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البحث   أقمشة  استهدف  من  المنتجة  الواقية  العزل  مالبس  حياكة  لجودة  المعايير  أفضل  الى  الوصول 

Nylon Taffeta SBL  ، وذلك من خالل دراسة تأثير بعض متغيرات الحياكة المتمثلة فى نوع غرزة

الحياك )غرزة  التصنيف    ةالحياكة  رقم    class 300ذات  المقفلة  ،  301تحت  الغرزة   lockوتسمى 
stitch  -    غرزة تغطية األحرف ذات التصنيفclass 500    وتسمى غرزة االوفرلوك  ،  514تحت رقم

)،  فتله(  4 االبرة  )،  (14,12ونمرة  الغرز  خيط  ،  غرز/البوصة(  12,10,8كثافة  على  الشد  ومستوى 

)شد الحياكة  ، (3شد  ،  2شد  ،  1الحياكة  شد  )قوة  فى  المتمثلة  الحياكة  وصالت  خواص  على  ،  وذلك 

الحياكة الحياكة،  استطالة  أداء  لكفاءة  المئوية  الحياكة،  النسبة  الحياكة(،  صالبة  على  ،  تجعد  للتعرف 
تم   الهدف  . ولتحقيق هذا  لخواص وصالت الحياكة  أفضل معامل جودة  أفضل متغيرات حياكة تعطى 

وقد تم التعرف  ،  األكثر استخداما فى األسواق المحلية والعالمية  Nylon Taffeta SBLقمشة  اختيار أ

،  والمتمثلة فى )وزن المتر المربع  Nylon Taffeta SBLعلى الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة
الشد،  السمك لالستطالة،  قوة  المئوية  ا ،  الصالبة(،  النسبة  االختبارات  اجراء  تم  ألقمشة  وقد  لمعملية 

Nylon Taffeta SBL    واالختبارات للفحص  الكيماوى  المعمل  فى  بها  الخاصة  الحياكة  ولوصالت 

والنسيج للغزل  حلوان  )،  بشركة مصر  على  التجارب  اشتملت  تجربة.32حيث  الى  و (  البحث  توصل 

التالية   الحي النتائج  وصالت  خواص  على  الدراسة  محل  الحياكة  لمتغيرات  تأثير  ألقمشة  وجود  اكة 
Nylon Taffeta SBL  ،  بين كل من متغيرات الحياكة وخواص وصالت ارتباطية  كما وجد عالقة 

" أعلى  301سجلت غرزة الحياكة المقفلة "  وقد تم تمثيلها بالرسوم البيانية واألشكال الرادارية.،  الحياكة

محل  معظم متغيرات الحياكة  " مع  514فتلة "  4القيم لخواص الحياكة المقاسة يليها غرزة االوفرلوك  
ال للوصلة  أقمشة   . S.Sa-1 بسيطة  الدراسة  لخواص    Nylon Taffeta SBLحققت  نتائج  أفضل 

البسيطة   للوصلة  "  S.Sa-1الحياكة  المقفلة  )301بالغرزة  ابرة  نمرة  باستخدام  وكثافة  ،  (12" 

)،  غرز/البوصة(10غرز) شد  )،  (2ومستوى  رقم  العينة  تفوقت  جمي5حيث  على  البحث  (  عينات  ع 
أفضل نتائج لخواص الحياكة للوصلة    Nylon Taffeta SBLحققت أقمشة   %( . 97.7ة )بمعامل جود

االوفرلوك    S.Sa-1البسيطة   "  4بغرزة  )514فتلة  ابرة  نمرة  باستخدام  وكثافة  ،  (12" 

)،  غرز/البوصة(12غرز) شد  ) ،  (2ومستوى  رقم  العينة  تفوقت  البحث 26حيث  عينات  جميع  على   )  

 %( . 96.7بمعامل جودة )
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  Introductionدمة قامل

من    اللحظة  حتى  يتمكن  لم  عالمية  صحية  أزمة  حاليا  العالم  يشهد 

كافية بفاعلية  معها  كورونا  ،  التعامل  فيروس  جائحة  وهى  أال 

بحياة  ،  (19)كوفيد أودت  فقد  خطورتها  فى  شكوك  هناك  وليس 
البشر  األ،  ماليين  الماليين  مئات  حياة  .                      وتهدد    خرين 

العالم وتحوله بشكل سريع ومفاجئ  وبعد انتشار فيروس كورونا فى 

االجراءات   كافة  اتخاذ  الى  الحكومات  سارعت  عالمى  وباء  الى 

البشر  حياة  على  الحفاظ  شأنها  من  التى  رأسهم  ،  والتدابير  وعلى 
داخل مباشر  بشكل  المصابين  مع  تتعامل  التى  الطبية    األطقم 

ة ومستلزمات الحماية  لمالبس الواقيومنها توفير ا، مستشفيات العزل

 الشخصية وغيرها . 
فالشك أنه أصبح للمالبس دورا هاما فى حياة البشر اليقتصر فقط    

وانما امتد ليشمل جوانب أخرى من أهمها تغطية  ،  على ستر الجسم 

للعو  الضارة  التأثيرات  من  االنسان  بحماية  يسمح  بشكل  امل  الجسم 
وكذلك وقايته من أيه أخطار صحية أو  ،  والمتغيرات البيئية المحيطة

فيروسية أو  كانت  ميكروبية  جلدا  ،  عدوى  بمثابة  المالبس  تعد  اذ 

 اضافيا يساعد الجلد الحقيقى لالنسان على قيامه بوظائفه الحيوية . 

األول     الحماية  عنصر  تمثل  الواقية  العزل  مالبس  كانت  ولما 
الطب العزللألطقم  بمستشفيات  العاملين  وجميع  الراحة    ،ية  وتحقيق 

ظروف   مع  وخاصة  اليومية  مهامهم  أداء  فى  ومساعدتهم  الجسمية 

)كوفيد كورونا  فيروس  لمجابهة  القاسية  العمل  ،  (19العمل  لزم  لذا 

الكفاءة االنتاجية واالرتقاء بمستوى جودة هذه النوعية   على تحسين 

ى ذلك اال بتوجيه طاقات البحث العلمى  واليتأت،  من المالبس الواقية

 لعلمية المناسبة لها . حو تحديد مشكالت انتاجها ووضع الحلول ا ن
لذا توجهت الباحثة فى البحث الحالى الى االهتمام بصناعة مالبس   

حياكتها واسلوب  األقمشة  من حيث جودة  الواقية  أن  ،  العزل  حيث 

تؤثر على جودة المنتج    جودة عملية الحياكة من العوامل الهامة التى
م لتحقيق  والضبط النهائى  الكفاءة  من  عالى  من  ،  ستوى  البد  لذا 

والتى  ،  تطبيق المعايير الخاصة بالجودة على صناعة مالبس العزل

وبمراجعة الباحثة  ،  من أبرزها تقنيات الحياكة المناسبة لنوع الخامة

عليها واالطالع  السابقة  والبحوث  اهتم،  للدراسات  العديد  اتضح  ام 
ة المختلفة وتأثيرها على جودة  منها بدراسة تقنيات ووصالت الحياك

الملبس حسنىالمنتج  )أحمد  كدراسة  مصطفى:  ،  ى  ،  ( 2018شيماء 

البردخينى:  ،  (2018رشا عبدالمعطى:  ،  )فيروز أبوالفتوح )أشرف 
القطرى:  ،  (2019 عبدالمعطى،  (2019)دعاء  ،  ( 2019:  )رشا 

،  (2020:  ميمنة االباصيرى،  )ايمان ربيع،  (2020:  )الهام حسنين

ج عبدالخالق،  معة)رحاب  على  ،  ( 2020:  مى  أجمعت  والتى 
التوافق السليم بين الخامة واسلوب الحياكة وطبيعة المنتج   ضرورة 

وأوصت بضرورة وضع معايير لجودة عملية الحياكة من  ،  النهائى 

،  كثافة الغرز ،  لحياكةنوع خيط ا،  حيث )نوع وصلة وغرز الحياكة

التى تتناسب مع  ،  ...(  شد الخيط،  نمرة االبرة،  ضغط القدم الضاغط
القياسية بالمواصفات  االلتزام  مع  المستخدم  القماش  تبين  ،  نوع  وقد 
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لمالبس   السابقة  والبحوث  الدراسات  من  أى  تطرق  عدم  للباحثة 
 العزل الواقية . 

تنت   الواقية   Nylonج غالبا من أقمشة  ونظرا ألن مالبس العزل 

Taffeta SBL  الخاصة الطبيعة  قي،  ذات  خالل  الباحثة  ومن  ام 
الطبية   لألطقم  الواقية  العزل  بدلة  نموذج  )اعداد  عن  سابق  ببحث 

الهندسة العكسية( القيام بتنفيذ أربع عينات  ،  باستخدام  والذى تتطلب 

المستخدم  النموذج  الم،  وفق  من  العديد  الباحثة  واجهت  شكالت  فقد 
أقمشة   حياكة  بجودة  المرتبطة    Nylon Taffeta SBLالفنية 

،  جماليا" ،  ة مالبس العزل الواقية "وظيفياسلبى على جودوتأثيرها ال

وجود كشكشة أو شد    –ومن هذه المشكالت )انقطاع الغرز المتكرر 

الحياكة   الحياكة    –فى  لغرز  غيرالمنتظمة    –االنزالق    –الغرز 
أماكن   فى  ثقوب  وغيرها(وجود   .. مشكلة  ،  الحياكة  انبثقت  ومنه 

البا الدافع لدى  الحالى ونما  لدراسة الخصائص الطبيعية  البحث  حثة 

ألقمشة   عوامل  ،  Nylon Taffeta SBLوالميكانيكية  وتأثير 
الحياكة   غرز  )نوع  فى  المتمثلة  االبرة    –الحياكة  كثافة    –نمرة 

( على خواص  مستوى الشد على خيط الحياكة  –الغرز فى البوصة  

الحياكة   واستطالة  شد  )قوة  فى  المتمثلة  الحياكة  صالبة    –جودة 
للوصول الى معايير  ،  تجعد الحياكة( –كفاءة أداء الحياكة  –اكة الحي

أقمشة   من  المنتجة  الواقية  العزل  مالبس  حياكة  لجودة  محددة 

Nylon Taffeta SBL   . 

     Objectivesأهداف البحث :

البحث الحالى   الى دراسة معايير جودة حياكة مالبس العزل  يهدف 
أقمشة   من  المنتجة  خالل    Nylon Taffeta SBLالواقية  من 

                                                                                                   : األهداف الفرعية اآلتية

ألق  -1 والميكانيكية  الطبيعية  الخصائص   Nylonمشة  دراسة 

Taffeta SBL  . محل الدراسة 
الخ  -2 أفضل  لتحقيق  ابرة  نمرة  أفضل  حياكة  تحديد  لجودة  واص 

 محل الدراسة .  Nylon Taffeta SBLأقمشة 

تحديد أفضل كثافة غرز/البوصة لتحقيق أفضل الخواص لجودة    -3
 محل الدراسة .  Nylon Taffeta SBLحياكة أقمشة 

أفضل مستوى شد لتحق  -4 لجودة حياكة  تحديد  أفضل الخواص  يق 

 محل الدراسة .  Nylon Taffeta SBLأقمشة 
مالتوصل    -5 أفضل  الواقية  الى  العزل  مالبس  لحياكة  عامل جودة 

 .   Nylon Taffeta SBLالمنتجة من أقمشة 

   Significance: أهمية البحث
تطويع البحث العلمى لتقديم حلول علمية لمشكالت حياكة أقمشة    -1

Nylon Taffeta SBL  ،  حيث يعتبر هذ البحث من أوائل البحوث
 مالبس العزل الواقية . التى تناولت معايير جودة حياكة 

وامدادهم    -2 الواقية  العزل  مالبس  منتجى  مساعدة  فى  المساهمة 

ومن  ،  Nylon Taffeta SBLبأفضل معامل جودة لحياكة أقمشة  

التنافسية المحلية والعالمية وا القدرة  الرتقاء بمستوى جودة  ثم زيادة 
   أداء المنتج النهائى . 

                                                                                                    Hypothesis: فروض البحث
الدراسة )نمرة االبرة   -1   –كثافة الغرز/البوصة    –تؤثر عوامل 

 Nylonياكة ألقمشة  مستوى الشد( على قوة شد واستطالة الح
Taffeta SBL  . 

الدراسة )نمرة االبرة   -2   –لبوصة  كثافة الغرز/ا   –تؤثر عوامل 

ألقم الحياكة  أداء  كفاءة  على  الشد(   Nylonشةمستوى 

Taffeta SBL  . 

الدراسة )نمرة االبرة   -3   –كثافة الغرز/البوصة    –تؤثر عوامل 

 Nylon Taffetaمستوى الشد( على صالبة الحياكة ألقمشة

SBL   . 

الدراسة )نمرة االبرة   -4   –كثافة الغرز/البوصة    –تؤثر عوامل 

الشد( على تجعد    Nylon Taffetaالحياكة ألقمشةمستوى 

SBL   . 

     Delimitationsحدود البحث :

 يقتصر البحث الحالى على اآلتى : 
القماش المستخدم وهو)تفتا النايلون ذات الظهر  :  حدود موضوعية  -

عوامل الدراسة وهى )نمرة  ،  Nylon Taffeta SBL):  الفضى 

الغرز/البوصة    –االبرة   الشد(  –كثافة  اج،  مستوى  راء  أجهزة 
 تبارات القياسية المعملية الالزمة . االخ

مكانية  - التربية  :  حدود  بكلية  الجاهزة  المالبس  جامعة    –ورشة 

البحث( عينات  )لتنفيذ  للفحص  ،  حلوان  الكيماوى  والمعمل 

م بشركة  )الجراء  واالختبارات  والنسيج  للغزل  حلوان  صر 
 االختبارات القياسية المعملية( . 

                                                                                                  Methodologyمنهج البحث 
وذلك لمالئمته  ، اتبع فى البحث الحالى المنهج التجريبى التحليلى

 ف البحث واثبات صحة فروضه . لتحقيق أهدا

                                                                 Terminologyمصطلحات البحث :

:  للغة تعنىالجودة فى ا:  Quality Standards معايير الجودة  -
الردئ،  جود نقيض  الشئ،  والجيد  .  :  وجود  جيدا  صيره  اى 

 ( 125 - 2001: )المعجم الوجيز 

وتمثل  ،  وتعرف الجودة بأنها درجة مالئمة المنتجات مع المتطلبات
وا السمات  مجموعة  المنتج  مدى  جودة  تحدد  التى  لخصائص 

لتحقي رغبات  مالئمته  ليلبى  أجله  من  انتج  الذى  الغرض  ق 

وبذلك تعتبر المواصفات القياسية هى المحدد  ،  لمستهلك المتوقعةا

 ( 869-2016: وآخرون األساسى للجودة . )سوسن عبد اللطيف
على   السيطرة  اجراءات  اتخاذ  بأنها  فتعرف  الجودة  معايير  أما 

ع معايير تحدد كل من التكلفة ومستوى  تلزم وضوهذا يس،  االنتاج

المعايير والتعرف على االجراءات  ،  األداء المنتج بتلك  ثم مقارنة 
الصحيحة الالزمة عند ظهور مشاكل والتخطيط لتحسين وتطوير 

 ( 152 –2020: ج . )الهام حسنينالمنت

هى الطريقة المعروفة لتجميع أجزاء الملبس  :  Sewingالحياكة    -
من  ووصلها   مجموعة  أو  واحد  خيط  بواسطة  البعض  ببعضها 

الصناعيةالخيو الحياكة  ماكينات  باستخدام  نوع  ،  ط  ويختلف 

الملبسية بالقطعة  المنفذة  الحياكة  لشكل  تبعا  وايضا  ،  الماكينة 

نوع الخيط المستخدم بالماكينة تبعا الختالف الخامة المنفذ    يختلف
 ( 151 –2020: عليها الحياكة . )الهام حسنين

الحياكة    - وصالت    :Sewing Quality جودة  جودة  تتحقق 

وأن يتوفر  ،  الحياكة نتيجة تحقيق األداء الجيد أثناء عملية الحياكة 
المتان مثل  الميكانيكية  الخواص  من  عدد  ،  والمرونة،  ةللوصلة 

القماش،  والراحة متانة  بنفس  الوصلة  متانة  تكون  وأن  ،  وأن 

النهائى  االستخدام  خواص  مع  حسنى  تتناسب  )أحمد   . ،  للمنتج 

 (204 – 2018: شيماء مصطفى
الواقية    - العزل    : Protective Isolation Clothes مالبس 

والبكتري السوائل  وصول  من  مرتديها  تحمى  واقية  سترة  ا  هى 

األوبئة مناطق  فى  الجسم  الى  فوق  ،  والفيروسات  ارتدائها  ويتم 
اختال دون  والرجال  النساء  قبل  من  الشخصية  منها  ،  فالمالبس 

 احادية االستخدام واآلخرى متعددة االستخدام والتنظيف . 
https://test-vergleiche.com/ar/schutzanzug-einweg-test 

 :  Nylon Taffeta SBL أقمشة -
)تافته(:  Taffetaفتا  الت األصل  فارسية  كلمة  وتعنى  ،  هى 

الملتوية"  الراقية،  "المنسوجة  األقمشة  من  ومناسبة  ،  وتعتبر 

فلال فى  والسهرةستخدام  الزفاف  الداخلى،  ساتين  كما  ،  والديكور 
والمشدات  الكورسيهات  صناعة  فى  فى  ،  تستخدم  تصنع  وكانت 

الطبيعى الحرير  من  كانت  ،  األصل  أكثر  فقد  احد  الحرير  التفتا 

  . "الفرفرية"  باسم  ذاك  آن  عرفت  والتى  البيزنطى  الحرير  أشكال 

المصنعون بدأ  العشرين  القرن  التفتا من االلياف    بينما فى  فى نسج 
الصناعى  الحرير  مثل  الصناعية  الصناعية  ،  شبه  األلياف  و 

صناعة   فى  بكثرة  تستخدم  التى  واألسيتات  والنايلون  كالبوليستر 
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الواقية من المطر. الم المنعم صبرى   البس والمظالت  رضا  ،  )عبد 
    ( 164-1975: شرف

Nylon Taffeta SBL يعر المع  بسطح  هش  نسيج  هو  ف  : 

نسيجه المحكم البسيط مع أضالع رفيعة بخيوطه المغزوله باحكام و
الظهر  ،  جدا ذات  النايلون  )تفتا  النايلون ويسمى  ألياف  من  ويصنع 

ب،  الفضى( للماء ويتميز  طارد  لـ  (SBL)،  أنه  اختصار   هى 

(Silver Back Lining)  مالبس صناعة  فى  وتستخدم   .
( المستوى  حتى  الشخصية  الحماية  متوسط  :  الثالثومستلزمات 

كوفيد ومنها  طريق  ،  19-المخاطر(  عن  وتعقيمه  غسله  ويمكن 

Autoclave    لحوالى استخدامه  .  مرة   50واعادة 
(www.masterclass.com  

  Proceduresاخلطوات االجرائية للبحث 
 األقمشة المستخدمة  : أوال

)تفتا النايلون ذات الظهر  Nylon Taffeta SBL تم اختيار أقمشة  
ألنها الواقية    الفضى(  العزل  مالبس  انتاج  فى  استخداما  األكثر 

الطبية الطبيعية  ،  لألطقم  الخصائص  يوضح  التالى  والجدول 

 والميكانيكية لألقمشة محل الدراسة : 

 ة محل الدراس Nylon Taffeta SBL( الخصائص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة 1جدول )

الوزن   التركيب البنائى  الخامة 

 " 2"جم/م

قوة الشد   م" السمك "م

 "كجم" 

االستطالة  

 "%" 

الصالبة 

 "مجم" 

 4.87 8.23 186.33 0.26 59.4 1/1ساده  نايلون 

 متغيرات البحث: ثانيا

 ( المتغيرات البحثية لتجارب الحياكة 2جدول )

 متغيرات البحث  عوامل الحياكة 

 classات التصنيف حياكة ذغرزة ال نوع غرز الحياكة -

ى الغرزة  وتسم، 301تحت رقم  300

 lock stitchالمقفلة 

  class 500غرزة تغطية األحرف ذات التصنيف 

 فتله  4وتسمى غرزة االوفرلوك ، 514تحت رقم 

 S.Sa-1)تم استخدام نوع واحد من وصالت الحياكة وهو )وصلة الحياكة البسيطة   نوع وصلة الحياكة  -

 (2/ 40% نمرة 100البوليستر تم استخدام نوع واحد من الخيوط وهو )خيط   ياكة خيط الح -

 14ابرة  12ابرة  ابر الحياكة  -

 غرز/البوصة  12 غرز/البوصة  10 غرز/البوصة  8 كثافة الغرز  -

 3شد  2شد  1شد  مستوى الشد على خيط الحياكة  -

 ( 1وأقلها هى )شد،  (3حيث أن أعلى قيمة هى )شد 

 ختبارات المعملية الا: ثالثا

 معملية محل الدراسة( االختبارات ال3جدول )

  االختبارات م

 م 2005/ 359رقم    –م . ق . م  تقدير وزن المتر المربع  1

 ASTM- D1777-75 تقدير سمك القماش  2

 ASTM- D1388-96 صالبة القماش ووصالت الحياكة  3

 ASTM- D5035-03 قوة شد واستطالة القماش ووصالت الحياكة  4

 كفاءة أداء وصلة الحياكة  5

 

 د وصلة الحياكة قوة ش 
×100 

 قوة شد القماش 

 AATCC- 343-95 تجعد الحياكة  6

( عينة  36وانتاج عدد ) Nylon Taffeta SBL تم تجهيز أقمشة  مواصفات عينات البحث : رابعا

 تحت البحث بالمواصفات المحددة بالجدول التالى: 

 ت الحياكة اصفات عينات وصال ( مو 4جدول رقم )
رقم  

 العينة 

 الحياكة  وصلة

S.Sa-1 

 مستوى الشد على خيط الحياكة  كثافة الغرز/البوصة  نمرة االبرة  نوع غرزة الحياكة 

 3شد  2شد  1شد  12 10 8 14 12 514 301

1 √ √  √  √   √   

2 √ √  √  √    √  

3 √ √  √  √     √ 

4 √ √  √   √  √   

5 √ √  √   √   √  

6 √ √  √   √    √ 

7 √ √  √    √ √   

8 √ √  √    √  √  

9 √ √  √    √   √ 

10 √ √   √ √   √   

11 √ √   √ √    √  

12 √ √   √ √     √ 

13 √ √   √  √  √   

14 √ √   √  √   √  

15 √ √   √  √    √ 

16 √ √   √   √ √   

17 √ √   √   √  √  
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18 √ √   √   √   √ 

19 √  √ √  √   √   

20 √  √ √  √    √  

21 √  √ √  √     √ 

22 √  √ √   √  √   

23 √  √ √   √   √  

24 √  √ √   √    √ 

25 √  √ √    √ √   

26 √  √ √    √  √  

27 √  √ √    √   √ 

28 √  √  √ √   √   

29 √  √  √ √    √  

30 √  √  √ √     √ 

31 √  √  √  √  √   

32 √  √  √  √   √  

33 √  √  √  √    √ 

34 √  √  √   √ √   

35 √  √  √   √  √  

36 √  √  √   √   √ 

 Results and Discussionنتائج البحث ومناقشتها :
( نتائج اختبارات خواص الحياكة لجميع عينات  5يوضح جدول )

وفق المتغيرات   Nylon Taffeta SBLالبحث المحاكة من أقمشة 

ومنها تم دراسة تأثير متغيرات  ، عينة ( 36المحددة مسبقا وعددها )

البحث على خواص الحياكة والتحقق من صحة الفروض البحثية 

 كما هو مبين على النحو التالى : 

 ( نتائج اختبارات خواص الحياكة لعينات البحث 5جدول رقم)
رقم  

 العينة 

وصلة  

 الحياكة 

غرزة  

 الحياكة 

  نمرة

 برة اال 

كثافة الغرز/  

 البوصة 

مستوى  

 ى الخيط الشدعل 

قوة شد الحياكة  

 "كجم" 

استطالة  

 الحياكة "%" 

كفاءة أداء  

 الحياكة "%" 

صالبة الحياكة  

 "مجم" 

تجعد الحياكة  

"5:1 " 

1 S.Sa-1  

 

 

 

 

 

 

 المقفلة 

301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

8 

 4 4.08 85.83 7.11 160.01 1شد 

2 S.Sa-1  4 4.66 85.96 7.34 160.17 2شد 

3 S.Sa-1  4.6 5.11 91.39 7.91 170.29 3شد 

4 S.Sa-1  

10 

 

 5 5.01 86.58 7.94 161.33 1شد 

5 S.Sa-1  5 6.33 96.61 8.96 180.02 2شد 

6 S.Sa-1  4.8 5.46 87.54 7.96 163.11 3شد 

7 S.Sa-1  

12 
 

 4.6 4.11 83068 7.56 155.93 1شد 

8 S.Sa-1 4.4 5.49 82.52 7.09 153.77 2 شد 

9 S.Sa-1  4.6 5.81 80.61 7.01 150.21 3شد 

10 S.Sa-1  

 

 

 

14 

 

8 

 

 4.4 5.17 80.68 8.01 150.33 1شد 

11 S.Sa-1  4.2 5.03 79.48 8.41 148.09 2شد 

12 S.Sa-1  4.2 5.11 75.73 7.83 141.11 3شد 

13 S.Sa-1  

10 

 

 4.6 5.64 71.56 7.87 133.34 1شد 

14 S.Sa-1  4.6 5.46 70.52 7.89 131.41 2شد 

15 S.Sa-1  4.4 6.08 70.18 7.63 130.76 3شد 

16 S.Sa-1  

12 
 3.8 5.37 66.72 8.04 124.33 1شد 

17 S.Sa-1  3.4 5.88 65.51 7.99 122.07 2شد 

18 S.Sa-1  3.6 6.01 63.15 8.11 117.66 3شد 

19 S.Sa-1  

 

 

 

 

 

 

االوفرل

 وك 

514 
 

 
 
 
 
12 

 

 

8 

 4.4 5.93 70.69 8.99 131.71 1 شد

20 S.Sa-1  4.6 5.70 67.68 8.07 126.11 2شد 

21 S.Sa-1  4.6 5.27 64.99 7.99 121.10 3شد 

22 S.Sa-1  

10 
 4.2 5.09 71.22 7.87 132.70 1شد 

23 S.Sa-1  4 5.31 73.13 8.22 136.26 2شد 

24 S.Sa-1  4.2 5.44 74.08 7.86 138.03 3شد 

25 S.Sa-1  

12 

 3.8 5.03 86.25 7.99 160.71 1شد 

26 S.Sa-1  5 6.76 90.21 9.10 168.09 2شد 

27 S.Sa-1  4 5.16 86.51 7.67 161.20 3شد 

28 S.Sa-1  

 

 

 

14 

 

8 

 4 4.98 80.57 8.67 150.13 1شد 

29 S.Sa-1  4.4 6.11 75.88 8.63 141.39 2شد 

30 S.Sa-1 4 5.01 75.37 7.83 140.43 3 شد 

31 S.Sa-1  

10 
 3.6 5.64 70.16 7.83 130.73 1شد 

32 S.Sa-1  4 5.99 67.20 8.39 125.21 2شد 

33 S.Sa-1  4 6.07 64.98 7.67 121.07 3شد 

34 S.Sa-1  

12 
 3.8 5.97 60.69 7.83 113.09 1شد 

35 S.Sa-1  3.8 5.64 58.02 7.01 108.11 2شد 

36 S.Sa-1  3 6.71 54.44 8.21 101.43 3شد 
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االبرة  "  :  األولالفـرض   )نمرة  الدراسة  عوامل  كثافة    –تؤثر 

الحياكة    –الغرز/البوصة   واستطالة  شد  قوة  على  الشد(  مستوى 

 "  Nylon Taffeta SBLألقمشة 
 شد الحياكة "كج" :   تأثير عوامل الدراسة على قوة -1

 
 ( مايلى : 1( والشكل البيانى )5يتضح من الجدول )

بمتغيرات الحياكة المختلفة كان لها قيم أقل لقوة شد   جميع العينات  -

وذلك نتيجة التأثر بعوامل  ، الحياكة مقارنة باألقمشة بدون حياكة

كما  ، مستوى الشد( –كثافة الغرز/البوصة  –دراسة )نمرة االبرة ال 

زادت قوة شد الحياكة فى العينات المحاكة بغرزة الحياكة المقفلة  

 " .  514فتلة "  4ت المحاكة بغرزة االوفرلوك " مقارنة بالعينا 301"

( باستخدام الغرزة المقفلة  S.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

( األفضل حيث حققت أعلى قوة شد  5عينة )كانت ال، "301"

وكثافة  ، (12كجم( عند نمرة ابرة ) 180.02بمقدار )، للحياكة

اءت العينة  فى حين ج ، (2ومستوى شد )، غرز/البوصة(10غرزة )

 كجم( .  117.66بمقدار )، ( األقل فى قوة شد الحياكة18)

  4وفرلوك ( باستخدام غرزة االS.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

( األفضل حيث حققت أعلى قوة شد  26كانت العينة )، " 514فتلة "

وكثافة  ، (12كجم( عند نمرة ابرة ) 168.09بمقدار )، للحياكة

فى حين جاءت العينة  ، (2ومستوى شد )، صة(غرز/البو12غرزة )

 كجم( .  101.43بمقدار )، ( األقل فى قوة شد الحياكة36)

 ة على استطالة الحياكة "%" : تأثير عوامل الدراس -2
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 يلى : ( ما2( والشكل البيانى )5لجدول )يتضح من ا 

كثافة   –تأثر استطالة الحياكة بعوامل الدراسة )نمرة االبرة  -

اال أنها  ، ى الشد( فى جميع عينات البحثمستو –الغرز/البوصة 

" مقارنة  514فتلة " 4زادت فى العينات المحاكة بغرزة االوفرلوك 

 " .  301بالعينات المحاكة بغرزة الحياكة المقفلة "

( باستخدام الغرزة المقفلة  S.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

ستطالة  ( األفضل حيث حققت أعلى نسبة ا5كانت العينة )، "301"

وكثافة غرزة ، (12%( عند نمرة ابرة )8.96بمقدار )، للحياكة

(  9فى حين جاءت العينة )، (2ومستوى شد )، غرز/البوصة(10)

 %( . 7.01بمقدار )، ة الحياكة األقل فى نسبة استطال

  4( باستخدام غرزة االوفرلوك S.Sa-1للوصلة البسيطة ) بالنسبة -

( األفضل حيث حققت أعلى نسبة 26كانت العينة )، " 514فتلة "

وكثافة  ، (12%( عند نمرة ابرة )9.10بمقدار )، استطالة للحياكة

العينة  فى حين جاءت ، (2ومستوى شد )، غرز/البوصة(12غرزة )

 %( . 7.01بمقدار )، ( األقل فى نسبة استطالة الحياكة35)

افة  كث   –تؤثر عوامل الدراسة )نمرة االبرة " : الثانى الفـرض 

ألقمشة   مستوى الشد( على كفاءة أداء الحياكة  –الغرز/البوصة 

Nylon Taffeta SBL   " 

 
 ( مايلى : 3( والشكل البيانى )5يتضح من الجدول )

المقفلة   الت الحياكة للعينات المحاكة بغرزةارتفاع كفاءة أداء وص -

"  514فتلة "4" مقارنة بالعينات المحاكة بغرزة االوفرلوك 301"

يها فى تقدير نسبة كفاءة  اذ تعتمد عل، كما فى نتائج قوة شد الحياكة

 أداء وصالت الحياكة .  

( باستخدام الغرزة المقفلة  S.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

لى كفاءة أداء  ( األفضل حيث حققت أع 5ت العينة )كان، "301"

وكثافة غرزة  ، (12%( عند نمرة ابرة )96.61بمقدار )، للحياكة

(  18ين جاءت العينة )فى ح، (2ومستوى شد )، غرز/البوصة(10)

 %( . 63.15بمقدار )، األقل فى كفاءة أداء الحياكة

  4االوفرلوك  ( باستخدام غرزةS.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

( األفضل حيث حققت أعلى كفاءة  26) كانت العينة، " 514فتلة "

وكثافة  ،  (12%( عند نمرة ابرة )90.21بمقدار )، أداء للحياكة

فى حين جاءت العينة  ، (2ومستوى شد )، البوصة(غرز/12غرزة )

 %( . 54.44بمقدار )، ( األقل فى كفاءة أداء الحياكة36)

كثافة   –تؤثر عوامل الدراسة )نمرة االبرة  ":  الثالثالفـرض 

ألقمشة   مستوى الشد( على صالبة الحياكة –غرز/البوصة ال

Nylon Taffeta SBL   " 

 ى : ( مايل4( والشكل البيانى )5يتضح من الجدول )

ارتفعت قيم صالبة وصالت الحياكة فى معظم العينات مقارنة   -

ويرجع ذلك لتأثر صالبة وصالت  ، بصالبة األقمشة بدون حياكة

  –كثافة الغرز/البوصة  –ة االبرة )نمر الحياكة بمتغيرات الدراسة 

كما لوحظ ارتفاع قيم صالبة وصالت الحياكة فى  ، مستوى الشد(

" مقارنة بالعينات  514فتلة "4االوفرلوك العينات المحاكة بغرزة 

 ".  301المحاكة بغرزة الحياكة المقفلة " 

( باستخدام الغرزة المقفلة  S.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

( األفضل حيث حققت أعلى درجة صالبة  5العينة )كانت ، "301"

وكثافة غرزة ، ( 12مجم( عند نمرة ابرة ) 6.33بمقدار )، للحياكة

(  1فى حين جاءت العينة )، (2ومستوى شد )، ز/البوصة(غر 10)

 مجم( .  4.08بمقدار )، األقل فى درجة صالبة الحياكة

  4وفرلوك ام غرزة اال( باستخد S.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

( األفضل حيث حققت أعلى درجة  26كانت العينة )، " 514فتلة "

وكثافة  ، (12مرة ابرة )مجم( عند ن 6.76بمقدار )، صالبة للحياكة

فى حين جاءت العينة  ، (2ومستوى شد )، غرز/البوصة(12غرزة )

 مجم( .  5.03بمقدار )، ( األقل فى درجة صالبة الحياكة25)

كثافة    –الفـرض الرابع : " تؤثر عوامل الدراسة )نمرة االبرة 

مستوى الشد( على تجعد الحياكة ألقمشة   –الغرز/البوصة 

Nylon Taffeta SBL   "
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 ( مايلى : 5( والشكل البيانى )5يتضح من الجدول )

ة  ( باستخدام الغرزة المقفلS.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

اذ حصلن  ،  ( أعلى قيم لتجعد الحياكة5,4حققت العينتان )، "301"

ياسية القوالتى تمثل اقل درجة تجعد فى المواصفة  ، "5على درجة "

وكثافة غرزة ، (12عند نمرة ابرة )، لتقدير درجة تجعد الحياكة

فى حين جاءت العينة ، (2,1ومستوى شد )، غرز/البوصة(10)

 " . 3.4حيث حصلت على درجة "، الحياكة ( األقل فى تجعد 17)

  4( باستخدام غرزة االوفرلوك S.Sa-1بالنسبة للوصلة البسيطة ) -

( األفضل حيث حققت أعلى قيمة  26العينة )كانت  ، " 514فتلة "

وكثافة غرزة ، ( 12" عند نمرة ابرة )5وهى "، لتجعد الحياكة

(  36لعينة )فى حين جاءت ا ، (2ومستوى شد )، غرز/البوصة(12)

 " . 3وهى "،  األقل فى درجة تجعد الحياكة

 * التقييم الكلى لخواص حياكة عينات البحث : 

واص الحياكة لعينات  معامالت جودة ختم حساب القيم النسبية و

البحث للوقوف على أفضل معامل جودة لحياكة مالبس العزل  

وجاءت كما  ، Nylon Taffeta SBLالواقية المنتجة من أقمشة 

 ( : 6و مبين فى الجدول )ه
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 ( معامالت جودة خواص الحياكة لعينات البحث 6جدول رقم)
رقم 

 العينة 

وصلة  

 الحياكة 

 

غرزة  

 الحياكة 

رة  نم

 االبرة 

 كثافة

الغرز/ 

 البوصة 

مستوى  

الشدعلى  

 الخيط 

قوة شد  

الحياكة  

 "كجم"

استطالة  

الحياكة  

"%" 

كفاءة أداء  

الحياكة  

"%" 

صالبة  

الحياكة  

 "مجم" 

تجعد  

حياكة  ال

"5:1" 

معامل  

الجودة  

% 

ترتيب  

 العينات

1 S.Sa-1 301 12 8  26 78.6 80 60.4 85.8 78.1 88.9 1شد 

2 S.Sa-1 301 12 8  17 81 80 68.9 86 80.7 89 2شد 

3 S.Sa-1 301 12 8  4 88.1 92 75.6 91.4 86.9 94.6 3شد 

4 S.Sa-1 301 12 10  5 87.5 100 74.1 86.6 87.3 89.6 1شد 

5 S.Sa-1 301 12 10  1 97.7 100 93.6 96.6 98.5 100 2شد 

6 S.Sa-1 301 12 10  3 88.5 96 80.8 87.5 87.5 90.6 3شد 

7 S.Sa-1 301 12 12 16 81.2 92 60.8 83.7 83.1 86.6 1د ش 

8 S.Sa-1 301 12 12  11 83 88 81.2 82.5 77.9 85.4 2شد 

9 S.Sa-1 301 12 12  7 83.8 92 85.9 80.6 77 83.4 3شد 

10 S.Sa-1 301 14 8  9 83.3 88 76.5 80.7 88 83.5 1شد 

11 S.Sa-1 301 14 8  14 82.5 84 74.4 79.5 92.4 82.3 2شد 

12 S.Sa-1 301 14 8  22 79.9 84 75.6 75.7 86 78.4 3شد 

13 S.Sa-1 301 14 10  15 81.5 92 83.4 71.6 86.5 74.1 1شد 

14 S.Sa-1 301 14 10  19 80.6 92 80.8 70.5 86.7 73 2شد 

15 S.Sa-1 301 14 10  18 80.9 88 89.9 70.2 83.8 72.6 3شد 

16 S.Sa-1 301 14 12 31 75.9 76 79.4 66.7 88.4 69.1 1 شد 

17 S.Sa-1 301 14 12  33 75.2 68 87 65.5 87.8 67.8 2شد 

18 S.Sa-1 301 14 12  32 75.7 72 88.9 63.2 89.1 65.4 3شد 

19 S.Sa-1 514 12 8  8 83.7 88 87.7 70.7 98.8 73.2 1شد 

20 S.Sa-1 514 12 8  20 80.6 92 84.3 67.7 88.7 70.1 2شد 

21 S.Sa-1 514 12 8  28 78 92 78 65 87.8 67.3 3شد 

22 S.Sa-1 514 12 10  27 78.1 84 75.3 71.2 86.5 73.7 1شد 

23 S.Sa-1 514 12 10  23 79.6 80 78.6 73.1 90.3 75.7 2شد 

24 S.Sa-1 514 12 10  21 80.3 84 80.5 74.1 86.4 76.7 3شد 

25 S.Sa-1 514 12 12  12 82.8 76 74.4 86.3 87.8 89.3 1شد 

26 S.Sa-1 514 12 12  2 96.7 100 100 90.2 100 93.4 2شد 

27 S.Sa-1 514 12 12  10 83.3 80 76.3 86.5 84.3 89.5 3شد 

28 S.Sa-1 514 14 8  13 82.6 80 73.7 80.6 95.3 83.4 1شد 

29 S.Sa-1 514 14 8  6 85.5 88 90.4 75.9 94.8 78.5 2شد 

30 S.Sa-1 514 14 8  25 78.7 80 74.1 75.4 86 78 3شد 

31 S.Sa-1 514 14 10  30 76.8 72 83.4 70.2 86 72.6 1شد 

32 S.Sa-1 514 14 10  24 79.5 80 88.6 67.2 92.2 69.6 2شد 

33 S.Sa-1 514 14 10  29 77.3 80 89.8 65 84.3 67.3 3شد 

34 S.Sa-1 514 14 12  34 74.8 76 88.3 60.7 86 62.8 1شد 

35 S.Sa-1 514 14 12  35 72.8 76 93 58 77 60.1 2شد 

36 S.Sa-1 514 14 12  36 68.9 60 83.4 54.4 90.2 56.3 3شد 

 ى : ( اآلت6يتضح من الجدول )

كثافة غرز ، 12( بالمتغيرات )نمرة ابرة 5تفوق العينة رقم ) -

من   ( على جميع عينات البحث المحاكة 2مستوى شد ، /البوصة10

فكانت  ، " 301بالغرزة المقفلة " Nylon Taffeta SBLأقمشة 

فى حين جاءت عينة البحث رقم  ، %(97.7األفضل بمعامل جودة )

كثافة غرز ، 14مرة ابرة ( فى المؤخرة بمتغيرات )ن17)

 %( . 75.2وذلك بمعامل جودة )، (2مستوى شد ، /البوصة12

كثافة غرز ، 12ة ابرة ( بالمتغيرات )نمر 26تفوق العينة رقم ) -

( على جميع عينات البحث المحاكة من  2مستوى شد ، /البوصة12

،  " 514فتلة " 4بغرزة االوفرلوك  Nylon Taffeta SBLأقمشة 

فى حين جاءت عينة  ، %(96.7أفضل معامل جودة ) حيث حققت

كثافة  ، 14( فى المؤخرة بمتغيرات )نمرة ابرة 36البحث رقم )

،  %(69.8ودة )وذلك بمعامل ج، (3مستوى شد ، /البوصة 12غرز 

 واألشكال الرادارية التالية توضح ذلك : 

 
(  S.Sa-1( معامالت جودة خواص الحياكة للوصلة البسيطة )6كل )ش

 ( 17,5" )العينات  301باستخدام الغرزة المقفلة "
(  S.Sa-1ت جودة خواص الحياكة للوصلة البسيطة )( معامال7شكل )

 ( 36,26" )العينات 514باستخدام غرزة االوفرلوك"
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 : Conclusionاخلالصة 

الحياكة   متغيرات  تأثير  الحياكة  بدراسة  غرزة  نوع  فى  المتمثلة 
وتسمى  ، 301تحت رقم  class 300)غرزة الحياكة ذات التصنيف 

رزة تغطية األحرف ذات التصنيف  غ - lock stitchلغرزة المقفلة  ا

class 500    رقم االوفرلوك  ،  514تحت  غرزة  ،  فتله(  4وتسمى 
( االبرة  )،  (14,12ونمرة  الغرز  ،  غرز/البوصة(  12,10,8كثافة 

( على خواص  3شد  ،  2شد  ،  1ومستوى الشد على خيط الحياكة )شد

الحياكة ألقمشة   الدراسة  Nylon Taffeta SBLوصالت  ،  محل 

 أظهرت نتائج البحث االتي : فقد 
خواص   على  الدراسة  محل  الحياكة  لمتغيرات  تأثير  وجود   *

ألقمشة   الحياكة  وجد  ،  Nylon Taffeta SBLوصالت  كما 

ارتباطية   وخواص  عالقة  الحياكة  متغيرات  من  كل  بين 
الحياكة واألشكال  ،  وصالت  البيانية  بالرسوم  تمثيلها  تم  وقد 

 رية. الرادا

" أعلى القيم لخواص الحياكة  301ياكة المقفلة "* سجلت غرزة الح
االوفرلوك   غرزة  يليها  "  4المقاسة  معظم  514فتلة  مع   "

 . S.Sa-1 متغيرات الحياكة محل الدراسة للوصلة البسيطة 

أقمشة   حققت   *Nylon Taffeta SBL    لخواص نتائج  أفضل 

البسيطة   للوصلة  المق  S.Sa-1الحياكة  "بالغرزة  "  301فلة 
ن )باستخدام  ابرة  غرز)،  (12مرة  ،  غرز/البوصة(10وكثافة 

( شد  )،  (2ومستوى  رقم  العينة  تفوقت  جميع  5حيث  على   )

 %( . 97.7عينات البحث بمعامل جودة )
أقمشة   حققت   *Nylon Taffeta SBL    لخواص نتائج  أفضل 

البسيطة   للوصلة  االوفرلوك    S.Sa-1الحياكة  فتلة    4بغرزة 

باستخ514"  "( ابرة  نمرة  وكثافة  ،  (12دام 

حيث تفوقت العينة  ،  (2ومستوى شد )،  غرز/البوصة(12غرز)
 %( . 96.7( على جميع عينات البحث بمعامل جودة )26رقم )

   :Recommendationsالتوصيات 

العلمى  -1 البحث  مجاالت  من  كل  بين  الربط  وصناعة  ،  ضرورة 

التطبيقات    من خالل ،  والمشكالت المجتمعية،  المالبس والنسيج
البحثية للوصول الى أفضل أداء للمالبس المصنوعة من أقمشة  

Nylon Taffeta SBL ، . والحفاظ على عمرها االستهالكى 

الحالى    -2 البحث  نتائج  من  العزل  االستفادة  مالبس  صناعة  فى 

أقمشة   من  المنتجة  لرفع    Nylon Taffeta SBLالواقية 
 وعالميا .   مستوى جودتها وتأهيلها للمنافسة محليا

األقمشة    -3 حياكة  جودة  لمعايير  ارشادى  دليل  باعداد  االهتمام 

 المختلفة بمايتناسب مع طبيعة المنتجات النهائية . 
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