
ميكانيكية لألقمشة المنسوجة من الخيوط مقارنة الخصائص الفيزيقية وال
 المغزولة بنظام الغزل الحمقى والمحكم

 ، 2، سامية محمد محمد الطوبشى 1السعيد أحمد المتولى أحمد
 4، آيو محمــود مصطفى محمــود  3سهام زكى عبد اهلل موسي 

 ز القومى لمبحوث.المرك -أستاذ ورئيس قسم ىندسة الغزل والنسيج  1
 جامعة حموان .                                    -كمية االقتصاد المنزلى  -قسم المالبس والنسيج    -أستاذ النسيج  2
مقرر المحنة  –جامعة حموان  -وعميد كمية االقتصاد المنزلى األسبق  -قسم المالبس والنسيج  -أستاذ النسيج  3

 العممية الدائمة السابق.
 جامعة حموان. –كمية االقتصاد المنزلى  -تخصص نسيج  –قسم مالبس ونسيج  –دراسات عميا  4

 ممخص البحث
نتيجة غياب مثمث الغزل فى أنظمة الغزل المحكم  فإن الخصائص اليندسية، القيزيقية 

ى. يظير والميكانيكة لمخيوط المغزولة منيا تختمف جوىريا عن مثيالتيا المغزولة بنظام الغزل الحمق
ىذا االختالف فى األقمشة المنسوجة فى كال النوعين من الخيوط. يدرس ىذا البحث مقارنة 

انجميزى  03/1و  02/1، 03/1الخصائص الفيزيقية والميكانيكية لالقمشة المنسوجة من خيوط نمر 
تفوق  المنتجة بكال النظامين عند التراكيب النسجية سادة ومبرد وأطمس. نتائج ىذا البحث تظير

ممحوظ لمخصائص سالفة الذكر لالقمشة المنسوجة من خيوط الغزل المحكم عن مثيالتيا المنسوجة 
 من نفس خيوط الغزل الحمقى . يكون ىذا اإلختالف واضح وكبير عند نمر الخيوط الرفيعة. 

 المقدمة: -1
كانيكية أن التركيب اليندسى والخصائص الفيزيقية والمي (4-1)أوضحت الدراسات السابفة 

لمخيوط المغزولة بطريقة الغزل المحكم تحتمف بشكل كبير عن مثيالتيا المنتجة بطريقة الغزل 
ول عن ىذا اإلختالف بين كال مسئإلى أن العامل األساسى ال (8-5)الحمقى. أشار العديد من الباحثين 

درات السحب النوعين من الخيوط ىو مثمث الغزل ، وىو المنطقة التى تقع بين خط تالمس سمن
األمامى ونقطة إعطاء البرمات فى الخيط. فى ىذه المنطقة، تكون حزمة الشعيرات بال برمات. 
لذلك، فإن الشعيرات الموجودة عمى الحواف تخرج من ىذه المنطقة إلى خارجيا وخاصة أثناء عممية 

المغزول. مثمث  أو قد التشارك فى متانة الخيط الغزل الحمقى، ولذلك فيى تشارك بقدر قميل جدا  
. مثمث الغزل ىذا يمنع األلياف (9)الغزل ىذا ىو نقطة الضعف األساسية فى نظام الغزل الحمقى 

والشعيرات الموجودة عمى حوافو من اإلندماج أو الدخول داخل جسم الخيط. ومع ذلك، فى نظام 
لدرافيل السحب  nip lineالغزل المحكم، يتم تكثيف األلياف المسحوبة الخارجة من خط التالمس 

 . (11)األمامى بشكل متوازى مما يؤدى إلى أن مثمث الغزل عمى ىذا النظام ال يكاد يذكر 
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بنظام  ةالخصائص الفيزيقية والميكانيكية لمخيوط المغزول (13-11)قارنت العديد من الدراسات 
مقدرة عمى إنتاج الغزل الحمقى الغزل المحكم. كشفت ىذه الدراسات عن إنخقاض مستوى التشعير، ال

خيوط ذات خصائص شد جيدة حتى مع مستويات البرم القميمة، مما يمكن الغزالين من زيادة سرعات 
اإلنتاج عمى ماكينات الغزل وذلك بفضل استخدام نظام الغزل المحكم. الفرق بين خصائص الشد 

جدا فى حالة الخيوط  واالستطالة لكل من الخيوط المغزولة بنظام الغزل الحمقى والمحكم يكون كبير
 . (14)المسرحة عنو فى حالة الخيوط الممشطة 

أوضحت الدراسات أن متانة الشد واستطالة القطع لمخيوط المغزولة بنظام الغزل المحكم تزيد 
ازىا إلى ج% عمى التوالى عن مثيالتيا المغزولة بنظام الغزل الحمقى والتى يمكن إي03% و13بنسبة 

. عندما تكون الخيوط المغزولة بنظام الغزل الحمقى (15)يد لأللياف بجسم الخيط الترابط والتماسك الج
فإن ذلك بالشك سوف ينعكس فى الخيوط المنسوجة من  % وأكثر تشعيرا  11بنسبة  تضخما   رأكث

 . (16)ىذه الخيوط 
بسبب زيادة استثمارات رأس المال الضخمة التى تتجو األن إلى نظام الغزل المحكم، فمن 

فى الخصائص المحسنة  ضرورى توضيح مدى استحقاق ىذا النظام لالستثمار فيو خصوصا  ال
الخصائص بين  مقارنة الى ال والمكتسبة مقارنة بنظم الغزل التقميدية. لذلك، تيدف الدراسة الحالية

 .  بنظام الغزل الحمقى والمحكم 51الفيزيقية والميكانيكية لمخيوط المغزولة من القطن المصرى جيزة 
 الدراسات المعممية  -2
 -المواد المستخدمة: -2-1

عينة قماش، نصف عدد العينات تم نسجو من  14فى خالل ىذه الدراسة تم إنتاج 
خيوط مغزولة بنظام الغزل المحكم والباقى تم نسجو من خيوط مغزولة بنظام الغزل الحمقى. لكل 

و  02/1، 03/1بنمر  51جيزة % 133نظام غزل، تم إنتاج ثالثة نمر خيط من قطن مصرى 
إنجميزى. من كل نمرة خيط لكل نظام غزل تم نسج عينات القماش بثالثة تراكيب نسجية  03/1

التراكيب الثالثة المستخدمة  )1(. يوضح شكل 0و أطمس  0/1، مبرد 1/1مختمفة وىى سادة
 لالقمشة المنسوجة. 

 

    
    
    

 

    
    
    
    

    
    
    
    

 

4أطمس  1/1سادة   3/1مبرد    
 : التراكيب النسحية لألقمشة المستخدمة فى الدراسة )1(شكل 
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 -:عممية النسيج -2-2
تم إنتاج عينات القماش محل الدراسة عمى نول نسيج بيكانول جاما ماكس رابير ) رابير مرن 

Flexible Rapier) :وذلك بالمواصفات التالية )- 
  51إنجميزى ممشط جبزة  03/1سداء : نمرة خيوط ال -
 إنجميزى 03/1و  02/1،  03/1نمرة خيوط المحمة:  -
 قتمة/بوصة 100عدد خيوط السداء فى البوصة :  -
 حدفة/بوصة 20عدد خيوط المحمة فى البوصة :  -
 سم 121عرض السداء فى المشط :  -
 4012العدد الكمى لمفتل:  -
 سم 120عرض القماش:   -
 باب/سم 12.4شط: عدة الم -
 فتمة/ باب 0التطريح:  -
 0عدد الدرءات:  -
 حدفة/ دقيقة. 013سرعة النول:  -
 نوع جياز فتح النفس: دوبى إلكترونى )استوبمى( -

 -اإلختبارات المعممية : -2-3
حيث أن متغيرات البحث ىى نوع نظام الغزل، التراكيب النسجية ونمرة الخيوط التى تم 

محل الدراسة كخيوط لحمة، لذلك تم إجراء اإلختبارات المعممية لعينات نسجيا فى األقمشة 
اإلختبارات المعممية لعينات القماش محل  راءالقماش فى ىذه الدراسة فى اتجاه المحمة. تم إج

وذلك بعد وضعيا  ASTMلممواصفات القياسية لمجمعية األمريكية لالختبار والمواد  الدراسة طبقا  
ساعة. الجدير  00(  لمدة 0% ± 21ورطوبة نسبية  0± م 03ة ة حرار فى جو قياسى ) درج

بالذكر أنو تم قياس الخواص الفيزيقية والميكانيكية لعينات القماش تحت الدراسة بمعمل اختبار 
 القاىرة.  -المنسوجات بالمركز القومى لمبحوث بالدقى 

عينات القماش تحت قوة شد العينات واستطالة القطع فى اتجاه المحمة تم قياسيا ل
 Asano Kikai)الدراسة بواسطة جياز اختبار قوة الشد واالستطالة لشركة أسانو كيكاى سيزاكو

Seisaku Co.)  بطريقة الشريط 
 Strip method  وذلك طبقا لممواصفة األمريكيةASTM D5035-11 (2019)  .

من  0سم1وديا  خالل مساحة نفاذية اليواء التى تقيس حجم اليواء بالسنتيمتر المكعب المار عم
سم ماء تم قياسيا بواسطة جياز 10.1القماش فى الثانية الواحدة تحت فرق ضغط 

Permeameter instrument No. 869    لممواصفة األمريكية  طبقاASTM D737-18 .
عن طريق استخدام جياز قياس مقاومة التمزق كما تم قياس مقاومة القماش لمتمزق بواسطة 
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وذلك طبقا لممواصفة  Elmendorf Typeمن النوع  Falling Pendulumدول ىبوط البن
 األمريكية

 ASTM D1424-09(2019)  تم قياس مقاومة أو صالبة اإلنثناء لمقماش عن طريق قياس .
. تم  ASTM D1388-08عزم اإلنثناء بالميكرو نيوتن.متر وذلك طبقا لممواصفة األمريكية 

 Shirley Creaseواسطة جياز شيرلى الختبار زاوية التجعد قياس زاوية التجعد لمقماش ب
Recovery Tester    لممواصفة القياسية لمجمعية األمريكية لمكيماء والمنسوجات  طبقا
AATCC66-2017 . 

 -: التحميل اإلحصائى:2-4
كم وحمقى( التركيب النسجى لعينات حطبقا لمتغيرات الدراسة وىى نوع عممية الغزل ) م

إنجميزى  03/1و  02/1، 03/1( ونمرة خيط المحمة 0وأطمس  0/1، مبرد 1/1سادة القماش )
راء تحميل جوتم إ.  Factorial design 0  ×0  ×0تم إجراء التحميل اإلحصائى العاممى 

الستكشاف معنوية تأثير متغيرات الدراسة عمى  Analysis of Variance (ANOV)التباين 
 ية لعينات القماش محل الدراسة وذلك عند مستوى معنوية الخصائص الفيزيقية والميكانيك

0.01≤ α ≤ 0.05متعيرات الدراسة ومستوياتيا.1 (. يوضح جدول ) 
الستنتاج عالقة االنحدار البسيط الخطى أو الغير خطى والتى تربط العالقة بين نمرة 

ب نسجى ولكل نوع الخيط بالترقيم اإلنجميزى وخصائص القماش التى تم دراستيا وذلك لكل تركي
غزل تم استخدام تحميل االنحدار البسيط. وتكون معادلة االنحدار البسيط الغير خطى بالشكل 

 -:التالى
 2س× س + جـ × ص = أ + ب 

 حيث :
 ص = الخاصية المقاسة لمقماش )قوة الشد، استطالة القطع، نفاذية اليوار، ....الخ(

 س= نمرة خيط المحمة بالترقيم اإلنجميزى
 ثابت اإلنحدار أ=

 ب، جـ = معامالت اإلنحدار
فى حالة االنحدار الخطى تكون قيمة جـ تساوى صفر. لمحكم عمى قوة العالقة الخطية 

 1و + 1-بين الخاصية المقاسة ونمرة الخيط تم حساب معامل اإلرتباط والتى تتراوح قيمتو بين 
ا كانت العالقة بين الخاصية المقاسة . كمما اقتربت قيمة معامل اإلرتباط من الواحد الصحيح كمم

ونمرة الخيط عالقة قوية. االشارة السالبة تعنى أن العالقة بين نمرة الخيط والخاصية المقاسة 
عالقة عكسية أى إذا زات قيمة أحدىما تقل األخرى والعكس بالعكس. كما تدل اإلشارة الموجبة 

مرة الخيط وخاصية القماش المقاسة أى لمعامل االرتباط عمى وجود عالقة طردية موجبة بين ن
 أن زيادة أحدىما تؤدى بشكل مباشر إلى زيادة األخر والعكس صحيح. 
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 المستويات المختمفة لمتغيرات الدراسة التى تم فحصها -(:1جدول )
 الخيط نمرة التركيب النسجى لمقماش نوع الغزل

 غزل محكم

 1/1سادة 
31/1 
36/1 
41/1 

 3/1مبرد 
31/1 
36/1 
41/1 

 4أطمس 
31/1 
36/1 
41/1 

 غزل حمقى

 1/1سادة 
31/1 
36/1 
41/1 

 3/1مبرد 
31/1 
36/1 
41/1 

 4أطمس 
31/1 
36/1 
41/1 

 -النتائج والمناقشة: :3
فى ىذا الجزء من البحث سوف يتم استعراض النتائج وشرح العالقة بين متغيرات الدراسة 

ئص القماش المقاسة . كما ستيم استعراض نتائج تحميل التباين التى توضح معنوية تأثير وخصا
متغيرات الدراسة عمى خصائص القماش المقاسة وعند أى مستوى من مستويات المعنوية كان ىذا 

 التأثير.
 

 -: قوة شد القماش :3-1
فى اتجاه المحمة عند تم استعراض نتائج قوة شد القماش ذات التراكيب النسجية المختمفة 

. )0و ) )0(نمر خيوط المحمة المختمفة المغزولة بنظام الغزل الحمقى والمحكم فى األشكال البيانية 
نتائج تحميل التباين لتأثير كل من نظام الغزل، نمرة الخيط والتركيب النسجى لمقماش تم استعراضو 

 (.  0فى جدول رقم )
 ثير العوامل محل الدراسة عمى قوة شد القماش أنتائج تحميل التباين لت -:) 2(جدول 

 مستوى المعنوية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000000 199.9012 143394.4 1 143394.4 طريقة الغزل

 0.000000 32.7609 23500.3 2 47000.5 التركيب النسجى
 0.000000 154.5564 110867.4 2 221734.8 نمرة الخيط

   717.3 84 60255.4 الخطأ
     472385.1 المجموع
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يتضح من تحميل التباين التأثير المعنوى لمتغيرات الدراسة )نظام الغزل، التركيب 
النسجى ونمرة خيط المحمة( عمى قوة شد القماش فى اتجاه المحمة وذلك عند مستوى معنوية  

بين نمرة خيط المحمة وقوة شد القماش فى اتجاه المحمة  ( العالقة0( و )0. يوضح شكل)3.31
ثير ألمخيوط المغزولة بنظام الغزل المحكم والحمقى عمى التوالى. من ىذان الشكالن يتضح لنا الت

المعنوى لمتغيرات الدراسة عمى قوة شد القماش فى اتجاه المحمة. يتضح لنا التأثير السمبى 
ة شد القماش فى اتجاه المحمة. حيث انو بزيادة نمرة الخيط المعنوى لنمرة خيط المحمة عمى قو 

وجود فروق  تقل قوة شد القماش فى اتجاه المحمة بدرجة معنوية. كما يتضح من الشكالن أيضا  
معنوية بين التراكيب النسجية المحتمفة فيما يخص قوة شد القماش فى اتجاه المحمة ويوجد ىذا 

شة المنسوجة من خيوط مغزولة بنظام الغزل المحكم. كانت فى حالة األقم الفرق أكثر وضوحا  
األقمشة ذات التركيب النسجى السادة ىى أكثر عينات القماش ذات قوة شد فى اتجاه المحمة 

لزيادة  را  ويمييا عمى التوالى القماش المبرد ثم األطمس. القماش السادة أعطى أكبر قوة شد نظ
فى الوحدة التكرارية لمتركيب النسجى مما يزيد من قوى التقاطعات بين خيوط السداء والمحمة 

االحتكاك بين خيوط السداء والمحمة وبالتالى زيادة متانة القماش. كانت الفروق بين قوة شد 
فى مقطع القماش  float lengthلتساوى طول تشيفة الخيوط  واألطمس قميمة نظرا   دالقماش المبر 

ويؤكد ذلك األشكال البيانية أن األقمشة  حصائى أيضا  اإليل ين من القماش. أثبت التحمعلكال النو 
المنسوجة من خيوط الغزل المحكم أكثر متانة من مثيالتيا المنسوجة من خيوط الغزل الحمقى. 

 يعود السبب فى ذلك إلى أن خيوط الغزل المحكم أكثر متانة من خيوط الغزل الحمقى.  
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سادة مبرد أطلس

 
 ات التراكيب النسجية المختمفة فى اتجاه المحمة العالقة بين قوة شد القماش ذ -(:2شكل)

 و نمرة خيط المحمة المغزول بنظام الغزل المحكم. 
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 العالقة بين قوة شد القماش ذات التراكيب النسجية المختمفة فى اتجاه المحمة  -(:3شكل )

 و نمرة خيط المحمة المغزول بنظام الغزل الحمقى. 
وة شد القماش فى اتجاه المحمة وذلك لألقمشة المنسوجة من خيوط العالقة بين نمرة خيوط المحمة وق

 -الغزل المحكم ىى عالقة خطية تأخذ الشكل التالى:
 132.1نمرة الخيط + ×  30.2 -قوة شد القماش السادة فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 
 100.0نمرة الخيط + ×  33.1-قوة شد القماش المبرد فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 

 113.2نمرة الخيط + ×  30.1-وة شد القماش األطمس فى اتجاه المحمة )نيوتن( = ق
أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل االرتباط بين نمرة خيط المحمة وقوة شد القماش فى اتجاه المحمة 

وذلك لمقماش السادة والمبرد  3.53-و  3.50- ، 3.50- ىو ارتباط سمبى قوى بمعامالت ارتباط 
 عمى التوالى. واألطمس

اإلنحدار الخطى الذى يربط العالقة بين نمرة خيوط المحمة وقوة شد القماش فى اتجاه المحمة وذلك 
 -لألقمنشة المنسوجة من خيوط الغزل الحمقى تأخذ الشكل التالى:
 014.1نمرة الخيط + ×  10.5- قوة شد القماش السادة فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 

 040.1نمرة الخيط + ×  03.4- رد فى اتجاه المحمة )نيوتن( = قوة شد القماش المب
 022.0نمرة الخيط + ×  00.0- قوة شد القماش األطمس فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 

أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل االرتباط بين نمرة خيط المحمة وقوة شد القماش فى اتجاه المحمة 
وذلك لمقماش السادة والمبرد  3.53- و 3.51 -، 3.50 –ط ىو ارتباط سمبى قوى بمعامالت ارتبا

 واألطمس عمى التوالى.
 -: إستطالة قطع القماش:3-2

لتقييم تأثير العوامل محل الدراسة عمى استطالة القطع لألقمشة ذات التراكيب النسجية 
ستعراض نتائج ( كما تم ا1( و )0المختمفة فى اتجاه المحمة تم استعراض ىذه النتائج فى الشكمين )

 (.0تحميل التباين فى جدول )
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 ثير العوامل محل الدراسة عمى استطالة قطع القماشأنتائج تحميل التباين لت -(:3جدول)
 مستوى المعنوية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000000 44.38250 194.8732 1 194.8732 طريقة الغزل

 0.142768 1.99235 8.7479 2 17.4959 ب النسجىالتركي
 0.009506 4.92367 21.6187 2 43.2374 نمرة الخيط

   4.3908 84 368.8244 الخطأ
     624.4 المجموع

من نتائج تحميل التباين يتضح التأثير المعنوى لكل من نمرة خيط المحمة وطريقة الغزل 
. بينما يتضح من 3.31مة وذلك عند مستوى معنوية عمى استطالة القطع لمقماش فى اتجاه المح

مى استطالة القطع لمقماش فى اتجاه عنتائج تحميل التباين التأثير الغير معنوى لمتركيب النسجى 
 المحمة. 

( يوضح العالقة بين نمرة خيط المحمة واستطالة قطع القماش فى اتجاه المحمة 0شكل )
ة المنسوجة من خيوط مغزولة بنظام الغزل المحكم. من ىذا عند التراكيب النسجية المحتمفة لألقمش

الشكل يتضح لنا التأثير السمبى لنمرة الخيط عمى استطالة القطع حيث أنو بزيادة نمرة الخيط تقل 
استطالة القطع لمقماش فى اتجاه المحمة بدرجة كبيرة. حيث أن زيادة نمرة الخيط تقمل من قطر الخيط 

تطالة الخيط وبالتالى تقمل من استطالة القطع لمقماش المنسوج منو الخيط . ومن ثم فيى تقمل من اس
كما يتضح من ىذا الشكل ان استطالة القطع لمقماش السادة أقل من مثيالتيا لمقماش المبرد واألطمس 

 عن القماش السادة.   float lengthالتى تزيد فييما طول التشيفة لخيوط المحمة 
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 ين استطالة القطع لمقماش ذات التراكيب النسجية المختمفة فى اتجاه المحمة العالقة ب -(:4شكل )

 و نمرة خيط المحمة المغزول بنظام الغزل المحكم. 
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االنحدار الخطى البسيط الذى يربط العالقة بين نمرة خيط المحمة واستطالة القطع لمقماش فى اتجاه 
 -:المحمة تاخذ الشكل التالى
 00.0نمرة الخيط + ×  3.53 - لسادة فى اتجاه المحمة )نيوتن( = استطالة قطع القماش ا

 02.3نمرة الخيط + ×  1.0 - استطالة قطع القماش المبرد فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 
  02.0نمرة الخيط + ×  3.50 - استطالة قطع القماش األطمس فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 

رتباط بين نمرة الخيط واستطالة القطع لمقماش فى اتجاه اال امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع
لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى  3.50 - و  3.54 - ،  3.50 - المحمة ىى 

 معامالت ارتباط سمبى قوى.
العالقة بين نمرة خيط المحمة واستطالة القطع لمقماش فى اتجاه المحمة وذلك لألقمشة المنسوجة من 

. من ىذا الشكل يتضح لنا التأثير السمبى المعنوى ) 1)الغزل المحكم تم استعراضيا فى شكل  خيوط
لنمرة خيط المحمة عمى استطالة القطع لمقماش فى اتجاه المحمة. حيث أن زيادة نمرة الخيط تؤدى إلى 

لقطع لمقماش ان استطالة ا من ىذا الشكل ايضا   حتقميل استطالة القطع بقيم معنوية كبيرة. كما يتض
لقمة طول التشيفة فى ىذا النوع من القماش.  السادة أقل من مثيالتيا لمقماش المبرد واألطمس نظرا  

كما يتضح لنا أيضا أن استطالة القطع لمقماش السادة تقترب من القماش المبرد لتساوى طول التشيفة 
float length  .فى كمييما 
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 طع لمقماش ذات التراكيب النسجية المختمفة فى اتجاه المحمة العالقة بين استطالة الق -( :5شكل )

 و نمرة خيط المحمة المغزول بنظام الغزل الحمقى.
ومن نتائج التحميل اإلحصائى يتضح لنا أن استطالة القطع لعينات  (1)و  (0)بمقارنة الشكمين 

خيوط الغزل الحمقى وذلك قماش الغزل المحكم أكبر وبدرجة معنوية كبيرة من مثيالتيا المنسوجة من 
ألن األلياف يتم دمجيا فى مقطع خيوط الغزل المحكم أكبر من الغزل الحمقى بسبب عدم وجود 
مثمث الغزل مما يؤدى إلى زيادة استطالة خيوط الغزل المحكم ومن ثم استطالة األقمشة المنسوجة 

 منيا.
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اه المحمة ىى عالقة انحدار خطى العالقة بين نمرة خيط المحمة واستطالة القطع لمقماش فى اتج
 -بسيط تأخذ الشكل التالى:

 00.1نمرة الخيط + ×  1.0 - استطالة قطع القماش السادة فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 
 01.2نمرة الخيط + ×  3.10 - استطالة قطع القماش المبرد فى اتجاه المحمة )نيوتن( = 

  03.5نمرة الخيط + ×  3.10 - )نيوتن( = استطالة قطع القماش األطمس فى اتجاه المحمة 
االرتباط بين نمرة الخيط واستطالة القطع لمقماش فى اتجاه  امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع

لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى  3.54 - و  3.55 - ،  3.520 -المحمة ىى 
 معامالت ارتباط سمبى قوى.

 -متمزق:: مقاومة القماش ل3-3
وذلك من أجل تطبيق حمل التمزق عمى خيوط  المحمةتم إجراء إختبار التمزق فى اتجاه 

المحمة المغزولة بطريقة الغزل المحكم والغزل الحمقى. نتائج تحميل التباين لتأثير العوامل محل الدراسة 
تعراض العالقة ( كما تم اس0عمى مقاومة عينات القماش محل الدراسة لمتمزق تم سردىا فى جدول )

 ( .3( و )2بين متغيرات الدراسة ومقاومة القماش لمتمزق فى األشكال البيانية )
 ثير العوامل محل الدراسة عمى مقاومة القماش لمتمزقأنتائج تحميل التباين لت -(:4جدول )

 مستوى المعنوية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000006 23.26856 4247564 1 4247564 الغزلطريقة 

 0.000000 56.97528 10400560 2 20801130 التركيب النسجى
 0.000003 14.81028 2703546 2 5407091 نمرة الخيط

   182545 84 15333800 الخطأ
     45789585 المجموع

ت الدراسة )طريقة الغزل، من نتائج تحميل التباين يتضح لنا التأثير المعنوى القوى لمتغيرا
نمرة خيط المحمة و التركيب النسجى لمقماش( عمى مقاومة عينات القماش محل الدراسة لمتمزق فى 

 .3.31اتجاه المحمة وذلك عند مستوى معنوية 
( يوضح العالقة بين نمرة خيوط المحمة المغزولة بنظام الغزل المحكم ومقاومة 2شكل )

متمزق عند التراكيب النسجية المختمفة. من ىذا الشكل ومن نتائج عينات القماش محل الدراسة ل
لنا التأثير السمبى المعنوى لنمر خيط المحمة عمى مقاومة القماش لمتمزق  ضحالتحميل اإلحصائى يت

فى اتجاه المحمة. حيث أدت زيادة نمر خيوط المحمة إلى تقميل قيم مقاومة القماش لمتمزق بدرجة 
ازىا إلى ضعف متانة جثير السمبى لنمرة الخيط عمى مقاومة القماش لمتمزق يمكن إيمعنوية كبيرة. التأ

الخيط مع زيادة نمرتو بالترقيم الغير مباشر مما يقمل من قيم مقاومة القماش لمتمزق. كما يتضح لنا 
أن عينات القماش السادة أقل مقاومة لمتمزق من عينات القماش المبرد واألطمس. خيوط المحمة فى 
عينات القماش المبرد واألطمس تكون ليا حرية الحركة ألن تتحرك مع بعضيا فى مجموعات تحت 
تأثير حمل التمزق مما يجعميا تقاوم حمل التمزق بشكل أكبر وعمى العكس من ذلك ونتيجة 
التقاطعات الكثيرة لمخيوط فى مقطع القماش فإن خيوط القماش السادة تواجو حمل التمزق بشكل 

 واحد تمو األخر ألنيا مقيدة وال تتحرك بسيولة.منفرد ال
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 المحمة المغزولة بطريقة الغزل المحكم ومقاومة القماش لمتمزق  وطالعالقة بين نمرة خي -(:6شكل )

 فى اتجاه المحمة عند التراكيب النسجية المختمفة.
تمزق فى اتجاه المحمة عالقة االنحدار الخطى البسيط التى تربط نمرة خيط المحمة بمقاومة القماش لم
 -وذلك لعينات القماش المنسوجة من خيوط الغزل المحكم تأخذ الشكل التالى:

 0001نمرة الخيط + ×  00 - مقاومة التمزق لمقماش السادة فى اتجاه المحمة )جرام( = 
 0123نمرة الخيط + ×  115 - مقاومة التمزق لمقماش المبرد فى اتجاه المحمة )جرام( = 

  0530نمرة الخيط + ×  00 - التمزق لمقماش األطمس فى اتجاه المحمة )جرام( = مقاومة 
االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة التمزق لمقماش فى اتجاه  امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع

لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت  3.55 -و  1-،  3.5 -المحمة ىى 
 قوى. ارتباط سمبى
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 المحمة المغزولة بطريقة الغزل الحمقى ومقاومة القماش وطالعالقة بين نمرة خي -(:7شكل) 

 لمتمزق فى اتجاه المحمة عند التراكيب النسجية المختمفة. 
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( يوضح العالقة بين نمرة خيوط المحمة المغزولة بطريقة الغزل الحمقى ومقاومة القماش لمتمزق فى 3شكل)
اتجاه المحمة عند التراكب النسجية المختمفة. من ىذا الشكل ومن نتائج التحميل االحصائى يتضح ، كما 

لمتمزق فى اتجاه المحمة. كمما سبق، التأثير المعنوى السمبى لنمرة خيط المحمة عمى قيم مقاومة القماش 
ان القماش  زادت نمرة خيط المحمة تقل مقاومة القماش لمتمزق بدرجة معنوية. يتضح من ىذا الشكل أيضا  

لتساوى طول   لكثرة تقاطعاتو ذات مقاومة لمتمزق أقل من مثيالتو المبرد واألطمس. ونظرا   السادة نظرا  
 قاربين بدرجة كبيرة فيما يخص مقاومة القماش لمتمزق. مت تشيفة فى المبرد واألطمس نجد أنيمال

( ومن التحميل اإلحصائى يتضح لنا وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية 3( و)2بمقارنة الشكمين رقم )
بين قماش الغزل الحمقى والغزل المحكم فيما يخص مقاومة القماش لمتمزق فى اتجاه المحمة.  3.31

ارنة بخيوط الغزل الحمقى فإن أقمشة الغزل قالعالية لخيوط الغزل المحكم ملممتانة  بصفة عامة نظرا  
 المحكم ذات مقاومة لمتمزق أعمى من مثيالتيا المنتجة بطريقة الغزل الحمقى.  

عالقة االنحدار الخطى البسيط التى تربط نمرة خيط المحمة بمقاومة القماش لمتمزق فى اتجاه المحمة وذلك 
  -نسوجة من خيوط الغزل الحمقى تأخذ الشكل التالى:لعينات القماش الم

 0314نمرة الخيط + ×  104 - مقاومة التمزق لمقماش السادة فى اتجاه المحمة )جرام( = 
 0443نمرة الخيط + × 123 -مقاومة التمزق لمقماش المبرد فى اتجاه المحمة )جرام( = 
 0505نمرة الخيط + ×  032 - =  مقاومة التمزق لمقماش األطمس فى اتجاه المحمة )جرام(

بين نمرة الخيط ومقاومة التمزق لمقماش فى اتجاه المحمة   االرتباط امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع
لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت  3.50 -و  3.55 - ،  3.54 - ىى 

 ارتباط سمبى قوى.
 -: نفاذية القماش لمهواء:3-4
تأثر نفاذية القماش لميواء بشكل أساسى بعاممين ميمين اال وىما المسامية وسمك القماش. فى ىذا ت

البحث، كثافات خيوط السداء والمحمة ثابتين لعينات القماش المختبرة تحت الدراسة. والمتغيرات فى ىذا 
تى ربما تؤثر عمى نفاذية ال امالت، طريقة الغزل والتركيب النسجى. لذلك فإن المع البحث ىى نمرة الخيط

بشكل مباشر عمى سمك القماش ومساميتو، نظام الغزل المنتج منو  ةالقماش لميواء ىى نمرة الخيط المؤثر 
التركيب النسجى الذى يحكم نظام وترتيب تقطاع خيوط السداء داخل مقطع  الخيوط المكونة لمقماش وأخيرا  

تحت الدراسة.  نتائج نفاذية القماش ذات التراكيب  القماش ومن ثم التحكم فى مسامية عينات القماش
الخيوط المختمفة والمغزولة بنظام الغزل المحكم والحمقى تم استعراضيا النسجية المختمفة لميواء عند نمر 

اسة عمى نفاذية القماش ر (. نتائج تحميل التابين لمعنوية تأثير متغيرات الد5( و )4فى األشكال البيانية )
 (. 1ردىا فى جدول )لميواء تم س

 ثير العوامل محل الدراسة عمى نفاذية القماش لمهواء.أنتائج تحميل التباين لت -(:5جدول )
 مستوى المعنوية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000000 56.5143 15.9025 1 15.9025 طريقة الغزل

 0.000000 366.6234 103.1640 2 206.3280 التركيب النسجى
 0.000000 27.5715 7.7583 2 15.5167 نمرة الخيط

   0.2814 84 23.6367 الخطأ
     261.3839 المجموع
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،  ( يتضح لنا التأثير المعنوى الكبير لمتغيرات الدراسة )نمرة الخيط1من نتائج تحميل التباين بجدول )
 . 3.31ية القماش لميواء وذلك عند مستوى معنوية طريقة الغزل والتركيب النسجى( عمى نفاذ

( يوضح العالقة بين نمرة خيوط الغزل المحكم ونفاذية القماش ذات التراكيب النسجية 4شكل )
المختمفة لميواء. من ىذا الشكل ومن نتائج التحميل اإلحصائى يتضح لنا التأثير الطردى واإليجابى 

خيوط المحمة  مرةن  ة القماش لميواء. حيث يتضح لنا انو بزيادةالمعنوى لنمرة خيوط المحمة عمى نفاذي
تزيد نفاذية اليواء بشكل كبير. يعود التأثير الطردى لنمرة خيط المحمة عمى نفاذية القماش لميواء إلى 
أنو بزيادة نمرة الخيط يقل سمك الخيط ومن ثم يقل سمك القماش وتزيد مساميتو مما يؤثر بشكل 

 عينات القماش محل الدراسة لميواء.  طردى عمى نفاذية
 

 

 

 

 

 المحمة المغزولة بطريقة الغزل المحكم ونفاذية وطالعالقة بين نمرة خي -(:8شكل )
 القماش لمهواء عند التراكيب النسجية المختمفة. 

من ىذا الشكل يتضح لنا وجود فروق معنوية بين التراكيب النسجية المختمفة لعينات القماش محل 
نسوجة مة فيما يخص نفاذية اليواء. حيث يتضح لنا ان أكبر العينات نفاذية لميواء ىى تمك الالدراس

بتركيب نسجى أطمس وأقل عينات القماش نفاذية لميواء ىى تمك المنسوجة بتركيب نسجى سادة 
وتكون  . زيادة عدد التفاطعات فى مقطع القماش السادة يجعل القماش السادة أكثر إحكاما  1/1

يتو أقل ما يمكن مقارنة بالتراكيب النسجية األطمس والمبرد التى تكون طول التشيفة لمخيوط بيا مسام
نفاذية القماش السادة لميواء أقل من المبرد واألطمس  فإنأكبر ومن ثم تكون مساميتيا أعمى وذلك 

 بشكل واضح.
لقماش ذات التراكيب النسجية العالقة بين نمرة خيوط المحمة المغزولة بنظام الغزل المحكم ونفاذية ا

 -المختمفة لميواء ىى عالقة انحدار بسيط خطى تأخذ الشكل التالى:
 03.4نمرة الخيط + ×  1.5ث( =  .0/سم0نفاذية اليواء لمقماش السادة )سم
 03.2نمرة الخيط + × 3.50ث( =  .0/سم0نفاذية اليواء لمقماش المبرد )سم
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 00.5نمرة الخيط + ×  1.1ث( = .0م/س0نفاذية اليواء لمقماش األطمس )سم
االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة التمزق لمقماش فى اتجاه  أثبت التحميل اإلحصائى أن معامالت

لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت  3.44و  3.55،  3.50المحمة ىى 
 ارتباط طردى قوى.
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 محمة المغزولة بطريقة الغزل الحمقى ونفاذيةال وطالعالقة بين نمرة خي -(:9شكل )

 القماش لمهواء عند التراكيب النسجية المختمفة. 
العالقة بين نمرة خيوط المحمة المغزولة بنظام الغزل الحمقى ونفاذية القماش ذات التراكيب النسجية 

كل يتضح التأثير ( . من ىذا الش5المختمفة المنسوجة منو لميواء تم عرضيا فى الشكل البيانى رقم )
الطردى لنمرة الخيط عمى نفاذية القماش لميواء عند التراكيب النسجية المختمفة، حيث تؤدى زيادة نمرة 
الخيط إلى زيادة نفاذية القماش لميواء. ومن ىذا الشكل يتضح وكما سبق أن القماش ذات التركيب 

النسجى  وأن القماش ذات التركيب ة تقاطعاتوىو األقل نفاذية لميواء بسبب كثر  1/1النسجى سادة 
 لمتشيفات الموجودة لخيوط المحمة فى مقطع القماش.  األطمس ىو األقل نفاذية نظرا  

ومن نتائج التحميل اإلحصائى يتضح لنا معنوية تأثير طريقة الغزل عمى  ينبمقارنة الشكمين السابق
 غزلالمنسوجة من خيوط ال ماشسة لميواء حيث أظيرت عينات القنفاذية عينات القماش محل الدرا

ونتيجة  ةالمحكم نفاذية لميواء أعمى من مثيالتيا المنسوجة من خيوط الغزل الحمقى. بصفة عام
لغياب مثمث الغزل فى أنظمة الغزل المحكم وتكثيف الشعيرات فى اإلتجاه العرضى لمقطع الخيط 

زل غمن مثيالتيا المغزولة بنظام ال بسبب شفط اليواء، تكون خيوط الغزل المحكم أرفع أو أقل سمكا  
وأكثر مسامية   الحمقى وبالتالى تكون عينات القماش المنسوجة من خيوط الغزل المحكم أقل سمكا  

 من مثيالتيا المنسوجة من خيوط الغزل الحمقى وبالتالى تكون أكثر نفاذية لميواء. 
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نفاذية القماش ذات التراكيب النسجية العالقة بين نمرة خيوط المحمة المغزولة بنظام الغزل الحمقى و 
 -المختمفة لميواء ىى عالقة انحدار بسيط خطى تأخذ الشكل التالى:

 13.3نمرة الخيط + ×  1.55ث( =  .0/سم0نفاذية اليواء لمقماش السادة )سم
 00.5نمرة الخيط + × 1.0ث( =  .0/سم0نفاذية اليواء لمقماش المبرد )سم

 03.0نمرة الخيط + ×  1.3ث( = .0/سم0س )سمنفاذية اليواء لمقماش األطم
االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة التمزق لمقماش فى اتجاه  امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع

لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت  3.53و  3.53،  3.50المحمة ىى 
 ارتباط طردى قوى.

 -: مقاومة القماش لإلنثناء:3-5
صالبة القماش ىى خاصية بيا يقاوم القماش التشوه )التغير فى الشكل( نتيجة اإلجيادات المؤثرة 
عميو. فى ىذا البحث تم التعبير عن صالبة القماش عن طريق قياس مقاومتو لمثنى. نتائج مقاومة 

تم  ةية المختمفالثنى ألقمشة الغزل المحكم والغزل الحمقى عند نمر الخيوط المختمفة والتراكيب النسج
 (.2( كما تم سرد نتائج تحميل التباين فى جدول)11( و )13استعراضيا فى األشكال البيانية )

 ثير العوامل محل الدراسة عمى مقاومة القماش لإلنثناء.أنتائج تحميل التباين لت -(:6جدول ) 
 المعنويةمستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.000000 34.49914 64.37472 1 64.3747 طريقة الغزل

 0.000000 18.97829 35.41311 2 70.8262 التركيب النسجى

 0.000000 27.18360 50.72406 2 101.4481 نمرة الخيط

   1.86598 84 156.7424 الخطأ

     393.39144 المجموع

لمعنوى لمتغيرات الدراسة عمى مقاومة اإلنثناء لالقمشة من نتائج تحميل التباين يتضح لنا التأثير ا
 المنسوجة محل الدراسة فى اتجاه المحمة. 

( يوضح العالقة بين نمرة خيوط المحمة المغزولة بنظام الغزل المحكم ومقاومة عينات 13شكل )
ج التحميل القماش محل الدراسة لإلنثناء عند التراكيب النسجية المختمفة. من ىذا الشكل ومن نتائ

لنا التأثير السمبى المعنوى لنمر خيط المحمة عمى مقاومة القماش لإلنثناء فى اتجاه  ضحاإلحصائى يت
المحمة. حيث أدت زيادة نمر خيوط المحمة إلى تقميل قيم مقاومة القماش لإلنثناء بدرجة معنوية 

ازىا إلى صغر قطر الخيط جإي كبيرة. التأثير السمبى لنمرة الخيط عمى مقاومة القماش اإلنثناء يمكن
مع زيادة نمرتو بالترقيم الغير مباشر مما يقمل من قيم مقاومة القماش لإلنثناء. كما يتضح لنا أن 
عينات القماش السادة أكبر مقاومة لإلنثناء من عينات القماش األخرى وبخاصة األطمس. خيوط 

 floatلطول التشيفة بيا  أكثر نظرا   المحمة فى عينات القماش المبرد واألطمس تكون حرة الحركة
length  .مما يجعميا سيمة اإلنثناء عند تعرضيا إلجيادات الثنى 
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 المحمة المغزولة بطريقة الغزل المحكم ومقاومة وطالعالقة بين نمرة خي -(:11شكل )

 القماش لإلنثناء عند التراكيب النسجية المختمفة. 
ربط نمرة خيط المحمة بمقاومة القماش لإلنثناء فى اتجاه المحمة عالقة االنحدار الخطى البسيط التى ت

 -وذلك لعينات القماش المنسوجة من خيوط الغزل المحكم تأخذ الشكل التالى:
 2.1نمرة الخيط +×  3.2 - مقاومة اإلنثناء لمقماش السادة فى اتجاه المحمة )ميكرونيوتن.متر( = 

 0.2نمرة الخيط + × 3.1 -ه المحمة )ميكرونيوتن.متر( = مقاومة اإلنثناء لمقماش المبرد فى اتجا
 2.2نمرة الخيط + ×  3.5 - مقاومة اإلنثناء لمقماش األطمس فى اتجاه المحمة )ميكرونيوتن.متر( = 

أثبت التحميل اإلحصائى أن معامالت االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة اإلنثناء لمقماش فى اتجاه المحمة 
لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت  3.55 - و  3.54 - ،  3.55 - ىى 

 ارتباط سمبى قوى.
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المحمة المغزولة بطريقة الغزل الحمقى ومقاومة القماش لإلنثناء  وطالعالقة بين نمرة خي -(:11شكل )

 عند التراكيب النسجية المختمفة.
يوط المحمة المختمفة والتراكيب النسجية المختمفى تم مقاومة أقمشة الغزل الحمقى لإلنثناء عند نمر خ

( . من ىذا الشكل يتضح أيضا أن نمرة خيط المحمة ليا تأثير 13استعراضيا فى الشكل البيانى رقم )
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معنوى سمبى عمى مقاومة القماش لإلنثناء فكمما زادت نمرة خيط المحمة تكون األقمشة أكثر ليونة مما 
ان األقمشة ذات التراكيب النسجية  أقل بدرجة كبيرة. أوضح ىذا الشكل أيضا  يجعل مقاومتيا لإلنثناء 

السادة وبسبب كثرة تقاطعاتيا فيى تكون أكثر صالبة من مثيالتيا ذات التراكيب النسجية المبرد واألطمس 
 السادة.  قمشةلطول التشيقة الكبيرة بيا مما يجعميا أكثر ليونة من األ المكونة من خيوط حرة الحركة نظرا  

بمقارنة الشكمين السابقين، نجد أن ىناك فرق واضح وكبير فى قيم مقاومة اإلنثناء لالقمشة المنسوجة من 
 دماجا  نخيوط الغزل المحكم ومثيالتيا المنتجة من خيوط الغزل الحمقى. خيوط الغزل المحكم تكون أكثر إ

حكاما   يزيد من مقاومة األقمشة المنسوجة منيا  مما يجعميا أكثر صالبة من خيوط الغزل الحمقى مما وا 
 لإلنثناء أكثر من أقمشة الغزل المحكم.  

عالقة االنحدار الخطى البسيط التى تربط نمرة خيط المحمة بمقاومة القماش لإلنثناء فى اتجاه المحمة 
 -وذلك لعينات القماش المنسوجة من خيوط الغزل الحمقى تأخذ الشكل التالى:

 1نمرة الخيط +×  3.1 - لمقماش السادة فى اتجاه المحمة )ميكرونيوتن.متر( = مقاومة اإلنثناء 
 0.3نمرة الخيط + × 3.0 -مقاومة اإلنثناء لمقماش المبرد فى اتجاه المحمة )ميكرونيوتن.متر( = 

 1.1نمرة الخيط + ×  3.4 - مقاومة اإلنثناء لمقماش األطمس فى اتجاه المحمة )ميكرونيوتن.متر( = 
االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة اإلنثناء لمقماش فى اتجاه المحمة  امالتالتحميل اإلحصائى أن مع أثبت
ارتباط  لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت 3.54 - و  3.54-،  3.53-ىى 

 سمبى قوى.
 -: مقاومة القماش لمتجعد:3-6

 Crease recoveryعن طريق قياس زاوية اإلنفراج من التجعد  مقاومة القماش لمتجعد تم تقييمو وقياسو
angle    كمما زادت زاوية اإلنفراج من التجعد تكون مقاومة القماش لمتجعد كبيرة وجيدة. عالقة نمرة .

خيط المحمة ونوع التركيب النسجى عمى مقاومة أقمشة الغزل الحمقى والمحكم لمتجعد تم استعراضيا فى 
 (.  3( كما تم استعراض نتائج تحميل التباين بجدول ) 10( و )10ية )األشكال البيان
 ثير العوامل محل الدراسة عمى مقاومة القماش لمتجعد.أ: نتائج تحميل التباين لت7جدول 

 مستوى المعنوية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.601485 0.27376 18.689 1 18.69 طريقة الغزل

 0.000000 18.82175 1284.906 2 2569.81 التركيب النسجى
 0.000011 12.15577 829.839 2 1659.68 نمرة الخيط

   68.267 174 11878.47 الخطأ
     4031.66 المجموع

ذات تأثير معنوى  يب النسجى ونمرة خيط المحمة كانتمن نتائج تحميل التباين يتضح لنا أن الترك
،  بينما لم تظير طريقة  3.31مقاومة القماش لمتجعد فى اتجاه المحمة عند مستوى معنوية عمى 

( العالقة بين نمرة خيط 10الغزل اى تأثير معنوى عمى مقاومة القماش لمتجعد. يوضح شكل  )
المحمة المغزول بطريقة الغزل المحكم ومقاومة القماش ذات التراكيب النسجية المختمفة لمتجعد. من 
ىذا الشكل يتضح لنا التأثير المعنوى السمبى لنمرة خيط المحمة عمى مقاومة القماش لمتجعد فى اتجاه 
المحمة حيث تؤدى زيادة نمرة خيط المحمة إلى تقميل قيم مقاومة القماش لمتجعد بدرجة كبيرة. كما 

تركيب النسجى أظير القماش ذات التركيب النسجى األطمس مقاومة لمتجعد أكبر من القماش ذات ال
 السادة وكان القماش المبرد أقل عينات القماش مقاومة لمتجعد. 
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المحمة المغزولة بطريقة الغزل المحكم ومقاومة القماش لمتجعد  وطالعالقة بين نمرة خي -(:12شكل )

 عند التراكيب النسجية المختمفة.
ة القماش لمتجعد فى اتجاه المحمة عالقة االنحدار الخطى البسيط التى تربط نمرة خيط المحمة بمقاوم

 -)زاوية اإلنفراج من التجعد( وذلك لعينات القماش المنسوجة من خيوط الغزل المحكم تأخذ الشكل التالى:
 130نمرة الخيط +×  1.0 - زاوية االنفراج من التجعد  لمقماش السادة فى اتجاه المحمة )درجة( = 

 55نمرة الخيط + × 2.0 -د فى اتجاه المحمة )درجة( = زاوية االنفراج من التجعد  لمقماش المبر 
 135نمرة الخيط + ×  0.0 - زاوية االنفراج من التجعد  لمقماش األطمس فى اتجاه المحمة )درجة( = 

االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة اإلنثناء لمقماش فى اتجاه المحمة  امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع
لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت  3.44 - و  3.55 - ،  3.54 - ىى 

 ارتباط سمبى قوى.
( يوضح العالقة بين زاوية اإلنفراج من التجعد ألقمشة الغزل الحمقى عند نمرة خيوط المحمة 10شكل )

المحمة عمى مقاومة  التأثير السمبى لنمرة خيط والتراكيب النسجية المختمفة. من ىذا الشكل يتضح لنا أيضا  
القماش لمتجعد، حيث تؤدى زيادة نمرة خيط المحمة بالترقيم الغير مباشر إلى تقميل زاوية اإلنفراج من 
التجعد ومن ثم فيى تقمل من مقاومة القماش لمتجعد. ومن ىذا الشكل يظير أيضا وعمى عكس أقمشة 

مقاومة لمتجعد والقماش  شر عينات القمااش ذات التركيب النسجى المبرد ىو أكثمالغزل المحكم أن الق
 األطمس ىو أقل عينات القماش مقاومة لمتجعد.  

عالقة االنحدار الخطى البسيط التى تربط نمرة خيط المحمة بمقاومة القماش لمتجعد فى اتجاه المحمة 
 -شكل التالى:)زاوية اإلنفراج من التجعد( وذلك لعينات القماش المنسوجة من خيوط الغزل الحمقى تأخذ ال

 130نمرة الخيط +×  0.1-زاوية االنفراج من التجعد  لمقماش السادة فى اتجاه المحمة )درجة( = 
 111نمرة الخيط + × 0.0 -زاوية االنفراج من التجعد  لمقماش المبرد فى اتجاه المحمة )درجة( = 

 130نمرة الخيط + ×  0.2 - زاوية االنفراج من التجعد  لمقماش األطمس فى اتجاه المحمة )درجة( = 
 - االرتباط بين نمرة الخيط ومقاومة اإلنثناء لمقماش فى اتجاه المحمة ىى  امالتأثبت التحميل اإلحصائى أن مع

 لمقماش السادة، المبرد واألطمس عمى التوالى وىى معامالت ارتباط سمبى قوى. 3.45 - و  3.54 - ،  3.55
روق معنوية بين أقمشة الغزل الحمقى والغزل المحكم فيما يخص أثبت التحميل اإلحصائى عدم وجود ف

 مقاومة القماش لمتجعد.
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المحمة المغزولة بطريقة الغزل الحمقى ومقاومة القماش لمتجعد عند  وط: العالقة بين نمرة خي13شكل 

 التراكيب النسجية المختمفة.
 -الخالصة:

عن أقمشة الغزل  ل المحكم تختمف كميا  فى ىذا البحث تم الوصول إلى نتائج أن أقمشة الغز 
الحمقى فى معظم الخصائص الفيزيقية والميكانيكية فيما عدا مقاومة القماش لمتجعد. كما أتضح 
أن نمرة الخيط ليا تأثير سمبى معنوى عمى معظم الخصائص فيما عدا نفاذية اليواء وذلك 

أن الخصائص الفيزيقية  لألقمشة المنتجة من كال نظامى الغزل. أوضحت الدراسة أيضا  
والميكانيكية لمتراكيب النسجية السادة والمبرد واألطمس تختمف بشكل كبير فى كال النوعين من 
الغزل. وفى النياية يمكن تمخيص نتائج ىذا البحث فى أن أقمشة الغزل المحكم تتفوق عن 

قطع، نفاذية اليواء فيما يخص قوة الشد ، استطالة ال حمقىمثيالتيا المنتجة بنظام الغزل ال
ومقاومة التمزق، بينما أقمشة الغزل الحمقى أكثر ليونة من أقمشة الغزل المحكم. وأوضحت 

 الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين نوعى القماش فيما يخص مقاومة التجعد.
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ABSTRACT  
Owing to the absence of the spinning triangle on the compact spinning 

system, the physical, engineering, and mechanical properties of yarns emerging 
from it are substantially different from the corresponding ones spun on the ring 
spinning system. The difference between both spun yarns will be shown in the 
fabrics woven from both. The objective of this study is to examine the difference of 
fabrics woven from both spinning systems in relation to their physical and 
mechanical characteristics. Fabrics of yarns' count 30/1, 36/1, and 40/1 Ne from 

both spinning systems were woven, produced, and compared. The findings of this 
study revealed that compact yarn fabrics outperformed the corresponding ring- yarn 
fabrics with respect to their physical and mechanical properties.  
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