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 -:المستخلص

ش  من قطاعات إنتاج األقمشة ؛ لما لها من اً تمثل قطاعاً عريضف ( ؛ حيث إنها لقد زادت الحاجة في اآلونة األخيرة لألقمشة الوبرية ) المنا

 أهميه كبيرة ومتميزة في تغطية العديد من األبعاد االستخدامية لدى المستهلك .

وغزل  نسةةيج األرةةةية لألقمشةةة الوبرية  باسةةلوا الغزل الحلقىفى المسةةتخدمة مزوية الخيوط ال دراسةةة المقارنةبينلذلك يهدف البحث إلى 

لما له من مواصةةةةةفات تجعله ذو قيمة وأهمية كبيرة بين االنوار األخرى واالسةةةةةالي  األخرى من أسةةةةةالي  الغزل المختلفه  الطرف المفتوح

فى األرةية  لنسيجوبإستخدام قوى ةم مختلفة وكذلك عدد حدفات مختلفة فى وحدة القياس وتاثير هذة المتغيرات على الخواص الميكانيكة 

وار من األقمشةةةةة مثل قوة الشةةةةد واألنكمان وهما من الصةةةةفات الواج  توافرها بشةةةةد  بنسةةةة   فائقة فى هذ  األقمشةةةةة لما لها من هذة االن

 إستخدامات يومية وتكرارية .

للوصةةول إلى  وغزل الطرف المفتوح من خيوط مزوية باسةةلوا الغزل الحلقى من السةةدا  وكذلك أيضةةا أنتاج أقمشةةة وبرية باسةةلوا الوبرة

 .األقمشة الوبرية المناشف لمستخدمة ألنتاج عدد حدفات فى وحدة القياس وأيضا قوة الضم ا فضلأ

  -:وقد توصل البحث إلى

 إمكانية إستخدام خيوط غزل الطرف المفتوح فى األقمشة الوبرية لتميزها بتكليفتها القليلة مقارنة باسلوا الغزل الحلقى  -

 فى وحدة القياس وقوة الضم المستخدمة وبين قوة الشد واإلنكمان فى األقمشة الوبرية .يوجد عالقة إحصائية بين عدد الحدفات  -
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Abstract 
The need has recently increased for the land-based fabrics (towels), as they represent a broad sector of textile production sectors, 

which are of great importance and distinctive in covering many of the dimensions used by consumers. 

The research is therefore aimed at studying the comparison of the filament threads used in the terrestrial fabric of the Earth's 

fabrics with the style of the ring yarn and the spinning of the party open to its specifications that make it valuable and significant 

among other species and other methods of different yarn and using different combine forces Also, the number of different units 

in the unit of measurement and the effect of these variables on mechanical properties of the Earth's fabric in these types of fabrics, 

such as the power tightening and contraction are highly available qualities in these fabrics due to their daily and iterative uses. 

As well as the production of fabrics and land in the way of the asphalt from a thread of yarn in the style of the loop and the open 

side yarn to reach the best number of units in the unit of measure and also the combined force used to produce fabrics and towels. 

The search has reached:- 

-the possibility of using the open-end yarn threads in the ground fabrics to characterize them with a few, compared to the style 

of the ring yarn 

-There is a statistical correlation between the number of units in the unit of measurement and the force of annexation used and 

the strength of the tensile and shrinking of the land fabrics. 
 

 -: المقدمة

 من قطاعات إنتاج األقمشةةة ؛ لما اً لقد زادت الحاجة في اآلونة األخيرة لألقمشةةة الوبرية ) المناشةةف ( ؛ حيث إنها تمثل قطاعاً عريضةةً        

 تغطية العديد من األبعاد االستخدامية لدى المستهلك . لها من أهميه كبيرة ومتميزة في

مما يؤكد على تحقيق البعد , تتميز األقمشةةةة الوبرية عن سةةةائر األقمشةةةة المنسةةةوجة بقدرتها على إبراز وإلهار البعد الثالث للمنسةةةوج        

 األرةية وهى المكون األساسى لهذ  المنسوجات . الوليفى لهذ  األنوار من األقمشة عن طريق نسيج الوبرة التى تكون عمودية على نسيج

قاً ن حيث إنها من أكثر الخامات التى تحقق المتطلبات       فة بخامة القطن ارتباطاً وثي بانواعها المختل قد ارتبط إنتاج أقمشةةةةةةةة التجفيف  ل

ة مناسةةبة لالحتكاب بالبشةةرة ن وأيضةةا تحملها الوليفية لهذ  األقمشةةة ن من امتصةةاص للسةةوائل ن الرطوبة ن المتانة عند البلل وخواص ملمسةةي

ب للكثير من اإلجهادات المختلفة في عمليات الغسيل واالستعمال اليومي المتكرر ن والثبات اللوني للصبغات مع الغسيل المتكرر ن واالحتكا

 عند االستخدام .

تجفيف لل استخدام الخامات القطنية هو الغال  بصورة كبيرة بالرغم من استخدام خامات كثيرة صناعية وتحويلية ن إال أنة في أقمشة ال     

 ؛ لذلك فالخيوط المستخدمة في هذ  األقمشة يج  أن تكون علي درجة عالية من الطبيعة السيلولوزية ؛ حتى تحقق الغرض المطلوا منها .

 مشكلة البحث

علي الرغم من وجود الدراسةةةةةةةات العلمية والتجارا العملية المتواجدة والخاصةةةةةةةة باألقمشةةةةةةةة الوبرية وبالخيوط      

المسةةتخدمة بها ؛ إال أنه مازالت تسةةتخدم الخيوط القطنية المزويلة المسةةتخدمة في سةةدا  األرةةةية باسةةلوا الغزل الحلقى 

مرتفعة للخيوط المغزولة على نلام الغزل الحلقى فان الدراسةةةةةة تتجه لألقمشةةةةةة الوبرية ن ونلراً للتكلفة اإلقتصةةةةةادية ال

رةةةية وإلى إى مدى يؤثر قوة الضةةم إلسةةتخدام الخيوط القطنية المزويلة المنتجة باسةةلوا غزل الطرف المفتوح كسةةدا  أ

 وعدد الحدفات فى إنتاج األقمشة الوبرية .
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 الفروض

 مردود اقتصادى . لهمفتوح ؛ استخدام الخيوط المزوية باسلوا غزل الطرف ال -1

 إستخدام قوة ةم مختلفة تؤثر على الخواص الميكنيكية لألقمشة الوبرية .  -2

 إستخدام عدد حدفات مختلفة فى وحدة القياس تؤثر على الخواص الطبيعية لألقمشة الوبرية . -3

 :األهمية
لخواص الطبيعية والميكانيكية المختلفة لألقمشةةةة الوصةةةول إلى أفضةةةل مواصةةةفة تنفيذية لألقمشةةةة الوبرية مع مراعا  الحفال على ا -1

 الوبريه .

لما الحصول على أقمشة وبرية باستخدام الخيوط المزوية ن باسلوا غزل الطرف المفتوح فى سدا  األرةية ن  -2

 . له من تكلفة أقتصادية منخفضة عن الخيوط المنتجة باسلوا الغزل الحلقى

 الهدف
 قوة الضم وعدد الحدفات فى وحدة القياس على األقمشة الوبرية )المناشف(.تقديم دراسة علمية لتاثير كل من  -1

أنتاج أقمشةةةةة وبرية باسةةةةلوا الوبرة من السةةةةدا  من خيوط مزوية باسةةةةلوا غزل الطرف المفتوح بافضةةةةل عدد حدفات فى وحدة  -2

 نيكية الواج  توافرها .على الخواص الطبيعية والميكا الحفالالقياس وأيضا قوة الضم المستخدمة ألنتاج الوبرة مع 

 -البحث : منهج

 يعتمد البحث علي المنهج التجريبي التحليلي .

 الدراسات السابقة :

 -خواص جودة تيلة القطن :

مازال القطن يحتل مركز الصةةدارة بين األلياف النسةةيجية المسةةتخدمة في صةةناعة المنسةةوجات ن ومن المعروف أن خواصةةه الكيميائية      

 ل . والفيزيائية تعطيه مميزات كبيرة للمنتج النهائي بجان  أبعاد الشعرة " الطول والقطر "ن والذي يجعلها خامة نسيجية ممتازة صالحة للغز

والنسةةبة بين الطول والقطر في شةةعيرات القطن تختلف كثيراً تبعاً لنور وصةةنف القطن ن وعلي ذلك فإن خواص الجودة هذ  تحدد قيمته      

 وسعر  علي أساس نور وصنف القطن ومنطقة زراعته . 

ا بداية من مربي القطن ومنتجيه والمشةةةةةةتغلين وعلي هذا فإن خواص جودة تيلة القطن تالقي اهتماماً كبيراً لتحسةةةةةةينها وتاكيدها وتقديره     

 (5-6)بتجارته وغزله وحتى المنتج النهائي .

 -الغزل الحلقى :

 الغزل الحلقى هو العملية التى تلى مرحلة البرم ن لذلك فهى المرحلة النهائية لتصنيع الخيوط ن وتعتبر هذ  العملية تكملة لما تقوم به     

خصةةةةةةلة األلياف ) المبرومة ( إلى نمرة الخيط المطلوا إعطا ها البرمات الالزمة التى تعمل على  ماكينات البرم ن حيث يتم سةةةةةةح 

ةةةةغط األلياف نحو بعضةةةها البعت فى اتجا  متعامد على محور الخيط المنتج مما يكسةةةبه متانة عالية ن وهذ  المتانة تتوقف على عدد 

جرام ن وبوبينات  150:40اتج على بوبينة الغزل ن والتى غالباً مايكون وزنها البرمات المعطاة للخيط ن ويتم لف ) تدوير الخيط ( الن

 (2)كجم وخالية تقريباً من عيوا الغزل .  2:1الغزل الناتجة يتم ترطيبها وإرسالها إلى قسم التدوير للحصول على عبوات كبيرة من 

  -نظرية الغزل الحلقى :

 ة جهاز السح  بعد مرور  على عدة دالئل للحركة تساعد على تحديد مسار  .يبدأ المبروم المغذى لماكينة الغزل فى تغذي 

  تقوم سةةلندرات السةةح  بعملية سةةح  لهذا المبروم عن طريق ةةةغط شةةعيرات المبروم فى المقطع العرةةةى له حسةة  نمرة

  الشةةةةعيرات الخيط المطلوبة وذلك عن طريق اختالف السةةةةرعات فى سةةةةلندرات السةةةةح  األمامية عن الخلفية ؛ فيتم سةةةةح

 وترتيبها فى اتجا  المحور الطولى للخيط .
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  تبدأ الشةةةعيرات فى الخروج من سةةةلندرات السةةةح  على شةةةكل مثلث ن ويسةةةمى بمثلث الغزل المتجه إلى الماردن الذى يحمل

لخيط عن الدبلة والحلقة ن وهما المسةةةةةةؤالن عن إعطا  البرمات الالزمة للخيط بدوران الماردن ن حيث يتم إعطا  البرمات ل

 طريق دوران الدبلة حول الحلقة ن وكل دورة للدبلة تعادل برمة للخيط .

  يتم إدارة الدبلة عن طريق دوران الماردن الذى يحمل بوبينة الغزل التى يتم رص الخيط عليها ن ويتم تحديد البرمات للخيط

 (4)بواسطة النسبة بين سرعة لفات الدبلة والسلندر األمامى . 

  -غزل الطرف المفتوح :

 . تفتيح شريط الكرد والسح  حتى درجة الشعيرة الواحدة 

 . نقل الشعيرات التى تم تفتيحها بواسطة الهوا  بعد انفصالها عن شريط التغذية 

 ( تكثيف الشعيرات فى علبة الغزل الدوار rotor حتى النمرة المطلوبة )(13.) 

 . إعطا  البرمات المطلوبة 

  (1)تدوير الخيط الناتج على بكرات مخروطية أو أسطوانية. 

وقد سةةةمي نلام غزل الطرف المفتوح بهذا االسةةةم ألن طرف الشةةةعيرات الذى يغذى الماكينة يسةةةح  ويفتح إلى درجة ينقطع فيها      

( فتتكون فجوة بين  rotorوار )( وذلك قبل تكثيفه فى علبة الغزل الدsliverاسةةةتمرار  ن وذلك بفصةةةل الشةةةعيرات عن شةةةريط التغذية )

الشةةةةةةعيرات المغذية والخيط المتكون وعلى ذلك فال يوجد اسةةةةةةتمرار للطرف المغذى كما هو الحال فى الغزل الحلقى ولذلك سةةةةةةميت 

 .(7)بالطرف المفتوح إشارة لهذا القطع الحادث فى مجرى سير الشعيرت 
 

  -زوى الخيوط:

تعنى التفاف أو برم وتتم عملية زوى الخيوط بعد تطبيقها باعطائها برمات يكثر أو يقل عددها فى كلمة زوى فى مصطلحات الغزل والنسيج 

 وحدة الطول حس  نور الخيوط وإستخدامها .

ونتيجةةة لهةةذا البرم )الزوى ( يقةةل طول الخيط المزوى عن طولةةه قبةةل الزوى )أى نمرة الخيط المزوى تختلف عن نمرة نفس الخيط وهو 

 نسبة هذا النقص فى الطول ( مطبق بمقدار 

 -األقمشة الوبرية :

تمثل األنسةةةةةةجة الوبرية قطاعاً عرةةةةةةةياً من قطاعات إنتاج األقمشةةةةةةة ن لما لها من أهمية فى تغطية العديد من األبعاد الفنية والجمالية      

العديد من نوعيات األنسةةةةةجة الشةةةةةائعة والمتداولة والخواص الطبيعية والميكانيكية للمنتج النهائي المتطلبة لدى المسةةةةةتهلك ن وهى تنفرد بين 

بنلريات تركيبها البنائي وقواعد تصةةةةةميمها واألسةةةةةالي  التقنية الخاصةةةةةة بإنتاجها والمتمثلة فى مراحل التصةةةةةنيع وكذلك األنوال واألجهزة 

راز وتاكيد االتجاهات الفنية والجمالية الخاصةةةةةة لتكوين الوبرة ن وتتميز األنسةةةةةجة الوبرية بين سةةةةةائر المنسةةةةةوجات بفاعليتها المتمثلة فى إب

والوليفية للبعد الثالث للقمان ن المتمثل فى السةةةةةمك والناشةةةةة  من تحقيق الملهرية الوبرية لهذ  النوعية من األقمشةةةةةة سةةةةةواً  كانت الوبرة 

 (11)ى والجمالى للمنتج الوبرى مقطوعة أوغير مقطوعة ن والذى يؤدى كٌل منها دوراً رئيسياً فى تحديد األبعاد وقواعد األدا  الوليف

 -مميزات األقمشة الوبرية من السداء :

  األقمشة الوبرية من السدا  ذات الكثافة الوبرية األقل فى الوحدة ) نفاذية أعلى ووزن أقل ( أسرر فى كفا ته االستخدامية فى

 الثالثة .التجفيف عن مثيلتها كثيفة العدد ن ومن ثم الوزن ن على مستوى وحدات التكوين 

  األقمشةةةة الوبرية من السةةةدا  والمنتجة بنلام التكوين الموج  أفضةةةل ملهراً من مثيالتها ن المنتجة بنلام التكوين السةةةال  ن

 نلراً لتعامد عراوى الوبرة على أرةية المنسوج وعدم تساقط الوبرة .

 ليونة وطراوة من مثيالتها المنتجة بنلام التكوين األقمشةةةة الوبرية من السةةةدا  المنتجة بنلام التكوين السةةةال  ن أكثر رخاوة و

 الحركى الموج  ؛ الحتفالها أكثر بكمية الهوا  الراكد بين العراوى والمسام ن ارتباطاً بمعدالت الشد الضبطى .
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 ان الحجمى ( ن األقمشة الوبرية من السدا  والمنتجة بنلام التكوين الحركى السال  ن أكثر انكماشاً فى أبعادها الثالثة )االنكم

شاكير ( بينما الموج  ألقمشة  عن مثيالتها المنتجة بالتكوين الحركى الموج  لذا يفضل إنتاجها ألقمشة التجفيف )الفوط والب

 .(8)الستائر والمفروشات الشتوية 

  -: التجارب العلمية

 -الخامات المستخدمة :

 خاصة بالبحث.تم إستخدام الياف القطن اليونانى لعمل التجارا النسيجية ل

 والجدول التالى يوةح خواص شعيرات القطن اليونانى المستخدم .

 القيمة الصفة م

 مم28.5 الطول 1

 %47 االنتلامية 2

 3.3 الدقة 3

 جم/تكس28 المتانة 4

 %4.8 العوادم 5

 200 النبس 6

 %88.89 نسبة النضج 7

 

النصر للغزل والنسيج بكفر الشيخ وتم غزل الخيوط المزوية باسلوا غزل الطرف غزل الخيوط المزوية باسلوا الغزل الحلقى بشركة وتم 

 المفتوح بشركة الشوربجى للغزل بمدينة العبور .
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  -: تجارب النسيج

 م

نمرة 

خيط 

 السدا 

نمرة 

خيط 

 الوبرة

نمرة 

 اللحمة
 نور الغزل للسدا 

عدد 

 الحدفات

التركي  

 النسجى

قوة الضم 

 إلحداث الوبرة

مساحة 

 العينة

 60*60  3سالل  2/1 15 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 1

 60*60 4سالل  3/1 15 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 2

 60*60 5سالل  4/1 15 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 3

 60*60  3سالل  2/1 18 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 4

 60*60 4سالل  3/1 18 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 5

 60*60 5سالل  4/1 18 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 6

 60*60  3سالل  2/1 21 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 7

 60*60 4سالل  3/1 21 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 8

 60*60 5سالل  4/1 21 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 9

 60*60  3سالل  2/1 15 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 10

 60*60 4سالل  3/1 15 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 11

 60*60 5سالل  4/1 15 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 12

 60*60  3سالل  2/1 18 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 13

 60*60 4سالل  3/1 18 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 14

 60*60 5سالل  4/1 18 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 15

 60*60  3سالل  2/1 21 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 16

 60*60 4سالل  3/1 21 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 17

 60*60 5سالل  4/1 21 غزل الطرف المفتوح 12/1 20/2 24/2 18
 

 .وتم عمل هذ  العينات فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 
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 النول المستخدم : مواصفة

 سوداكوما نور الماكينة 1

 اليابان بلد الصنع 2

 Zax1800 الموديل 3

 2009 سنة الصنع 4

 الهوا  وسيلة إمرار اللحمة 5

 سم260 عرض الماكينة 6

 4 عدد العروض على الماكينة 7

 الجاكارد طريقة فتح النفس 8

 Bouns نور جهاز الجاكارد 9

 2688 عدد الشناكل الكلى 10

 672 عدد الشناكل للفوطة الواحدة 11

 إلكترونى جهاز اختيار اللحمة 12

 4 عدد ألوان اللحمات 13

 700 أقصى سرعة للماكينة 14

 450 السرعة الفعلية للماكينة 15

 إلكترونى والرخو جهاز الطى 16

 كيلونيوتن4800 الشد على الخيوط 17

 إلكترونى نور السالل الخاص بالوبرة 18
 

 المواصفة التنفيذية على النول :

 سم 260 عرض السدا  على الماكينة 1

 فتلة 6032 عدد خيوط السدا  الكلى 2

 فتلة 3304 عدد خيوط سدا  األرةية 3

 فتلة 2728 عدد خيوط سدا  الوبرة 4

 باا / العرض 377 عددأبواا المشط للعرض الواحد 5

 باا 36 عدد أبواا المشط للبراسل 6

 باا 1518 عدد أبواا المشط الكلى 7

 باا / البوصة15 عدة المشط 8

 فتلة 1508 عدد الفتل الكلى للعرض الواحد 9

 سم 257 طول المشط 10

 سم255 المسافة بين الفالنشات للوبرة 11

 سم 260 المسافة بين الفالنشات لألرةية 12

 سم 60 عرض الفوطة 13

 فتلة 63 عدد فتل البوصة 14

 فتلة 24.8 عدد فتل ال سم 15

 24/2E نمرة البراسل 16

 24/2 نمرة األرةية 17

 20/2E نمرة الوبرة 18

 12/1E نمرة اللحمة 19

 فتلة 1 عدد الفتل فى النيرة 20

 فتلة 2 عدد الفتل فى الباا 21

 فتلة وبرة 2فتلة أرةية :  2 ترتي  اللقى 22
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 :القياسيةوتم عمل اإلختبارات اآلتية طبقا لمواصفات 

 .(10) 0833/2007طبقا لمواصفة الهيئة العاملة للمواصفات والجودة التشري    -1

 .1999لعام   EN ISO 13934-1 (12)قوة الشد   طبقاً لمواصفة األيزو -2

 .1999لعام   EN ISO 13934-1 (12)وزن المتر المربع  طبقاً لمواصفة األيزو -3

 . (9)1993 -1277األنكمان  طبقاً للمواصفات القياسية المصرية للفوط الوبرية  -4

 :النتائج والمناقشة

 م

نمرة 

خيط 

 السدا 

نمرة 

خيط 

 الوبرة

نمرة 

 اللحمة

نور الغزل 

 للسدا 

عدد 

 الحدفات

التركي  

 النسجى

قوة 

 الضم

مساحة 

 العينة

وزن 

 المتر
 التشري 

قوة 

 الشد
 اإلنكمان

 14.3 30.7 10.7 497 60*60 3 2/1 15 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 1

 11.6 31.5 11.4 608 60*60 4 3/1 15 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 2

 8.4 32 11.8 615 60*60 5 4/1 15 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 3

 13.2 31.06 11.2 454 60*60 3 2/1 18 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 4

 10.8 32 11.9 630 60*60 4 3/1 18 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 5

 7.7 33.5 12 680 60*60 5 4/1 18 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 6

 12.5 32.06 11.8 603 60*60 3 2/1 21 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 7

 9.5 33 12.1 675 60*60 4 3/1 21 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 8

 6 34.5 12.3 717 60*60 5 4/1 21 غزل حلقى 12/1 20/2 24/2 9

 11.3 29 10.8 540 60*60 3 2/1 15 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 10

 9 29.7 11.2 575 60*60 4 3/1 15 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 11

 6.8 30.5 11.3 600 60*60 5 4/1 15 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 12

 10.5 29.5 11.2 665 60*60 3 2/1 18 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 13

 8.3 30.4 11.6 680 60*60 4 3/1 18 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 14

 6 31.5 11.8 695 60*60 5 4/1 18 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 15

 9.8 30 11.7 680 60*60 3 2/1 21 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 16

 7.5 31 11.8 710 60*60 4 3/1 21 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 17

 5.3 32 12.3 730 60*60 5 4/1 21 طرف مفتوح 12/1 20/2 24/2 18
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 -ومن ثم تم عمل االحصا  التطبيقية لهذ  النتائج :

 أوال عينات الغزل الحلقى:
 

 عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على وزن المتر المربع إختالفتاثير 

 

على وزن المتر المربع حيث يوةةةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضةةم المسةةتخدمة ( 1رقم ) من الشةةكل البيانى

( وعدد حدفات 3أنه كلما زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضةةةةةم زاد وزن المتر المربع حيث وجد انه بإسةةةةةتخدام قوة ةةةةةةم )

(/سةةم أصةةبح وزن المتر 21( وبعدد حدفات )5وأنه عند إسةةتخدام قوة ةةةم ) 2جم/م 497( /سةةم انه اصةةبح وزن المتر المربع يسةةاوى 15)

 حدفات /سم . 6وهذا الفارق فى وزن المتر ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق  2جم/م717المربع يساوى 

 

 -لتشري   :عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة ا إختالفتاثير 

 

( يوةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة التشري   حيث أنه 2)  الشكل البيانى رقم من 

ستخدام قوة ةم ) سبة التشري  حيث وجد انه بإ سم 15( وعدد حدفات )3كلما زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم زاد ن / )

(/سةةم أصةةبحت نسةةبة التشةةري  تسةةاوى 21( وبعدد حدفات )5% وأنه عند إسةةتخدام قوة ةةةم )10.7انه اصةةبحت نسةةبة التشةةري  تسةةاوى 

حدفات /سةةةم حيث أنه يوجد عالقة طردية  6% وهذا الفارق فى نسةةةبة التشةةةري  ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق 12.3

 لخيوط السدا  المستخدمة فى نسيج األرةية .بين عدد الحدفات ونسبة التشري  
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   -عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على قوة الشد : إختالفتاثير 

 

( يوةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على قوة الشد  حيث أنه كلما 3)  الشكل البيانى رقم من 

( وعدد حدفات 3عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم زاد قوة الشد حيث أنها عالقة طردية حيث وجد انه بإستخدام قوة ةم )زاد 

(/سةةم أصةةبحت نسةةبة قوة الشةةد 21( وبعدد حدفات )5جم/تكس وأنه عند إسةةتخدام قوة ةةةم ) 30.7( /سةةم انه اصةةبحت قوة الشةةد تسةةاوى 15)

حدفات /سةةةم حيث أنه يوجد عالقة  6لفارق فى قوة الشةةةد ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق جم/تكس وهذا ا34.5تسةةةاوى 

 طردية بين عدد الحدفات وقوة الضم وقوة الشد لخيوط السدا  المستخدمة فى نسيج األرةية  لألقمشة الوبرية من السدا .

 لضم المستخدمة على نسبة اإلنكمان  عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة ا إختالفتاثير 

 
 

( يوةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة اإلنكمان  حيث أنه 4)  الشكل البيانى رقممن 

كسةةية حيث وجد انه بإسةةتخدام كلما زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضةةم قلت نسةةبة األنكمان فى األقمشةةة حيث أنها عالقة ع

(/سم 21( وبعدد حدفات )5% وأنه عند إستخدام قوة ةم ) 14.3( /سم انه اصبحت نسبة اإلنكمان  تساوى 15( وعدد حدفات )3قوة ةم )

سم حيث حدفات / 6ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق  نسبة األنكمانوهذا الفارق فى %6أصبحت نسبة قوة الشد تساوى 

مما السدا  المستخدمة فى نسيج األرةية  لألقمشة الوبرية من السدا . ونسبة األنكمانبين عدد الحدفات وقوة الضم  عكسيةأنه يوجد عالقة 

 يؤدى إلى حدوث إنكمان فى المنسوج بالكامل .
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 ثانيا عينات غزل الطرف المفتوح:

 عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على وزن المتر المربع إختالفتاثير 
 

 

( يوةةةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضةةم المسةةتخدمة على وزن المتر المربع حيث 5من الشةةكل البيانى رقم )

( وعدد حدفات 3وزن المتر المربع حيث وجد انه بإسةةةةةتخدام قوة ةةةةةةم )أنه كلما زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضةةةةةم زاد 

(/سةةم أصةةبح وزن المتر 21( وبعدد حدفات )5وأنه عند إسةةتخدام قوة ةةةم ) 2جم/م 540( /سةةم انه اصةةبح وزن المتر المربع يسةةاوى 15)

حدفات /سةةةةةةم كما أنه يوجد  6لقياس بفارق وهذا الفارق فى وزن المتر ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة ا 2جم/م730المربع يسةةةةةةاوى 

( وذلك بسةةةب  خاصةةةية اإلنتفا  التى 1فارق فى الوزن بين إسةةةتخدام خيوط غزل الطرف المفتوح عن خيوط الغزل الحلقى فى الشةةةكل رقم)

 يتميز بها خيوط غزل الطرف المفتوح .

 

 -عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة التشري   : إختالفتاثير 

 

( يوةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة التشري   حيث أنه 6من الشكل البيانى رقم  ) 

س ستخدام قوة ةم )كلما زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم زاد ن سم 15( وعدد حدفات )3بة التشري  حيث وجد انه بإ / )

(/سةةم أصةةبحت نسةةبة التشةةري  تسةةاوى 21( وبعدد حدفات )5% وأنه عند إسةةتخدام قوة ةةةم )10.8انه اصةةبحت نسةةبة التشةةري  تسةةاوى 

فات /سةةةم حيث أنه يوجد عالقة طردية حد 6% وهذا الفارق فى نسةةةبة التشةةةري  ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق 12.3

 بين عدد الحدفات ونسبة التشري  لخيوط السدا  المستخدمة فى نسيج األرةية .
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   -عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على قوة الشد : إختالفتاثير 
 

 

 

لقياس وكذلك قوة الضةم المسةتخدمة على قوة الشةد  حيث أنه كلما ( يوةةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة ا7من الشةكل البيانى رقم  )

( وعدد حدفات 3زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم زاد قوة الشد حيث أنها عالقة طردية حيث وجد انه بإستخدام قوة ةم )

(/سم أصبحت نسبة قوة الشد تساوى 21دد حدفات )( وبع5جم/تكس وأنه عند إستخدام قوة ةم ) 29( /سم انه اصبحت قوة الشد تساوى 15)

حدفات /سةةم حيث أنه يوجد عالقة طردية بين  6جم/تكس وهذا الفارق فى قوة الشةةد ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق 32

 لسدا .عدد الحدفات وقوة الضم وقوة الشد لخيوط السدا  المستخدمة فى نسيج األرةية  لألقمشة الوبرية من ا

 عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة اإلنكمان   إختالفتاثير 

 

( يوةح تاثير أختالف عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذلك قوة الضم المستخدمة على نسبة اإلنكمان  حيث أنه 8من الشكل البيانى رقم ) 

لك قوة الضةةم قلت نسةةبة األنكمان فى األقمشةةة حيث أنها عالقة عكسةةية حيث وجد انه بإسةةتخدام كلما زاد عدد الحدفات فى وحدة القياس وكذ

(/سم 21( وبعدد حدفات )5% وأنه عند إستخدام قوة ةم ) 11.3( /سم انه اصبحت نسبة اإلنكمان  تساوى 15( وعدد حدفات )3قوة ةم )

حدفات /سةةم  6ان ناتج عن زيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس بفارق %وهذا الفارق فى نسةةبة األنكم5.3أصةةبحت نسةةبة قوة الشةةد تسةةاوى 

حيث أنه يوجد عالقة عكسةةية بين عدد الحدفات وقوة الضةةم ونسةةبة األنكمان السةةدا  المسةةتخدمة فى نسةةيج األرةةةية  لألقمشةةة الوبرية من 

 السدا .مما يؤدى إلى حدوث إنكمان فى المنسوج بالكامل .
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 النتائج

 .)المناشف(فى األقمشة الوبرية  والميكانيكةوالخواص الطبيعية  أسلوا غزل الخيوطأنه يوجد عالقة بين  -1

الوليفية لهذ   األغراضيمكن إنتاج أقمشةةة وبرية )المناشةةف( بإسةةتخدام خيوط مزوية باسةةلوا غزل الطرف المفتوح حيث تحقق  -2

 األقمشة .

 .فى وحدة القياس كلما ذادت قوة الشد فى األقمشة الوبرية دمة وكذلك قوة الضم المستخكلما ذاد عدد الحدفات  -3

 يوجد عالقة طردية بين عدد الحدفات فى وحدة القياس وقوة الشد لألقمشة الوبرية . -4

أثبتت الدراسةةةةة والنتائج األحصةةةةائية واإلختبارات المعملية أن الفروق بين أسةةةةتخدام غزل الطرف المفتوح والغزل الحلقى فروق  -5

 كن إستخدام غزل الطرف المفتوح يقلل من التكلفة األقتصادية العالية للغزل الحلقى .بسيطة ول

 التوصيات

 .النها تغطى جان  كبير من اإلستهالب اليومىيوصى الباحث بمزيد من الدراسة التجريبة والتحليليه لألقمشة الوبرية من السدا   -1

ولما لها من تكلفة قليلة عن مثيلتها من  األرةةية لألقمشةة الوبرية يوصةى الباحث بإسةتخدام خيوط غزل الطرف المفتوح فى سةدا  -2

 .الغزل الحلقى 

المحلى إلرةا  السوق المحلى يوصي الباحث بإستخدام قوى ةم مختلفة إلنتاج األقمشة الوبرية من السدا  وذلك لتنور المنتج   -3

 .  ومتطلباته المستمرة 
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