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   Introduction:مقدمة  
نتیجة للتطورات الحدیثة في صناعة المالبس الجاھزة بأنواعھا 

المختلفة وتمشیا مع خطوط الموضة ومواكبة األسالیب التكنولوجیة 
المتطورة اتجھت صناعة المالبس الجاھزة إلى استخدام األقمشة 

والتي ساعدت على تغییر اتجاه ) 9(المنتجة بخیوط اللیكرا المطاطة 
الموضة بأكملھ حیث أضیفت إلى جمیع أنواع المنسوجات الطبیعیة 

  ).3(والصناعیة لتشمل المنسوجات والتریكو
وتعتبر األقمشة المزدوجة إحدى ھذه المنسوجات ذات االستخدامات 

العادیة حیث  المتعددة لما تتمیز بھ من خواص تختلف عن األقمشة
تتكون من طبقتین من القماش تتماسكان في بعض األماكن وتنفصال 

  ).14(في أماكن أخر
ولكي  نحقق جودة  المنتج البد  من توافر جودة الحیاكة  لما لھا من 

دور كبیر في شكل وجودة المنتج النھائي فاختیار الغرز المناسبة 
ة المالبس الجاھزة لحیاكة ھذه األقمشة من األمور الھامة في صناع

وعندما یتم التوافق بین نوع الغرز وأسلوب الحیاكة مع االستخدام 
، ) 15(النھائي فان ذلك یؤدى إلى إنتاج مالبس ذات جودة عالیة 

كذلك فان كثافة الغرز من العوامل المؤثرة في قوة شد الحیاكة 
وتزداد قوة شد الحیاكة بزیادة كثافة الغرز وذلك حتى حد معین 

ث تسبب كثافة الثقوب التي تحدثھا اإلبرة إلى إضعاف الخامة  حی
، كما أن جودة وصلة الحیاكة تتحقق باألداء الجید أثناء الحیاكة )6(

والبد أن یتوافر للوصلة عدد من الخواص المیكانیكیة مثل المتانة 
والمرونة والراحة وان تتناسب مع خواص االستخدام النھائي للمنتج 

لة األبحاث والمراجع التي تناولت دراسة تقنیات ونظرا لق) 16(
حیاكة األقمشة المزدوجة أدى الختیار موضوع البحث وذلك لتذلیل 
العقبات والمشكالت التي تعترض ھذه الصناعة وتؤثر بشكل مباشر 

  على جودة المنتج 
   :Objectiveف البحث اهدا

أفضل غرز حیاكة  مستخدمة تحقق أفضل الوصول الى  -1
  .حیاكة األقمشة المزدوجةمعاییر ل

أفضل كثافة غرز تحقق أفضل معاییر لحیاكة الوصول الى  -2
  .األقمشة المزدوجة

أفضل وصلھ حیاكة تحقق أفضل معاییر لحیاكة الوصول الى  -3
  .األقمشة المزدوجة

مواصفة لزیادة كفاءة الحیاكة  في االتجاه الوصول الى  -4
  .لألقمشة المزدوجة ) الطولي والعرضي والورب(

  .یجاد العالقات المختلفة بین متغیرات البحثإ -5
  :وذلك من خالل الفرض التالي

نوع الغرزة وكثافة الغرز ونوع ( تؤثر عوامل الدراسة   -1
  .على  الخواص المیكانیكیة )الوصلة

نوع الغرزة وكثافة الغرز ونوع ( تؤثر عوامل الدراسة   -2
  .على كفاءة الحیاكة   ) الوصلة

نوع الغرزة وكثافة الغرز ونوع ( تؤثر عوامل الدراسة   -3
  .على خاصیة الصالبة) الوصلة

نوع الغرزة وكثافة الغرز ونوع ( تؤثر عوامل الدراسة   -4
  .على خاصیة المظھریة)الوصلة

  .وذلك في االتجاه الطولي والعرضي والورب للخامة -5
  Study Significance:أهمية البحث 

من المساھمة في رفع مستوى المنتج الملبسى المصنع  -1
  .األقمشة المزدوجة

تمكین مصانع المالبس الجاھزة من تحقیق الجودة وزیادة  -2
  .القدرة التنافسیة المحلیة والعالمیة

الوصول إلى عالقات إحصائیة ممثلة بیانیا بین متغیرات  -3
  . الدراسة 

تطویع البحث العلمي لتقدیم حلول علمیة للوصول إلى نتیجة  -4
  .وجة لتقلیل مشاكل حیاكة األقمشة المزد
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  : Methodology منهج البحث
استخدام البحث المنھج التجربیى التحلیلي لتحقیق الھدف واثبات 

  .فروضھ
 : Terminology املصطلحات

ھي عملیھ تثبیت قطعتین من القماش أو أكثر باستخدام : الحیاكة
خیط واحد أو أكثر من خیوط الحیاكة حیث أنھا لھا دورا كبیرا في 

  ).4(النھائي شكل وجودة المنتج 
قماش من طبقتین من النسیج وتتم عملیة التالحم : األقمشة المزدوجة

ام باستخدام بعض خیوط الوجھ والظھر أو باستخدام خیوط تالحم 
منفصلة ویختلف أحیانا التركیب النسجي للوجھ عنھ للظھر من 

حیث نمر الخط وعددھا وینسج بغرض الحصول على أقمشة ذات 
معاطف والبطاطین وأقمشة المفروشات واألقمشة أوزان ثقیلة في ال

  ).12(الصناعیة 
وتم تناول ملخصا للدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي 
ومجاالتھا المختلفة وذلك في محاولة لتحلیل ھذه األبحاث والنتائج 
التي توصلت إلیھا بھدف االستفادة منھا في البحث الحالي وتحدید 

" م Beat Zigert  2000"دراسة   موقعھ بین ھذه األبحاث
وتوصلت إلى أن كل نسبة مطاطیة ونوع تركیب نسجى یحتاج إلى 
باترون خاص بھ كلى نصل إلى ضبط كلى للقطعة المنفذة ، دراسة 

وتوصلت إلى أن حیاكة المساحة " م2001منار ماھر محمد حسن  "
الصغیرة اعلي القیم الختبارات قوه الشد واالستطالة ومقاومة 

حتكاك والسمك بینما أعطت حیاكة المساحة غیر المقسمة اعلي اال
توصلت " م2003فاطمة حسن الجوھرى "قیمة لالنسدال، دراسة 

إلى انھ یمكن استخدام أقمشة الدنیم المستخدمة فیھا لحمات اللیكرا 
بنجاح فى أقمشة مالبس العمال وذلك لما تتمتع بھ من متانة 

" م2008مد عبد الوھاب على  سناء مح"واستطالة عالیھ، دراسة 
لألقمشة ذات االستطالة العلیا  BSوتوصلت إلى أن وصلھ الحیاكة 

، دراسة  SSثم  LSحققت أعلى معامل جودة للحیاكة یلیھا الوصلة 
وتوصلت إلى أن القماش المنتج " 2011ایھ محمد فوزي لبشتین"

٪ لخیط اللیكرا 14وبنسبھ خلط  1/2بالتركیب النسجي المبردى 
لمعالج بمادة البروسوفتال یعد األفضل كما أن مادة السیلیلوب ا

لتر ھى األفضل في االستخدام لتحقیق أفضل / جم6المنعمھ بتركیز 
محمد "النتائج لكفاءة الحیاكة وزیادة جوده قابلیتھا للحیاكة ، دراسة 

وتوصلت إلى أفضل نسبھ مطاطیة " م2013السید محمد وآخرون
ً ألبعاد النماذج المستخدمة والحصول  لتحقیق الراحة الملبسة طبقا

على عالقات ریاضیة بین النماذج المستخدمة عند بناء النماذج 
" م2017أسماء على أحمد خلیفة  "لألقمشة المطاطیة ، دراسة 

وتوصلت إلى أن التجھیز الحراري یؤثر على سمك القماش الذي 
یكرا تزید بدوره یؤثر على شكل التصمیم كذلك أن زیادة خیوط الل

  .خواص السمك والصالبة وقوة الشد لألقمشة
وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في أھمیة التعرف على 
خواص األقمشة المخلوطة باللیكر ونسب الخلط التى تحقیق الراحة 

الملبسیة  كذلك التعرف على عملیات التجھیز وتأثیرھا على أداء 
  .للقماش الحیاكة وقوة اختراق اإلبرة 

  Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
  االقمشة المزدوجة  

 ( Multiply Fabrics )تتمیز األقمشة ذات الطبقات المتعددة 
بخواص طبیعیة ومیكانیكیة واستخداماتھا تختلف عن مثیالتھا ذات 
الطبقة الواحدة وھذه الطبقات إما أن تكون منفصلة أو متماسكة مع 

لمتطلبات استخدامھا، ویستخدم أسلوب األقمشة  بعضھا البعض طبقا
متعددة الطبقات في إنتاج بعض أقمشة المفروشات والتنجید 

و الجواكت والبدل الصوفیة )23(والستائر وأقمشة المعاطف الثقیلة 
وغالبا ما تكون اقمشة المفروشات مصنوعة من الوزن الثقیل ولكن 

یمكن عكسھا عند بعض المالبس المزدوجة متوفرة بوزن متوسط و
، وتنقسم األقمشة متعددة الطبقات إلى عدة )25(الرغبة فى ذلك 

، األقمشة ) األقمشة المزدوجة( أنواع منھا األقمشة ذات الطبقتین 
  ). 14(ذات الثالث طبقات واألربع طبقات وھكذا

  :األقمشة ذات الطبقتین 
 تختلف األقمشة المزدوجة عن النوعیات األخرى من األقمشة من

حیث األسلوب التنفیذي المستخدم في التشغیل فنجد أن نسیج 
األقمشة المزدوجة ھو عبارة عن تركیب نسجى ینتج عن تشغیل 
طبقتین أو أكثر كال منھما منفصلة عن األخرى أو تبادل الظھور مع 
بعضھا على سطح المنسوج في كال اتجاھي السداء واللحمات 

لرسومات والتصمیمات وبأوضاع مختلفة تتماشى وتتناسب مع ا
  ) .1(المختلفة للحصول على األقمشة المنسوجة المزدوجة

وأبسط أنواع األقمشة المزدوجة ھي التي تتكون من مجموعتین من 
خیوط السداء ومجموعتین من اللحمات كل مجموعة یتم استخدامھا 

تكون ) سداء ولحمھ (النتاج طبقة من القماش   والمجموعة االولى 
ً علوی ً نسیجا ً أو ظھرا ً سفلیا ً واألخرى تكون نسیجا ً أو وجھا ، ) 22(ا

  .ویمكن استخدام تركیب نسجى واحد لكل من طبقتى القماش وعادتا
ومن الممكن أن تكون الطبقات منفصلتین فى بحر القماش أو 
متماسكتین نتیجة تبادل كل من طبقتى القماش بھدف االستفادة من 

لى سطح المنسوج وعادتا ما ألوان السداء واللحمة بظھورھما ع
یكون الوجھ والظھر غیر متشابھ بسبب اختالف مجموعة الخیوط 

وتتكون بذلك قماشتان نسجیتان أحدھما فوق ) 25(المستخدمة 
األخرى إال أن الطبقتین یمكن أن ترتبطا بطریقة تجعلھما كقماشھ 
ً أحد المعالم األساسیة لتركیب النسیج  واحدة وتكون القماشتین سویا

ً فأن القماشتین تصبحان  المزدوج العادي فأن لم یتماسك القماش جیدا
معرضتین لالنفصال عن بعضھما أثناء االستخدام خاصة إذا كان 

، وتعتبر االقمشة ) 14(قماش الظھر أثقل من قماش الوجھ 
المزدوجة اكثر تكلفة وأكثر مرونة من األقمشة المفردة من نفس 

وط دقیقة وتقدم امكانات تصمیمیة الوزن النھ یمكن استخدام خی
  ).25(فریدة من نوعھا ووزنا ثقیال ومتانھ عالیة 

وتعتمد مواصفات األنسجة المزدوجة من حیث التصمیم والتركیب 
  :البنائي واأللوان على 

  .التناسب في عدد وسمك خیوط الوجھ والظھر -
  .اختیار أنسجة الوجھ والظھر  -
    ).10(التماسك بین القماشتین  -

حیث یمكن استعمال ترتیبات مختلفة ومتعددة مع التركیب المزدوج 
إما عن طریق السداء أو عن طریق اللحمة حیث یتناسب سمك 
الخیوط المستعملة في كل من السداء واللحمة مع ترتیب الخیوط 
باإلضافة لنوع النسیج المستعمل فعند استخدام نمر خیوط مختلفة 

تخدام نفس التركیب لكل من طبقتي لخیوط السداء واللحمة مع اس
ً یتم عمل نسبة بین عدد الخیوط  1/1الوجھ والظھر سادة  مثال

  .ولحمات الوجھ وعدد خیوط ولحمات الظھر 
ً فى حالة ایجاد الترتیب الالزم لخیوط السداء واللحمة لقماش  فمثال

لسداء الوجھ وخیوط من  60/2مزدوج باستعمال خیوط من نمرة 
في الترتیب  1:2كنسبة  30/2: 60/2ء الظھر فأن لسدا 30/2نمرة 

خیط الظھر وذلك إلیجاد توازن بین كثافة  1: خیط الوجھ  2أي أن 
ما لم یكون امر مقصود ) 2(خیوط الوجھ وكثافة خیوط الظھر

استخدام خیوط ذو سمك مختلف االمر الذى یؤدى الى تباین فى 
  ).22(رى الكثافة وحدوث انتفاخ فى إحدى الطبقات عن االخ

ً ألسلوب التماسك بین الطبقات  وتصنف األقمشة المزدوجة طبقا
  :كما یلي 

  : أنسجة مزدوجة ذات تماسك ذاتي -1
تحتوى ھذه األنسجة على مجموعتین فقط من الخیوط في كال 

ویتحقق االرتباط بین طبقة نسیج الوجھ ) سداء ولحمھ( االتجاھین 
ط خیط من خیوط سداء عن طریق إسقا) 24(مع طبقة نسیج الظھر 

الوجھ تحت حدفھ من حدفات الظھر أو برفع خیط سداء الظھر فوق 
حدفھ حدفات الوجھ أو باستخدام كال الطریقتین المذكورتین في 
أجزاء مختلفة من المنسوج وأكثر التراكیب استعماالً في تماسك ھذه 

  .النوعیة من األقمشة ھي تراكیب المبرد أو األطلس
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   :ة ذات تماسك مركزيأنسجھ مزدوج -2
في ھذه األنسجة تستخدم مجموعة ثالثة من الخیوط إما في اتجاه 
السداء وإما في اتجاه اللحمھ ولھا وظیفة محددة وھو إحداث التماسك 
ً ، وتقع تلك الخیوط  بین الطبقتین المنفصلتین األخریین للقماش معا

بین  المركزیة بین قماشتى الوجھ والظھر وبھذا یتحقق التماسك
الطبقتین ویمكن فصل القماش المزدوج عن طریق سحب ھذه 

  ). 25(الخیوط التى تمسك الطبقتین معا
.  

أنسجة مزدوجة ومتماسكة عن طریق تبادل قماشتى الوجھ  -3
  :والظھر

في ھذا األسلوب للتماسك تتبادل طبقتي القماش المزدوج للظھر 
ن تتبادل على وجھي القماش حیث یسمح لطبقتي قماش كاملتین أ

ً ألن التماسك بین القماشتین  وضع كل منھما مع األخرى ونظرا
یحدث فقط عند حدود التبادل فإن درجھ التماسك في ھذه النوعیة 

  ). 8(یتوقف على مقدار تكرار التبادل ومساحة التكرار
  : Practical Study الدراسة العملية

  :العوامل الثابتة للبحث    
  : تخدمةمواصفة األقمشة المس -1
خیط السداء : نوع ونمرة الخیوط المستخدمة فى إنتاج األقمشة  - أ

دنیر وخیط اللحمة تم استخدامھ من  70من خیط البولى استر نمره 
قطن  و خیط قطن لیكرا 30/2خیط قطن نمرة ( نوعین من الخیوط

  )  .قطن  30/2نمرة 
یب استخدام أسلوب المزدوج المتماسك بترك: التركیب النسجي  -ب

  .جاكارد الوجھ والظھر لجمیع العینات
سم وخیوط /فتلة68عدد خیوط السداء : كثافة السداء واللحمة -جـ 

  .قطن  1: قطن لیكرا 2سم وكانت ترتیب اللحمات / فتلة 29اللحمة 
تم تجھیز القماش المستخدم بتعرضھ لبخار الماء بدرجة حرارة  - د

ة دقیقتین والثانیة درجة سلیلوزیة على مرحلتین األولى لمد 400
  .لمدة ثالث دقائق

  :رقم اإلبرة المستخدم  -2
لماكینة الحیاكة الصناعیة وذلك ) انجلیزي 14(تم استخدام إبرة رقم 
  .لحیاكة عینات البحث

  : خیط الحیاكة -3
)  40/2بولى استر ( یستخدم  ھذا البحث خیوط الحیاكة الصناعیة 

  .لماكینة الحیاكة
  :بحثالعوامل المتغیرة لل

  :تم استخدام نوعین من غرز الحیاكة وھى  :نوع الغرزة -1
 301تحت رقم  CLASS 300 غرز الحیاكة ذات التصنیف  - أ

  .LOCK STITCHوتسمى الغرزة المقفلة 

  
                                          301غرزة 

  
  )21) (504(مع الغرزة ) 401(وھى اتحاد الغرزة 516غرزة

  
 500ذات التصنیف ) االوفرلوك( غطیة األحرف  غرز ت -ب

CLASS  مع الغرزة ) 401(وھى اتحاد الغرزة 516تحت رقم
  ).22( SAFATY STITCHوتسمى بالغرزة االمنھ ) 504(
  .سم/غرز) 5 - 4 -3(: كثافة غرز الحیاكة - 2 
تم اختیار ثالث أنواع من وصالت الحیاكة : نوع وصلة الحیاكة -3

  : ى صناعة المالبس بصفة عامة وھى األكثر استعماال ف
 .)(SSA-1  SUPER IMPOSED SEAMالحیاكة البسیطة - أ

CLASS S.S.   
والتي تسمى الحیاكة   SSA-2الحیاكة البسیطة ثنائیة المرحلة  -ب

  .FRENCH SEAMالفرنسیة 
والتي     LAPPED SEAMS  LSC-2الحیاكة المتراكبة  -جـ

  . ENGLISH SEAMنجلیزیة تسمى حیاكة الجینز او الحیاكة اال
  ). B.S(- )F.S(وذلك حسب التصنیف العام للحیاكات 

تم إجراء االختبارات في االتجاه الطولي  :اتجاه النسیج -4
  .والعرضي والورب للقماش

تم استخدام نوعان مختلفین من ماكینات الحیاكة طبقا الختالف نوع 
  :الغرزة المستخدمة ومواصفاتھا كالتالي

  بلد الصنع  الطراز  الماركة  الغرزة المنتجة   الماكینة
  صیني Jack   Jk-804D  )301(الغرزة رقم   األولى
  صیني  Jack  Jk-804D  )516(غرزة األوفر رقم   الثانیة

  .ولقد تم حیاكة جمیع عینات البحث بمعمل المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر
  :االختبارات اآلتیة تم إجراء :االختبارات المعملیة

  :اختبارات خاصة بالقماش وھى كالتالي
  ).كجم (اختبار قوة شد القماش  - أ

  (% ).اختبار استطالة القماش -ب
وقد أجریت االختبارات السابقة على العینات بالمعھد القومي 

ASTTM,D 1683للمعایرة وزارة البحث العلمي على   طبقا لما  
 جھاز  Tinius Olsenورد في المواصفة القیاسیة 

  :اختبارات خاصة بخواص الحیاكة وھى كالتالي
  ).كجم (اختبار قوة شد الحیاكة  - أ

  (% ).اختبار استطالة الحیاكة  -ب
وقد أجریت االختبارات السابقة على العینات بالمعھد القومي 

ASTTM,D 1683للمعایرة وزارة البحث العلمي على   طبقا لما  
ة ورد في المواصفة القیاسی Tinius Olsen  جھاز 

  (%):تعیین كفاءة وصلة الحیاكة  -جـ
  :تم تعیین كفاءة وصلة الحیاكة وفقا للعالقة التالیة

  x100)قوة شد القماش/ قوة شد الوصلة= (كفاءة وصلة الحیاكة 

  :seam stiffnessاختبار الصالبة  - د
وتم إجراء ھذا االختبار على عینات البحث باستخدام جھاز شیرلى 

یاس صالبة األقمشة بمعمل النسیج بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة لق
األزھر  طبقا لما ورد في المواصفة القیاسیة األمریكیة 

A.S.T.M.,D,1388-96 .  
  :seam appearanceاختبار المظھریة  -ھـ 

من األساتذة ) 11( محكم منھم محكمین )  21( تم االستعانة بـ 
من المستھلكین حیث تم ) 10(و) 2(المتخصصین ملحق رقم 

عرض العینات على كل منھم على حده وإعطاء كل عینھ درجة من 
  ) ).1(ملحق رقم (10

( وأجریت ھذه االختبارات على العینات في الظروف القیاسیة  -
 .م 2-+م20، درجة حرارة %2% 65-+رطوبة نسبیة 

  : Resultsالنتائج 
  االتجاه الطولى: أوالً 
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  بارات اختبارات خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه الطولىنتائج اخت): 1(جدول 

رقم 
 العینة 

نوع 
كثافة  الوصلة   الغرزة

 الغرزة

قوة شد 
الحیاكة 

 )كجم (

استطالة 
الحیاكة 

(%) 

كفاءة 
الحیاكة 

(%) 

صالبة 
الحیاكة 

 )سم(
 المظھریة

1 301 SSA-1 3 463.00 23.36 28.43 8.20 9.20 
2 301 SSA-1 4 396.00 22.60 24.32 8.10 8.30 
3 301 SSA-1 5 697.00 28.99 42.81 7.80 7.90 
4 301 SSA-2 3 538.00 24.24 33.04 10.80 5.15 
5 301 SSA-2 4 639.00 33.34 39.25 10.70 3.80 
6 301 SSA-2 5 580.00 19.24 35.62 10.50 4.55 
7 301 LSC-2 3 663.00 28.24 40.72 10.90 4.15 
8 301 LSC-2 4 716.00 21.45 43.98 10.70 3.30 
9 301 LSC-2 5 841.00 24.34 51.65 10.60 3.20 
10 516 SSA-1 3 172.20 14.70 10.57 9.60 9.35 
11 516 SSA-1 4 191.40 18.45 11.75 9.80 8.10 
12 516 SSA-1 5 448.50 19.00 27.54 9.40 7.90 

نتائج اختبارات خواص الحیاكة ألقمشة ) 1(یبین الجدول 
العینات البحثیة فى االتجاه الطولى باستخدام نوع وكثافة غرز 
مختلفة وأنواع وصالت مختلفة ومن خاللھا تم دراسة تأثیر 
متغیرات البحث على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى 

  :التالىاالتجاه الطولى كما ھو مبین على النحو 

  
على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -1

 ).كجم (قوة شد الحیاكة 

 
 ).كجم(على خاصیة قوة شد الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 1(شكل 
یتبین أن العینة رقم ) 1(والشكل البیاني ) 1(من الجدول 

 841(على قوة شد للحیاكة وكانت جاءت األفضل حیث حققت أ 9
وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة ) كجم

األقل قوة شد للحیاكة 10، فى حین جاءت العینة رقم)5(

وكثافة ) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة ) كجم172.20(
  ).3(غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -2
 (%).حیاكة استطالة ال

  
 (%).على خاصیة استطالة الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 2(شكل 
یتبین أن العینة رقم ) 2(والشكل البیانى ) 1(من الجدول 

جاءت األفضل حیث حققت أعلى نسبة استطالة للحیاكة  4
وكثافة ) SSA-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 33.34(

األقل نسبة استطالة 10، فى حین جاءت العینة رقم)4(زة غر

) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة %) 14.70(للحیاكة 
  ).3(وكثافة غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -3
 (%).كفاءة الحیاكة 
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(%).اصیة كفاءة الحیاكة على خ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 3(شكل 

 
یتبین أن العینة رقم ) 3(والشكل البیاني ) 1(من الجدول 

عند %) 51.65(جاءت األفضل حیث حققت أعلى كفاءة للحیاكة  9
، فى حین )5(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(نوع غرزة 

عند نوع %) 10.57(األقل كفاءة للحیاكة 10جاءت العینة رقم
  ).3(وكثافة غرزة ) SSA-1( ووصلة) 516(غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -4
 (%).صالبة الحیاكة 

  
 ).سم(على خاصیة صالبة الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 4(شكل 
یتبین أن العینة ) 4(والشكل البیاني ) 1(من الجدول 

) سم7.80(یث حققت أقل صالبة للحیاكة جاءت األفضل ح3رقم
، فى )5(وكثافة غرزة ) SSA-1(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة 

عند ) سم10.90(األعلى صالبة للحیاكة  7حین حققت العینة رقم 
  ).3(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(نوع غرزة 

على ) نوع وكثافة الغرز ونوع ا لوصلة( تأثیر كل من  -5
 .المظھریة

  
 .على المظھریة) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 5( شكل

جاءت  10یتبین أن العینة رقم ) 5(والشكل البیاني ) 1(من الجدول 
عند نوع غرزة ) 9.35(األفضل حیث حققت أعلى تقییم للمظھریة 

، فى حین جاءت )3(وكثافة غرزة ) SSA-1(ووصلة ) 516(
ووصلة ) 301(عند نوع غرزة ) 3.20(ریة األقل مظھ 9العینة رقم

)LSC-2 ( وكثافة غرزة)5.(  
ھذا وقامت الباحثة باجراء بعض االختبارات االحصائیة لدراسة أثر 

) كثافة الغرزة –الوصلة  –نوع الغرزة (التأثیر لمتغیرات البحث 

على اختبارات خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه 
  .الطولى
للعینات المستقلة لتأثیر " ت"ق من ذلك تم استخدام اختبار وللتحق

نوع الغرزة، وتحلیل التباین األحادى لتأثیر الوصلة وكثافة الغرزة 
وذلك على الخواص لخامات أقمشة العینات البحثیة فى االتجاه 

  الطولى
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لى خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه یوضح نتائج االختبارات االحصائیة لدراسة أثر تأثیر متغیرات البحث ع): 2(جدول 
  .الطولى

 خواص الحیاكة

 متغیرات البحث

 كثافة الغرزة الوصلة نوع الغرزة
  قیمة

  قیمة مستوى الداللة "ت"
 "ف"

  مستوى
 الداللة

  قیمة
 مستوى الداللة "ف"

 0.437 0.91 0.01** 7.68 0.004** 3.68 )كجم (قوة شد الحیاكة 

 0.941 0.06 0.161 2.24 0.016* 2.87 (%)الحیاكة  استطالة

 0.437 0.91 0.01** 7.68 0.004** 3.68 (%)كفاءة الحیاكة 

 0.938 0.06 0.001*** 146.97 0.798 0.26 )سم(صالبة الحیاكة 

 0.798 0.23 0.001*** 44.91 0.062 2.10 المظھریة

  0.001دال عند مستوى  ***    0.01دال عند مستوى **     0.05دال عند مستوى * 
 نتائج االختبارات االحصائیة لدراسة أثر تأثیر) 2(یبین جدول 

متغیرات البحث على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى 
ً لنوع الغرزة  االتجاه الطولى، حیث تبین وجود تأثیر دال احصائیا
ً للوصلة  على خواص الحیاكة ، كما تبین وجود تأثیر دال احصائیا
على قوة شد الحیاكة وكفاءة الحیاكة وصالبة الحیاكة والمظھریة، 
ً لكثافة الغرزة على  فى حین تبین عدم وجود تأثیر دال احصائیا

  .خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه الطولى

أقمشة العینات البحثیة فى االتجاه  التقییم الكلى لخواص حیاكة
  :الطولى

حساب القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة قامت الباحثة ب
لعینات األقمشة البحثیة فى االتجاه الطولى وجاءت كما ھو مبین فى 

  ):3(الجدول 

  .البحثیة فى االتجاه الطولى یوضح القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة لعینات األقمشة):3(الجدول 

رقم 
 العینة

نوع 
كثافة  الوصلة الغرزة

 لغرزةا

قوة شد 
الحیاكة 

 )كجم(

استطالة 
الحیاكة 

(%) 

كفاءة 
الحیاكة 

(%) 

صالبة 
الحیاكة 

 )سم(
 المظھریة

معامل 
الجودة 
یب (%)

رت
الت

 

1 301 SSA-1 3 55.05 70.07 55.04 96.33 98.40 74.98 3 

2 301 SSA-1 4 47.09 67.79 47.09 97.25 88.77 69.60 6 

3 301 SSA-1 5 82.88 86.95 82.88 100 84.49 87.44 1 

4 301 SSA-2 3 63.97 72.71 63.97 72.48 55.08 65.64 9 

5 301 SSA-2 4 75.98 100 75.99 73.39 40.64 73.20 4 

6 301 SSA-2 5 68.97 57.71 68.96 75.23 48.66 63.91 10 

7 301 LSC-2 3 78.83 84.70 78.84 71.56 44.39 71.66 5 

8 301 LSC-2 4 85.14 64.34 85.15 73.39 35.29 68.66 7 

9 301 LSC-2 5 100 73.01 100 74.31 34.22 76.31 2 

10 516 SSA-1 3 20.48 44.09 20.46 83.49 100 53.70 12 

11 516 SSA-1 4 22.76 55.34 22.75 81.65 86.63 53.83 11 

12 516 SSA-1 5 53.33 56.99 53.32 85.32 84.49 66.69 8 
القیم النسبیة ومعامالت الجودة للخواص )3(یبین الجدول 

المیكانیكیة وكفاءة وصالبھ الحیاكة والمظھریة ألقمشة العینات 
األفضل  3البحثیة فى االتجاه الطولى، حیث جاءت العینة رقم 

-SSA(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 87.44(بمعامل جودة 
  .وضح ذلكت 6شكل  واألشكال البیانیة ).5(وكثافة غرزة ) 1

نتائج اختبارات خواص الحیاكة ألقمشة العینات ) 4(یبین الجدول 
البحثیة فى االتجاه العرضى باستخدام نوع وكثافة غرز مختلفة 
وأنواع وصالت مختلفة ومن خاللھا تم دراسة تأثیر متغیرات 

قمشة العینات البحثیة فى االتجاه البحث على خواص الحیاكة أل
  :العرضى كما ھو مبین على النحو التالى

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -6
 ).كجم (قوة شد الحیاكة 

جاءت  19یتبین أن العینة رقم ) 7(والشكل البیانى ) 4(من الجدول 
د نوع عن) كجم 615(األفضل حیث حققت أعلى قوة شد للحیاكة 

، فى حین )3(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(غرزة 
عند نوع ) كجم196.40(األقل قوة شد للحیاكة 23جاءت العینة رقم

  ).4(وكثافة غرزة ) SSA-1(ووصلة ) 516(غرزة 
على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -7

 (%).استطالة الحیاكة 



Rasha Ahmed  79 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  .سبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة لعینات األقمشة البحثیة فى االتجاه الطولىیوضح القیم الن): 6(شكل 

 ً   االتجاه العرضى: ثانیا
  .نتائج اختبارات خواص الحیاكة لخامات أقمشة العینات البحثیة فى االتجاه العرضى): 4(جدول 

رقم 
العینة 

نوع 
كثافة  الوصلة   الغرزة

 الغرزة

قوة شد 
الحیاكة 

 )كجم(

لة استطا
الحیاكة 

(%) 

كفاءة 
الحیاكة 

(%) 

صالبة 
الحیاكة 

 )سم(
 المظھریة

13 301 SSA-1 3 293.60 24.49 43.11 8.50 8.30 
14 301 SSA-1 4 405.00 25.39 59.47 8.20 7.90 
15 301 SSA-1 5 451.50 23.14 66.47 8.00 7.00 
16 301 SSA-2 3 359.60 20.70 52.80 10.90 4.70 
17 301 SSA-2 4 442.00 21.35 64.90 10.80 5.00 
18 301 SSA-2 5 433.50 21.45 63.65 10.70 4.35 
19 301 LSC-2 3 615.00 27.30 90.30 10.90 3.50 
20 301 LSC-2 4 597.00 21.64 87.66 10.80 3.25 
21 301 LSC-2 5 599.00 21.04 87.95 10.40 3.35 
22 516 SSA-1 3 210.00 15.20 30.83 9.90 9.35 
23 516 SSA-1 4 196.40 14.16 28.83 9.20 8.10 

24 516 SSA-1 5 295.60 18.95 43.40 8.90 7.90 

  
 ).كجم(على خاصیة قوة شد الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 7(شكل 
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(%).صیة استطالة الحیاكة على خا) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 8(شكل 

 
یتبین أن العینة رقم ) 8(والشكل البیانى ) 4(من الجدول 

جاءت األفضل حیث حققت أعلى نسبة استطالة للحیاكة  19
وكثافة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 27.30(

األقل نسبة استطالة 23، فى حین جاءت العینة رقم)3(غرزة 

) SSA-1(ووصلة ) 516(غرزة عند نوع %) 14.16(للحیاكة 
  ).4(وكثافة غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -8
 (%).كفاءة الحیاكة 

  
 (%).على خاصیة كفاءة الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 9(شكل 

م یتبین أن العینة رق) 9(والشكل البیانى ) 4(من الجدول 
%) 90.30(جاءت األفضل حیث حققت أعلى كفاءة للحیاكة  19

، فى )3(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة 

عند نوع %) 28.83(األقل كفاءة للحیاكة  23حین جاءت العینة رقم
  ).4(وكثافة غرزة ) SSA-1(ووصلة ) 516(غرزة 

خاصیة على ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -9
 (%).صالبة الحیاكة 

  
 ).سم(على خاصیة صالبة الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 10(شكل 
یتبین أن العینة ) 10(والشكل البیانى ) 4(من الجدول 

) سم 8.00(جاءت األفضل حیث حققت أقل صالبة للحیاكة 15رقم
، فى )5(ثافة غرزة وك) SSA-1(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة 

األعلى صالبة للحیاكة 19، 16حین جاءت العینتین رقمى

-SSA-2   ،LSC(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة ) سم10.90(
  ).3(على الترتیب وكثافة غرزة ) 2

على ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -10
 .المظھریة

  
 .على المظھریة) وع الوصلةنوع وكثافة الغرز ون(یوضح تأثیر كل من ): 11(شكل 
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یتبین أن العینة ) 11(والشكل البیانى ) 4(من الجدول 
) 9.35(جاءت األفضل حیث حققت أعلى تقییم للمظھریة  22رقم 

، فى )3(وكثافة غرزة ) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة 
عند نوع غرزة ) 3.25(األقل مظھریة 20حین جاءت العینة رقم 

  ).5(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(
وقامت الباحثة باجراء بعض االختبارات االحصائیة   

كثافة  –الوصلة  –نوع الغرزة (لدراسة أثر التأثیر لمتغیرات البحث 

على خواص حیاكة أقمشة العینات البحثیة فى االتجاه ) الغرزة
  .العرضى

للعینات " ت"وللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار   
نوع الغرزة، وتحلیل التباین األحادى لتأثیر الوصلة المستقلة لتأثیر 

وكثافة الغرزة وذلك على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة 
  فى االتجاه العرضى

یوضح نتائج االختبارات االحصائیة لدراسة أثر  تأثیر متغیرات البحث على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه ): 5(جدول 
  .ضىالعر

 خواص الحیاكة

 متغیرات البحث
 كثافة الغرزة الوصلة نوع الغرزة

  قیمة
  قیمة مستوى الداللة "ت"

  قیمة مستوى الداللة "ف"
 مستوى الداللة "ف"

 0.797 0.23 0.001*** 23.80 0.008** 3.33 )بالكجم (قوة الشد الحیاكة 

 0.909 0.10 0.008** 8.18 0.001*** 4.37 (%)االستطالة الحیاكة 

 0.795 0.24 0.001*** 23.63 0.008** 3.33 (%)كفاءة الحیاكة 

 0.822 0.20 0.001*** 44.04 0.473 0.75 )سم(صالبة الحیاكة 

 0.897 0.11 0.001*** 59.74 0.024* 2.65 المظھریة

  0.001دال عند مستوى ***     0.01دال عند مستوى **     0.05دال عند مستوى * 
تائج االختبارات االحصائیة لتأثیر متغیرات البحث ن) 5(یبین جدول 

على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه العرضى، 
ً لنوع الغرزة على خواص  حیث تبین وجود تأثیر دال احصائیا
ً للوصلة على جمیع  الحیاكة، كما تبین وجود تأثیردال احصائیا

ً لكثافة  الخواص ، فى حین تبین عدم وجود تأثیر دال احصائیا
الغرزة على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه 

  .العرضى

أقمشة العینات البحثیة فى االتجاه  التقییم الكلى لخواص حیاكة
  :العرضى

قامت الباحثة بحساب القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة 
ت كما ھو مبین ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه العرضى وجاء

  ):6(فى الجدول 

  .یوضح القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه العرضى):6(الجدول 

رقم 
 العینة 

نوع 
كثافة  الوصلة   الغرزة

 الغرزة

قوة شد 
الحیاكة 

 )كجم (

استطالة 
الحیاكة 

(%) 

كفاءة 
الحیاكة 

(%) 

صالبة 
الحیاكة 

 )سم(
 ظھریةالم

معامل 
الجودة 
یب (%)

رت
الت

 

13 301 SSA-1 3 47.74 89.71 47.74 95.41 88.77 73.87 6 
14 301 SSA-1 4 65.85 93.00 65.86 98.17 84.49 81.47 2 
15 301 SSA-1 5 73.41 84.76 73.61 100 74.87 81.33 3 
16 301 SSA-2 3 58.47 75.82 58.47 73.39 50.27 63.29 10 
17 301 SSA-2 4 71.87 78.21 71.87 74.31 53.48 69.95 7 
18 301 SSA-2 5 70.49 78.57 70.49 75.23 46.52 68.26 9 
19 301 LSC-2 3 100 100 100 73.39 37.43 82.17 1 
20 301 LSC-2 4 97.07 79.27 97.08 74.31 34.76 76.50 5 
21 301 LSC-2 5 97.40 77.07 97.40 77.98 35.83 77.14 4 
22 516 SSA-1 3 34.15 55.68 34.14 82.57 100 61.31 11 
23 516 SSA-1 4 31.93 51.87 31.93 88.99 86.63 58.27 12 
24 516 SSA-1 5 48.07 69.41 48.06 91.74 84.49 68.36 8 

القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص )6(یبین الجدول 
ضى، وبالرغم من الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه العر

عند نوع %) 82.17(األفضل بمعامل جودة  19ان العینة رقم 
اال ان العینة ) 3(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(غرزة 

التى تأتى فى المرتبة الثانیة تعتبر األفضل بمعامل جودة  14رقم 

وكثافة ) SSA-1(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 81.47(
فى ) 84.49(المظھریة والتى سجلت وذلك الرتفاع  ) 4(غرزة 

االمر الذى بدوره )  37.43(مظھریة   19حین سجلت العینة رقم 
  :یؤثر على الشكل العام للحیاكة ، واألشكال البیانیة توضح ذلك
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  .یوضح القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه العرضى): 12(شكل 

  االتجاه الورب :ثالثاً 
  .نتائج اختبارات خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه الورب): 7(جدول 

رقم 
 العینة 

نوع 
كثافة  الوصلة   الغرزة

 الغرزة

قوة شد 
الحیاكة 

 )كجم (

استطالة 
 (%)الحیاكة 

كفاءة 
الحیاكة 

(%) 

صالبة 
الحیاكة 

 )سم(
 المظھریة

25 301 SSA-1 3 491.00 23.95 54.43 8.00 8.20 
26 301 SSA-1 4 406.50 23.74 45.06 7.90 8.10 
27 301 SSA-1 5 535.50 26.25 59.36 7.60 8.20 
28 301 SSA-2 3 400.00 30.79 44.34 9.60 2.80 
29 301 SSA-2 4 524.00 30.40 58.09 9.40 2.85 
30 301 SSA-2 5 424.60 29.55 47.07 8.90 3.45 
31 301 LSC-2 3 578.00 27.60 64.07 9.80 2.75 
32 301 LSC-2 4 754.00 33.86 83.59 9.50 3.05 
33 301 LSC-2 5 675.00 30.19 74.83 9.30 2.55 
34 516 SSA-1 3 148.50 18.30 16.46 8.60 9.10 
35 516 SSA-1 4 195.20 20.50 21.64 8.40 8.00 
36 516 SSA-1 5 253.20 24.79 28.07 8.10 7.70 

نتائج اختبارات خواص الحیاكة ألقمشة ) 7(یبین الجدول 
العینات البحثیة فى االتجاه الورب باستخدام نوع وكثافة غرز 
مختلفة وأنواع وصالت مختلفة ومن خاللھا تم دراسة تأثیر 

متغیرات البحث على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى 
  :التالىاالتجاه الورب كما ھو مبین على النحو 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -11
 ).كجم (قوة شد الحیاكة 

  
 ).كجم(على خاصیة قوة شد الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 13(شكل 
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یتبین أن العینة ) 13(والشكل البیانى ) 7(من الجدول 
 754(أعلى قوة شد للحیاكة  جاءت األفضل حیث حققت 32رقم 
وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة ) كجم

األقل قوة شد للحیاكة 34، فى حین جاءت العینة رقم )4(

وكثافة ) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة ) كجم148.5(
  ).3(غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -12
 (%).ة استطالة الحیاك

  
 (%).على خاصیة استطالة الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 14(شكل 

یتبین أن العینة ) 14(والشكل البیانى ) 7(من الجدول 
جاءت األفضل حیث حققت أعلى نسبة استطالة للحیاكة  32رقم 

وكثافة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 33.86(
األقل نسبة استطالة  34، فى حین جاءت العینة رقم)4(ة غرز

) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة %) 18.30(للحیاكة 
  ).3(وكثافة غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -13
 (%).كفاءة الحیاكة 

  
 (%).خاصیة كفاءة الحیاكة على ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 15(شكل 
یتبین أن العینة ) 15(والشكل البیانى ) 7(من الجدول 

جاءت األفضل حیث حققت أعلى كفاءة للحیاكة  32رقم 
وكثافة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 83.59(

األقل كفاءة للحیاكة  34، فى حین جاءت العینة رقم )4(غرزة 

وكثافة ) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة %) 16.46(
  ).3(غرزة 

على خاصیة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -14
 (%).صالبة الحیاكة 

  
 ).سم(على خاصیة صالبة الحیاكة ) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 16(شكل 
یتبین أن العینة ) 16(والشكل البیانى ) 7(من الجدول 

) سم9.80(ت األقل حیث حققت أعلى صالبة للحیاكة جاء 31رقم 
على الترتیب وكثافة ) LSC-2(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة 

األفضل صالبة للحیاكة 27، فى حین جاءت العینة رقم)3(غرزة 

وكثافة ) SSA-1(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة ) سم7.60(
  ).5(غرزة 

لى ع) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة( تأثیر كل من  -15
 .المظھریة
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 .على المظھریة) نوع وكثافة الغرز ونوع الوصلة(یوضح تأثیر كل من ): 17(شكل 

یتبین أن العینة ) 17(والشكل البیانى ) 7(من الجدول 
) 9.10(جاءت األفضل حیث حققت أعلى تقییم للمظھریة  34رقم 

، فى )3(وكثافة غرزة ) SSA-1(ووصلة ) 516(عند نوع غرزة 
عند نوع غرزة ) 2.55(األقل مظھریة  33العینة رقمحین جاءت 

  ).5(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(
وقامت الباحثة باجراء بعض االختبارات االحصائیة   

كثافة  –الوصلة  –نوع الغرزة (لدراسة أثر التأثیر لمتغیرات البحث 

على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه ) الغرزة
  .بالور

" ت"وللتحقق من ذلك قامت الباحثة باستخدام اختبار   
للعینات المستقلة لتأثیر نوع الغرزة، وتحلیل التباین األحادى لتأثیر 
الوصلة وكثافة الغرزة وذلك على خواص الحیاكة ألقمشة العینات 

   البحثیة فى االتجاه الورب

تأثیر متغیرات البحث على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه  یوضح نتائج االختبارات االحصائیة لدراسة أثر ): 8(جدول 
  الورب

 خواص الحیاكة

 متغیرات البحث
 كثافة الغرزة الوصلة نوع الغرزة

  قیمة
 "ت"

  مستوى
 الداللة

  قیمة
 "ف"

  مستوى
 الداللة

  قیمة
 مستوى الداللة "ف"

 0.865 0.15 0.001*** 23.37 0.001*** 4.49 )كجم (قوة شد الحیاكة 

 0.753 0.29 0.004** 10.70 0.009** 3.26 (%)استطالة الحیاكة 

 0.865 0.15 0.001*** 23.36 0.001*** 4.49 (%)كفاءة الحیاكة 

 0.657 0.44 0.001*** 25.37 0.324 1.04 )سم(صالبة الحیاكة 

 0.993 0.01 0.001*** 152.34 0.047* 2.27 المظھریة

  0.001دال عند مستوى ***     0.01دال عند مستوى **     0.05 دال عند مستوى* 
نتائج االختبارات االحصائیة لدراسة أثر  ) 8(یبین جدول 

تأثیر متغیرات البحث على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة 
ً لنوع  فى االتجاه الورب، حیث تبین وجود تأثیر دال احصائیا

لة الحیاكة وكفاءة وصالبة الغرزة على قوة شد الحیاكة واستطا
ً للوصلة  الحیاكة والمظھریة، كما تبین وجود تأثیر دال احصائیا
على جمیع خواص الحیاكة ، فى حین تبین عدم وجود تأثیر دال 

ً لكثافة الغرزة على خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة  احصائیا
  .فى االتجاه الورب

نات البحثیة فى االتجاه أقمشة العی التقییم الكلى لخواص حیاكة
  :الورب

قامت الباحثة بحساب القیم النسبیة ومعامالت جودة   
خواص حیاكة األقمشة للعینات البحثیة فى االتجاه الورب وجاءت 

  ):9(كما ھو مبین فى الجدول 
  .الوربیوضح القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه ):9(الجدول 

رقم 
 العینة 

نوع 
كثافة  الوصلة   الغرزة

 الغرزة

قوة شد 
الحیاكة 

 )كجم(

استطالة 
الحیاكة 

(%) 

كفاءة 
الحیاكة 

(%) 

صالبة 
الحیاكة 

 )سم(
 المظھریة

معامل 
الجودة 
یب (%)

رت
الت

 

25 301 SSA-1 3 65.12 70.73 65.12 95.92 90.11 77.40 3 
26 301 SSA-1 4 53.91 70.11 53.91 96.94 89.01 72.78 5 
27 301 SSA-1 5 71.02 77.53 71.01 100 90.11 81.93 2 
28 301 SSA-2 3 53.05 90.93 53.04 79.59 30.77 61.48 10 
29 301 SSA-2 4 69.50 89.78 69.49 81.63 31.32 68.34 7 
30 301 SSA-2 5 56.31 87.27 56.31 86.73 37.91 64.91 8 
31 301 LSC-2 3 76.66 81.51 76.65 77.55 30.22 68.52 6 
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32 301 LSC-2 4 100 100 100 80.61 33.52 82.83 1 
33 301 LSC-2 5 89.52 89.16 89.52 82.65 28.02 75.78 4 
34 516 SSA-1 3 19.69 54.05 19.69 89.80 100 56.65 12 
35 516 SSA-1 4 25.89 60.54 25.89 91.84 87.91 58.41 11 
36 516 SSA-1 5 33.58 73.21 33.58 94.90 84.62 63.98 9 

القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص )9(یبین الجدول 
الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه الورب، فبالرغم من ان 

عند نوع غرزة %) 82.83(األفضل بمعامل جودة  32العینة رقم 
 27قماال ان العینة ر) 4(وكثافة غرزة ) LSC-2(ووصلة ) 301(

التى تأتى فى المرتبة الثانیة تعتبر األفضل بمعامل جودة 
وكثافة ) SSA-1(ووصلة ) 301(عند نوع غرزة %) 81.93(

فى ) 90.11(وذلك الرتفاع  المظھریة والتى سجلت ) 5(غرزة 
االمر الذى بدوره )  33.52(مظھریة   32حین سجلت العینة رقم 

  :البیانیة توضح ذلك واألشكال.یؤثر على الشكل العام للحیاكة
  :ویمكن توضیح ذلك من خالل األشكال البیانیة التالیة

  

  
  .یوضح القیم النسبیة ومعامالت جودة خواص الحیاكة ألقمشة العینات البحثیة فى االتجاه الورب): 18(شكل 
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  .البس الجاھزةتطویر صناعة الم

أھمیة وجود تنسیق بین صانعي المالبس والباحثین في مجال  -4
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  اختبار المظھریة )1(ملحق 
  جامعة االزھر

  كلیة االقتصاد المنزلى
  /االستاذ الدكتور                          

  تحیة طیبة وبعد
  حمود ببحث عنرشا عبد المعطى م/ تقوم الباحثة 

  "وضع معاییر لحیاكة االقمشة المزدوجة" 
  . 10وقد قامت الباحثة بتنفیذ العینات اذ تعرض على سیادتكم البداء الراى فى مظھریة حیاكة العینات وذلك بوضع درجة من 

  ولسیادتكم جزیل الشكر
  /الدرجة العلمیة/                                             االسم
  /                                           الجامعة/                                              ة الكلی

  الدرجة  كثافة الغرزة  الوصلة  نوع الغرزة  االتجاة  رقم العینة
    Ssa1  3  301  الطولى  1
2  301  Ssa1  4    
3    301  Ssa1  5    
4  301  Ssa2  3    
5  301  Ssa2  4    
6  301  Ssa2  5    
7  301  Lsc2  3    
8  301  Lsc2  4    
9  301  Lsc2  5    

10  516  Ssa1  3    
11  516  Ssa1  4    
12  516  Ssa1  5    
    Ssa1  3  301  العرضى  1
2  301  Ssa1  4    
3  301  Ssa1  5    
4  301  Ssa2  3    
5  301  Ssa2  4    
6  301  Ssa2  5    
7  301  Lsc2  3    
8  301  Lsc2  4    
9  301  Lsc2  5    

10  516  Ssa1  3    



Rasha Ahmed  87 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

11  516  Ssa1  4    
12  516  Ssa1  5    
    Ssa1  3  301  الورب  1
2  301  Ssa1  4    
3  301  Ssa1  5    
4  301  Ssa2  3    
5  301  Ssa2  4    
6  301  Ssa2  5    
7  301  Lsc2  3    
8  301  Lsc2  4    
9  301  Lsc2  5    

10  516  Ssa1  3    
11  516  Ssa1  4    
12  516  Ssa1  5    

  ینمحكمال  )2(ملحق 
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