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Effect of different methods of cotton spinning on yarns and fabrics produced 
 
 

  .جامعة دمیاط  –كلیة الفنون التطبیقیة–مساعد بقسم الغزل والنسیج والتریكواستاذ 
  

Abstract  Keywords 
ویختلف تأثیر نوعیة الغزل على كل من تتنوع اسالیب الغزل المختلفة والمستخدمة فى انتاج الخیوط القطنیة ، 

 االختالف بین استخدام ھذا اول تأثیرقلة األبحاث التى تتن، ومع الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة المنتجة
نسبة التباین فى خواص األقمشة المنتجة من لتحدید و على خواص الخیوط المنتجة الغزل المختلفة وطرق انواع

تأثیر اختالف اسالیب الغزل المستخدمة   تم اجراء ھذه الدراسة التى توضح خیوط تم غزلھا بأسالیب غزل مختلفة
أفضل ینعكس إنتاج خیوط قطنیة ذات خواص  دراسة ، بھدفمنھا ة واألقمشة المنتجةعلى خواص الخیوط القطنی

اسالیب غزل وقد استخدم اسالیب الغزل المختلفة ،  باستخدام لألقمشة المنتجة منھا الوظیفيادائھا على األداء 
ت قطن واستخدم 40إلنتاج خیط لحمة نمرة  )الطرف المفتوحوالمدمج ، و،  والممشط مسرحالحلقى ال(مختلفة 

ت ، واجریإلنتاج االقمشة محل الدراسة )90،110،130(محل التجربة  المنتجة اللحمھمختلفة من  كثافاتثالثة 
التغییر فى متغیرات  لتوضیح نسبة واثر االختالف الذى احدثھواالقمشة المنتجة االختبارات المختلفة على الخیوط 

مثل معامل اختالف ونسبة حدوث  اختبارات الخیوطضح فى بعض واظھرت النتائج اختالف وا. البحث المختلفة
كما ظھر اختالف واضح فى نتائج اختبارات الخواص . العقد واالماكن السمیكة والرفیعة فى الخیوط المنتجة

  .المختلفة لألقمشة المنتجة

  الغزل الحلقى   
Ring Spinning 

  الغزل المدمج 
Compact Spinning 

  غزل الطرف المفتوح 
Open-End Spinning 

  اختبارات الخیوط 
Yarns Test  

  اختبارات االقمشة
Fabrics Test 
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:Introduction  
خواص  على المؤثرةمن المراحل  النھائيالغزل تعتبر مرحلة 

تغییر  الخیوط القطنیة المنتجة فى خط غزل القطن ، وبالتالى فان
 فى رئیسياألسالیب التنفیذیة لمرحلة الغزل النھائى تؤثر بشكل 

ومن ثم تنعكس على خواص األقمشة  دة الخیوط المنتجة ،جو
المنتجة باستخدام ھذه الخیوط كلحمات ، كما یؤثر تغییر عدد 

ایضا  المستخدمة فى انتاج ھذه األقمشة )كثافة اللحمات( الحدفات
افضل خواص  وقد اجریت الدراسة لتحدیدعلى خواص األداء ، 

حلقى (یب الغزل المختلفة للخیوط واألقمشة المنتجة باستخدام اسال
خیط نمرة  إلنتاج) طرف مفتوح  –مدمج  –حلقى مسرح  –ممشط 

قطن ، واستخدام ھذه الخیوط كلحمات بكثافات مختلفة فى  40
عمل وتم حدفة ،)  130 – 110 – 90( االقمشة المنتجة 

حدید افضل االختبارات المختلفة على الخیوط واألقمشة المنتجة ، لت
  .احصائیایل النتائج وتحل العینات،

Statement of the problem 
على  اسالیب الغزل المختلفة تأثیر اختالفة األبحاث التى تتناول قل

  .خواص الخیوط المنتجة ، وانعكاسھا على األقمشة المنتجة منھا 
Objective:   

إنتاج خیوط  قطنیة ذات خواص أفضل ینعكس ادائھا على دراسة 
استخدام اسالیب الغزل األداء الوظیفي لألقمشة المنتجة منھا ب

  .المختلفة 
:Study Significance 

أفضل اسلوب للغزل المستخدم فى انتاج الخیوط محل  تحدید
منھا  المنتجة، وانعكاسھا على األقمشة ) قطن 40/1خیط ( الدراسة

  . باختالف كثافة اللحمات المنتجة من نفس الخیوط 
 Delimitations   

وط تحلیلقتصر البحث على ی واص الخی ة خ ة  القطنی المنتجة بأربع
ى مسرح(  اسالیب غزل مختلفة ط -حلق ى ممش دمج -حلق طرف  -م

وح ر )مفت ن نم ن40/1( ةم ذه و، ) قط ا ھ تخدم فیھ ة تس اج اقمش انت
ة  دفات مختلف ض ) 130-110-90(الخیوط كلحمات بح ودراسة بع

مك -وزن المتر المربع(خصائص األقمشة المنتجة  اص  -الس امتص
اء زق -الم ة التم اء ، و) مقاوم تخدام االحص ياس اد  التطبیق إلیج

  .العالقات المختلفة بین متغیرات البحث
Methodology 

  .یتبع البحث المنھج التجریبى التحلیلى 
1 Theoretical Framework 

  : (Ring Spinning) لقيالح الغزل )1-1(
خط غزل القطن  فيالبرم  الغزل الحلقى ھى العملیة التى تلى مرحلة

انھ یتم تغذیة نظام  فيوتتلخص نظریة الغزل الحلقى ، التقلیدى 
ماكینة الغزل بالمبروم الناتج من عملیة البرم ، ثم تتم  فيالسحب 

عملیة السحب بغرض تحدید نمرة الخیط المطلوب انتاجھ ، وبعد 
ذلك یمر الخیط بین حاجز البالون الى داخل الدبلھ المركبة على 

ب من الحلقة العطاء العدد المطلوالحلقة فیتم دوران الدبلھ حول 
یر للخیط واخیرا تتم عملیة تدوالبرمات حسب مواصفة الخیط ،

  )2،1(. حول البوبینھ الخاصة لھ
وعلى ھذا فإن من أھم عیوب الغزل الحلقي ھو زیادة درجة التشعیر 

عن طریق التھا في الخیوط المنتجة، األمر الذي یستلزم معھ إز
قبل مراحل ذلك و حرق الوبرة في القماش الناتج وحرق الشعیرات أ

  .)4،3(والتجھیز الصباغة

  
  .)3(نظام الغزل الحلقي) 1(شكل رقم 

  :Compact Spinning)( ـزل المدمجالغـ )1-2(
مدى فعالیتھا حیث أظھرت تطور واضح في  ھذه التقنیة أثبتت    

ھا، حیث تمیزت مواصفات الغزل في المنتجات المستخدمة إلنتاج
الخیوط بتقارب ألیافھا وارتباطھا الشدید مع بعضھا مما أدى الى 

عتمد نظریة حیث ت ،)6،5(انخفاض درجة التشعیر وارتفاع االنتظامیة
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على إحكام السیطرة على األلیاف الخارجة من جھاز  الغزل المدمج
السحب وضغطھا بضم األلیاف مع بعضھا بتعریضھا لعملیة شفط 

ل على التحكم في حركة الشعیرات المسحوبة داخل جھاز ھواء تعم
، وقد أدى ذلك  )7(السحب وتوجیھھا إلى منتصف خصلة الشعیرات

إلى تقلیل حجم مثلث الغزل بدرجة كبیرة واختفاء ظاھرة شرود 
ً عن تكوین الخیط وبالتالي تم مساھمة جمیع األلیاف  األلیاف بعیدا

دد غزل متساوي مما أدى إلى في تركیب الخیط المنتج تحت تأثیر ش
انخفاض كبیر في درجة تشعیر الخیط المنتج ، وفى بعض 
ً مثلث الغزل  تصمیمات ماكینات الغزل المدمج یتالشى نھائیا

) 2(وینعكس ذلك على نعومة وملمس الخیط ، ویوضح الشكل رقم 
حجم مثلث الغزل في كل من طریقتي الغزل المدمج والغزل الحلقي 

  .التقلیدي

 
  .)8(حجم مثلث الغزل في كل من طریقتي الغزل المدمج والغزل الحلقي التقلیدي) 2(شكل 

  :ممیزات نظام الغزل المدمج 
یمكن باستخدام نظام الغزل المدمج انتاج خیوط من شعیرات  -

بدون  المطلوبة الجودة على المحافظة معذات تیلة قصیرة 
 . اجراء عملیة التمشیط

التقطعات  نسبة اعد في تقلیلالتخلص من مثلث الغزل یس -
مما  ماكینة الغزلزیادة سرعة بالخیط الناتج مما یؤدى الى 

 . االنتاجیة یؤدى الى زیادة
حرق  عملیةباستخدام نظام الغزل المدمج یمكننا التخلص من  -

الوبرة وغیرھا من العملیات التي تؤثر على جودة الطباعة 
 .والصباغة

استطالة الخیوط و قوة الشد استخدام نظام الغزل المدمج یزید -
 .ومقاومة االحتكاك واالنتظامیة للخیوط المنتجة

مع عدم وجود عیوب تتمیز الخیوط المدمجة بسطحھا األملس  -
 . %80 بنسبة الخیوط تًشعر تخفیضظاھرة، وذلك بسبب 

)6،5( 
   )  : (Open-End Spinningغزل الطرف المفتوح  )1-3( 

اإلنتاجیة ونقص التكالیف نتیجة بزیادة وتتمیز ھذه التقنیة     
مرحلة االستغناء عن ثالث مراحل من مراحل الغزل وإدماجھا في 

  )2( .بالمقارنة بالغزل الحلقيوذلك ،  )التدویرالبرم، الغزل ،(واحدة 
إن الغزل بنظام الروتر، والذي یعرف باسم نظام غزل الطرف      

: وھي. واتالمفتوح، یتم تشكیل الخیط فیھ عن طریق ثالث خط
وأخیرا تدویر الخیط ،مرحلة إعطاء البرمات  ثمنظام السحب 

الناتج، وھذه الخطوات تختلف تماما عن نظام الغزل الحلقي 
   :كما یلى ،والمدمج

 الحلقى یتم االستغناء عن مرحلة البرم الموجودة في نظام الغزل -
ویتم تغذیة الماكینة بشرائط السحب أو التسریح ، التقلیدى
 .مباشرة

االستغناء عن مرحلة تدویر بوبینات الغزل حیث یتم تدویر  -
 مع امكانیةعلى كونات بعد انتاجھا الخیوط الناتجة مباشرة 
 .التحكم في حجمھا ووزنھا

مىَّ الغزل ذو الطرف المفتوح بھذا االسم ألن طرف سُ  وقد    
 االنفرادیة  درجةالالشعیرات الذى یغذى الماكینة یسحب ویفتح الى 

-Disفھو یتبع نظام الغزل الغیر مستمر ( ،  طع فیھا استمرارهینقو
continuous ( وذلك بفصل الشعیرات عن شریط التغذیة)Feed 

Bar  (، مرتفعة  وذلك قبل تكثیفھ داخل الروتر الذي یدور بسرعة
فتتكون فجوة بین الشعیرات  یتحدد بھا قیمة البرم النھائى للخیط ،

المتكون، وعلى ذلك فال یوجد استمرار  والخیط التى تغذى الماكینة
ویمكن تقسیم عملیة  ي كما ھو الحال في الغزل الحلقيللطرف المغذ

  :  تشكیل الخیط إلى ثالث خطوات وھي
شریط التسریح أو السحب بواسطة السلندر المنشاري الى  تفتیح- أ

مستوى الشعرة الواحدة وھو ذو اسنان منشاریة تناسب العدید من 
الخلطات المختلفة بین األلیاف كذلك طبیعیة والصناعیة واأللیاف ال

 ینتج عنھا الطبیعیة والصناعیة، وھذه السرعة العالیة لسلندر التفتیح
من العقد والشوائب التي قد تكون عالقة بشعیرات  الكثیرإزالة 
 .للشعیرات تفتیحأنھا مرحلة تنظیف بجانب ف وبالتالىالقطن 

لھواء الناتج عن السرعة العالیة بواسطة ا السحبتتم عملیة -ب
   .لسلندر التفتیح ونقلھ الى الروتر

دوران الروتر یتم اعطاء البرمات الالزمة للشعیرات حتى ب -ج
تتماسك وتأخذ متانتھا ویتحدد البرم عن طریق النسبة بین سرعة 

  .)9(الروتر وسرعة خروج الخیط
توح فھي اما عملیة تدویر الكونة في نظام غزل الطرف المف    

حیث (منفصلة تماما عن عملیة سحب الشعیرات واعطاء البرمات 
تتم عملیة اعطاء البرمات داخل الروتر وفى مساحة ضیقة جدا، 
بعكس نظام الغزل الحلقي حیث تعطي البرمات في المسافة بین 

مسافة طویلة  وھىخروج الخیط من السلندر األمامي حتى الدبلة، 
غزل الطرف ب ھاالبرمات فی یتم اعطاءبالمسافة التى بالمقارنة 

 تزدادوھذا یسمح بزیادة سرعة تدویر الخیط وبالتالي ) المفتوح
عدم عالوة على ذلك  التقلیدى، عن نظام الغزل الحلقي االنتاجیة

                     .)10(حجم كونة الغزل الناتجة من ھذا النظامالتقید ب
لغزل المنافس لنظام الظام الغزل ذو الطرف المفتوح ھو ن     

المتوسطة ولذلك فھو لن انتاج النمر المسرحة السمیكة و الحلقي في
تقنیة یحل محل الغزل الحلقي حتى على المدى البعید، وإنما لیكون 

یتمیز حیث  اخرى لغزل القطن اضافة الى الغزل الحلقى والمدمج،
ي مع جودة عالیة ف جیةالغزل ذو الطرف المفتوح بزیادة اإلنتا

خواص االنتظام ونقص عدد العقد في المتر وانخفاض درجة 
  .)3(زل الحلقي التشعیر بالمقارنة بالغ

  
  لنظام غزل الطرف المفتوح تخطیطيرسم ) 3(شكل رقم 
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أن أسلوب الغزل المدمج حقق یتبین ) 5(والشكل  )1(الجدول من 
، بینما حقق أسلوب )RKM )26.13 القاطع لطولل قیمة أعلى

   ).RKM )8.82 القاطع لطولل قیمة الغزل طرف مفتوح حقق أقل
 (%) االستطالة علىأسالیب الغزل المختلفة  تأثیر -3

 
  .(%) االستطالة على المختلفة الغزل أسالیب تأثیریوضح ): 6(كل ش

أن أسلوب الغزل المدمج حقق یتبین ) 6(والشكل  )1(الجدول من 
، بینما حقق أسلوب الغزل طرف )5.85(للخیط  ستطالةا نسبة أعلى

   ).4.59( ستطالةا نسبة مفتوح حقق أقل
 )متر1000( / النبس عدد علىأسالیب الغزل المختلفة  تأثیر -4

 
.)متر1000( / النبس عدد على المختلفة الغزل أسالیب تأثیریوضح ): 7(شكل 

الحلقى أن أسلوب الغزل یتبین ) 7(والشكل  )1(الجدول من 
، بینما حقق )270(للخیط  النبس عددقیمة فى  حقق أعلى المسرح

النبس  عدد قیمة فى أقل المدمج والحلقى الممشطأسلوب الغزل 

)7.5.(   
(  الرفیعة األماكن عدد علىأسالیب الغزل المختلفة  ثیرتأ -5

 )متر1000/

 
  .)متر1000( / الرفیعة األماكن عدد على المختلفة الغزل أسالیب تأثیریوضح ): 8(شكل 

أن أسلوب الغزل حلقى مسرح یتبین ) 8(والشكل  )1(الجدول من 
 ، بینما)155.0(للخیط الرفیعة  األماكن عدد قیمة فى حقق أعلى

 عددقیمة فى حقق أسلوب الغزل حلقى ممشط ومدمج حقق أقل 

   ).2.5(الرفیعة  األماكن
(  سمیكةال األماكن عدد علىأسالیب الغزل المختلفة  تأثیر -6

 )متر1000/

 
 .)متر1000( / سمیكةال األماكن عدد على المختلفة الغزل أسالیب تأثیر  ): 9(شكل 
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أسلوب الغزل طرف مفتوح أن یتبین ) 9(والشكل  )1(الجدول من 
، بینما حقق )8.0(بالخیط  سمیكةال األماكن عددقیمة فى حقق أعلى 

 األماكن عدد قیمة فى مدمج أقلالممشط والحلقى الأسلوب الغزل 

   ).صفر( سمیكةال
  CV االختالف معامل علىأسالیب الغزل المختلفة  تأثیر -7

(%) 

 
 .(%)  CV االختالف معامل على المختلفة الغزل أسالیب تأثیریوضح ): 10(شكل 

أن أسلوب الغزل طرف مفتوح یتبین ) 10(والشكل  )1(الجدول من 
، بینما حقق أسلوب )16.41( االختالفمعامل ل قیمة حقق أعلى

   ).11.33( االختالف معاملل قیمة  الغزل مدمج حقق أقل

  :الدراسة محل بأسالیب الغزل المختلفةخیوط اللحمة المنتجة  من المنتجة األقمشة اختبارات نتائج): 2( جدول

رقم 
 نوع الغزل العینة

عدد 
الحدفات 

 بوصة/

 الخواص

وزن المتر المربع 
 )2م/جم(

زمن 
امتصاص 

 )ث(الماء 

مقاومة 
التمزق 

 )2سم/جم(
 )مم(السمك 

1 

 حلقى مسرح

130 166 4.5 31 31 

2 110 148 4.0 27 30 

3 90 131 4.0 30 29 

4 

 حلقى ممشط

130 162 5.0 20 30 

5 110 153 4.5 32 31 

6 90 138 3.5 19 28 

7 

 طرف مفتوح

130 167 11.0 40 31 

8 110 155 5.5 32 30 

9 90 140 3.5 46 29 

10 
 مدمج

130 163 10.0 31 34 

11 110 149 9.0 25 31 
12 90 131 5.0 21 29 

 محل الخیوط من المنتجة األقمشة اختبارات نتائج) 2(الجدول  یبین
  :كما ھو مبین على النحو التالىالدراسة 

  المنتجة تأثیر نوع الغزل على خواص األقمشة: 
 )2م/جم( المربع المتر وزن علىنوع الغزل  تأثیر -1

 
  .)2م/جم( المربع المتر وزن على الغزل نوع تأثیریوضح ): 11(شكل 

أن الغزل طرف مفتوح حقق یتبین ) 11(والشكل  )2(الجدول من 
، بینما حقق الغزل للقماش المنتج لمتر المربعلوزن ا قیمة أعلى

   .المربع لمترا وزنل قیمة  مدمج أقلال
 )ث( الماء امتصاص زمن علىنوع الغزل  تأثیر -2
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 .)ث( الماء امتصاص زمن على الغزل نوع تأثیریوضح ): 12(شكل 

أن الغزل طرف مفتوح حقق یتبین ) 12(والشكل  )2(الجدول من 
، بینما حقق الغزل فى األقمشة المنتجة  الماء امتصاص زمنأعلى 

   .الماء امتصاص زمنحلقى مسرح أقل 
 )2سم/جم( التمزق مقاومة علىنوع الغزل  تأثیر -3

 
 .)2سم/جم( التمزق مقاومة على الغزل نوع تأثیریوضح ): 13(شكل 

أن الغزل طرف مفتوح حقق یتبین ) 13(والشكل  )2(الجدول من 
بینما حقق الغزل  فى األقمشة المنتجة ، التمزق مقاومةل قیمة أعلى

   .التمزق مقاومةل قیمة حلقى ممشط أقل
 )مم(السمك  علىنوع الغزل  تأثیر -4

 
 .)مم(السمك  على الغزل نوع تأثیریوضح ): 14(شكل 

مدمج حقق أكبر الأن الغزل یتبین ) 14(والشكل  )2(الجدول من 
 مقاومةممشط أقل الحلقى الالغزل ، بینما حقق لألقمشة المنتجة سمك

   .التمزق

  على خواص األقمشة البحثیة عدد الحدفاتتأثیر 
 )2م/جم( المربع المتر وزن علىعدد الحدفات  تأثیر -1

 
 .)2م/جم( المربع المتر وزن على الحدفات عدد تأثیریوضح ): 15(شكل 
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حقق ) 130(أن عدد الحدفات یتبین ) 15(والشكل  )2(الجدول من 
أقل وزن ) 90(وزن للمتر المربع، بینما حقق عدد الحدفات  أعلى

   .للمتر المربع 
 )ث( الماء امتصاص زمن علىعدد الحدفات  تأثیر -2

 
 .)ث( الماء امتصاص زمن على الحدفات عدد تأثیریوضح ): 16(شكل 

حقق ) 130(أن عدد الحدفات یتبین ) 16(والشكل  )2(الجدول من 
أقل ) 90(نما حقق عدد الحدفات ، بیالماء امتصاص زمنأعلى 

   .)ث( الماء امتصاص زمن
 )2سم/جم( التمزق مقاومة علىعدد الحدفات  تأثیر -3

 
 .)2سم/جم( التمزق مقاومة على الحدفات عدد تأثیریوضح ): 17(شكل 

حقق ) 90(أن عدد الحدفات یتبین ) 17(والشكل  )2(الجدول من 
مقاومة  أقل) 110( تالحدفا عدد حقق بینما ،التمزق مقاومةأعلى 

  .التمزق
 )مم(السمك  علىعدد الحدفات  تأثیر -4

 
 .)مم(السمك  على الحدفات عدد تأثیریوضح ): 18(شكل 

حقق ) 130(أن عدد الحدفات یتبین ) 18(والشكل  )2(الجدول من 
   .سمكأقل ) 90(حقق عدد الحدفات وأكبر سمك، 

 واصالخ على الغزل نوع تحلیل التباین األحادى لتأثیر 
  البحث ألقمشة الوظیفیة

  .البحثعلى الخواص الوظیفیة ألقمشة نوع الغزل تأثیر ل األحاديتحلیل التباین ): 3(جدول 
 الداللة االحصائیة مستوى الداللة "ف"قیمة  الخواص 

 غیر دال 0.95 0.11 )2م/جم(وزن المتر المربع 
 غیر دال  0.22 1.08 )ث(زمن امتصاص الماء 

 دال 0.04 4.43 )2سم/جم( مقاومة التمزق
 غیر دال 0.63 0.62 )مم(السمك 
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ً لنوع الغزل  )3(جدول  من     .)2سم/جم( التمزق مقاومةعلى تبین وجود تأثیر دال إحصائیا
ً  البحثیة األقمشة لخواص المعیاریة واالنحرافات المتوسطات): 4( جدول .الغزل لنوع وفقا  

 لمعیارىاالنحراف ا المتوسط ن نوع الغزل الخواص

 )2م/جم(وزن المتر المربع 

 17.50 148.33 3 حلقى مسرح
 12.12 151.00 3 حلقى ممشط

 13.53 154.00 3 طرف مفتوح
 16.04 147.67 3 مدمج

 )ث(زمن امتصاص الماء 

 0.29 4.17 3 حلقى مسرح
 0.76 4.33 3 حلقى ممشط

 3.88 6.67 3 طرف مفتوح
 2.65 8.00 3 مدمج

 )2سم/جم(تمزق مقاومة ال

 2.08 29.33 3 حلقى مسرح
 7.23 23.67 3 حلقى ممشط

 7.02 39.33 3 طرف مفتوح
 5.03 25.67 3 مدمج

 )مم(السمك 

 1.00 30.00 3 حلقى مسرح

 1.53 29.67 3 حلقى ممشط

 1.00 30.00 3 طرف مفتوح

 2.52 31.33 3 مدمج
 لخواص یاریةالمع واالنحرافات المتوسطاتیبین ) 4(الجدول 

ً  البحثیة األقمشة حیث تبین تباین متوسطات قیم  الغزل لنوع وفقا
ً ألنواع الغزل المختلفة، فى  )2سم/جم( التمزق مقاومةخاصیة  وفقا

ً ألنواع  حین جاء قیم المتوسطات لباقى الخواص متقاربة وفقا

  .الغزل
 الخواص على عدد الحدفات تحلیل التباین األحادى لتأثیر 

  البحث ألقمشة الوظیفیة

  .البحثعلى الخواص الوظیفیة ألقمشة عدد الحدفات تأثیر تحلیل التباین األحادى ل): 5(جدول 
 الداللة االحصائیة مستوى الداللة "ف"قیمة  الخواص 

 دال 0.001 67.90 )2م/جم(وزن المتر المربع 
 دالغیر  0.15 2.35 )ث(زمن امتصاص الماء 

 غیر دال 0.96 0.39 )2سم/جم(مقاومة التمزق 

 دال 0.02 6.49 )مم(السمك 
 على عدد الحفات نتائج تحلیل التباین األحادى لتأثیر) 5(یبین جدول 

البحث، حیث تبین وجود تأثیر دال  ألقمشة الوظیفیة الخواص
ً لنوع الغزل على وزن والسمك  )2م/جم( المربع المتر إحصائیا

  ).مم(
 لخواص المعیاریة النحرافاتوا المتوسطاتوالجدول التالى یوضح 

ً  البحثیة األقمشة   :عدد الحدفاتل وفقا
ً  البحثیة األقمشة لخواص المعیاریة واالنحرافات المتوسطات): 6( جدول   .عدد الحدفاتل وفقا

عدد الحدفات  الخواص
االنحراف  المتوسط ن بوصة/

 المعیارى

 )2م/جم(وزن المتر المربع 
90 4 135.00 4.69 
110 4 151.25 3.30 
130 4 164.50 2.38 

 )ث(زمن امتصاص الماء 
90 4 4.00 0.71 
110 4 5.75 2.25 
130 4 7.63 3.35 

 )2سم/جم(مقاومة التمزق 
90 4 29.00 12.30 
110 4 29.00 3.56 
130 4 30.50 8.19 
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 )مم(السمك 

90 4 28.75 0.50 

110 4 30.50 0.58 

130 4 31.50 1.73 
 لخواص المعیاریة واالنحرافات یبین المتوسطات) 6(الجدول 

ً  البحثیة األقمشة لعدد الحدفات حیث تبین تباین متوسطات قیم  وفقا
ً لعدد  )مم( وخاصیة السمك )2م/جم(وزن المتر المربع خاصیة  وفقا

الحدفات، فى حین جاءت قیم المتوسطات لباقى الخواص متقاربة 
ً لعدد الحدفات   .وفقا

 Conclusion: 
قوة ل قیمة أعلىفى الخیوط المنتجة أسلوب الغزل المدمج حقق   -

، وأعلى نسبة  RKMأعلى قیمة للطول القاطع ، وشد للخیط 
بینما حقق أسلوب الغزل طرف مفتوح  واعلى سمك، ،استطالة 

 . ،وأقل قیمة للطول القاطع ،و أقل نسبة استطالة أقل قوة شد 
أعلى  خیوط المنتجةفى ال أسلوب الغزل الحلقى المسرح حقق -

، وأعلى قیمة فى عدد األماكن الرفیعة قیمة فى عدد النبس 
، بینما حقق أسلوب الغزل المدمج والحلقى الممشط أقل للخیط 

 .عة ، وأقل قیمة فى األماكن الرفیقیمة فى عدد النبس 
أسلوب الغزل طرف مفتوح حقق أعلى قیمة فى عدد األماكن  -

أسلوب الغزل الحلقى الممشط  السمیكة بالخیط ، بینما حقق
 ).صفر(والمدمج أقل قیمة فى عدد األماكن السمیكة 

أسلوب الغزل طرف مفتوح حقق أعلى قیمة لمعامل االختالف  -
، بینما حقق أسلوب الغزل مدمج حقق أقل قیمة  للخیوط المنتجة 

 .لمعامل االختالف 
 الغزل طرف مفتوح حقق أعلى قیمة لوزن المتر المربع للقماش -

بینما حقق الغزل المدمج  واعلى قیمة لمقاومة التمزق، المنتج،
 .أقل قیمة  لوزن المتر المربع

الغزل طرف مفتوح حقق أعلى زمن امتصاص الماء فى  -
األقمشة المنتجة ، بینما حقق الغزل حلقى مسرح أقل زمن 

 .امتصاص الماء
أعلى قیمة لوزن المتر المربع ، ) 130( كثافات اللحمھحققت  -

 .من امتصاص الماء ، والسمكوز
أعلى قیمة لمقاومة التمزق ، وأقل ) 90( اللحمھ كثافاتحققت  -

 .والسمك ، الماء امتصاص وزمن ، المربع المتر لوزنقیمة 
 .أقل قیمة لمقاومة التمزق ) 110( اللحمھ كثافاتحققت  -
ً لنوع الغزل على مقاومة التمزق  - تبین وجود تأثیر دال إحصائیا

 ).2سم/جم(
ً لنوع الغزل على وزن المتر تب - ین وجود تأثیر دال إحصائیا

 ).مم(والسمك ) 2م/جم(المربع 
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