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Abstract  Keywords 

یاء ونتیجة تغیر أنواع أقمشة تتأثر صناعة المالبس الجاھزة بإتجاھات الموضة العالمیة وكذلك فكر مصممي األز
والتى بدورھا قد تؤثر على ,المودیالت المتعددة فى التصمیم الواحد مما یترتب علیھ حدوث بعض مشاكل الحیاكة 

ومن الجدیر بالذكر أن االختیار الجید , جودة الحیاكة والمظھریة للمنتج ومن ثم على كفاءة االنتاج بشكل عام  
والمشكلة ال ,یضمن الجودة للمنتج النھائى إال إذا كان ھناك ترابط بین الخامات المستخدمة للخامات ھام  إال أنھ ال 

ً من  تكمن فقط في طرق االعداد أو اختیار الخامات المناسبة فحسب وإنما تحقیق الجودة في الشكل والمضمون معا
عند االرتداء مع تحقیق حیث الضبط في تقدیر نسب ومساحات القصات المتجاورة وكذلك االحساس بالراحة 

  . اإلنسدال الصحیح على الجسم وھذا یعتمد على الخبرات المختلفة للقائمین على العمل
یھدف البحث الى إجراء دراسة تجریبیة لبیان مدى تأثیر دمج أقمشة متنوعة مختلفة الخواص المیكانیكیة 

ً على جودة األداء الوظیفى والشكل الجمالى وذلك با عتبارھا عوامل ھامة ولھا تأثیر على تصمیم والطبیعیة معا
حیث تمثلت فروض البحث فى وجود فروق دالة احصائیة ,المنتج ورفع القیمة الجمالیة للمنتج الملبسى النھائى 

  . لتأثیر كل من انواع وصالت الحیاكة المستخدمة وانواع االقمشة على جودة الحیاكة 
اختبار قوة شد (لیة الالزمة لتحدید مستوى األداء الوظیفى والجمالى وقد تم اجراء مجموعة من اإلختبارات المعم

على العینات المنتجة تحت البحث  لتحدید ) اختبار مظھریة الحیاكة -اختبار تجعد الحیاكة  - واستطالة الحیاكة
د وق) انواع الوصالت -انواع األقمشة (خواصھا المختلفة وعالقة ھذه الخواص بمتغیرات عوامل الدراسة 

اظھرت النتائج وجود تباین دال احصائیا فى قوة الشد واستطالة الحیاكة والمظھریة لعینة البحث تبعا أعلى قیمة 
مع السنجل جیرسیة عینة ) جبردین( 2/1الختبار قوة شد الحیاكة حققتھا العینة المدمجة من أقمشة المنسوج مبرد 

دام ماكینة الحیاكة الصناعیة المنتجة لغرزة بالنسبة لوصلة الحیاكة المسطحة باستخ) سمر ملتون( 4
ونتیجة قوة النسیج وطریقة البناء للتركیب النسجى مع خامة الجیرسیة التى تتمیز بوزن   cover stitchالتغطیة

وسمك اعلى من البدائل االخرى وتحقق بذلك توازن مطلوب مع الخامة المحاكة وبالتالى نتج عنھ قوة شد افضل 
مع " تریكو/ مبرد / منسوج سادة "دم فى ھذه الدراسة ثالث أنواع مختلفة من التراكیب النسجیة استخ  . للحیاكة

نوع االبرة المستخدمة , تحدید المتغیرات الالزمة للماكینة المستخدمة لضبط دمج القطع معا وھى نوع الخیط 
ینات الدراسة طبقا للمواصفات وبعد اجراء ع . ومقاسھا ضغط الدواس ضبط عیار الشدد طول الغروة المستخدمة 

والمتغیرات المحددة تم اجراء مجموعة من اإلختبارات الالزمة لتحدید مستوى األداء الوظیفى والجمالى لألقمشة 
ثم تم معالجة البیانات ,المنتجة وایضا اجراء استبیان استطالعى لقیاس درجة القیمة الجمالیة للعینات المقترحة 

ل واألعمدة باألضافة الى استخدام اسلوب تقییم الجودة للخامات المقترحة لخواص الشد احصائیا من خالل األشكا
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة  حیث أن أفضل أنواع التراكیب النسجیة المقترح دمجھا معا . واالستطالة 

ة الحیاكة الموضوعة مع السنجل جیرسى  وذلك لوصل 2/1العطاء افضل النتائج كانت للتركیب النسجى مبرد 
مع سنجل  2/1وأعلى قیمة لقوة الشد واالستطالة للحیاكة كانت لعینة األقمشة مبرد, والمتراكبة من حیث المظھریة 

وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات والمقترحات لتطویر االستفادة من  . للحیاكة المسطحة   1جیرسیھ 
وكذلك اوصت الدارسة بإجراء المزید من  .ء نتائج جمالیة ووظیفیةتنوع األقمشة فى تصمیمات المالبس إلعطا

األبحاث لحل مشكالت التصنیع داخل مصانع المالبس الجاھزة لتحقیق اعلى معدالت  الكفاءة االنتاجیة مع 
ضرورة اإلھتمام بتوفیر معاییر علمیة  لدمج اقمشة مختلفة الخواص بأساس علمى سلیم و توفیر مقترحات  إلیجاد 

  . بعض الحلول للمشكالت التي تواجھھا  صناعة المالبس 

  جودة الحیاكة  
 Sewing Quality 

  دمج أقمشة متنوعة
 Mixing Fabrics  

  وصالت الحیاكة
 Seam Types   
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: Introduction 
یؤدي اإلختیار الغیر موفق لإلقمشة إلى كثیر من المشكالت 
ً على  والصعوبات التي یمكن أن تواجھ القائم بالعمل ، وتؤثر سلبا
جودة المنتج النھائي لذلك فإن اختیار الخامات التي تستخدم في انتاج 
المالبس ال بد وأن تكون على أساس دراسة الوظیفة األساسیة لھذه 

وكذلك الخامات المستخدمة في انتاجھا بداءا من القماش المالبس 
والتي تعد بمثابة الدعامة أو ) الحشو(الخارجي وكذلك أقمشة التقویة 

الھیكل الذي یبني علیھ المنتج وأقمشة البطانة الداخلیة حیث ال بد 
من أن تكون خامة الحشو والبطانة مالئمة لسمك وطبیعة القماش 

لذكر أن االختبار الجید للخامات ھام الخارجي ومن الجدیر با

وضروري أال أنھ ال یضمن الجودة للمنتج إال إذا كان ھناك ترابط 
  . بین الخامات المستخدمة 

والمشكلة ال تكمن فقط في طرق اإلعداد أو اختیار الخامات 
ً من  المناسبة فحسب وإنما تحقیق الجودة في الشكل والمضمون معا

ومساحات القصات المتجاورة وكذلك حیث الضبط في تقدیر نسب 
االحساس بالراحة عند االرتداء مع تحقیق االنسدال الصحیح على 

  .الجسم وھذا یعتمد على الخبرات المختلفة للقائمین على العمل 
 .)2014 –سلوى إمام ( 

إن دراسة خواص الخامة لھ عالقة أكیده في تحدید نوعیة المنتج 
اج أي نوع من األقمشة أن یحدد النھائي لذلك فإنھ یجب عند إنت

والخواص الالزمة لھذا  الغرض المراد من استعمالھا فیھ
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  . االستعمال
  ) 2014 –ھاني محمود ( 

وتعد األقمشة العادیة أحد أنواع األقمشة المستخدمة فى صناعة 
المالبس وتتكون من تداخل خیوط السداء مع اللحمة في زوایا قائمة 

شة في صور وأشكال متعددة منھا البسیط ویمكن بناء ھذه األقم 90
ً وفي  ً لطریقة تقاطع خیوط اللحمة والسداء معا ومنھا المعقد تبعا
الواقع أن طریقة بناء ھذه االنسجة لیست بالصعوبة التي تبدو ألول 

نسیج : ومن أھم االنسجة التي تدرج تحت ھذا القسم ھي  وھلة
  . )الدوبي-الجاكارد -األطلس -المبرد - السادة(

قاعدة األساس ) االطلس  –المبرد  –السادة (وتعتبر الثالثة أنواع 
ً البتكار  للتركیب النسیجي كما أن في ھذه األنواع ومشتقاتھا متسعا
 ً ً خاصا تصمیمات وزخارف مختلفة تضفي على القماش شكال

 ً   . ممیزا
ویختلف قماش التریكو في صناعتھ عن االقمشة المنسوجة العادیة 

جھا عن طریق تعاشق خیوط السداء واللحمة ، فتتم التي یتم نس
صناعة قماش التریكو باستخدام خیط واحد أو مجموعة من الخیوط 
تتداخل على ھیئة حلقات وعراوي أو غرز ثم تتشابك حلقات الصف 
األخیر مع حلقات الصف السابق وھكذا و نتیجة لھذا التشابك فإن 

  .قماش التریكو یتمیز بالمطاطیة 
  ) 2006 –بھنسي  إیمان( 

ً للنظام البریطانى    British Standardو قد عرفت الحیاكة تبعا
على انھا عملیة ربط أو وصل طبقتین من  1965لعام  3870رقم 

اما مصطلح الغرزة فكان یستخدم فى حالة وجود طبقة . القماش 
واحدة من القماش یراد تنظیف اطرافھا او عمل حیاكة زخرفیة 

الجزء الثانى  3870رقم ) B.S(النظام البریطانى  و من خالل. فیھا

تم وضع تصنیف النماط الحیاكات و الغرز المختلفة ثم  1983لعام 
ُعید تعریف الحیاكة مرة اخرى على انھا عملیة تتابع سلسلة من  أ

  .الغرز فى طبقة واحدة من القماش أو لربط عدة طبقات من القماش
(Claire Shaeffer-2000)         

  امل اختیار نوع الحیاكة وتصنیفھاعو 
تصمیم الملبس ونوعھ وجودتھ واالستخدام النھائي المرغوب  .1

  .لھ
 .نوع القماش وسمكھ وملمسھ وشفافیتھ ومدي میلھ للتنسیل .2
 .قوة تحملھ ومتانتھ .3
 .صعوبة التركیب ومھارة القائم بالتشغیل .4
 .األدوات المتاحة .5
 .تكلفة العمالة والخامات .6
 .سعر التجزئة .7
 .فات المصنع أو المصمممواص .8
 .اتجاھات الموضة الحالیة .9

 )     2009- محمد البدرى( 
وتنتج معظم انواع منتجات المالبس الجاھزة من خالل سلسلة من 

العملیات المتتابعة التي تختلف بدرجة طفیفة من مصنع آلخر، وكل 
عملیة من ھذه العملیات تتكون من دورة عمل تحتوي على سلسلة 

لمھمة مثل القص والحیاكة، التشطیب والكي، وذلك من العناصر ا
ویؤثر كل جزء من . بھدف انجاز عمل او اتمام وحده من االنتاج

ویمكن حصر . عملیات التصنیع على الجودة النھائیة للمالبس
  ).1(مراحل إنتاج المالبس الجاھزة في رسم توضیحي 

  

  
  مراحل إنتاج المالبس الجاھزة 1  رسم توضیحي

) 2012 –بھیرة الجبالى  - یوسف منال ( 
ویقوم مصممو األزیاء بعرض أفكارھم الخاصة بإنتاج المودیالت 
الجدیدة للمالبس إما عن طریق عمل اسكتشات أو عن طریق 

التصمیم على المانیكان أو عن طریق عرض اقتراحات إلحداث 
  . تغیرات في المودیالت المنتجة
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  .ر ودمج االقمشة فى تصمیم المالبسنماذج مصممى االزیاء إلستخدام تجاو
   2017ربیع  - موسم صیفVersus Versace عرض ازیاء  -1

 

  
 نماذج دمج االقمشة المختلفة تبعا لنوع وصلة الحیاكة

www.vogue.com  
   2017ربیع  - موسم صیف Acne Studiosعرض ازیاء  -2

 

  
 نماذج دمج االقمشة مختلفة الوزن والسمك 

www.vogue.com  
   2015ربیع  - موسم صیفDiane von Furstenberg ء عرض ازیا -3

  
  نماذج دمج االقمشة مختلفة الملمس والمظھریة

(Anette Fischer – 2015)  
Statement of the problem  

  -:یمكن وضع تصور لمشكلة البحث من خالل التساؤالت األتیة 
شة المختلفة الناتجة من استخدام االقم) الوصالت ( ما مشكالت  .1

ً والعوامل التى یجب مراعاتھا ؟   معا

األقمشة مختلفة الخواص وتأثیرھا على   ما أفضل طرق دمج .2
 جودة الحیاكات ؟

ما مدى امكانیة ایجاد بعض حلول لمشكالت حیاكة االقمشة  .3
 المختلفة للقطعة الملبسیة ؟

http://www.vogue.com
http://www.vogue.com
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Significance  
س الجاھزة المنتجة من دمج العمل على تحسین جودة منتجات المالب

 .أقمشة ذات خواص مختلفة ورفع مواصفات انتاجھا 
Objectives  

معالجة مشكالت حیاكة االقمشة المختلفة وذلك وفقا  .1
 .لخواصھا الفیزیائیة و المیكانیكیة 

تحسین جودة المنتجات الملبسیة بدایة من الباترون حتى  .2
  .عملیات الحیاكة النھائیة 

معالجة مشكالت الوصالت المختلفة لالقمشة متنوعة  .3
 .الخواص  

وضع معاییر مالئمة النتاج المالبس الجاھزة المنفذة من  .4
  .اقمشة متعددة 

Hypothesis  
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین خواص االقمشة و  .1

  .مراحل انتاج القطعة الملبسیة 
ن امكانیة تالفى توجد فروق ذات داللة احصائیة بی .2

 .عیوب ومشكالت الحیاكة 
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین تجنب حدوث  .3

مشكالت الحیاكة المتوقعة واإللتزام بالمعاییر القیاسیة 
 .المقترحة

Methodology   
  :یعتمد ھذا البحث على

دراسة تحلیلیة النواع األقمشة المختلفة ) :تحلیلى(منھج وصفى  
  .رق حیاكتھا معا في تصنیع المالبس الجاھزة وط

إجراء تجارب دمج أقمشة مختلفة واختیار افضل :منھج تجریبى 
بدائل تحقق جودة عالیة ویفادى ظھور المشكالت عند انتاج 

  .المالبس الجاھزة 
Theoretical Framework  

لملبسى بشكل تعتبر عملیة الحیاكة عملیة مؤثرة في انتاج المنتج ا
یحافظ على مظھریة مالئمة لمنتجات المالبس وبناء علیھ كانت 
اھمیة الدراسة وإجراء عدة تجارب لبعض االسالیب المستخدمة في 
ضبط الماكینة وتحلیلھا للوصول إلى افضل ضبط للماكینة یتوافق 
مع الخامات المختلفة التي تساھم في رفع معدالت االنتاج وتحسین 

 ً ألن صناعة المالبس تتكامل فیھا خواص االلیاف  االداء ونظرا
ً على درجة عالیة من  والتجھیز وطرق التفصیل لتعطي ملبوسا
الجودة نتیجة لتداخل خواص االلیاف وتعدد طرق بناء الخیوط 

  . واالقمشة وتنوع طرق التجھیز وضبط الماكینة المستخدمة 
  Sewing Process :عملیة الحیاكة 

ة المعروفة لتجمیع أجزاء الملبس مع بعض بواسطة الحیاكة ھى الطریق
خیط أو مجموعة خیوط بإستخدام ماكینات الخیاطة الصناعیة والماكینات 
المتخصصة، والتزال ھى افضل الطرق للحصول على القوة و المرونة 

  .فى المالبس
  )2006-  زینب عبد الحفیظ(

  :  Seam Types وصالت الحیاكة
ھا وصل قطعتین او اكثر من القماش من تعرف وصلة الحیاكة على ان

خالل الحیاكة ووینبغى ان یتوافر فیھا مجموعة من الخواص حیث 
  .تترابط كل الخواص معا لتؤثر فى النھایة على جودة الحیاكة 

  خواص الوصلة
  -:تستخدم الخیوط مع األقمشة الحد السببین األتیین

 .وصل قطعتین من القماش مع بعض او أكثر
جمیل المالبس او المفروشات سواء عن طریق إستخدام تزیین او ت

 .الخیوط فقط او تثبیت االبلیكات او غیرھا 
  )2010- عماد شمندى(

  Sewing Qualityجودة الحیاكة 
تتحقق جودة وصالت الحیاكة نتیجة تحقیق األداء الجید أثناء عملیة 

نة الحیاكة وان یتوفر للوصلة عدد من الخواص المیكانیكیة مثل المتا
والمرونة و األمن والراحة وانت تكون متانة الوصلة بنفس قوة 

القماش وان تتناسب خواص االستخدام النھائى للمنتج سواء كان 
الغرض من المنتج أن یكون مقاوم للحرارة أو للكیماویات أو مقاوم 

  لبعض الظواھر المناخیة 
  )2010 –منال البكرى (

  مشكالت الحیاكة 
ً على التوا زن بین قوة خط الحیاكة وقوة القماش والتي تتعدد إعتمادا

  ,بواسطة خواص األقمشة وخواص الخیط المستخدم 
ویعد قوة خط الحیاكة وكثافة الغرز وعوامل أخرى فإنھ یحدث 
إنزالق أو تمزق أو كلیھما معا ویتم  بتصنیف سلوك خط الحیاكة 

  : تحت ضغط طولى إلى أربعة أنواع موضحة  وھي كاألتي
 قطع خیط الحیاكة : األول النوع 
  خط حیاكة سلیم مع حدوث قطع باألقمشة  : النوع الثاني

 .على حافة العینة
 تمزق خیط الحیاكة وظھور ثقوب عند خط : النوع الثالث

 .الغرزة بسبب إنزالق خیوط األقمشة
 حدوث تلف في القماش عبر خط الغرزة : النوع الرابع

 ). مع خط حیاكة سلیم(
  )Jones and G.K Stylos - 2013 (  

   Mixing Fabrics دمج أقمشة متنوعة
یتم دمج أقمشة المالبس خالل عملیة تصمیم المنتج من خالل 

ابتكارات بنائیة وبصریة من خالل خلط خواص مختلفة لالقمشة مع 
بعضھا البعض فینتج عنھا مودیالت متنوعة جدیدة لھا خصائص 

ویتم الدمج اما من خالل نقاط محوریة فى القصات الطولیة او ,عدة 
العرضیة او من خالل التزیین واالضافات كاالبلیكات والتطریز 

وییتم االختیار من قبل مصممى األزیاء وفقا البتكاراتھم الغیر 
  .محدودة بمعرفة ماھو مفید تقنیا للمودیالت 

(Anette Fischer – 2015)  
 

لقد تناول ھذا البحث التطبیقات العملیة للدراسة حیث احتوى على ما 
قامت بھ الباحثة من اجراءات عملیة للوصول إلى أھداف البحث 
المنشودة مثل اختبارات الخامات المستخدمة في التنفیذ وتحدید 
العینات وقصھا وتجھیزھا ووصف أدوات الدراسة المستخدمة 

تأكد من صدقھا وثباتھا وكذلك تحدید اإلختبارات المطلوب وال
إجراھا على الخامات المستخدمة في البحث كما تناول ھذا الباب 

  . المراحل التي مرت بھا الدراسة التجریبیة للبحث 
حیث تم وضع معاییر قیاسیة مبنیة على أسس علمیة لضبط جودة 

ذلك للوصول إلى حیاكة اقمشة البحث والعوامل المؤثرة علیھا و
انسب ظروف التشغیل وذلك عن طریق دراسة عینات البحث 
ومعرفة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة وغرز حیاكتھا 
والتعرف على خواصھا ثم إجراء المعالجات االحصائیة لھا 

  . للوصول إلى انسب معاییر التشغیل 
 

  ة المستخدمة من خالل اختبارات األقمشة مواصفات الخام
تم اجراء االختبارات لتحدید خواص االقمشة الطبیعیة و المیكانیكیة 

م °20، درجة الحرارة %2±% 65رطوبھ نسبیة (في جو قیاسي 
  :وھذه االختبارات ھي ) م±1°

  .وزن المتر المربع  -1
  .سمك القماش -2
 معامل الصالبة -3

شة متنوعة وفقا الختالف وقد اعتمد اختیار العینات من أقم
خواصھا واألكثر شیوعا فى انتاج المالبس النسائیة الكاجول  

ویتضمن ھذا البحث النتائج التى ,  2018لموسم صیف وربیع 
تم الوصول الیھا ومناقشة ھذه النتائج بالدراسة والتحلیل حیث 

وزن المتر (تتضمن تاثیر اختالف الخامات على كل من 
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ویمكن , )معامل الصالبة –) مم(القماشسمك  - ) جم(المربع 
شرح ھذه النتائج على مجموعات التجارب للعینات محل 

  :الدراسة وذلك كالتالى 

  خواص عینات األقمشة المستخدمة محل البحث  1جدول

الوزن المتر  السمك معامل الصالبة
)2م/جم(المربع  التركیب  األسم الشائع 

  النسجى

1/1ج سادة نسی ایكو فایبر 170 0.20 51 1عینة    

2عینة   2/1نسیج مبرد جبردین 360 0.39 205.2  

3عینة  تریكو  انتیرلوك 350 0.63 49  

4عینة  جیرسیة سمر ملتون 358 0.60 12.2  

5عینة  جیرسیھ  شمواه 174 0.28 32.2  

6عینة  جیرسیھ براشوت 367 0.59 66.1  
  

  :مواصفات ماكینة الحیاكة 
  :اسطة ثالث ماكینات وھى تم حیاكة العینات بو

مودیل  301ماكینة الحیاكة الصناعیة  جوكى المنتجة للغرزة  -
DDL-9000B  نظام االبرة  5000عدد الغرز فى الدقیقة

   DB×1المستخدم 
ماكینة الحیاكة الصناعیة جوكى المنتجة للغرزة السلسلة  -

 4000عدد الغرز فى الدقیقة   MS-1190مودیل  401المزدوجة 
    TV×7م االبر المستخدم نظا

ماكینة الحیاكة الصناعیة جوكى المنتجة للغرزة المقفلة المسطحة  -
نظام االبر  4200عدد الغرز فى الدقیقة   MF-3620مودیل  607

    FL×118GCSالمستخدم 
 :مواصفات خیط الحیاكة 

تم حیاكة العینات محل البحث باستخدام خیط حیاكة مغزول بولى 
  .ترقیم انجلیزى  40/2 نمرة% 100استر 

  :اإلبر المستخدمة فى الحیاكة 
ابرة حیاكة , بالترقیم األمریكى   14تم استخدام ابر حیاكة نمرة 

  . للماكینة المنتجة للغرزة المقفلة المسطحة  75نمرة 
  :مواصفات وصلة الحیاكة 

تم حیاكة عینات البحث من األقمشة المختلفة سالفة الذكر باستخدام 
اع مختلفة من الوصالت وھى الحیاكة الموضوعة ثالث انو

والمتصلة والمتراكبة وبذلك یكون عدد عبنات البحث المحاكة ھى 
  . عینة  27

و یوضح الجدول التالى مواصفات وصالت الحیاكة ومتغیرات 
  :ماكینة الحیاكة المستخدمة فى انتاج عینات البحث 

 ت الحیاكة المستخدمةمتغیرات وصال 1جدول  

  
  : األختبارات التى اجریت على الحیاكة 

تم إجراء االختبارات المعملیة على عینات البحث لتحدید عالقة 
تأثیر الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة بمتغیرات الدراسة وھى انواع 
الوصالت المختلفة وذلك بمعامل الفحص وقد تضمن ھذه 

  االختبارات 
 Seam Strength Andستطالة الحیاكة اختبار قوة شد وا

Elongation  :  
 ASTM Dتم إجراء ھذا االختبار طبقا للمواصفات القیاسیة 

بمركز تصمیم وتكنولوجیا المنسوجات بكلیة الفنون  1683:04
 .التطبیقیة 

  :  Seam Appearanceاختبار مظھریة الحیاكة 
عد الحیاكة تم الحكم على مظھریة الحیاكة وذلك بقیاس مقدار التج

طبقا   Subjectiveوتم قیاس مقدار تجعد الحیاكة بطریقة 
,   AATCC Test Method 143-1992للمواصفة القیاسیة 

وذلك بعرض عینات البحث على مجموعة محكمین متخصصین 
لمستوى  1:5باإلضافة لصورة للعینة القیاسیة وإعطاء ترقیم من 

 5,قل قیمة للمظھریة وأ أعلى مستوى للتجعد 1التجعد حیث الرقم 
  . أقل مستوى للتجعد وبالتالى أفضل مستوى لمظھریة العینة 

Results   
تم تنفیذ العالقات االحصائیة لتحلیل فروض البحث وذلك من خالل 
المعامالت االحصائیة باستنتاج أفضل العینات التى أعطت أفضل 

تى تم استنتاجھا نتائج وأعلى المستویات للعوامل محل الدراسة وال
  .من خالل األشكال البیانیة 
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  1/1عینات المنسوج سادة : اوال 
بعد اجراء تجارب البحث والوصول الى النتائج تم اختبار ھذه 

  -:النتائج ومنھا تم إیجاد القیم التالیة 

 دةیوضح قوة شد واستطالة الحیاكة لعینات االقمشة المنسوجة سا 1 جدول
  قوة شد الحیاكة

  حیاكة موضوعة حیاكة مسطحة حیاكة مركبة
4& 1عینة  345 171 328  
5& 1عینة  279 181 209  
6& 1عینة  363 228 262  

  

 
  یوضح الفروق بین قوة شد الحیاكة لالقمشة المنسوجة وع متغیرات البحث 1شكل  

  :یتضح من القیم السابقة ان 
 حققتھا ) نیوتن 363(لى قیمة لقوة شد الحیاكة كانت أع

حیاكة موضوعة قماش ) 6&1(الخامات المنسوجة عینة 
ایكوفایبر مع ) 6(النسیج السادة مع الجیرسیة عینة 

براشوت وقد الحظ انھ حدث تمزق للقماش دون حدوث  

 .قطع بخط الحیاكة نفسھ 
  لمسطحة للحیاكة ا) نیوتن 171(أقل قیمة لقوة الشد كانت

قماش ایكوفایبر مع جیرسي قطن ) 4&1(لعینة رقم 
وقد الحظ ان بسبب ضعف خامة المنسوج ) سمرملتون(

 حدث تمزق للخامة عند خط الحیاكة 
 فروق متوسطات مستوى مظھریة الحیاكة لعینات أقمشة منسوج سادة 2 جدول

  مظھریة
موضوعةحیاكة  حیاكة مسطحة حیاكة مركبة   

4& 1عینة  5 4.5 4  
5& 1عینة  5 5 4.5  
6& 1عینة  5 3.5 4.5  

 
  یوضح متوسط فروق قیم المظھریة  لالقمشة المنسوجة وع متغیرات البحث 2شكل  

  :یتضح من متوسط القیم  السابقة ان 
مع ثالث   1/1حققت أفضل مظھریة عینة القماش المنسوج سادة 

) سمرملتون، شمواه، براشوت(ائل السنجل جیرسیة  المختلفة بد
للحیاكة الموضوعة وأقل قیمة لمظھریة الحیاكة وأعلى درجة تجعد 

 .للحیاكة المسطحة) شمواة( 5مع عینة 
 2/1العینات منسوج مبرد : ثانیا 

 عینات  9یتم مناقشة نتائج نفس االختبارات السابقة على عدد 
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 2/1یوضح قوة شد واستطالة الحیاكة لعینات االقمشة المنسوجة مبرد  3 جدول
  قوة شد الحیاكة

  حیاكة موضوعة حیاكة مسطحة حیاكة مركبة
4& 2عینة  181 455 318  
5& 2عینة  161 196 208  
6& 2عینة  231 328 267  

 
  مع متغیرات البحث 2/1حیاكة لالقمشة المنسوجة مبرد یوضح الفروق بین قوة شد ال 3  شكل

 فروق متوسطات مستوى مظھریة الحیاكة لعینات أقمشة المنسوج مبرد 4 جدول
  مظھریة

  حیاكة موضوعة حیاكة مسطحة حیاكة مركبة

4& 2عینة   4 3.5 3  
5& 2عینة  4 3 4  

6& 2عینة  3.5 3.5 2.5  
 

 :القیم السابقة الختبار قوة الشد للحیاكة ان  یتضح من
  أعلى قیمة الختبار قوة شد الحیاكة حققتھا العینة المدمجة من

مع السنجل جیرسیة ) جبردین( 2/1أقمشة المنسوج مبرد 
بالنسبة لوصلة الحیاكة المسطحة ) سمر ملتون ( 4عینة 

  باستخدام ماكینة الحیاكة الصناعیة المنتجة لغرزة التغطیة
cover stitch   ونتیجة قوة النسیج وطریقة البناء للتركیب

النسجى مع خامة الجیرسیة التى تتمیز بوزن وسمك اعلى 
من البدائل االخرى وتحقق بذلك توازن مطلوب مع الخامة 

  .المحاكة وبالتالى نتج عنھ قوة شد افضل للحیاكة 
 وأقل نسبة لخامة الجبردین مع الشمواه للحیاكة الموضوعة 

 .حیث تمزق القماش الشمواه في موضع الحیاكة

 
 و متغیرات البحث 2/1یوضح متوسط فروق قیم المظھریة  لالقمشة المنسوجة مبرد  4  شكل

  :یتضح من متوسط القیم  السابقة ان 
حقق أعلى قیمة  لمتوسط  درجة مظھریة عینات البحث لھذه 

الجبردین مع خامتین  ) 2/1برد نسیج م(المجموعة أقمشة 
, سمرملتون وشمواه في الحیاكة الموضوعة والمتراكبة ) الجیرسیھ
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البراشوت مظھریة اقل من سابقیھ لكافة  6وحققت عینة الجیرسیھ 
  .انواع الزصالت المستخدمة 

وكانت أقل قیمة لدرجة مظھریة الحیاكة لعینة المدمجة مع أقمشة 

  .المسطحة خیث ظھر نسبة تجعد أعلى للحیاكة  5السینجل جیرسیة 
  العینات تریكو : ثالثا 

 عینات  9یتم مناقشة نتائج نفس االختبارات السابقة على عدد  
 یوضح قوة شد واستطالة الحیاكة لعینات االقمشة التریكو 5 جدول

  قوة شد الحیاكة
  حیاكة موضوعة حیاكة مسطحة حیاكة مركبة

4& 3عینة  287 269 345  
5& 3عینة  267 278 279  
6& 3عینة  310 286 363  

  

 
 یوضح الفروق بین قوة شد الحیاكة القمشة التریكو مع متغیرات البحث 5  شكل

  .الموضوعة وأقل نسبة للحیاكة مع خامة الشمواه
 : یتضح من القیم السابقة الختبار قوة الشد للحیاكة ان

أعلى قیمة الختبار قوة شد الحیاكة لھذه المجموعة من العینات  
 6تحققت ألقمشة التریكو االنترلوك مع السنجل جیرسیة  عینة 

وذلك لنوع الوصلة المتراكبة  تلیھا العینة المدمجة مع ) الباراشوت(

  .لنفس نوع الوصلة ) سمر ملتون( 4السنجل جیرسیھ عینة رقم 
للتریكو كانت القمشة التریكو المدمجة مع عینة وأقل قیمة  لقوة شد 

  . نیوتن  267شمواه في الحیاكة الموضوعة بقیمة   5جیرسیھ رقم 

 فروق متوسطات مستوى مظھریة الحیاكة لعینات أقمشة تریكو 6 جدول
 مظھریة  
 حیاكة مركبة حیاكة مسطحة حیاكة موضوعة  

4& 3عینة   4 3.5 4 
5& 3نة عی  4 3.5 4.5 

6& 3عینة   4 4.5 5 
 

 
  البحث متغیرات قمشة التریكو مع ال  المظھریة قیم فروق متوسط یوضح 6  شكل

 
أعلى درجة مظھریة ألقمشة التریكو االنترلوك تحققت لنوع وصلة   :یتضح من متوسط القیم  السابقة ان 
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البراشوت تلیھا   6جیرسیھ عینة الحیاكة المتراكبة مع السنجل 
 .مع السمر ملتون  4شمواة ثم عینة  5لنفس نوع الوصلة مع عینة 

وقد ظھر ان أقل مستوى مظھریة للحیاكة كان لنوع وصلة الحیاكة 
, 4المسطحة ألقمشة التریكو انترلوك مع السنجل جیرسیھ عینة 

 ) .سمرملتون وشمواه( 5عینة 
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