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  ایرانپنبه مناطق خشک  سه رقمهاي کیفی الیاف بررسی ویژگی
  

   2توکلی صبرینه محسنی*1 و 1علی قاسمیان
آموخته دکتري خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  دانش2دانشیار (استاد گروه خمیر و کاغذ) و 1

 (رییس کنترل و تضمین کیفیت کارخانه تکاب)

 01/07/93 :؛ تاریخ پذیرش30/04/93تاریخ دریافت: 

 چکیده
 هاي سلولزي ودر تهیه فرآورده است که از الیاف آن پنبه یکی از گیاهان غیر چوبی مهم :بقه و هدفسا
پذیري کاغذهاي ساخته شده از پنبه از چاپشود. استفاده میکاغذ اسکناس و سایر اوراق بهادار  ویژه به

باشند. ارزش تجاري پنبه با هاي چاپ تولید شده از خمیر شیمیایی برخوردار میبهتري نسبت به کاغذ
 ،ازدیاد طول هایی نظیر طول، ظرافت، مستقیم دارد. کیفیت الیاف پنبه با ویژگی ارتباط کیفیت الیاف

شود. از آنجایی که یکنواختی در کیفیت ماده  استحکام، یکنواختی، رنگ، مواد خارجی الیاف ارزیابی می
ید کیفیت ارقام مختلف پنبه مصرفی در تول نابراینب .اولیه در یکنواختی محصول نهایی تأثیرگذار است

 هدف ازلذا  ،خواهد بودطور مستقیم بر خواص کاغذ نهایی تأثیرگذار  کاغذ اسکناس و اوراق بهادار به
مناطق خشک ورامین، دکتر عمومی و خرداد از ارقام پنبه  در کیفی الیاف صفات بررسی این تحقیق

  .باشدمیجهت شناسایی ارقام برتر در صنعت ساخت اوراق بهادار ایرن 
هایی از ارقام پنبه منـاطق خشـک    هاي کمی و کیفی الیاف پنبه، نمونه منظور بررسی به: هامواد و روش

 نظیـر کیفـی  صـفات  در این پژوهش برخی ازکشور شامل ورامین، دکتر عمومی و خرداد انتخاب شدند. 
 طول متوسط نیمه زردي، درصد رطوبت، درجه روشنی، یکنواختی، میکرونري، استحکام، ،ازدیاد طول طول،
هـا بـا   آزمـایش  .ندگیـري شـد  انـدازه  پنبه) ارقام SFC( میزان درصد الیاف کوتاه و  (UHML)باالیی
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صورت فاکتوریـل در قالـب    آزمایش به. انجام شد ASTM D5869 مطابق استاندارد HVIه دستگا
مـورد   SASافزار  کیفی پنبه در نرمصفات  تکرار جهت تجزیه و تحلیل آماري 3طرح کامالً تصادفی با 

 ها نیز با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. . مقایسه میانگینندبررسی قرار گرفت

در ارقام پنبه مورد بررسی با افزایش طول الیاف همه صفات کیفی الیاف افزایش بر اساس نتایج : هایافته
هاي  در مجموع الیاف رقم دکتر عمومی در مقایسه با سایر ارقام از ویژگی اي را نشان داد.قابل مالحظه
لذا  زردي و یکنواختی را داشت، استحکام، کشش، و بیشترین طول، تري برخوردار بودکیفی مطلوب

عنوان ماده اولیه در صنعت ساخت اوراق بهادار  گسترش کشت رقم دکتر عمومی جهت استفاده به
  شود. توصیه می

دلیل طول الیاف مناسب، درصد وزنی الیاف کوتاه  پنبه رقم دکتر عمومی بهاین تحقیق  در: گیرينتیجه
جهت مصرف درفرآیند  بهتري کمتر، استحکام خیلی قوي الیاف، یکنواختی و ازدیاد طول زیاد الیاف، رقم

این تحقیق هاي انجام شده در  بندي کلی بر اساس تجزیه باشد. در یک جمع ساخت اوراق بهادار می
راه حل  صفتارقام پنبه، انتخاب تنها بر اساس یک  در کیفید صفات توان اظهار داشت که جهت بهبو می

 عمل آید. ها به اي از صفات کیفی و روابط بین آن مناسبی نبوده و اظهار نظرها بایستی بر اساس مجموعه
  

  طولازدیاد  استحکام، ، طول،میکرونرنبه، پ الیاف هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
و محصوالت کاغـذي، محـدودیت    شیمیایی کاغذخمیر  هاي اخیر با افزایش مصرف انواع در سال  

مندي بـه   زیست، عالقه از محیط حمایتهاي  ها و انجمن هاي دنیا و فشار سازمان منابع چوبی از جنگل
 جملـه پنبـه از   الیـاف  .)10( تر از منابع سلولزي غیرچوبی افزایش یافته اسـت  استفاده بیشتر و گسترده

در منـاطق  هـم  در ایـران  . باشد در صنایع مختلف می هاي متعددگیاهان صنعتی است که داراي کاربرد
) و هم در مناطق کویري (یزد، فارس، تهـران و...)  غیره ساحلی (گرگان، دشت مغان، شمال خراسان و

دسـتمال  دوام و کاغذهاي مخصوص ماننـد  تواند براي تولید انواع کاغذ با پنبه می .)11( شود کشت می
 .)2( ، آلبوم، کاغذ رسم و کاغذهاي چاپ، اسکناس و سایر اسناد بهـاردار اسـتفاده شـود   کاغذي نازك

 شـده از خمیـر   تولیـد هـاي چـاپ   نسبت به کاغـذ  پذیري بهتريچاپکاغذهاي ساخته شده از پنبه از 
رابطـه مسـتقیم دارد.    الیـاف ارزش تجاري پنبه با کیفیـت   ).12( باشندشیمیایی برخوردار میهاي کاغذ
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الیـاف  هایی نظیر طول، ظرافت، استحکام، یکنواختی، رنگ، مـواد خـارجی    پنبه با ویژگیالیاف  کیفیت
در مرحلـه   آنالیاف مثل طول، استحکام، ظرافـت و رسـیدگی    هاي ذاتیویژگی .)13( شود ارزیابی می

خصوص مدیریت آبیاري در این مراحل تـأثیر   شود. بنابراین مدیریت زراعی، به ریزي می پایه گیاهرشد 
شرایط جوي در سه هفته اول زندگی بر طول الیاف و در چهار  در کیفیت الیاف پنبه دارد. زیاديبسیار 

رجی و در مرحله برداشت، بر رنگ و میـزان مـواد خـا    آن هفته بعدي بر استحکام، رسیدگی و ظرافت
در مناطقی که نور زیاد و گرماي مناسـب وجـود داشـته باشـد، در صـورت آبیـاري        .)14( مؤثر است

 .گردد گیرد و این مسأله منجر به افزایش طول الیاف می مناسب، رشد و نمو گیاه با سرعت صورت می
ف با طول کمتر در کارخانجات کاغذسازي، الیا کردن آنبا توجه به طول بسیار بلند الیاف پنبه و کوتاه 

و تر در صنایع کاغذسـازي   با الیاف کوتاه هايرو پنبهاز این ؛کنندنظر را فراهم می هاي مورد هم مقاومت
در تحقیقـی کـه بـر روي    . )5( شوند الیاف بلندتر در کارخانجات نساجی کشور مصرف می هاي باپنبه

طول بین استحکام الیاف و  که بر کیفیت پنبه اتیوپی انجام شد، محققین دریافتند مؤثرپارامترهاي کیفی 
ي نرارتباط مستقیمی برقرار است، اما بین طول الیاف و شاخص میکرو 1(UHML) متوسط نیمه باالیی

). سلولز پنبـه اساسـاً   4( وجود داردارتباط معکوسی  SFC2و نسبت یکنواختی و شاخص الیاف کوتاه 
و بلورینگی بیشتر با سلولز چوب تفاوت دارد. بلـورینگی و درجـه    بسپارشبه واسطه دارا بودن درجه 

 بـر سـلولز   بلـورینگی ). سـاختار  16(همـراه دارد   هاي فیبري بیشتري را بهبیشتر، مقاومت بسپاشیدگی
تـرین   گذارد. میزان بلورینگی سـلولز یکـی از مهـم    تأثیر می يخواص مکانیکی و فیزیکی الیاف سلولز

الیـاف افـزایش    ایـن  3سـفتی  است و بـا افـزایش آن  پارامترهاي تأثیرگذار بر ساختار کریستالی سلولز 
افزایش میزان . )6( یابد به آمورف کاهش می بلورینپذیري با افزایش نسبت نواحی  اما انعطاف یابد. می

از آنجایی کـه یکنـواختی در کیفیـت     .)15( شود ایش استحکام کششی الیاف میبلورینگی منجر به افز
کیفیت ارقام مختلـف پنبـه مصـرفی در     است بنابراین ماده اولیه در یکنواختی محصول نهایی تأثیرگذار

لـذا در   خواهد بود.طور مستقیم بر خواص کاغذ نهایی تأثیرگذار    تولید کاغذ اسکناس و اوراق بهادار به
هاي کیفی و ساختاري الیاف برخی ارقام پنبه مناطق خشک جهـت شناسـایی ارقـام    تحقیق ویژگی این

  برتر در صنعت ساخت اوراق بهادار بررسی شدند.

                                                
1- Upper-Half-Mean-Length 
2- Short-Fiber Content  
3- Rigidity  
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  هامواد و روش
از ارقـام پنبـه منـاطق خشـک      ییهـا  الیاف پنبه، نمونهساختاري  وکیفی  ،هاي کمی منظور بررسی به 

مرکـز  واقـع در   ، از ایسـتگاه تحقیقـاتی  1389مـاه   در آبـان کشور شامل ورامین، دکتر عمومی و خرداد 
هاي پنبه ارقام مختلـف بعـد از    در ابتدا بذر نمونهانتخاب شدند، تحقیقات پنبه کشور شهرستان گرگان 

کی از وش جدا شـده و  طکمک دستگاه جین غلکدگذاري به صورت جداگانه، از هر تیمار و تکرار به 
هـا از   سـپس نمونـه   منتقل شد.مرکز تحقیقات پنبه کشور در گرگان  دست آمده به آزمایشگاه لوج بهحم

شـوند. در  ) HVI2 )ASTMD5869عبور داده شدند تا آماده آزمایش با دسـتگاه   1مخلوط کندستگاه 
، مقـدار  درجـه روشـنی  هاي کیفی الیـاف نظیـر ظرافـت، زردي،     مشخصه HVIراست دستگاه  محفظه

چپ نیز  محفظه. در )AA TCC 153-1985( شود گیري می آشغال، کد رنگ و کد مواد خارجی اندازه
 هـا  آن ، اسـتحکام و طـول متوسـط نیمـه بـاالیی     ازدیـاد طـول  هاي الیاف مثل یکنواختی،  سایر ویژگی

 متـر)، (میلـی  عبارتند از: طـول الیـاف   بررسی شده در پژوهش حاضر هايویژگی شود. گیري می اندازه
(میـزان مقاومـت یـک     اسـتحکام  (درصد اضافه طول الیاف در اثر کشش تا پاره شدن آن)،ازدیاد طول 

(وزن یـک ایـنچ    ظرافت، شود)گیري می توده در برابر پاره شدن الیاف که با واحد گرم بر تکس اندازه
 ،)درصـد ( جـه روشـنی  در )،است UHMLبین میانگین طول و  نسبت( یکنواختی، )ممیکروگر الیاف بر حسب

(درصـد   SFC ،تر)بیش(درصد تعداد الیاف با طول متوسط  UHML ،)درصد( رطوبت ،)درصد( زردي
  گیري شدند.  اندازه ASTM D5869که با روش آزمون  متر)میلی 7/12تر از  الیاف کوتاه

تکرار جهت تجزیه و تحلیل آمـاري   3قالب طرح کامالً تصادفی با صورت فاکتوریل در  آزمایش به  
ها نیـز بـا اسـتفاده از     مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین SASافزار  ي کیفی پنبه در نرمهاپارامتر

  آزمون دانکن انجام شد.
  

  نتایج و بحث
خرداد از مناطق خشک کشور مورد بررسی  و خواص کیفی مهم در الیاف پنبه رقم ورامین، دکتر عمومی  

دهد کـه در ارقـام پنبـه منـاطق خشـک مـورد        و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می

                                                
1- Blender 
2- High-Volume Instrument 
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دیـده شـد. بـه     درصـد  1داري در سطح احتمـال   جز صفت میکرونر تفاوت معنی بررسی در کلیه صفات به
  .)1دار بود (جدول  معنی درصد 5استثناي صفت یکنواختی که در سطح 

  
  .سه رقم پنبه مناطق خشک مورد بررسی در تجزیه واریانس صفاتنتایج  -1جدول 

Table1. Analysis variance results of studied traits in 3 cotton varieties of dry regions. 
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0.34 0.26 0.04 0.077 1.25 0.99 0.067 0.38 0.005 0.24 9 
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error 
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 ضریب تغییرات

(%) 
C.V 

0.87 0.97 0.803 0.97 0.75 0.52 0.088 0.98 0.97 0.97 
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C.O.D 
  .يدار معنیعدم n.s ، 01/0 احتمال دار در سطح ** معنی، 05/0 احتمال دار در سطح معنی *

*Significant at 1% probability level, ** Significant at 5% probability level n.s: non-significant difference. 
  

ترین طول الیاف،  د که در ارقام پنبه مناطق خشک، رقم دکتر عمومی بیشدانشان  هامیانگینمقایسه   
رقم ورامین و  .)1(شکل  را به خود اختصاص داده است UHMLکشش، استحکام، زردي، یکنواختی، 

را به خود اختصاص دادند. از نظر یکنواختی نیـز   SFCترین میزان درخشندگی، رطوبت و  خرداد بیش
داري  انـد، تفـاوت معنـی    ترین میزان را به خود اختصـاص داده  عمومی که بیش بین رقم ورامین و دکتر

  .)2 شکلدیده نشد (
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  .سه رقم پنبه مناطق خشک به روش دانکن صفات مورد مطالعهمیانگین مقایسه  -1 شکل

  .باشنددار نمیدرصد معنی 5هایی که در هر ستون داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون در سطح احتمال میانگین
Figure 1. Mean comparison of studied traits in 3 cotton varieties of dry regions by Duncan test 

Within each column, means followed by same letter are not significantly different based on LSD test.  
  

  
 .سه رقم پنبه مناطق خشک به روش دانکنصفات مورد مطالعه میانگین مقایسه  -2 شکل

  باشند.دار نمیدرصد معنی 5هایی که در هر ستون داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون در سطح احتمال میانگین
Figure 2. Mean comparison of studied traits in 3 cotton varieties of dry regions by Duncan test 

Within each column, means followed by same letter are not significantly different based on LSD test.  
 

هاي وارده در زمان رشد و فرآیندهاي به واسطه تنش ویژگیاین  ،کند تغییر می رقمطول فیبر بسته به   
مناسب الیاف پنبه مورد که طول  با توجه به این .)1( گیرد ثیر قرار میأمکانیکی بعد از برداشت پنبه تحت ت

از  ،)5( باشـد  متر مـی میلی 15مساوي  یا تر(ساخت اوراق بهادار) بزرگ مصرف در صنعت کاغذسازي
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به افـزایش   تنوع در طول الیاف منجر باشند. مناسب می جهت تولید کاغذ بادوام رو هر سه رقم فوق این
هنگـام  چنین در صنعت نساجی هم شود.کارآیی فرآیند و کیفیت محصول نهایی می کاهشضایعات و 

سطوح  ، در ضمنباشدپذیر می امکانتر در حین تولید یشهاي بتر استفاده از سرعتاستفاده از الیاف طویل
کلیـه   .)8( افزایش مقاومت در بافت نهایی را به دنبال خواهد داشـت تابیدگی کمتر در الیاف به همراه 

در  اند.) مقایسه شدهHVI )9صفات مورد بررسی در این تحقیق با مقادیر موجود در جداول استاندارد 
در کاغذهاي امنیتـی   1گیري بهینه واترمارك مورد ظرافت الیاف نیز محدوده مناسب ظرافت جهت شکل

جـدول   بـر اسـاس  باشد که ایـن محـدوده    می 6/2-5/3همراه با حفظ مقاومتهاي فیزیکی کاغذ نهایی 
در ظرافت الیاف  .)3( گیرد ، در ردیف الیاف ظریف و خیلی ظریف قرار میHVI بندي ظرافت الیاف طبقه

 کمالیاف پنبه با عدد میکرونر  قرار دارند.متوسط بندي در ردیف ظرافت  هر سه رقم مطابق با جدول طبقه
الیاف هر سه رقم  باشند. نیز خشن و زبر می زیادو الیاف با میکرونر  ممکن است داراي الیاف نارس باشند

در ردیف یکنواختی زیاد و کشش  HVI بندي یکنواختی و کشش با مقایسه جدول طبقه ویژگیدر مورد 
ترتیـب در   ، ورامین و خرداد بـه دکتر عمومی ارقامزیاد قرار دارند. در مورد استحکام (مقاومت) الیاف، 

اسـتحکام الیـاف تـأثیر مهمـی در     جا که  آن از .قرار دارد یفبینابین و ضع ،ستحکام خیلی قويا ردیف
 باشد. کاغذسازي بسیار مناسب می فرآیندرقم دکتر عمومی جهت مصرف در  ،دهاي کاغذ دار مقاومت

کمتر لیف  SFC ، هر چه درصد وزنیSFCویژگی  بارهباشد. در هر سه رقم پنبه مناسب می جه روشنیدر
رقم دکتر عمومی کمترین درصد وزنی را نسبت به دو رقـم  در این مورد بهتر است که کیفیت آن  باشد

رنگ و ظرافت  پنبه بر ظاهر الیاف و تمیزي آن تأثیرگذار است.کردن پاك نحوه برداشت و دیگر داراست.
در واقـع   SFCبودن درصد  بیشتر .)7( و هوایی بستگی دارند  و شرایط آب پنبه الیاف تا حدي به نژاد

د الیاف کوتاه در پنبه بوده که این امر موجب افزایش ضایعات پنبه در حین فرآیند و پخش نشانی از وجو
  شود. میر هوا و تولید محصولی با استحکام و یکنواختی کمتر آن دالیاف 

در مجموع بین ارقام پنبه مناطق : مقایسه ضریب همبستگی بین صفات مختلف پنبه مناطق خشک
رابطه  UHML، استحکام، یکنواختی، زردي و (ازدیاد طول) ن طول الیاف و صفات کششخشک بی

افزایش   لیافاهاي ویژگیوجود دارد. یعنی با افزایش طول الیاف، کلیه  از نظر آماري دار و معنی مستقیم
پنبه  هايروي ویژگینیز در بررسی  ،)2002رمضانپور و همکاران ( .دهند را نشان میآماري  دار معنی

                                                
1- Watermark 
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گزارش را هاي کیفی دیگر دار آماري بین طول الیاف و ویژگیرقم گالندس رابطه مستقیم و معنی
 .)13(پژوهش مطابقت دارد  این اند که با نتایج حاصل ازکرده
  صـورت زیـر مشـاهده و ارزیـابی شـد       هاي مختلف ارقام پنبه مـورد بررسـی بـه    رابطه بین ویژگی  

  :دار بودنداز نظر آماري معنی ) که در تمام موارد2(جدول 
ایـن  یعنی با افزایش طول الیاف،  ؛داشتندمنفی  رابطه جه روشنیرطوبت و در،  SFCبا طول الیاف  

رابطه مثبـت  و یکنواختی  UHMLو صفات استحکام، زردي،  ازدیاد طولبین  یابند.صفات کاهش می
اسـتحکام، یکنـواختی، زردي و    ازدیاد طول مقادیر مربوط بـه  در واقع با افزایش و کاهش ؛دارد وجود

UHML نیـز  1996( بینـگ و همکـاران  گیـري در تحقیـق    ایـن نتیجـه   .یابند میکاهش  نیز افزایش و (
 .)1( شود مشاهده می

  

 .ایرانارقام پنبه مناطق خشک  الیافضریب همبستگی بین صفات مختلف  -2جدول 
Table 2. Correlation coefficient between different traits of cotton varieties in dry regions Iran. 
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-0.971** 0.994** -0.832** 0.822** -0.851** 0.768** -0.215 0.96** 0.96** 1 
 

  طول
length  

-0.904** 0.961** -0.843** 0.924** -0.857** 0.703* -0.229 0.920** 1 - 
  کشش

elongation 

-0.908** 0.965** -0.841** 0.787** -0.823** 0.707* -0.308 1 - - 
  استحکام
strength 

0.181 -0.258 0.356 -0.380 0.135 0.97 1 - - - 
  میکرونر

micronaire 
-0.806** 0.693* -0.643* 0.538 -0.488 1 - - - - 

  یکنواختی
uniformity 

0.818** -0.874** 0.684* -0.773** 1 - - - - - 
  درجه روشنی
brightness 

-0.732** 0.829** -0.864** 1 - - - - - - 
  زردي

yellowness 

-0.770** -0.824** 1 - - - - - - - 
  رطوبت

Moisture  
 متوسط طول باال

957/0-
** 

1 - - - - - - - - 
UHML  

 الیاف کوتاه
1 - - - - - - - - - SFC 

  .دار در سطح احتمال یک درصد معنی** دار در سطح احتمال پنج درصد،  * معنی
* Significant at 5% probability level,  ** Significant at 1% probability level. 
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). ایـن  1شـود (  رابطه منفی دیده می SFCولی بین ازدیاد طول (کشش)، درجه روشنی، رطوبت و   
بین استحکام و صفات  ).4مطابقت دارد ( ،)2009نتیجه با تحقیقات قبلی محققین دسالین و همکاران (

 SFCشنی، رطوبت و و یکنواختی رابطه مثبت؛ ولی بین استحکام و صفات درجه رو UHMLزردي، 
رابطـه   UHMLو رطوبت رابطه منفـی؛ بـین یکنـواختی و     SFCبین یکنواختی و صفات  ،رابطه منفی

 رابطه مثبت؛ ولـی بـین درجـه روشـنی و زردي و     SFCمثبت؛ بین درجه روشنی و صفات رطوبت و 
UHML  رابطه منفی؛ بین زردي وUHML  رابطه مثبت؛ اما بین زردي، رطوبت وSFC  منفـی؛  رابطه

 SFCو  UHMLرابطـه مثبـت؛ بـین     SFCرابطه منفی؛ ولی بـین رطوبـت و    UHMLبین رطوبت و 
  رابطه منفی دیده می شود. 

 
  گیري نتیجه

تـوان اثـرات    با بررسی مواردي که در این تحقیق ذکر شد با اعمال مـدیریت صـحیح زراعـی مـی      
. به این را بهبود بخشید يتولیدکیفیت پنبه و داده فاکتورهاي محیطی مؤثر بر افت کیفی پنبه را کاهش 

در کشور که مـاده اولیـه آن پنبـه     و اوراق بهاداراسکناس ترتیب با توجه به وجود کارخانه تولید کاغذ 
، پنبه رقم ایران پنبه مناطق خشک سه رقمشود. در بررسی  باشد، حساسیت این امر چندین برابر می می

مناسب، درصد وزنی الیاف کوتاه کمتر، استحکام خیلـی قـوي الیـاف،    دلیل طول الیاف  دکتر عمومی به
سـاخت اوراق بهـادار   فرآینـد   الیاف، رقمی مناسـب جهـت مصـرف در   ازدیاد طول زیاد  یکنواختی و

توان اظهار داشت که  هاي انجام شده در این تحقیق می بندي کلی بر اساس تجزیه در یک جمع باشد. می
انتخاب تنها بر اساس یک ویژگـی کیفـی راه حـل     هاي کیفی ارقام پنبه، جهت بهبود و افزایش ویژگی

هاي کیفی و روابـط بـین    اي از صفات و ویژگی بایستی بر اساس مجموعه اظهار نظرها و نبودهمناسبی 
  .به عمل آیدها  آن
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Abstract 
Background and objectives: Cotton is one of the important non-wood plants that 
have been used for production of various cellulosic materials, banknote and other 
bond papers. Papers made from cotton have the better printability than papers made 
from chemical pulps. Quality of cotton fibers directly linked with commercial 
value. The quality of cotton fibers are evaluated with traits such as length, 
micronaire, elongation, strength, uniformity, color and trash. Since the uniformity 
of raw material quality is effective in uniformity of final products, therefore the 
quality of various varieties of cotton will directly be effective on final properties of 
paper. So the objective of this research is studying the quality traits of cotton fibers 
in varieties of Varamin, Doctoromomy and Khordad in dry regions of Iran to 
identify better varieties in bond paper production industry. 
Materials and methods: In order to qualitative and quantitative assessment of 
cotton fibers, the samples of cotton varieties from dry regions of Iran were 
chosen.In this Investigation various qualitative traits such as fiber length, 
elongation, strength, micronaire, uniformity, brightness, yellowness, moisture 
content, upper-half-mean-length (UHML) and Short-fiber content (SFC) of cotton 
were investigated. Experiments have been done by HVI instrument (ASTM 
D5869). A factorial experiment in a completely randomized design with 3 
replicates for statistical analysis of qualitative traits of cotton was studied in SAS 
software. Means comparison was conducted by using Duncan's test. 
Results: Results showed that in studied cotton varieties, with increasing fiber 
length, all of the qualitative traits of fibers were significantly increased. In studied 
cotton, all of qualitative traits showed significantly difference except for 
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micronaire. Doctoromomy variety has allocated better qualitative properties like 
highest fiber length, strength, elongation, uniformity, yellowness in comparison 
with the other varieties. Therefore, extending plant growing of Doctoromomy was 
recommended as a raw material for manufacturing bond papers. 
Conclusion: In this research, cotton variety of Doctoromomy due to suitable fiber 
length, lower SFC, very strong fiber strength, high uniformity and elongation is 
better variety for use in the process of Bond paper making. In a general conclusion 
based on the analysis performed in this study can be said that to improve the 
quality of cotton varieties chosen as the perfect solution not only based on the 
comments should be based on a set of qualitative traits of between them is 
necessary. 
 
Keyword: Cotton fiber, Micronaire, Length, Strength, Elongation 

 

 


