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 ويژگيهاي الياف بزموئي

  

  

  

 چاپ اول

 
 

 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 

ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين 

و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي استاندارد 

 اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
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انجام تحقيقات به منظور  –استانداردهاي ملي ) تعيين، تدوين و نشر 

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 

ستانداردهاي اجباري و كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول ا

جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي 

كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور 

 حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود

كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،  –كنندگان و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و  با استانداردهاي

 .صدور گواهينامه هاي الزم( 

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و 

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

صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص 

 .ر را مورد توجه قرار مي دهدكشو

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است 

و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت 

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

 .ودموجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي ش

 
 

  

 ياعضا كميسيون استاندارد ويژگيهاي الياف بزموئ
  

 سرئي
 حميد-انصاري  دكتري دامپروري موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

  

 ءاعضا
 يموس –اسالمي  دكتراي دامپروري دانشگاه شهيد چمران
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 احمد-اصغر نژاد حقي  مهندس دامپروري صنايع تبديلي وزارت جهاد سازندگي

 شهال-اطلسي  ليسانس فيزيك موسسه استاندارد

 نصرت اله -طاهرپور مهندسي علوم دامي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 بيتو-كبيري  مهندس دامپروري موسسه استاندارد

 شيوا–كريمي  مهندس نساجي ايران كشمير

 كبري–كياني  ليسانس فيزيك موسسه استاندارد

 عطاءاله-يوسف نژاديان  مهندس دامپروري اداره كل اصالح نژاد دام

  

 ردبي
 جعغر-زاخري  الياف -دكتراي كشاورزي  موسسه استاندارد

 مريم–فاتح  ليسانس شيمي صنايع تبديلي وزارت جهاد سازندگي

 
 

 بفهرست مطال

  
 هاي الياف بز موئي ويژگي

 مقدمه

 هدف و دامنه كاربرد

 تعاريف

 ويژگي ها

 نمونه برداري

 هاي آزمون روش

 بسته بندي و نشانه گذاري

 
 

  

 يبسمه تعال

 رپيشگفتا

فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در  استاندارد ويژگيهاي الياف بز موئي به وسيله كميسيون 

ئيد قرار مورد تا 76/10/15 هاي نساجي و الياف مورخ هفتادمين كميته ملي استاندارد فرآورده

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

 .گردد  بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1371 صنعتي ايران مصوب بهمن ماه
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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  

تي و پيشرفته هماهنگي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنع

 .ايجاد شود 

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

 :از منابع زير تهيه گرديده است 

 همنابع مورد استفاد 

 :هاي  استانداردهاي ملي به شماره - 

 30 ، 455 ، 464 ، 1458 ، 1571 ، 1938 ، 1939 ، 1941 ،  1942 ،  2259 ، 3658 

 زهاي الياف مرغ استاندارد ويژگي - 

 رهاي الياف موه استاندارد ويژگي - 

  

-ISO 6938 

-Bergen, W.V. 1963 wool   Handbook vol. I Jon wiley and sons 

Division, London, Sydney. - Perry, J.P. and etal 1985 Identification of 

textile materials, from the textile institute, 

Manchester . ISBN 0900 739 185  

  

 يهاي الياف بز موئ ويژگي  

 همقدم -0 
ظير موهر و كشمير , برحسب كيفيت خاص , هر يك دامنه الياف بز موئي و ساير الياف بز ن 

 .باشد هاي الياف , تعيين كننده استاندارد آنها مي اي دارند و ويژگي كاربرد ويژه

 دهدف و دامنه كاربر -1 
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ها , روشهاي آزمون و نمونه برداري و نحوه بسته  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي 

باشد و مشخصات تعيين شده در اين استاندارد تنها شامل الياف بزهاي  بندي موي بز موئي مي

 .گردد موئي بوده و ساير الياف بز نظير الياف كشمير و موهر را شامل نمي

 فتعاري -2 
گردد و  ( حاصل ميcapra بز : الياف كراتيني است كه از بزهاي موئي ) جنسموي  -2-1 

هاي سفيد روشن تا سياه تيره ديده شود و منشا اين تارها فوليكولهاي اوليه  ممكن است به رنگ

 .دهد  بوده و بخش اعظم بيده بز موئي را تشكيل مي

ر بيده به نسبت خيلي كم الياف كرك : در بعضي بزهاي موئي الياف كرك بصورت زي -2-2 

گردد . منشأ اين الياف از  اي از سال توليد مي سانتيمتر در فصل ويژه 1-2/5 با الياف كوتاه

 .باشد فوليكولهاي ثانويه مي

 اويژگي ه -3 
 يهاي الياف بز موئ جدول ويژگي 

 
 .باشد  مي 14% يادآوري : رطوبت باز يافته موي بز 

 ينمونه بردار -4 
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نمونه برداري از روي بيده حيوان : براي آزمون از ناحيه شانه , پهلو , كپل و يا تنها  -4-1 

زم بر اساس روش مذكور در استاندارد شمارهاز ناحيه پهلوي بز جهت آزمونهاي ال
1

نمونه 

 .گردد  هاي الزم تهيه مي ها آزمونه شود و از نمونه گيري مي

گيري از بهر الياف از عدلها بروش مذكور در  گيري از محموله يا بهر : نمونه نمونه -4-2 

 استاندارد شماره
2

يرد . براي گ هاي الياف موهر ( انجام مي ايران ) استاندارد ويژگي 

گيري به شرح مندرج در استاندارد  هاي الياف , نمونه هاي مختلف جهت بررسي ويژگي آزمون

 .گيرد  فوق االشاره بوسيله دستگاه مكنده , وسيله دستي و يا دست انجام مي

 نهاي آزمو روش -5 
 :طول الياف   روش تعيين -5-1 

 طول متوسط الياف عبارت است از تعيين طول بصورت ميانگين تجمعي 
3

و بروش مندرج 

گيرد . در آزمايشگاه با انتخاب آزمون  ايران انجام مي 1941 و 464 در استاندارد ملي شماره

الياف را بصورت تك ليف بر روي صفحه مخملي رنگي با استفاده از خط كش ميليمتري و يا 

با استفاده از دستگاه آلميتر
4

( 1571طول الياف را بروش مندرج در استاندارد ملي شماره ) 

 بصورت هاتر
5

 يا بارب 
6

 .نمايند مي گيري و محاسبه اندازه 

 :روش تعيين قطر مو  -5-2 

ميانگين قطر موي بز با استفاده از دستگاه پروژكتينا و بر اساس روش مندرج در استاندارد  

گردد . در آزمايشگاه با استفاده از دستگاه هاردي پس از  تعيين مي 455 ملي ايران به شماره

گيري  برابر اندازه 500 با بزرگنمايي تهيه برش طولي كوتاه از الياف , قطر الياف آزمونه را

 .باشد  ليف جهت تعيين قطر آزمونه ضروري مي 1000 تعداد نمايند و حداقل مي

 :روش تعيين درصد الياف مدوالئي و مرده  -5-3 

درصد الياف داراي كانال مدوال در موي بز بر اساس روش مندرج در استاندارد ملي ايران  

گيري قطر الياف با دستگاه  رد و در آزمايشگاه ضمن اندازهگي انجام مي 1458 به شماره

مدوال به طور تفكيك شمرده شده و نسبت تعداد الياف   پروژكتينا تعداد الياف داراي كانال

گردد . الياف مرده  مذكور به كل تعداد تارهاي موي مشاهده شده بصورت درصد محاسبه مي

 .گردد  ايران تعيين مي 2259 لي شمارهنيز بصورت درصد بروش مذكور در استاندارد م

 :روش تعيين درصد مواد گياهي  -5-4 

به كليه مواد گياهي اعم از بذر , خار , كاه , كلش و قطعات كوچك چوب كه با الياف بز  

گردد و براي تعيين درصد آن از روشهاي فيزيكي و شيميايي استفاده  همراه باشد اطالق مي

 .شود  مي
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كي : در اين روش ماده گياهي را بر اساس روش مندرج در استاندارد ملي الف : روش فيزي 

با استفاده از پنس از الياف جدا نموده و با توزين مواد گياهي جمع آوري   1938 به شماره

 .گردد  شده و آزمونه به شرح استاندارد مذكور درصد مواد گياهي محاسبه مي

وش براي تعيين مقدار مواد گياهي موجود در ترين ر ب : روش شيميايي : اين روش معمول 

 .گيرد  ايران انجام مي 1938 باشد كه بر اساس استاندارد ملي شماره الياف مي

 :روش تعيين مواد چربي  -5-5 

براي تعيين درصد چربي موجود در اين الياف كه بصورت عرق چرب از غدد عرق و  

ر روي الياف قرار دارد , از دستگاه چربي ترشح گرديده و با گرد و خاك آلوده شده و ب

گردد و  استفاده مي 1939 سوكسله بر اساس روش مذكور در استاندارد ملي ايران به شماره

بار تخليه انگشتي )  30 در صورت استفاده از حالل دي اتيل اتر كار تقطير را به صورت

 .دهند  كارتوش ( ادامه مي

 :روش تعيين راندمان  -5-6 

درجه خلوص و يا راندمان مو يعني تعيين درصد موي عاري از هر نوع آلودگي از مواد  

باشد و با استفاده از فرمول زير براساس  چربي , گياهي , معدني و ساير مواد خارجي مي

 وگردد  ايران محاسبه مي 1942 استاندارد شماره

 
 Rن% = راندما 

 W2 (= جرم خشك ثابت آزمونه بعد از تميز شدن ) گرم 

 M%( مقدار خاكستر موجود در آزمونه تميز و خشك شده =) 

 G%( در آزمونه تميز و خشك شده ) (= مقدار چربي موجود ) تقطير شده با حالل 

 V%( مقدار مواد گياهي موجود در آزمونه تميز و خشك شده =) 

 C%( الياف كرك آزمونه در صورت موجود بودن =) 

 W1 (= جرم آزمونه اوليه ) گرم 

 (= ضريب ثابت فرمول ) براي رطوبت بازيافته 0/86 

 :روش آزمون رنگ موي بز  -5-7 

د تا مشكي با استفاده از تعيين درجه رنگ با توجه به تنوع رنگ اين الياف از سفي 

گيرد كه به طور  دستگاههائي مثل الوي باند , اسيكتروفتومتري و يا رنگ سنجي انجام مي

و با  D65 با استفاده از نور 3658 عملي همانند روش مذكور در استاندارد ملي ايران شماره
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ناشور يا گردد و براي اين منظور رنگ الياف به صورت  نانومتر محاسبه مي 20 طول موج

 .گردد  شسته شده تعيين مي

 يبسته بندي و نشانه گذار -6 
 :بسته بندي  -6-1 

 :هر عدل موي بز صادراتي بايد داراي مشخصات زير باشد  

وزن  -2-1-6 گردد . موي بز در گوني هائي از جنس كنفي يا جوت بسته بندي مي -6-1-1 

 .كيلوگرم باشد  150 الي 100 خالص هر عدل

 .حلقه تسمه مهار شده باشد  6 هر عدل از طول و عرض بوسيله -6-1-3 

در صورت ناشور بودن الياف بمنظور جلوگيري از آفات بيدزدگي و حشرات موذي  -6-1-4 

 .در داخل عدلها از مواد ضد بيد استفاده گردد 

 :نشانه گذاري  -6-2 

 .گردد  روي عدل موي بز صادراتي مشخصات زير بطور ثابت و خوانا قيد - 

 نمحصول ايرا -الف  

 صوزن خال -ب  

 صوزن ناخال -ج  

 تعالمت تجاري شرك -د  

 ننام كاال ) موي بز ( و رنگ آ -هـ  

 دمقص -و  

  

  

  

 زهاي الياف مرغ استاندارد ويژگي-1

 (هاي الياف موهر  اين استاندارد در دست تهيه است . ) استاندارد ويژگي -2

3-Cumulative mean 

4- AL - lol 

5-Hauteur 

6-Barbe   
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