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  ات والحصول على خیوط وأقمشة بمواصفات جدیدة مخلط الخا دور الجودة الشاملة فى  
The role of total quality in mixing raw materials to obtain yarns and fabrics with 

new specifications 
 

 وى مصطفى ناجيد/ نش
  Nashwa.moustafa@fapa.bu.edu.egجامعة بنھا،  –مدرس بقسم الغزل والنسیج والتریكو، كلیة الفنون التطبیقیة 

  
  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 

ة األخیرة معیارا ھاما ضمن معاییر إنتاج متیز فى جمیع القطاعات أصبحت الجودة الشاملة والمستدامة فى اآلون 
فبزیادة االھتمام بالجودة یقیم  –مثل قطاع التعلیم والصحة والصناعة ...... الخ وغیرھا من جیع قطاعات المجتمع 

ركیزة ھامة وصناعة الغزل والنسیج من أقدم الصناعات على االطالق وھى تعتبر  . المنتج أیا كان طبیعة المنتج
والبد من االھتمام بھا وتجوید كل عنصر من عناصر نجاحھا وإرجاعھا إلى عصرھا  –فى االقتصاد المصرى 

فالبد من االھتمام بجودة التدریب للعمال  –الذھبى بما یتوافق مع المنتجات الحدیثة المناسبة لكل األسواق العالمیة 
وفى ھذا البحث سوف نلقى الضوء على ضرورة االھتمام  –اكینات كما والبد االھتمام بجودة الم –بھذه الصناعة 

للحصول على غزول  –مثل خامة القطن مع الصوف  –وبالذات خلط الخامات المختلفة  –بالجودة فى الخامات 
ھذا سوف  –أو منتجات منسیجیة ذات قیمة جمالیة عالیة وذات جودة تنافس المنتجات  المشابة باألسواق العالمیة 

كما سوف یؤدى أیضا إلى زیادة  –ل على زیادة النمو االقتصادى وزیادة الدخل للدولة من العملة األجنبیة یعم
دخل العاملین بھذه الصناعة والتى سوف یحدث رواج إقتصادیا نتیجة ارتفاع شأن فئة من فئات المجتمع فیؤدى 

جد عدد كبیر من المھن المختلفة ترتبط إرتباطا حیث أننا ن –إلى ارتفاع فى الشأن اإلقتصادى لباقى فئات المجتمع 
وثیقا بھذه الصناعة الكبرى مما یؤدى إلى زیادة الدخل لعدد من فئات المجتمع وبالتالى لھم احتیاجات مختلفة لدى 

مشكلة البحث: فئات أخرى فیحدث الرواج اإلقتصادى الذى یؤدى إلي النمو وزیادة الدخل لدى المواطن . 
بحث فى الوصول إلى جودة شاملة ومستدامة فى خلطات الخامات المختلفة خاصة عوادم القطن تتلخص مشكلة ال

مع عوادم الصوف فى إعادة التدویر للحصول على خامة لھا العدید من المواصفات والممیزات المختلفة والتى 
امة إلى قدرة للوصول بھذه الخ –تنتج عن الجمع بین خواص القطن وممیزاتھ والصوف وخواصھ وممیزاتھ 

یتلخص ھدف البحث في النقاط التالیة: الحصول على  اھداف البحث: تنافسیة فى السوق المحلى والسوق العالمى. 
خامة ذات مواصفات وخواص جدیدة ناتجة عن الخلط بین خامتین طبیعیتین وھما القطن والصوف . الحصول 

حلیة والعالمیة . ترسیخ فكر ومعاییر الجودة بالمنشآت على منتج جدید یكون قادرا على المنافسة فى األسواق الم
الصناعیة . حث العاملین بقطاع الغزل والنسیج على أھمیة الجودة وزیادتھا فى األداء أثناء العمل والتشغیل . 

ھلك زیادة النمو اإلقتصادى نتیجة لرواج المنتج الممیز والمطبق علیھ معاییر الجودة وزیادة اإلقبال علیھ من المست
 - إدارة نظام الجودة  فروض البحث: نتیجة الخامات الطبیعیة التى تالقى إستحسان وقبول لدى المستھلك . 

دمج اإلجراءات جودة المنتج وعملیة التقییم والتحكم و ضمان  - إدارة تخطیط الجودة وتنظیمھا  - األعمال الحدیثة 
الدقة ... أدوات المعایرة  - ة ضمان جودة معدات القیاس الثقة في المواصفات في ضوابط المراجعة النھائیة للعملی

إختیار أفضل المواصفات الالزمة لخلط الشعیرات الطبیعیة طبقا لالستخدام النھائي ورغم ذلك فإنھ األدوات .  –
تتلخص النتائج للبحث :  من المتوقع عند التطبیق العلمى لبعض ھذه الخلطات أن ینتج عنھا بعض المشاكل . 

اإللتزام بمعاییر الجودة تعمل على تحسین المنتج إذا ما كان مخلوط بخامات  - 1البحث في النقاط اآلتیة : نتائج
ثبت الدور الھام جدا إلدارة الجودة الشاملة فى إدارة المنتج والقائمین علیھ .  - 2مختلفة أو منتج من خامة واحدة . 

تحدید اإلستراتیجیات والمواصفات الخاصة بالمنشأة والمنتج  الدور الھام الذى تلعبھ إدارة الجودة الشاملة فى -3
مما  –تفعیل الجودة یعمل على إنتاج متمیز یستطیع المنافسة فى السوق المحلى واألسواق العالمیة  - 4والتسویق . 

لتزام اإل - 5یزید من األرباح المادیة والتى تعمل على تنمیة اإلقتصاد والذى یرجع بفائدة على دخل المواطن . 
بالجودة یعمل على تحسین المنتج وتقلیل نسبة العوادم مما یؤثر تأثیرا إیجابیا على المنتج فال یكون ھناك فاقد فى 
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   Introduction:مقدمة
أصبحت الجودة الشاملة والمستدامة فى اآلونة األخیرة معیارا ھاما 

یز فى جمیع القطاعات مثل قطاع التعلیم مضمن معاییر إنتاج مت
فبزیادة االھتمام والصحة والصناعة وغیرھا من قطاعات المجتمع 

  .بالجودة یستقیم المنتج أیا كان طبیعة المنتج
عات على االطالق وصناعة الغزل والنسیج من أقدم الصنا

وھى تعتبر ركیزة ھامة فى االقتصاد المصرى والبد من االھتمام 
بھا وتجوید كل عنصر من عناصر نجاحھا وإرجاعھا إلى 
عصرھا الذھبى بما یتوافق مع المنتجات الحدیثة المناسبة لكل 
األسواق العالمیة فالبد من االھتمام بجودة التدریب للعمال بھذه 

د االھتمام بجودة الماكینات وفى ھذا البحث الصناعة كما والب
سوف نلقى الضوء على ضرورة االھتمام بالجودة فى الخامات 
وبالذات خلط الخامات المختلفة مثل خامة القطن مع الصوف 
للحصول على غزول أو منتجات نسیجیة ذات قیمة جمالیة عالیة 

ا سوف باألسواق العالمیة ھذ المشابھوذات جودة تنافس المنتجات  
یعمل على زیادة النمو االقتصادى وزیادة الدخل للدولة من العملة 
األجنبیة كما یؤدى أیضا إلى زیادة دخل العاملین بھذه الصناعة 

إقتصادیا نتیجة ارتفاع شأن فئة من  اوالتى سوف یحدث رواج
فئات المجتمع فیؤدى إلى ارتفاع فى الشأن اإلقتصادى لباقى فئات 

دد كبیر من المھن ترتبط إرتباطا وثیقا بھذه المجتمع حیث نجد ع
الصناعة الكبرى مما یؤدى إلى زیادة الدخل لعدد من فئات 

لھم احتیاجات مختلفة لدى فئات أخرى فیحدث  وبالتاليالمجتمع 
  الرواج اإلقتصادى الذى یؤدى إلي النمو وزیادة دخل المواطن.

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
كلة البحث فى الوصول إلى جودة شاملة ومستدامة فى تتلخص مش

خلطات الخامات المختلفة خاصة عوادم القطن مع عوادم الصوف 
فى إعادة التدویر للحصول على خامة لھا العدید من المواصفات 
والممیزات المختلفة والتى تنتج عن الجمع بین خواص القطن 

ذه الخامة للوصول بھ –وممیزاتھ والصوف وخواصھ وممیزاتھ 
  إلى قدرة تنافسیة فى السوق المحلى والسوق العالمى.

  : Significanceأھمیة البحث 
إیجاد خامة جدیدة تجمع بین ممیزات وخواص خامتین طبیعیتین 
مثل القطن والصوف وذلك سوف یالقى رواج بالسوق المحلى 
والعالمى لدى المستھلك نتیجة ممیزات الخامة الطبیعیة فى 
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  كمالبس وغیرھا.اإلستخدام 
  - :Objectivesاھداف البحث 

  یتلخص ھدف البحث في النقاط التالیة:
الحصول على خامة ذات مواصفات وخواص جدیدة ناتجة  -1

  عن الخلط بین خامتین طبیعیتین وھما القطن والصوف .
الحصول على منتج جدید یكون قادرا على المنافسة فى  -2

  األسواق المحلیة والعالمیة .
  ومعاییر الجودة بالمنشآت الصناعیة .ترسیخ فكر  -3
حث العاملیة بقطاع الغزل والنسیج على أھمیة الجودة  -4

 وزیادتھا فى األداء أثناء العمل والتشغیل .
زیادة النمو اإلقتصادى نتیجة لرواج المنتج الممیز والمطبق  -5

علیھ معاییر الجودة وزیادة اإلقبال علیھ من المستھلك نتیجة 
  .القى إستحسان وقبول لدى المستھلكالتى تالخامات الطبیعیة 

 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 
فى ھذا البحث سوف نتعرض للدراسات حول الخامة ولكن لیس 
بالصورة المباشرة ولكن عن إنتاج خیوط مصنعة من خلیط بین 
نوعین من الخامات الطبیعیة للحصول على خلیط بمواصفات 

وذلك  –مواصفات طبیعیة خامة جدیدة وكذلك أقمشة ذات  –جدیدة 
لكى نسایر ما نحن علیھ اآلن من تیارات الربط بین المنتجات فى 

ولذلك سوف نتعرض أوال ألھمیة  –جمیع القطاعات والجودة 
 –وكذلك فوائد إدارة الجودة الشاملة  –الجودة وثانا تعریف الجودة 

ین ثم نستعرض اسلوب من أسالیب التحسین أال وھى الخلط ب
وذلك كى نجمع بین مزایا كل من القطن  –خامتى القطن والصوف 

  والصوف فى منتج واحد .
  -:)1(أھمیة الجودة

أصبح العالم ینظر الیوم إلى الجودة واالنتعاش االقتصادى 
بأعتبارھما وجھین لعملة واحدة مما دعا دول العالم المتقدم والنامى 

الجودة ھدفا قومیا إلى التسابق فى تحسین إنتاجھا إعتبار أن 
إستراتیجیا یقف على قدم المساواه مع األھداف القومیة العلیا 

ویرجع السبب فى ذلك إلى ثورة الجودة فى الیابان التى  –األخرى 
حولتھا من دولة ذات أردأ إنتاجا إلى دولة ذات أعلى جودة  ، ومن 

تعد دولة دمر إقتصادھا تماما فى الحرب العالمیة الثانیة إلى دولة 
  من أقوى عمالق إقتصادى فى العالم بأجمع .

بجامعة " ھل " أن تنفیذ سیاسة  –ویقول البروفسور موریسون 
الیابان القومیة للجودة قد مكنت الیابانیین من تحقیق ةافشلوا فى 

أال وھى سیادة العالم . لقد حولت ثورة  –تحقیق بوسائل حربیة 
قوى اإلقتصادیة فى العالم الجودة فى الیابان إلى موازیین جمیع ال

وأجمع الخبراء ورجال الصناعة  –وعلى رأسھا أمریكا وأوروبا 
واالقتصاد على أن الجودة ھى التحدى الذى سیواجھ األمم فى 
العقود القادمة لذلك خضعت الجودة للدراسة والبحث العلمى 
واألكادیمي لبیان مدى تأثیرھا على الصناعة التى ھى تعد بمثابة 

  إلقتصاد الذى یعد عماد الحیاة والمصیر .عماد ا
عقدت قیادات وزارة الدفاع والحكومة وقطاع  1982وفى عام 

الصناعة ورجال األعمال والعمال فى أمریكا أول مؤتمر قومى 
لوضع سیاسة قومیة للجودة ، وجاء فى دیباجة قراراتھ أن الوالیات 

جودة فى تقویة المتحدة تعترف بالدور الرائع العظیم الذى تلعبھ ال
  األمم إقتصادیا وبالتالى تقوى فى جمیع قطاعات الحیاة المختلفة .

أظھرت األبحاث التى تمت فى معھد لتخطیط  1985وفى عام 
اإلستراتیجي بجامعة ھارفارد أن الجودة تزید اإلنتاجیة وتخفض 
التكالیف وتزید األرباح وخلصت األبحاث إلى أن الجودة تكاد 

لشافى ألمراض الصناعة ) كذلك أوضحت تكون ( الدواء ا
أنھ یمكن للشركات التى تنتج  1987األبحاث التى تمت فى 

منتجات عالیة الجودة أن ترفع أسعارھا بما یؤدى إلى زیادة 
األرباح ، وأن تحسین الجودة لھ تأثیر أكبر من تأثیر السعر فى 

  زیادة حصة الشركة فى األسواق .
  - ما ھى الجودة :

واحدة من األلفاظ التى یستخدمھا كل مننا كثیرا وبدون الجودة ھى 
یتراوح بین الجاذبیة  –فالمعنى الدارج لھذه الكلمة  –تفكیر 

وغالبا ما ترتبط  –والفخامة واإلمتیاز والقیمة العالیة وشابھ ذلك 
  كل ھذه المعانى فى مخیلة اإلنسان بالثمن المرتفع .

ى فمن األجود الكادیالك أم فعلى سبیل المثال : إذا استطلعنا الرأ
فسوت تحظى الكادیالك باإلجماع بال أدنى شك  ، غیرأننا  –الفیات 

فمثال إذا رغب رجل  –إذا حللنا األمور فقد یختلف الرأى تماما 
أعمال فى إقتناء سیارة للقیام بنزھة أو سفر ویحقق فیھم الراحة 

تى تفى والرفاھیة فإنھ سیختار الكادیالك ، ألنھا األجود وال
غیر أنھ إذا رغب فى إقتناء سیارة لقضاء  –بالغرض وبمتطلباتھ 

أعمال والسیر فى وسط المدینة التى تعانى من ضیق الشوارع 
والزحام ونقص فى أماكن اإلنتظار فإنھ لن یتردد فى إختیار الفیات 

  ألنھا أیضا األجود فى تحقیق ھذه األمور وتفى بالغرض .
یحیط بكلمة الجودة وال حاجة المنتجین إلزالة ھذا الغموض الذى 

إلى تعریف علمى دقیق ینیر لھم طریق النجاح فى اإلنتاج المتمیز 
ما بذلت جھود كثیرة من قبل العلماء والخبراء والمعاھد العلمیة 
والجمعیات المھنیة والفنیة وھیئات التوحید القیاسى على المستوى 

ود باإلتفاق الدولى القومى واإلقلیمى والدولى وتوجت ھذه الجھ
األوروبیة للجودة التى عرفت  –على التعریف الذى أقرتھ المنظمة 

جملة السمات والصفات الممیزة لمنتج ( بفتح التاء)  –الجودة بأنھا 
أو خدمة ما التى تؤثر فى قدرة أیھما على الوفاء باالحتیاجات 

  . )3) و شكل(2شكل(المعلنة الضمنیة 
الجودة ھى مجموع  -:)3(جودة وھو كذلك یوجد تعریف آخر لل

المالمح والخواص للمنتج أو الخدمة التى تعمل على الوفاء 
بمتطلبات العمالء وتلبیة إحتیاجاتھم عن طریق اإللتزام 

  .)1شكل( بالمواصفات الموضوعیة 
  

  
  ) الجودة ھى مجموع المالمح والخواص للمنتج1شكل(
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 ثال جودة النظام) م2شكل(

  
ل( ة 3ش دة ) دائ  Quality Loopال

% من متطلبات الجودة الشاملة ، وعند  18ما یعادل  9003أو  9002أو  9001یمثل الحصول على شھادة المطابقة إلحدى المواصفات 
 )4% كما یوضح الشكل( 32تحقیق نتائج إیجابیة فى جودة المنتج فإن ھذه النسبة ترتفع إلى 
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  ) نموذج إدارة الجودة الشاملة4شكل(

 
  الجودة الشاملة مستویات) 5شكل(

  
ل(  ة) 6ش ل دة ال ،( اس ال   )2008ع ال

  )8)،(7شكل( )2(* خطوات تخطیط وتنفیذ إدارة الجودة الشاملة
إعداد القادة وإظھار التزامھم  -الخطوة األولى : -

  إجراء مراجعھ إستقصائیة للجودة  -انیة :الخطوة الث -   بالجودة .
         تحدید إستراتیجیات الجودة . -الخطوة الثالثة : -

  التوعیة والتدریب . -الخطوة الرابعة : -   
  تطبیق إدارة الجودة الشاملة . -الخطوة الخامسة : -

  

  
  الخطوات إلى إدارة الجودة الشاملة): 7شكل(
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  اقبة الجودة خالل دورة االنتاجانشطة مر): 8شكل(

ضمن عناصر المرحلة الالزمة     ISO 9000تعتبر الشھادة    
إلحتفاظ الشركة بالحد األدنى الذى یساعدھا على البقاء فى السوق 

  ) المراحل المتتالیة لتحقیق الجودة الشاملة :9ویوضح الشكل (

  
  ةالمراحل المتتالیة لتحقیق الجودة الشامل): 9شكل(

  
  -فوائد إدارة الجودة الشاملة :  

یمكن إیجاز فوائد إدارة الجودة الشاملة فى تحسین ثقافة وصورة 
ومصداقیة الشركة وقدرتھا التنافسیة وأدائھا اإلقتصادى عن طریق 

  - ) :6)،(5شكل (
تحسین جمیع مراحل اإلنتاج بدءا بالتصمیم وإنتھاءا بالتسویق  -1

یؤدى إلى تحسین جودة السلع  مع رفع كفاءة العاملین بما
  والمنتجات والخدمات .

اإلستغالل األمثل والكفء للعنصر البشرى واآلالت والمواد  -2
وإزالة عنق الزجاجة فى اإلنتاج والقضاء على معوقاتھ بما یؤدى 

  إلى زیادة اإلنتاج .
خفض النفایات والعودام وإعادة التشغیل واإلصالح  -3

  خفض التكالیف . والمرتجعات بما یؤدى إلى
تحسین العالقات اإلنسانیة بین العاملین بالشركة ورفع روحھم  -4

المعنویة بما یؤدى إلى رضائھم عن أعمالھم والتفانى فیھا وازدیاد 
  شعورھم بالفخر واإلنتماء إلى الشركة .

المحافظة على سالمة وحقوق ومصالح المستھلكین والقضاء  -5
  باطھم الدائم بمنتجات الشركة .على شكواھم بما یؤدى إلى ارت

رواج اإلنتاج وزیادة حصة الشركة فى األسواق الداخلیة  -6
  والخارجیة وبالتالى زیادة نسبة المبیعات وزیادة الربح .

تؤدى إدارة الجودة الشاملة إلى  * وعلى المستوى الوطنى ،
ازدھار الصناعة وزیادة فرص العمل وزیادة الناتج القومى وزیادة 

درات وخفض الواردات وتحسین میزان المدفوعات وبالتالى الصا
  تدعیم اإلقتصاد القومى .

  -: )4(أھمیة خلط الشعیرات 
إن اإلتجاه السائد فى صناعة الغزل والنسیج والتریكو خالل العقد 
بین الماضیین ھو خلط الشعیرات لما لھ من ممزات كثیرة على 

خلط ھو إنتاج خواص القماش المنتج والغرض الرئیسى من ال

خیوط وأقمشة ذات خواص محسنة بدرجة كبیرة فمثال إضافة 
كمیات قلیلة من الصوف إلى القطن أو البولستر یحسن خواص 
اإلنسدال والملمس ویعطى مواصفات أخرى ال یمكن الحصول 
علیھا من نوع واحد من الشعیرات وبالمثل فإن إضافة كمیة قلیلة 

للصوف یؤدى إلى إنتاج خیوط من القطن أو األلیاف الصناعیة 
أقوى ، غنیة بالصوف ویمكن إستخدامھا لمدة أطول نظرا لتحسین 
قوة التحمل كذلك صفاتھا الطبیعیة مما یؤدى إلى الراحة أثناء 
اإلستخدام وبذلك یمكن الحصول على منتج نھائى لھ مواصفات 
أفضل من مواصفات الشعیرات المشتركة فى الخلیط وإضافة إلى 

ن خلط الشعیرات یقلل تكلفة المنتج النھائى مما یؤدى إلى ذلك فإ
  إنتاج أقمشة أرخص ثمنا .

وتتلخص الخواص التى تكتسبھا شعیرات الخیوط المخلوطة سواء 
كان الخلط لخامة صناعیة بخامة طبیعیة أو خامة طبیعیة بخامة 

  -طبیعیة أخرى فى اآلتى :
  Dimensional Stabilityثبات األبعاد  -1
 Stregth and durabilityزیادة المتانة والعمر اإلستھالكى  -2
  سھولة إستعمال : مثل سھولة الغسیل والكى وسرعة الجفاف . -3
   Wrinkle revovetyمقاومة الكرمشة .  -4

وتساعد ھذه الخاصیة على إحتفاظ المالبس مظھرھا وعدم تجعدھا 
  أثناء اإلستخدام .

ھذه الخاصیة على جعل  وتساعد Elasticity المرونة .  -5
  المالبس مریحة ومظبوطة على الجسم .

  Comfort & Fitnessالراحة واللیاقة .  -6
 Resistance tomoths andمقاومة العتھ والعفن .  -7

mildew  
  إتاحة الفرص للحصول على ألوان معینة . -8

إن خلط الخیوط المتنوعة ذات القابلیة المختلفة للصبغات یعطى 
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وسع إلختیار األلوان المناسبة وكذلك یؤدى إلى إنتاج مجاالت أ
  أقمشة ذات قابلیة مختلفة ألنواع الصبغات .

  -تقویة البنیة األساسیة للقماش : -9
مثل إضافة قلیل من النایلون المغزول إلى شعیرات ضعیفة مثل 
الكشمیر وھذا یؤدى إلى تقویة خیوط صوف الكشمیر بدرجة 

  ملحوظة .
  رباء الساكنة .تقلیل الكھ -10

وذلك بإضافة نسبة قلیلة من شعیرا محبھ للماء مثل الصوف إلى 
شعیرات مقاومة للماء بطبیعتھا مثل األكریلك ومن ثم یمكن التغلب 

  على مشكلة تولد الكھرباء الساكنة .
  مقاومة الصدمات . -11

یتم ھذا بجعل القماش أكثر تجعدا أو إنثناءا حیث أن بعض 
بلیة لمقاومة الصدمات وتتجعد أكثر من غیرھا الشعیرات لھا قا

وذلك عند خلطھا بنسبة مدروسة إلى شعیرات أخرى مما یؤدى 
إلى تحسین مقاومتھا للصدمات ویتغلب على ضعف بعض 

  الشعیرات فى ھذا المجال .
  تحسین الملمس . -12

یحدث ھذا بخلط شعیره ناعمة مثل الصوف إلى شعیره خشنة 
  برویلن أو البولى إستر .بطبیعتھا مثل البولى 

  تحسین الشكل الخارجى ( للخیط ) . -13
ومن المعروف أن خلط بعض خیوط األكریلك مع الشعیرات 
الطبیعیة والشعیرات ذات اإلنكماش العالى یؤدى إلى تحسین 

  مظھرھا الخارجى .
  إضافة ملمس خاص ومتمیز . -14

أبرز مثال على ذلك خلط شعیرة الموھیر السلكیھ مع الصوف 
الناعم مما یضفى على الخیوط أو القماش ملمسا مختلفا تماما عن 

  ذلك الخاص بالصوف الطبیعى .
  Pillingتقلیل التوبیر .  -15

ویحدث ھذا بخلط شعیرات صلبة مقاومة للتوبیر بنسبة عالیة إلى 
  التوبیر نسبیا .الشعیرات الناعمة التى ال تقاوم 

  تقلیل المسامیة . -16
  یمكن اإلستفادة من الخلط فى تقلیل المسامیة والفراغ .

* وعند القیام بعملیات الخلط من المھم األخذ بعین اإلعتبار 
اإلستخدام النھائى للمنتج وذلك إلختیار أفضل المواصفات الالزمة 

عض ھذه لھ ورغم ذلك فإنھ من المتوقع عند التطبیق العلمى لب
الخلطات أن ینتج عنھا بعض المشاكل مثلما نجد القماش المخلوط 

  أكثر صعوبة وتكلفة سواء فى عملیات التشغیل أو الصباغة .
  -: )6(العوامل التى تؤثر على األقمشة المخلوطة

  -تتأثر خواص األقمشة المخلوطة تأثرا كبیرا بعدة نقاط كاآلتى :
  نوع الشعیرات المستخدمة . -1
  لنسبة المئویة لكل منھا فى الخلیط .ا -2
  نمرة الخیط أو عدد الشعیرات فى المقطع العرضى . -3
  طریقة الغزل المستخدمة ( طریقة الخلط وظروف التشغیل ) -4

ولتحدید الخلطة المثالیة إلستعمال معین تجرى عدة إختبارات  -
معملیة لدراسة خواصھا المختلفة ومدى تغییر الخواص بنوع 

الشعیرات . ثم تحدد الخلطة المثالیة وھى التى تعطى جودة ونسبة 
عالیة فى خواص معینة مطلوبة فى اإلستعمال وحیث أنھ ال یوجد 
نوع من األلیاف النسجیة یجمع كل المزایا معا فإن الخلطة المثالثیة 
قد تكون ممتازة فى خواص معینة بینما تكون قاصرة فى بعض 

غاض عنھا لكونھا غیر ذات الخواص األخرى والتى یمكن الت
أھمیة أو تأثیرا على جودة القماش ألنھا ال تؤثر على كفاءة 
المالبس عند اإلستعمال وتستخدم رسوم بیانیة توضح الخواص 
المختلفة للقماش لكل نوع من الخلطات المستخدمة ، ومنھا یمكن 
تحدید الخلطات المثالثیة المطلوبة ، ویمكن إستخدام جداول توضح 

وخواص القماش عند الخلطات المتباینة . ویالحظ أن ھناك  جودة
أربعة صفات رئیسیة لألقمشة كل منھا یتأثر بمجموعة من 

  وفیما یلى عرض لھذه الصفات :الخواص التى یمكن قیاسھا 

  Aestheticsأوال : المظھر : 
وتؤثر ھذه الصفة على حسن مظھر المالبس ورونقھا وھى تتأثر 

  -بالخواص اآلتیة :
   Textureشكل سطح القماش الذى یحدد نعومتھ أو خشونتھ   -1
  Live Linessالحیویة  -2
 Bulknessاإلمتالء  -3

  Wear care propertiesثانیا : سھولة اإلستعمال : 
وتؤثر ھذه الصفة على اإلحتفاظ بشكل المالبس ومظھرھا أثناء 

) وھى  اإلستعمال وبعد الغسیل بدون الحاجة إلى عنایة ( مثل الكى
  -تتأثر بالعوامل التالیة :

 Wrinkle recoveryمقاومة الكرمشة .  -1
   Pree- retentionاإلحتفاظ بالكسرات .  -2
   Stability in lounderionثبات األبعاد بعد الغسیل  -3

  Durability ثالثا : التحمل أو العمر اإلستھالكى :  
استعمال تعتبر ھذه الصفة من أھم الصفات التى تحدد عمر 
  المالبس وقدرتھا على التحمل وھى تتأثر بالخواص اآلتیة :

  Tear strengthقوة التمزق  -1
   Abrasion resistanceمقاومة التآكل  -2

مثال ذلك ھو إضافة البولیستر إلى القطن أو الصوف حیث یعطى 
أداء أفضل فى عملیات التشغیل المیكانیكى نتیجة لقلة تقاطع 

تحسن الذى یطرأ على المتانة وتحمل القماش الخیوط وكذلك ال
  بالنسبة لالستھالك 

 )Garment Per Formance اداء المالبس ( -رابعا :
وتشمل ھذه الصفة اداء االقمشة فى بعض الظروف مثل تعرضھا 
للحریق وقابلیتھا لالتساخ بفعل تولید الكھرباء االستاتیكیة ، وھى 

  -تتأثر بالخواص التالیة :
  تولید الكھرباء االستاتیكیة  ) مقاومة1
  ) مقاومة االنصھار واالشتعال2

* وبدراسة الخواص السابقة بعنایة یمكن تصمیم 
الخلطات باختیار انواع مختلفة من الشعیرات للحصول على 
الجودة المطلوبة ، وكذلك یمكن الجمع بین عدة خواص بإختیار 

بین  الخلطة المناسبة من نوعیة أو أكثر من شعیرات تجمع
  الخواص المرغوبة فى القماش المطلوب انتاجھ .

  انواع الخیوط
ان اختیار طریقة الخلط المناسبة طبقا للغرض المخصص من اجلھ 
عند اجراء عملیة الخلط ھى اھم النقاط  التى یجب ان تؤخذ فى 

  االعتبار .
فمثال بالنسبة ألقمشة التریكو یمكن أن تأخذ الخیوط أشكاال متعددة 

ولكن أكثر األنواع شیوعا ھو بالطبع ذلك الذى یتكون من مختلفة 
خلیط وسیط من شعیرات مختلفة  وفى ھذه الحالة فإن اإلمتزاج یتم 
فى المرحلة األولى من عملیة إمتزاج الخیوط وھذا النوع الوثیق 

  -من الخلط یمكن ان ینقسم إلى المجموعتین األساسیتین :
  -األولى :

بعضھا البعض أى أننا نخلط شعیرات  یشمل الخلط بین العشیرات
من رتب مختلفة من نفس نوع الشعیرات لتكون مع عضھا حزمھ 
من الشعیرات المتجانسة تماما وذلك ألغراض إقتصادیة أو 

ومثال لھذا  –أغراض لخدمة مستوى األداء أو لتحسین المظھر 
النوع من الخلط ھو رتبتین مختلفتین من صوف أغنام بالغة مع 

أو  – 45ى أو خلط رتبتین من القطن مثل جیزه صوف حول
  أشمونى 
  - الثانیة :

ویشمل خلط انواع مختلفة من الشعیرات وینقسم ھذا النوع إلى 
  -ثالث مجموعات مختلفة :

) خلطات بین انواع مختلفة من الشعیرات الطبیعیة مثل الصوف 1
  عندما یخلط بالقطن .

لیصیة )مثل انتاج ) خلطات بین شعیرات طبیعیة وصناعیة ( تخ2
  خیوط الصوف مع األكلیریك والقطن مع البولیستر 
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) خلطات بین انواع من الشعیرات الصناعیة وھذه النوعیة  3
نشأت حدیثا نسبیا عن األنواع االخرى وتشمل خلط بعض 

  الشعیرات مثل البولیستر مع الرایون والبولیستر مع االكلیریك 
  ) تجانس الخلطات :4

شعیرات إلى خیوط فإنھ یجب اختیار تجانس عند تحوییل ال
الخلطات عند إجراء عملیة الغزل ألنھ عند خلط شعیرات مختلفة 
االطوال او الكثافات الطولیة فإن الشعیرات الطویلة او الرفیعة 
تمیل إلى الھجرة لمركز الخیط بینما الشعیرات القصیرة والسمیكة 

یؤدى إلى مشكلة عدم  ( الغلیظة ) تتجھ إلى الطبقات الخارجیة مما
تجانس الخیط ، ان تجانس الخیط ھام ویؤثر فى الجانبین بطول 
محور الخیط وعبر محور الخیط اى فى المقطع العرضى ومع ذلك 

بنى  )   uniformityفإن الحصول على التوحد الكامل او التام ( 
وفى حالة خلطات الصوف  –الخیوط فى الخلیط یعتبر امرا صعبا 

ن نجد ان الصوف یكون سائدا فى الطبقات الخارجیة اما مع النایلو
فى حالة خلطات الصوف مع الرایون الفسكوز فإن ھذه السیادة تقل 
كثیرا . كما اوضح كوبالن وبلوشى وإذا تحركت شعیرة من 
المكونات إلى سطح الخیط فإن ھذا السطح سوف یختلف فى 

طح أى انھ من الصفات التى كانت متوقعة فى حالة انتظام على الس
المھم ان نعلم ان ظاھرة انتظام خواص الشعیرات الراحلة فى 
الخیط فى المنتج النھائى ھى عملیة معقدة النھ فى بعض االحیان 
حتى بعض الصفات الجیدة فى احد مكونات الخلیط قد تنتج  بعض 

  المساوئ فى خواص المنتج النھائى .
رات المكونة ولمعرفة العالقة بین قوة الخیط وقوة الشعی

للخلطات فقد درس الكثیر من الباحثین خواص الخیوط المخلوطة 
ولوحظ عموما ان قوة الخیط المخلوط اقل بطریقة ملحوظة مما ھو 
متوقع من قوة الشد المكونة لھذه الخلطات ھذه المشكلة قد شرحھا 
ھامبرجر الذى استنتج ان سبب انخفاض قوة الخیوط المخلوطة قد 

 Breakingفات فى إستطالھ القطع ( نتج عن االختال
Elongation   (  

للخیوط المكونھ وھناك آراء أخرى متشابھة أوردھا ( میالرد 
  وتورنتون ونودینج ) .

 Compatibility of Blendedتوافق مكونات الخلیط ( 
Components  (  

وطول التیلھ   Denierوجدانھ لیس فقط دقة الشعیرة . 
تى یجب مقارنتھا  بمكونات الخلیط والتماسك ھى العناصر ال

المناسبة ایضا مھم جدا ،   Denierالمستخدمة ولكن اختیار الدقة . 
ورغم انھ لم یتم بحث ھذا الموضوع كثیرا فإن البحث الذى تم على 
بعض الشعیرات اظھر ان المقطع العرضى من الخیط یجب ان 

عین شعیرة لتشكیل خیطا ذو نو 60 – 50یحتوى على األقل على 
  جیدة ومرضیة .

*ویمكن حساب عدد الشعیرات فى مقطع الخیط باستخدام المعادلة 
   -اآلتیة :

Number of fiber/crosssection = Denier of yearn 
ونتیجة لزیادة معدالت خلط الخیوط فى عملیة إنتاج  

األقمشة فإن عملیات الخلط أصبحت من المشاكل التكنولوجیھ 
لیة تصنیف األقمشة والدراسات على الرئیسیة التى تصحب عم

الخلط إتجھت إلى اتجاھین مختلفین أحدھما یتركز على التحالیل 
اإلحصائیة لعملیة الخلط نفسھا مع إفتراض أن العالقة بین توزیع 
الشعیرات الحقیقى والعشوائى أو االفتراض فى الخیط ممكن 

قة سلیمة اعتباره دلیال على ما إذا كانت عملیة الخلط قد تمت بطری
أم ال ، أما االتجاه اآلخر فیتركز فى تأثیر عملیة الخلط على 

  مواصفات أو خواص المالبس أى المنتج النھائى .
ولقد كان لوند من أوائل الباحثین الذین قاموا بتحلیل 
عملیة الخلط من ناحیة تأثیرھا على خواص أسطح أقمشة التریكو 

أقمشة التریكو التى صنعت المخلوطة ، ولقد قام فى دراستھ بتقییم 
من خیوط تم الحصول علیھا من عملیات مختلفة وذلك بإستخدام 

  الطریقة البصریة .

  - ظروف التشغیل لتقلیل عدم اإلنتظامیة المخلوطة :
عند تقسیم الشعیرات التى تكون مالئمة إلنتاج خیوط مخلوطة فإن 

ظامیة الخلیط القاعدة العامة التى یمكن تطبیقھا للتقلیل من عدم اإلنت
یجب إختیار الشعیرات المتوافقة من حیث األبعاد العلمیة الخلط 

  كلما أمكن ذلك لمنع اإلنفصال أثناء التشغیل. 
أما الخیوط المصنعة ( المخلقة ) والتى یتم تشغیلھا فى خلطات مع 
الصوف أو القطن فإنھ یجب أن یكون لھا كثافة طولیھ مستقیمھ 

  ة الطولیة المتوسطة للصوف أو القطن .تتطابق تقریبا مع الكثاف
ومن ناحیھ أخرى فإنھ فى بعض الحاالت الخاصة فإن اإلختالفات 
الكبیرة فى الكثافة الطولیة للشعیرات التى یتم خلطھا قد تكون 
مناسبة عندما یكون مثال من المفضل أن تھاجر إحدى مكونات 

ثال والنقاط الخلیط إلى سطح الخیط فى حالة إنتاج الخیوط الخشنة م
التالیة لھا أھمیة ملحوظة فى دراسة تأثیر عملیة التشغیل على 

  -الخلط  الغیر منتظم للخیوط :
  مكان ونوع الخلط . -1
  قوة الماكینات على عملیة الخلط . -2
  عملیة الفصل . -3
  فقدان عوادم الماكینات . -4

للخلط فى الوقت الحالى * وطرق الغزل التى یمكن إستخدامھا 
  :ھى

  ( تجمیع )  Flockطریقة  -1
  ( لف ) Lapطریقة  -2
  ( تقطیع )  Sliveطریقة  -3

ویجب إختیار طریقة الخلط المناسبة للحصول على 
  الشكل ( المظھر ) المطلوب للخیط .

  -خلطات الصوف مع القطن :
ان خلطات الصوف مع القطن ال تعتبر من الخلطات رخیصة الثمن 

ا على حدى ، خاصة إذا إستخدمن فى نظرا إلرتفاع سعر كال منھم
لذا فإن من  –میكرون فأقل  20الخلط صوف من رتبھ نعومتھا 

المستحسن إستخدام عوادم لصوف أو منتجاتھ الثانویة للحصول 
  على خیط ثمین إقتصادى .

  -الخواص العامة لألقمشة المخلوطة من الصوف مع القطن :
  Drape    -اإلنسدال : -1

مشة یعتبر إحدى الخواص التى یمكن من طریقھا اإلنسدال فى األق
تقدیر الخواص الجمالیة ( الشكل ) لألقمشة عند الفحص بالنظر 
ویمكن تعریف إنسدال القماش بأنھ وصف لعملیة التغییر التى 
تحدث للقماش نتیجة للجاذبیھ عندما یوضع القماش على حامل 

  ویكون جزء منھ فقط مرتكزا .
ختلفة لألقمشة فإنھا تحتاج إلى ونظرا لإلستخدامات الم

درجات مختلفة من اإلنسدال لذا فإنھ من المطلوب أن تكون ھناك 
طریقة للتنبؤ بخاصیة اإلنسدال لألقمشة من المعلومات المتوفرة 

حیث وجد أن ھناك خواصا طبیعیة عدیدة  –عن الخواص األخرى 
بحاث تشارك فى تحدید إنسدالیة األقمشة المغزولة ، ولكن ھذه األ

كانت تفتقر إلى الخواص الطبیعیة التى تؤثر على اإلنسدالیة ، ولقد 
وجد أن اإلنسدالیة فى األقمشة المغزولة تتـأثر ببعض العوامل 
المشتركة مع بعضھا مثل الخواص التى تغیر من الشكل ومن 
التركیب البنائى فمثال الصالبة وإلستطالھ تعتبر من المقاییس 

یر فى الشكل بینما وزن القماش والسمك المختصة بعملیة التغی
  تعتبر من خواص التركیب البنائى .

وكذلك نوع النسیج أو تركیبھ األساسى تعتبر أیضا من 
قمشة . ٌ   العوامل التى تؤثر فى اإلنسدالیة لأل

  -: Pilling التوبیر  -2
على الرغم من المجھودات الكبیرة التى بذلت فى 

ضیة إال أن ظاھرة التوبیر ما زالت السنوات األخیرة الثالثین الما
من الصفات غیر المرغوب فیھا فى أقمشة مالبس التریكو ولقد 
وجد أن ھناك عوامل طبقیة عدیدة سواء فى الشعیرات أو فى 

  الخیوط أو تركیب القماش نفسھ تؤثر على عملیة التوبیر .
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  -الكرمشة : -3
لطات لقد ثبت فى أبحاث سابقة على األقمشة المصنوعة من خ

الصوف والقطن أن وجود القطن فى الخلیط یؤدى إلى تقلیل 
مقاومة الكرمشة الجافة وذلك بالمقارنة باألقمشة الصوفیھ التى لھا 
نفس الوزن وأنھ یمكن تحسین خاصیة مقاومة الكرمشة الجافة فى 
ھذا النوع من األقمشة المخلوطة وذلك بإضافة بعض المعالجات 

) ولكن من DHEUاإلیثیلین الیوریا (مثل ماده ثنائىھیدروكسى 
عیوب ھذه المادة أن الكمیة المطلوب إضافتھا لتحسین مقاومة 
الكرمشة تؤدى فى نفس الوقت إلى انخفاض كبیر فى المتانھ 

  ومقاومة اإلحتكاك .
  -اإلحتكاك: -4

لقد اثبت ریبون فى أبحاثھ السابقة أن مقاومة اإلحتكاك أكثر عند 
الصوف فى األقمشة المخلوطة من القطن  إستخدام نسبھ أعلى من

  والصوف .
  ) Handle الملمس (  -5

یعتبر الملمس من الخواص الھامة تجاریا ( وتقدیر خاصیة الملمس 
قمشة من الموضوعات المعقدة نوعا ما ألن لھا تأثیر ملموسا  ٌ لأل
عند التسویق كما یعتبر من الصفات المركبة والتى تخضع لمعاییر 

لى فإنھ ال یوجد جھاز أو إختبار معین لتقدیرھا وقد شخصیة وبالتا
افترض كراوس وسلیمان أن الخشونة ونعومة الملمس والسمك ھى 
العوامل الثالثة التى تؤثر على الملمس وأن النعومة ال یمكن قیاسھا 
ولكن موریكاوا افترض طریقة إحتكاكیھ عن طریق إستخدام قطع 

  فة المقابلة للنعومة .مطاط ناعمة لتحدید الخشونة وھى الص
وعند إختبار ملمس أقمشة مخلوطة من القطن والصوف وجد أن 

  اضافة كمیات قلیلھ من الصوف یحسن ملمس األقمشة .
  Elasticityالمرونة ( المطاطیھ)  -6

لقد أثبت كریستوفر أن زیادة مكون الصوف فى خلطات الصوف 
  Cottonsystenمع القطن التى تم غزلھا على النظام القطنى 

  یقلل من صفات القماش من ناحیة قابلیھ الشد ( المطاطیة ).
  - األداء وجمال المظھر : -7

لقد اثبتت بعض التجارب أن خلطات الصوف مع القطن تعطى 
الدفء والراحة وقوة التحمل والثبات والقدرة العالیة على الغزل 
الحرارى وكذلك فإن لھا مقدرة عالیة على امتصاص العرق 

وبھ نظرا إلرتفاع نسبھ الرطوبة المكتسبھ لكل من الصوف ( والرط
% ) والمعروف أن ھذه الخلطات  8,5% ) والقطن (  19:  18

صحیة وال تسبب أى حساسیھ للجلد . ولقد وجد أن أقمشة خلطات 
الصوف مع القطن لھا ملمس حیوى ومتماسكھ ورفیعھ المستوى 

لمنتجة للحرف الیدویة ة بین المناطق المختلفة اوذات مظھر جمیل .
  النسیجیة .

زیادة المبیعات باألسواق المحلیة والعالمیة وتطویر المنتج من  -5
  قبل یعمل على زیادة العائد االقتصادي للفرد والمجتمع .

تقلیل نسبة البطالة لدي الشباب وزیادة فرض العمل  -6
  واألیدي العاملة .

  
 : Results النتائج
  -نتائج البحث في النقاط اآلتیة : تتلخص

اإللتزام بمعاییر الجودة تعمل على تحسین المنتج إذا ما كان  -1
  مخلوط بخامات مختلفة أو منتج من خامة واحدة .

ثبت الدور الھام جدا إلدارة الجودة الشاملة فى إدارة المنتج  -2
  والقائمین علیھ .

شاملة فى تحدید الدور الھام الذى تلعبھ إدارة الجودة ال -3
اإلستراتیجیات والمواصفات الخاصة بالمنشأة والمنتج 

  والتسویق .
تفعیل الجودة یعمل على إنتاج متمیز یستطیع المنافسة فى  -4

مما یزید من األرباح  –السوق المحلى واألسواق العالمیة 
المادیة والتى تعمل على تنمیة اإلقتصاد والذى یرجع بفائدة 

  .على دخل المواطن 
اإللتزام بالجودة یعمل على تحسین المنتج وتقلیل نسبة العوادم  -5

مما یؤثر تأثیرا إیجابیا على المنتج فال یكون ھناك فاقد فى 
الكھربء والوقت والخامات وال یكون أیضا ھناك فرص لفقد 

  األموال من رأس العمال المستخدم فى المشروعات .
  :Recommendations التوصیات

ارة الجودة الشاملة فى جمیع المؤسسات والمنشآت تفعیل إد -1

  اإلنتاجیة .
توعیة القیادات والمسئولین إداریا عن المنشآت بأھمیة دور  -2

الجودة فى نجاح المنتجات لتفعیلھ والعمل على تطویر 
  وإستدامتھ .

تدریب العمالھ المنتجھ وتوعیتھم على أھمیة دور الجودة فى  -3
وج بمنتج ناجح یستطیع المنافسة محلیا العملیة اإلنتاجیة للخر

  وعالمیا .
تفعیل دور الجودة واإللتزام بھ فى كل الصناعات والمنتجات  -4

للوصول إلى اإلنتعاش والتقدم اإلقتصادى الذى یعمل على 
زیادة النمو اإلقتصادى والتنمیة المجتمعیة نتیجة العائد 

  المادى اإلقتصادى .
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