهده موهر در داخل آنها  موارد ناپذيرفتني در موهر و معامالت آن با باز كردن عدل 

 :ير است گردد . اين مواد به شرح ز تثبيت مي

 گمواد غير موهر مثل تكه پوست و رن  دارا بودن -3-3-1 
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زرد ناشي از الياف آلوده به  دارا بودن موهر زرد كه به علت باقي ماندن رنگ -3-3-2 

 .ادرار و غيره باشد 

 هدارا بودن الياف موهر نمدي شد -3-3-3 

 هالياف موهر بيد زد  دارا بودن -3-3-4 

موهر درهم كه الياف آن تشكيل دسته الياف نداده و داراي درخشندگي و عرق چرب  -3-3-5 

 .كمي باشد 

 ينمونه بردار -4 
گيرد . در يك مرحله , الياف موهري كه بدون درنظر  نمونه برداري از يك پارتي انجام مي 

ك پارتي تلقي گردند ي هاي مشابه به بازرسي ارائه مي گرفتن وزن و درجه الياف در بسته بندي

 .گردد  مي

گيري براي تعيين قطر الياف , راندمان , نسبت مواد گياهي و نسبت درصد چربي  در نمونه 

 گيري مكنده ها به وسيله دستگاه نمونه از عدل
1

و براي تعيين طول دسته الياف , درصد الياف 

 .شود  گيري استفاده مي مرده و رنگي و تعيين مواد خارجي از وسيله دستي نمونه

هاي فوق موجود نباشد . با شكافتن عدل به وسيله دست نمونه برداشته  در صورتي كه دستگاه 

 .باشد  گيري با دستگاه مكنده مي شود و يك مشت نمونه برابر يكبار نمونه مي

 يتعداد نمونه الزم از عدلهاي موهر در يك پارت -1 جدول 

  

 .شود  اگر محموله شامل يك عدل باشد از همان عدل نمونه برداري مي 

كيلوگرم  2 تر باشد با افزايش تعداد نمونه جرم آن به كيلوگرم كم 2 ها از اگر جرم كليه نمونه 

 .شود  رسانده مي
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شده در يك جا جمع آوري شده , به صورت نمونه درهم تا موقعي كه مورد  هاي گرفته نمونه 

هاي پلي اتيلن يا ظروفي كه رطوبت و گرد و خاك نمونه را  گيرند در كيسه آزمون قرار مي

ها را محكم بسته و الك و مهر كرده و به آزمايشگاه  شود . سپس در كيسه حفظ كند گذاشته مي

 .دارند  ارسال مي

 نهاي آزمو روش -5 
هاي گرفته شده بر اساس استاندارد  درصد رطوبت : تعيين درصد رطوبت در نمونه -5-1 

 .گيرد  انجام مي 30 ملي شماره

هاي اپيدرم پوست چسبيده به الياف  مواد زائد چسبيده به الياف : منظور از اين مواد تكه -5-2 

از بين نرفته است . براي تعيين اين مواد باشد كه در اثر شستشو  و يا مواد رنگي و غيره مي

هاي پوست آن به  اي كه براي تعيين درصد الياف مرده گرفته شده , بدون آن كه تكه از نمونه

شود . اين  گرم گرفته مي 10 صورت شوره سر از پوست جدا گردد دو آزمونه به وزن

ها و  و پنس نوك تيز شورهها بر روي زمينه تيره گذاشته شده و با كمك يك شانه فلزي  نمونه

مواد ديگر از الياف جدا شده , در ظرف مخصوص كه وزن اوليه آن گرفته شده در دسيكاتور 

هاي پوست  قرار دارد گذاشته و مجددا با ترازوي داراي حساسيت قبلي ظروف داراي تكه 

 .گردد  شود و درصد وزن آن به صورت زير محاسبه مي توزين مي

 
 ندر آكه  

 Kف= درصد پوست و مواد ديگر چسبيده به اليا 

 T2 (= وزن ظرف + وزن پوست و مواد چسبيده ) گرم 

 T1 (= وزن ظرف ) گرم 

 N (= جرم نمونه ) گرم 

 :الياف مرده  -5-3 

ها  گردد و اين دسته هاي الياف به طور تصادفي جدا مي هاي مختلف نمونه , دسته از قسمت 

طره و يا دسته الياف  50 ها به تعداد بدون ريزش الياف مرده با هم مخلوط شده و سپس آزمونه

 شود و از هر آزمونه از ته دسته الياف جدا مي
2

ليف به طور تك تك با پنس جدا شده و  100  

شود . الياف مرده موجود شمرده شده و به صورت درصد  حه تيره گذاشته ميروي صف

 .دهد  آزمون ميانگين درصد الياف مرده پارتي را نشان مي 50 گردد . نتيجه محاسبه مي

 :الياف رنگي  -5-4 

اي به صورت شانه و تميز  هاي گرفته شده آزمونه براي تعيين درصد الياف رنگي از نمونه 

گرم توزين شده و از ته دسته الياف با يك پنس الياف به طور  5 گياهي , به ميزان شده از مواد
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اي  تك تك جدا شده و الياف رنگي غير از سفيد و شكري شمرده شده و در يك ظرف شيشه

شود و تعداد الياف رنگي نسبت به الياف سفيد به صورت درصد محاسبه  جمع آوري مي

 .گردد  مي

 :اليي درصد الياف مدو -5-5 

از آزمونه تهيه شده براي تعيين قطر الياف با دستگاه پروژكتينا نسبت به دارا بودن كانال  

مدوالئي الياف توجه نموده و تعداد الياف داراي كانال مدوال شمرده شده و نسبت به تعداد كل 

گيري شده , درصد الياف داراي كانال مدوال بر اساس استاندارد  الياف اندازه

 .گردد  ايران محاسبه مي 1458 شماره

 طول دسته الياف -5-6 
3

 :و تعيين ميانگين آن 

هاي الياف كه به طور پيوسته  طول دسته الياف عبارت است از طول طبيعي مجموعه طره 

( بر 1گيري طي جدول ) آورند و اين طول در محموله با نمونه طول دسته الياف را فراهم مي

گردد و روش آزمون بر اساس  لياف مرده و رنگي تعيين ميها بعد از بررسي ا روي نمونه

باشد . طول دسته الياف پارتي اگر داراي يكنواختي  ايران مي 1941 استاندارد ملي شماره

ها به  دسته الياف از نمونه 200 باالئي باشد و محاسبه انحراف معيار ضروري نباشد آزمون

 .باشد  سته الياف در يك پارتي كافي ميطور تصادفي براي محاسبه ميانگين رياضي طول د

 :قطر الياف و تعيين ظرافت محموله  -5-7 

انجام  1455 قطر الياف با استفاده از دستگاه پروژكتينا بر اساس استاندارد ملي شماره 

گيري قطر از جدول زير استفاده  گيرد و در تعيين تعداد الياف ضروري براي اندازه مي

 .شود  مي

' در الياف داراي ظرافت فلي 1000
s

و  40 

 رظريفت

' فلي 1200
s

 32-'
s

 36 

' فلي 1400
s

 28-30'
s

 

' فلي 1600
s

 24-26'
s

 

' فلي 1800
s

 22 

' فلي 2200
s

 18-20'
s

 

'18در الياف زبرتر از  فلي 2600
s

 

 :روش تعيين راندمان  -5-8 

 هاي گرفته شده از محموله به وسيله سيستم نمونه 
4

مكش كه در كيسه هاي حافظ رطوبت قرار 

ها  ها بر روي ميز آزمايشگاه گذاشته شده , از اين نمونه ها نمونه گيرد , با باز كردن كيسه مي
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گرمي به طوري كه كليه مواد گياهي و مواد خارجي را دربر داشته باشد  200 دو عدد آزمونه

گرم آزمونه ديگر نيز جهت مقايسه و كنترل در  600 شود و ور تصادفي گرفته ميبه ط

شود . بدين  صورت وجود اعتراضات , بروش فوق جدا شده و در ظرف محافظ نگهداري مي

آيد  ها دقت الزم به عمل مي طريق در جهت از بين نرفتن كليه مواد خارجي موجود در نمونه

گرمي بر اساس  200 راندمان در مورد دو عدد آزمونههاي الزم براي تعيين  و آزمون

 .گيرد  ملي ايران انجام مي 1942 استاندارد شماره

 :و در اين خصوص شرايط استاندارد براي الياف موهر  

 12% رطوبت 

 1/5% چربي 

 0/5% خاكستر 

 0% مواد گياهي 

 .شود  در نظر گرفته مي 14% رطوبت بازيافته در مجموع 

 :گيرد  دمان از طريق رابطه زير انجام ميمحاسبات ران 

 
و يا بيشتر تفاوت موجود باشد در دو  3% اگر بين نتيجه دو آزمونه از نظر محاسبه راندمان

ل باشد , با محاسبه گيرد . اگر نتايج قابل قبو آزمونه ديگر نيز محاسبه راندمان انجام مي

گردد  آزمونه از محموله محاسبه مي 4 ميانگين رياضي نتيجه آزمون يعني درصد راندمان در

آزمونه ديگر نيز  4 باشد از پارتي 3% و اگر نتايج بدست آمده داراي رواداري بيش از رقم

ه آزمونه محاسب 8 شود و در مجموع ميانگين راندمان جهت محاسبه راندمان انتخاب مي

 .گردد  مي

 :درصد مواد گياهي  -5-9 

تشخيص هر نوع ماده گياهي و سلولزي موجود در الياف موهر از طريق فيزيكي و شيميايي  

گيرد و در  انجام مي 1938 بر اساس روش آزمون مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره

 .شود  آزمايشگاه با فرمول زير درصد مواد گياهي محاسبه مي
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 M.Vي= درصد مواد گياه 

 ح= ضريب تصحي1/30 

 K1( وزن كروزه =gr) 

 K2( وزن كروزه + وزن ماده گياهي خشك شده =gr) 

 Wجرم = ( نمونهgr) 

 :درصد مواد معدني   -5-10 

در تعيين راندمان بعد از تعيين درصد مواد گياهي همراه كروزه , مواد گياهي را در داخل  

سوزانده و وقتي خاكستر به رنگ سفيد شد به سوزاندن  C 20+700كروزه در دماي

عمل  1938 شود و در زير با استفاده از استاندارد ملي ايران به شماره داده مي  خاتمه

 .گردد  مي

 
 MMي= درصد مواد معدن 

 M1 (= وزن ماده معدني ) خاكستر 

 M2ه= وزن آزمونه يا نمونه اولي 

 :درصد چربي  -5-11 

ملي ايران  1939 تعيين درصد چربي موجود در الياف موهر بر اساس استاندارد شماره 

  گيرد ولي تعداد تخليه انگشتي انجام مي
5

 .بار باشد  30 ) كارتوش ( نبايد كمتر از

  بسته بندي و نشانه گذاري -6 
 :گيرد  ها به دو شكل صورت مي حمولهبسته بندي الياف در م -6-1 

 :بسته بندي بدون پرس كردن  -6-1-1 

باشد . در اين شكل بسته بندي , الياف  عدل هائي از جنس جوت و يا الياف مشابه مقاوم مي 

 .شود  ها دوخته مي ها شده و سپس سر عدل موهر با فشار دست كارگران داخل عدل

 :بسته بندي با دستگاه پرس  -6-1-2 

ها در دستگاه پرس قرار گرفته و پس از پر كردن در شكل منظمي توسط دستگاه پرس  عدل 

 .شود  گردد . از طرفين عدل تسمه كشي انجام گرفته و سر آن دوخته مي آماده مي

 :نشانه گذاري  -6-2 

 .هاي موهر بايد مشخصات زير به صورت ثابت و خوانا نوشته ويا چاپ گردد  بر روي عدل 
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 ننام تجاري شركت صادراتي و يا عالمت اختصاري , آدرس , يا عالمت ثبت شده آ -6-2-1 

 ننام الياف ) موهر ... ( و كشور توليد كننده آ -6-2-2 

 فدرجه اليا -6-2-3 

 لعد  وزن خالص و ناخالص -6-2-4 

 هشماره رديف عدل يا بسته از محمول -6-2-5 

 دمقص -6-2-6 

  

  

  

  

1-Core boring 

2-Staple 

3-Staple length 

4-Core boring 

5-Siphoning 
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