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 تأثیر بعض متغیرات تقنیات الحیاكةعلى خواص وصالت حیاكة القمیص الرجالى
The Effect of Sewing techniques variables on The properties of men shirt joints  

   
 

زینب شحاتة دمحم عمار. د  
  أستاذ المالبس والنسیج المساعد كلیة التربیة باإلسماعیلیة جامعة قناة السویس

 
  :Abstract البحثملخص 

من الغرض من عملیة الحیاكة بصفة عامة ھو تكوین حیاكات جیدة تحقق مستویات قیاسیة مطلوبة لكال من المظھر واألداء وتعتبر كفاءة الحیاكة 
كة بشكل مسطح بحیث ال ینتج غرز ناقصة أو تخریم األساسیات الھامة لجودة المنتج الملبسى فالمظھر الجید فى الحیاكة یقصد بھ أن تكون الخامات محا

ة أو أو تجعد وبدون تلف أو تقطیع فى الخامات التى تم حیاكتھا ویتضح ذلك فى مدى التأثیر السىء لعیوب الحیاكة من وجود غرزة أو أكثر متآكل
على أسلوب أو طریقة بناء الحیاكة ذاتھا  ، مباشرا ، ة تأثیرامقطوعة أو وجود كشكشة أو شد على خط الحیاكة، كما أن لنوعیة الحیاكة بعناصرھا المختلف

بواسطة  فالغرز مثال ھى الوسیلة التى بھا یتم تجمیع الخامات مثل األقمشة والمالبس عن طریق تعاشق الخیوط التى تصل بین أجزاء القطع الملبسیة
اسما لجودة المالبس وفى الكثیر من األحیان یحرص المصنعین على تحدید وعلى ھذا األساس فإن الغرز تعتبر مقیاسا ح. عملیة الحیاكة بالماكینة

للعوامل  مواصفات الغرز المستخدمة فى انتاج المالبس ولذلك فالتفكیر الصحیح فى اختیار أنواع الحیاكات المستخدمة فى اإلنتاج واإلختیار الصحیح
اإلبرة ،الخیوط كل ذلك یفید فى تقدیم معلومات مھمة بالنسبة للحكم على ، نوع الغرزة  درجة الشد، ضغط الدواس،، المختلفة المؤثرة فیھا كطول الغرزة
  . جودة وصلة حیاكة القمیص الرجالى

إستنباط المعاییر القیاسیة الآلزمة لتنفیذ بعض وصالت القمیص الرجالي للحصول على وصالت حیاكة ذات كفاءة ومظھریة تؤدي : ویھدف البحث إلى
ماكینة الحیاكة ، من إستخدام الخامة ، تم تثبیت كال: كما یلى إجراءات الدراسةوتمت  .یتبع ھذا البحث المنھج التجریبي .ة المنتج الملبسيلإلرتقاء بجود

 9= 3×3حسب نوع الحیاكة على الماكینة أى 2،3،4طول الغرزة (وتحدید متغیرات البحث وھى . ، خیط الحیاكة)16(، إبرة الحیاكة رقمJukyطراز
 5األوفر، فتلة 4فتلة ،األوفر 3فى حیاكة الكوع، الحیاكة العادیة ،األوفر) وخفیف، وإستخدم ضغط الدواس ثقیل، ومتوسط(& )كل نوع وصلة حیاكةل

لبحث وقد تم إجراء االختبارات على عینات ا ).المظھریة(عینة محاكة إلختبار قوة الشد وكفاءة الحیاكات والتجعد45فتلة، ووصل عدد العینات إلى
وكفاءة الحیاكات للعینات موضع الدراسة، ثم ) المظھریة(وتم جدولة نتائج خواص قوة الشد والتجعد، )NIS(بالمعھد القومى للقیاس والمعایرة بالھرم

نوع غرزة (الثة لتحلیل اإلنحدار وذلك لمعرفة معنویة تأثیر العوامل المستقلة الث STATISTICA، بإستخدام برنامج ، تحلیل ھذه النتائج احصائیا
وأثناء التحلیل سوف یتم ). وكفاءة الحیاكات، وأخیرا المظھریة  في منطقة الحیاكة، ، قوة الشد(على كل خاصیة)الحیاكة وطول الغرزة وضغط الدواس

  ).0,05: 0,000(التى تنحصر بینp-levelقبول المعنویة 
عند حیاكة %100وأن أفضل كفاءة للحیاكة بنسبة). 2(وضغط الدواس) 2(زة عند طول غر"الكوع"أن أفضل قوة شد عند حیاكة الى  وتم التوصل 

وضغط ) 2(عند طول غرزة "5"وكذلك للحیاكة أوفر) 1(وضغط الدواس) 4(، طول غرزة )1،3،2(وضغط الدواس ) 2(عند طول غرزة "الكوع"
عند "3"، وكذلك للحیاكة أوفر)2(وضغط دواس ) 3( ، وكذلك عند طول غرزة)3(وضغط الدواس) 4(عند طول غرزة " 4"وكذلك أوفر) 2(الدواس

وأن أفضل ). 1(وضغط الدواس) 4(، وفى المرتبة األخیرة كفاءة الحیاكة العادیة عند طول غرزة %100بنسبة) 1(وضغط الدواس) 2(طول غرزة 
  . 1ضغط دواس 4وعند طول غرزة  ، 2ضغط دواس3مظھریة للحیاكة العادیة عند طول غرزة 

  Keywords لمات دالةك
   Sewing stitches  غرز الخیاطة، Men Shirt القمیص الرجالى، Sewing stitches  اكةوصالت الحی

  
 

 :Introductionالمقدمة 
برى لقد أصبحت المالبس بصفة عامة تمثل ثروة تشكیلیة تعبیریة ك

تتكیف مع الوضع اإلجتماعى والثقافى والسیاسي لألمم وتحولت 
وتعبیره إلى فن  ووظیفتھفیھ من فن ذو نطاق ضیق فى أسلوبھ 

شامل ذو طبیعة إنسانیة عامة وھى وثیقة الصلة بالحیاة والمجتمع 
  .اإلنسانى الكبیر

والقمیص الرجالى یعتبر من األزیاء الراقیة التى تطورت من 
لبسیط للغایة إلى شكلھ اآلن فقد تم حیاكتة من قطعة النموذج ا

مستطیلة الشكل من القماش ذو فتحة تتوسطھا لمرور الرأس وتمتد 
قلیال إلى الصدر وقطعتین مستطیلتین أصغر للذراع وخیاطة 
طولیة تربط كل القطع بعضھا ببعض بال أى تشكیالت إلستدارة 

أن كتف اإلنسان والحظ المتخصصون فى صناعة األزیاء . الجسم 
وعادة ما ) بضیق(مائل وأن ذراع اإلنسان وجذعھ مستدق الطرف

یضع اإلنسان ذراعھ أسفل وال یمدھا وبھذا بدأ ظھور وصالت 
  .الحیاكة حسب جسم اإلنسان 

والقمیص الرجالى یشمل نضاقا عریضا من مالبس األفراد 
فإذا كانت وصلة الحیاكة ) األطفال –الرجال  –الشباب (

اسبة لحیاكة القمیص یحدث عیوب فنیة كالتنسیل والتفزر غیرمن
لذا من . )نقص العمر اإلستھالكى(إلخ تؤدى إلى ...والقطع

الضرورى دراسة عملیة الحیاكة لھذه النوعیة من المالبس 

بعناصرھا المختلفة لمحاولة إستنباط المعاییر القیاسیة الالزمة 
لى وصالت لتنفیذ بعض وصالت القمیص الرجالي للحصول ع

. حیاكة ذات كفاءة ومظھریة تؤدي لإلرتقاء بجودة المنتج الملبسي
وعلیھ فقد تم إختیار نقطة البحث لمعالجة ھذه المشكلة تحت 

تأثیر بعض متغیرات تقنیات الحیاكةعلى خواص " :عنوان
  ".وصالت حیاكة القمیص الرجالى

  :Objectivesأھداف البحث 
یة الالزمة لتنفیذ بعض وصالت محاولة إستنباط المعاییر القیاس

یتحقق األداءالجمالى والعملى للغرز  حیاكة القمیص الرجالي حتى
 بالمنتج الملبسي لإلرتقاءفى وصالت ذات كفاءة ومظھریة تؤدي 

 :من خالل دراسة
  حیاكةالكوع(أنسب طول غرزة لماكینة الحیاكة &

 5األوفر& خیط 4األوفر&خیط 3األوفر&الحیاكةالعادیة 
 .على القماش یعطى أفضل جودة للمنتج النھائى )فتلة

  حیاكةالكوع(أفضل ضغط دواس لماكینة الحیاكة بالنسبة إلى &
 5األوفر& خیط  4األوفر&خیط  3األوفر&الحیاكةالعادیة 

 .على القماش)خیط
 التى یمكن ) أقل تجعد(الوصول ألفضل إسلوب لتقنیة الحیاكة

ن الوظیفى إستخدامھا لتعطى أعلى كفاءة من الجانبی
 . واإلقتصادى للمنتج
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  :حدود البحث
  :تم تثبیت المتغیرات اآلتیة: أوال       

، إبرة الحیاكة Jukyماكینة الحیاكة طراز، إستخدام خامة القطن
 .، خیط الحیاكة)16(رقم 
  :تم تحدید فروض متغیرات البحث كما یلى : ثانیا 
رز -1 وال الغ ن أط ة م ول ا :إختیار ثالثة أنواع مختلف لغرزة ط

 .فى وصالت الحیاكة موضع البحث )4&3&2(
دواس  -2 غط ال ن ض ة م واع مختلف ة أن ار ثالث تخدم : إختی إس

ل دواس ثقی غط ال ط، ض وع ، ومتوس ة الك ف لخیاط وخفی
  ). خیط 5خیط ، 4خیط ، 3(والخیاطة العادیة وخیاطة األوفر 

ة  -3 ة ( :إختیار خمسة أنواع مختلفة من وصالت الحیاك الحیاك
وع حیا&العادیة  ر& كة الك یط3األوف ر& خ یط 4األوف & خ
 .خیط5األوفر

  Methodologyمنھج البحث 
  .یعتمد ھذا البحث على المنھج التجریبى  لتحقیق أھداف البحث

 :Literature Reviewالدراسات السابقة 
لقد وردت كلمة قمیص فى القرآن الكریم عن : القمیص الرجالى 

وإ ن كان  : "تعالى قولھ) 27(صورة یوسف علیھ السالم فى اآلیة 
القمیص ویعرف  "ادقینالص من وھو تفكذب دبر نمد ق ھقمیص

قدیما بأنھ لھ فتحة رقبة مستدیرة وبدون لیاقة ویصل طولھ إلى 
منتصف الساقین ولھ كمان واسعان ینسدالن حتى المعصم ویصنع 
من الكتان أو القطن أو الحریر كما یختلف طول القمیص وكذلك 

شیمیز "ساعھ من منطقة إلى أخرى وترجع كلمة شكل الكم وإت
"Chemise)( المعروفة فى أوربا إلى كلمة)Camis ( فى بالد

) 1( والشكل رقم. فارس وھو مفتوح من األمام حتى سرة البطن
  یوضح باترون القمیص الرجالى

  
  )1(شكل

الغرز عبارة عن طریقة تعاشق الخیوط والتى تستخدم :أداء الغرز
لحیاكة التى تصل بین أجزاء القطع الملبسیة كما فى صنع خطوط ا

) تشطیب(أن عملیة الحیاكة قد تؤدى إلى وظیفة أخرى مثل تجھیز
  )12.(حافة المالبس

 :بعض العوامل التى تؤثر على جودة الحیاكة
 :أداء الحیاكة: أوال

إن كفاءة الحیاكة ھى النسبة بین قوة شد الحیاكة وقوة شد القماش 
  )5.(د الحیاكة أقل عن قوة شد القماش المحاكبحیث تكون قوة ش

  :قوة شد الحیاكة: ثانیا
تعتبر قوة شد الحیاكة من العوامل التى تحدد كفاءة أداء عملیة 

  )6: (الحیاكة وتوجد عوامل تؤثر على قوة شد الحیاكة منھا اآلتى
  

  :العوامل المؤثرة فى قوة شد الحیاكة
 :نوع الحیاكة -1

كفاءة ومتانة الحیاكات حیث إن اإلختیار  تلعب دورا ھاما فى تحدید

لنوعیة الخامة ) الوصلة المناسبة (المناسب لنوعیة الحیاكة 
المستخدمة وكذلك طبیعة اإلستخدام النھائى للزى یؤدى فى النھایة 

  )17.(إلى إنتاج حیاكات ذات كفاءة عالیة لألداء
لك حتى تزداد قوة شد الحیاكة بزیادة كثافة الغرز وذ:كثافة الغرز 

حد معین حیث تتسبب كثافة الثقوب التى تحدثھا اإلبرة فى إضعاف 
الخامة ولتجنب ذلك یلزم إستخدام خیط حیاكة لھ قوة شد عالیة أو 
نوعیة من الغرز أكثر قوة وبذلك یمكن تقلیل عدد الغرز فى وحدة 

 )7.(القیاس
 :عدد صفوف الغرز -2

لشد أى أن بعض الحیاكات متعددة الصفوف ترتفع لدیھا قوة ا
التناسب بین عدد صفوف الغرز وبین قوة الشد تناسب طردى 

وتزداد قوة شد الحیاكة للحیاكات متعددة الصفوف . ولكن إلى حد ما
ألنھ بزیادة عدد الصفوف یؤدى ذلك لزیادة نقاط التثبیت للقماش مع 
بعضھ البعض كما یؤدى أیضا إلى زیادة وزن وصالبة خط الغرز 

سبة اإلستطالة لخط الغرز نظرا لزیادة كمیة الخیط وبالتالى تزداد ن
الداخلة فى الحیاكة فترتفع بذلك قوة الشد كما تزداد بذلك مساحة 
السطح المعرض لإلجھاد حیث یتم توزیع اإلجھاد الواقع على خط 
الغرز المفرد على باقى خطوط أو صفوف الغرز وبالتالى تقل 

فرده مما یعمل على رفع نسبة اإلجھاد المعرض لھا خط الحیاكة بم
كفاءة الحیاكات وذلك للحیاكات التى یساھم أطرافھا فى متانة 

ولذلك یجرى خط آخر بجوار الخط األساسى عند ) 18.(الحیاكة 
تثبیت فتحات الجیوب وذلك عند المنطقة المعرضة لإلجھاد أكثر 
من مثیالتھا أثناء اإلستعمال أو نلجأ إلى التثبیت بما یسمى 

وھى عبارة عن عملیة تكثیف لعدد معین من الغرز فى ) ةفرماتور(
  )8.(المكان المطلوب

 :نوعیة الخامة المستخدمة -3
لنوعیة الخامة تأثیر واضح على قوة الشد مما یتطلب قوة شد 

 )9.(مناسبة لخط الغرز
 :قوة شد الغرزة -4

بعض الخیوط الصناعیة قوة شد تفوق مثیلتھا من األقطان بنسبة 
ھى إال سلسلة من الغرز ولذلك فإن الشد فى والحیاكة ما% 50

 )2.(الغرزة ھو العنصر الفعال وكذلك إستطالة الخیط عند القطع
النسبة بین قوة شد خیط اإلبرة إلى قوة شد الخیط  -5

 :السفلى
قوة شد الحیاكة تتأثر بالعالقة بین خیط اإلبرة والخیط السفلى 

شد خیط اإلبرة والنسبة بین قوة ) للمكوك أو اللوبر أو الخطاف(
وقوة شد الخیط السفلى تجعل من الممكن الحصول على حیاكات 
أقوى وال تعتبر قوة شد الخیط بمفردھا تعبیرا حقیقیا عن قوة شد 
الحیاكة حیث ترتبط قوة شد الحیاكة بأضعف غرزة فى مجموعة 

  )3.(الغرز المكونة للحیاكة
 :متانة الحیاكات

  :اآلتیة ترتكز متانة الحیاكة على  العوامل
  .خاصیة اإلتزان -1
 .تنظیف وحمایة األطراف من التنسیل -2
  )11.(مدى تعاشق األطراف المكونة للحیاكة -3

  :التقسیم العام لغرز الحیاكة
م تعرف بأسماء تجاریة نسبة 1921كانت غرزة الحیاكة قبل عام 

إلى الشركات المنتجة لماكینات الحیاكة ثم قامت ھیئات األبحاث 
یزیة بوضع مواصفات علمیة فقاموا بوضع األمریكیة واإلنجل

والتصنیف  Federal Standar (F.S)التقسیم األمریكى للغرزة 
الھیئة ( )1(جدول).  British Standar)B.Sالعام البریطانى

  )1).(م1993المصریة العامة للتوحید القیاسى
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  یوضح تقسیم ھیئة التوحید القیاسى المصریة) 1(جدول
  عدد غرز المجموعة  رزة والمصطلح األجنبىإسم الغ  مجموعة الغرز

  Calss100 - Chain Stitches   6  غرزة السلسال   100
  Calss200 - hand Stitches   4 الغرز الیدویة  200
  Calss300 -  Lock Stitches   14   غرزة القفل  300
  Calss400 - Multi Thread Stitches   7 غرزة السلسال بأكثر من خیط  400
  Overage Stitches  Calss500  21 رزة تغطیة األحرفغ  500
  Stitches Class 600- Flat Seam   7 غرزة الحیاكة السطحیة  600
  Single Thread Lock Stitches  Calss700  1 - غرزة القفل بخیط واحد  700
  غیر محدد   combination  Stitches  Calss800 -  الغرزة المركب  800

  

  :الحیاكة المستخدمة فى البحث أنواع غرز وصالت
تم إستخدام خمسة أنواع من الوصالت لحیاكة القمیص الرجالى 

  :الصیفى وھى كالتالى
 :301حیاكة عادیة إستخدمت الغرزة رقم -1

وتسمى الغرز  Lock Stitchesغرزةالحیاكة المقفلة العادیة 
 Straight أوالغرزة المستقیمة  Plain Stitchesالمسطحة 

Stitch  غرزة السلسلة ذات التصنیف الثالث كما جاء فى وھى
) Class300-No.301(التصنیف األمریكى والبریطانى للغرز

،وھى أحد أنواع الغرز التى یتم تنفیذھا بخیطین أحدھما علوى من 
االبرة والثانى سفلى من اللوبر أو الخطاف أو الكروشیھ وتؤدى 

ستقیمة  ذو إلى الحصول على خط حیاكة من الغرز األولیة الم
  .المظھر المتجانس على وجھى القماش

 :504خیط إستخدمت الغرزة رقم 3حیاكة أوفر -2
وتتكون ھذه الغرزة من  500أكثر أنواع الغرز شیوعا فى قسم  

خیط إبرة وخیطین لتكوین الحلقة تغطى ھذه الغرزة حافة القماش 
) سرفلة(وتحول دون تنسیلھ حیث تقوم فى نفس الوقت بتنظیف 

القماش وإتقانھا عن طریق قص المسافة الزائدة فى حافة حافة 
عدداإلبرفى ھذه المجموعة إبرة . القماش وتجھیزھا وتشطیبھا 

 ) .16(واحدة وعدد الخیوط ثالثة خیوط 
 :512خیط إستخدمت الغرزة رقم4حیاكة أوفر -3

 .اإلبر فى ھذه المجموعة إبرتین وعدد الخیوط أربعة خیوط 
 : 516ت الغرزة رقمخیط إستخدم5حیاكة أوفر -4

ى  اء ف ا ج ة كم ة ومتین ا محكم س ألنھ ة المالب لة لحیاك ى مفض وھ
رز انى للغ ى والبریط نیف األمریك ، )Class500-No.516(التص

ویتكون ھذا النوع من الغرز من خمسة خیوط منھا خیطین إلبرتین 
یھ(وثالث خیوط لثالث من مكون العروة  ث ) Lopperالكروش حی

رز المرك ن الغ ر م رزةتعتب ن الغ ون م ى تتك ة وھ ) 401(ب
عدد اإلبر فى ھذه المجموعة إبرتین وعدد الخیوط ).504(والغرزة

وط ة خی تر .خمس ولى إس ن الب وزات م ة البل ى حیاك تخدم ف وتس
  ). 13(واألقمشة الخفیفة والمتوسطة الوزن 

   :حیاكة الكوع  -5
تستخدم ھذه الطریقة فى الحیاكات المتراكبة ذات األطراف المثتیة 

ذات التصنیف الثانى ) Lap Felled Seams(نفسھا وتسمى  على
  Lapped(تحت إسم الحیاكات المتراكبة ) .F.S./ B.S(فى 

Seams).(19 ( ویتم فیھا إحتواء كل طرف من طرفى الحیاكة
بمعنى أن یقوم الطرف األول بعمل إطار حاكم ، للطرف اآلخر

بعمل نفس الذى یقوم بدوره ، وملفوف حول نھایة الطرف الثانى
وبھذه الكیفیة . اإلطار الحاكم والملفوف حول نھایة الطرف األول

یتم بناء الوصالت المتراكبة المطویة حیث تتم حیاكتھا بصفین أو 
أكثر من الغرز على أن یقوم كل صف بعمل تحبیسات عند نھایة 
كل طرف من األطراف الداخلة فى التكوین للحیاكة والتى یتم 

زودة بجھاز لثنى األطراف یسمى مسطرة ثتى تنفیذھا بماكینة م
ویطلق على ھذه النوعیة من الماكینات المتخصصة ماكینة الكوع 

)10.(  
  :الدراسة التطبیقیة

  :إجراءات الدراسة
بعد قصھا ثم )طبقتین من نفس الخامة( تم حیاكة عینات البحث

طول الغرزة (استخدم  حیاكة الوصالت تبعا لمتغیرات البحث وھى
فى ) خفیف، متوسط، إستخدم ضغط الدواس ثقیل(& )2،3،4

 5فتلة، األوفر 4فتلة،األوفر 3الحیاكة العادیة، حیاكة الكوع، األوفر
لكل نوع وصلة 9=3×3أى .فتلة حسب نوع الحیاكة على الماكینة

عینة محاكھ إلختبار التجعد، 45حیاكة حتى تم الحصول على
 .عینة محاكة إلختبار قوة الشد45
  :لوصالتإختبار ا  •

تم إجراء االختبارات الخاصة بالوصالت على العینات محل 
  : الدراسة وھى

 & Tensile Strengthإختبار قوة شد قطع وصلةالحیاكة :أوال
Elongation Test:  

 تم إجراء اإلختبار على جھاز مقاومة الشد واإلستطالة  
Strength Tensile لتسجیل قوة شد وھو جھاز یعمل بالكمبیوتر

والقاعدة األساسیة لإلختبار بعد تجھیز  )2(شكل. .الحیاكة غرزة
العینة المستطیلة الشكل المحاكة فى                                                                                            

  
  )2( شكل

لقوة وتثبیت العینة بین فكى الجھاز ثم تعرض  ، المنتصف تماما 
شد فى وضع عمودى على العینة إلى أن تنقطع سواء عن طریق 

، ، أو خیط الحیاكة نفسھ أو من كلیھما معا القماشقطع خیوط 
  )                              15(.ویسجل أقصى حمل قاطع

  :حساب كفاءة الحیاكات:ثانیا
 مع العلم بأن متوسط: تم حساب كفاءة الحیاكة من خالل المعادلة  

  .نیوتن 634=قوة شد الحیاكات 
  100×متوسط قوة شد القماش بالحیاكات= حساب كفاءة  وصالت الحیاكة 

  متوسط قوة شد القماش                                             
  Seam Pucker:إختبار تجعد الحیاكة :ثالثا

 Subjectiveتم قیاس مظھریة الحیاكة بالطریقة الوصفیة 
method تخدام اللوحة القیاسیة التى قامت بوضعھاباس  )Coats 
system (.شكل)(وفیھا یتم تحدید درجة تجعد الحیاكة ) 3Gsp( 

Pucker Seam  Grade of  بأن یقسم درجة تموج الحیاكة إلى
                                                                                      .خمسة مستویات 
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  )3( شكل

 AAtcc)وقد تم إجراء اإلختبار طبقا للمواصفة القیاسیة 
TM88B-2006)  عینات البحث المحاكة بالصور  مقارنةوقد تم

 نمرةباألبیض واألسود وتتدرج من القیاسیة الخمس والتى تكون 
  .)14( .وتمثل أفضل درجة) 5(وتمثل أسوأ درجة إلى نمرة ) 1(

  : Resultsالنتائج
وكفاءة ) المظھریة(جدولة نتائج خواص قوة الشد والتجعد وتم

الحیاكات للعینات موضع الدراسة، تم عمل التحلیل اإلحصائي 
  .لتحلیل اإلنحدار STATISTICAبإستخدام برنامج 

نوع غرزة الحیاكة (لمعرفة معنویة تأثیر العوامل المستقلة الثالثة 
وكفاءة ، ،لشدقوة ا(على كل خاصیة)وطول الغرزة وضغط الدواس

، ومن المعروف )وأخیرا المظھریة  في منطقة الحیاكة ،الحیاكات
-pمستوى المعنویة  -ب(إحصائیا انھ كلما انحصرت قیمة

level(المعنویة بین)كلما كان لھذا العامل تأثیر ) 0,05: 0,000
وأثناء التحلیل سوف یتم قبول . معنوي على الخاصیة المقاسة

فسوف  0,05د أما المعنویة التي أعلى من المعنویة عند ھذه الحدو
 .من تأثیر العوامل المستقلة على الخواص المقاسة تستبعد

  

  یوضح ملخص خواص وصالت الحیاكة) 2(جدول 
  متوسط التجعد  %  كفاءة الحیاكات  N قوة الشد  طول الغرزة  ضغط الدواس  رقم العینة  نوع الحیاكات  بالغرز

  3,50 %56.2  356  2  1  1  خیاطة عادیة - 1
2  1  3  318  50.2% 4,50  
3  1  4  224  35.3% 4,75  
4  2  2  426  67.2% 3,00  
5  2  3  260  41.0% 3,75  
6  2  4  247  39.0% 4,50  
7  3  2  457  72.1% 2,50  
8  3  3  314  49.5% 3  
9  3  4  237  37.4% 4  

  3,25 %100.0  664  2  1  10  )3(أوفر    - 2
11  1  3  530  83.6% 3,50  
12  1  4  343  54.1% 4,25  
13  2  2  582  91.8% 3  
14  2  3  482  76.0% 3,25  
15  2  4  415  65.5% 4  
16  3  2  510  80.4% 2,50  
17  3  3  398  62.8% 3  
18  3  4  371  58.5% 3,75  

  3 %95.4  605  2  1  19  )4(أوفر      - 3
20  1  3  548  86.4% 3,50  
21  1  4  551  86.9% 4  
22  2  2  683  100.0% 2,50  
23  2  3  689  100.0% 2,75  
24  2  4  445  70.2% 3,50  
25  3  2  620  97.8% 2  
26  3  3  607  95.7% 2,50  
27  3  4  713  100.0% 3  

  2,50 %82.2  521  2  1  28  )5(أوفر     - 4
29  1  3  523  82.5% 3,50  
30  1  4  336  53.0% 4  
31  2  2  682  100.0% 2  
32  2  3  526  83.0% 3  
33  2  4  482  76.0% 3,5  
34  3  2  515  81.2% 1,80  
35  3  3  516  81.4% 2  
36  3  4  359  56.6% 3  

  3 %100.0  868  2  1  37  خیاطة الكوع - 5
38  1  3  612  96.5% 3,50  
39  1  4  689  100.0% 4  
40  2  2  882  100.0% 2,50  
41  2  3  533  84.1% 3  
42  2  4  462  72.9% 3,50  
43  3  2  651  100.0% 2  
44  3  3  554  87.4% 2,50  
45  3  4  325  51.3% 3  
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 :ـ قوة الشد للحیاكة 1
ة  ة الحیاك ودة عملی تعتبر قوة شد الحیاكة من أھم الخواص لتقییم ج

  .ألن معظم عیوب المالبس تكون بسبب ضعف منطقة الحیاكة

  .على قوة الشد للحیاكة یوضح اإلنحدار لكل من نوع غرزة الحیاكة وطول الغرزة وضغط دواس الشد وتأثیره) 3(جدول
 ملخص تحلیل االنحدار لقوة شد الحیاكة

R= .7607          R²= .57869             Adjusted R²= .54786 
 BETA  St. Err of BETA  B   St. Err of B  t(41)  p-level  

 0000. 5.62 11.13 62.65 101. 5702. نوع غرزة الحیاكة
 3553. 93.- 19.29 18.03- 101. 0947.- ضغط دواس الشد

 0000. 4.87- 19.29 94.10- 101. 4944.- طول غرزة الحیاكة
  

أن نوع غرزة الحیاكة وطول غرزة ) 3(یتضح من الجدول رقم
الحیاكة المستخدمتین في تنفیذ التجارب العملیة لھذا البحث لھما 

  .تأثیر معنوي على قوة شد الحیاكة
بدرجة ) R)=0,76المستقلة جمیعھا  وأن معامل االرتباط للعوامل

%  57أى بنسبة) 0,57= ( (R2)ثقة عالیة كما أن معامل التقدیر
  .یوضح شكل العالقة بین المتغیرات الثالثة وبین قوة شد الحیاكة

وبدراسة مساھمة كل عامل من العوامل المستقلة على حدة على 
ن أكبر نجد أ BETAخاصیة قوة شد الحیاكة والذي تبین قیمة بیتا 

 BETAتأثیر معنوي كان لنوع غرزة الحیاكة حیث إن قیمة 
أى بدرجة ثقة تصل ) 0,0000(وبداللة إحصائیة  0,57=

وھذا ناتج على أن نوع الغرزة ھي المؤثر األكبر على % 100إلى
  .قوة شد الحیاكة

من (عالقة طردیة أن العالقة بین نوع الغرزة وقوة شد الحیاكة كما 
ثم یأتي بعد ذلك في المرتبة الثانیة طول ). موجبةخالل اإلشارة ال

وبداللة BETA  =-0,49غرزة الحیاكة حیث بلغت قیمة بیتا 
  ).0,000(إحصائیة 

عالقة عكسیة أن العالقة بین طول الغرزة وقوة شد الحیاكة كما 
ثم یأتي في المرتبة الثالثة مساھمة ).  من خالل اإلشارة السالبة(

وبداللة BETA  =-0,094ضغط الدواس حیث بلغت قیمة بیتا 
  .)0,35(إحصائیة 

نوع (ولمعرفة شكل العالقة بین ھذه العوامل الثالث المستقلة 
قوة الشد تم  خاصیةعلى )الغرزة وضغط الدواس وطول الغرزة

  .ه العواملرسم األشكال التوضیحیة التالیة لدراسة تأثیر ھذ

                             
  )4(شكل 

  
  )5( شكل

أن قوة شد الحیاكة تزداد مع زیادة  )4(رقم  حیث یتضح من الشكل
ضغط الدواس، باإلضافة إلى أن أعلى قوة شد تحققت عند طول 

یساعد  الغرزةویرجع السبب فى ذلك إلى أن تقلیل طول ، 2غرزة 
الطول وبالتالى تزید متانة منطقة  على زیادة عدد الغرز فى وحدة

  .الحیاكة
أن قوة شد الحیاكة لجمیع غرز ) 5(یتضح من الشكل رقم كما 

األوفر تحقق أعلى مستوى لقوة الشد عند ضغط شد الدواس مع 
ثم تبدأ تدریجیا فى االنھیار بعد زیادة مستوى ) 1(المستوى رقم 

  .ضغط دواس الشد

  
  )6(شكل 

  
  )7( شكل        

العالقة بین مستویات ضغط دواس ) 7(,)6(ح األشكال رقم توض
  .شد الخیط وقوة شد الحیاكة باستخدام أطوال غرز مختلفة

خیط تحقق أعلى 5,خیط 4أن قوة شد الحیاكة لغرز األوفر یتضح 
ثم ) 2(عند ضغط شد الدواس مع المستوى رقم  الشدمستوى لقوة 

عدد خیوط األوفر تعود مرة أخرى إلى اإلنخفاض بسبب أن زیادة 
تؤثر سلبیا على قوة شد الحیاكة بسبب زیادة الشد وزیادة عدد 
الخیوط وكثافة الغرز معا فى وحدة المساحة، وبالتالى فعندما 
تتعرض منطقة الحیاكة للشد فإنھ یحدث انفجار فى منطقة الخیاطة 
لیس بسبب ضعف الحیاكة ولكن بسبب كثرة التغریز فى القماش 

فى القماش فحدث إنھیار على أطراف منطقة وحدوث تشوھات 
وبالتالى یجب مراعاة قوة الشد المناسبة من خالل كثافة . الحیاكة

الغرز وضبط شد الخیط على الماكینة للحصول على قوة شد 
  .مقبولة
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  )8( شكل

م كل رق ح الش د ) 8( یوض غط دواس ش تویات ض ین مس ة ب العالق
شد الحیاكة العادیة باستخدام أطوال غرز مختلفة، حیث  الخیط وقوة

ع  ن جمی یتضح من الشكل أن قوة شد الحیاكة لغرزة الكوع أعلى م
قوة الشد لجمیع الغرز السابقة عند جمیع مستویات دواس الشد، كما 
توى  ع المس دواس م د ال أن أعلى قیم تحققت لقوة الشد عند ضغد ش

تو) 1(رقم  ادة مس دثم تنھار مع زی ى . ى دواس الش ع إل ذا یرج وھ
یط  د خ ى أن یفق ؤدى ال ة ی اء الحیاك د أثن توى دواس الش ادة مس زی
ال  ن إكم الحیاكة جزءا من المتانة أثناء الحیاكة ولكنھ قد الیتكمن م
ؤدى  ا ی ة، مم ة الحیاك ى ماكین مرحلة الحیاكة ویحدث قطوعات عل

رض  اء تع وح أثن ر بوض ذا یظھ ة وھ ة الحیاك عف منطق ى ض إل
  .بار منطقة الحیاكة للشد على جھاز قوة الشداخت
حققت أعلى 2ویالحظ فى جمیع األشكال السابقة أن طول الغرزة   

ول  ل ط ا ق ھ كلم رى ألن وال األخ اقى األط ن ب د ع وة ش ة وق متان
زداد  الى ت احة وبالت دة المس ى وح الغرزة كلما زادت كثافة الغرز ف

  .قوة الشد ولكن إلى حد معین
غط أن أقوى  أى     د ض وع عن ة الك ان لحیاك ات ك د للحیاك وة ش ق

ل . 2وطول غرزة  2دواس  واء ك تم إحت وع ی ة الك ى حیاك ث ف حی
طرف من طرفى الحیاكة للطرف اآلخر حیث یقوم كل صف بعمل 
وین  ى التك ة ف ن األطراف الداخل تحبیسات عند نھایة كل طرف م

ة  غط . للحیاك د ض ة عن ة العادی ان للحیاك د ك وة ش ل ق وأق
حیث تزداد قوة شد الحیاكة مع زیادة ضغط .4وطول غرزة 1دواس

، 2الدواس، باالضافة إلى أن أعلى قوة شد تحققت عند طول غرزة 
ویرجع السبب فى ذلك الى أن تقلیل طول الغرزة یساعد على زیادة 

ة ة الحیاك ة منطق د متان الى تزی ول وبالت دة الط ى وح . عدد الغرز ف
  .فتتم على خط حیاكة واحد والعكس صحیح فى الحیاكة العادیة

  :ـ كفاءة الحیاكة 2
د  وة الش ین ق ة وب د للحیاك وة الش ین ق بة ب ى النس ة ھ اءة الحیاك كف

  .للقماش بدون حیاكة

  .یوضح اإلنحدار لكل من نوع غرزة الحیاكة وطول الغرزة وضغط الدواس وتأثیره على كفاءة الحیاكة) 4(جدول
 ملخص تحلیل االنحدار لكفاءة الحیاكة

R= .753          R²= .567          Adjusted R²= .536 
 BETA   St. Err of BETA  B  St. Err of B    t(41)  p-level  

 0.000 5.44 0.014 0.0791 0.102 0.559 نوع غرزة الحیاكة
 0.509 66.- 0.025 0.016- 0.102 0.068- ضغط دواس الشد

      0.000 4.87- 0.025 0.122- 0.102 0.500- طول غرزة الحیاكة

أن نوع  طول غرزة الحیاكة  )4(یتضح من الجدول رقم 
المستخدمة في تنفیذ التجارب العملیة لھذا البحث لھا تأثیر معنوي 
على كفاءة الحیاكة، بمعنى آخر عندما تتغیر مستویات طول غرزة 
الحیاكة من مستوى إلى مستوى آخر فإن قیمة كفاءة الحیاكة تتأثر 

  .ذا التغییربھ
ا  تقلة جمیعھ ل المس اط  للعوام ل االرتب ) R) =0,75وأن معام

دیر  ل التق ا أن معام طة كم ة متوس ة ثق أى ) 0,56= ( (R2)بدرج
یوضح شكل العالقة بین المتغیرات الثالثة وبین كفاءة % 56بنسبة 

  .الحیاكة
ى  دة عل ى ح تقلة عل ل المس ن العوام ل م وبدراسة مساھمة كل عام

ا  خاصیة كفاءة ة بیت ین قیم ر  BETAالحیاكة والذي تب د أن أكب نج
ة  ث إن قیم ة حی وع غرزة الحیاك ان لن وي ك أثیر معن =  BETAت

ائیة  0,55 ة إحص ى ) 0,0000(وبدالل ل إل ة تص ة ثق أي بدرج
ى % 100 ر عل ؤثر األكب ي الم وع الغرزة ھ ى أن ن اتج عل ذا ن وھ

  .كفاءة الحیاكة
ة الحیاكة  أن العالقة بین نوع الغرزة وكفاءةكما  ة طردی ن (عالق م

ول )  خالل اإلشارة الموجبة ة ط ة الثانی ي المرتب ثم یأتي بعد ذلك ف
ا  ة بیت ت قیم ث بلغ رزة حی ائیة BETA  =- 0,5الغ ة إحص وبدالل

ى ، )0,000( ة %. 100أي بدرجة ثقة تصل إل ي المرتب أتي ف م ی ث
ا  ة بیت ت قیم ث بلغ دواس حی غط ال -=  BETAالثالثة مساھمة ض

  .وبدرجة ثقة ضعیفة) 0,51(اللة إحصائیة وبد0,06
تقلة  ثالث المس ل ال ذه العوام ین ھ ة ب كل العالق ة ش وع (ولمعرف ن

على خاصیة كفاءة الحیاكة ) الغرزة وضغط الدواس وطول الغرزة
                                                                 .تم رسم األشكال التوضیحیة التالیة لدراسة تأثیر ھذه العوامل

د ) 9(یوضح الشكل رقم  دواس لش غط ال تویات ض ین مس ة ب العالق
وال  تخدام أط ة باس ة العادی اءة الحیاك ین كف ة وب الخیط على الماكین
ع  زداد م ة ت اءة الحیاك كل أن كف ن الش غرز مختلفة، حیث یتضح م
زیادة ضغط الدواس، باالضافة الى أن أعلى كفاءة للحیاكة  تحققت 

ول  د ط رزة عن ول 2غ ل ط ى أن تقلی ك إل ى ذل بب ف ع الس ، ویرج
الى  ول وبالت دة الط ى وح دد الغرز ف ادة ع ى زی اعد عل الغرزة یس

  .تزید كفاءة الحیاكة

  
  )9( شكل

  
  )10( شكل

 3أن كفاءة الحیاكة لجمیع غرز األوفر) 10(كما یوضح الشكل رقم
خیط تحقق أعلى مستوى لقوة الشد عند ضغط شد الدواس مع 

ثم تقل تدریجیا مع زیادة ضغط دواس ) 1(ى رقمالمستو
خیط الیتناسب مع 3وبالتالى فان زیادة الشدعلى ماكینة األوفر.الشد

تشغیلھا بالسرعة العالیة والشد العالى فى نفس الوقت وبالتالى یؤثر 
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  .على كفاءة وأداء الحیاكة

  
  )11( شكل

  
  )12(شكل 

م  كال رق ح األش ین م) 12( ,)11(توض ة ب غط العالق تویات ض س
ة،  رز مختلف وال غ تخدام أط ة باس اءة الحیاك یط وكف د الخ دواس ش

ر رز األوف ة لغ اءة الحیاك ح أن كف ث یتض یط 4حی ق 5,خ یط تحق خ
م  توى رق م ) 2(أعلى مستوى لھا عند ضغط شد الدواس مع المس ث

ر  تعود مرة أخرى إلى االنخفاض بسبب أن زیادة عدد خیوط األوف
زیادة نسبة التغریز فى القماش مسببة  فى وحدة المساحة تعمل على

ة  رض منطق دما تتع الى فعن ة، وبالت ة الحیاك ى منطق وھات ف تش
الحیاكة للشد یحدث القطع على أطراف الحیاكة ولیس داخل منطقة 
الحیاكة مخالفا بذلك شروط مواصفة شد الحیاكة التى تؤكد على أن 

  .القطع یجب أن یحدث داخل منطقة الحیاكة
م وعلى ذلك فا توى رق ن المس ن أفضل وضع لضبط دواس الشد ع

ا أن ) 2( واع الغرز، كم ع أن ة لجمی ة الحیاك ى متان الذى یحافظ عل
رزة  ول الغ تویات 2ط ع مس د جمی ة عن اءة للحیاك ل كف ى أفض یعط

  .خیط4،5دواس شد الخیط مع الغرز

                  
  )13( شكل

م  كل رق ح الش د )13(یوض غط دواس لش تویات ض ین مس ة ب العالق
الخیط على الماكینة وبین كفاءة حیاكة الكوع باستخدام أطوال غرز 

ول الغرزة كل أن ط ن الش ى  2مختلفة، حیث یتضح م ق أعل د حق ق
بة  الق بنس ى االط ة عل اءة حیاك تویات % 100كف ع مس د جمی عن

انة الشد، وھذا یدل على أن متانة منطقة الحیاكة تساوى بالضبط مت
لكن كفاءة الحیاكة لباقى أطوال . القماش وھذه أقوى أنواع الحیاكات

الغرز تقل عند زیادة مستویات الشد، ویرجع السبب فى ذلك إلى أن 
اء  زیادة ضغط الشد مع زیادة طول الغرزة یضع حمل قوة الشد أثن
ة  د الحیاك وة ش ن ق ل م ا یقل ط مم ة فق یط الحیاك ى خ ار عل االختب

  .اءة الحیاكةوبالتالى تقل كف
أن أفضل الحیاكات كفاءة كان لحیاكة الكوع باستخدام أطوال  أى   

رزة ول غ د ط ة فعن رز مختلف د 2غ غط ش تویات ض ع مس د جمی عن
دواس الق , 1,2,3ال ى االط ة عل اءة حیاك ى كف ق أعل د حق ق

بة اوى % 100بنس ة تس ة الحیاك ة منطق ى أن متان دل عل ذا ی وھ
وى أن وع بالضبط متانة القماش وھذه أق ة الك ات وحیاك واع الحیاك

ر . 1لضغط الدواس 4عند طول غرزة ول غرزة  3وأوف د ط  2عن
وأوفر , 2ضغط الدواس 3طول الغرزة  4وأوفر . 1لضغط الدواس

دواس4طول الغرزة  4 غط ال ر 2ض ول الغرزة  5وأوف غط 2ط ض
 .2الدواس

غط دواس د ض ول 1وأقل كفاءة للحیاكة كان للحیاكة العادیة عن وط
اعد ویر.4غرزة  جع السبب فى ذلك إلى أن زیادة طول الغرزة یس

  .على قلة عدد الغرز وبالتالى تقل كفاءة الحیاكة العادیة
  :ـ التجعد 3

تعتبر مظھریة منطقة الحیاكة من أھم خواص الحیاكة بصفة عامة 
حیث یتم االھتمام بالمظھریة الخارجیة للحیاكة عن المظھریة 

طرق قیاس مظھریة منطقة الداخلیة لحیاكة المالبس، وأفضل 
ة فحیاكة المالبس ھى التقییم البصرى باستخدام المواص

بالنسبة لتقییم مظھریة منطقة الحیاكة، فان  AATCC88األمریكیة
یعتبر ممتاز والمستوى  5التقییم لھ مستویات حیث إن المستوى 

   .فیعتبر سئ 1جید أما المستوى رقم4
  .من نوع غرزة الحیاكة وطول الغرزة وضغط الدواس وتأثیره على التجعد فى منطقة الحیاكة یوضح اإلنحدار المتكرر لكل) 5(جدول 

 ملخص تحلیل االنحدار لمعامل التجعد
R = 0.46838            R²= 0.21938             Adjusted R²= 0.16226 

 BETA St. Err of BETA B St. Err of B t(41) p-level 
 0425. 2.0930- 09290. 1944.- 1379. 2888.- نوع غرزة الحیاكة
 0293. 2.2580- 16090. 3633.- 1379. 3115.- ضغط دواس الشد

 1604. 1.4293 16090. 2300. 1379. 1972. طول غرزة الحیاكة
  

أن نوع غرزة الحیاكة المستخدمة في ) 5(یتضح من الجدول رقم 
نوي على التجعد فى تنفیذ التجارب العملیة لھذا البحث لھا تأثیر مع

بمعنى آخر عندما یتغیر نوع غرزة الحیاكة فان ، منطقة الحیاكة
  .قیمة التجعد فى منطقة الحیاكة تتأثر بھذا التغییر

) R) =0,46وأن معامل االرتباط  للعوامل المستقلة جمیعھا 
أى ) 0,21= ( (R2)بدرجة ثقة متوسطة كما أن معامل التقدیر 

وبین  الثالثةالقة بین المتغیرات یوضح شكل الع% 21بنسبة 
 .التجعد فى منطقة الحیاكة

وبدراسة مساھمة كل عامل من العوامل المستقلة على حدة على 

 BETAخاصیة التجعد فى منطقة الحیاكة والذي تبین قیمة بیتا 
نجد أن أكبر تأثیر معنوي كان لضغط الدواس حیث إن قیمة 

BETA  =-0,31 تصل  ثقةي بدرجة أ) 0,02(وبداللة إحصائیة
وھذا ناتج على أن ضغط الدواس ھو المؤثر األكبر % 100إلى

فالعالقة بین ضغط الدواس  .على معامل التجعد في منطقة الحیاكة 
من خالل اإلشارة (التجعد في منطقة الحیاكةعالقة عكسیة و

  ).السالبة
 ثم یأتي بعد ذلك في المرتبة الثانیة نوع الغرزة حیث بلغت قیمة بیتا

BETA =-0,28 ثم یأتي في المرتبة ). 0,04(وبداللة إحصائیة
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الثالثة مساھمة طول غرزة الحیــــاكة حیث بلغت قیمة بیتا 
BETA  =0,19  0,16(وبداللة إحصائیة.(  

نوع (ولمعرفة شكل العالقة بین ھذه العوامل الثالث المستقلة 
على خاصیة التجعد في ) الغرزة وضغط الدواس وطول الغرزة

نطقة الحیاكة تم رسم األشكال التوضیحیة التالیة لدراسة تأثیر ھذه م
  .العوامل

  
  )14( شكل

                                 
  )15( شكل

م  كال رق ح األش غط ) 15(,)14(توض تالف ض ین اخ ة ب العالق
الدواس على التجعد باستخدام أطوال غرز مختلفة للحیاكة العادیة، 

  .خیط 3والحیاكة األوفر
ومن خالل األشكال السابقة نالحظ ان العالقة عكسیة بین مستویات 
دواس شد خیط الحیاكة وبین مظھریة منطقة الحیاكة فمظھریة 
منطقة الحیاكة تزداد سوءا مع زیادة مستویات دواس شد خیط 
الحیاكة على الماكینة وذلك لجمیع أنواع غرز الحیاكة المستخدمة 

  .فى ھذه الدراسة
ألشكال أن أفضل مظھریة لجمیع أنواع الغرز كما توضح ا

المستخدمة تحققت مع الحیاكة العادیة بسبب أنھا تتم على خط 
وال تتمكن من تكوین التجعد على منطقة الحیاكة بسبب  واحدحیاكة 

لكن . الحریة المتاحة لخیوط الحیاكة على القماش وقلة كثافة الغرز
قلة كثافة بسبب 4أفضل مظھریة تحققت مع طول الغرزة 

فقد كانت أسوأ مظھریة بسبب 2الغرز،والعكس مع طول الغرزة 
  .زیادة الكثافة على منطقة الحیاكة

  
  )16( شكل

  
  )17( شكل

توضح العالقة بین اختالف ضغط ) 17( ,)16(واألشكال أرقام 
 4الدواس على التجعد باستخدام أطوال غرز مختلفة للحیاكة األوفر

  .خیط 5,
ضا أن العالقة عكسیة بین مستویات دواس شد توضح األشكال أی

خیط الحیاكة وبین مظھریة منطقة الحیاكة وذلك لجمیع أنواع غرز 
  .الحیاكة المستخدمة فى ھذه الدراسة

خیط تشبھ 4ومن خالل األشكال السابقة أن مظھریة الحیاكة باألوفر
خیط وال یوجد اختالف 5إلى حد كبیر مظھریة الحیاكة باألوفر 

كما أن أفضل مظھریة فى الحالتین تحققت عند المستوى  بینھما،
فضل قیم لمظھریة األول لدواس شد خیط الحیاكة على الماكینة وأ

  .قلة كثافة الغرز بسبب4منطقة الحیاكة تحققت مع طول الغرزة 

  
  )18( شكل

الذى یوضح العالقة بین اختالف ضغط الدواس ) 18(والشكل رقم 
  .الكوع لحیاكةل غرز مختلفة على التجعد باستخدام أطوا

ویوضح الشكل أن العالقة عكسیة بین مستویات دواس شد خیط 
الحیاكة وبین مظھریة منطقة الحیاكة، كما یوضح االشكل أن 

ومظھریة  4مظھریة حیاكة الكوع تشبھ مظھریة الحیاكة باألوفر
خیط وال یوجد اختالف بینھما، كما أن أفضل 5الحیاكة باألوفر

األول لدواس شد خیط  المستوىالحالتین تحققت عند مظھریة فى 
الحیاكة على الماكینة، وأفضل قیم لمظھریة منطقة الحیاكة تحققت 

بسبب قلة كثافة التغریز فى القماش مقارنة  4مع طول الغرزة 
  .وتشوه المظھریة عالىوالتى تسبب تجعد  2بطول الغرزة 

دمة تحققت مع أن أفضل مظھریة  لجمیع أنواع الغرز المستخ أى
وعند طول , 2دواس ضغط3الحیاكة العادیة عند طول غرزة 

بسبب أنھا تتم على خط حیاكة واحد وال . 1ضغط دواس4غرزة 
تتمكن من تكوین التجعد على منطقة الحیاكة وبسبب الحریة 

 4المتاحة لخیوط الحیاكة على القماش وتحققت مع طول الغرزة 
فقد كانت أسوأ  2طول الغرزة  بسبب قلة كثافة الغرز، والعكس مع

وأسوأ مظھریة  . مظھریة بسبب زیادة الكثافة على منطقة الحیاكة
وطول  3للتجعد للحیاكة كان لحیاكة الكوع عند ضغط دواس 

ألنھا تتم بوجود خطین متوازیین للحیاكة على سطح 4الغرزة 
 2وطول غرزة 2عند ضغط دواس  5وكذلك للحیاكة أوفر. القماش 
كذلك فإن زیادة عدد خیوط . وط تظھر على سطح القماشألن الخی

األوفر فى وحدة المساحة تعمل على زیادة نسبة التغریز فى 
  .القماش مسببة تشوھات فى منطقة الحیاكة

  :Conclusionالخالصة 
وضغط ) 2(عند طول غرزة "الكوع"أن أفضل قوة شد عند حیاكة 

عند حیاكة %100وأن أفضل كفاءة للحیاكة بنسبة). 2(الدواس
طول ، )1،3،2(وضغط الدواس ) 2(عند طول غرزة "الكوع"
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عند طول " 5"وكذلك للحیاكة أوفر) 1(وضغط الدواس) 4(غرزة 
عند طول غرزة " 4"وكذلك أوفر) 2(الدواسوضغط ) 2(غرزة 

وضغط ) 3(،وكذلك عند طول غرزة ) 3(وضغط الدواس) 4(
وضغط ) 2(ة عند طول غرز" 3"، وكذلك للحیاكة أوفر)2(دواس 
، وفى المرتبة األخیرة كفاءة الحیاكة %100بنسبة) 1(الدواس

وأن أفضل  ).1(وضغط الدواس) 4( غرزةالعادیة عند طول 
وعند , 2ضغط دواس3مظھریة للحیاكة العادیة عند طول غرزة 

  . 1ضغط دواس4طول غرزة 

  
  )19(شكل                       

تائج على القمیص الرجالى كما وبناء على ذلك یمكن تطبیق ھذه الن
طبقا ) 19(ھو موضح بالرسم التخطیطى الذى یوضحھ الشكل رقم

ومحاولة تحقیق أفضل أداء وظیفى الستخدام  لمتطلبات كل مرحلة
  .الحیاكات

فالحیاكة العادیة تستخدم فى قمیص البدلة وذلك إلنھ الیحتاج إلى 
عسكریة قوة شد عالیة وعلى العكس من ذلك فى  قمیص مالبس 

  تستخدم حیاكة الكوع إلنھا                                               
وتستخدم حیاكات األوفر .خیاطة متینة وتمتاز بقوة شد عالیة 

بأنواعھا فى حیاكة الكم، وخط جنب الكم، وخط جنب القمیص 
   .إلنھا تتعرض الجھادات عالیة
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