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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
تعتبر صناعة التریكو من أھم الصناعات النسجیة بما لھا من تغطیة لكافة االستخدامات على المستوى المحلي 
حیث تمكنت من الوفاء باحتیاجات السوق مع وجود فائض للتصدیر بعد أن كانت ھذه المنتجات من السلع 

  .و أحد الموضوعات الكثیرة التي نوقشت في صناعة النسیجالمستوردة ویعتبر ثبات األبعاد ألقمشة التریك
ً وذلك إلمكانیات ھذه الصناعة  ً متكامال ویشیر الكثیرون إلى أن صناعة التریكو تعتبر من الفنون قبل اعتبارھا علما

ً من أصابع الید التي ما زالت في  إنتاج أقمشة ذات رسومات مختلفة بواسطة استعمال اإلبر بطریقة میكانیكیة بدال
من المعروف أنھ كلما زادت  :مشكلة البحث .حتى اآلن تستخدم إلنتاج بعض أنواع من أقمشة التریكو الیدوي

لما كان ذلك یؤثر بالسلب على المواصفة في أقمشة السنجل جیرسي ك) األعمدة على السطور(زاویة اإلنحراف 
ومن ھنا ) تریكو اللحمة(النھائیة للقماش وتعد ھذه المشكلة من أكبر العوائق التي تواجھ مصانع التریكو الدائري 

ً علینا إیجاد حلول لھذه المشكلة عن طریق استخدام خیوط وخامات ذات خواص طبیعیة ومیكانیكیة  كان لزاما
استخدام نمر خیوط مناسبة مع  :أھمیة البحث .تحقق بشكل إیجابى المواصفة النھائیة للمنتج وكذلك أسالیب إنتاج

مناسبة إلعطاء أفضل زاویة ) مواكیك(استخدام عدد مغذیات ، الجیج المناسب لتحقیق أفضل زاویة إنحراف
رة خیط یحقق التوصل إلى أنسب نم .التوصل إلى أفضل وزن متر مربع یحقق أفضل زاویة إنحراف، إنحراف

ھى  یقوم البحث على خمسة فروض .المنھج التجریبي الوصفي والتحلیلي :منھج البحث .أفضل زاویة إنحراف
خدمة لھا اختالف نمر الخیوط المست، لماكینة یؤثر على زاویة اإلنحرافالمستخدمة في ا) المواكیك(عدد المغذیات 

نوع خامة ، المنتج یؤثر على زاویة اإلنحراف للقماشاختالف وزن المتر المربع ، تأثیر على زاویة إنحراف
التوصل إلى  :أھداف البحث .وجود عالقة بین ھذه الخواص السابقة وبعضھا البعض، ).قطن(الخیوط المستخدمة 

التوصل إلى أفضل وكذلك  أنسب زاویة إنحراف وذلك باستخدام خیوط من نمر مختلفة باستخدام خامة القطن
أنسب زاویة إنحراف عن طریق التحكم في والى  ).المواكیك(یق التحكم في عدد المغذیات زاویة إنحراف عن طر

  .وزن المتر المربع

الخیوطنمر     
Yarn Number 

 االنكماش
Shrinkage 

االنحراف زاویة  
Skew Angle 

 قیاس الخیوط
Yarn Gauge. 
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  :Introductionمقدمة 
الصناعات النسیجیة بما لھا من تعتبر صناعة التریكو من أھم 

تغطیة لكافة االستخدامات على المستوى المحلي حیث تمكنت من 
الوفاء باحتیاجات السوق مع وجود فائض للتصدیر بعد أن كانت 

  .ھذه المنتجات من السلع المستوردة
ویعتبر تریكو اللحمة من أقدم الفنون التي یرجع تاریخھا إلى عھود 

  .ما قبل المیالد
من الصناعات الھامة واسعة االنتشار والعظیمة األھمیة حیث وھي 

تغطي العدید من االستعماالت مشتركة مع الصناعات التقلیدیة في 
أقمشة المالبس الخارجیة والمفروشات إال أنھا تحتكر وحدھا 

  .صناعة المالبس الداخلیة والبلوفرات والجوارب
ن الفنون قبل ویشیر الكثیرون إلى أن صناعة التریكو تعتبر م

ً وذلك إلمكانیات ھذه الصناعة في إنتاج  ً متكامال اعتبارھا علما
أقمشة ذات رسومات مختلفة بواسطة استعمال اإلبر بطریقة 
ً من أصابع الید التي ما زالت حتى اآلن تستخدم  میكانیكیة بدال

  .إلنتاج بعض أنواع من أقمشة التریكو الیدوي
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

األعمدة على (من المعروف أنھ كلما زادت زاویة اإلنحراف 
في أقمشة السنجل جیرسي كلما كان ذلك یؤثر بالسلب ) السطور

على المواصفة النھائیة للقماش وتعد ھذه المشكلة من أكبر العوائق 
ومن ھنا كان ) تریكو اللحمة(التي تواجھ مصانع التریكو الدائري 

ً علینا إیجاد حلول لھذه المشكلة عن طریق استخدام خیوط  لزاما
وخامات ذات خواص طبیعیة ومیكانیكیة وكذلك أسالیب إنتاج تحقق 

  .بشكل إیجابى المواصفة النھائیة للمنتج
  :Significance أھمیة البحث

استخدام نمر خیوط مناسبة مع الجیج المناسب لتحقیق أفضل  -

 .زاویة إنحراف
مناسبة إلعطاء أفضل زاویة  )مواكیك(استخدام عدد مغذیات  -

 .إنحراف
التوصل إلى أفضل وزن متر مربع یحقق أفضل زاویة  -

 .إنحراف
 .التوصل إلى أنسب نمرة خیط یحقق أفضل زاویة إنحراف -

  : Methodologyالبحث  منھج
  .الوصفي والتحلیليوالتجریبي  ینالمنھج ةساتبع الدرت

  : Hypothesisالفروض
مستخدمة في الماكینة یؤثر على ال) المواكیك(عدد المغذیات  -

 .زاویة اإلنحراف
 .اختالف نمر الخیوط المستخدمة لھا تأثیر على زاویة إنحراف -
اختالف وزن المتر المربع للقماش المنتج یؤثر على زاویة  -

 .اإلنحراف
 ).قطن(نوع خامة الخیوط المستخدمة  -
 .وجود عالقة بین ھذه الخواص السابقة وبعضھا البعض -

  :Objectives ف البحثاھدا
إمكانیة التوصل إلى أنسب زاویة إنحراف وذلك باستخدام  -

 .خیوط من نمر مختلفة باستخدام خامة القطن
إمكانیة التوصل إلى أفضل زاویة إنحراف عن طریق التحكم  -

 ).المواكیك(في عدد المغذیات 
إمكانیة التوصل إلى أنسب زاویة إنحراف عن طریق التحكم  -

 .في وزن المتر المربع
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

یعتبر أسلوب التریكو فى تكوین األقمشة ثانى أكثر أسالیب بناء 
وقد اتسع مجال إستعمال أقمشة ) النسیج ( األقمشة شیوعا بعد 
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التریكو بشكل مضطرد فى السنوات األخیرة، ویرجع ذلك أساسا 
ة،والى االزدیاد الى تعدد وتنوع طرق إنتاج أقمشة التریكو من ناحی

أو (المستمر فى إقبال المستھلكین علیھ بإعتباره أكثر مقاومة للتجعد 
وذو مطاطیة عالیھ وأكثر مالئمة من ناحیة توفیر الراحة ) الكرمشة

فى االستعمال خاصة فى أجزاء الملبس التى تتعرض ) الحركیة(
 لقوى الشد العالى

 (jersey fabrics)ومن أبسط التراكیب البنائیة ألقمشة التریكو 
  . لسھولة إنتاجھ وقلة تكلفتھ، لذلك فھو األكثر إستعماال وشیوعا

وتعتبر المیزة التى تنفرد بھا صناعة التریكو عن غیرھا من 
الصناعات النسجیة األخرى ، ھى أنھ یمكن فقط على ماكینات 

للملبس ) كاملة التشكیل تقریبا(التریكو انتاج أو إتمام صناعة 
أمثلة ذلك السویترات والمالبس الداخلیة  وكان ویلیام  مباشرة ومن

. لى ھو أول من طوع ماكینة التریكو إلنتاج الملبس الكامل التشكیل
حیث كان یتحكم فى تشكیل أجزاء الملبس إما بإضافھ أو بإسقاط 

وثبات األبعاد ألقمشة الجیرسیة یمثل حجر  . العراوى أثناء التشغیل
 .ھذه األقمشة للمواصفات القیاسیة المطلوبةالزاویة فى مدى مالئمة 

لذلك فانھ یجب على المھتمین بھذه الصناعة دراسة األسالیب 
والطرق المالئمة للحفاظ على ثبات ھذه األبعاد وحتى التتغیر 
مواصفات القماش خصوصا بعد عملیات التجھیز مما یؤثر على 

ویعتبر الوصول الى أفضل زاویة إنحراف . خواص المنتج النھائى
وخاصة التى  من أھم العوامل التى یھتم بھا مصنعى تلك األقمشة

وذلك الن عدم الوصول إلى أفضل زاویھ  ،یتم تصدیرھا للخارج
أثر سىء على المنتج میل مطلوبھ یؤدى الى رفض المنتج لما لھ من 

وبالتالى على المصنع المنتج لھذه األقمشة ، وبالتالي على  النھائ
  .اإلنتاج القومي

  :ماكینة التریكو المستدیرة 
و ال ات التریك ة ماكین  "Cirucular Knitting Machines"دائری

ام  ى ع الم دیكرو 1798ظھرت ف د الع ى ی ت  "Decroix"عل وكان
وریس  دل م م ع دائرى، ث ام ال رز بالنظ ل الغ یة لعم دة األساس القاع

ى  "M. Mallor"میلور ي عل ع رأس ى وض ا ف ر وجعلھ ع اإلب وض
وفى خالل ھذه الفترة كانت تستخدم  1849األسطوانة وذلك فى عام 

ى ام ل ام  .)15(اإلبر الخطافیةالتى ابتكرھا ولی ى ع ظھرت  1900وف
طة  ل بواس ت تعم طوانتین وكان تدیرة ذات االس ة المس الماكین

ات ع "Cams"الكام دور م ة وی طوانة الثابت ول األس دور ح ى ت الت
ام  ى ع وط، وف ل الخی ات حام ع  1912الكام ات م ت الكام م تثبی ت

  .ویظل حامل البكر ثابت األسطوانة المتحركة ویدور معھا القماش
اج  1924وفى عام  ظھرت الخیوط الصناعیة وتم استخدامھا فى إنت

ام  ى ع و وف ة التریك ى  1934أقمش دیالت عل ن التع ر م ل كثی أدخ
اج ادة اإلنت ى زی ا أدى إل الل  .عناصر الحركة بالماكینة، مم ى خ وف

ى 1946-1936الفترة من  و إل لجأ المتخصصون فى صناعة التریك
ل زیادة عد ذیات لك الث مغ ى ث ى وصل إل ة حت د المغذیات بالماكین

ة ر الماكین ن قط ة م ت _ بوص اء رأف ذكر بھ ذه ) 1994(وی أن ھ
طوانة  ن اس ون م ا تتك ة ألنھ ات الدائری رف بالماكین ات تع الماكین
دائریة ذات قطر معلوم وبھا مجار ثابتة تتحرك خاللھا مجموعة من 

وعتین تخدم مجم ان نس ض األحی ى بع ر وف داھما  اإلب ر أح ن اإلب م
ى قرص  ً عل ا طوانة واألخرى تتحرك أفقی ى االس ً عل تتحرك راسیا

وتتم عملیة اإلنتاج لألقمشة بطریقة میكانیكیة منظمة )  الدایل(یسمى
ت  ر مباشرة ویثب ن البك ا م بواسطة تغذیة اإلبر بالخیوط الالزمة لھ

  .)10(ھذا البكر على حامل الخیوط
 : Jersey Fabrics أقمشة الجیرسیھ

ھذا النوع من األقمشة یستخدم فیھ ابسط التراكیب البنائیة ألقمشة 
التریكو لسھولة إنتاجھ وقلة تكلفتھ، لذلك فھو األكثر استعماالً 

ً كما بالشكل   .)12، 11(وشیوعا
  :خواص أقمشة السنجل جرسیھ 

 .القماش قابل لاللتفاف  عند حوافھ  -1
 .یتین من كال النھا) Unravels(یمكن كر المنسوج  -2
 .قابل للتنسیل طولیا عند حدوث قطع في القماش -3

ً ضعف قطر الخیط المستخدم -4  .سمك المنسوج تقریبا
  :Objectivesأھداف البحث 

مع تنوع اإلنتاج في مجال إنتاج أقمشة الجیرسیھ فإن ھذه الدراسة تھدف 
 إلى إمكانیة التوصل إلى أفضل زاویة إنحراف وذلك بإستخدام خیوط من

ق , خامات مختلفة وإمكانیة التوصل إلى أفضل زاویة إنحراف عن طری
ق ,(S,Z)اتجاه البرم  ن طری والوصول إلى أفضل زاویة إنحراف ع

  ).المواكیك(التحكم في عدد المغذیات 
  الخامات المستخدمة فى البحث 2-2

  86مواصفة قطن جیزة  )1(جدول رقم 
 32,2مم  متوسط طول التیلھ

 بیضا اللون

 41,5 تكس/قوة شد الشعیرة جرام

 7 %نسبة االستطالة 

 4,3 قراءة المیكرونیر

 95 %النضج 

 166  تكس/ الدقةمم 

 74,8 %اللمعان 

  9,6 االصفرار
  :مواصفات الماكینات المستخدمة

) الشوربجي(تم إجراء التجارب العملیة بمصنع النصر للنسیج والمالبس 
یج والمال س للنس ركة روتك ات وش فات الماكین ت مواص س وكان ب

  :المستخدمة كاآلتي
  )2(یوضح مواصفات الماكینة المستخدمة للعینة رقم ) 2(جدول 

 Mayer MB4  نوع الماكینة
  ألمانیا  بلد التصنیع

  د/ل26  سرعة الماكینة
  18  قطر السلندربالبوصھ

  24  الجیج
  1986  سنة الصنع
  قطن30/1  نمرة الخیط

  1  رقم الماكینة بالمصنع
  58  عدد المغذیات

  3,2  عدد المغذیات في البوصة
  )3(یوضح مواصفات الماكینة المستخدمة للعینة رقم ) 3(جدول 

 CAMBER  نوع الماكینة
  إنجلیزي  بلد التصنیع

  د/ل26  سرعة الماكینة
  18  بالبوصھ قطر السلندر

  24  الجیج
  1998  سنة الصنع
  قطن36/1  نمرة الخیط

  5  نعرقم الماكینة بالمص
  58  عدد المغذیات

  3,2  عدد المغذیات في البوصة
  )4(یوضح مواصفات الماكینة المستخدمة للعینة رقم ) 4(جدول 

 Mayer MB4  نوع الماكینة
  ألماني  بلد التصنیع

  د/ل26  سرعة الماكینة
  18  قطر السلندربالبوصھ

  24  الجیج
  2001  سنة الصنع
  قطن 40/1  نمرة الخیط

  3  المصنعرقم الماكینة ب
  58  عدد المغذیات

  3,2  عدد المغذیات في البوصة
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  االختبارات المعملیة
ساعة قبل  24تم عمل اختبارات األقمشة في الجو القیاسي لمدة 

ودرجة رطوبة ) 2+20(إجراء االختبارات وكانت درجة الحرارة
  .القاھرة - وذلك بالمركز القومى للبحوث بالدقى ) 5+65(نسبیھ 

  :ار سمك األقمشةجھاز اختب -1
یقوم ھذا الجھاز بقیاس سمك األقمشة المختلفة ویعتمد على قیاس 
دقیق للمسافة بین سطحین مستویین یفصلھما شریحة من القماش 
بحیث یتم تطبیق ضغط معلوم بین السطحین ویعمل أحد السطحین 

والسطح اآلخر بمثابة قاعدة وتم اجراء ھذا  Footبمثابة ضغط 
 ً   .ASTMD1777للمواصفة القیاسیة رقم اإلختبار طبقا

  :جھاز مقاومة اإلنفجار -2
یقوم ھذا الجھاز بقیاس مقاومة اإلنفجار لألقمشة ویختص ھذا 
االختبار بأقمشة التریكو حیث یتم وضع عینة القماش على قرص 
دائري ویتم الضغط على العینة حتى تنفجر ویتم أخذ قراءة مقاومة 

ً للمواصفة القیاسیة رقم اإلنفجار وتم إجراء ھذا اال ختبار طبقا
ASTMD 774.  

  :جھاز اختبار نفاذیة الھواء -3
یقوم ھذا الجھاز باختبار مدى قدرة األقمشة على إنفاذ الھواء وذلك 
بتقدیر حجم الھواء المار في الثانیة الواحدة خالل واحد سنتیمتر 

عن  ویتم تثبیت العینة في مسار تیار شفط للھواء. مربع من القماش
  .طریق مضخة الجھاز

ویتم التحكم في مقدار ضغط الھواء المار عن طریق صمام وذلك 
. للتوصل إلى الضغط المطلوب وباستخدام معین لمقدارا لھواء المار

یتم تسجیل القراءة من الجھاز من خالل عدد من األنابیب الزجاجیة 
ثر الرأسیة التي تحتوى على عوامات من الفلین الخفیف والتي تتأ

وتم . بمقدار الھواء الذى تسمح العینة بمروره خاللھا
ً للمواصفة القیاسیة رقم    .ASTMD737إجراءھذااإلختبار طبقا

  :جھاز اختبار نسبة اإلنكماش في االتجاھین الطولي والعرضي -4
یتم أخذ عینة مربعة من القماش ویتم وضع عالمة مربعة على ھذه 

غمر ھذه العینة في الماء لمدة سم ثم یتم 50×سم50العینة مساحتھا 
ال تقل عن ثالث ساعات مع عمل إجھاد لھذه العینة أثناء عملیة 
ً ویتم  الغسیل ثم بعد ذلك یتم أخذ العینة وتترك حتى یتم تجفیفھا تماما

أخذ نسبة اختالف نسبة اإلنكماش في االتجاھین بعد كل 
وكذلك تقاس وتحسب نسبھ ).الجاف والرطب والتام(استرخاء

النحراف لزاویھ میل السطور على األعمدة بعد كل معالجھ ا
  .استرخاء

  :اختبارات قیاس زاویة اإلنحراف
لما كان ھدف البحث ھو إمكانیة الوصول إلى أفضل زاویة إنحراف 
راض  ین األغ ل تحس ن أج ك م یھ وذل ة السنجلجیرس ألقمش
تخدامیة  تج االس اءة المن ع كف ى رف ؤدي إل ا ی تخدامیة مم االس

  .ادیةواالقتص
ن  ات م ار أفضل العین تخدمة وإختی ة المس اء البیانی ل اإلحص م عم ت

  :حیث أفضل زاویة إنحراف كالتالي
إجراء اإلحصاء البیانیة للعینات وأفضلھا من حیث نمر الخیوط  -

ائي  لوب اإلحص ان األس یج وك ة والج لندر بالبوص ر الس وقط
ل  م عم ث ت دار حی ط اإلنح ة خ لوب معادل و أس تخدم ھ المس

ا لوب اإلحص ذة بأس ة المنف ارات لألقمش ائج اختب ء لنت
  .الجیرسیةوإختیار أفضلھا من حیث الخواص البنائیة

عمل اإلحصاء بأسلوب معادلة خط اإلنحدار لألقمشة الجیرسیة  -
یط  رة الخ ین نم ة ب راف للعالق ة إنح ل زاوی د أفض وتحدی

 .المستخدمة والجیج
اري و - راف المعی لوب اإلنح ة بأس اء البیانی ل اإلحص د عم تحدی

ة  ارات الفیزیقی أفضل زاویة إنحراف وتحدید العالقة بین اإلختب
نسبة اإلنكماش في  –نفاذیة الھواء  –مقاومة اإلنفجار –السمك (

 ).االتجاه الطولي واالتجاه العرضي
تحدید أفضل العینات عن طریق قیاس زاویة اإلنحراف وتحدید  -

 .أفضلھا من حیث خواص االستخدام النھائي
ي قیاس زاو - ارات ف ل االختب لھا وعم د أفض یة اإلنحراف وتحدی

 .حاالت االسترخاء الجاف والرطب والتام
وعالقتھا بنمرة السطور وزاویة االنحراف العالقة بین عدد : أوالً 

  الخیط والجیج

  یوضح العالقة بین عدد السطور وزاویة االنحراف وعالقتھا بنمرة الخیط والجیجفي حالة اإلسترخاء) 5(جدول 
  )مكوك في البوصة 2عدد ) (0,298(الجاف عند طول غرزة  

  عدد المواكیك  طول الغرزة  نوع الخامة  نمرة الخیط  م
  في البوصة

نسبة اإلنحراف 
زاویة   الجیج  عن البعد األصلى

  اإلنحراف
عدد 
  سم/السطور

 17  °89,8  24  %1  2  0,298  قطن  30/1 1
  17,5  °89,5  24  %1,2  2  0,298  قطن  36/1  2
  18  °89,1  24  %1,3  2  0,298  طنق  40/1  3
  20  °89,5  28  %1,1  2  0,298  قطن  30/1  4
  22  °89,3  28  %1,3  2  0,298  قطن  36/1  5
  23,5  °89,0  28  %1,4  2  0,298  قطن  40/1  6

یوضح العالقة بین قیاس زاویة اإلنحراف وعدد ) 7(الجدول رقم 
) 0,298(السطور في حالة اإلسترخاء الجاف عند طول غرزة 

مكوك في البوصة ویالحظ أنھ كلما قلت عدد ) 2(وعدد 
ویرجع ذلك إلى . سم یكون قیاس زاویة اإلنحراف أفضل/السطور

كلما كانت نمرة الخیط سمیكة تكون قراءة نسبة االنحراف أفضل 
ویرجع ذلك إلى مساحة مقطع الخیوط السمیكة تكون أكبر مما 

 ً الخیوط الرفیعة التي عنھ في . یجعل الشكل العروي أكثر إندماجا
تكون فیھا مساحة المقطع العرضي أقل مما یجعل الشكل العروي 
ً بسبب تقارب العراوي مع بعضھا أكثر من الخیوط  أقل اندماجا

  .السمیكة
وعالقتھا بنمرة الخیط السطور وزاویة االنحراف العالقة بین عدد 

  والجیج
في حالة اإلسترخاء الرطب عند طول غرزة  نحراف وعالقتھا بنمرة الخیط والجیجیوضح العالقة بین عدد السطور وزاویة اال) 6(جدول 

 )مكوك في البوصة 2عدد ) (0,298(
  سم/عدد السطور  زاویة اإلنحراف  الجیج  نسبة اإلنحراف   بوصة /المواكیك  طول الغرزة  نوع الخامة  نمرة الخیط  م
  17,5  °89,0  24  %1,6  2  0,298  قطن  30/1  1
  18  °88,2  24  %1,8  2  0,298  قطن  36/1  2
  18,5  °87,8  24  %2  2  0,298  قطن  40/1  3
  20,5  °88,7  28  %1,9  2  0,298  قطن  30/1  4
  22,5  °88,0  28  %2,1  2  0,298  قطن  36/1  5
  24  °87,5  28  %2,3  2  0,298  قطن  40/1  6
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الة یوضح العالقة بین قیاس زاویة اإلنحراف في ح) 7(الجدول رقم 
) 0,298(سم عند طول غرزة /اإلسترخاء الرطب وعدد السطور

مكوك في البوصة ویالحظ أنھ كلما قلت عدد ) 2(وعدد 
وأنقیاس زاویة .سم یكون قیاس زاویة اإلنحرافأفضل/السطور

اإلنحراففى حالة اإلسترخاء الرطب أفضل من قیاس زاویة 
ن العراوي ویرجع ذلك إلى أ. اإلنحراففى حالة اإلسترخاء الجاف

تأخذ الشكل العروي الطبیعي وتقلیل العوامل التي تؤثر على شكل 
  .العروة

وللتخلص من حمل الشد الواقع علیھا والتشویھ العروي 
  . الناتج عن الشد الواقع علیھا أثناء مراحل التشغیل

وعالقتھا بنمرة الخیط السطور وزاویة االنحراف العالقة بین عدد 
  والجیج

) 0,298(ح العالقة بین عدد السطور وزاویة االنحراف وعالقتھا بنمرة الخیط والجیجفي حالة اإلسترخاء التام عند طول غرزة یوض) 7(جدول 
  )مكوك في البوصة 2عدد (

  عدد المواكیك   طول الغرزة  نوع الخامة  نمرة الخیط  م
  في البوصة

نسبة اإلنحراف 
  عن البعد األصلى

زاویة   الجیج
  اإلنحراف

عدد 
  سم/السطور

  18.2  °78,6  24  %1,9  2  0,298  قطن  30/1  1
  18,8  °77,5  24  %2,7  2  0,298  قطن  36/1  2
  19.2  °77,3  24  %3,4  2  0,298  قطن  40/1  3
  21,5  °78,0  28  %2,2  2  0,298  قطن  30/1  4
  23,5  °77,4  28  %3,0  2  0,298  قطن  36/1  5
  25  °76,8  28  %3,9  2  0,298  قطن  40/1  6

ح العالقة بین قیاس زاویة یوض) 7(الجدول رقم 
سم عند طول /اإلنحراف في حالة اإلسترخاء التام وعدد السطور

مكوك في البوصة ویالحظ أنھ كلما قلت ) 2(وعدد ) 0,298(غرزة 
وأن نسبة .سم یكون قیاس زاویة اإلنحراف أفضل/عدد السطور

زاویة اإلنحراففى حالة اإلسترخاء التام أفضل من قیاس زاویة 
ویرجع ذلك إلى عملیة الھز . فى حالة اإلسترخاء الرطباإلنحراف

والتقلیب وارتفاع درجة الحرارة تعطى العراوي فرصة أكبر 
للوصول ألقصى مراحل االسترخاء وأقصى درجة من التوازن 

  .للعراوي
كلما زاد قطر الخیط كلما تزید عملیة اإلندماجللعراوي 

ا یؤدي إلى عدم وذلك ألن الخیوط الرفیعة تكون حرة الحركة مم
  .مقاومة ثبات الخیط في الشكل العروي

  
في حاالت اإلسترخاء الجاف والرطب والتام عند طول ) 24(یوضح العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند جیج ) 1(شكل رقم 

  مكوك في البوصة) 2(عدد ) 0,298(غرزة 
وطول ) 24(یج العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند ج

  . فى حالة االسترخاء الجاف) ,298(غرزة
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 7(من الجدول رقم 

اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقیاس زاویة اإلنحراف في حاالت 
  .االسترخاء الجاف والرطب والتام

  حیث كان معامل اإلرتباط في حالة االسترخاء الجاف
R = -0.92 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة الخیط ) عكسي(وھذا اإلرتباط سالب 
ویرجع ذلك الى زیادة المسافات .سمیكة كلما زادت زاویة اإلنحراف

وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى مع . البینیة بین العراوى
  .انحراف بسیط لتعامد السطور مع األعمدة

  وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار
Y = 90.716 – 0.03x 

وطول ) 24(العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند جیج
  . فى حالة االسترخاءالرطب) ,298(غرزة

تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 58(من الجدول رقم 
اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقیاس زاویة اإلنحراف في حالة 

  .امل اإلرتباطاإلسترخاء الرطب حیث كان مع

R = -0.953 
بمعني أنھ كلما كانت نمرة الخیط ) عكسي(وھذا اإلرتباط سالب 

ویرجع ذلك الى زیادة المسافات . سمیكة زادت زاویة اإلنحراف
وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى مع . البینیة بین العراوى

  . تغیربسیطفى زاویة االنحراف بین السطور واألعمدة
  :وكانت... ت معادلة خط اإلنحداروقد استنتج

Y = 91.734 – 0.09342x 
وطول ) 24(العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند جیج

  . فى حالة االسترخاء التام) ,298(غرزة
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 59(من الجدول رقم 

في حالة  اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقیاس زاویة اإلنحراف
  .اإلسترخاء التام حیث كان معامل اإلرتباط
R = -0.965 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة الخیط ) عكسي(وھذا اإلرتباط سالب 
ویرجع ذلك الى زیادة المسافات . سمیكة زادت زاویة اإلنحراف

  . وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى. البینیة بین العراوى
  وكانت... نحداروقد استنتجت معالجة خط اإل

Y = 82.54-0.13x  
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في حاالت اإلسترخاء الجاف والرطب والتام عند طول ) 28(یوضح العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند جیج ) 2(شكل رقم 

  مكوك في البوصة) 2(عدد ) 0,298(غرزة 
وطول ) 28(العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند جیج

  . فى حالة االسترخاء الجاف) ,298(غرزة
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 7(من الجدول رقم 

اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقیاس زاویة اإلنحراف في حالة 
  .االسترخاء الجاف

  حیث كان معامل اإلرتباط في حالة االسترخاء الجاف
R = -0. 92 

أنھ كلما كانت نمرة الخیط سمیكة بمعني ) عكسي(وھذا اإلرتباط سالب 
ویرجع ذلك الى زیادة المسافات البینیة بین . كلما زادت زاویة اإلنحراف

  .وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى. العراوى
  وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار

Y = 90.11 – 0.021x 
ول وط) 28(العالقة بین نمرة الخیط وزاویة اإلنحراف عند جیج

  . فى حالة االسترخاء الرطب),298(غرزة
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 58(من الجدول رقم 

اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقیاس زاویة اإلنحراف في حالة 
  .اإلسترخاء الرطب حیث كان معامل اإلرتباط

R = -0.99 
رة الخیط بمعني أنھ كلما كانت نم) عكسي(وھذا اإلرتباط سالب 

ویرجع ذلك الى زیادة المسافات . سمیكة زادت زاویة اإلنحراف
وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى مع  البینیة بین العراو

  . تغییرطفیففى تعامد األعمدة مع السطور
  :وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار

Y = 92.297-0.1197x 
) 28(ة اإلنحراف عند جیجالعالقة بین نمرة الخیط وزاوی 3-2-16

  . فى حالة االسترخاء التام) ,298(وطول غرزة
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 59(من الجدول رقم 

اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقیاس زاویة اإلنحراف في حالة 
  .اإلسترخاء التام حیث كان معامل اإلرتباط
R = -0.968 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة الخیط ) كسيع(وھذا اإلرتباط سالب 
  .سمیكة زادت زاویة اإلنحراف

  وكانت... وقد استنتجت معالجة خط اإلنحدار
Y = 81.637-0.12368x 

  
في حاالت اإلسترخاء الجاف والرطب والتام عند طول ) 24(سم عند جیج /یوضح العالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور) 3(شكل رقم 

  مكوك في البوصة) 2(عدد ) 0,298(غرزة 
العالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور فى السنتیمیتر عند 

  .فى حالة االسترخاء الجاف) ,298(وطول غرزة ) 24(جیج
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم ) 7(من الجدول رقم 

سم في /معادلة خط اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور
  .افحالة االسترخاء الج

  حیث كان معامل اإلرتباط في حالة االسترخاء الجاف
R = 0.99 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة ) إرتباط طردي(وھذا اإلرتباط موجب 
سم أقل، وھذا یزید من ثبات /الخیط سمیكة یكون عدد السطور

ویرجع ذلك الى أن النمرة السمیكة عدد . األبعاد لألقمشة المنتجة
رضي أكبر من النمرة الرفیعة وإنھا أكبر الشعیرات في مقطعھا الع

ً ولذلك فإن عدد سطورھا في السنتیمتر تكون أقل من النمر  سمكا
  .الرفیعة

  وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار
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Y = 14.013+0.0987x 
العالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور فى السنتیمیتر عند 

  .ترخاء الرطبفى حالة االس) ,298(وطول غرزة ). 24(جیج
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 58(من الجدول رقم 

سم في حالة /اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور
  .اإلسترخاء الرطب حیث كان معامل اإلرتباط
R = 0.953 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة الخیط ) طردي(وھذا اإلرتباط موجب 
سم أقل وھذا یزید من ثبات األبعاد /ورسمیكة كلما كان عدد السط

ویرجع ذلك الى زیادة المسافات البینیة بین . لألقمشة المنتجة
وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى مع تغییر بسیط فى  العراو

  . زاویة االنحراف
  :وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار

Y = 14.513+0.0987x 

دد السطور فى السنتیمیتر عند العالقة بین نمرة الخیط وع
  .فى حالة االسترخاء التام) ,298(وطول غرزة ). 24(جیج

تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 59(من الجدول رقم 
سم في حالة /اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعددا لسطور

  .اإلسترخاء التام حیث كان معامل اإلرتباط
R = 0.96502 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة ) إرتباط طردي(ط موجب وھذا اإلرتبا
سم أقل وھذا یزید من ثبات /الخیط سمیكة كلما كان عدد السطور

ویرجع ذلك الى زیادة المسافات البینیة بین . األبعاد لألقمشة المنتجة
وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى وتقترب من وضع . العراو

  .ةالتعامد ما بین السطور واألعمد
  وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار

Y = 15.013+0.0987x 

  
في حاالت اإلسترخاء الجاف والرطب والتام عند طول ) 28(سم عند جیج /یوضح العالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور) 4(شكل رقم 

  مكوك في البوصة) 2(عدد ) 0,298(غرزة 
ر فى السنتیمیتر عند العالقة بین نمرة الخیط وعدد السطو

  .فى حالة االسترخاء الجاف) ,298(وطول غرزة )  28(جیج
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 7(من الجدول رقم 

سم في حالة /اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور
  .االسترخاء الجاف

  حیث كان معامل اإلرتباط في حالة االسترخاء الجاف
R = 0.999 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة ) إرتباط طردي(وھذا اإلرتباط موجب 
سم أقل ألن النمرة السمیكة عدد /الخیط سمیكة یكون عدد السطور

شعیراتھا في المقطع العرضي كبیر وبالتالي یقل عدد السطور، 
ویرجع ذلك الى زیادة المسافات البینیة . وھذا یزید من ثبات األبعاد

وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى مع انحراف بسیط  بین العراو
  .فى زاویة تعامد السطور مع األعمدة

  وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار
Y = 9.5132+0.3487x  

العالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور فى السنتیمیتر عند 
  .فى حالة االسترخاء الرطب) ,298(وطول غرزة ). 28(جیج

تم استخراج معامل اإلرتباط ثم ) 7(من الجدول رقم 
سم في /معادلة خط اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور

  .حالة اإلسترخاء الرطب حیث كان معامل اإلرتباط
R = 0.999 

بمعني أنھ كلما كانت نمرة الخیط ) طردي(وھذا اإلرتباط موجب 
بعاد سم أقل وھذا یزید من ثبات األ/سمیكة كلما كان عدد السطور

ویرجع ذلك الى زیادة المسافات البینیة بین . لألقمشة المنتجة
وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى وتقترب من وضع . العراو

  .التعامد ما بین السطور واألعمدة
  :وكانت... وقد استنتجت معادلة خط اإلنحدار

Y = 10.103+0.3487x 
عند (تیمیتر جیجالعالقة بین نمرة الخیط وعدد السطور فى السن

  .فى حالة االسترخاء التام) ,298(وطول غرزة ). 28
تم استخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط ) 59(من الجدول رقم 

سم في حالة /اإلنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعددا لسطور
  .اإلسترخاء التام حیث كان معامل اإلرتباط
R = 0.999  

بمعني أنھ كلما كانت نمرة ) إرتباط طردي(وھذا اإلرتباط موجب 
سم أقل وھذا یزید من ثبات /الخیط سمیكة كلما كان عدد السطور

ویرجع ذلك الى زیادة المسافات البینیة بین . األبعاد لألقمشة المنتجة
وبالتالى تتم عملیة اإلسترخاءللعراوى   . العراو

  وكانت... وقد استنتجت معالجة خط اإلنحدار
Y = 11.013+0.3487x  

  :Results نتائجال
یمكن تلخیص النتائج الخاصة بمواصفات األقمشة المنتجة باستخدام 

طول غرز  –ماكینات ذات جیج مختلف  –نمر خیوط مختلفة (
عدد مواكیك مختلفة في  –سم مختلفة /عدد سطور - مختلفة 
  ).البوصة

  :نمرة الخیوط المستخدمة: أوالً 
ل حلقي على غز 40/1، 36/1، 30/1تم استخدام خیوط نمرة  -1

وماكینات تریكو دائري جیج ) 24(ماكینات تریكو دائري جیج 
)28.( 

 
 جاف

 
 رطب

 
 تام
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عند استخدامھ على ماكینة تریكو دائري  30/1خیط نمرة   - أ 
زاویة إنحراف من جیج ) أكبر(یعطي أفضل ) 24(جیج 

)28.( 
یأتي في المرتبة الثانیة عند استخدامھ على  36/1خیط نمرة   -ب 

زاویة ) أكبر(یعطي أفضل ) 24(ماكینة تریكو دائري جیج 
 ).28(إنحراف من جیج 

یأتي في المرتبة الثالثة عند استخدامھ على ماكینة  40/1خیط   -ج 
زاویة ) أكبر(یعطي أفضل ) 24(تریكو دائري وجیج 

 ).28(إنحراف من جیج 
 ً  :ماكینات ذات جیج مختلف: ثانیا

وجد أن ) 28(وجیج ) 24(تم استخدام ماكینات تریكو دائري جیج 
  ).28(أفضل من جیج ) 24( جیج
 ً   :سم/وعدد األعمدة/عدد السطور: ثالثا

وقد ) 40/1، 36/1، 30/1(سم لنمر خیوط /تم تحدید السطور واألعمدة
وجد أنھ كلما كانت عدد السطور في السنتیمتر قلیلة كلما كان ثبات 

وكلما كانت عدد األعمدة في السنتیمتر قلیلة كلما كان . األبعاد أفضل
  .بعاد أفضل مع زیادة سمك الخیطثبات األ

   Recommendationsالتوصیات
قیاس زاویة االنحراف في حاالت االسترخاء الجاف والرطب  - 

 .والتام في االتجاھین العرضي والطولي

 .العالقة بین زاویة اإلنحراف ونمر الخیوط المستخدمة - 
 .قیاس عدد السطور وعالقتھا بنمرة الخیط والجیج - 
معادلة خط اإلنحدار لألقمشة الجیرسیة  عمل اإلحصاء بأسلوب - 

وتحدید معامل االرتباط في حاالت االسترخاء الجاف والرطب 
 .والتام
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