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Abstract  Keywords 
 Long Staple ) وھو من القطن المصري طویل التیلة86تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى استخدام قطن جیزة (

Category  الغزل المدمج في إنتاج خمسة أنواع مختلفة من الخیوط باستخدام أسالیب الغزل الحدیثة وھي :
المسرح (باستخدام سلندر أمامي مجوف)، الغزل المدمج الممشط (باستخدام سلندر أمامي مجوف)، الغزل الحلقي 

، )Z () قطن إنجلیزي، اتجاه برمات24/1Sالمسرح، الغزل الحلقي الممشط، الغزل ذو الطرف المفتوح من نمرة (
 Singleتریكو اللحمة بتركیب نسجي سنجل جرسیة  ). ثم إنتاج خمسة عینات من أقمشة2.5معامل برم (

Jersey) 1×1، وخمسة عینات أخرى من أقمشة تریكو اللحمة بتركیب نسجي ریب(Rib   على ماكینات تریكو
اللحمة الدائریة من الخیوط السابقة، وقد تمت مجموعة من المعالجات األولیة الرطبة على كال من أقمشة تریكو 

، ثم إجراء Bleaching، عملیة التبیض الكامل Scouringتجة وھي : الغلیان في قلوي اللحمة الدائریة المن
مجموعة من االختبارات المعملیة لكال منھما وھي : مقاومة األقمشة لالنفجار (كیلو بسكال)، وزن المتر المربع 

ثم مقارنة نتائج االختبارات  د)، امتصاص الماء (%). من/2قدم/3)، ُسمك األقمشة (ملم)، نفاذیة الھواء (قدم2(جم/م
السابقة بین التركیب النسجیة المستخدمة طبقا ألسالیب غزل الخیوط المختلفة في شكل أعمدة بیانیة، ودراسة مدى 
أثر كال من أسالیب الغزل المختلفة من جانب، وكذا التراكیب البنائیة النسجیة من جانب آخر على كال من الخواص 

ً لخاصیة الراحة الفسیولوجیة والتي تتمثل في  الفیزیقیة والمیكانیكیة ألقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة تحقیقا
الراحة الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة للجسم. وقد توصل البحث بالتحلیل والتقییم والمقارنة إلى وجود 

ً في كال من الخواص الفیزیقیة والمیكانیكیة لكال م ن أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة اختالفات واضحة تماما
ً بأسالیب الغزل الحدیثة تحقق مستویات متفاوتة من الراحة الفسیولوجیة في كال من  بتراكیب نسجیة مختلفة ارتباطا

  أقمشة تریكو اللحمة الدائریة.
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Introduction  
ن  ناف القط ار أص ي باختی ً یوص ا المي حالی اه الع ى إن االتج یر إل نش
زات  ذا التجھی جي، وك ب النس ب والتركی زل المناس لوب الغ وأس
ا  ودة طبق الي الج جي ع تج نس ى من ول عل ة للحص بة للخام المناس

امالت التجھ تجیب لمع تخدامھ ویس ة اس ول لطبیع ائي للحص ز النھ ی
ناعة الغزل  ة للمساھمة في حل بعض مشاكل ص على صفات عالمی
والنسیج على المستوى المحلي من جانب، والحصول على الخواص 
تج  ة المن الي تكلف غیل وبالت ة التش اض تكلف ع انخف ة م ى لألقمش المثل
ي  ة ف ة الحدیث د لعبت األسالیب التكنولوجی النھائي من جانب آخر. وق

ال إن ة مج ة الفائق را لألھمی ً نظ ا ً ھام ة دورا وط المغزول اج الخی ت
ب  ة تركی ودة وطبیع ى ج ا عل ة من حیث أثرھ ألسالیب الغزل الحدیث
ل  تالف مراح را الخ عارھا نظ ض أس ذلك خف ة، وك وط المنتج الخی
ائي نظرا  تج النھ تخدام المن ة اس ع طبیع ا یتناسب م ا وأیضا بم إنتاجھ

ة والكیم واص الفیزیقی تالف الخ ة الخ ة والطبیعی ة والمیكانیكی یائی
ة  والجمالیة ألسالیب الغزل المختلفة. لذلك كان من الضروري محاول
ذه  ي ھ اوت ف تغالل التف ي الس ي وتجریب وم علم ى مفھ ول إل الوص
ائي  تج نھ ى من ول عل ة للحص زل الحدیث الیب الغ ین أس واص ب الخ
ن  ة م زل الحدیث الیب الغ ا ألس عر لم ودة والس ن الج ال م ي ك ز ف ممی
ة  وزن، وقابلی مك، وال ة لألقمشة (سُ تأثیر كبیر على الخواص الوظیفی
د  ة التجع ة (مقاوم واص الجمالی ن الخ ال ع ة) فض اك لألقمش االحتك
ة  ة لألقمش ذلك التغیرات الحادث ة)، وك ة، والملمس والمظھری الكرمش
ة  ق الراح جي یحق تج نس من من ا یض ز بم ات التجھی د عملی بع

تخدم ة للمس یولوجیة التام ى  الفس وق عل ب، ویتف ن جان ائي م النھ
  الخیوط الصناعیة في الخواص الجمالیة من جانب آخر .  

ي  ل ف ي تتمث ة والت ر الراح ق عنص ة تحق اج أقمش ى إنت اج إل فاالحتی
یة  ة والنفس ة والحركی یة والحراری یولوجیة والحس ة الفس الراح
ذا  ب لھ ي األنس ة ھ ة الدائری و اللحم ة تریك د وأقمش ة تتزای والمظھری

ة، ال ى الرجوعی درة عل ة والق یة المطاطی ن خاص ا م ا لھ رض لم غ
ا  ة ولھ د الحرك ھل عن ة أس مح بحری ي تس ة فھ ة التام ذلك المرون وك

ى  م إل ن الجس ة م ال الرطوب ة انتق ن عملی ھل م ا یس د مم س جی ملم
كل  د بمعامل برم منخفض في ش الخارج فھي تتركب من خیط واح

ائي یجعل Loopsعراوي  ب بن ي تركی ة ف ة متداخل ة المطاطی ا عالی ھ
س  ً للمالب دا ة ج تخدام ومالئم ائعة االس ذا ش واء، ولھ دة للھ ذه جی ومنف
اج  ھولة اإلنت ى س افة إل ذا باإلض ة ھ س الداخلی یة والمالب الریاض
لوب  عیرات وأس وع الش روف أن ن ن المع ل وم ة األق الي التكلف وبالت
ة  وع المعالج جي ون ب النس زل) والتركی لوب الغ یط (أس ب الخ تركی

ة وال یة الراح ى خاص ؤثر عل ي ت ل الت م العوام ن أھ ز م تجھی
ة  ي األقمش یة ف ة والنفس ة والحركی یة والحراری یولوجیة والحس الفس

.ً   عموما
Statement of the problem  

تعدد أسالیب غزل الخیوط الحدیثة والتي تُنتج خیوط  - 1
بمواصفات وخواص مختلفة، وكذا تعدد مراحل وتكالیف 

لذا البد من تقنین ھذه الخیوط طبقا لطبیعة استخدام  إنتاجھا
كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب 

) األمر الذي یؤدي إلى توفیر الوقت وانخفاض التكلفة 1×1(
وزیادة اإلنتاج وینعكس على الخواص المختلفة للراحة 

 الفسیولوجیة، وكذا وجودة وتكلفة المنتج النھائي.
ختیار أسلوب غزل الخیوط التي تناسب كال من أقمشة ا - 2

) تستند 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب (
بدورھا على االجتھاد الشخصي (مما یَضر بالمنتج النھائي 
من حیث الجودة والتكلفة النھائیة والراحة الفسیولوجیة 

قة للمستخدم) دون الرجوع إلى معاییر علمیة وتجریبیة دقی
تساھم في تفعیل األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في مجال إنتاج 

 الخیوط القطنیة.
ندرة الدراسات التجریبیة والتحلیلیة المقومة لكال من أقمشة  - 3

) وما 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب (
یتصل بھا من خواص فیزیقیة ومیكانیكیة وجمالیة متعلقة 

ثة للخیوط لتحقیق الراحة الفسیولوجیة بأسالیب الغزل الحدی
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 بصورھا المختلفة للمستخدم النھائي.
Significance  

تقدیم بحث علمي ومرجعي ألفضل أسالیب غزل الخیوط  - 1
الحدیثة بما یتناسب مع طبیعة التركیب البنائي ألقمشة تریكو 

)، ودراسة 1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب (
یسھم بھ في الحصول على أعلى درجات الراحة  مدى ما

 الفسیولوجیة للمستخدم النھائي.
التحلیل والتقییم والمقارنة بین الخواص الفیزیقیة والمیكانیكیة  - 2

والجمالیة ألقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، 
) المنتجة من أسالیب غزل مختلفة لتحقیق 1×1الریب (

م مما یُحسن من خواص األداء الراحة الفسیولوجیة للجس
الوظیفي من جانب، ویخفض تكالیف اإلنتاج ویُحسن كفاءة 
التشغیل وكذا جودة المنتج النھائي (األداء الجمالي) من جانب 

 آخر.
مسایرة ركب التقدم العلمي والعالمي في التكنولوجیا التطبیقیة  - 3

الحدیثة لغزل الخیوط القطنیة إلكساب األقمشة المنتجة 
فیزیقیة ومیكانیكیة وجمالیة جدیدة ومتطورة تفوق خواص 

 األلیاف الصناعیة.
Objectives  

ً للراحة  - 1 تحدید أفضل أسالیب غزل الخیوط الحدیثة تحقیقا
الفسیولوجیة في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل 

) من خالل كال من الخواص الوظیفیة 1×1جرسیة، الریب (
والحراریة والملمسیة والنفسیة والمظھریة دون  والحركیة

التأثیر على الخواص الفیزیقیة والمیكانیكیة لألقمشة المنتجة، 
والذي ینعكس بدوره على الجانب االقتصادي في إنتاج أقمشة 

 تریكو اللحمة الدائریة.
تحدید أفضل تركیب نسجي بنائي في كال من أقمشة تریكو  - 2

ً للراحة 1×1یة، الریب (اللحمة الدائریة السنجل جرس ) تحقیقا
الفسیولوجیة للجسم باستخدام أسالیب الغزل المختلفة للخیوط 
مما یزید من تحقیق التمیز والتفرد في كال من جودة وتكلفة 
المنتج النھائي ویسھم بصورة كبیرة في العملیة التسویقیة من 
جانب، ویحقق األداء الوظیفي والجمالي للمنتج النھائي من 

 ب آخر.جان
دراسة مدى تأثیر التغیر في عوامل التركیب البنائي لكال من  - 3

الخیوط طبقا ألسالیب الغزل المختلفة، وكذا أقمشة تریكو 
) على خواص 1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب (

الراحة الفسیولوجیة للجسم مما یساعد على التحكم في ھذه 
اصیة والوصول لقیاس العوامل أثناء اإلنتاج لتحسین ھذه الخ

 محدد لھا.
 Hypothesis  

یفترض البحث أن اختالف التركیب البنائي للخیوط القطنیة المنتجة 
من أسالیب غزل مختلفة، وكذا اختالف المراحل التحضریة لكل 
أسلوب یؤثر على كال من خواص الخیط الناتج من جانب، وعلى 

ي ألقمشة تریكو اللحمة كال من خواص التركیب البنائي النسج
) من جانب آخر. األمر الذي 1×1الدائریة (السنجل جرسیة، الریب 

ینعكس على تحقیق خواص الراحة الفسیولوجیة للجسم والتي تتمثل 
في الراحة الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة والمظھریة في 
 األقمشة المنتجة، ویجعلھا تتفوق بصورة على األقمشة المنتجة من

  الخیوط الصناعیة. 
Delimitations 

إنتاج عینات من كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة بتركیب 
) 1×1نسجي سنجل جرسیة، وأخرى بتركیب نسجي ریب (

باستخدام أسالیب الغزل الحدیثة وھي : الغزل المدمج المسرح 
ستخدام (باستخدام سلندر أمامي مجوف)، الغزل المدمج الممشط (با

سلندر أمامي مجوف)، الغزل الحلقي المسرح، الغزل الحلقي 

الممشط، الغزل ذو الطرف المفتوح، لدراسة مدى تأثیر كال من 
أسالیب الغزل المختلفة، وكذا التراكیب البنائیة لألقمشة على تحقیق 
خواص الراحة الفسیولوجیة في كال من أقمشة تریكو اللحمة 

  الدائریة.
Methodology  

  یتبع البحث المنھج التجریبي التحلیلي.
   :  Theoretical Frame Workاالطار النظري  - 1
  : Yarn Spinning Methodsأسالیب غزل الخیوط  1- 1

داث  ا إح ن خاللھ تم م ي ی ة الت ا العملی ي أنھ زل عل ة الغ رف عملی تع
ات  اء برم ق إعط ن طری بعض ع ھا ال ع بعض عیرات م ك للش تماس

وط المنتجة للشعیر ة شروط في الخی وافر ثالث ات المسحوبة بحیث یت
تم فیھا  ة ی وة الشد. فھي آخر مرحل ة، ق ھي : االستمراریة، االنتظامی
ائي  ب النھ ا الترتی تم فیھ ث ی ھ حی راد إنتاج یط الم ى الخ ول عل الحص
ث  ھ بحی وعة ل فات الموض ب المواص یط حس ل الخ عیرات داخ للش

ة والم ھ الطبیعی ع خواص ق م تخدامھ تتواف ة اس م طبیع ة وتالئ یكانیكی
 ً وط المنتجة ارتباطا والغرض الذي أنتج من أجلھ، وترتبط جودة الخی
ة  واص األقمش د خ ذلك تعتم تخدم، وك زل المس لوب الغ ً بأس ا وثیق
یط والتي  ب الخ ل أھمھا أسلوب تركی ده عوام ي ع ة عل بصورة عام

ة ك ة المنتج وط واألقمش ن الخی ال م واص ك ى خ دورھا عل ؤثر ب ا ت م
  یلي :

  :Ring Spinning الغزل الحلقي  - 1
یعتبر أسلوب الغزل الحلقي بنوعیة أقدم أسلوب لغزل كال من 
الخیوط المسرحة (التي لم تمر بمرحلة التمشیط قبل مرحلة 
السحب)، والخیوط الممشطة (التي تم تمشیطھا قبل مرحلة 
 السحب)، وھو العملیة التي تلي مرحلة البرم لذلك یعتبر المرحلة

)، حیث 1النھائیة إلنتاج كال من الخیوط المسرحة والممشطة شكل (
یتم سحب المبروم إلى نمرة الخیط المطلوبة وإعطاء الشعیرات 
البرمات الالزمة التي تعمل على ضغط الشعیرات نحو بعضھا 
البعض في اتجاه متعامد على محور الخیط المنتج مما یكسبھ قوة شد 

البرمات المعطاة للخیط/ وحدة  عالیة والتي تتوقف على عدد
وتعتمد الفكرة القیاس، ویتم لف الخیط الناتج على بوبینات غزل، 

: التحكم في مجموعة من  على األساسیة ألسلوب الغزل الحلقي
الشعیرات المكونة للخیط في منطقة السحب على ماكینة الغزل 

ا لتكوین حزمة متوازیة من الشعیرات تبدأ في االلتفاف حول بعضھ
عند الخروج من السلندر األمامي لتكوین الخیط المطلوب إنتاجھ.                                              

                                                                                                                           

  
  كینة الغزل الحلقي.) مردن واحد من ما1شكل (

من أفضل أسالیب الغزل وتتلخص ممیزات الغزل الحلقي في أنھ : 
المستخدمة إلنتاج الخیوط الرفیعة ویتحقق ذلك من خالل ھندسة 

وتتلخص عیوب الغزل اختیار الشعیرات المناسبة لعملیة الغزل، 
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) الذي 2وجود مثلث الغزل بشكلھ التقلیدي شكل (الحلقي في : 
لسبب في عدم السیطرة على جمیع الشعیرات الخارجة یعتبر ھو ا

من جھاز السحب وفقد بعضھا على ھیئة شعیرات متطایرة، كما 
تتعرض الشعیرات في مثلث الغزل لشد غیر متساوي مما یؤدي إلى 
احتمال زیادة عدد المناطق السمیكة والرفیعة في الخیط الناتج، 

مع بروز بعض  وعدم مساھمة جمیع الشعیرات في تركیب الخیط
نھایات الشعیرات على ھیئة تشعیر على سطح الخیط مما یؤدي إلى 

  ضرورة إتمام عملیة الحریق مما یؤدي إلى ارتفاع التكلفة.   
  : Compact Spinningالغزل المدمج  - 2

ل  رن الحالي كجی ن الق د األخیر م ظھر أسلوب الغزل المدمج في العق
رحة ة مس وط قطنی اج خی ى إنت د ساعد عل ن  جدی وممشطة أیضا ولك

اتج،  الخیط الن ب الشعیرات ب ة نظرا لتحسن ترتی د بجودة عالی وتعتم
زل المدمج ي  على : الفكرة األساسیة ألسلوب الغ إحكام السیطرة عل

الشعیرات الخارجة من جھاز السحب وتوجیھھا ودمجھا جھة محور 
الخصلة وضغطھا بضم الشعیرات مع بعضھا عن طریق تعریضھا 

واء  لعملیة شفط ة ھي :  Air suctionھ باستخدام أربع طرق مختلف
وف امي مج لندر أم تخدام س دمج باس زل الم دمج  - الغ زل الم الغ

ي المنتصف وب ف وي بثق الغزل المدمج باستخدام  - باستخدام سیر عل
ف ي المنتص وب ف فلي بثق یر س ورة  - س تخدام ماس دمج باس زل الم الغ

  سیج شبكي.مجوفة ذات مقطع بیضاوي علیھا سیر سفلي من ن
ي :  دمج ف زل الم زات الغ تلخص ممی زل وت ث الغ م مثل ل حج تقلی

كل ( ً ش دا رة ج ة كبی ض 2بدرج ي بع ً ف ا ى نھائی ى تالش ) حت
عیرات  ى الش ات مباشرة عل الي أمكن إدخال البرم التصمیمات، وبالت
اء ظاھرة شرود  ة، واختف ة إیجابی از السحب بطریق ن جھ الخارجة م

ور الخ ن مح ً ع دا عیرات بعی ن الش ع تَحس ً م دا رة ج ة كبی یط بدرج
ع  اھمة جمی رة، ومس ة كبی اتج بدرج یط الن ة الخ ي مظھری ح ف واض

یط ب الخ ي تركی یرة ف ة والقص عیرات الطویل ل  الش ى تقلی ا أدى إل مم
یط  ریح والتمش ة التس ن مرحل ال م وادم ك ب ع اض ، Noilنس انخف

وب  ة،  IPIالعی اكن الرفیع ي (األم ل ف ي تتمث وط والت ي الخی ف
د واألماك وط  ،Neps)ن السمیكة، والعُق ة الخی ادة انتظامی الي زی وبالت

اع  بة انتف ذا نس اك، وك یط لالحتك ة الخ ادة مقاوم ة، وزی المدمج
ل  Post-Spinningالمراحل التي تلي مرحلة الغزل المدمج  ا یقل مم

  من تكلفة المنتج النھائیة.

 
  من الغزل المدمج والغزل الحلقي.) الفرق بین حجم مثلث الغزل وحركة الشعیرات في كال 2شكل (

وتُنتج كال من خیوط الغزل المدمج، الغزل الحلقي بأسلوبین 
مختلفین ھما : الخیوط المسرحة أو الخیوط الممشطة، والفرق 
بینھما یكمن في إجراء عملیة التمشیط قبل إجراء عملیة السحب 

د بالنسبة للخیوط الممشطة، والتي یكون لھا بالغ األثر في : فر
شعیرات شریط التسریح (الكرد) والعمل على استقامتھا، تنظیم 
وتوازي الشعیرات في اتجاه واحد موازي للمحور الطولي للشریط 
مما یحسن من مظھریة الخیط الناتج ویقلل من درجة التشعیر، وكذا 
االستفادة بأطراف الشعیرات في المقطع العرضي للخیط مما یزید 

ة ویساعد في الحصول على خیوط ذات من قوة شد الخیوط الممشط
ً  Nepsدرجة عالیة من اللمعان، فصل العقد  والتخلص منھا نھائیا

والتي تقلل من درجة المظھریة في الخیوط، وكذا التخلص من نسبة 
حسب درجة التمشیط لیزداد متوسط  Noilمن الشعیرات القصیرة 

الرفیعة  الطول الفعال في الشعیرات مما یساعد على إنتاج الخیوط
ً، وبالتالي فإن نفس النمرة لكال من لخیوط الممشطة والمسرحة  جدا
لھا العدید من االختالفات في كال من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة 

والمیكانیكیة والطبیعیة ھذا باإلضافة إلى تكلفة وزمن اإلنتاج لكال 
  منھما.
وح  - 3 زل ذو الطرف المفت  Open- End Spinningالغ

:  
ذا مي ھ ذى  س ذي یُغ عیرات ال رف الش م ألن ط ذا االس لوب بھ األس

كل ( زل ش ة الغ ا 3لماكین ع فیھ ة ینقط ى درج تح إل حب ویُف ) یُس
ا  ة ونقلھ ریط التغذی ن ش عیرات ع ل الش ك بفص تمراره، وذل اس

دوار زل ال ة الغ ي علب ا ف ة   Rotorوتكثیفھ رة المطلوب ى النم حت
دویرھا عل یط وت روج الخ اء خ ات أثن ا البرم ر وإعطاءھ ي بك

ة والخیط  ین الشعیرات المغذی اسطواني أو مخروطي فتتكون فجوه ب
ون،  وحالمتك رف المفت زل ذو الط یة للغ رة األساس ي الفك ذه ھ ، وھ

و الحال في كال  وعلى ذلك فال یوجد استمرار للطرف المغذي كما ھ
و بذلك یتبع أسلوب الغزل غیر  من الغزل الحلقي والغزل المدمج فھ

تمر رف   Dis- Continuousالمس الغزل ذو الط مي ب ذا س ولھ
  المفتوح. 

  
  ) وحدة واحدة بماكینة الغزل ذو الطرف المفتوح.3شكل (



222 An optimum modern spinning methods achieving physiological comfort in circular weft knitting fabrics 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 4Octob019 
 

ي :  وح ف رف المفت زل ذو الط زات الغ تلخص ممی ة وت ادة اإلنتاجی زی
ونقص تكالیف اإلنتاج نتیجة االستغناء عن ثالث مراحل من مراحل 

رم، الغز زل (الب ة الغ ا في مرحل زل ودمجھ دمج، الغ ي أو الم ل الحلق
زل ذو  ة الغ ة ماكین تم تغذی ث ی حب حی ة الس ا مرحل دویر) وأحیان الت
ن  ة التسریح (الكرد) أو بشریط م وح بشریط من مرحل الطرف المفت
طواني  ي أو اس ون مخروط ى ك یط عل روج الخ حب وخ ة الس مرحل
ن  ال م ة بك ك مقارن دویر وذل ة الت ى مرحل ة إل رة دون الحاج مباش

زل ال لوب الغ زل ذو أس لوب الغ ا أن أس دمج، كم زل الم ي والغ حلق
اج  ة إنت افس للغزل الحلقي في حال و األسلوب المن وح ھ الطرف المفت
ن یحل محل الغزل  و ل ذلك فھ النمر المسرحة السمیكة والمتوسطة ول
تالف أسلوب تركیب الخیط  د نظرا الخ الحلقي حتى على المدى البعی

الي خواصھ، كما یتمی ز الغزل ذو الطرف المفتوح في الحالتین وبالت
م،  د/ كج دد العق اض ع ام، وانخف واص االنتظ ي خ ة ف ودة عالی بج
ا أن  اك، كم ة لالحتك ھ العالی عیر، ومقاومت ة التش اض درج وانخف
ا  ة، كم ة العوادم الناتج زل الحراري، وقل یة الع ع بخاص خیوطھ تتمت
ل  د، وتقلی وة الش ي ق ل ف تطالة، وأق ر اس ً، وأكث خما ر تض ا أكث أنھ

اج، اال ل اإلنت ار مراح عیرات الختص ى الش ة عل ادات الواقع جھ
اءة في  ل التجھیز، وأعلى كف وأفضل في امتصاص الصبغات ومحالی

  التشغیل في مراحل التالیة بمقارنة بخیوط الغزل الحلقي.
 Circular Weft Knittingأقمشة تریكو اللحمة الدائریة  2- 1

Fabrics :   
ة الدائ و اللحم ة تریك ر أقمش ر تعتب اني أكث ابكة) ث ة المتش ة (األقمش ری

د  ة المتعاشقة)، وق یج (األقمش د النس یوعا بع اج األقمشة ش الیب إنت أس
طرد  كل مض ة بش ة الدائری و اللحم ة تریك تعمال أقمش ال اس ع مج اتس
ة  دة األقمش افس وبش بحت تن ى أص رة حت نوات األخی ي الس ف

زات العدی واص والممی ى الخ ً إل ك أساسا ع ذل ا المنسوجة، ویرج دة لھ
ة  ر مالئم ة، وأكث ة العالی د والكرمشة، والمطاطی ھ التجع منھا : مقاوم
ى  افة إل تعمال باإلض ي االس یولوجیة ف ة الفس وفیر الراح ة ت ن ناحی م
اج، ومما أدى إلى تطور ھذه الصناعة أیضا  تعدد وتنوع طرق اإلنت
زل  الیب غ وع أس ور وتن ب، وتط ن جان ناعیة م وط الص ور الخی ظھ

وط الطبیعی ة الخی و اللحم ة تریك ا أن أقمش ر. كم ب آخ ن جان ة م

تج ناعمة  الدائریة تنتج بأشكال متنوعة في الملمس فمن الممكن أن تن
الملمس أو خشنة وبتركیب نسجي واسع أو ضیق العراوي شفافة أو 
ن  ة م درجات مختلف ا ب ن انتاجھ ا یمك ة كم ة أو ثقیل فافة خفیف ر ش غی

ة و ة قلیل تج بمطاطی ھا ین ة فبعض ة المطاطی ر بمطاطی بعض اآلخ ال
وع  ا : ن ل أھمھ دة عوام ى ع ك عل ف ذل ة ویتوق طة أو مرتفع متوس
یج  ونمرة الخیوط، وأسلوب الغزل وعدد البرمات/ وحدة القیاس، وج

  الماكینة المستخدمة (عدد اإلبر/ وحدة القیاس). 
ن  ة م د أو مجموع یط واح تخدام خ ة باس و اللحم ة تریك ون أقمش وتتك

ى ھی داخل عل وط تت راوي الخی ة ع ون Loopsئ ً لتك ا ابك مع ، وتتش
ي  األخرى والت ا ب ال منھ لة ك ة والمتص راوي األفقی ن الع ة م مجموع
راوي  ة الع ع مجموع ة م ة متداخل ي لألقمش اه العرض كل االتج تش
اه  كل االتج ي تش األخرى والت ا ب ال منھ ة ك یة المتعلق لة الرأس المتسلس

ة لتكنولوج ات الدقیق ن المتطلب ة، وم ولي لألقمش ة الط و اللحم ا تریك ی
ى  ت عل روة ثاب ول ع ى ط ة عل رورة المحافظ ة ض ة الحدیث الدائری
ذي وآخر على نفس  المغذي الواحد على مدى التشغیل، وبین كل مغ

  الماكینة ولذلك أھمیة كبیرة في مراقبة جودة األقمشة.
ة  1- 2- 1 و اللحم ة تریك جیة ألقمش ب النس  Knitting التراكی

Fabrics Structure:  
 :  Plain Jerseyة السادة الجرسی - 1

ادة  یة الس ر الجرس ة  Single Jerseyیعتب ب البنائی ط التراكی أبس
ذلك فھو  ھ، ل ة تكلفت ة لسھولة إنتاجھ وقل ة الدائری و اللحم ألقمشة تریك

كل ( ا بالش یوعا كم ً وش تعماال ر اس ھ 4األكث ة الوج مى بأقمش )، ویس
د ھ   Single Face Fabricsالواح تخدام وج تج باس و ین د فھ واح

ب  د التركی د، ویع لندر الواح ات ذات الس ى ماكین ة أي عل للماكین
ا،  ة وغیرھ ة والداخلی س الخارجی ة المالب ي ألقمش جي الرئیس النس
و  ة تریك جیة ألقمش ب النس ن التراكی ة م ذه النوعی زات ھ ن ممی وم

ة ة الدائری راوي  اللحم یقان ع ھ س ر فی اعم وتظھ طح ن ا ذات س : أنھ
ى شك دو عل ي تب ر  Vل حرف اإلبر والت ین یظھ ي ح وق بعضھا ف ف

ین والتي تشكل  في ظھر القماش رؤوس عراوي اإلبر وقواعد البالت
  أعمدة متداخلة من أنصاف دوائر. 

  
 ) وجھ وظھر أقمشة السنجل جرسیة بأسالیب الرسم التنفیذي المختلفة (التصویري والرمزي والخرائط الھندسیة).4شكل (

 Plain Jerseyجیرسیة السادة وتتلخص ممیزات أقمشة السنجل 
Fabrics ي ي  : ف ى وجھ جي عل ب النس ف للتركی ر مختل مظھ

ة األقمشة في االتجاه  ن الظھر)، مطاطی ھ یختلف ع ھ وج األقمشة (ل
ة  ً، األقمشة قابل ا ة في االتجاه الطولي تقریب العرضي ضعف المطاطی

واف د الح اف عن ك األقمشة  Curlsلاللتف ن ف ن  Unravels، یمك م
ا كال ال یل طولی ة التنس ایتین، قابلی ة،  Runsنھ ي األقمش ع ف د القط عن

.ً   سُمك األقمشة ضعف قطر الخیط المستخدم تقریبا
 : Rib Fabricsأقمشة الریب  - 2

تج باستخدام مجموعتین  أقمشة الریب من األقمشة المزدوجة التي تن
ة  لندر) ومجموع یة (الس طوانة الرأس ي األس ة ف ر مجموع ن اإلب م

ع اإلبر في آن واحد، أخرى في الصین یة األفقیة (الدایل)، وتعمل جمی

ون  بعض بحیث تك ر مواجھھ لبعضھا ال ون اإلبر غی ولذا یلزم أن تك
اإلبرة األفقیة بین إبرتین رأسیتین حتى ال یحدث تصادم بینھما وھو 

ر  ب لإلب ب الری مى بترتی ا یس ون  Rib Gatingم العراوي تتك ف
ي  یة الت ر الرأس ین اإلب ادل ب ة بالتب ر األفقی ھ واإلب راوي الوج تج ع تن

ن  ي م ود رأس ة عم ذه األقمش ر ھ ر. ومظھ راوي الظھ تج ع ي تن الت
ط  ر، وأبس راوي الظھ ن ع ي م ود رأس ھ عم ھ یلی راوي الوج ع

ب ( ي ری ب ھ ة الری جیة ألقمش ة النس ب البنائی كل 1×1التراكی ) ش
)، وھناك تنویعات عدیدة ألقمشة الریب المنتظمة وغیر المنتظمة 5(

ل  ب (مث ب (2×2: ری ذا، 3×2) أو ری ب ) وھك ة الری ز أقمش وتتمی
ا ر  عموم یة، وأكث ة الجرس ن أقمش ل م جي أثق ا النس أن تركیبھ : ب

ة  ن ماكین یط أدق م ب خ ة الری ب ماكین ا تتطل ة كم ر تكلف مكا، وأكث سُ
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  ختلفة (التصویري والرمزي والخرائط الھندسیة).) بأسالیب الرسم التنفیذي الم1×1) أقمشة الریب (5شكل (

  :  Comfortالراحة 3- 1
ً ومتعدد  ً ھاما مما ال شك فیھ أن خاصیة الراحة تُشكل موضوعا
المستویات في عالقاتھا المختلفة، ولھذا ظل المفھوم اإلجمالي لھا 
أحد الموضوعات الشائكة في مجال تصمیم األقمشة أو مراقبة 

لمالبس، وبشكل خاص ما یستخدم منھا في الجودة أو تصمیم ا
المجاالت ذات الطبیعة الخاصة. لھذا كان الدور األساسي 
للمتخصصین في تصمیم وإنتاج وقیاس جودة المنتجات عامة ھو 
تحدید المتطلبات الرئیسیة التي یتحتم على المنتج النھائي أن یفي بھا 

ً، وین ً ودقیقا طبق كل ھذا على أثناء األداء الوظیفي لھ أداًء تاما
متطلبات الشعور بالراحة أثناء ارتداء المالبس، وتعتبر خاصیة 
الراحة واحدة من المصطلحات الھامة التي لھا تعریفات متعددة 
ومنھا وأقربھا للتخصص : ھي المحاوالت التي من خاللھا یتم 
تقریب المسافة بین العالقة بین أنواع الشعیرات وبین التركیب 

من الخیوط واألقمشة المنتجة منھا وآثر ذلك عل تحقیق البنائي لكال 
وأھم العوامل التي تؤثر على خاصیة الراحة للمستخدم النھائي، 

كانتقال الرطوبة، العرق،  الراحة : عوامل فسیولوجیة ونفسیة
الھواء، الحرارة، وكذلك حالة الشخص النفسیة، ونوع نشاطھ، 

ب البنائي للخیط، نمرة تشمل نوع الخامة، التركی عوامل فیزیقیة
الخیط، التركیب البنائي النسجي، الملمس، الموضة، جودة اإلنتاج، 

  وتنقسم الراحة إلى :سھولة الحركة، سھولة االرتداء، 
ة  - 1  Thermal Physiologicalراحة فسیولوجیة حراری

Comfort : 
ویعتمد ھذا النوع من الراحة على مدى تأثر المالبس بالحرارة 

ھواء، ومدى تفاعل الجسم مع نوعیة األقمشة، لتحقیق والرطوبة وال
الراحة الفسیولوجیة الحراریة (ما ینشأ بین جلد االنسان وطبقة 
المالبس الداخلیة) فالبد وأن تكون معدالت الراحة الفسیولوجیة 

م، رطوبة نسبیة °2±م °35الحراریة تتراوح ما بین درجة حرارة 
نیة، وإدراك الراحة میل/ الثا 2±25%، سرعة ریاح %2 50±

الفسیولوجیة الحراریة یتوقف على انتقال الحرارة والرطوبة خالل 
األقمشة، ویجب أن تتمتع األقمشة بقدرة عالیة على العزل الحراري 

  الجید ونفاذیة بخار الماء وكذلك القدرة على االمتصاص.
 : Sensorial Comfortالراحة الشعوریة  - 2

مدى شعور االنسان بالراحة عندما وھذا النوع من الراحة یتعلق ب
تالمس األقمشة جلدة، ومن المعروف أن المشتري یحكم على 
صالحیة األقمشة من خالل ملمسھا، وذلك ألن ملمس األقمشة یؤثر 

  على راحة جسم المرتدي أثناء االستخدام.
م  - 3 ة للجس  Body-Movement Comfortالراحة الحركی

: 
الحركة وتقلیل العبء أو الحمل ھذا النوع من الراحة یتعلق بحریة 

على الجسم والحفاظ على شكل الجسم، فالمالبس المریحة یجب أال 
تعوق الحركة فعندما تعوق المالبس حركة األشخاص ینتج العبء 

ومن أھم والضغط المتزاید على الجسم مما یتسبب في عدم الراحة، 
 فیجب أن المرونة : - 1 شروط تحقیق الراحة الحركیة للجسم :

تتمتع أقمشة المالبس بالمرونة الكافیة، فعندما یتحرك االنسان فإن 
 - 2جلدة یتمدد وینكمش لذلك البد وأن تتوافق معھ األقمشة. 

%، واألقمشة 15فیجب أال تقل استطالة األقمشة عن  االستطالة :
التي تقل عن ذلك تًعد من األقمشة الصلبة، بینما التي تزید فإنھا من 

ة للتمدد، واألزیاء المفضلة تحتاج إلى استطالة ما بین األقمشة القابل
حیث یساھم  الوزن : - 3% حتى تتحقق الراحة المطلوبة. 25:15

  وزن الملبس في اإلحساس بالراحة من عدمھ. 
: الراحة الفسیولوجیة في األقمشة عامة  ونخلص مما سبق أن

في  تشتمل على خواص معقدة التوافق من كل النواحي، والتي تتمثل
: نوع الخامة، نوع وأطوال الشعیرات، أسلوب الغزل، نمرة الخیط، 
التركیب النسجي، أسلوب التنفیذ، نوع المعالجات، أسلوب التجھیز، 
اللون، وال یمكن أن نغفل تصمیم المالبس (الموضة) حتى ال تعوق 
الراحة الحركیة للجسم أو الھواء وتسمح باالتزان الحراري للجسم، 

إلحساس بالراحة أیضا من شخص آلخر طبقا للفروق كما یختلف ا
الفسیولوجیة (التشریحیة)، والسیكولوجیة (النفسیة)، وكذا التغیرات 
البیئیة المحیطة، فكل ھذه العوامل ال یمكن إغفالھا في تحقیق الراحة 

  بأنواعھا المختلفة في األقمشة بوجھ عام.
 Experimentalالتجارب العملیة واالختبارات المعملیة - 2

Work and Testing  :  
  :   Experimental Workالتجارب العملیة 1- 2

 ) وھو من القطن المصري طویل التیلة86تم استخدام قطن جیزة (
Long Staple Category  في إنتاج خمسة أنواع من الخیوط

باستخدام أسالیب الغزل الحدیثة وھي : الغزل المدمج المسرح 
وف)، الغزل المدمج الممشط (باستخدام (باستخدام سلندر أمامي مج

سلندر أمامي مجوف)، الغزل الحلقي المسرح، الغزل الحلقي 
قطن   )24/1Sالممشط، الغزل ذو الطرف المفتوح من نمرة (

)، ثم إنتاج خمسة 2.5، معامل برم ( (Z)إنجلیزي، اتجاه برمات
عینات من أقمشة تریكو اللحمة بتركیب نسجي سنجل جرسیة 

Single Jersey وخمسة عینات أخرى من أقمشة تریكو اللحمة ،
) على ماكینات تریكو اللحمة Rib  )1×1بتركیب نسجي ریب

الدائریة، وقد تمت مجموعة من المعالجات األولیة الرطبة على كال 
الغلیان في قلوي من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة وھي : 

Scouring دھنیة والزیوت للتخلص من المواد الشمعیة وال
والشوائب التي قد تكون عالقة باألقمشة، وجعل األقمشة جیدة 
االبتالل بالماء في جمیع أجزائھا بشكل منتظم مما یساعد على 
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 امتصاصھا للصبغات ومحالیل التجھیز والطباعة بشكل متجانس،
 Bleachingعملیة التبیض الكامل  وتحسن من ملمس األقمشة،

 ً  من األقمشة دون التأثیر على السلیلوز نفسھ إلزالة الشوائب نھائیا
وزیادة درجة نصاعتھا، وعدم تحولھا إلى اللون األصفر بمرور 

وكانت مواصفة الوقت، وكذا زیادة درجة االبتالل لألقمشة، 
  الماكینة المستخدمة كاآلتي :

 مواصفة ماكینة تریكو اللحمة (ماكینة التجارب العملیة): - 1

 نة تریكو اللحمة (ماكینة التجارب العملیة). ) مواصفات ماكی1جدول (
  تریكو لحمة دائریة نوع الماكینة
 ألمانیا بلد المنشأ

  Mayer MB4 الشركة المنتجة
  م2001  سنة الُصنع

  لفة/ الدقیقة 26  سرعة الماكینة 

 جیج الماكینة
 إبرة/ البوصة للتركیب النسجي سنجل جرسیة 24

 1×1نسجي ریب (إبرة/ البوصة للتركیب ال 20)

 بوصة 18  قطر السلندر بالبوصة 
 نوع واحد (أبر خطافیھ) نوع اإلبر

  مغذي 58  عدد المغذیات
  3.2  عدد المغذیات/ البوصة

  طول العروة
 ملم 1.25في أقمشة السنجل جرسیة 

  ملم 1.45) 1×1في أقمشة الریب (

 Fabric Testingنتائج اختبارات األقمشة المنتجة 2- 2
Results  :  

تمت جمیع االختبارات المعملیة على كال من أقمشة تریكو اللحمة 
) 1×1الدائریة المنتجة بالتركیب النسجي السنجل جرسیھ، ریب (

، ورطوبة 2±م °20في الجو القیاسي للمعمل في درجة حرارة 
طبقا للمواصفات القیاسیة وھي : مقاومة  2% ±65نسبیة 

 : BSوزن المتر المربع ، ISO : 13938-1/1999االنفجار
، ، نفاذیة  ISO : 5084/1996، سُمك األقمشة 5441/2002

 AATCC، وامتصاص الماءASTM, D 737/2004الھواء 
Test Method 22-2005  ، وكانت نتائج اختبارات كال من

) 1×1أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
  تي :المنتجة من أسالیب الغزل المختلفة كاآل

  ) المنتجة من أسالیب الغزل المختلفة.1×1) نتائج اختبارات كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (2جدول (

  م

نمرة 
الخیط 

بالترقیم 
  اإلنجلیزي

التركیب   أسلوب الغزل
  النسجي

مقاومة 
االنفجار 
(كیلو 
 باسكال)

الوزن 
  )2(جم/م

الُسمك 
  (ملم)

نفاذیة الھواء 
  د/2قدم/3قدم

امتصاص 
الماء 
(%)  

1  24/1S   حلقي مسرح  

سنجل 
  جرسیة

402.6  156.2  0.88  73.85  7.0  

2  24/1S   5.0  77.25  0.82  148.0  428.3  حلقي ممشط  

3  24/1S   5.5  76.10  0.95  154.3  414.7  مدمج مسرح  

4  24/1S   4.5  79.35  0.78  144.7  437.6  مدمج ممشط  

5  24/1S   8.5  78.10  0.92  158.1  391.8  طرف مفتوح  

6  24/1S   حلقي مسرح  

ریب 
)1×1(  

618.5  251.2  1.28  50.15  4.5  

7  24/1S   3.5  52.87  1.21  236.3  637.3  حلقي ممشط  

8  24/1S   4.0  51.25  1.39  248.1  629.7  مدمج مسرح  

9  24/1S   3.0  54.50  1.13  228.0  665.5  مدمج ممشط  

10  24/1S   5.5  53.75  1.34  254.3  596.2  طرف مفتوح  

 Results& Discussion  
العالقة بین أسلوب غزل الخیوط ومقاومة كال من أقمشة  - 1

) 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب (
 لالنفجار (كیلو باسكال) :

) أن كال من أقمشة تریكو 6یتضح من الرسم التخطیطي شكل (
) والمنتجة باستخدام 1×1جرسیة، ریب ( اللحمة الدائریة السنجل

الغزل المدمج الممشط حققت أعلى قیمة لمقاومة األقمشة لالنفجار 
(كیلو بسكال)، یلیھا األقمشة المنتجة باستخدام الغزل الحلقي 
الممشط، ثم األقمشة المنتجة باستخدام الغزل المدمج المسرح، ثم 

رح، وأقل قیمة لمقاومة األقمشة المنتجة باستخدام الغزل الحلقي المس

أقمشة تریكو اللحمة الدائریة لالنفجار (كیلو بسكال) كانت األقمشة 
المنتجة باستخدام الغزل ذو الطرف المفتوح، ویرجع ذلك إلى أن 
قوة شد الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل المدمج الممشط أعلى من 

قوة  قوة شد الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي الممشط أعلى من
شد الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل المدمج المسرح أعلى من قوة شد 
الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح أعلى من قوة شد 
الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل ذو الطرف المفتوح لنفس نمرة 

قطن إنجلیزي فزیادة قوة شد الخیط یزید من مقاومة  24/1Sالخیط 
  للحمة الدائریة لالنفجار (كیلو بسكال).كال من أقمشة تریكو ا
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یة، والریب ) رسم تخطیطي للعالقة بین أسلوب غزل الخیوط ومقاومة كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرس6شكل (

  ) لالنفجار (كیلو باسكال).1×1(
فالخیوط المنتجة بأسلوب الغزل المدمج الممشط تم إجراء لھا عملیة 
التمشیط والتي أزالت نسبة لیست بالقلیلة من كال من الشعیرات 

وكذا بعض الشوائب التي   Nepsالقصیرة والمیتھ والعائمة والعقد
، Noilفي عوادم التمشیط تكون عالقة بالشعیرات وكل ذلك یتمثل 

كما عملت على فرد شعیرات شریط التسریح (الكرد) والعمل على 
استقامتھا، تنظیم وتوازي الشعیرات في اتجاه واحد موازي للمحور 
الطولي للشریط، وكذا االستفادة بأطراف الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط مما یزید من قوة شد الخیوط الممشطة من جانب، 

ن أسلوب الغزل المدمج عمل على إحكام السیطرة علي كما أ
الشعیرات الخارجة من جھاز السحب و ودمجھا وتوجیھھا جھة 
محور الخصلة وضغطھا بضم الشعیرات مع بعضھا عن طریق 

باستخدام سلندر أمامي  Air suctionتعریضھا لعملیة شفط ھواء 
ً، ومسا ھمة مجوف، وتقلیل حجم مثلث الغزل بدرجة كبیرة جدا

جمیع الشعیرات في تركیب الخیط مما یؤدي إلى انخفاض العیوب 
IPI  في الخیوط والتي تتمثل في (األماكن الرفیعة، واألماكن

، وبالتالي زیادة انتظامیة الخیوط المدمجة Neps)السمیكة، والعُقد 
الممشطة من جانب آخر. األمر الذي یؤدي إلى زیادة مقاومة كال 

) 1×1مة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (من أقمشة تریكو اللح
والمنتجة من خیوط قطنیة باستخدام الغزل المدمج الممشط لالنفجار 

  (كیلو بسكال).
كما حققت كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، 

) والمنتجة باستخدام الغزل ذو الطرف المفتوح أقل قیمة 1×1ریب (
یلو بسكال)، ویرجع ذلك إلى اختالف لمقاومة األقمشة لالنفجار (ك

التركیب البنائي للشعیرات في ھذه الخیوط حیث أن الشعیرات عند 
تتجعد وتفقد استقامتھا وبذلك  Rotorتكثیفھا في علبة الغزل الدوار 

ً عن حالة كال من الغزل  فإن الطول الفعال للشعیرات یقل كثیرا
ضافة إلى تغذیة الحلقي والغزل المدمج بنوعیھما من جانب، باإل

ماكینة الغزل ذو الطرف المفتوح بشریط من مرحلة التسریح 
(الكرد) دون المرور بمرحل التمشیط والسحب والبرم من جانب 
آخر األمر الذي یقلل من قوة شد خیوط الغزل ذو الطرف المفتوح 
بدرجة كبیرة، وبالتالي أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة منھا 

  بنوعیھا. 
) 1×1ا أن أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة بأسلوب الریب (كم

حققت أعلى قیم لمقاومة األقمشة لالنفجار (كیلو بسكال) من 
نظیرتھا المنتجة بأسلوب السنجل جرسیة، ویرجع ذلك إلى اختالف 

) 1×1طبیعة التركیب البنائي النسجي لكال منھما فأقمشة الریب (
ي النسجي من عمود رأسي من عراوي تتمیز بأن تركیبھا البنائ

الوجھ یلیھ عمود رأسي من عراوي الظھر األمر الذي یجعل 

المسافات البینیة بین العراوي وبعضھا البعض في أقمشة الریب 
) أقل من المسافات البینیة بین العراوي وبعضھا البعض في 1×1(

 أقمشة السنجل جرسیة، وكلما قلت المسافات البینیة بین العراوي
وبعضھا البعض كلما زادت مقاومة أقمشة تریكو اللحمة الدائریة 
لالنفجار (كیلو بسكال) نتیجة لتماسك واندماج األقمشة ذات 

  المسافات البینیة القلیلة.
العالقة بین أسلوب غزل الخیوط ووزن كال من أقمشة  - 2

) 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب (
 ) :2(جم/م
) أن كال من أقمشة تریكو 7رسم التخطیطي شكل (یتضح من ال

) والمنتجة باستخدام 1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
الغزل ذو الطرف المفتوح حققت أعلى قیمة لوزن األقمشة 

)، یلیھا األقمشة المنتجة باستخدام الغزل الحلقي المسرح، ثم 2(جم/م
مسرح، ثم األقمشة األقمشة المنتجة باستخدام الغزل المدمج ال

المنتجة باستخدام الغزل الحلقي الممشط، وأقل قیمة في وزن كال 
 1×1من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب 

) كانت األقمشة المنتجة باستخدام الغزل المدمج الممشط، 2(جم/م
ویرجع ذلك إلى أن عملیة التمشیط في حالة الخیوط القطنیة المنتجة 

وب الغزل المدمج أزالت نسبة لیست بالقلیلة من كال من بأسل
وكذا بعض   Nepsالشعیرات القصیرة والمیتھ والعائمة والعقد

الشوائب التي تكون عالقة بالشعیرات وكل ذلك یتمثل في عوادم 
مقارنة بالغزل المدمج المسرح، كما أن أسلوب  Noilالتمشیط 

امیة الخیوط المنتجة الغزل المدمج الممشط عمل على زیادة انتظ
ً مقارنة بالغزل الغزل الحلقي بنوعیھ (الممشط،  بدرجة كبیرة جدا
والمسرح)، وكذا الغزل ذو الطرف المفتوح. نتیجة لتقلیل حجم 

ً، واختفاء التشعیر،  IPIتقلیل العیوب  مثلث الغزل بدرجة كبیرة جدا
كة، في الخیوط والتي تتمثل في (األماكن الرفیعة، واألماكن السمی

. األمر الذي قلل من وزن كال من أقمشة تریكو Neps)والعُقد 
) المنتجة 2) (جم/م1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، الریب (

  باستخدام الغزل المدمج الممشط مقارنة بباقي األسالیب األخرى.
كما حققت أقمشة تریكو اللحمة الدائریة بنوعیھا السنجل جرسیة 

باستخدام الغزل ذو الطرف المفتوح أعلى  ) والمنتجة1×1والریب (
) حیث أن عملیة نقل وتكثیف 2قیمة في وزن األقمشة (جم/م

 Rotorالشعیرات المفتحة بواسطة الھواء في علبة الغزل الدوار 
بماكینة الغزل ذو الطرف المفتوح حتى النمرة المطلوب إنتاجھا 

ة المنتجة یزید من وزن الوحدة الطولیة للخیوط الغزل لنفس النمر
مقارنة بباقي أسالیب الغزل األخرى األمر الذي ینعكس بصورة 
مباشرة على وزن كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل 
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  ).2(جم/م 1×1جرسیة والریب 

  
) 1×1ة الدائریة السنجل جرسیة، والریب () رسم تخطیطي للعالقة بین أسلوب غزل الخیوط ووزن كال من أقمشة تریكو اللحم7شكل (

  ).2(جم/م
) 1×1كما أن أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة بأسلوب الریب (

قیمة لوزن األقمشة من نظیرتھا المنتجة بأسلوب  حققت أعلى
السنجل جرسیة، ویرجع ذلك إلى اختالف طبیعة التركیب البنائي 

) تتمیز بأن تركیبھا 1×1النسجي لكال منھما فأقمشة الریب (
ً من أقمشة الجرسیة فھي تتركب من  ً وتماسكا النسجي أكثر اندماجا
عمود رأسي من عراوي الوجھ یلیھ عمود رأسي من عراوي الظھر 

األمر الذي یزید من وزن أقمشة تریكو اللحمة الدائریة الریب 
  ).2) مقارنة بأقمشة السنجل جرسیة (جم/م1×1(

الخیوط وسُمك كال من أقمشة العالقة بین أسلوب غزل  - 3
) 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب (

 (ملم) :

 
  ) (مم).1×1) رسم تخطیطي للعالقة بین أسلوب غزل الخیوط وسُمك كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب (8شكل (

) أن كال من أقمشة تریكو 8طي شكل (یتضح من الرسم التخطی
) والمنتجة باستخدام 1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (

الغزل المدمج المسرح حققت أعلى قیمة لسُمك األقمشة (ملم)، یلیھا 
األقمشة المنتجة باستخدام الغزل ذو الطرف المفتوح، ثم األقمشة 

قمشة المنتجة المنتجة باستخدام الغزل الحلقي المسرح، ثم األ
باستخدام الغزل الحلقي الممشط، وأقل قیمة في سُمك كال من أقمشة 

) (ملم) كانت 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
األقمشة المنتجة باستخدام الغزل المدمج الممشط، ویرجع ذلك إلى 
أن الغزل المدمج المسرح لم یمر بمرحلة التمشیط بمعنى أنھ یحتوي 

نسبة لیست بالقلیلة من كال من الشعیرات القصیرة والمیتھ  على
وكذا بعض الشوائب التي تكون عالقة   Nepsوالعائمة والعقد

بالشعیرات كما أن الشعیرات المكونة للشریط المسرح لیست على 
استقامة واحدة ولیست موازیة لبعضھا البعض وللمحور الطولي 

المدمج المسرح عمل على للشریط من جانب، كما أن أسلوب الغزل 
إحكام السیطرة على كل الشعیرات الخارجة من جھاز السحب 
ودمجھا وتوجیھھا جھة محور الخصلة وضغطھا بضم الشعیرات 

 Air suctionمع بعضھا عن طریق تعریضھا لعملیة شفط ھواء 
باستخدام سلندر أمامي مجوف وتقلیل حجم مثلث الغزل بدرجة 

ً، مما یعمل عل ى اختفاء ظاھرة التشعیر، ومساھمة جمیع كبیرة جدا
الشعیرات في تركیب الخیط من جانب آخر. األمر الذي یزید من 
سُمك خیوط الغزل المدمج المسرح (ملم) وبالتالي سُمك كال من 

(ملم)  1×1أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب 
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  مقارنة بباقي أسالیب الغزل األخرى.
الغزل المدمج الممشط أقل قیمة في سُمك كال من بینما حققت خیوط 

) (ملم)، 1×1أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
ویرجع ذلك إلى إتمام عملیة التمشیط والتي عملت على إزالة نسبة 
لیست بالقلیلة من كال من الشعیرات القصیرة والمیتھ والعائمة 

كون عالقة بالشعیرات وكذا بعض الشوائب التي ت  Nepsوالعقد
، كما عملت على فرد Noilوكل ذلك یتمثل في عوادم التمشیط 

شعیرات شریط التسریح (الكرد) والعمل على استقامتھا، تنظیم 
وتوازي الشعیرات في اتجاه واحد موازي للمحور الطولي للشریط 
من جانب، كما أن أسلوب الغزل المدمج الممشط عمل على إحكام 

لشعیرات ودمجھا وتوجیھھا جھة محور الخصلة السیطرة على ا
وضغطھا بضم الشعیرات مع بعضھا عن طریق تعریضھا لعملیة 

باستخدام سلندر أمامي مجوف األمر  Air suctionشفط ھواء 
ً ویقلل من سُمك خیوط  الذي یعمل على اختفاء ظاھرة التشعیر نھائیا

ل سُمك كال الغزل المدمج الممشط (ملم) من جانب آخر وبالتالي یق

) 1×1من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
  (ملم).

) 1×1كما أن أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة بأسلوب الریب (
قیم لُسمك األقمشة (ملم) من نظیرتھا المنتجة بأسلوب  حققت أعلى

السنجل جرسیة، ویرجع ذلك إلى اختالف طبیعة التركیب البنائي 
) 1×1جي لكال منھما فأقمشة تریكو اللحمة الدائریة الریب (النس

تتمیز بأنھا من األقمشة المزدوجة ذات الوجھین فتركیبھا النسجي 
عبارة عن عمود رأسي من عراوي الوجھ یلیھ عمود رأسي من 
عراوي الظھر بخالف أقمشة السنجل جرسیة ذات الوجھ الواحد 

ذي یزید من ُسمك أقمشة (الوجھ سیقان والظھر أقواس) األمر ال
مقارنة بأقمشة السنجل جرسیة  1×1تریكو اللحمة الدائریة ریب 

  (ملم).
العالقة بین أسلوب غزل الخیوط ونفاذیة الھواء في كال من  - 4

أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب 
 د :/2قدم/3) قدم1×1(

  
ي للعالقة بین أسلوب غزل الخیوط ونفاذیة الھواء في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ) رسم تخطیط9شكل (

   د./2قدم/3) قدم1×1والریب (
) أن كال من أقمشة تریكو 9یتضح من الرسم التخطیطي شكل (

) والمنتجة باستخدام 1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
حققت أعلى قیمة لنفاذیة الھواء  الغزل المدمج الممشط

د)، یلیھا األقمشة المنتجة باستخدام الغزل ذو الطرف /2قدم/3(قدم
المفتوح، ثم األقمشة المنتجة باستخدام الغزل الحلقي الممشط، ثم 
األقمشة المنتجة باستخدام الغزل المدمج المسرح، وأقل قیمة لنفاذیة 

د) كانت األقمشة /2قدم/3قدمالھواء في أقمشة تریكو اللحمة الدائریة (
المنتجة باستخدام الغزل الحلقي المسرح، ویرجع ذلك إلى أن عملیة 
التمشیط في حالة الخیوط المنتجة باستخدام الغزل المدمج أزالت 
نسبة لیست بالقلیلة من كال من الشعیرات القصیرة والمیتھ والعائمة 

لشعیرات وكذا بعض الشوائب التي تكون عالقة با  Nepsوالعقد
ً وكل ذلك یتمثل في عوادم التمشیط  ، Noilوالتخلص منھا نھائیا

وفرد شعیرات شریط التسریح (الكرد) والعمل على استقامتھا، 
وتنظیم وتوازي الشعیرات في اتجاه واحد موازي للمحور الطولي 
للشریط من جانب، كما أن أسلوب الغزل المدمج الممشط عمل على 

عیرات وتوجیھھا ودمجھا جھة محور إحكام السیطرة على الش
الخصلة وضغطھا بضم الشعیرات مع بعضھا عن طریق تعریضھا 

باستخدام سلندر أمامي مجوف  Air suctionلعملیة شفط ھواء 
ً، وزیادة  األمر الذي یعمل على اختفاء ظاھرة التشعیر نھائیا
ً مقارنة بالغزل الحلقي  انتظامیة الخیوط المنتجة بدرجة كبیرة جدا
بنوعیھ (الممشط، والمسرح) نتیجة تقلیل حجم مثلث الغزل بدرجة 

،ً في الخیوط والتي تتمثل في  IPIوتقلیل العیوب  كبیرة جدا

األمر الذي  Neps)(األماكن الرفیعة، واألماكن السمیكة، والعُقد 
یزید من نفاذیة الھواء في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة 

المدمج الممشط حیث أن درجة التشعیر في  المنتجة باستخدام الغزل
الخیوط أقل ما یمكن مقارنة بأسالیب الغزل األخرى، وبالتالي فإن 

) 1×1كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
المنتجة من خیوط الغزل المدمج الممشط تكون درجة نفاذیتھا 

  د)./2قدم/3للھواء عالیة (قدم
الغزل الحلقي المسرح أقل قیمة لنفاذیة الھواء في  بینما حققت خیوط

) 1×1كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
د)، ویرجع ذلك إلى أن الغزل الحلقي المسرح لم یمر /2قدم/3(قدم

بمرحلة التمشیط بمعنى أنھ یحتوي على نسبة لیست بالقلیلة من كال 
وكذا بعض   Nepsالعائمة والعقدمن الشعیرات القصیرة والمیتھ و

الشوائب التي تكون عالقة بالشعیرات كما أن الشعیرات المكونة 
للشریط المسرح لیست على استقامة واحدة ولیست موازیة لبعضھا 
البعض وللمحور الطولي للشریط، ووجود مثلث الغزل بشكلھ 
التقلیدي الذي یعتبر ھو السبب في عدم السیطرة على جمیع 

ت الخارجة من جھاز السحب مما ینتج عنھ خیط مسرح الشعیرا
ً. األمر الذي  یظھر بھ التشعیر على سطح الخیط بدرجة كبیرة جدا
یعوق من نفاذیة الھواء في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة 

د) مقارنة بأسالیب الغزل /2قدم/3) (قدم1×1السنجل جرسیة، ریب (
  األخرى.

) 1×1ة الدائریة المنتجة بأسلوب الریب (كما أن أقمشة تریكو اللحم
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د) من نظیرتھا المنتجة /2قدم/3قیم لنفاذیة الھواء (قدم حققت أقل
بأسلوب السنجل جرسیة، ویرجع ذلك إلى اختالف طبیعة التركیب 

) تتمیز بأن تركیبھا 1×1البنائي النسجي لكال منھما فأقمشة الریب (
ً واندم ً من أقمشة السنجل البنائي النسجي أثقل وأكثر سُمكا اجا

جرسیة، فھي تتركب من عمود رأسي من عراوي الوجھ یلیھ عمود 
رأسي من عراوي الظھر مما یقلل من المسافات البینیة بین 
العراوي وبعضھا البعض بخالف أقمشة تریكو اللحمة الدائریة 

السنجل جرسیة الرقیقة والمسافات البینیة الواسعة بین العراوي 
األمر الذي یقلل من نفاذیة الھواء في أقمشة تریكو وبعضھا البعض 

) مقارنة بأقمشة تریكو اللحمة الدائریة 1×1اللحمة الدائریة الریب (
  د)./2قدم/3السنجل جرسیة (قدم

العالقة بین أسلوب غزل الخیوط وامتصاص الماء في كال  - 5
من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب 

)1×1:% ( 

  
) رسم تخطیطي للعالقة بین أسلوب غزل الخیوط وامتصاص الماء في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، 10شكل (

  ) %.1×1والریب (
) أن كال من أقمشة تریكو 10یتضح من الرسم التخطیطي شكل (

تجة باستخدام ) والمن1×1اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب (
الغزل ذو الطرف المفتوح حققت أعلى قیمة المتصاص الماء (%)، 
یلیھا األقمشة المنتجة باستخدام الغزل الحلقي المسرح، ثم األقمشة 
المنتجة باستخدام الغزل المدمج المسرح، ثم األقمشة المنتجة 
باستخدام الغزل الحلقي الممشط، وأقل قیمة المتصاص الماء (%) 

) 1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب ( في أقمشة
كانت األقمشة المنتجة باستخدام الغزل المدمج الممشط، ویرجع ذلك 
إلى أن خیوط الغزل ذو الطرف المفتوح تتمیز بكثافة أقل وحجم 
نوعي أكبر لما تتمیز بھ من خاصیة التضخم وذلك نتیجة لتكثیف 

بماكینة الغزل ذو الطرف  Rotorالشعیرات في علبة الغزل الدوارة 
المفتوح مما یجعل الشعیرات مشدودة في قلب الخیط مقارنة 
بأسالیب الغزل األخرى التي لھا نفس النمرة، وھذه المیزة تزید من 
قدرة خیوط غزل الطرف المفتوح على امتصاص الماء (%) 
وبالتالي كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، ریب 

)1×1.(  
بینما حققت خیوط الغزل المدمج الممشط أقل قیمة المتصاص الماء 
(%) في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، 

)، ویرجع ذلك إلى إجراء عملیة التمشیط لخیوط الغزل 1×1ریب (
المدمج والتي عملت على فرد شعیرات شریط التسریح (الكرد) 

وتوازي الشعیرات في اتجاه واحد  والعمل على استقامتھا، تنظیم
والتخلص منھا  Nepsموازي للمحور الطولي للشریط، فصل العقد 
ً، وكذا التخلص من الشعیرات القصیرة  من جانب، كما  Noilنھائیا

أن أسلوب الغزل المدمج الممشط عمل على إحكام السیطرة على 
الشعیرات ودمجھا وتوجیھھا جھة محور الخصلة وضغطھا بضم 

 Airعیرات مع بعضھا عن طریق تعریضھا لعملیة شفط ھواء الش
suction  باستخدام سلندر أمامي مجوف األمر الذي یعمل على

ً والتقلیل من نسبة امتصاص الماء (%)  اختفاء ظاھرة التشعیر نھائیا
في كال من أقمشة تریكو اللحمة الدائریة بنوعیھا السنجل جرسیة، 

  ) من جانب آخر.  1×1ریب (

) 1×1أن أقمشة تریكو اللحمة الدائریة المنتجة بأسلوب الریب ( كما
قیم المتصاص الماء (%) من نظیرتھا المنتجة بأسلوب  حققت أقل

السنجل جرسیة، ویرجع ذلك إلى اختالف طبیعة التركیب البنائي 
) تتمیز بأن تركیبھا 1×1النسجي لكال منھما فأقمشة الریب (

ً وان ً من أقمشة السنجل جرسیة، فھي النسجي أثقل وأكثر سُمكا دماجا
تتركب من عمود رأسي من عراوي الوجھ یلیھ عمود رأسي من 
عراوي الظھر مما یقلل من المسافات البینیة بین العراوي وبعضھا 
البعض األمر الذي یقلل من نسبة امتصاص الماء (%) في أقمشة 

اللحمة ) مقارنة بأقمشة تریكو 1×1تریكو اللحمة الدائریة الریب (
  الدائریة السنجل جرسیة.

4Research Results 
مما سبق فقد كان ألسالیب غزل الخیوط القطنیة المختلفة سواء 

الحلقي  - الحلقي المسرح - المدمج الممشط - (المدمج المسرح
ً على  - الممشط ذو الطرف المفتوح) تأثیر مختلف وواضح تماما

میكانیكیة والجمالیة ألقمشة تریكو كال من الخواص الفیزیقیة وال
)، والتي 1×1اللحمة الدائریة سواء السنجل جرسیة أو الریب (

تنعكس بصورة مباشرة على خواص الراحة الفسیولوجیة 
(الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة) لكال من األقمشة المنتجة 

  كاآلتي : 
ة أو حققت أقمشة تریكو اللحمة الدائریة سواء السنجل جرسی - 1

) المنتجة من خیوط الغزل المدمج الممشط أعلى قیمة 1×1الریب (
في كال من مقاومة األقمشة لالنفجار (كیلو بسكال)، ونفاذیة 

د)، وأقل قیمة في كال من سُمك األقمشة /2قدم/3األقمشة للھواء (قدم
  ).2(جم/م(ملم)، ووزن األقمشة 

جرسیة أو  حققت أقمشة تریكو اللحمة الدائریة سواء السنجل - 2
) المنتجة من خیوط الغزل ذو الطرف المفتوح أعلى 1×1الریب (

)، وامتصاص األقمشة للماء 2قیمة في كال من وزن األقمشة (جم/م
  .(%)، وأقل قیمة في مقاومة األقمشة لالنفجار (كیلو بسكال)

حققت أقمشة تریكو اللحمة الدائریة سواء السنجل جرسیة أو  - 3
ن خیوط الغزل المدمج المسرح أعلى قیمة ) المنتجة م1×1الریب (
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 في سُمك األقمشة المنتجة (ملم).
حققت أقمشة تریكو اللحمة الدائریة سواء السنجل جرسیة أو  - 4

) المنتجة من خیوط الغزل الحلقي المسرح أقل قیمة 1×1الریب (
 د)./2قدم/3في نفاذیة األقمشة للھواء (قدم

سیة المنتجة من خیوط أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جر - 5
الغزل المدمج الممشط األعلى مستوى في تحقیق الراحة 
الفسیولوجیة (الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة) من أقمشة 

) لما لھا من مقاومة عالیة لالنفجار 1×1تریكو اللحمة الریب (
)، واألعلى 2(كیلو بسكال)، وأقل سُمك (ملم) وأخف وزن (جم/م

د)، وأقل امتصاص للماء (%)، ولھا /2قدم/3قدمنفاذیة للھواء (
تستعید شكلھا  ملمس ناعم وبالتالي مقاومة عالیة للتجعد والكرمشة

نظرا لطبیعة التركیب البنائي لھا مما یسھل من  ومظھرھا بسھولة
عملیة انتقال الرطوبة من الجسم إلى الخارج ولھذه األسباب فھي 

ً للراحة الفسیولوجیة في أكثر أقمشة تریكو اللحمة الدائریة تح قیقا
األقمشة المنتجة باإلضافة إلى سھولة وسرعة اإلنتاج وبأقل تكلفة 
ممكنھ یلیھا أقمشة تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة المنتجة 

 من خیوط الغزل الحلقي الممشط.
) والمنتجة من خیوط 1×1أقمشة تریكو اللحمة الدائریة الریب ( - 6

وح األقل مستوى في تحقیق الراحة الغزل ذو الطرف المفت
الفسیولوجیة (الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة) من أقمشة 
تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة فھي األقل مقاومة لالنفجار 
ً بعد خیوط الغزل المدمج المسرح  (كیلو بسكال)، واألكثر سُمكا

اص للماء )، واألعلى امتص2(ملم)، واألعلى واألثقل وزن (جم/م
ً في  (%)، كما أن طبیعة التركیب البنائي النسجي لھا أكثر اندماجا
وحدة القیاس من التركیب النسجي للسنجل جرسیة مما یقلل من 
عملیة انتقال الرطوبة من الجسم إلى الخارج وكذا نفاذیة األقمشة 

ً /2قدم/3للھواء (قدم د)، ولھذه األسباب فھي أقل األقمشة تحقیقا
فسیولوجیة یلیھا أقمشة تریكو اللحمة الدائریة الریب للراحة ال

 ) المنتجة من خیوط الغزل الحلقي المسرح.1×1(
القطن المصري یتمیز بممیزات جعلتھ من أفضل الخامات  - 7

ً فیما یتعلق بتحقیق الراحة الفسیولوجیة  الطبیعیة وأرخصھا ثمنا
(الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة) للجسم في كثیر من 

 المنتجات النسجیة الھامة الداخلیة والخارجیة.
دراسة الخواص المختلفة للخامات النسجیة، وأسلوب الغزل  - 8

المناسب لھا ینعكس على خواص الخیط الناتج، التركیب البنائي 
النسجي لألقمشة، ونوع المعالجة والتجھیز، وكذا تصمیم الملبس 

الفسیولوجیة  فھي من أھم العوامل التي تؤثر على تحقیق الراحة
(الحسیة والحراریة والحركیة والنفسیة) في المالبس، وكذا التأكید 

 على إدراجھا في المواصفات النھائیة للمالبس المنتجة.
لعبت أسالیب الغزل المختلفة للخیوط القطنیة، وكذا التراكیب  - 9

 ً ً وإیجابیا ً رئیسیا البنائیة النسجیة ألقمشة تریكو اللحمة الدائریة دورا
الحصول على مستویات متفاوتة في كال من الخواص الفیزیقیة في 

والمیكانیكیة والجمالیة لكال من الخیوط واألقمشة المنتجة منھا 
حیث یؤثر أسلوب الغزل على تركیب وسلوك الخیوط داخل 
األقمشة والتي تؤثر بدورھا على خواص األقمشة المختلفة بما 

لوجیة في كال من أقمشة یحقق مستویات متفاوتة من الراحة الفسیو
 ).1×1تریكو اللحمة الدائریة السنجل جرسیة، والریب (

االھتمام بالتراكیب البنائیة المختلفة للخیوط (أسالیب الغزل)  - 10
یزید من معدالت تحقیق الراحة الفسیولوجیة بصورھا المختلفة في 
األقمشة المنتجة، ویكسبھا العدید من الخواص من خالل التراكیب 

 سواء لألقمشة المتشابكة أو المتعاشقة. النسجیة
االستفادة من األسالیب التكنولوجیة الحدیثة لغزل الخیوط  - 11

الغزل بالدفع  -  Friction Spinningالمختلفة (الغزل االحتكاكي
 Twist-lessالغزل بدون برمات -  Air-Jet Spinningالھوائي

Spinning  - الغزل ذو البرمات الذاتیةSelf-Twist 
Spinning بحیث یمكن التحكم بصورة فعالة في كال من األبعاد (

الفنیة والتقنیة لألقمشة المنتجة بنوعیھا المتشابكة والمتعاشقة 

الختیار األسلوب األفضل لتحقیق الكثیر من متطلبات االستخدام 
 النھائي للمنتج النسجي.
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