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   Introduction:مقدمة
تُعد ماكینة الغزل ھي المرحلة النھائیة في العملیات التكنولوجیة، 
والتي تھدف بدورھا إلى تحویل شعیرات القطن إلى خیوط منتظمة 

جلھا تلك تنطبق علیھا المواصفات لألقمشة التي ُصممت من أ
  الخیوط.

فماكینات الغزل الحلقي ھي المرحلة األخیرة إلنتاج الخیوط، حیث 
یتحول فیھا المبروم إلى خیط الغزل المطلوب إنتاجھ، حیث یُسحب 
المبروم ویقل عدد شعیرات المقطع، ثم تُعطى البرمات عن طریق 

  الدبلة بحسب نمرة الخیط الُمنتج.
فیتم سحب شریط السحب أما ماكینات غزل الطرف المفتوح، 

وبرمھ داخل حجرة تتكون من جزء ثابت وآخر متحرك (روتور) 
یدور حول محوره بسرعة عالیة، حیث أقصى نمرة خیط من 

  إنجلیزي وھي سمیكة  40الطرف المفتوح ھي 
  لحٍد ما.

أما الخیوط الُمنتجة بالدفع الھوائي بأسلوب الغزل الھوائي الذي 
ات من خالل فونیة، حیث یمر بداخلھا تكون فیھ وحدة إعطاء البرم

بار لیدور الھواء بسرعة  6الھواء المضغوط تحت قوة ضغط 
 the twisting)ملیون لفة/د وتسمى فونیة البرم  2تصل إلى 

nozzle).ویقوم سلندر اإلنتاج بسحب الخیط إلى وحدة التدویر .  
وخواص ھذه النوعیة من الخیوط تختلف عن تلك الُمنتجة من 

ات الغزل الحلقي أو الطرف المفتوح، نظًرا الختالف تركیب ماكین
الخیط ورّص األلیاف بھ، حیث تتمیز ھذه الخیوط عن غیرھا 
بدرجة صالبتھا العالیة ومقاومتھا لظاھرة التوبیر، وتستخدم في 

  صناعة القمصان والبلوزات.
فقد أحدث مفھوم للغزل  Vortexورتكس ڤأما أسلوب غزل الـ

الیابانیة،  Murataي والذي طّورتھ شركة موراتا بالدفع الھوائ
حیث یستخدم فونیة ھواء واحدة ومعدّلة، وھذا النظام یكون قادًرا 
على إنتاج خیوط قطنیة مسّرحة والتي لھا مظھر یشبھ الغزل 

  الحلقي.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

ًا تتعدد أسالیب الغزل إلنتاج خیوط ذات مواصفات مخت -1 لفة طبق
للتقنیة المستخدمة إلنتاجھ، حیث ینتج أقمشة تحمل نفس 

  مواصفات الخیوط المصنّعة من أجلھ.
تعدّد مراحل التشغیل تحتاج إلى زیادة مساحة المصنع،  -2

  وبالتالي االحتیاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
 : Objectiveھدف البحث  

تي یصلح استخدام تقنیة غزل حدیثة إلنتاج بعض الخیوط ال -1
  استخدامھا باألقمشة المختلفة، مما یوفر التكلفة للُمنتج النھائي.

  توفیر وقت التشغیل مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاج. -2
  تعظیم القیمة الُمضافة للُمنتج النھائي. -3

  : Significanceأھمیة البحث 
  :أوًال: اعتبارات علمیة

نتاج خیوط تنحصر في أھمیة استخدام أسلوب غزل حدیث یحقق إ
تحمل مواصفات تتالءم مع الخواص الوظیفیة لألقمشة الُمنتجة، 

  ومساھمة البحث العلمي في ذلك.
  :ثانیًا: اعتبارات صناعیة

  تتركز في أھمیة مساھمة البحث العلمي في حل مشاكل الصناعة.
ًا: اعتبارات اقتصادیة   :ثالث

ودة تنحصر في إمكانیة الوصول بالمنتج إلى أفضل مستویات الج
  ورتكس) بتكلفة مناسبة.ڤعن طریق استخدام التقنیات الحدیثة (الـ

  :  Hypothesis البحث فروض
  اختالف تقنیة الغزل یؤثر على خواص الُمنتج النھائي. -1
اختالف تقنیة الغزل یلعب دوًرا كبیًرا في الجانب  -2

  االقتصادي.
  :Methodology منھج البحث 

  لتحلیلي.یتبع البحث المنھج التجریبي ا
 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 

  أوًال: الغزل الحلقي
تھدف عملیة الغزل النھائي إلى تحویل المبروم إلى خیوط غزل، 
وتتلخص وظیفة ماكینات الغزل الحلقي في أداء ثالث عملیات 
متتالیة لتحقیق ھذا التحویل وھي: إنقاص وزن وحدة الطول 

خیط الغزل، ثم برم الخیط برًما كافیًا  للمبروم إلى تلك المطلوبة في
إلكسابھ قدًرا عالیًا من المتانة ، ثم لّف الخیط على بوبینة ذات حجم 
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 .  مناسب
وتعتبر خیوط الغزل المحصلة النھائیة لعدید من العملیات 
الصناعیة المتتالیة التي تجرى على شعیرات القطن والتي تحمل 

تیبھا بحیث تصبح موازیة على تفتیحھا وتنظیفھا ثم فردھا وتر
   )1985(ھواري،   لبعضھا البعض.

  كفاءة الغزل:
یعبر عن كفاءة الغزل لقطٍن ما أو ظروف تشغیل معیّنة بعدد 

التي تحدث للخیوط أثناء غزلھا لما لھذه  End Breakageالقطوع 
  القطوع من أھمیة كبرى بسبب تأثیرھا:

وع أصبح من ) على تكلفة اإلنتاج، إذ كلما زاد عدد القط1
الضروري زیادة العنصر البشري إلعادة لحم ھذه القطوع، 
باإلضافة إلى نقص اإلنتاج وتحویل جزء من القطن الذي 

  سبق إعداده إلى عوادم إلعادة تشغیلھا من جدید.
) على جودة اإلنتاج، فوجود مناطق لحام القطوع في خیوط 2

كفاءة الغزل تقلل إلى حٍد كبیر من جودتھا كما تقلل من 
  )1984(عزام، تشغیلھا في المراحل التالیة. 

) على معنویة العاملین، إذ كلما زاد عدد القطوع التي یجب 3
على العامل لحامھا أثر ھذا سلبًا على معنویاتھ ومن ثم كفاءتھ في 
أدائھ للواجبات المطلوبة منھ، حیث أن معدل القطوع یحدد إلى 

ن یشرف علیھا العامل درجة كبیرة عدد المرادن التي یمكن أ
  )1985(ھواري، الواحد. 

وھكذا نجد أن عدد القطوع یجب أن یكون عند الحد األدنى بقدر 
اإلمكان أو یجب التحكم فیھ عند مستوى معیّن لتحقیق أكبر قدر 

  من زیادة اإلنتاج بدون تخطي ھذا  المستوى.
  :1000عدد القطوع لكل عدد القطوع بماكینة الغزل 

لھ تأثیر كبیر على كمیة اإلنتاج وجودتھ، ویجب أالَّ  مردن/ ساعة
قطع للخیوط  40تزید عدد القطوع لأللف مردن/ ساعة عن 

قطع بالنسبة للخیوط الرفیعة أما بالنسبة  20السمیكة والمتوسطة و
مردن/ ساعة ال یجب  1000للخیوط المزویة فإن عدد القطوع لكل 

  قطع.  15أن یزید عن 
 في ماكینة الغزل الحلقي یقع ذلك  وع:أسباب حدوث القط

الجزء من الخیط الذي فیما بین مقدمة سلندري السحب األمامیین 
والبوبینة تحت شد معیّن أثناء الغزل.  وھذا الشد ھو المسئوا أساًسا 
عن حدوث معظم حاالت قطع الخیط إذ أنھ متى زاد ھذا الشد عن 

ي الحال. كذلك متانة الخیط فسوف یترتب على ذلك قطع الخیط ف
وجد أن حدوث القطع یرجع أساًسا إلى حدوث انزالق للشعیرات 

(الطنطاوي، . بالنسبة لبعضھا البعض ولیس إلى قطع للشعیرات
2005(  
 :توجد عالقة موجبة بین سرعة المردن  سرعة المردن

(عبدالسالم، . وعدد القطوع فكلما زادت السرعة زاد عدد القطوع
1984(  

  طرف المفتوحثانیًا: غزل ال
یُعتبر نظام الطرف المفتوح من أحد التطورات الحدیثة في 

  صناعة الغزل خالل السنوات األخیرة.
ومن المعروف أنھ في ماكینة الغزل یستلزم األمر دوران 

البوبینة وھي ممتلئة بالخیط مع المردن إلعطاء البرمات المطلوبة 
یستلزم دوران  للخیط، ونظًرا لكثرة عدد البرمات في الخیط فإنھ

المردن بالبوبینة عدد كبیر من اللفات، األمر الذي یؤدي إلى 
استھالك عالي في الطاقة یكون لھ تأثیر على اقتصادیات ماكینة 

الغزل الحلقي حیث أن دزوران البوبینة بالخیط مع المردن بنفس 
سرعتھ یستلزم طاقة معینة للتغلب على مقاومة احتكاك الھواء 

لون الغزل، وعامل استھالك الطاقة في ماكینة الغزل بالبوبینة وبا
الحلقي یعتبر من العوامل التي تحد من تطور ھذه الماكینة وذلك 

بھدف زیادة اإلنتاج ورفع مستوى الجودة للخیوط المنتجة وقد 
كانت ھناك محاوالت عدیدة البتكار طریقة جدیدة لغزل الخیوط 

اإلنتاج برفع السرعة  للتغلب على  الصعوبات التي واجھت زیادة

والمشاكل الناتجة عنھا مكن  زیادة القطوعات واحتراق دبلة الغزل 
نتیجة لزیادة االحتكاك بماكینات الغزل الحلقي والنقص في عمرھا 

  )1998(نمیر،  االفتراضي وبالتالي قلة الكفاءة اإلنتاجیة.
ولھذا توصلت البحوث إلى طریقة جدیدة لغزل الخیوط وھي 

وقد سمیت بھذا االسم ألن  Open Endف المفتوح غزل الطر
طرف الشعیرات الذي یغذي الماكینة یسحب ویفتح إلى درجة 

ینقطع فیھا استمراره وذلك بفصل الشعیرات  عن شریط التغذیة 
Sliver  وذلك قبل تكثیفھ في علبة الغزل الدوارRotor   فتكون

ك فال یوجد فجوة بین الشعیرات المغذاة والخیط المتكون وعلى ذل
استمرار للطرف المغذي كما ھو الحال في الغزل الحلقي ولذلك 
سمي الطرف المفتوح إشارة لھذا القطع الحادث في مجرى سیر 

  )2005(الطنطاوي، الشعیرات. 
  الفكرة األساسیة لطریقة غزل الطرف المفتوح:

تفتیح شریط الكرد واسحب حتى درجة الشعرة أو الخصلة  -1
  الواحدة.

ل الشعیرات أو الخصالت المتفتحة بواسطة الھواء بعد نق -2
  انفصالھا عن شریط التغذیة.

تكثیف الشعیرات أو الخصالت (مجموعة أكثر من شعیرة) في  -3
  علبة العزل (الدوار) حتى النمرة المطلوبة).

  إعطاء البرمات المطلوبة. -4
  )2002(السید، تدویر الخیط الناتج على كون أو بكر.  -5
  

  ات ماكینة غزل الطرف المفتوح:ممیز
  مرات) 8: 6إنتاجھا أضعاف ماكینة الغزل الحلقي ( -1
 - 21یرّص الخیط الناتج على كون اسطواني في شكل كعكة من  -2

  كجم. 1.5 -1.25سم ووزنھا یتراوح ما بین  23
نتیجة لوجود كمیة كبیرة من الخیط على الكون االسطواني قلَّ  -3

  عقدة في الكیلو جرام .  17 -15 عدد العُقد بمقدار من
یُستخدم الكون االسطواني الُمنتج من ماكینة غزل الطرف  -4

المفتوح في تغذیة مطاوي السدي دون حاجة إلى عملیة 
  تدویر.

تستخدم خیوط غزل الطرف المفتوح في صناعة األقمشة التي  -5
  تحتاج إلى خیوط ذات مظھریة عالیة.

غزل الطرف المفتوح متجانسة  الخیوط المنتجة من ماكینة -6
  المتانة "معامل اختالف القوة قلیل".

  الخیوط المنتجة ذات انتظام عالي. -7
خیوط غزل الطرف المفتوح ذات مقاومة عالیة لالحتكاك  -8

  %.40 - 30"التآكل بزیادة من 
  تتمتع الخیوط المنتجة بھذه الطریقة بخاصیّة الغزل الحراري. -9

  تجة أثناء عملیة الغزل.قلة العوادم النا -10
استطالة الخیوط الُمنتجة من ماكینة غزل الطرف المفتوح  -11

% عن الخیوط الُمنتجة من ماكینة الغزل 20تزید عن 
  الحلقي.

تحتاج خیوط غزل الطرف المفتوح إلى زیادة نسبة البرمات  -12
  %.20في الوحدة بحوالي 

تشعیر عن خیوط غزل الطرف المفتوح أكثر تضخًكا وأقل  -13
  . الخیوط المنتجة من ماكینات الغزل الحلقي

اختصرت ماكینة غزل الطرف المفتوح ثالث ماكینات (ثالث  -14
  )3. (مراحل) ھي البرم والعزل الحلقي والتدویر

  بعض التطورات الحدیثة في ماكینات غزل الطرف المفتوح
أجھزة لضم الخیط وتقلیع البكر في ماكینات غزل الطرف  -1

  توح.المف
  أجھزة نظافة الروتور (الوحدة الثابتة). -2
األجھزة المتحركة لنظافة الروتور ولضم الخیط بطریقة  -3

  أوتوماتیكیة.
  الفرق بین خیوط الغزل الحلقي وغزل الطرف المفتوح:
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یختلف تركیب خیوط غزل الطرف المفتوح عن خیوط 
للطبقات الغزل الحلقي في التغیرات الواضحة في الزاویة اللولبیة 

الخارجیة بطول الخیط وباإلضافة إلى التشابھ في تركیب قلب كل 
من الخیطین فإن برمات الخیط في الطرف المفتوح تنتج من سرعة 

  الدوران ومعدل السحب.
وتعتبر الطبقة الخارجیة لخیط الطرف المفتوح ھي المسئولة 

  )3. (أساًسا عن اختالف خواصھا عن خیوط الغزل الحلقي
  ي سوف نتناول الفرق في خواص الخیطین:وفیما یل

  برم الخیوط: -1
إن قوة الخیط بالنسبة لغزل الطرف المفتوح تتأثر بنوع 

الشعیرات وكذلك باختیار البرمات الصحیحة، ولھذا فإن اختیار 
البرم الصحیح بالنسبة لقوة الخیط في غزل الطرف المفتوح یُعدّ من 

لى معدّل أعلى للبرم من الجوانب الرئیسیة ألن الخیوط تحتاج إ
  خیوط الغزل الحلقي للوصول إلى قوة الخیط الالزمة.

ویزداد البرم بالنسبة لخیوط غزل الطرف المفتوح بنسبة 
% عن خیوط الغزل الحلقي وبالتالي 15% إلى 10تتراوح بین 

یوصى بتثبیت البرم إما بالبخار أو بنسبة الرطوبة، وقد وجد أن 
ع بالرطوبة لمدة ثالثة أیام یفید في تخزین الخیوط في جو مشب

  تثبیت البرم، وتُعد ھذه الطریقة أرخص الطرق استخداًما.
  أداء الصیاغة: -2

أثبتت األبحاث أن الفرق بین خیوط غزل الطرف المفتوح 
وخیوط الغزل الحلقي یأتي من االختالف في توجیھ الشعیرات 

لطرف بسبب الفرق في تركیب البرمات، كما  أن خیوط غزل ا
المفتوح تمتاز بكثافة أقل من خیوط الغزل الحلقي التي لھا  نفس 

النمرة وھذه المیزة تزید من مقدرة الخیوط على امتصاص محلول 
النشادر والصبغات أثناء عملیة تنشیة الخیوط وصباغتھا، كذلك 

فإن خیوط الطرف المفتوح یمكن صباغتھا بجمیع أنواع وماكینات 
المستخدمة لصیاغة خیوط الغزل الحلقي، الصباغة وبنفس الطرق 

إالَّ أنھ ال یمكن صیاغة خیوط غزل الطرف المفتوح وخیوط الغزل 

الحلقي في نفس حمام الصباغة للحصول على نفس درجة اللون 
ألن خیوط غزل الطرف المفتوح لھا نفاذیة أكبر من خیوط الغزل 

  حلقي.الحلقي وبذلك تصبح أكثر زھاء ووضوح من أقمشة الغزل ال
أما باقي عملیات التجھیز فإن خیوط الطرف المفتوح 

 )2005(الطنطاوي، تستجیب بنفس كفاءة خیوط الغزل الحلقي. 
  ورتكسڤتقنیة الـ

ة  رت طریق ي  Vortex spinningظھ دة وھ ة جدی كتقنی
ل،  ن قب ة م ن مقبول التطور التكنولوجي إلنتاج الخیوط؛ حیث لم تك

ن وھي تقنیة أنتجنھا شركة موراتا  دّل م لوب مع ي أس الیابانیة، وھ
ّاث ذو معدّل إنتاج مرتفع.   الغزل النف

ل:  رة العم زل فك ة مغ الل فتح ن خ حب م ریط الس ال ش تم إدخ ی
بواسطة دّوامة ھوائیة، حیث یتم لف األلیاف بواسطة الھواء الدّوار  
ذه  د داخل ھ ث یوج ة حی أثناء عبور شریط السحب الفتحة الھوائی

ونیة، ومع زیادة ھذه االلتواءات (المنعطفات) الفتحة التواءات حلز
اف  رك األلی ث تتح تمر حی زل مس كیلھا غ اف لتش ع األلی تم تجمی ی

  لفة/ دقیقة. 2000000داخل الفوھة بسرعة تصل إلى 
ام  كل ( أ ) نظ ین الش ار MVS )Vortex spinningویب ) مس

  شریط السحب حتى الوصول إلى الخیط المطلوب.
ز لوب غ ار أس ن اعتب اقي  Vortexل ویمك ین لب كتحس

من   Vortexاألسالیب األخرى، حیث یتآلف تركیب خیوط الغزل 
ا  ة، وإذا م اف مغلف طة ألی ھا بواس ولة ببعض ة موص اف متوازی ألی

زل  وط غ ین خی ا ب ّ وط  Vortexقارن ة  air jetوخی (المقارن
وط  ة  Vortexالفیزیقیة) أشارت النتائج إلى أن خی ة عالی ذات متان

ك. air jetعن خیوط  ، حیث یشیر التصویر المیكروسكوبي إلى ذل
(Ahmed, 2010)  

  الحل النھائي للتكویر:
ھو الحل لمشاكل التكویر. تم تحقیق ذلك  VORTEXالغزل 

 فقط، بسبب االختالف الھیكلي للغزل

        
  الشكل (ب )           شكل (أ)

 (Morata, 2020) )غزل بالدفع الھوائي –غزل طرف مفتوح  –(غزل حلقي  مظھریة الخیوط 
    نتائج اختبارات الخیوط  
) ثالثة عینات خیوط، وتم إنتاج الخیوط 3اشتمل ھذا البحث على (

ورتكس، وتم إنتاج أقمشة من ھذه الخیوط بتركیب ڤعلى نظام 
. حیث أجریت التجارب على 1/2، مبرد 1/1نسیجیة ھي سادة 
  .83قطن مصري جیزة 

غیرات (نمرة الخیط) على وتضمنت الدراسة تأثیر بعض المت
خواص الخیوط واألقمشة المنتجة منھا. ومن خواص خیوط الغزل 
التي اشتملت علیھا ھذه الدراسة (قوة شد الخیط، االستطالة، 

  التشعیر.
كذلك تم دراسة خواص األقمشة تحت االختبارات ومن خواص 
ھذه األقمشة (االحتكاك، االمتصاص، قوة الشد، االستطالة، نفاذیة 

  لھواء).ا
واستنادًا إلى التحلیل اإلحصائي للبیانات سنناقش مدى معنویة 
الفروق بین صفات المنسوج تحت تأثیر بعض المتغیرات وصفات 

الخیوط المنتجة وأیًضا معدل التغییر في ھذه الصفات بتغیر نمرة 
  الخیط المستخدم.

ثم یتم مقارنة نتائج االختبارات للحكم على مدى ثبات التغیر في 
مواصفات الخیوط واألقمشة واستنتاج معادلة خط االنحدار 

  ومعامل االرتباط الخاص لھذه المتغیرات.
وقد تم إجراء االختبارات للعینات الُمنتجة تحت البحث وجدولة 

  النتائج إلیجاد العالقات بین متغیرات البحث.
  نتائج االختبارات المعملیة للخیوط المستخدمة:

) عینات من الخیوط المستخدمة 3لمعملیة لـ (تم إجراء االختبارات ا
) وھي عبارة عن 2في إجراء التجارب كما یوضحھا الجدول رقم (

  نمر وخواص الخیوط.
وذلك إلیجاد معامل االرتباط ومعادلة خط االنحدار لتوضیح بعض 

  العالقات المختلفة بین نمر وخواص الخیوط.
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ودة التیلة وكانت مواصفاتھ كالتالي، حیث تم تقییم صفات ج
لألصناف التجاریة بقسم بحوث التیلة بمعھد بحوث القطن تحت 

ًا للمواصفات القیاسیة األمریكیة. HVI Spectrumجھاز    طبق

  )1جدول رقم (

  متوسط طول  الدقة
  الشعیرة 

  قوة الشد 
  درجة االصفرار  ٪)Rdاللمعان (  النضج %  االستطالة %  جرام/ تكس

 )+ b(  
4.6  29.4  36.1  7.7  86  65.8  11.5  

  )2جدول رقم (
  ورتكسڤاختبار خواص الخیوط المستخدمة باستخدام نظام الغزل الـ

معامل   االستطالة%  قوة الشد  نمرة الخیط
  اختالف%

األماكن 
  السمیكة

األماكن 
  التشعیر  عدد العقد  الرفیعة

16  6.1292  4.954  14.571  69  64  73.5  5.2  
20  4.0974  6.8435  13.285  55  51.5  57  4.6  
24  3.1593  8.7495  12.697  46  43  39.5  3.8  

 :العالقة بین النمرة وقوة شد الخیط  
) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 2من الجدول رقم (

خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقوة شد الخیط بمعنى أنھ إذ 
علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة على الخاصیة 

  ).1یة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم (الثان
وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط وقوة شد  -
وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي)  (R= - 0.99957)الخیط 

ّت قوة شد الخیط، والعكس  بمعنى أنھ كلما كانت النمرة رفیعة قل

  كلما كانت نمرة الخیط سمیكة زادت قوة شد الخیط.
دة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة فزیا

األولى نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي مما یقلل من مقاومة الخیط لتأثیر قوة الشد أي في تحمل 
الثقل المؤثر على الخیط. وھذا االرتباط بین نمرة الخیط وقوة شد 

عادلة خط االنحدار... الخیط ارتباط معنوي، وقد استنتجت م
  وكانت:

 
Y = 12.57 – 0.383 x 

  ورتكسڤ) یبین العالقة بین نمرة الخیط وقوة شد الخیط بنظام الغزل الـ1الشكل رقم (
  ورتكسڤاختالف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ

  العالقة بین النمرة واالستطالة  
لة ) تم استخراج معامل االرتباط ثم معاد2من الجدول رقم (

خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط واالستطالة بمعنى أنھ إذا 
علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة على الخاصیة 

). وقد وجد أن 2الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم (
 R = 0.999997)معامل االرتباط بین نمرة الخیط واستطالتھ (

تباط طردي) بمعنى أنھ كلما وھذا االرتباط موجب (ار (

كانت النمرة رفیعة زادت استطالة الخیط والعكس كلما كانت نمرة 
الخیط سمیكة قلت استطالة الخیط. فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم 
اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى زیادة عدد البرمات  في الخیط 

یزداد  مما یؤدي إلى زیادة قوى االحتكاك بین الشعیرات وبالتالي
تماسك الخیط ومطاطیتھ فتزید االستطالة وتزداد مقاومة الخیط 
لتأثیر الثقل المؤثر على الخیط والعكس. وھذا االرتباط بین نمرة 
الخیط واستطالتھ ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط 

  y = 0.4744x - 2.6398االنحدار... وكانت:  

 
نمرة الخیط ونمرة االستطالة % بنظام ) یبین العالقة بین 2الشكل رقم (
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  ورتكسڤالغزل الـ
  ورتكسڤاختالف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ

 .العالقة بین النمرة ومعامل االختالف لقوة شد الخیط  
) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم (

االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ومعامل االختالف لقوة شد الخیط 
بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة 

  ).3على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم (
الخیط ومعامل  وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة -

 )- =R 0.977650(  االختالف لقوة شد الخیط 
وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت 

النمرة رفیعة قل معامل االختالف لقوة شد الخیط والعكس كلما 
  كانت نمرة الخیط سمیكة زاد معامل االختالف لقوة شد الخیط. 

یزي) تعني بالدرجة فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجل
األولى نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي مما یقلل من وجود األماكن السمیكة والرفیعة وبذلك 

  ینتظم قطر الخیط فیقل معامل االختالف لقوة شد الخیط. 
وھذا االرتباط بین بین نمرة الخیط ومعامل االختالف لقوة 

نوي، وقد استنتجت معادلة خط شد الخیط ذات ارتباط مع
 0.2342x y = 18.203 -االنحدار... وكانت: 

  

  
  ورتكسڤبنظام الغزل الـ ) یبین العالقة بین نمرة الخیط ومعامل اختالف لقوة شد الخیط 3الشكل رقم (

  ورتكسڤاختالف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
 ر للخیوط العالقة بین النمرة وعدد األماكن السمیكة/ ألف مت

  المنتجة:
) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم (

االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد األماكن السمیكة/ ألف متر 
للخیط بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
العالقة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل 

  ).4رقم (
وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط وعدد األماكن  -

  السمیكة/ ألف متر للخیوط 
  )R=  - 0.999260المنتجة  (

وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 

رفیعة قل عدد األماكن السمیكة/ ألف متر للخیط والعكس كلما 
األماكن السمیكة/ ألف متر  كانت نمرة الخیط سمیكة زاد عدد

  للخیط.
فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى 
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 
مما یقلل من وجود األماكن السمیكة وبذلك ینتظم قطر الخیط 

  والعكس.
یكة/ ألف متر وھذا االرتباط بین نمرة الخیط وعدد األماكن السم

للخیط ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... 
   y = 129.33 -3.75x وكانت: 

  

 
  ) یبین العالقة بین نمرة الخیط وعدد األماكن السمیكة/ ألف متر للخیط 4الشكل رقم (

  ورتكسڤبنظام الغزل الـ
  ورتكسڤاختالف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ

  بین النمرة وعدد األماكن الرفیعة/ ألف متر للخیوط العالقة
  المنتجة:

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم (
االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد األماكن الرفیعة/ ألف متر 
للخیط بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 

نیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل العالقة على الخاصیة الثا
  ).5رقم (

وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط وعدد األماكن  -
  الرفیعة/ ألف متر للخیوط 

 )=R  -0.989743( المنتجة   
وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 

العكس كلما كانت رفیعة قل عدد األماكن الرفیعة/ ألف متر للخیط و
  نمرة الخیط سمیكة زاد عدد األماكن الرفیعة/ ألف متر للخیط.

فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى 
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 
مما یقلل من وجود األماكن الرفیعة وبذلك ینتظم قطر الخیط 
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  والعكس.
الرتباط بین نمرة الخیط وعدد األماكن الرفیعة/ ألف متر وھذا ا

للخیط ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... 
  2x  y = 86.667-وكانت:   

 
  ورتكسڤللخیط بنظام الغزل الـ ) یبین العالقة بین نمرة الخیط وعدد األماكن الرفیعة/ ألف متر 5الشكل رقم (

  ورتكسڤثبات أسلوب الغزل الـاختالف النمرة و
 :العالقة بین النمرة وعدد العقد/ ألف متر للخیوط المنتجة  

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم (
االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف متر للخیط 

 بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة
  ).6على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم (

وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف  -
  متر للخیوط 

 ) - =0.999856Rالمنتجة  (

وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 
كلما كانت نمرة  رفیعة قل عدد العقد/ ألف متر للخیط والعكس

  الخیط سمیكة زاد عدد العقد/ ألف متر للخیط.
فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى 
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 

  مما یقلل من وجود عدد العقد وبذلك ینتظم قطر الخیط والعكس.
ط وعدد العقد/ ألف متر للخیط ذات وھذا االرتباط بین نمرة الخی

 y  ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  
= 141.67 - 4.25x   

 
  ورتكسڤبنظام الغزل الـ ) یبین العالقة بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف متر للخیط 6الشكل رقم (

  ورتكسڤاختالف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
 بین النمرة والتشعیر للخیوط المنتجة: العالقة  

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم (
االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط والتشعیر للخیط بمعنى أنھ إذا 

علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة على الخاصیة 
  .)7الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم (

  وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط والتشعیر للخیوط  -
  = R)  - 0.996616المنتجة (

وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 

رفیعة قل التشعیر للخیط والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة 
  زاد التشعیر للخیط.

جلیزي) تعني بالدرجة األولى فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلن
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 

  مما یقلل من وجود تشعیر وبذلك ینتظم قطر الخیط والعكس.
وھذا االرتباط بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف متر للخیط ذات 

 = yارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  
7.6333 - 0.175x   
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  ورتكسڤبنظام الغزل الـ ) یبین العالقة بین نمرة الخیط والتشعیر للخیط7الشكل رقم (

  نتائج اختبارات األقمشة الُمنتجة
 ورتكس وتغییر التركیب ڤاختبارات األقمشة باستخدام أسلوب الـ

  )1/2، مبرد 1/1النسجي (سادة 

  ورتكسڤلوب الغزل الـبأس 1/1) اختبارات أقمشة السادة 3جدول (

درجة   نمرة الخیط
  االمتصاص

قوة شد األقمشة في 
  اتجاه اللحمة

االستطالة 
  درجة نفاذیة الھواء  %

16  2.95  48.3  6.96  46.78  
20  3.6  42.75  8.785  50.985  
24  4.3  38.5  10.85  53.45  

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ 1/2) اختبارات أقمشة المبرد 4جدول (

رجة د  نمرة الخیط
  االمتصاص

قوة شد األقمشة في 
  اتجاه اللحمة

االستطالة 
  درجة نفاذیة الھواء  %

          
16  3.95  35.54  6.17  27.335  
20  4.6  29.025  7.5  31.315  
24  5.3  25.535  10.465  34.20  

أجریت التجارب العملیة للنسیج مع الحفاظ على ثبات معامل 
  قطن 60/2رة خیط فتلة/ سم للسداء من نم 36التغطیة، بعدد 

  العالقة بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص في األقمشة السادة
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 1/1

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 3من الجدول رقم (
خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص في 

ول من ھذه األقمشة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحص
العالقة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على األقمشة كما 

  ).8في الشكل رقم (
وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط ودرجة  -

  )= R  0.99977(  :االمتصاص في األقمشة
وھذا االرتباط موجب (ارتباط طردي) بمعنى أنھ كلما كانت 

صاص في األقمشة، والعكس كلما النمرة رفیعة زادت درجة االمت

  كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت درجة االمتصاص في األقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة 
األولى نقص في قطر الخیط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط ، ونجد أنھ كلما زادت الفراغات داخل التركیب 

یعطي أقل  1/1ادت نفاذیتھا للرطوبة وأن النسیج السادة النسجي ز
معدل امتصاص، ویرجع ذلك إلى طبیعة التركیب النسجي وكثرة 

ممال یؤدي إلى  1/1التقاطعات أو التعاشقات في النسیج السادة 
كثافة التركیب البنائي وبالتالي یعوق سریان أو امتصاص الماء 

  خالل األلیاف.
رة الخیط ودرجة االمتصاص باألقمشة وھذا االرتباط بین نم

ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  
y = 0.1687x + 0.2417 

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1) یبین العالقة بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص في األقمشة السادة 8الشكل رقم (



134 The effect of using a Vortex spinning technique on the physical properties of the produced yarns and its impact on the 
functional properties of fabrics  produced from Egyptian cotton Giza 83Jazan heritage products to design sustainable 
artificial lighting units for the Radisson Blu Hotels Neum City 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

 قمشة في اتجاه اللحمة  العالقة بین نمرة الخیط وقوة شد األ
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 1/1السادة 

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 3من الجدول رقم (
خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقوة شد األقمشة في اتجاه 
اللحمة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 

بدون إجراء تجارب على األقمشة كما العالقة على الخاصیة الثانیة 
  ).9في الشكل رقم (

وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط وقوة شد  -
 األقمشة في اتجاه اللحمة:
)0.99708 R= -( 

وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت 

النمرة رفیعة كلما قلت قوة شد األقمشة، والعكس كلما كانت نمرة 
  لخیط سمیكة كلما زاد مقدار وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة. ا

فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة 
األولى نقص في قطر الخیط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط وھو ما یقلل من مقاومة الخیط لتأثیر قوة الشد أي 

شة في اتجاه اللحمة وھو ما یقلل في تحمل الثقل المؤثر على األقم
  من قوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة. 

وھذا االرتباط بین نمرة الخیط وقوة شد األقمشة في اتجاه 
اللحمة ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... 

   y = 67.683 -1.225x وكانت:

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1األقمشة في اتجاه اللحمة السادة ) یبین العالقة بین نمرة الخیط وقوة شد 9الشكل رقم (

  1/1العالقة بین نمرة الخیط ونسبة استطالة األقمشة السادة 
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 3من الجدول رقم (
معنى االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ونسبة استطالة األقمشة % ب

أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة على 
الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على األقمشة كما في الشكل 

وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط ونسبة  -). 10رقم (
 )= R 0.99937استطالة األقمشة % : (

ما كانت نمرة وھذا االرتباط موجب (ارتباط طردي) بمعنى أنھ كل
الخیط رفیعة كلما زادت نسبة استطالة الخیط % ، والعكس كلما 

  كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت نسبة استطالة األقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى 
زیادة عدد البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة التماسك 

تكاك بین الشعیرات وبعضھا وھذا یؤدي إلى وزیادة قوى االح
ا، وتتمیز األقمشة  ً زیادة نسبة استطالة الخیط ویجعل الخیط مطاط
ذات التركیب النسجي السادة بزیادة استطالتھا عند الشد وذلك 
یرجع إلى زیادة قیمة تقلص خیوط السداء واللحمة. وھذا االرتباط 

% ارتباط معنوي، وقد بین نمرة الخیط ونسبة االستطالة باألقمشة 
 y = 0.4863x - 0.86استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1) یبین العالقة بین نمرة الخیط ونسبة االستطالة % لألقمشة السادة 10الشكل رقم (

  1/1العالقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء لألقمشة السادة 
  ورتكس:ڤالـ بأسلوب الغزل

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 3من الجدول رقم (
خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء لألقمشة % 
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بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة 
على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على األقمشة كما في 

  ). 11الشكل رقم (
وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء  -

 )= R  0.98885لألقمشة % : (
وھذا االرتباط موجب (ارتباط طردي) بمعنى أنھ كلما كانت 
نمرة الخیط رفیعة كلما زادت نفاذیة الھواء لألقمشة، والعكس كلما 

یادة كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت نفاذیة الھواء لألقمشة. فز
نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى زیادة عدد 
البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة التماسك وزیادة قوى 

االحتكاك بین الشعیرات وبعضھا فكلما زادت نسبة الفتحات 
النسجیة في تركیب األقمشة كلما ارتفعت نفاذیتھا للھواء مثل أقمشة 

نفاذیة الھواء لألقمشة تتناسب عكسیًا مع درجة  ألن 1/1السادة 
االنتظام للحمة بینما تتناسب طردیا مع نسبة التشریب للحمة وعدد 
البرمات في وحدة القیاس.  وھذا االرتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة 

  الھواء لألقمشة ارتباط معنوي، 
 = yوقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:   

0.8338x + 33.73 
  

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1) یبین العالقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء لألقمشة السادة 11الشكل رقم (

  العالقة بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص في األقمشة المبرد
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 1/2

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 4من الجدول رقم (
االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص في خط 

األقمشة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
العالقة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على األقمشة كما 

وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة  -). 12في الشكل رقم (
  الخیط ودرجة االمتصاص في األقمشة

) :0.99977 R = وھذا االرتباط موجب (ارتباط طردي) بمعنى (
أنھ كلما كانت النمرة رفیعة زادت درجة االمتصاص في األقمشة، 
والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت درجة االمتصاص 

  في األقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة 

یط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع األولى نقص في قطر الخ
العرضي للخیط ، ونجد أنھ كلما زادت الفراغات داخل التركیب 

یعطي أقل  1/2النسجي زادت نفاذیتھا للرطوبة وأن النسیج مبرد 
معدل امتصاص، ویرجع ذلك إلى قلة التقاطعات أو التعاشقات في 

.  1/1وزیادة الفراغات عن النسیج السادة  1/2النسیج المبردي 
وھذا االرتباط بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص باألقمشة ذات 

 = yارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  
0.1687x + 1.2417 

 
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/2) یبین العالقة بین نمرة الخیط ودرجة االمتصاص في األقمشة مبرد 12الشكل رقم (
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  بین نمرة الخیط وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة  العالقة
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 1/2مبرد 

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 4من الجدول رقم (
خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط وقوة شد األقمشة في اتجاه 
اللحمة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 

قة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على األقمشة كما العال
  –). 13في الشكل رقم (

وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط وقوة شد  
 )- = R 0.98510األقمشة في اتجاه اللحمة: (

وھذا االرتباط سالب (ارتباط عكسي) بمعنى أنھ كلما كانت 
ة، والعكس كلما كانت نمرة النمرة رفیعة كلما قلت قوة شد األقمش

  الخیط سمیكة كلما زاد مقدار وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة. 

فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة  
األولى نقص في قطر الخیط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط وھو ما یقلل من مقاومة الخیط لتأثیر قوة الشد أي 

تحمل الثقل المؤثر على األقمشة في اتجاه اللحمة وھو ما یقلل في 
من قوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة. وكلما زادت عدد التعاشقات 

یعطي متانة أقل  1/2زادت المتانة والتركیب النسجي مبرد 
. 1/1الحتوائھ على أقل نسبة للتقاطعات مقارنة بالنسیج السادة 

یط وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة وھذا االرتباط بین نمرة الخ
 = yارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  

55.046 -1.2506x   

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/2) یبین العالقة بین نمرة الخیط وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة مبرد 13الشكل رقم (

 1/2ستطالة األقمشة مبرد العالقة بین نمرة الخیط ونسبة ا 
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة 4من الجدول رقم (
خط االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ونسبة استطالة األقمشة % 
بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة 

لى األقمشة كما في على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب ع
وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط  -). 14الشكل رقم (

 )  = R 0.97669ونسبة استطالة األقمشة % : (
وھذا االرتباط موجب (ارتباط طردي) بمعنى أنھ كلما كانت 
نمرة الخیط رفیعة كلما زادت نسبة استطالة الخیط % ، والعكس 

كلما قلت نسبة استطالة األقمشة.  كلما كانت نمرة الخیط سمیكة 
فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى 

زیادة عدد البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة التماسك 
وزیادة قوى االحتكاك بین الشعیرات وبعضھا وھذا یؤدي إلى 

ا، وتتمیز ا ً ألقمشة زیادة نسبة استطالة الخیط ویجعل الخیط مطاط
ذات التركیب النسجي السادة بزیادة استطالتھا عند الشد مقارنة 

. وھذا االرتباط بین نمرة الخیط 1/1بالتركیب النسجي السادة 
ونسبة االستطالة باألقمشة % ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة 

  y = 0.5369x - 2.6925خط االنحدار... وكانت:  

 
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/2ة بین نمرة الخیط ونسبة االستطالة % لألقمشة مبرد ) یبین العالق14الشكل رقم (
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  1/2العالقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء لألقمشة مبرد 
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ

) تم استخراج معامل االرتباط ثم معادلة خط 4من الجدول رقم (
الھواء لألقمشة % بمعنى االنحدار للعالقة بین نمرة الخیط ونفاذیة 

أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العالقة على 
الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على األقمشة كما في الشكل 

  ).15رقم (
وقد وجد أن معامل االرتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء  -

 )= R 0.99579لألقمشة % :  (
ط طردي) بمعنى أنھ كلما كانت نمرة وھذا االرتباط موجب (ارتبا

الخیط رفیعة كلما زادت نفاذیة الھواء لألقمشة، والعكس كلما كانت 
  نمرة الخیط سمیكة كلما قلت نفاذیة الھواء لألقمشة. 

فزیادة نمرة الخیط (بالترقیم اإلنجلیزي) تعني بالدرجة األولى 
تماسك زیادة عدد البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة ال

وزیادة قوى االحتكاك بین الشعیرات وبعضھا فكلما زادت نسبة 
الفتحات النسجیة في تركیب األقمشة كلما ارتفعت نفاذیتھا للھواء 

ألن نفاذیة الھواء لألقمشة تتناسب عكسیًا مع  1/2مثل أقمشة مبرد 
درجة االنتظام للحمة بینما تتناسب طردیا مع نسبة التشریب للحمة 

  رمات في وحدة القیاس.وعدد الب
وھذا االرتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء لألقمشة ارتباط  

 = yمعنوي، وقد استنتجت معادلة خط االنحدار... وكانت:  
0.8581x + 13.788 

  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/2) یبین العالقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء لألقمشة مبرد 15الشكل رقم (
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