
 تْتشیي فشش هاضیٌی کِ تشای خاًِ ٍ کاضاًِ خشیذاسی هی ضَد کذام یک اص فشش ّای ایشاًی است ؟ 

 خشیذاساى فشش ّای هاضیٌی ّوَاسُ تِ دًثال خشیذی خَب ٍ ػالی ّستٌذ 

 تِ ّویي دلیل قثل اص خشیذ حتوا سَاالتی دس هَسد فشش ّای هاضیٌی خَب تشایطاى هطشح هی ضَد 

 اص اًجایی کِ فشش ّای هاضیٌی کاالیی ًسثتا گشاى ّستٌذ خشیذاساى حتی ٍقت صیادی سا ًیض غشف خشیذ هی کٌٌذ 

 تا کاالیی کِ هی خشًذ ضیک ٍ ػالی ٍ خَب تاضذ 

 اها دس ایي هیاى اص کجا تطخیع تذّین کِ فشش هاضیٌی خَب کذام است ؟ 

 کذام است ؟ ٍ یا ایٌکِ تْتشیي تشًذ ٍ هاسک فشش هاضیٌی کاضاى 

 ایٌکِ فشش هاضیٌی چٌذ ضاًِ تخشین تْتش است ؟ 

 ّویي ّا سَاالتی است کِ خشیذاساى تا اى هَاجِ هی ضًَذ ٍ ّوَاسُ دس غذد ّستٌذ کِ پاسخی تشای اى تیاتٌذ 

 دس ایي ًَضتِ گشٍُ تحلیلی فشش هسجذی ساٌّوایی ّایی تشای ضوا داسد . 

 

 فشش هاضیٌی : 

 حذٍدا ٍاسد تاصاس ضذًذ  0531ص صیش اًذاص ّا ٍ کف پَش ّایی ّستٌذ کِ اص سال ّای فشش ّای هاضیٌی یکی ا

 دلیل ًام گزاسی ایي فشش ّا اى تَد کِ دستگاُ ّای تافت هاضیٌی آى ّا سا گشُ تِ گشُ هی صدًذ 

 ایذُ اغلی تافت ٍ طشاحی فشش ّای هاضیٌی اص فشش ّای دستثافت گشفتِ ضذ 

 ثافت تِ غَست گشُ تِ گشُ ّستٌذ ٍ ًخ ٍ چلِ ٍ پَد داسًذ فشش ّای دستّواى گًَِ کِ 

 فشش ّای هاضیٌی ًیض ّویي هطخػات سا داسًذ 

 اها تشخی فشش ّای هاضیٌی کِ اتتذا تافتِ هی ضذًذ یا تشخی دیگش اص فشش ّایی کِ ّن اکٌَى دس تاصاس ّستٌذ 

 چٌاى ضثیِ تِ فشش ّای دستثافت قذیوی ًیستٌذ 



سى ٍ سًگ ّا ٍ طشح ّای تشکیِ ای داسًذ ٍ یا ایٌکِ گشُ ّای اى ّا اص فشش دستثافت کوتش تلکِ تیطتش حالت هذ

 است. 

 

 فشش هاضیٌی تخشین ٍ یا فشش دستثافت ؟ 

 

 گاّی تشای خاًن ّای ایشاًی ایي سَال هطشح هی ضَد کِ فشش ّای هاضیٌی تخشًذ یا فشش ّای دستثافت ؟ 

 لی ضخع داسد پاسخ ایي سَال تستگی تِ هیضاى توکي ها

 دسست است کِ اهشٍصُ فشش ّای هاضیٌی تَاًستِ اًذ تِ ساحتی جای فشش ّای دستثافت سا دس تاصاس تگیشًذ 

 اها ٌَّص ّن صیثایی ٍ طشح ٍ سًگ فشش ّای دستثافت چیض دیگشی است 

 طَسی کِ فشش ّای دستثافت اٍال سیضتافت تشًذ 

 ثاًیا استفاع خاب الیاف فشش ّای دستثافت ًسثت تِ فشش ّای هاضیٌی دستثافت گًَِ تیطتش است 

 اص طشف دیگش تؼذاد سًگ فشش ّای دستثافت ًیض اص هاضیٌی تْتش است 

 ّویي هَاسد صیثایی ٍ دٍام ٍ هاًذگاسی فشش ّای دستثافت سا دس هقاتل فشش ّای هاضیٌی تیطتش هی کٌذ 

 ّای هاضیٌی ًیض سضذ تسیاس صیادی سا دس تَلیذ ضاهل ضذُ اًذ اها اهشٍصُ فشش 

 طَسی کِ تشخی فشش ّا کیفیتی هطاتِ فشش ّای دستثافت داسًذ . 

 

 تْتشیي فشش هاضیٌی : 

 ّواى گًَِ کِ هی داًیذ غفت تْتشیي غفتی است کِ تؼشیف اى ًسثی است 

 کیفیت فشش ّای هاضیٌی سا تطخیع هی دّذدس ٍاقغ ّش ضخػی تا تَجِ تِ تشداضتی کِ خَد داسد خَتی  ٍ 

 اها تِ ًظش ضوا تْتشیي فشش ّای هاضیٌی کذاهٌذ ؟ 



 اگش اص ها تخَاٌّذ فشش ّای هاضیٌی خَب سا هؼشفی کٌین 

 حتوا تِ سشاؽ خػَغیات کیفی فشش ّای هاضیٌی هی سٍین 

 یؼٌی هی گَیین ایي ضاًِ ٍ تشاکن اص فشش ّای هاضیٌی سا تخشیذ یا ًخشیذ 

 ي فشش ّا سا تخشیذ چَى استفاع خاب هٌاسثی داسًذ ٍ دیش تش سایص پیذا هی کٌٌذ ای

 یا ایي کِ هی گَیین ایي فشش ّا سا اص چٌیي ضشکتی خشیذاسی کٌیذ صیشا کِ سًگثذی خاغی داسًذ 

 . یا فشش ّای چٌیي هاسکی الیاف خَب ٍ ػالی داسًذ ٍ دس ایي غَست کیفیت فشش ّای اى ّا تسیاس هٌاسة است 

 

 

 تْتشیي ضاًِ اص فشش : 

 فشش ّای هاضیٌی کاضاى ضاًِ ّای هختلفی داسًذ 

 ضاًِ ًیض ٍاسد تاصاس ضذُ اًذ  0311ضاًِ , اهشٍصُ فشش ّای هاضیٌی  0011ٍ  0111,  011,  311اص جولِ فشش ّای 

 ضاًِ اٍلیي ًسل اص فشش ّای دستثافت گًَِ اًذ .  011فشش ّای هاضیٌی 

 تِ ّویي دلیل قیوت پاییي تشی ًیض ًسثت تِ تقیِ فشش ّای هاضیٌی داسًذ . 

 ضاًِ استفاع خاب تیطتشی ًسثت تِ تقیِ فشش ّای کیفیت تاالتش داسًذ  011اها ّویي فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ , فشش ّای گَضتی هی تاضٌذ . 011تشخی هشدم هی گَیٌذ کِ فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ داسًذ  011ِ خشیذ فشش ّای هاضیٌی پس هشدم توایل تیطتشی ت

 ضاًِ اهشٍصُ دس تاصاس فشش ّای هاضیٌی کوتش ضذُ اًذ  0111اها فشش ّای 

 ضاًِ سیضتافت تش ّستٌذ تِ ّویي دلیل ضیک ٍ صیثا ّستٌذ تِ ّویي دلیل جزاب تشًذ.  0011فشش ّای 

 



 تْتشیي الیاف فشش هاضیٌی  : 

 تش اص ایي کِ تِ ضاًِ فشش ّای هاضیٌی ٍاتستِ تاضذ کیفیت ٍ تشتشی فشش ّای هاضیٌی تیط

 تِ الیاف فشش ّای هاضیٌی ٍاتستِ است 

 طَسی کِ فشش ّای هاضیٌی کِ الیاف آى ّا اکشٍلیک تاضذ قیوت تْتشی داسًذ 

اهشٍصُ فشش ّای ٍسطى ٍ پلی استش تسیاس ٍاسد تاصاس ضذُ اًذ ٍ اص اًجا کِ تفاٍت چٌذاًی تیي فشش ّای ٍسطى ٍ 

 کشٍلیک ًیست ا

 هشدم تِ خَتی تطخیع ًوی دٌّذ کِ فشش ّای اکشٍلیک ٍ ٍسطى کذاهٌذ 

 فشش ّای اکشٍلیک ضفافٌذ حال آى کِ فشش ّای ٍسطى تشاقیت تیطتشی داسًذ 

 اص طشف دیگش کیفیت ٍ تشتشی فشش ّای اکشٍلیک ٍ ػوشٍ دٍام ٍ هاًذگاسی فشش ّای اکشٍلیک تیطتش است 

 تِ ّویي دلیل پیطٌْاد هی کٌین کِ تِ دًثال خشیذ فشش ّای هاضیٌی اکشٍلیک تاضیذ صیشا دٍام تیطتشی داسًذ . 

 اها تِ ًظش ضوا دس الیاف فشش هاضیٌی کذام هَضَع هْن است ؟ 

 

 ًوشُ ًخ فشش هاضیٌی : 

 تشای ّش ضاًِ ٍ تشاکن اص فشش هاضیٌی , فشش ّایی تا ًوشُ ًخ هطخع تافتِ هی ضًَذ

 تافتِ ضًَذ  00تافتِ هی ضًَذ اها ّویي فشش ّا تا ًوشُ ًخ  01ضاًِ تا ًوشُ ًخ  011تِ طَس هثال فشش ّای 

کیفیت تْتشی خَاٌّذ داضت . تِ ّویي دلیل گاّی دس صهاى خشیذ فشش ّای هاضیٌی ًوشُ ًخ فشش ّا هطشح هی 

 ضَد . 

 

 ًخ ایشاًی , الواًی ٍ یا تشک ؟

 یکی دیگش اص هَاسدی کِ دس صهاى خشیذ فشش ّای هاضیٌی هطشح هی ضَد 



 ایي است کِ ًخ ٍ الیاف فشش هاضیٌی ایشاًی است , تشک است ٍ یا الیاف تایش الواى است .

 الصم تِ رکش است کِ الیاف تایش الواى تِ غَست اًحػاسی تَسط ضشکت صهشد هطْذ سیسیذُ هی ضَد 

 یش الواى الیاف ٍ یا ًخ صهشد هطْذ ًیض گفتِ هی ضَد تِ ّویي دلیل تِ الیاف تا

 فشش ّای هاضیٌی تشک دیگش تِ خاطش ًثَدى الیاف اى ّا دس ایشاى تافتِ ًوی ضًَذ 

 تِ ّویي دلیل دیگش گَل خشیذ فشش ّای تشک سا ًخَسیذ 

 ظ تَدى تیطتشی داسًذ. تفاٍت الیاف تایش ٍ ایشاًی اکشٍلیک دس ایي است کِ الیاف تایش ضفاف تش ٍ صیثاتشًذ ٍخا

 

 سًگ تخشین یا دُ سًگ ؟  1فشش ّای هاضیٌی 

 سًگ؟  01سًگ تْتشًذ یا فشش ّای هاضیٌی  1تِ ًظش ضوا فشش ّای هاضیٌی 

ّش چِ تؼذاد سًگ ّای استفادُ ضذُ دس پالت سًگی فشش ّای هاضیٌی ٍجَد داسد تیطتش تاضذ فشش ّای هاضیٌی 

 صیثاتشًذ , 

سًگ ّای آى ّا جیؾ تاضٌذ ٍ تفاٍت سًگی صیادی سًگ دس غَستی خاظ ٍ صیثا ّستٌذ کِ  01فشش ّای هاضیٌی 

 داضتِ تاضٌذ 

 سًگ داسًذ.  01سًگ صیثایی ٍ ضیک تَدى تیطتشی ًسثت تِ فشش ّای هاضیٌی  1اها گاّا فشش ّای هاضیٌی 

 سًگ .  سًگ اًذ یا دُ 1پس ًوی تَاى گفت کِ تْتشیي فشش ّای هاضیٌی 

 

 

 تْتشیي ضیَُ خشیذ فشش ّای هاضیٌی :

 اهشٍصُ ساُ ّای هختلفی تشای خشیذ فشش ّای هاضیٌی ٍجَد داسد 

 کِ اص جولِ آى ّا هی تَاى تِ خشیذ حضَسی دس هغاصُ ّای ضْش  خَد اضاسُ کشد 



 اها صهاًی کِ تِ دس ضْش خَد تِ هغاصُ ّا هی سٍین تٌَع دس کیفیت ٍ صیثایی سا دس فشش ّای هاضیٌی ًوی تیٌین 

 اهشٍصُ تا تَجِ تِ ضشایط کشًٍایی کِ دس کطَس ٍجَد داسد 

  ًیض ًوی تَاى تِ ضْشّایی هاًٌذ کاضاى کِ ضْش فشش ایشاى است سفش کشدُ ٍ فشش هَسد ًظش خَد سا خشیذاسی کٌین

اها هی تَاًین فشش ّای هاضیٌی هَسد ًیاص خَد سا تِ ساحتی اص طشیق خشیذ ایٌتشًتی اص فشٍضگاُ ّای هؼتثش خشیذاسی 

 کٌین 

 ضشکت فشش ٍ گلین هسجذی تا تشًذ فشش هسجذی اص تَلیذکٌٌذگاى فشش هاضیٌی است 

 اختیاس ضوا ػضیضاى قشاس هی دّذ. کِ تواها فشش ّای هاضیٌی خَد سا تِ ٍغَست ایٌتشًتی دس سایت فشش هسجذی دس 

 

 


