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تأثير اختالف التركيب النسجي ونوع الخامة عمى خواص األداء الوظيفى ألقمشة الدينيم 
 المزدوجة

The Effect of Altering Weave Structures and Martial Type on the 

Performance Efficiency of Double Denim Fabric 

 أ.د / غادة محمد الصياد
 جامعة دمياط -بكمية الفنون التطبيقية  - ووكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث -األستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو

 إبراىيم عبد المؤمن عبد الحميد ادريسالباحث/ 
 DNMبالشركة التركية لمغزل والنسيج والصباغة  - رئيس قسم النسيج نائب

 الممخص:
بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية التي تالئم ىذا  يعتمد األداء الوظيفي ألى نوع من األقمشة عمى ما يتوفر فييا من

 األداء ، وتتغير ىذه الخواص طبقًا لتغير عناصر التركيب البنائي لؤلقمشة .
وتختمف وتتنوع أقمشو الدينيم تبعا الختالف خامات ونمر المحمات المستخدمة وأيضا أسموب التعاشق المستخدم )التركيب 

لمنتجة بأسموب التركيب النسجى المزدوج . ويتم في ىذا البحث دراسة مدى تأثير أسموب النسجى ( وخاصة تمك األقمشة ا
نسيج المزدوج وخامو المحمة عمى بعض الخواص الوظيفية لؤلقمشة المنتجة، حيث ييدف البحث إلى الحصول عمى أنسب 

( عينات من األقمشة 9ق انتاج )التراكيب النسجية وأفضل الخامات التي تحقق أنسب الخصائص الوظيفية و ذلك عن طري
 1/1في الوجو مع سادة  3/1مبرد  –في الظير  2/2في الوجو مع مبرد  4وذلك باستخدام ثالثة تراكيب نسجية: )أطمس 

في الظير ( ، وثالثة خامات لحمة مختمفة: )فسكوز في الوجو مع قطن  3/1في الوجو مع مبرد  2/2مبرد  –في الظير 
قطن في الوجو مع قطن في الظير(. وتم إجراء عدد من  –الوجو مع بوليستر/ليكرا  في الظير فسكوز في  –في الظير 

 االختبارات لقياس الخواص الطبيعية والميكانيكية عمى العينات محل الدراسة وفق المواصفات القياسية.
 الكممات المفتاحية:

 نسيج المزدوج. -الخواص الوظيفية  -قماش الدينيم  -
 

Abstract 
 The performance efficiency for any kind of fabrics are depending on the natural and 

mechanical properties which fit on these actions, and all of these properties can be adapt 

according to the fabric constriction. Denim fabrics are changing according to the changing of 

fabric content like weft NE and weft materials also the weave structures especially on those 

fabrics produced by the double weave. And in this research we discussed the effect of double 

weave structures and weft martials type on the performance efficiency of denim fabrics , and 

the aim of that is to catch suitable weave structures and best material types to get the perfect 

performance efficiency, and we did that over producing -9- samples with three different 

weave types (sateen 4 at face and twill 2/2 at back – twill 3/1 at face and plain weave 1/1 at 

back – twill 2/2 at face and twill 3/1 at back) and we used three different  types of weft 

materials (viscous at face and cotton at back – viscous at face and polyester with elastane 

spandex at back – cotton at face and cotton at back ) and to evaluate those samples we did 
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some laboratory tests to measure natural and mechanical tests according to global test 

standard. 

Key Words: 

- Denim Fabric  - Performance Efficiency - Double Weave 

 مقدمة البحث:
م ، وقد أبتكر قماش الدينيم ) ليفي شتراوس( في أمريكا وأرتبط عند ظيوره 1873اريخ ظيور أقمشة الدينيم إلى عام يرجع ت

برعاة البقر األمريكيين ، وازدىرت صناعة أقمشة الجينز ومع مرور الزمن اجتاحت موجة الجينز العالم بأكممو وغزا 
وضة ) كل األعمار(، وقد ظيرت تصاميم لكبار المصممين واجيات المحال والمعارض في جميع البمدان وأصبح م

العالميين تحولت فييا أقمشة الدينيم إلى )موضة( رفيعة المستوى بعدما أدخمت عمييا أضافات مميزة ومتعددة ، وصار 
 مرصعة.مستخدما في صنع كل شيء بداية من البنطمون والجاكيت إلى الحقائب إلى الكورسية إلى األحذية إلى األساور ال

الراحة  –وتحتل أقمشة الجينز جزء كبير من سوق المالبس الجاىزة لما ليا من خواص أدائية عالية من حيث )قوة التحمل 
 . (24)واختالف أشكاليا ( ومظيرية تتماشى دائما مع متغيرات الموضة العالمية  –تباين أسعارىا  –في االستخدام 

ة القطن ، يمكن األن أن نجده بخامات عديدة منيا خميط يعطي نفس مظير % من ماد100وبينما كان الدينيم األصمي 
% لمدينيم ، وأن مظير الدينيم الفريد سببو الصبغة الزرقاء الغنية )صبغة األنديجو( المستخدمة لصباغة   100القطن 

و من الزرقة ولكن بألوان لخيوط السداء إلضفاء شيء من العمق يرتبط لدى المستيمك بالدينيم ، واليوم ىناك دينيم يخم
 –أخرى تتقاطع مع الخيوط البيضاء لتنتج لنا أشكال قوس قزح من الدينيم . فتوجد منو أنواع متعددة من ) الدينيم الجاف 

 .دينيم البولى أو المخموط ( –الدينيم األسترتش  –الدينيم السمفاج 

 -تتمخص مشكمة البحث في النقاط التالية:مشكمة البحث: 
 أقمشة الدينيم التي تستخدم في الشتاء إلى بطانات مما يزيد من تكمفو وعمميات تصنيع المالبس. تحتاج  -
تحتم الظروف االقتصادية عمى المستيمك شراء عدد محدود من المالبس بينما تتيح أقمشة الدينيم المنسوجة  -

ح استخدامو من الوجيين مما بأسموب المزدوج أمكانية الحصول عمى وجيين مختمفين في الشكل والمون مما يتي
يعطى أنطباع بالتعدد واالختالف في المظير وذلك في القمصان والجواكيت الشتوية كما يؤثر استخدام نسيج 

 المزدوج بتراكيب وخامات متعدده عمى خواص األداء الوظيفى ليا .

 أىداف البحث:
 ص أداء وظيفى جيده.الحصول عمى أقمشة دينيم مزدوجة شتوية تستخدم من الوجيين ذات خوا -
دراسة تأثير أنواع خيوط المحمات والتراكيب النسجية عمى بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة الدينيم   -

 المزدوجة.

 فروض البحث:
 اختالف خامات المحمات يؤثر عمى بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة الدينيم . -
 المزدوج  يؤثر عمى بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة الدينيم .اختالف التركيب النسجى لوجيي نسيج  -
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 منيج البحث:
من خالل وضع عدد من المواصفات المتعددة ألقمشة الدينيم باستخدام  أسموب التركيب  المنيج التجريبي: -

ثم عمل اختبارات النسجى المزدوج بأكثر من أسموب وتراكيب لموجو والظير و استخدام خامات لحمة متنوعو ، 
 لقياس تأثير متغيرات البحث عمى بعض خواص األداء الوظيفي ألقمشة الدينيم الشتوية المزدوجة.

 حدود البحث:
 .االقمشة المنتجة: أقمشة الدينيم )الجينز( الشتوية 
 ك من األسموب التطبيقي: التركيب النسجى المزدوج بتراكيب نسجية متعددة لنسيج الوجو والظير وأسموب تماس

 السداء ببين الطبقتين كالتالي:
o  في الظير. 2/2في الوجو مع مبرد  4أطمس 
o  في الظير. 1/1في الوجو مع سادة  3/1مبرد 
o  في الظير. 3/1في الوجو مع مبرد  2/2مبرد 

 :الخامات المستخدمة: استخدام ثالثة انواع من الخامات بالتبادل بوجيى نسيج المزدوج كالتالي 
o ع قطن في الظير.فسكوز في الوجو م 
o .فسكوز في الوجو مع بوليستر/ليكرا في الظير 
o .قطن في الوجو مع قطن في الظير 

 اإلطار النظري لمبحث: -1
 الخامات النسجية المستخدمة بالتطبيقات العممية لمبحث: 1-1
 القطن: 1-1-1

راض الغزل والنسيج يعتبر القطن من أكثر الخامات استعماال ومن أىميا استخداما لممالبس فيو يستخدم في جميع أغ
 . حيث يستيمك العالم من ألياف القطن ضعف ما يستيمكو من االلياف االخرى.(4)وأفخر أنوع المالبس 

ولقد اشتيرت مصر بين سائر دول العالم بإنتاج أجود أنواع األقطان التي انفردت بيا من حيث طول التيمة والمتانة والدقة 
 والمرونة وغير ذلك الصفات .

% والباقي مواد  95: 82يرة القطن أساسا من مادة السميموز التي تتراوح نسبتيا في القطن الخام ما بين تتكون شع
أخرى غير سمولوزية كالبروتين والشمع والبكتين وبعض الصبغات والمواد السكرية واألحماض ويتم التخمص من الشموع 

 والمواد البكتينية واألتربة بواسطة عممية الغمي في القموي.
ومن الحقائق المسمم بيا أن الخواص الطبيعية والميكانيكية لخامة القطن تجعميا متميزة من حيث االستخدام في جميع 

 المجاالت والمنتجات الخاصة بيا عمى سبيل المثال:
والتي تعمل عمى تسييل عمميات الصباغة والسرعة عمى امتصاص العرق  خاصية امتصاص الماء والرطوبة: -

 وطرده .
والذى يجعميا تتحمل عمميات الصباغة والكى أكثر من مرة دون أن  ة تحمل درجات الحرارة المرتفعة:خاصي -

 تتأثر بنسبة كبيرة.
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 ( المظير السطحي لشعيرات القطن1صورة )

 الفسكوز: 1-1-2
لى استنباط أنسجة الشك أنو نظرًا لغالء األنسجة الحريرية والميل الرتدائيا كان حافزًا لمكثيرين من العمماء إ

 .(211ص -7)صناعية تشبو الحرير الطبيعي 
م ( في إنجمترا وكان حين ذلك 1892وقد تم اكتشاف أول نوع من ىذه األلياف غير الطبيعية )الفسكوز عام 

 .يعتمد في صناعتو عمى السيمموز كمادة أولية

مرحمة استخراج السميولوز النقي من الخشب يتم إنتاج ألياف رايون الفسكوز من السميولوز عمى عدة مراحل تبداء ب
% سميموز وذلك عن طريق معالجة لب الخشب بمحمول ىيدروكسيد الصوديوم ثم يتم تبييض الناتج  50الذى يحتوى عمى 

ثم عن طريق مجموعة من المعالجات الكيميائية يتم تحضير المحمول النيائي لمرايون  . بغرض التخمص من المجنين
ب أتناجو من حيث مجموعو من الخواص والصفات المطموب أنتاج الشعيرات أو الخيوط عمييا ، ويتم الفسكوز المطمو 

وضع المحمول داخل ماكينة الغزل والتي تقوم بضخ المحمول داخل فوىات دقيقة أو فتحات صغيرة ذات أشكال إلنتاج 
 الرايون عمى شكل مجموعة من الشعيرات أو خيوط مستمرة.

سكوز في المتانة واالستطالة ، عمى أنو إذا زادت المتانة فإن ىذا يقابمو خفض في االستطالة يتباين رايون الف
و يمكن أنتاج  ، وبمقارنة طول السمسمة لبوليمر القطن والكتان يفسر لنا السبب وراء انخفاض قوة ومتانة الفسكوز. وىكذا

لي المتانة مع مرونة قميمة وأيضًا يمكن أنتاج فسكوز شعيرات الفسكوز بمعدالت مرونة مختمفة حيث يمكن إنتاج فسكوز عا
أقل متانة مع درجة عالية من المرونة ، وعند تحضير محمول الرايون النيائي يمكن التحكم في طول السمسمة وتكوين 

غيرىا من جزيئاتيا ألنتاج شعيرات الرايون بصفات متميزة ومتعددة األشكال والخواص من حيث المتانة والمرونة والممعان و 
 .الخواص

 البوليستر: 1-1-3
البوليستر من األلياف العديدة االستخدام وتنفرد عن سائر األلياف التركيبية التي تم إنتاجيا في تسيدىا لمجالي 
الخيوط واأللياف القصيرة ، فالخيوط المستمرة يمكن نسجيا أو تشغيميا عمى ماكينات التريكو إلنتاج المالبس السيمة العناية 

أما الشعيرات القصيرة فإن نجاح خمطاتيا مع االلياف األخرى قد مكنيا من تغطية مدى واسع من التطبيقات ال سيما في ، 
 إنتاج األقمشة الخفيفة لمبدل والممبوسات. 

وىو عبارة عن خيوط مصنعة تكون فييا المادة المكونة لؤللياف عبارة عن أي بوليمر تخميقي طويل السمسمة 
% من وزنة عمى األقل من أستر حامض كربوكسيمي أروماتي مستبدل ، ويتضمن ولكن ليس 85لى يتركب من حوا

 بالتحديد وحدات تريفثاالت مستبدلة.
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م وذلك في بريطانيا ، وقد أخذ 1941وقد أعمن اكتشاف البوليستر بعد نجاح البولي أميد بثالث سنوات أي عام 
( األمريكية حق اإلنتاج ليظير البوليستر باسم Dupontشترت شركة )(، وبعدىا أ Teryleneاالسم التجاري تيرلين )

( ، ونتيجة لخصائصو المتميزة فقد أنتشر إنتاج البوليستر ليحتل مركز  Dacronم وىو الداكرون )1950تجارى جديد عام 
 الصدارة في إنتاج األلياف عالميًا .

 
 (20)تر( يوضح السمسمة االساسية لتكوين بوليمر البوليس1) شكل

جم / دنير . أما الشعيرات المستمرة ذات المتانة  7-6تبمغ متانة شعيرات البوليستر المستمرة ذات المتانة العالية        
جم / دنير  7.5 – 6جم / دنير ، والشعيرات القصيرة )األلياف( ذات المتانة العالية تبمغ  5.5 – 4.5المتوسطة فتبمغ 
 .دنير جم / 5.0 – 4.0والمتوسطة من 

 الميكرا: 1-1-4
لزمن طويل كان استخدام خامة المطاط ىو الخامة الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت  ذات القدر الوافي من المرونة 

 العالية الستخداميا في مجال إنتاج األقمشة والمالبس.
ط  ولصعوبة صباغتيا وكان الستخدام خامة المطاط في مجال المالبس عيوب كثيرة  نظرًا لزيادة ثقل خامة المطا

بعد أجراء عمميات االنتاج  ولفقرىا الحاد لتحمل عمميات االحتكاك والذى كان يعتبر عامل رئيسي عمى التأثير بالسمب عمى 
العمر االستيالكي لؤلقمشة المنتجة من خامة المطاط ، كما عدم توافر خاصية الراحة عند تالمس خامة المطاط لجسم 

 األنسان.
ير من العمماء والخبراء في مجال أنتاج األلياف الصناعية  عمى أجراء العديد من التجارب واالختبارات لموصول وقد قام الكث

 الى شعيرات تمتاز بالمرونة العالية والقدرة عمى استعادة شكميا األصمي .
تي تحتوى وتعتبر ألياف سباندكس عبارة عن خامات صناعية مركبة من مجموعة من السالسل البوليميرية وال

 .(26)% من مادة البولي يوريثان 85عمى حوالى 
وتمتاز تمك األلياف باالستطالة العالية والتي تصل الى سبع أضعافيا عن الطول الحقيقي ليا وقدرتيا العالية عمى 

  .الرجوع الى طوليا األصمي بعد زوال مؤثر الشد الواقع عمييا
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 (26)( يوضح بعضًا من ألياف سباندكس 2صورة )

  Uses Of Spandex Fiber    أستخدامات ألياف سباندكس    1-1-4-1
تحقق المطاطية العالية أللياف سباندكس أقصى معدالت الراحة في االستخدام كمالبس ألغراض متعددة مثل)مالبس  -

 .وبعض المالبس الداخمية لمسيدات ( –والجوارب  –والمالبس الرياضية  –السباحة 
س أحد أىم مستحدثات التكنولوجيا المعاصرة والتي كان ليا الفضل االول في إنتاج بعض األقمشة تعتبر ألياف سباندك -

  .الطبية المرنة
كما تمتاز الياف سباندكس عمى مقاومة األمالح لمياه البحر وعدم امتصاصيا لمماء ليؤىميا في استخداميا إلنتاج  -

 .اصنظرا لخفة وزنيا وما سبق من خو مالبس السباحة والغطس 

 التركيب النسجي المزدوج: 1-2
تختمف االقمشة المزدوجة عن النوعيات األخرى من االقمشة من حيث االسموب التقميدي المستخدم في التشغيل 
فنجد ان نسيج االقمشة المزدوجة ىو عبارة عن تركيب نسجي ينتج عن تشغيمو طبقتين )قماشتين( او اكثر كال منيما 

 .دل الظيور مع بعضيا  عمي سطحي المنسوج  في كل من اتجاىي السداء والمحماتمنفصمة عن األخرى او تتبا
ونظرا لما تتمتع بو االقمشة المزدوجة من مميزات قد ال توجد في االقمشة ذات الطبقة الواحدة حيث يمكن 

مكن الحصول الحصول عمي وزن أثقل وسمك أكبر باإلضافة إلي توفير خاصية الدفء و جودة المظير النيائي فإنو ي
، حيث تعتبر القيمة االساسية ليذه األقمشة المزدوجة غالبا بإنتاج نسيج محكم وذو متانة عالية  عمي تصميمات متعددة 

 إلي جانب أن ىذه النوعية من االقمشة تتيح العديد من الخواص الجمالية والوظيفية حيث يمكن استخداميا من الوجيين .
أبسط أنواع األقمشة المزدوجة ىي التي تتكون من مجموعتين من خيوط  إلى أن  Grosikiويشير جروسكي 

،   Faceالسداء ومجموعتين من المحمات ، والمجموعة الواحدة منيا ) سداء + لحمو ( تكون نسيجًا عمويًا أو وجيًا 
 . Backواألخرى تكون نسيجًا سفميًا أو ظيرًا 

فوق بعضيا البعض ولكل منيا سداؤىا ولحمتيا ويكون ترتيب و األقمشة المزدوجة عبارة عن طبقتين من القماش 
خيوط السداء خيط لطبقة الوجو وخيط لطبقة الظير وكذلك ترتيب المحمات فتكون لحمة لموجو تمييا لحمة لمظير، واألقمشة 
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شة المزدوجة يمكن إنتاجيا كطبقتين منفصمتين من القماش أو كطبقتين ممتصقتين أي قماش واحد سميك مثل أقم
 المفروشات المزدوجة وأغطية األسرة .

 -ويمكن عمل تأثيرات لونية مختمفة في االقمشة المزدوجة نتيجة استخدام ترتيبات مختمفة في السداء والمحمة
وكذلك تراكيب نسجية مختمفة في كل من وجيي القماش، لذلك فإنو باستغالل اختالف ترتيب الخيوط في كل من السداء 

 ف التراكيب النسجية نحصل عمي تأثيرات مختمفة في وجيي القماش المنتج.والمحمة مع اختال

  العوامل التى يجب وضعيا في االعتبار عند انتاج االقمشة المزدوجة: 1-2-1
 اختالف المون ) اختالف الوان الوجو والظير والتبادل بين الطبقات (. -
 اختالف الخامة ) نوع خيوط ولجمات الوجو والظير (. -
 النسيج )تركيب الوجو والظير ونوع التماسك (.اختالف  -
 اختالف العدة ) عدد خيوط ولحمات السم وترتيب الخيوط(. -

 مزايا إنتاج األقمشة المزدوجة: 1-2-2
  . أمكانية إنتاج قماش ذو خواص حرارية عالية من عزل حرارى ونفاذية ىواء 
 .  انتاج قماش عرضو ضعف عرض السداء 
  حشو رخيصة الثمن بين الطبقتين بدون ان تظير عمى وجيى القماش لتعمل عمى يمكن وضع خيوط  ولحمات

 .(112ص  -22)زيادة وزن القماش وسمك القماش وتعزيز خاصية الدفئ 
  القدرة عمى إنتاج قماش يختمف لون وجيو عن ظيره من حيث المون والمظيرية لمتركيب النسجى وأمكانية إنتاج

 .تين مع بعضيم البعضتصميمات متعددة من تبادل الطبق

 
 ( يوضح قماش مزدوج عمى ىيئة أقالم أفقية بطريقة التبادل 3صورة ) 

 التماسك في االنسجة المزدوجة: 1-2-3
التماسك في االقمشة المزدوجة ىو عبارة عن التصاق القماشتين بعضيما ببعض ليصيرا قماشة واحدة ال يمكن 

  بعدة طرق وأىم ىذه الطرق ىي: انفصاليما ويتم عمل التماسك بين القماشتين
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 التماسك من السدى   -
 التماسك من المحمة  -
 التماسك من السدى والمحمة  -
 تبادل أقمشة الوجو والظير معا  -
 التماسك باستخدام فتل أو لحمات حشو إضافية -

 أقمشة الدينيم:   1-3
يرتدييا البشر عمى ىذا النطاق سيظل البنطال الجينز األكثر انتشارا حول العالم ،فمن الصعب أن تجد مالبس 

في كتابو: لكن لماذا شيد الجينز ىذا االقبال  **الواسع عمى مستوى العالم ويحبونيا مثل البنطال الجينز ،ويتساءل ترينكا
عمى الشراء ؟ ويجيب: "ألن نسيج الدينيم يتغير ويصبح باىتًا بمرور الوقت ،ولكن ارتدائو بيذا الشكل يعكس طبيعة حياه 

 س " كما يبدو الجينز أيضا أكثر متانة وحداثة.النا

 الخواص الوظيفية ألقمشة الدينيم:  1-3-1
يمكن أن تحدد خواص األداء الوظيفي ألقمشة الدينيم والتعبير عنيا بواسطة الخواص التي يتم قياسيا معمميا ، 

وعة أخرى من الخواص، كما أن فتعتمد قوة األقمشة عمى خواص المتانة والتمزق ومقاومة االنفجار باإلضافة  إلى مجم
خواص مقاومة االحتكاك ومقاومة الثني تؤثر عمى العمر اإلستيالكى لؤلقمشة ، وكذلك خواص مقاومة التجعد والصالبة 
وثبات االبعاد تحدد إمكانية العناية بيا ، ويتم التعبير عن الراحة بخواص نفاذية اليواء وأمتصاص الرطوبة التي تعتبر 

سية لتنظيم درجة حرارة الجسم والتحكم فييا )ويمكن القول أن مالبس الدينيم مقبولة إذا كانت تفي باحتياجات الوسيمة الرئي
 المستيمك( . 

 الخواص الجمالية ألقمشة الدينيم:  1-3-2
ولكى يالئم المنسوج وظيفتو الجمالية يتطمب توافر فيو بعض الخواص الضرورية لممظير الجمالي ليا من قدرة 

شة عمى استرجاع الكرمشة والممعان وزىاء األلوان سواء الناتجة من استخدام تراكيب نسجيو بعدات مختمفة أو األقم
باستخدام لحمات وخامات مختمفة األلوان والتخانات،وقد تميزت أقمشة الدينم عن غيرىا في األحتفاظ بالرونق ولون الصبغة 

 الزرقاء الراسخة في ذىن المستيمك.

  Denim Fabric Production Process:إنتاج أقمشة الدينيم مراحل   1-3-3
يتم تحضير خيوط السداء )الطولية ( المستخدمة في إنتاج أقمشة الدينيم بطريقة فريدة تختمف عن االقمشة 

 المنسوجة بالطرق التقميدية ، وتمر الخيوط بمجموعو من خطوات المعالجة والتحضير قبل وضعيا عمى نول النسيج. 
 كل االتي يوضح تسمسل العمميات االنتاجية إلنتاج قماش الدينيم ، والذى تم من خالليا إنتاج عينات البحث.والش

 
 

_________________________________________ 
 باول ترينكا مؤلف كتاب "الدينم من رعاة البقر إلى كاتواكس"ترينكا: 
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 قماش الدينيم (  يوضح تسمسل العمميات األنتاجية ألنتاج2شكل )

 التجربة العممية لمبحث: 2
 : تم انتاج القماش الجينز عمى ماكينات    

- Ring Spinning with Carded Machine. 
- Indigo Rope Dying process. 
- Picanol Optimax Loom (Rapier weaving machine). 

 الخامات المستخدمة: 2-1
  إنجميزي. 20/1%  مسرح  نمرة 100سداء قطن 
 إنجميزي. 14/1ت بخامات مختمفة كما ىو مبين في الجدول التالي وبنمرة لحما 

 ( مواصفات العينات البحثية محل الدراسة1جدول )
 مسمسل نوع الخامة التركيب النسجي

 الوجـــــــــــو الظيـــــــــر الوجـــــــــــو الظيـــــــــر العينة

 2/2مبرد 
 

 4أطمس 
 

 1 فسكوز قطن
 2 فسكوز ر/ ليكرابوليست
 3 قطن قطن

 
 1/1ساده 
 

 3/1مبرد 
 

 4 فسكوز قطن
 5 فسكوز بوليستر/ ليكرا

 6 قطن قطن

 3/1مبرد 
 

 2/2مبرد 
 

 7 فسكوز قطن
 8 فسكوز بوليستر/ ليكرا

 9 قطن قطن
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 مواصفة ماكينة النسيج المستخدمة: 2-2
 ( .  Pıcanol Optımax-R 4ن الجيتين )نوع الماكينة المستخدمة:  بيكانول رابير مرن م -
 ( .88باب / سم )مشط  8.8نوع المشط المستخدم: عده المشط  -
 فتل / باب.  4التطريح  المستخدم:  -
 سم  181عرض السداء بالمشط المستخدم:  -
 فتمو / سم . 35.2عدد فتل السم:  -
 لحمة / سم . 30عدد لحمات السم:  -
 لمبحر (. 6300ل & لمبراس 72فتمو ) 6372عدد فتل السداء: -

 التراكيب النسجية المستخدمة: 2-3
( تتبةادل فةي طبقتةى  1/1سةادة  – 3/1مبةرد  – 4أطمةس  – 2/2تم أستخدام أربعةة تراكيةب نسةجية بسةيطة )مبةرد 

( مةةع اسةةتخدام نةةوع تماسةةك مةةن السةةداء 1الوجةةو والظيةةر حسةةب التصةةميم الموضةةوع لمعينةةات وكمةةا ىةةو موضةةح بالجةةدول رقةةم )
 ماسك بين الطبقتين كما ىو موضح باألشكال األتية: ألحداث الت
 

 
لمظير باستخدام أسموب التماسك من السداء والذى تم استخدامو في  2/2لموجو مبرد  4( باستخدام أطمس 1( يوضح التصميم رقم )3شكل  )

 ( . 3 - 2 - 1 (إنتاج العينات رقم 
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لمظير باستخدام أسموب التماسك من السداء والذى تم استخدامو في  1/1وجو وساده لم 3/1( باستخدام مبرد2( يوضح التصميم رقم )4شكل )

 ( .6 - 5 -4إنتاج العينات رقم ) 
 

 
لمظير باستخدام أسموب التماسك من السداء والذى تم  3/1لموجو ومبرد  2/2( باستخدام مبرد3( يوضح التصميم رقم )5شكل )

 ( . 9 -8 - 7استخدامو في إنتاج العينات رقم )
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 االختبارات المعممية التي تم إجراؤىا عمى األقمشة المنتجة تحت البحث:  2-4
 ( يوضح االختبارات المعممية التي تم إجراؤىا عمى األقمشة المنتجة 2جدول )

 Test Method اسم اإلختبار اسم اإلختبار 

 WEIGHT TESTER ASTM D3766 (2)جم الوزن قبل الغسيل

 TENSILE STRENGTH TESTER ASTM D5030 )كجم(جاة السداءقوة الشد في ات

 TENSILE STRENGTH TESTER ASTM D5030 )كجم(قوة الشد في اتجاة المحمة

 TEAR STRENGTH TESTER ASTM D1424 )جم(قوة التمزق في اتجاة السداء

 TEAR STRENGTH TESTER ASTM D1424 )جم(قوة التمزق في اتجاة المحمة

 MARTINDALE ABRASION )تكورات وبرية (التوبير عدد لفاتنسبة 

TESTER 
ASTM D3512 

 JECLOCK THICKNESS سمك القماش )بالممى(

DEGITAL 
ASTM D1777 

جميع االختبارات المعممية تمت في الظروف القياسية تبعا لممواصفات االمريكية لمخامات والقياسةات بمعامةل الشةركة التركيةة 
درجةة  20بالمنطقةة الحةرة بةدمياط ، حيةث كانةت درجةة الحةرارة داخةل المعمةل    DNMوصةباغة المنسةوجات لمغزل والنسةيج 

 درجة مئوية . 2(-)+ 65درجة مئوية ونسبة الرطوبة المئوية  2(-مئوية )+

 النتائج والمناقشة:  -3
 ( يوضح نتائج اختبار بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينات البحث3جدول )

 
 
استخدام بيانات الجدول السابق، تم دراسة تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية ب

 لمعينات محل الدراسة والتي جاءت عمى النحو التالي:
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( لعينات 2: تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى خاصية وزن المتر المربع قبل الغسيل )جم/م3-1
 ث:البح

 
 (2( نتائج قياسات وزن المتر المربع لمعينات محل الدراسة )جم6شكل )

 
لمظيةر  1/1لموجو وسةادة  3/1( بتركيب نسجي مبرد 5(  يتضح أن العينة رقم )6(  والشكل رقم )3من الجدول )
 سبتًا لآلتي:لمظير قد حققت أعمى قياسات لموزن وذلك ن 14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا  14/1وبخامو  لحمو فسكوز 

الميكةةرا عةةن غيةةرة مةةن الخيةةوط العاديةةة والةةذى يعمةةل عمةةى دمةةج خيةةوط السةةداء مةةع  زيةةادة مقةةدار التشةةريب لمخةةيط البوليسةةتر -
 بعضيا في وحدة القياس.

والةةذى يعمةةل عمةةى زيةةادة نسةةبة تشةةريب السةةداء والمحمةةة فةةي وحةةدة القيةةاس والةةذى يةةؤثر  1/1التركيةةب النسةةجي لمظيةةر سةةادة  -
 وزن المتر المربع لمقماش. بدورة عمى 

 14/1لمظيةر وبخامةو  لحمةو فسةكوز  3/1لموجةو ومبةرد  2/2( بتركيةب نسةجي مبةرد 8كما يتضح أن العينةة رقةم )
 لمظير قد حققت أيضًا أعمى قياسات لموزن وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا 

رة مةةن الخيةةوط العاديةةة والةةذى يعمةةل عمةةى دمةةج خيةةوط السةةداء مةةع لزيةةادة مقةةدار التشةةريب لمخةةيط البوليسةةتر الميكةةرا عةةن غيةة- 
 بعضيا في وحدة القياس.

والةذى يعمةل عمةى دمةج وأحكةام خيةوط السةداء والمحمةة فةي وحةدة القيةاس والةذى يةؤثر بةدورة  2/2تركيب نسيج الوجو مبرد  -
 عمى وزن المتر المربع لمقماش. 
لموجةو  14/1لمظيةر وبخامةو لحمةو فسةكوز  3/1لموجو ومبةرد 2/2( بتركيب نسجي مبرد 7ويتضح أن العينة رقم )

 لمظير قد حققت أقل قياسات لموزن وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1وقطن 
 الستخدام خيوط لحمات عادية لنسيجي الوجو والظير والتي ال تحتوى عمى خيوط ليكرا تعمل عمى زيادة نسبة التشريب . -
ى يحتوى عمى أقةل نسةبو تعاشةقات بةين الخيةوط وبعضةيا والةذى تةؤثر تةأثيرًا طرديةًا والذ 3/1لنسيج الظير المستخدم مبرد  -

 عمى نسبة التشريب وأيضًا تعمل عمى تقميل وزن المتر المربع فى وحدة القياس . 
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: تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى خاصية قوة الشد في أتجاه السداء )كجم/نيوتن( 3-2ً
 لعينات البحث:

 
 ( نتائج قياسات قوة الشد في أتجاه السداء لمعينات محل الدراسة )كجم(7) شكل

لمظير وبخامو   2/2لموجو ومبرد 4( بتركيب نسجي أطمس 1( يتضح أن العينة رقم )7(  والشكل )3من الجدول )
 سبتًا لآلتي: لمظير قد حققت أعمى قياسات لقوة الشد في أتجاه السداء وذلك ن 14/1لموجو وقطن  14/1لحمو فسكوز 

الةذى يحتةوى عمةى أقةل نسةبو تعاشةقات لمخيةوط  ممةا يعمةل عمةى تقميةل اإلجيةاد الميكةانيكى  4لتركيب نسيج الوجةو أطمةس  -
 لفتح النفس عمى خيوط السداء وذلك لثبات حركة الدرق عدد من الحدفات فى النسيج االطمس عن غيرة من االنسجة.

 ا من نوع خامات المحمة عمى قوة الشد فى أتجاه السداء.أن تأثير التركيب النسجى أكثر تأثير  -
 14/1لمظيةر وبخامةو  لحمةو فسةكوز  1/1لموجةو وسةادة  3/1( بتركيةب نسةجي مبةرد 5كما يتضح أن العينة رقةم )

 لمظير قد حققت أقل قياسات لقوة الشد في أتجاه السداء وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا 
الةذي يعمةل عمةى إجيةاد خيةوط السةداء بفعةل حركةة الةدرق المتبادلةة فةى  1/1اشقات لتركيب نسيج الظيةر سةادة لكثرة التع  -

 كل حدفة لتكوين النفس مما يؤثر سمبيًاعمى قوة شد خيوط السداء . 

لعينات  )كجم/نيوتن(: تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى خاصية قوة الشد في أتجاه المحمة 3-3
 البحث:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نتائج قياسات قوة الشد في أتجاه المحمة لمعينات محل الدراسة )كجم(8شكل )
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لمظير  3/1لموجو ومبرد  2/2( بتركيب نسجي مبرد 8( يتضح أن العينة رقم )8( والشكل )3من الجدول )
شد في أتجاه المحمة وذلك لمظير قد حققت أعمى قياسات لقوة ال 14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا  14/1وبخامو لحمو فسكوز 

 نسبتًا لآلتي: 
وذلك نسبتا لمحمات خيط البوليستر الميكرا المستخدم لنسيج الظير والذى يمتاز بالمتانة العالية وتحمل قوة الشد عن   -

 غيرة من الخامات االخرى.
 14/1قطن  لمظير وبخامو  لحمو 1/1لموجو وسادة  3/1( بتركيب نسجي مبرد 6كما يتضح أن العينة رقم )

 لمظير قد حققت أقل قياسات لقوة الشد في أتجاه المحمة وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1لموجو وقطن 
% لنسيج الوجو والظير وبالمقارنة مع المحمات البوليستر تحقق خامة القطن أقل المعدالت 100الستخدام لحمات قطن  -

 لقوة الشد بالنسبة لمخيوط الصناعية.
 ع الخامة أكثر تأثيرا من نوع التركيب النسجى عمى قوة الشد فى أتجاه المحمة.يالحظ أن تأثير نو  -
 
: تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى خاصية مقاومة التمزق في أتجاه السداء )جم/نيوتن( 3-4ً

 لعينات البحث:

 
 ( نتائج قياسات قوة التمزق في أتجاه السداء لمعينات محل الدراسة )جم(9شكل )

لمظير  1/1لموجو وسادة  3/1( بتركيب نسجي مبرد 5( يتضح أن العينة رقم )9(  والشكل رقم )3الجدول )من 
لمظير قد حققت أعمى القياسات لمقاومة التمزق في أتجاه  14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا  14/1وبخامو  لحمو فسكوز 

 السداء وذلك نسبتًا لآلتي:
لمخيط البوليستر الميكرا عن غيرة من الخيوط العادية والذى يعمل عمى دمج خيوط  وذلك نسبتًا لزيادة مقدار التشريب -

 السداء مع بعضيا في وحدة القياس.
الذى يحتوى عمى نسبة تعاشقات قميمو ونسيج الظير 3/1نظرا لفروق التعاشقات والفراغات البينية بين نسيج الوجو مبرد -

 رة ) والتى تعمل عمى تشتيت قوى الشد عند أحداث التمزق بالعينة(.الذى يحتوى عمى نسبة تعاشقات كثي 1/1ساده 
لموجو  14/1لمظير وبخامو لحمو قطن  2/2لموجو ومبرد 4( بتركيب نسجي أطمس 3كما يتضح أن العينة رقم )

 لمظير قد حققت أقل القياسات لمقاومة التمزق في أتجاه السداء وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1وقطن 
% لنسيج الوجو والظير بدون خمط ليكرا لتكون خيوط السداء فى وحدة القياس 100الستخدام لحمات قطن  وذلك نسبتاً  -

 أقل من العينات المخموطة بمحمات ليكرا.
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: تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى خاصية مقاومة التمزق في أتجاه المحمة)جم/نيوتن( 3-5
 لعينات البحث:
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 ( نتائج قياسات قوة التمزق في أتجاه المحمة لمعينات محل الدراسة )جم(10شكل ) 

لمظيةر  2/2لموجةو ومبةرد 4( بتركيةب نسةجي اطمةس 2( يتضةح أن العينةة رقةم )10(  والشكل رقةم )3من الجدول )
مة التمةزق فةي أتجةاه المحمةة لمظير قد حققت أعمى قراءات لمقاو  14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا  14/1وبخامو  لحمو فسكوز 

 وذلك نسبتًا لآلتي:
لخيط  المحمة البوليستر المسةتخدم لنسةيج الظيةر ذو الدرجةة العاليةة فةي تحمةل اإلجيةادات عةن غيةرة مةن الخامةات وأيضةا  -

 خيط الميكرا الذى يقوم بدورة بالتمدد ليعوض القوة المؤثرة عمى القماش .
لمظيةر الةذى اليحتةوى عمةى درجةة تعاشةقات كثيةرة ولكةن يالحةظ أن نةوع  2/2بةرد لموجةو وم 4لتركيب نسةيج الوجةو أطمةس  -

 الخامة كان مؤثرًا لدرجة أكبر من تأثير التركيب النسجى عمى قوة التمزق فى اتجاه المحمة . 
لموجةو  14/1لمظير وبخامو  لحمو قطةن  2/2لموجو ومبرد 4( بتركيب نسجي أطمس 3كما يتضح أن العينة رقم )

 لمظير قد حققت أقل قراءات لمقاومة التمزق في أتجاه السداء وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1وقطن 
% والتى ال تحتوى عمى أى نسب خمط ليكرا او خامات صناعية تعمل عمى زيادة 100لحمات نسيج الوجو والظير قطن  -

 معدل متانة الخيوط لمقطع.
 ركيب النسجى عمى قوة التمزق فى اتجاه المحمة.يالحظ أن تأثير نوع الخامة أكثر تأثيرا من نوع الت -
 
لفة )تكورات وبرية (  25000: تأثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى نسبة التوبير عند 3-6

 لعينات البحث:
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 لفو )تكورات وبرية( لمعينات محل الدراسة25000( نتائج قياسات نسبة التوبير عند11شكل )
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لمظيةةر  3/1لموجةةو ومبةةرد  2/2( ( بتركيةةب نسةةجي مبةةرد 7( يتبةةين أن العينةةة رقةةم )11(  والشةةكل )3ن الجةةدول )مةة
 لمظير حققت أقل نسبتًا لمتوبير أي أعمى مقاومة لمتوبير وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1قطن  –لموجو  14/1وبخامة فسكوز 

مسةةتمرة واليحتةةوى عمةةى درجةةة تشةةعير كبيةةرة والةةذى يمتةةاز  لخةةيط الفسةةكوز المسةةتخدم بنسةةيج الوجةةو والمنةةتج مةةن شةةعيرات  -
 بمقاومة التوبير عن غيرة من الخامات.

% لتكةون خيةوط السةداء المجيةزة 50والةذى يحقةق نسةبة ظيةور لخيةوط السةداء والمحمةة  2/2ونسيج الوجو المستخدم مبرد  -
التةةى تعمةةل عمةةى مقاومةةة التةةوبير بنسةةبة أكبةةر مةةن بالتقويةةة الصةةناعية أكثةةر مقاومتةةًا لمتةةوبير مةةع لحمةةات الفسةةكوز المسةةتمرة 

 الخامات االخرى  .  
 –لموجةو  14/1لمظيةر وبخامةة قطةن  3/1لموجةو ومبةرد  2/2( بتركيب نسجي مبةرد 9كما يتضح أن العينة رقم ) 

 لمظير قد حققت أعمى نسبتًا لمتوبير أي أقل مقاومة لمتوبير وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1قطن ابيض 
% لنسةيج الوجةو والظيةر ومةن المسةمم بةو أن خامةة القطةن مةن األليةاف الطبيعيةة 100بتًا الستخدام لحمات قطةن وذلك نس -

التي تعد من أضعف الخامات مقاومتًا لمتوبير)بل تستخدم كميزة إلنتةاج أقمشةة قطنيةة ذات تةأثير تةوبير مثةل أقمشةة الكسةتور 
 بعد معالجتيا وتجييزىا (.

% لتكةةون خيةةوط السةةداء 50والةةذى يحقةةق نسةةبة ظيةةور لخيةةوط السةةداء والمحمةةة  2/2خدم مبةةرد مةةع أن نسةةيج الوجةةو المسةةت -
% والتةةةى تمتةةةاز بدرجةةةة التشةةةعير 100المجيةةةزة بالتقويةةةة الصةةةناعية أكثةةةر مقاومتةةةًا لمتةةةوبير ، لكةةةن لحمةةةات القطةةةن المسةةةتخدمة 

 العالية تجعميا أقل مقاومتا لمتوبير بالمقارنة مع الخامات االخرى . 

 أثير نوع الخامة والتركيب النسجى عمى خاصية سمك القماش )بالممي ( لعينات البحث:: ت3-7
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 ( نتائج قياسات سمك القماش بالممي لمعينات محل الدراسة12شكل ) 

مظيةةةر ل 3/1لموجةةو ومبةةرد  2/2( بتركيةةب نسةةجي مبةةرد 9( يتبةةين أن العينةةة رقةةةم )12(  والشةةكل )3مةةن الجةةدول )
 لمظير قد حققت أعمى قيم لسمك القماش بالممي وذلك نسبتًا لآلتي: 14/1قطن  –لموجو  14/1وبخامة قطن 

لخيط المحمو القطن العادي المستخدم لنسيجى الوجو والظير والغير مخموط بأي نسبة ليكرا والذى يحتفظ بشةكمو الةدائرى   -
التعاشةقات ويةؤثر عمةى سةمك القمةاش أيضةًا ، ولكةن يةأتي تةأثير التركيةب حتى بعةد أتمةام عمميةة النسةيج ممةا يزيةد مةن أرتفةاع 

 النسجى أقوى من تأثير خامات المحمو.
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الةةةذى ال يحتةةوى عمةةةى تعاشةةقات كثيةةرة بةةةين الخيةةوط والمحمةةةات  3/1ونسةةةيج الظيةةر مبةةرد 2/2لتركيةةب نسةةيج الوجةةةو مبةةرد  -
زيةادة سةمك القمةاش بالمقارنةة مةع النسةيج السةادة الةذى يعمةل  ليتواجد فراغات ىواء بين الطبقتين والتشييفات التةي تعمةل عمةى

 عمى تقميل سمك القماش لعدم وجود تشييفات عمى سطح المنسوج .  
 

 14/1لمظيةةر وبخامةةو لحمةةو فسةةكوز  1/1لموجةةو وسةةادة  3/1( بتركيةةب نسةةجي مبةةرد 5كمةةا يتضةةح أن العينةةة رقةةم )
 لسمك القماش بالممي وذلك نسبتًا لآلتي: لمظير قد حققت أقل قيم 14/1لموجو وبوليستر/ ليكرا 

خيةةوط المحمةةات المسةةتخدمة فةةى كةةال الةةوجيين مةةن بوليسةةتر ليكةةرا لموجةةو وفسةةكوز لمظيةةر وتمةةك الخامةةات تمتةةاز بالمرونةةة  -
 واالنسدالية العالية التى تؤثر عمى سمك القماش لتصل الى أقل معدل ليا من السمك بالمقارنة مع خامات القطن العادية .

لمظيةةةر حقةةةق أقةةةل قةةةيم لسةةةمك القمةةةاش نسةةةبتأ لكثةةةرة التعاشةةةقات النسةةةجية بالمقارنةةةة مةةةع النسةةةيج المبةةةرد  1/1النسةةةيج السةةةادة  -
واالطمس أي أن قمة التعاشقات لمتركيب تعمل عمى زيادة سمك القماش ،حيث أن امتداد التشييف يرتفع إلى أعمى عند نقطة 

 دائري الشكل مما يزيد من سمك القماش. التقاطع وبالتالي يظل قطر الخيوط إلى حد ما 

 :: تقييم الجودة الكمية لمخواص ألقمشة العينة البحثية3-8
 ( نستخمص ما يمى:13( والشكل الردارى رقم )4من الجدول التالي رقم )

 لموجةةةو و 14/1لمظيةةر باسةةةتخدام خامةةة فسةةةكوز  3/1لموجةةو ومبةةةرد 2/2( ذو التركيةةةب النسةةجى مبةةةرد 8جةةاءت العينةةةة رقةةم )
لموجةةو والتركيةةب سةةاده  3/1( ذو مبةةرد 6%( ، وجةةاءت العينةةة رقةةم )94.67بوليسةةتر/ليكرا لمظيةةر األفضةةل بمعامةةل جةةودة )

 %(.76.69لمظير األقل بمعامل جودة ) 14/1لموجو وقطن  14/1لمظير باستخدام خامة قطن  1/1
 

 لدراسة( يوضح تقييم الجودة الكمية لمخواص ألقمشة العينة البحثية محل ا4جدول )
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 ( الخريطة الردارية لخواص العينات محل الدراسة13شكل )

 
 : ممخص النتائج:3-9

من خالل الدراسات النظرية لمبحث والوصف والتحميل لمتجارب العممية لمعينات البحثية ومن خالل متغيرات البحث 
 ى النتائج التالية:األساسية وىى نوع الخامات والتراكيب النسجية ألنسجة المزدوجة تم التوصل إل

لقد أعطت خامة المحمة البوليستر المخموطة بالميكرا أعمى قيمة بالنسبة لوزن المتر المربع وذلك نسبتُا لزيادة  -
مقدار التشريب لمخيط البوليستر الميكرا عن غيرة من الخيوط العادية ، مما يعمل عمى زيادة وزن القماش 

 دفيء لؤلقمشة الشتوية.والذى يؤثر إيجابيا عمى مقدار خاصية ال
الذى يعمل عمى زيادة نسبة تشريب السداء والمحمة في وحدة القياس قد  1/1التركيب النسجي لمظير سادة و

 أثر بدورة عمى وزن المتر المربع لمقماش. 
الذى يحتوى عمى أقل نسبو تعاشقات لمخيوط أعمى معدل لقياسات  4وقد حقق تركيب نسيج الوجو أطمس  -

ى اتجاه السداء نسبتًا لمتقميل فى معدل اإلجياد الميكانيكى لفتح النفس عمى خيوط السداء وذلك قوة الشد ف
 بثبات حركة الدرق عدد من الحدفات فى النسيج االطمس عن غيرة من االنسجة.

كما لوحظ عند القيام باختبار قوة الشد فى أتجاه المحمة أن العينات البحثية المنتجة باستخدام لحمات  -
وليستر الميكرا أعطت أعمى قيم وذلك نسبتا لخامة البوليستر العالية المقاومة لمشد ، بينما أعطت العينات الب

 % أقل القيم لمقاومة الشدفى اتجاه المحمة.100المنتجة من خيوط ولحمات قطنية 
لزيادة مقدار  وأعطى الخيط البوليستر الميكرا أعمى القيم فى مقاومة التمزق فى اتجاه السداء وذلك نسبتاً  -

التشريب لمخيط البوليستر الميكرا عن غيرة من الخيوط العادية والذى يعمل عمى دمج خيوط السداء مع 
 بعضيا في وحدة القياس.
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كما حققت لحمات البوليستر المخموطة  بالميكرا والتى تمتاز بالدرجة العالية في تحمل اإلجيادات ، وخيط  -
د ليعوض القوة المؤثرة عمى القماش قد حقق أعمى مقاومتًا لقوة التمزق فى أتجاه الميكرا الذى يقوم بدورة بالتمد

 المحمة.
% لتكون خيوط السداء 50المستخدم لنسيج الوجو نسبة ظيور لخيوط السداء والمحمة  2/2وقد حقق مبرد  -

حظ عند استخدام المجيزة بالتقوية الصناعية التى تتميز بمقاومة االجيادات وتقميل نسبة التوبير، وقد لو 
% وذلك لنسبة التشعير 100لحمات الفسكوز المستمرة كانت نسبة التوبير أقل من استخدام لحمات قطن 

 العالية المتواجدة فى القطن عن غيرىا من الخامات المستخدمو بعينات البحث .  
اش بينما أعطى لمظير أقل قيمة لسمك القم 1/1لموجو وسادة  3/1وأعطى التركيب النسجى المزدوج مبرد -

لمظير أعمى قيمة لسمك القماش ، وذلك لقمة التعاشقات النسجية  3/1لموجو ومبرد 2/2التركيب النسجى مبرد
فتعمو التشيفات الى سطح لمنسوج لتعمل عمى زيادة  3/1ومبرد  2/2الموجودة بالتركيب النسجى  لمبرد 

 سمك القماش.

 : التوصيات :10 -3
و الوجو والظير ونوع التماسك لموصول إلى أفضل النتائج مما ينعكس عمى دراسة اختالف تراكيب نسجي -1

 الخوص الوظيفية والجمالية لؤلقمشة الدينيم .
 استخدام لحمات مختمفة الخامات والتى تعمل عمى تحسين الخواص الوظيفية والجمالية لؤلقمشة المنتجة. -2
طبقتين لمعمل عمى زيادة سمك ووزن أقمشة إنتاج عينات أخرى باستخدام لحمات حشو رخيصة الثمن بين ال -3

 الدينيم لتوفير خاصية الدفئ لؤلقمشة الشتوية.
إجراء المزيد من االختبارات العممية والمعممية عمى نوعيات متشابية من العينات النسجية تحت البحث لمتوصل  -4

 إلى تأثير متغيرات البحث عمى خواص أخرى لم تشمميا ىذة الدراسة.

 ية :المراجع العرب
 م . 2010"، منشأه المعارف باإلسكندرية  تكنولوجيا تجييز األقمشة القطنية"  أحمد فؤاد النجعاوى: .1
 م .2009" ، كمية االقتصاد المنزلي، منشأه دار المعارف ، جامعة المنوفية  عمم النسيج"  أشرف محمود ىاشم: .2
خواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة الجينز بما " تأثير اختالف معامل التغطية عمى ال سعدية عمر خميل ابراىيم: .3

 م .1995يالئم أدائيا الوظيفي كممبوسات "، رسالو ماجستير ، كميو الفنون التطبيقية ، جامعو حموان 
: " تأثير اختالف بعض التراكيب البنائية ألقمشو الحشو وتقنيات الحياكة عمى الخواص غاده عبد الفتاح عبد الرحمن .4

 م .2008مالية لمالبس السيدات " ، رسالو دكتوراه، كميو االقتصاد المنزلي ، جامعو المنوفية الوظيفية والج
: "إعداد قاعدة بيانات إلنتاج أقمشة الدينيم )الجينز( لمتنبؤ بمدى تحمميا لعمميات محسن فييم احمد أبو يوسف .5

 م .2011ية ، جامعة حموان التجييز الميكانيكي والكيمائي" ، رسالة ماجستير ، كمية الفنون التطبيق
 م .2002"، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع   تكنولوجيا األلياف الصناعية" محمد أسماعيل عمر: .6
" ، كمية الفنون التطبيقية ، جامعة المنصورة ، عامر لمطباعو والنشر  خامات النسيج"  محمد جمال عبدالغفور: .7

 م .2006
 م .2013ابع النوبار ،  العبور " ، مط خامات النسيج" محمد صبرى: .8
 م.2015" ، جامعو اليرموك، مطابع القدس ، خامات وتقنيات النسيج والمالبس"  محمد متولى عامر: .9

 م . 1997" ، دار الفكرالعربى  ، الطبعة االولى  التراكيب النسيجية المتطورة:" مصطفي مرسى زاىر .10
ل في االقمشة المزدوجة عمي بعض الخواص الطبيعية " أ ثر اختالف مساحات التبادمنار ماىر محمد حسن:  .11

 م .2013والميكانيكية لؤلقمشة" ، رسالو ماجستير،  كمية الفنون التطبيقية ، جامعة حموان 
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مقاعد السيارات  " االستفادة من التأثيرات المونية لنسيج المزدوج السادة في إنتاج أقمشة أغطيةىبة ميني غنايم:  .12
لزخارف اليندسية االسالمية "، رسالو ماجستير ، كمية الفنون التطبيقية ، جامعة دمياط بتصميمات مستمدة من ا

 م .2012
" تأثير بعض عوامل التركيب البنائي ألقمشة الدينيم المصبوغة باإلنديجو عمى درجة المون  وسيم نصحى ميوس: .13

 م.2015التطبيقية ، جامعة دمياط وبعض الخواص الميكانيكية والفيزيائية " ، رسالو ماجستير ، كمية الفنون 
" االستفادة من عوادم الخيوط في انتاج أقمشة مفروشات ذات تأثيرات نسجيو جمالية "، والء محمد حامد البيمي:  .14

 م.2005رسالو ماجستير ، كمية الفنون التطبيقية ، جامعة حموان
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