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  ملخص البحث:
إبتكار أنواع جدیدة من الغزول ع ن طری ق تكنولوجیا الغزل فى لأصبح اإلتجاة السائد فى صناعة الغزول ھو إستخدام األسالیب الحدیثة 

أكث ر م ن الخام ات اخ تالف رتبتھ ا أو خل ط ن وعین أوخلط الشعیرات مع بعضھا البعض سواء كانت ھذه الشعیرات من نفس الخامة مع 
القط ن والكت ان الغرض الوظیفى للمنتج النھائى وخالل العقدین الماضیین كان خلط األلیاف الطبیعی ة مث ل الص وف وبما یحقق المختلفة 

ألغراض متنوع ة یتم  مع األلیاف الصناعیة مثل رایون الفسكوز والبولى إستر والبولى أكریلیك وغیرھا من األلیاف الصناعیة األخرى
ومختلفة بسبب الخواص الجیدة والمرغوبة التى یمكن الحصول علیھا عند إستخدام الخیوط المخلوطة وال یمك ن الحص ول علیھ ا بإنت اج 

ل ي دراس ة ت أثیر خل ط ع وادم الكت ان م ع القط ن إیھ دف ھ ذا البح ث و،  حتوى على نوع واحد من الشعیرات أو األلیاف النسجیةخیوط ت
 الخ  واص الممی  زة للكت  ان كالمتان  ة م  ن س  تفادةلإلالغ  زل الحلق  ى بع  د خلطھم  ا عل  ى ماكین  ة الك رد بطریق  ة الس  اندوتش س  لوب أباس تخدام 

تم انت اج وتنفی ذ ( الخواص الوظیفیة لمالبس السیدات ، وقد  لك إلنتاج أقمشة تریكو اللحمة بما یحققوذ ،خواص الراحة بالنسبة للقطنو
وبخامات مخلوطة من عوادم فى المالبس الخارجیة للسیدات  إلستخدامھا" تركیب الجیرسیھ"  عینات ) من أقمشة تریكو اللحمة  ٩عدد 

ج  راء إم  ع  ٪ )٧٠٪ :قط  ن٣٠كت  ان  -٪ ٥٠٪ : قط  ن٥٠كت  ان  -٪ ٣٠قط  ن٪ : ٧٠الكت  ان م  ع القط  ن بنس  ب خل  ط مختلف  ة ( كت  ان 
ت م التوص ل م ن خ الل  .االختبارات المعملیة لتقییم الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة باختالف التراكیب البنائیة المختلفة محل الدراسة

ل ھ ت أثیر بش كل واض ح عل ى الخ واص الوظیفی ة اختالف نسب خلط كال من خامتى الكت ان م ع القط ن ونم ر الخ یط  الدراسة إلى أن هھذ
كم ا تصوص لت ال ى  لقماش تریكو اللحمة المنتج قد ال یستطیع المصمم الوصول الیھا من خالل التغییر في التصمیم الشكلي الفن ي فق ط.

یفی ة ذات خ واص جی دة استخدام خامتي الكتان والقطن فى مجال أقمشة تریكو اللحمة أدى إلى إضافة تأثیرات جمالی ة وملمس یة ووظان 
 من مقاومة االنفجار و نفاذیة الھواء  ودرجة االمتصاص.

  
  : Key words  شدةمركلمات 

أقمشة ، تریكو اللحمة ،  knitting weft Jacquard، الغزل الحلقي  textile raw materials Mixtures جیةط الخامات النسئخال
  .upholstery fabrics  المفروشات

  
  :المقدمة  -١

 ل ھو إستخدام األسالیب الحدیثةاإلتجاة السائد فى صناعة الغزو
جدیدة من الغزول عن طریق  تكنولوجیا الغزل فى إبتكار أنواعل

خلط الشعیرات مع بعضھا البعض سواء كانت ھذه الشعیرات من 
ختالف رتبتھا أو خلط نوعین أو أكثر من انفس الخامة مع 

. )١(الخامات المختلفة بما یحقق الغرض الوظیفى للمنتج النھائى
وخالل العقدین الماضیین كان خلط األلیاف الطبیعیة مثل 

الكتان مع األلیاف الصناعیة مثل رایون الصوف والقطن و
الفسكوز والبولى إستر والبولى أكریلیك وغیرھا من األلیاف 

یتم ألغراض متنوعة ومختلفة بسبب ) ٢(الصناعیة األخرى
الخواص الجیدة والمرغوبة التى یمكن الحصول علیھا عند 
إستخدام الخیوط المخلوطة وال یمكن الحصول علیھا بإنتاج 

على نوع واحد من الشعیرات أو األلیاف النسجیة  خیوط تحتوى
المزج ھما مصطلحان یستخدمان بشكل  وعملیة الخلط أ، و)٣(

واسع فى صناعة الغزل والنسیج ویجب معرفة الخواص 
بحیث یكون  )٤(.قلالفیزیائیة للخامات معرفة جزئیة على األ

ال إمكن الحصول علیھا بسھولة المخلوط الناتج ذو خواص الی
ن عملیة ، وعلى الجانب األخر فإملیة المزج أو الخلط ع بعد

مختلفة للخامات النسجیة الخلط تتوقف على تحدید الخواص ال
، كما یتم دمج الخواص المتالئمة تحت ظروف معینة وتقدیرھا

للخلط الناتج ، ویمكن معروفة زیائیة یبحیث تكون الخواص الف
من الخلطات  ناتد من صالحیة الخلط وذلك بتمریر عیالتأك

ھا وتدوین نتائج ارختباالمختلفة على مراحل التشغیل المختلفة و

متانھ الالمكانیة التعرف على درجة ، ختبارات ومقارنتھا اال
، ومن ھذه نتظام الخیط الناتج امظھریة ونسبة العوادم والو

ستدالل على نجاح أوعدم نجاح عملیة الخلط البیانات یمكن اإل
األمر الذى یؤدى إلى ،خیط الناتج ت الومعرفة خواص وممیزا

ٌ ا  ةاشى مع الغرض المنتجمشة ذات جودة عالیة تتمقنتاج خیوط وأ
 العملىعلیھ الجانب  وھذا ما یستند، )٥(األقمشة. من أجلة ھذه

المستخدمة فى  تریكو اللحمة للبحث بما یتناسب مع طبیعة أقمشة
   .المالبس الخارجیة للسیدات

  -:النسیجیةخلط الخامات  -١-١
مشة لى تحسین خواص األقتھدف عملیة الخلط بین األلیاف إ

الى خفض وبالت، نتاج الخیوط المنتجة وتقلیل وخفض تكالیف ا
لى جانب تحسین األداء فى عملیات تكالیف األقمشة المنتجة ، إ

ممیزات كل نوع من أنواع األلیاف رفة التامة بوالمع )٦(التشغیل
سواء كانت ألیاف طبیعیة أو صناعیة ، ط الداخلة فى عملیات الخل

حیث أن  ، الخیط الناتجمن أھمیة كبیرة فى خواص لھ ، لما 
العوامل الداخلة فى  یعتمد على هإستخدام ھذا الخیط وتجھیز

وتعرف الخیوط المخلوطة بأنھا الخیوط التى ،  )٧(عملیة الخلط.
نوعین أو أكثر من الشعیرات أواأللیاف النسجیة  تصنع من

مختلفة الخواص فى أى مرحلة من المراحل أثناء القیام بعملیة 
  )٨(الغزل.

  -:الغرض من خلط الخامات النسیجیة -١-١-١
تقلیل تكلفة الخیوط  إلىتتركز األھداف الرئیسیة فى عملیة الخلط 

والحصول على خواص جدیدة ومرغوبة لمواجھة المنتجة 
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ومن أھم ھذه ) ٨(- )٧(متطلبات األستخدام النھائى لھذه الخیوط.
  ما یلى: األغراض لعملیة الخلط

الحصول على منتج یجمع المقصود بھ  - الغرض التكنولوجى: •
   )٢(أفضل الخواص لأللیاف المكونة للخلط.

عتمد حیث ی، تقلیل التكلفة  المقصود بھ - الغرض اإلقتصادى: •
منخفضة بشعیرات ذات  تبرعلى خلط شعیرات ذات 
 )٥(لتقلیل التكلفة.خواص عالیة الجودة وذلك 

المقصود بھ الحصول على تصمیمات  - الغرض الجمالى: •
المختلفة مع  خامات الطبیعیة بألوانھامختلفة ناتجة عن خلط ال

فة بعضھا أو مع األلیاف الصناعیة المصبوغة بألوان مختل
وھو ما یسمى بالتأثیرات اللونیة للخیوط. وكذلك الحصول 

   )٤(على تأثیرات ملمسیة وغیرھا
  -:Linen)( الكتان -٢-١

لیاف النباتیة السلیلوزیة لیاف النباتیة لنبات الكتان من األعتبر األی
وتأتى القیمة النباتیة أللیاف   )٥(التى تؤخذ من سیقان النباتات،

وتتبع  )٢(الكتان فى المقام الثانى بعد األلیاف النباتیة لنبات القطن،
وتعرف  ″Linaceae ″لة عائ یة للكتانئاأللیاف النباتیة اللحا

 ″األقمشة المنتجة من ھذة األلیاف بعد نسجھا بأسم أقمشة 
Linen″)بالرغم من وجود أوجھ أستفادة كثیرة ومتعددة  )٥

ال أن نسبة العوادم الكلیة الناتجة من إأللیاف الكتان النباتیة 
٪ من وزن الكتان ٦٥٪ :٥٥التشغیل بمصانع الغزل تتراوح بین 

النسبة على حسب نوع  ھذهوت التشغیل وتتفالمستخدم فى ا
عملیات التسریح المیكانیكیة وباقى  ءةالخامة المستخدمة وكفا

ذلك بو )٥(األلیاف المستخدمة. على مراحل التشغیل التى تجرى
نجد أن نسبة العوادم أكثر بكثیر من نسبة األلیاف الجیدة 

یتم المستخرجة من كمیة األلیاف المستخدمة فى التشغیل حیث 
ستخدام جزء بسیط من ھذه العوادم فى عملیة الخلط مع ألیاف ا

المنتج النھائى فى أقمشة  ویمكن استخدام القطن بنسب مختلفة
وتتمیز ألیاف الكتان بالعدید من الخواص الفریدة  ) ٢٠( .السیدات

والمرغوبة كثیرآ ومنھا على سبیل المثال ال الحصر المتانة 
  )٧(ة .العالیة ومقاومتھا للرطوب

  -:(Cotton) القطن -٣-١
ستعماآل وایعتبر القطن من أھم الخامات النسجیة وأكثرھا إنتشارآ 

) ٦(٪ من مجموع ھذه الخامات ٣٦حوالى  هأنھ یحتل وحد حیث

خواص ة األخرى بعن باقى األلیاف الطبیعییمتاز ھأن جانب إلى
 ھوتجھیزة كما أن العالقة بین خواص عدیدة أھمھا سھولة تصنیعة

الطبیعیة وخواص الخیوط المنتجة منھ قد درست دراسة 
األصناف مالئمة لتناسب  نتخاب أكثرامستفیضة بحیث أمكن 

تمر األلیاف ، و  )٥(المنتجات الصناعیة وطرق التجھیز المختلفة.
عدید من المراحل المتتابعة والمھمة والتى تعتبر من الالقطنیة ب

نیة حتى تصبح خیوطا العملیات األساسیة لغزل األلیاف القط
 –صالحة لإلستخدام تبداء بمرحلة الخلط والتفتیح والتنظیف 

مرحلة  –مرحلة البرم  –مرحلة السحب  –مرحلة الكرد 
یستخدم القطن فى العدید من المجاالت الھامة منھا كما )  ٧(الغزل.

   ) ٨(وغیرھامالبس االطفال والسیدات على سبیل المثال 
  - :(Knitting fabrics)  أقمشة التریكو -٤-١

تتكون أقمشة التریكو باستخدام خیط واحد أو مجموعة من 
، تتشابك معا (Loop)الخیوط تتداخل على ھیئة حلقات تسمى 

لتكون مجموعة من الغرز األفقیة والمتصلة كل منھا باألخرى 
والتي تشكل االتجاه العرضي للقماش متداخلة مع مجموعة من 

المتعلقة كل منھا باألخرى والتي تشكل  الغرز المتسلسلة الرأسیة
.ومن المتطلبات الدقیقة لتكنولوجیا )٩(االتجاه الطولي للقماش

التریكو الحدیثة ضرورة المحافظة علي طول عروة ثابت علي 
المغذي الواحد علي مدي التشغیل، وبین مغذي وآخر علي نفس 

 وذلكب، الماكینة ، وبین الماكینات المختلفة المنتجة لنفس التركی

  )١٠(.ذو أھمیة كبري في مراقبة جودة القماش
   (Knitting machines ): ماكینات التریكو -١-٤-١

، وخاصة  ً ً كبیرا تطورت صناعة أقمشة التریكو في العالم تطورا
في السنوات األخیرة حتى إنھا أصبحت تنافس األقمشة المنسوجة 

ً ؛ فقد انتشر ھذا النوع من األقمشة في العصر الحدی ث انتشارا
 ً نتیجة خاصة في منتجات المالبس الداخلیة والخارجیة  سریعا

للخواص والممیزات العدیدة لھذه األقمشة باإلضافة إلى تنوعھا 
ومما أدى إلى ازدھار ھذه الصناعة  .الذي أشبع مختلف األذواق

ظھور األلیاف الصناعیة، وتطور الخیوط الطبیعیة، والتطور 
  )٩(.مختلفة من ماكینات التریكوالتكنولوجي لألنواع ال

تنتج ماكینات التریكو األنواع المختلفة والمتعددة من أقمشة 
التریكو، التي تصلح للمالبس الداخلیة والخارجیة للسیدات 
والرجال واألطفال، مثل أقمشة الجرسیھ بأنواعھا المختلفة السادة 

كو والمنقوشة والجاكارد وأقمشة الریب واإلنترلوك وأقمشة تری
وتنتج أقمشة التریكو بأشكال وأقمشة متنوعة الملمس،  .السداء

وھي المفضلة بصفة  - فمن الممكن أن تنتج أقمشة ناعمة الملمس 
أو خشنة الملمس وبتركیب نسجي واسع  - عامة في المالبس 

الغرز أو ضیق الغرز، شفافة أو غیر شفافة، خفیفة أو ثقیلة، كما 
ن المطاطیة، فبعضھا ینتج یمكن إنتاجھا بدرجات مختلفة م

بمطاطیة قلیلة كأقمشة تریكو السداء، والبعض اآلخر ینتج 
بمطاطیة متوسطة أو مرتفعة كأقمشة تریكو اللحمة، ویتوقف ھذا 

نوع الخیوط المستخدمة إذا كانت قطنیة  :على عدة عوامل أھمھا
أو صوفیة أو صناعیة، وسمك الخیط وعدد البرمات ونمرة 

اكینة المستخدمة وجوج الماكینة (عدد اإلبر في الخیط، ونوع الم
  .وحدة القیاس)

 Knitted fabrics)ممیزات أقمشة التریكو  -٢-٤-١
benefits):  

یساعد التركیب البنائي ألقمشة التریكو بأنواعھا على وجود 
مسامات تسھل مرور الھواء والماء بنسب متفاوتة ، مما یؤدى 

عور بالعرق واإلحساس بدوره إلى تھویة الجسم وتقلیل الش
المطاطیة الطبیعیة في والمرونة األقمشة  هعطي ھذتبالدفء، كما 

األقمشة كال االتجاھین الطولي والعرضي أعلى من مرونة 
 كما أن أقمشة التریكو .مقاومة أكثر للتجعدالتى تتمیز بالمنسوجة 

وھي أیضا ناعمة ، مریحة في االستخدام وتسمح بحریة الحركة 
 ھامیزھذا ما یزن، تستعید شكلھا ومظھرھا بسھولة، وخفیفة الو

وبدراسة العوامل  ، )١٣(.عن األقمشة المنسوجة وغیر المنسوجة
 التریكو عن من أقمشة مالبسالى ازدھار صناعة المؤدیة إل

یتضح ومثیالتھا من المالبس المنتجة من األقمشة المنسوجة 
  التالي : 

بأنواعھا لتماشیھا مع منتجات التریكو ى لعالمستھلك  إقبال •
الموضة وإعطائھا الراحة لما تتصف بھ من المرونة 
ومالئمة االستخدام النھائي. فأقمشة التریكو بمختلف أنواعھا 
یمكن أن تنتج لتقابل مختلف األذواق واألغراض المطلوبة ، 
كما تتمیز بالمطاطیة الطبیعیة في كال االتجاھین الطولي 

العروى التي تتمیز بھ والعرضي، ویرجع ذلك للشكل 
  )١٤( .أقمشة التریكو

ً النخفاض تكالیف  انخفاض • سعر أقمشة التریكو نظرا
اإلنتاج فتكلفة المتر المنتج من ماكینات التریكو یقل عن 

 .أنوال النسیج علىمثیلھ المنتج 
أدى تقدم وتطور إنتاج ماكینات التریكو إلى التوسع في  •

قط في مجال مجال استخدام منتجات التریكو لیس ف
الملبوسات، بل دخلت ھذه األقمشة في االستخدامات 

 )١٥(.الصناعیة والمفروشات المنزلیة وغیرھا
وعلى ذلك نجد أن أقمشة التریكو تتوافر فیھا جمیع العناصر 

ھنا نجد أن  والمقومات التي تناسب احتیاجات المالبس ومن
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ھ الحرارة ل وفرحافظ والواقي للجسم ، كما تالمالبس تلعب دور ال
فالمالبس على صلة مباشرة بجسم اإلنسان  )١٣( الالزمة والمناسبة

تتفاعل باستمرار مع الجلد وبشكل حیوي أثناء اللبس عن طریق 
المالمسة وما یرتبط بھا من إحساس بالرطوبة والحرارة ، فعملیة 
نقل الحرارة والرطوبة في المالبس تحددان الراحة الفسیولوجیة 

   )١٦( .لإلنسان
  (Plain structure )   التركیب السادة -٢-٤-١

، وھي التي تنتج (Single face Fabrics) أقمشة الوجھ الواحد 
التركیب  .Jersey باستخدام وجھ واحد للماكینة كأقمشة الجرسیھ 

سادة ھو التركیب الرئیسي لجوارب السیدات والمالبس كاملة ال
السنجل (أیضا  ویقالشكیل والمالبس الداخلیة وغیرھا. الت

وینتج الجرسیة علي ماكینات ذات  ) ،جرسیھ أو ستوكنیت
) مظھر وجھ ١( القضیب الواحد أو السلندر الواحد ویوضح شكل

 ھذا وظھر أقمشة الجرسیة بأسالیب الرسم التنفیذي. ووجھ
 على تبدو والتي اإلبر عرواي سیقان فیھ وتظھر ناعم القماش

 رؤوس ظھر القماش ھریظ حین في بعضھا فوق Vشكل أحرف 
 أعمدة تشكل والتي البالتین عرواي وقواعد اإلبر عرواي
  )١٧( الدوائر. أنصاف من متداخلة

  التجارب العملیة : -٢
   - مواصفات األقمشة المستخدمة بالبحث: -١-٢

عینات ) من أقمشة تریكو اللحمة  ٩تم انتاج وتنفیذ ( عدد 

رد وبخامات مخلوطة الجاكارد المنفذة بأسلوب الجیرسیھ الجاكا
٪ : ٧٠من عوادم الكتان مع القطن بنسب خلط مختلفة ( كتان 

٪ ) ٧٠٪ :قطن٣٠٪ ، كتان ٥٠٪ : قطن٥٠٪ ، كتان ٣٠قطن
حیث تم انتاج عینات البحث على ماكینة تریكو اللحمة الجاكارد 

) یوضح مواصفات الماكینة المستخدمة فى ١الدائریة والجدول (
  انتاج عینات البحث.

  

  
  )١٧(: وجھ وظھر قماش الجرسیھ  ١شكل 

  
  مواصفات الماكینة المستخدمة فى انتاج عینات البحث ١جدول 

 ٢٠ الچوچ  تریكو دائري  نوع الماكینة
بوصة ٣٠ قطر الماكینة RCU4 المودیل  

إبرة ٩٣٦ عدد اإلبر  ألمانیا بلد الصنع  
 نوع واحد من األبر نوع اإلبر شركة مایر الشركة المنتجة

مغذى ٦٤ عدد المغذیات نجوم اسم الصنف  
 میكانیكي(تروس نقل حركة) جھاز الطي  جرسیة التركیب النسجي

  ) مواصفات العینات المنتجة محل الدراسة .٢ویوضح جدول (
  مواصفات العینات المنتجة محل الدراسة : ٢ جدول

التركیب  م
 النسجي

نسب الخلط 
بالقماش 
 المنتج

نمرة الخیط 
بالترقیم 
 األنجلیزى

 الوزن
٢جم/ م  

السمك 
 مم

عدد 
الصفوف 
 / السم

عدد 
األعمدة / 
 السم

١ 

 جرسیھ

خلط        
٪ ٧٠كتان 

٪ ٣٠قطن  

٢٠/١ Ε  ١٤ ١٧ ٠.٧٩  ١٧٦ 
٣٠/١ ٢ Ε  ١٥ ١٨ ٠.٧٢  ١٦٠ 
٤٠/١ ٣ Ε  ١٧ ٢٠ ٠.٦٧  ١٤٩ 
خلط         ٤

٪ ٥٠كتان 
٪٥٠قطن  

٢٠/١ Ε  ١٣ ١٦ ٠.٧٦  ١٦٩ 
٣٠/١ ٥ Ε  ١٥ ١٨ ٠.٧٠  ١٥٧ 
٤٠/١ ٦ Ε  ١٦ ١٩ ٠.٦٢  ١٣٨ 
خلط         ٧

٪ ٣٠كتان 
٪٧٠قطن  

٢٠/١ Ε  ١٤ ١٦ ٠.٧١  ١٥٨ 
٣٠/١ ٨ Ε  ١٤ ١٧ ٠.٦٨  ١٥٠ 
٤٠/١ ٩ Ε  ١٥ ١٨ ٠.٦٥  ١٤٥ 

االختبارات التي أجریت على العینات المنتجة: -٢-٢  
طبق    ا للمواص    فة  )١٨( اختب    ار وزن المت    ر المرب    ع ب    الجرام .١

 یة: القیاس
BS : 5441/2002Methods of test for knitted 
fabrics 

طبقا للمواصفة ) ١٩( اختبار عدد الصفوف وعدد األعمدة بالسم .٢
 القیاسیة: 

BS : 5441/2002 Standard methods for 
determination of the number of the visible Wales 
courses weight and stitch length in knitted 
fabrics. 

  طبقا للمواصفة القیاسیة:) ٢٠(اختبار السمك بالمللیمتر .٣

ISO 5084/ 1996 Textiles – determination of 
thickness of textiles and textile products. 

  طبقا للمواصفة القیاسیة: ) ٢١( اختبار امتصاص الماء .٤
American Association of Textile Chemists and 
Colorists, AATCC Test Method 22-2005. Water 
Repellency:  Spray Test. 

  طبقا للمواصفة القیاسیة: ) ٢٢(اختبارمقاومة االقمشة لألنفجار .٥
ISO; 13938 -1/1999-Textiles-- Bursting 
properties of fabrics-Part 1: Hydraulic method 
for determination of bursting strength and 
bursting distension 

 طبقا للمواصفة القیاسیة:) ٢٣(اختبار نفاذیة الھواء  .٦
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(ASTM-D: 737/2004) Standard Test Method For 
Air Permeability Of Textile Fabrics 

  النتائج والمناقشة:  -٣
العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات  -١-٣

:بالجرام  وزن المتر المربع على  
) نتائج اختبار وزن المتر ٢) والجدول رقم (٢یتضح من الشكل (

المربع بالجرام والتى أثبتت أن وزن عینات البحث اختلفت 
أثقل من  Ε ٣٠/١أثقل من  ٢٠/١Εبإختالف النمرة. فنمرة 

٤٠/١ Ε  إلى جانب أن وزن العینات التى بھا نسبة خلط (كتان ،
ً ، تلیھا العینات ذات ن٣٠٪ : قطن٧٠ سب ٪) كانت األثقل وزنا

٪) ، تلیھا العینات ذات نسب خلط  ٥٠٪: قطن٥٠خلط (كتان 
٪ ) ویرجع ذلك ألن خامة الكتان تكون ٧٠٪ : قطن٣٠(كتان

على ھیئة حزم ولیس شعیرات ملتصقة بمادة الصقة مما یزید 
  من وزن الكتان وبالتالى یزداد وزن الخیوط.

العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات  -٢-٣
ى عدد األعمدة والصفوف في السمعل

 
: یوضح العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات٢شكل     

 
: العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات على عدد األعمدة والصفوف في السم٣شكل 

عدد نتائج اختبار  ) ٢والجدول رقم ( )٣یتضح من الشكل رقم (
عدد الصفوف والتى أثبتت أن عمدة  فى السم  الصفوف وعدد األ

ختالف النمرة .فنمرة إب تأختلفالبحث لعینات وعدد األعمدة 
٤٠/١ Ε ٣٠/١من  كثرأ Ε ٢٠/١من  أكثرΕ  إلى جانب أن ،

 كتان(لعینات التى بھا نسبة خلط عدد الصفوف وعدد األعمدة ل
كتان (نسب خلط العینات ذات ، تلیھا )أكثر٪٧٠٪ : قطن٣٠

٪ : ٧٠كتان (نسب خلط ذات عینات ال، تلیھا  )٪٥٠: قطن٪٥٠
ویرجع ذلك الختالف وزن المتر المربع وبالتالى  )٪٣٠قطن

أختالف عدد الصفوف  ھوبالتالى ترتب علی ختالف طول العروةا
  وعدد األعمدة.

العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات  -٣-٣ 
  السمك بالمللیمتر:على 

 
السمك بالمللیمتر : العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات على ٤شكل 



International Design Journal   Volume 4 Issue 4 Technical Issues 
 

121 

 

 السمكنتائج اختبار ) ٢والجدول رقم () ٤یتضح من الشكل رقم (
ختالف إب تختلفاالبحث  عینات  سمكوالتى أثبتت أن  بالمللیمتر

،  Ε ٤٠/١من  سمكأ Ε ٣٠/١من  أسمك  ٢٠/١Εالنمرة .فنمرة
٪ : ٧٠كتان (نسبة خلط  ذاتلعینات ا سمكإلى جانب أن 

٪: ٥٠كتان (خلط  ةنسبذات ، تلیھا عینات أسمك  )٪٣٠قطن
٪ : ٣٠كتان (نسب خلط ذات ، تلیھا عینات  )٪٥٠قطن
  . فى السم ویرجع ذلك عدد الصفوف وعدد األعمدة  )٪٧٠قطن
العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات  -٤-٣

:على مقاومة األنفجار  
) نتائج اختبار ٢) والجدول رقم (٥یتضح من الشكل رقم (

مقاومة األنفجار والتى أثبتت أن مقاومة األنفجار لعینات البحث 
أعلى  Ε ٣٠/١أعلى من  ٢٠/١Εاختلفت بإختالف النمرة. فنمرة 

، إلى جانب أن مقاومة األنفجار للعینات التى بھا  Ε ٤٠/١من 
نت أعلى ، تلیھا العینات ٪) كا٣٠٪ : قطن٧٠نسبة خلط (كتان 

٪) ، تلیھا العینات ذات ٥٠٪: قطن٥٠ذات نسب خلط (كتان 
٪ ) ویرجع ذلك ألن خامة ٧٠٪ : قطن٣٠نسب خلط  ( كتان

الكتان تكون على ھیئة حزم ولیس شعیرات ملتصقة بمادة الصقة 
  مما یزید من مقاومتھا ومتانھا.

الخامات العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط  -٥-٣
 على إمتصاص الماء:

 
: العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات على مقاومة األنفجار ٥شكل   

 
درجة إمتصاص الماء : العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات على ٦شكل   

 
الھواء : العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات على نفاذیة ٧شكل 
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) نتائج ٢) والجدول رقم (٦یتضح من الشكل اإلحصائي رقم (
درجة إمتصاص والتى أثبتت أن درجة إمتصاص الماء اختبار 

 أقل  ٢٠/١Εعینات البحث اختلفت بإختالف النمرة. فنمرة ل الماء
درجة إمتصاص ، إلى جانب أن  Ε ٤٠/١قل من أ Ε ٣٠/١من 

٪) كانت ٣٠٪ : قطن٧٠تان لعینات التى بھا نسبة خلط (كالماء ل
٪) ، ٥٠٪: قطن٥٠، تلیھا العینات ذات نسب خلط (كتان  أقل

٪ ) ویرجع ٧٠٪ : قطن٣٠تلیھا العینات ذات نسب خلط  ( كتان
ذلك ألن خامة الكتان تكون على ھیئة حزم ولیس شعیرات 
ملتصقة بمادة الصقة مما یزید من وزن الكتان وبالتالى یزداد 

  .ثر على درجة األمتصاصوكذلك یؤ وزن الخیوط
العالقة بین تأثیر إختالف النمرة ونسب خلط الخامات  -٦-٣

 على نفاذیة الھواء:
) نتائج ٢) والجدول رقم (٧یتضح من الشكل اإلحصائي رقم (

اختبار نفاذیة الھواء والتى أثبتت أن نفاذیة الھواء لعینات البحث 
أقل  Ε ٣٠/١أقل من   ٢٠/١Εاختلفت بإختالف النمرة. فنمرة 

، إلى جانب أن نفاذیة الھواء للعینات التى بھا نسبة  Ε ٤٠/١من 
٪) كانت أقل ، تلیھا العینات ذات ٣٠٪ : قطن٧٠خلط (كتان 

٪) ، تلیھا العینات ذات نسب ٥٠٪: قطن٥٠نسب خلط (كتان 
٪ ) ویرجع ذلك الختالف عدد ٧٠٪ :  قطن٣٠خلط  ( كتان

ف وزن المتر المربع الصفوف وعدد األعمدة وبالتالى أختال
  وبالتالى أختالف نفاذیة الھواء. 

  الخالصة: -٤
   -تم التوصل من خالل ھذة الدراسة إلى أن:

اخ تالف نس ب خل ط ك  ال م ن خ امتى الكت  ان م ع القط ن ونم  ر  .١
الخیط لھ تأثیر بشكل واض ح عل ى الخ واص الوظیفی ة لقم اش 

م ن تریكو اللحمة المنتج قد ال یستطیع المصمم الوصول الیھا 
 خالل التغییر في التصمیم الشكلي الفني فقط.

استخدام خامتي الكتان والقطن فى مجال أقمشة تریكو اللحم ة  .٢
أدى إل   ى إض   افة ت   أثیرات جمالی   ة وملمس   یة ووظیفی   ة ذات 
خ واص جی دة م ن مقاوم ة االنفج ار و نفاذی ة الھ واء  ودرج  ة 

 االمتصاص.
 المراجع: -٥

غ زل القط ن "، كت اب، إبراھیم عبده الھوارى " تكنولوجیا  .١
ص   ندوق ص   ناعة الغ   زل والمنس   وجات، مرك   ز تط   ویر 

 .٢٠٠٤الصناعات النسجیة مركز التدریب، 
س    میر أحم    د الطنط    اوى زاھ    ر وس    ید عل    ى الس    ید، "  .٢

 م.٢٠٠٣تكنولوجیا الغزل، كتاب،كلیة الفنون التطبیقیة،
محم  د ص  بري اس  ماعیل، "خام  ات النس  یج"، قس  م الغ  زل  .٣

التطبیقی  ة، جامع  ة حل  وان، الق  اھرة، والنس  یج بكلی  ة الفن  ون 
 م.٢٠٠٧

محم  د األمی  ر محم  ود ض  احى، " انت  اج خی  وط م  ن خل  ط  .٤
بعض العوادموالخامات المختلفة مع الصوف البلدى یصلح 
استخدامة فى صناعة مفروشات ارضیة، ماجستیر، جامعة 

 م.٢٠٠٥حلوان، كلیة الفنون التطبیقیة،
نس  یج "، إنص اف نص ر وك  وثر الزغب ى، " دراس  ات ف ى ال .٥

 م.٢٠٠٠كتاب، دار الفكر العربى الطبعة السادسة، 
محم  د عب  د ال  رازق عب  د الم  نعم الجی  ار " ت  أثیر إخ  تالف  .٦

بعض عوامل تقنی ة الغ زل الس لوبى الغ زل عل ى الخ واص 
الطبیعیة والمیكانیكیة للخیوط واألقمشة المنتج ة م ن بع ض 
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