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فصل
3

هدف های رفتاری : در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود :
1ـ خصوصیات الیاف پشم را بیان کند.

2ـ روش های شناسایی الیاف پشم را توضیح دهد.
3ـ موارد استفاده از الیاف پشم را بیان کند.

4ـ پارچه های پشمی را با روش میکروسکوپی، سوزاندن و حالّلیت شناسایی کند.
5ـ نحوۀ نگهداری از پارچه های پشمی را شرح دهد.

6ـ خصوصیات الیاف ابریشم را بیان کند.
7ـ روش های شناسایی الیاف ابریشم را توضیح دهد.

8ـ موارد استفاده از الیاف ابریشم را بیان کند.
9ـ نحوۀ نگهداری از پارچه های ابریشمی را شرح دهد.

10ـ خصوصیات الیاف موهررا نام ببرد.
11ـ موارد استفاده از الیاف موهر را بیان کند.

12ـ نحوۀ نگهداری از پارچه های موهر را شرح دهد.
13ـ موارد استفاده از الیاف کشمیر را بیان کند.

14ـ نحوۀ نگهداری از پارچه های کشمیر را شرح دهد.

الیاف پروتئینی

)حیوانی  (طبیعی
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مفاهیم کلیدی
 استحکام )Strength(: مقدار نیرویی است که لیف، نخ یا پارچه می تواند تحمل کند.

پارچه درحالتی که کشیده می شود  یا  نخ  نیرویی که یک لیف،  بیشترین   :)Tensile Strength( استحکام کششی  
می تواند تحمل کند، بدون اینکه پاره شود.

 مقاومت سایشی )Abrasion Resistance (: توانایی لیف، نخ یا پارچه در تحمل فرسودگی و سائیدگی سطحی، 
هنگامی که در تماس مالشی با خود یا جسم دیگری باشد.

 قابلیت ارتجاعی یا کشسانی )Elasticity(: هنگامی که یک نمونه لیف، نخ یا پارچه کشیده می شود، طول آن افزایش 
می یابد. پس از رها شدن نمونه )برداشتن نیرو از روی نمونه( ازدیاد طول ایجاد شده در نمونه برمی گردد. توانایی در برگشت 

سریع، به اندازه و به شکل اولیٔه خود، بیانگر قابلیت ارتجاعی یا کشسانی آن است. 

مطالعه آزاد
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پشم
پشم پرمصرف ترین لیف حیوانی است که از رویش موئین گوسفند به دست می آید و در میان الیاف طبیعی بعد از پنبه، بیشترین 

میزان مصرف را در صنایع نساجی و پوشاک دارد.
یکی از ویژگی های لیف پشم، وجود چین خوردگی های طبیعی در طول لیف است )شکل 1ــ3( این چین خوردگی ها موجب 
می شوند که الیاف پشم کامالً کنار هم قرار نگیرند و مقداری هوا ال به الی آنها محبوس شود. در نتیجه، پارچه های پشمی نقش عایق 
حرارت دارند و از بدن در برابر سرما محافظت می کنند. همچنین وجود این چین خوردگی ها سبب شده است که الیاف پشم از قابلیت 

ارتجاعی )کشسانی( زیادی برخوردار باشند.
سطح خارجی لیف پشم صاف نیست و دارای فلس هایی شبیه فلس ماهی است که در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده اند )شکل 

2ــ3(. وجود این فلس ها در سطح لیف پشم، موجب انعکاس نور و در نتیجه درخشندگی لیف پشم می شود )شکل 1ــ3(.

شکل ١ــ٣ــ الیاف پشم    شکل ٢ــ٣ــ سطح خارجی لیف پشم 

همچنین، وجود این فلس ها موجب می شود که در پشم خاصیت »نمدی شدن« ایجاد شود. به این ترتیب که در اثر رطوبت، 
حرارت و فشار، فلس های موجود در لیف پشم از سطح لیف بلند می شوند. در این حالت اگر پشم تحت مالش یا فشار قرار گیرد این 
فلس ها در هم فرو می روند و گره می خورند و پشم حالت نمدی پیدا می کند. شکل )3ــ3( پارچه پشمی را قبل و بعد از نمدی شدن نشان 

می دهد. همچنین در شکل )٤ــ٣( دو نمونه کاله نمدی نشان داده شده است. 

شکل ٤ــ٣ــ کاله نمدی

شکل ٣ــ٣ــ پارچۀ پشمی

بعد از نمدی شدنقبل از نمدی شدن
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بیشتر بدانیم

پارچه فاستونی یکی از پرمصرف ترین پارچه ها در صنعت پوشاک می باشد. این پارچه معمواًل از مخلوط الیاف پشم و پلی استر 
تولید می شود. درصد مخلوط الیاف در پارچه فاستونی، معمواًل ٤٥% پشم و ٦٥% پلی استر می باشد. 

اگر در پرورش گوسفند دقت نشود، الیاف پشم، معیوب یا اصطالحًا مرده می شوند. در الیاف مّرده، فلس ها روی 
هم خوابیده و سطح صاف تری را به وجود می آورند. همچنین استحکام الیاف پشم مرده کمتر از الیاف پشم زنده و سالم 

است. الیاف پشم مرده برای تهیه پارچه های مرغوب، مناسب نیستند. 

خصوصیات الیاف پشم
 درخشندگی

 نرمی
 گرمی

 قابلیت ارتجاعی )کشسانی( زیاد
 جذب رطوبت زیاد

 قابلیت جذب و دفع سریع رطوبت
 عایق حرارت

 عایق صدا
 مقاومت در برابر حرارت زیاد

الیاف پشم، با توجه به نژاد گوسفند و شرایط پرورش آن، کیفیت های مختلف و متنوعی دارد. عامل تعیین کنندهٔ کیفیت الیاف پشم، 
طول و ظرافت الیاف است.  هر چه الیاف پشم کوتاه تر و ظریف تر باشد کیفیت آن باالتر است.

پشم گوسفندان، پس از چیدن، توسط متخصصین خبره درجه بندی و سپس، با توجه به ظرافت، طول و تمیزی الیاف، از یکدیگر 
تفکیک می شوند. پشم چیده شده کثیف است و مقدار زیادی مواد خارجی گیاهی و فضوالت حیوان همراه خود دارد. همچنین پشم 
حاوی چربی طبیعی و عرق خشک شدهٔ حیوان است. پس از شستشوی پشم در حمام های شستشوی حاوی مواد شوینده و پس از 

خشک شدن پشم، الیاف به صورت عدل بسته بندی می شوند و برای تهیٔه نخ به کارخانجات ریسندگی منتقل می شوند.
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شناسایی الیاف پشم
روش میکروسکوپی

 همان گونه که قبالً اشاره شد، سطح خارجی لیف پشم دارای فلس است. این فلس ها در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده اند. مقطع 
عرضی الیاف پشم نیز به شکل دایره است. شکل )٥ــ3( مقطع طولی و عرضی الیاف پشم را در زیر میکروسکوپ نشان می دهد.

الف( مقطع عرضی ب( مقطع طولی

روش سوزاندن
 مشاهدات حاصل از سوختن پشم در جدول )1ــ3( خالصه شده است. 

جدول 1ــ3 شناسایی الیاف پشم با روش سوزاندن

شعله  با  تماس  از  ِکز می کند )جمع می شود( و از شعله فاصله می گیردقبل 

ذوب می شود و می سوزددر داخل شعله
به سختی به سوختن ادامه می دهدبعد از خروج از شعله

مو یا پر سوختهبوی حاصل از سوختن
خاکستر سیاه رنگ شکننده که به راحتی میان انگشتان پودر می شودخاکستر باقی مانده

شکل های )٦ــ3( و )٧ــ3( به ترتیب، سوختن الیاف پشم و خاکستر حاصل از سوختن را نشان می دهند.

شکل ٥ــ٣ــ الیاف پشم در زیر میکروسکوپ

شکل ٧ــ٣ــ خاکستر حاصل از سوختن الیاف پشم شکل ٦ــ٣ــ سوختن الیاف پشم
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روش حالّلیت
 الیاف پشم در سود با غلظت 5 درصد حل می شود. بنابراین، از این حالّل می توان برای شناسایی الیاف پشم استفاده کرد. شکل 

)٨ــ3( الیاف پشم را نشان می دهد که قسمتی از آن در سود با غلظت 5 درصد حل شده است.

شکل ٨ــ٣ــ اثر سود با غلظت ٥درصد بر الیاف پشم 

شکل )٩ــ٣( نماد الیاف پشم را نشان می دهد. طبق استاندارد جهانی، الیاف پشم 
خالص و زنده با این نشانه مشخص می شوند. این نشانه بیانگر این است که پارچه از 

الیاف پشم خالص و زنده تهیه شده است. 
شکل ٩ــ٣ــ نماد الیاف پشم

روش نگهداری از پارچه های پشمی
در نگهداری از پارچه های پشمی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های پشمی
 برای شستشوی لباس های پشمی باید به برچسب مراقبت از لباس توجه نمود. در صورتی که برچسب مراقبت از لباس دارای 

عالمت شستشوی دستی باشد، استفاده از ماشین لباس شویی برای شستشوی لباس مجاز نیست و لباس را باید با دست شست.
 پارچه های پشمی را باید با آب نیم گرم )40 درجٔه سانتی گراد( و پودرهای شوینده شست.

 به هنگام شستشوی پارچٔه پشمی نباید آن را چنگ زد، بلکه باید به آرامی روی آن دست کشید.
 پارچٔه پشمی را نباید چالند، بلکه پس از آب کشی باید آن را میان یک حوله یا پارچٔه پنبه ای تمیز پیچید تا آبش گرفته شود.

 برای خشک کردن پارچه های پشمی نباید آنها را روی بند رخت آویزان کرد، بلکه باید آنها را روی یک سطح صاف و تمیز 
)مثل سینی یا روزنامه(، پهن کرد تا در جریان هوای آزاد خشک شوند.

 اضافه کردن یک قاشق گلیسیرین به آب نیم گرم، هنگام آب کشی پارچٔه پشمی به نرم و لطیف شدن پارچه کمک می کند و مانع 
از خارش پوست بدن می شود.

 برای پارچه های پشمی فقط استفاده از سفیدکننده های غیر کلردار )مثل آب اکسیژنه( مجاز است. استفاده از سفیدکننده های 
کلردار موجب صدمه دیدن و تخریب پارچه می شود.
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شکل ١٠ــ٣ــ شستشوی پارچه های پشمی   

اتو کشی پارچه های پشمی
 برای اتو کردن پارچه های پشمی باید پارچٔه پنبه ای تمیزی را نمناک کرد و روی پارچٔه پشمی انداخت. سپس اتوی داغ را 

روی آن قرار داد و برداشت. اتو را نباید روی پارچه کشید.
 اتوپذیری پارچٔه پشمی 160ــ140 درجٔه سانتی گراد است.

در صورت برق افتادگی پارچه پشمی در اثر اتوکشی نادرست، به منظور رفع برق افتادگی می توان پارچه پنبه ای مرطوبی   

روی قسمت براق شده قرار داد و روی آن اتو کشید تا بخار حاصله، برق افتادگی پارچه را ازبین ببرد. 
روش دیگر برای رفع برق افتادگی پارچه پشمی، مالیدن اسفنج آغشته به محلول آب و آمونیاک روی قسمت براق شده 

پارچه می باشد. 

اثر عوامل محیطی
 قرارگیری پارچه های پشمی در محیط های بسته و مرطوب، به مدت طوالنی، 
موجب بید خوردگی پارچه می شود. شکل )١١ــ٣( پارچه پشمی بیدخورده و حشرٔه بید 
را نشان می دهد. برای جلوگیری از ایجاد این آفت، باید هر چند وقت یک بار پارچه های 
پشمی را در معرض نور خورشید و هوای آزاد قرار داد. همچنین، قرار دادن نفتالین 
یا چوب درخت سدر در کنار پارچه های پشمی در یک محفظه بسته به از بین بردن بید 

کمک می کند.
 قرارگیری پارچه های پشمی در برابر نور مستقیم خورشید و به مدت طوالنی، موجب کاهش استحکام پارچه می شود.
شکل ١١ــ٣ــ بیدخوردگی پارچۀ پشمی



38

موارد استفاده از الیاف پشم
از موارد استفاده از الیاف پشم می توان به انواع پوشاک )کت و شلوار، ُاورکت، پلیور، پیراهن و...(، گلیم، پتو، رومبلی، 

لباس آتش نشانان، عایق پشمی و نمد اشاره کرد )شکل 12ــ3(.

مطالعه آزاد

شکل ١٢ــ٣ــ نمونه ای از کاالهای تهیه شده از الیاف پشم

عایق پشمی

پلیور کفش نمدی

پتو

رومبلی

کت و شلوار

گلیم

پیراهن
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1ــ وجود چین خوردگی در الیاف پشم کدام گزینه را در پشم ایجاد می کند؟
 الف( عایق حرارتی                                                                          ب( نمدی شدن

       ج( کشسانی                     د( الف و ج

2ــ وجود فلس در سطح خارجی الیاف پشم کدام گزینه را در پشم ایجاد می کند؟
 الف( درخشندگی                                                                          ب( نمدی شدن

        ج( عایق حرارتی                                                 د( الف و ب

3ــ کدام یک از موارد زیر در مورد خصوصیات الیاف پشم صحیح نیست؟
 الف( زبری                                                ب( کشسانی کم

       ج( جذب رطوبت زیاد                                                                             د( الف و ب

4ــ کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید.
1ــ4ــ  بوی حاصل از سوختن الیاف پشم، بوی کاغذ سوخته است.

2ــ4ــ باقی ماندة حاصل از سوختن الیاف پشم، گلوله ای سخت و سیاه رنگ است.
3 ــ4ــ استفاده از مواد سفید کننده کلردار برای پارچه های پشمی مجاز نیست.

4 ــ4ــ برای خشک کردن لباس های پشمی، باید آنها را روی بند رخت آویزان کرد.

خود آزمایی

 پاسخ خود آزمایی
1ــ         د
2ــ         د
3 ــ         د

1ــ4ــ  نادرست ــ بوی مو یا پر سوخته
2ــ4ــ  نادرست ــ  خاکستر سیاه رنگ شکننده

3ــ4ــ درست
4ــ4ــ نادرست ــ روی سطح صاف و تمیز پهن کرد
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ابریشم
ابریشم مانند پشم یک لیف حیوانی است. ابریشم، برخالف پشم که به فرم مو از پوست بدن گوسفند رشد می کند، به صورت 
رشتٔه پیوسته از دو سوراخ زیر دهان کرم ابریشم خارج می گردد. ابریشم مایع در دو غده در بدن کرم ابریشم قرار دارد که توسط دو لولٔه 
باریک جریان پیدا می کند و از دو سوراخ زیر دهان کرم خارج می گردد. با خروج مایع، در اثر مجاورت هوا، ابریشم جامد می شود و 
به دو رشتٔه بسیار ظریف تبدیل می گردد. این دو رشته توسط مایع چسبناکی به نام صمغ سیریسین1، که به طور هم زمان ترشح می گردد، 
پوشانده می شوند و به هم می چسبند. کرم ابریشم، ابتدا رشته ها را بر روی یکدیگر قرار داده و آن را به صورت سطح درمی آورد، و 
سپس ریسیدن به صورت دوک مانند ادامه یافته و کرم ابریشم، ابریشم ریسیده را به دور خود می تند و پیلٔه ابریشم را درست می کند 

 

ـ3ــ الف( و خود داخل پیله حبس می شود. پیله ها به دو دسته تقسیم می شوند. در یک دسته از پیله ها، برای بقای نسل، کرم  )شکل ١٣ـ 
ابریشم به پروانه تبدیل می شود، دسته دیگر پیله ها برای تهیه الیاف ابریشم استفاده می شوند. طول رشتٔه ابریشم تنیده شده تا 1500 متر 
می رسد. برای به دست آوردن نخ ابریشم، قبل از تبدیل کرم ابریشم به پروانه، پیله ها را جلوی آفتاب یا داخل اتاقک های داغ قرار می دهند 
تا کرم آن کشته شود. سپس پیله ها را در آب داغ می ریزند تا صمغ در برگیرندٔه رشته ها نرم گردد. پس از پیدا کردن انتهای رشتٔه چند پیله 

 

)6 تا 8(، آنها را با هم ادغام می کنند و روی غلتکی می پیچند )شکل 13 ــ3ــ ب(.

Sericin ــ١

   شکل ١٣ــ٣ــ مراحل تهیۀ لیف ابریشم 

ب( استخراج لیف ابریشم از پیلهالف( کرم و پیله ابریشم

با توجه به مشکل بودن تولید لیف ابریشم، قیمت آن باال و میزان تولید آن محدود است. الیاف ابریشم، در جهان به دلیل گران قیمت 
بودن آن، سهم کمی از تولید را به خود اختصاص داده است.

خصوصیات الیاف ابریشم
 نرمی و لطافت

 درخشندگی زیاد
 جذب رطوبت زیاد

 استحکام زیاد
 کاهش استحکام در حالت مرطوب

 کشسانی کم
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روش سوزاندن
 مشاهدات حاصل از سوختن ابریشم مشابه پشم است، با این تفاوت که الیاف 
ادامه  سوختن  به  جرقه  و  صدا  ایجاد  با  و  سختی  به  شعله  از  خروج  از  بعد  ابریشم 
ابریشم و خاکستر  الیاف  به ترتیب، سوختن  می دهد. شکل های )١٥ــ٣( و )١٦ــ٣( 

حاصل از سوختن را نشان می دهند. 

روش حالّلیت
 الیاف ابریشم نیز مانند پشم در سود با غلظت 5 درصد حل می شود. بنابراین، از این حالّل می توان برای شناسایی الیاف 

ابریشم استفاده کرد.

شکل ١٥ــ٣ــ سوختن الیاف ابریشم شکل ١٦ــ٣ــ خاکستر حاصل از سوختن الیاف ابریشم 

شناسایی الیاف ابریشم
روش میکروسکوپی

 مقطع طولی الیاف ابریشم به صورت میله ای و صاف و مقطع عرضی آن به شکل مثلث با گوشه های گرد است. شکل )1٤ــ3( 
مقطع طولی و عرضی الیاف ابریشم را در زیر میکروسکوپ نشان می دهد.

شکل ١٤ــ٣ــ الیاف ابریشم در زیر میکروسکوپ

ب( مقطع عرضیالف( مقطع طولی
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بیشتر بدانیم

شکل )١٧ــ٢( نماد الیاف ابریشم را نشان می دهد. طبق استاندارد جهانی، 
الیاف ابریشم با این نشانه مشخص می شوند. این نشانه بیانگر این است که 

پارچه از الیاف ابریشم تهیه شده است. 
شکل ١٧ــ٣ــ نماد الیاف ابریشم

روش نگهداری از پارچه های ابریشمی
در نگهداری از پارچه های ابریشمی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های ابریشمی
را  ابریشمی  لباس های  است  بهتر  نمود.  توجه  لباس  از  مراقبت  برچسب  به  باید  ابریشمی  لباس های  برای شستشوی   
خشک شویی کرد، زیرا اگر رطوبت داشته باشند استحکام آنها کاهش می یابد. در غیر این صورت باید آنها را با دست و آب ولرم 

و صابون رختشویی شست.
 برای پارچه های ابریشمی، فقط استفاده از سفیدکننده های غیر کلردار )مثل آب اکسیژنه( مجاز است. استفاده از سفید کنندٔه 

کلردار، موجب صدمه و تخریب پارچٔه ابریشمی می شود.
 پارچه های ابریشمی در اثر شستشو آب می روند. لذا، قبل از دوختن پارچه های ابریشمی باید آنها را شست یا خشک شویی کرد.

    شکل ١٨ــ٣ــ شستشوی پارچه های ابریشمی 

اتوکشی پارچه های ابریشمی
 پارچه های ابریشمی را باید پس از مرطوب شدن و در حالی که یک پارچٔه پنبه ای تمیز روی آنها قرار دارد، اتو کرد.

 اتوپذیری پارچٔه ابریشمی 130ــ110 درجٔه سانتی گراد است.
اثر عوامل محیطی

 از قرار دادن پارچه های ابریشمی در معرض نور خورشید به مدت طوالنی باید خودداری نمود. زیرا نور خورشید موجب 
کاهش استحکام پارچٔه ابریشمی می شود.

 قرار دادن پارچٔه ابریشمی در شرایط مرطوب و به مدت طوالنی، موجب صدمه دیدن پارچه توسط موجودات ذره بینی می شود.
 پارچٔه ابریشمی در برابر کپک مقاوم است، اما در برابر حشره ای نقره ای رنگ آسیب پذیر است.
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روب دوشامبر

شکل ١٩ــ٣ــ نمونه ای از کاالهای تهیه شده از الیاف ابریشم

پیراهن

روتختی روسری

کراوات

 فرش

مطالعه آزاد

موارد استفاده از الیاف ابریشم
از موارد استفاده از الیاف ابریشم می توان به انواع پوشاک )پیراهن زنانه، پیراهن مردانه، لباس زیر، رب دوشامبر، روسری، 

کراوات، ...( فرش، رومبلی، روتختی و پرده اشاره کرد )شکل 1٩ــ3(.

رومبلی
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1ــ کدام یک از موارد زیر در مورد خصوصیات الیاف ابریشم صحیح نیست؟
الف( درخشندگی زیاد 

    ب( استحکام زیاد

      ج( افزایش استحکام در صورت رطوبت داشتن

        د( کشسانی کم
2ــ کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید .

1ــ2ــ بهترین روش برای شستشوی لباس های ابریشمی، خشک شویی است .
2ــ2ــ پارچه های ابریشمی قبل از دوخت نیاز به شستشو ندارند .

3ــ2ــ پارچه های ابریشمی را باید در حالت خشک و از پشت اتو کرد .
4ــ2ــ قرارگیری پارچة ابریشمی در معرض نور خورشید به مدت طوالنی موجب کاهش استحکام پارچه می شود .

خود آزمایی

1ــ ج
1ــ2ــ  درست

2ــ2ــ نادرست ــ نیاز به شستشو یا خشک شویی دارند.
ـ باید  در حالت  رطوبت  داشتن  و  در  حالی  که  یک  پارچة   پنبه ای  تمیز  روی  آنها  قرار  دارد  اتو   کرد . 3ــ2ــ نادرستـ 

4ــ2ــ درست

 پاسخ خود آزمایی



45

موهر
به  آنگورا )شکل 20ــ3(  ُبز  از رویش موئین  که  الیاف حیوانی است  موهر جزء 
دست می آید. کیفیت موی به دست آمده، به شرایط محیط زیست حیوان بستگی دارد. 
مقدار تولید لیف موهر )شکل 21ــ3( بسیار کمتر از پشم است و با توجه به مشکل بودن 
ریسندگی لیف موهر به دلیل نرمی و صافی لیف، این الیاف با کیفیت مطلوبش، از قیمت 

باالیی برخوردار است.

خصوصیات الیاف موهر
خصوصیات الیاف موهر عبارت اند از:

 نرمی و گرمی
 درخشندگی زیاد

 استحکام زیاد
 کشسانی زیاد
 جذب رطوبت

 مقاومت در برابر چروک
سطح خارجی لیف موهر مانند لیف پشم دارای فلس است، اما مقدار این فلس ها از لیف پشم کمتر است. به همین دلیل خاصیت 

نمدی شدن لیف موهر نیز از لیف پشم کمتر است.

روش نگهداری از پارچه های موهر
در نگهداری از پارچه های موهر نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های موهر
 برای شستشوی لباس های موهر باید به برچسب مراقبت از لباس توجه نمود. بهتر است لباس های موهر را خشک شویی کرد. 

در غیر این صورت باید آنها را با دست و با آب ولرم و شوینده های معمولی شست.
 لباس های موهر را باید با آب سرد آب کشی کرد و با فشار مالیم، آب اضافه آن را خارج کرد.

 برای خشک کردن لباس های موهر باید آنها را روی یک سطح صاف و تمیز )مثل سینی یا روزنامه( پهن کرد تا در جریان 
هوای آزاد خشک شوند.

اثر عوامل محیطی
 لباس های موهر را باید در جای خشک و خنک نگهداری کرد.

شکل ٢٠ــ٣ــ بز آنگورا شکل ٢١ــ٣ــ الیاف موهر
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مطالعه آزاد

موارد استفاده از الیاف موهر
از الیاف ظریف موهر در تهیٔه پوشاک، مانند کت و شلوار، پلیور، پالتو، جوراب و شال استفاده می شود. الیاف ضخیم 

موهر نیز در تهیٔه فرش، پتو و موی عروسک کاربرد دارد )شکل 22ــ3(.

    شکل ٢٢ــ٣ــ نمونه ای از کاالهای تهیه شده از الیاف موهر

پلیور موی عروسک پالتو

پتو جورابشال
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کشمیر
ُبز  موئین  رویش  از  که  است  حیوانی  الیاف  جزء  کشمیر 
کشمیر )شکل 23ــ3( به دست می آید. بدن این حیوان دارای دو 
که  بدن  سطح  لطیف  و  ظریف  الیاف  پوشش  یکی  است.  پوشش 
به کُرک کشمیر معروف است و دیگری موهای ِزبر بلند خارجی.

الیاف چیده شده از سطح بدن بز کشمیر به صورت توده های درهم 
رفته کُرک و موهای زبر بلند است. پس از جداسازی الیاف کُرک 
از الیاف مو، الیاف کُرک برای تهیه پارچه کشمیر و الیاف مو برای 

تهیه پارچه های الیی مویی مورد استفاده قرار می گیرند. 
حیوانی  الیاف  لطیف ترین  و  ظریف ترین  از  یکی  کشمیر 
عبارت اند  است،  پشم  شبیه  که  کشمیر  کُرک  است. خصوصیات 
از: درخشندگی، نرمی، گرمی، کشسانی زیاد، جذب رطوبت زیاد، 
صدا،  عایق  حرارت،  عایق  رطوبت،  سریع  دفع  و  جذب  قابلیت 

مقاومت در برابر حرارت زیاد.
کُرک  است.  پشم  الیاف  از  ظریف تر  بسیار  کشمیر  کُرک 
کشمیر جزء الیاف گران قیمت است و میزان تولید آن در جهان بسیار 
کم است. به همین دلیل پارچه های تولیده شده از کشمیر بسیار گران 

قیمت اند.

شکل ٢٣ــ٣ــ بز کشمیر

روش نگهداری از پارچه های کشمیر
در نگهداری از پارچه های کشمیر نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های کشمیر
 بهتر است لباس های کشمیر را خشک شویی کرد. در غیر این صورت باید آنها را با دست و با آب سرد و شویندٔه 

معمولی شست.
 لباس های کشمیر را باید با آب سرد آب کشی کرد و با فشار مالیم، آب اضافی آن را خارج کرد. از چالندن لباس های کشمیر 

باید خودداری کرد.
 برای خشک کردن لباس های کشمیر باید آنها را روی یک سطح صاف قرار داد تا در جریان هوای آزاد خشک شوند.

اتو کشی پارچه های کشمیر
 لباس های کشمیر را باید، در حالت مرطوب بودن و در حالی که یک پارچٔه پنبه ای تمیز روی آنها قرار دارد، اتو کرد.

 برای اتو کردن لباس های کشمیر به منظور جلوگیری از برق افتادگی، باید سطح داخلی )پشت( لباس را اتو کرد.
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مطالعه آزاد

موارد استفاده از الیاف کشمیر
پالتو، جوراب، دستکش، شال  پلیور،  )پیراهن،  انواع پوشاک  به  الیاف کشمیر می توان  از  از موارد استفاده 

و...( و پتو اشاره کرد )شکل ٢٤ــ3(.

شکل ٢٤ــ٣ــ نمونه ای از کاالهای تهیه شده از الیاف کشمیر

پیراهن پالتو دستکش

شال پتوجوراب
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1ــ الف
2ــ د

1ــ3ــ  نادرست ــ کمتر 
2ــ3ــ درست 

3ــ3ــ نادرست ــ باید روی سطح صاف و تمیز پهن کرد. 
4ــ3ــ درست 

5 ــ3ــ نادرست ــ باید در حالت مرطوب بودن و از طرف پشت لباس اتو کرد.

 پاسخ خود آزمایی

1ــ کدام یک از الیاف پروتئینی زیر تولیدش بیشتر و قیمتش کمتر است؟
الف( پشم                                                                      ب( ابریشم

      ج( موهر                                                                       د( کشمیر

2ــ کدام گزینه از خصوصیات الیاف موهر نیست؟
الف( درخشندگی زیاد                                    ب( استحکام زیاد
      ج( کشسانی زیاد                                                د( چروک پذیری

3ــ کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟ صحیح آن را بنویسد .
1ــ3ــ  خاصیت نمدی شدن پارچة موهر بیشتر از پارچة پشمی است .

2ــ3ــ بهترین روش برای شستشوی پارچه های موهر و کشمیر، خشک شویی است .
3ــ3ــ برای خشک کردن لباس های موهر و کشمیر باید آنها را روی بند رخت آویزان کرد .

4ــ3ــ لباس های موهر را باید در جای خشک و خنک نگهداری کرد .
5 ــ3ــ کشمیر را باید در حالت خشک بودن و از طرف روی لباس اتو کرد .

خود آزمایی
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