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  :چکیده
 از دیرباز یکی از مسائل مهم محسوب گردیده، به طوري کـه محققـین زیـادي در    پرزدهی منسوجات 

اهمیت پرزدهی پارچـه هـاي فاسـتونی بـا توجـه بـه        .این خصوص به انجام کارهاي پژوهشی پرداخته اند 
شدن پارچه ظاهري نازیبـا  است به طوري که پرزدار     استفاده از این پارچه ها در تولید البسه رو بسیار مهم          

 پرزدهـی   خـصوص  از جمله متخصصینی که در.طول عمر آن را کاهش می دهد  لباس ایجاد کرده و   براي
 می باشد، که در این پروژه در بخش تحقیقات انجـام شـده   Cookپارچه ها کارهاي زیادي انجام داده اند   

    .قبلی به بررسی کارهاي نامبرده و دیگر محققین پرداخته شده است
، بـا  %55به  %45با نسبت پلی استر /  پارچه هاي فاستونی پشم    از نمونهین  چندپرزدهی  در این پروژه    

 نتـایج  .رفته اسـت گمورد بررسی قرار به طور صنعتی تولید گردیده و  پودي و نوع بافت مختلف       هايتراکم
هاي موجـود در  پرزدانه  از طریق شمارش     Martindale اهگتوسط دست سایش پارچه   آزمایشات بر اساس    

و براي صـحت نتـایج آزمـایش بـر روي هـر نمونـه دو بـار             بدست آمده است     طح فرضی پارچه  محدوده س 
بافتها هـر چـه   مورد به طور کلی در   کهنشان می دهدبررسی هاي انجام گرفته     .آزمایش انجام شده است   

یل کمتري در سـطح پارچـه تـشک   پرزدانه نخ تار با نخ پود در سطح پارچه بیشتر با هم درگیر باشند تعداد     
تار بیشتري در سطح پارچه می باشد یـا بـه عبـارتی درگیـري     نخ در بعضی موارد، آنجاییکه یا و  شودمی 

تراکم نخ تار خیلی بیشتر از نخ پـود باشـد        به شرط آنکه     ،نخهاي تار و پود در سطح پارچه کمتر می باشد         
چنـین وضـعیتی مـشاهده    که در تمامی پارچه ها  .در سطح پارچه تشکیل می شود     کمتري   رزدانهتعداد پ 

   .شده است
  و بافـت T2/1Z بافـت بـراي  متریـک   2/40 نمـره نـخ   پارچـه هـایی بـا   در اما در مورد تراکم پودي     

T1/2Z   بافت  متریک براي    2/80 پارچه اي با نمره نخ    در   وS4/1↑2      مشاهده شده است کـه بـا افـزایش 
بدسـت آمـده   که این نتایج بـا نتـایج    .کمتري در سطح پارچه تشکیل می شود   پرزدانه  تعداد  تراکم پودي   

ــط  ــت Hunter وFanتوس ــق اس ــخ   . منطب ــره ن ــا نم ــایی ب ــه ه ــک  2/52 در پارچ ــت  متری ــراي باف ب
T2/1(Z)+T1/2(Z)    و بافت T2/2Z              با افزایش تراکم پودي روند تغییرات تعداد پرزدانه ها بـه صـورت

بـا افـزایش     T1/2(S)+T2/1(Z) بافت متریک براي  2/80 اي با نمره نخ   رچه  و در پا  است  سینوسی بوده   
تراکم پودي روند تغییرات تعداد پرزدانه ها به صورت افزایشی بوده و به ماننـد دیگـر پارچـه هـا تغییـرات        

    .انجام نگرفت


