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 ملخص البحث 

التريكو في العالم تطوراً كبيراً، وخاصة في السنوات األخيرة حتى إنها أصبحت تنافس األقمشة  تطورت صناعةأقمشة

المنسوجة ، وبدراسة العوامل المؤدية إلى ازدهار هذه الصناعة يتضح أنها عوامل كثيرة من أهمها استخدام األلياف 

التريكو بأنواعها على أساس أنها تتماشى مع  الصناعية، وتطور خواص الخيوط الطبيعية ، مع تقبل المستهلك لمنتجات

الموضة وتعطي الراحة من حيث المرونة وحسن المالئمة لالستخدام النهائي بجانب رخص ثمنها النخفاض تكاليف إنتاجها، 

كما أدى تقدم وتطور إنتاج ماكينات التريكو إلى التوسع في مجال استخدام منتجات التريكو ليس فقط في مجال المالبس 

التقليدية بل دخلت هذه األقمشة في االستخدامات الصناعية والمفروشات المنزلية والمالبس الرياضية والطبية وذات 

االستخدامات الخاصة وغيرها ، وخاصة عند استخدم الخيوط المحورية بدمج مميزات المواد الخام المختلفة وتتكون من 

يط مستمر في المركز مغطى بالشعيرات القصيرة في الغالف والقلب عبارة عن خsheathوالغالفcoreجزأين القلب 

 . core spun yarnوهذا بشكل عام يسمي الخيط المحوري

عينات من أقمشة التريكو اللحمة  6عينات من أقمشة التريكو اللحمة الخام + عدد 6عينة )ممثلهفى عدد  12تم انتاج عدد 

( 18( وماكينة انترلوكجوج)18( وماكينة ريب جوج )28رية جرسيه جوج )المجهزة( ، وباستخدام ماكينة تريكو اللحمة الدائ
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من خامتي الصوف/  Coreدنير 50انجليزي والقلب بوليستر مستمر  24/1وباستخدام نمرة الخيوط المحورية المستخدمة 

 sheathاالكريليك في الغطاء 

المنتجه، وتم تصوير القطاع العرضى للخيوط المغزولة تم اجراء االختبارات المعملية لتقييم الخواص الوظيفية للخيوط 

والمحورية المنتجة من القطن والفسكوزبواسطة الميكروسكوب ،وبإجراء التحليل االحصائي للنتائج حيثتم قياس عددالصفوف 

 –النفاذية  –مقاومةاالنفجار  –السمك  –وزنالمترالمربع  -طواللغرزة -زاويةااللتواء -عدداألعمدة/ البوصة  -البوصة /

 حسن واالكريليك الصوف من المحورية الخيوط استخدام قابليةامتصاصالماء.تم التصل الى أن –االنكماشالطوليوالعرضي 

 المنتجة عن غيرها. تريكواللحمة ألقمشة الوظيفية الخواص

 -الكلمات المفتاحية:

 تركيب االنترلوك. –ب تركيب الري –تركيب الجرسية  –أقمشة تريكو اللحمة  –الخيوط المحورية 

 

Abstract                                                                                                      

The knitted fabrics industry in the world has developed greatly, especially in recent years, to 

the extent that it has become competitive with woven fabrics, and by studying the factors that 

lead to the prosperity of this industry, it becomes clear that they are many factors, the most 

important of which are the use of industrial fibers, and the development of the properties of 

natural threads, with the consumer acceptance of knitting products of all kinds on the basic of 

They are in line with fashion and give comfort in terms of flexibility and good suitability for 

the end use in addition to their cheap price due to the low costs of their production. The progress 

and development of the production of knitting machines led to the expansion of the use of 

knitted products, not only in the field of traditional clothing, but these fabrics entered into 

industrial uses, home furnishings and clothing Sports and medical, with special uses, and others, 

especially when using core spun yarns by combining the characteristics of different raw 

materials. It consists of two parts, the core and the sheath. The core is a continuous filament in 

the center covered with short filaments in the sheath. This is generally called the core spun yarn.                                                                                                        

12 samples were produced (represented by 6 samples of raw weft knitting fabrics + 6 samples 

of prepared weft knitting fabrics), using a gouge jersey knitting circular machine (28), a rib 

gouge machine (18) and an interlock gouge machine (18) and using core spun yarns number 

used 1/24 English and core continuous polyester 50 denier wool/acrylic core in sheath cover                                                                                                  

Laboratory tests were conducted to evaluate the functional properties of the produced yarns, 

and the cross-section of the spun and core spun yarns produced from cotton and viscose was 

photographed by microscope, and by conducting statistical analysis of the results, the number 

of raws / inch - number of wales / inch - spirality angle - stitch length - weight per square meter 

was measured Thickness –Bursting strength - permeability - length and width shrinkage - water 

absorbability capacity. It was concluded that the use of core spun yarns of wool and acrylic 

improved the functional properties of the weft knitted fabrics produced than others.                                                                                

key words                                                                                             

Core Spun Yarns - Weft knitting fabrics - Jersey Structure - Rib Structure - Interlock Structure. 
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 -مقدمة : -1

واألغراض المطلوبة مهما كانت بحيث تطابق في الشكل أقمشة التريكو بمختلف أنواعها يمكن أن تنتج لتقابل مختلف األذواق 

واالستعمال أي نسيج آخر لذلك استخدمت بكثرة في المالبس واقبل عليها الناس لخواصها العديدة التي تميزها عن األقمشة 

 األخرى المنسوجة وغير المنسوجة

لحديثةفي الخيوط مثل الخيوط المحورية لقد ازدهرت هذه الصناعة ظهور األلياف الصناعية والتطورات التكنولوجية ا

بخامات مختلفة حيث تم اجراء الكثير من األبحاث لتحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المحورية واألقمشة 

واستخدامها في انتاج أقمشة التريكو  Hard core spun yarnsالمصنوعة منها بشكل أساسي على الخيوط الصلبة القلب 

الملمس فمن الممكن أن تنتج األقمشة ناعمة الملمس وهي المفضلة بصفة عامة في مالبس األطفال أو خشنة الملمس  المتنوعة

خفيفة أو ثقيلة كما يمكن انتاجها بدرجات مختلفة من  –شفافة أو غير شفافة  –وبتركيب نسجي واسع الغرز أو ضيق الغرز 

مة ويتوقف هذا على عدة عوامل أهمها نوع الخيوط المستخدمة إذا كانت المطاطية متوسطة أو مرتفعة كأقمشة التريكو اللح

 قطنية أو صوفية أو صناعية وسمك الخيوط وعدد البرمات ونمرة الخيط ونوع الماكينات المستخدمة وجوج الماكينة.

والجدير بالذكر أن وخواص الخيوط تؤلف الوحدات الجوهرية المؤثرة في جودة المنتج النهائي كما أن أداء الماكينة مرتبط 

 (1)بشكل كبير بجودة الخيط المغذي.

 مشكلة البحث

ب وتأثيرها علي الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج أقمشة التريكو اللحمة باستخدام الخيوط المحورية صلبة القل

هذه الخيوط على الخواص الوظيفية والجمالية ألقمشة التريكو اللحمة المنتجة بالتراكيب البنائية المختلفة والقدرة على تحقيق 

 األداء الوظيفي والراحة الفسيولوجية المطلوبة ألقمشة المالبس المنتجة.

 أهمية البحث

لية ألقمشة التريكو اللحمة المنتجة بتراكيب بنائية مختلفة على ماكينات تكمن أهمية البحث في دراسة الخواص الوظيفية والجما

التريكو اللحمة الدائرية باستخدام خيوط محورية ذات قلب صلب وخامات مختلفة في الغالف ولها خواص ميكانيكية وفيزيائية 

 .ة المنتجةمتميزة ودراسة تأثير استخدامها على خواء األداء الوظيفي والجمالي والراحة لألقمش

 أهداف البحث 

 تحسين انتاج األقمشة المنتجة على ماكينات تريكو اللحمة وباستخدام الخيوط المحورية صلبة القلب. .1

تحقيق جودة الخواص الوظيفية والجمالية ألقمشة التريكو اللحمة المنتجة على ماكينات التريكو الدائرية وباختالف  .2

 التراكيب البنائية.

 فروض البحث

 استخدام انواع مختلفة من الخامات وبنسب خلط مختلفة يؤثرعلي خواص القطع المنتجة الغير محاكة. -1

 استخدام تراكيب بنائية مختلفة القمشة تريكو اللحمة يؤثر بشكل مباشر على الخواص الوظيفية لهذه االقمشة.  -2

ؤثر على الخواص الوظيفية ألقمشة التريكو استخدام الخيوط المحورية صلبة القلب من خامتي الصوف والبولي أكريليك ت -3

 اللحمة المنتجة.

 مـنـهـجـيـة البـحـث

 يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي.
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 -الدراسات السابقة : -1

تطورت صناعةأقمشة التريكو في العالم تطوراً كبيراً، وخاصة في السنوات األخيرة حتى إنها أصبحت تنافس األقمشة 

وقد انتشر هذا النوع من التركيب البنائي في العصر الحديث انتشارا سريعا في شتي المجاالت. وبدراسة العوامل  المنسوجة ،

المؤدية إلى ازدهار هذه الصناعة يتضح أنها عوامل كثيرة من أهمها استخدام األلياف الصناعية، وتطور خواص الخيوط 

واعها على أساس أنها تتماشى مع الموضة وتعطي الراحة من حيث المرونة الطبيعية ، مع تقبل المستهلك لمنتجات التريكو بأن

وحسن المالئمة لالستخدام النهائي بجانب رخص ثمنها النخفاض تكاليف إنتاجها، كما أدى تقدم وتطور إنتاج ماكينات التريكو 

دخلت هذه األقمشة في االستخدامات  إلى التوسع في مجال استخدام منتجات التريكو ليس فقط في مجال المالبس التقليدية بل

 (4()3()2).الصناعية والمفروشات المنزلية والمالبس الرياضية والطبية وذات االستخدامات الخاصة وغيرها

 

 -انواع الخامات المستخدمة علي ماكينات السيميلس :

 -خلط الخامات باستخدام الخيوط المحورية:

بين خصائصها ومميزاتها؛ ألن االسلوب الخاص بالخيوط المحورية بسيط  خلط الخامات النسجية واالستفادة من الجمع

والخامات تكون متنوعة سواء في القلب أو الغطاء واستخداماته النهائية متنوعة باإلضافة إلى أن الخيط المحوري يستخدم 

 (6()5)لتحسين الخواص الوظيفية لألقمشة مثل القوة والمتانة والمطاطية والراحة.

وخصائص أخرى مثل النعومة COREونجد أن الغزل المحوري يجمع بينالصالبة من المادة الداعمة الموجودة في القلب 

ألياف صناعية مستمرة  Coreحيث يكون القلب Sheathوامتصاص الرطوبة وخصائص جمالية من خامات الغطاء 

تين المكونين الداخلين في تركيبها وهي خيوط مركبة وبالتالي الجمع بين مميزات الخام،(7)خامات طبيعية Sheathوالغطاء 

 (9()8)من مكونين أو أكثر أو هجينة.

والمظهر الجمالي والراحة هي عبارة عن الخصائص األساسية التي يتوقعها المستهلك من مالبسه أي تحسين الخواص 

 (11()10)الوظيفية والجمالية.

 

 (9( يوضح الغزل المحوري المعدل)1شكل )
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 Polyesterالبوليستر: 

البولي استر من الخامات النسجية شائعة االستعمال لما يتميز به من مظهر جيد وراحة في االستعمال ومقاومة الكرمشة 

وسهولة في العناية والتنظيف كما أنه قد ال يحتاج إلى عملية الكي ولذا فإنه يستخدم في أغراض متعددة كالمالبس وأقمشة 

 (4)لية والستائر،ويخلط البولي استر مع العديد من الخامات النسجية كالقطن والصوف والحرير الصناعي.االستخدامات المنز

يشارك البولي استر بمجموعة من الخواص مثل المتانة وقوة التحمل ومقاومة االحتكاك ومقاومة الكرمشة وسهولة العناية 

الخواص مثل قابلية الصباغة وزيادة القدرة على امتصاص الماء بينما تشارك الخامات السليلوزية والبروتينية بمجموعة من 

 (4)وتخفيض مقدار الكهرباء االستاتيكية.

 

 Woolالصوف: 

تتميز األقمشة الصوفية بعديد من الخواص التي توفر الراحة عند استخدمها كمالبس مثل: مقاومة التجعد والمرونة والمطاطية 

 Worstedوالورستد  Woolenومن أشهر أنواع الصوف الوولن (4)والتفصيل ،واالمتصاص والدفء وسهولة التشكيل 

وتنتج خيوط الوولن من شعيرات قصيرة وتكون بصفة عامة خشنة وسميكة أما الخيوط الورستد فتنتج من شعيرات طويلة 

إال أن وجود عدد  قد يبدو أن ضعف شعيرات الصوف تحد من تنوع استخداماته(4)ودقيقة وتكون ناعمة ومندمجة ورفيعة، 

من الخواص األخرى قد تعوض هذا الضعف مثل االستطالة العالية والرجوعية الممتازة والمطاطية وتشارك في الحفاظ 

ويتميز الصوف بقدرة عالية على االستطالة دون حدوث أي قطع (4)على المظهر والعمر االستهالكي للمنتجات الصوفية ،

 %2مع استطالة في حدود  %99كما أن استعادته أيضاً عالية فقد تصل إلى  من الطول األصلي %40فقد تصل إلى 

ويتميز الصوف بقدرة فائقة على استعادة الشكل عند التعرض إلى التجعد أو الصدمات بسرعة لذلك تتمتع المالبس (4)،

 (4)التكيف مع األسطح أو مع الجسم.الصوفية بالعديد من الخواص الجمالية مثل األناقة والفخامة والتغطية الجيدة والقدرة على 

 

 Acrylicاألكريليك:

تستخدم شعيرات وخيوط األكريليك بأنواعها المختلفة في إنتاج أقمشة التريكو واألقمشة المنسوجة وقد يتم خلطها مع الصوف 

نتاجها على هيئة مضخة أو القطن أو الرايون وتعتبر النسبة العظمي من إنتاج األكريليك من الشعيرات القصيرة والتي يمكن إ

فتعطي ملمساً يشبه الصوف وتتوفر فيها خواص الدفء ذلك باإلضافة للكثافة المنخفضة التي تجعلها خفيفة الوزن ومناسبة 

 (4)جداً إلنتاج المالبس الشتوية والبطاطين

ثبات ألوان فائق ومقاومة  6،6تشمل السمات المميزة للنايلون  وللنايلون إستخدامات كثيرة ومتعددة فى المالبس وغيرها ،

تنوع في البريق: النايلون لديه القدرة على أن يكون المًعا جًدا أو شبه المع أو باهت  ، وتستخدم أليافها عالية  -ممتازة للتآكل 

 (4)الصالبة في أحزمة األمان وأسالك اإلطارات والقماش الباليستي واستخدامات أخرى.
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 التراكيب البنائية األساسية ألقمشة التريكو اللحمه: 

 
 (5)( يوضح التراكيب البنائية األساسية ألقمشة التريكو اللحمه 2شكل )

 

والتي اشتقت منها جميع التراكيب  التراكيب البنائية الرئيسية القمشة تريكو اللحمة هي الجرسية والريب واالنترلوك والبيرل

 (5)( يوضحشكل التراكيب البنائية االساسية القمشة التريكو اللحمة.2البنائية االخرى وفيما يلى شكل )

 
 (5)البيرل ( -االنترلوك -ريب  –( يوضح التراكيب البنائية ) جرسية 3شكل )

 

 Single Jersey Fabricsأقمشة الجرسية :

يعرف باسم السادة وهو التركيب الرئيسي لجوارب السيدات والمالبس كاملة التشكيل والمالبس الداخلية وغيرها ، وينتج 

الجرسية عن طريق أبر التريكو في وضع سحب العراوي باستمرار من الجانب الخلفي إلى األمامي للقماش ومظهر الوجه 

 (12()13()14)(.vأعمدة على شكل حرف )
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 Rib Fabricsريب :أقمشة ال

الريب قماش مضلع ذو مطاطية عالية مالئمة لالستخدام في أعلى الجوارب وأطراف األكمام والحواف المضلعة لألثواب 

والسويترات وكذلك في المالبس الداخلية، الماكينة المستخدمة إلنتاجه تحتاج إلى وضعين لإلبر توضع عادة في زاوية قائمة 

تتكون من عراوي وجه وعراوي ظهر في السطر الواحد ويظهر التضليع في هذا القماش أعمدة  مع األخرى، وأقمشة الريب

( عمود وجه: عمود ظهر، 1×1عراوي وجه وأعمدة عراوي ظهر ويختلف ترتيب هذه األعمدة حسب تركيب الريب مثل )

 (17()16()15)( عمودين وجه: عمودين ظهر.2×2و)

 

 Inter lock Fabricأقمشة األنترلوك: 

تتكون أقمشة األنترلوك من قماشتين من الريب متداخلتين سويا ويتم بنائهما بالتبادل لكن بناء أقمشة األنترلوك يختلف عن 

بناء أقمشة الريب في حين تظهر أقمشة الريب األضالع على وجه وظهر القماش لكن األنترلوك فمطابق لمظهر وجه قماش 

األملس ال يمكنه التمدد )المطاطية( للخارج. كل صف انترلوك يحتاج مغذيين كل  الجرسية من كال الجهتين لكن سطحه

منهما يغذى بخيط منفصل ويشتغل على إبر متبادلة منفصلة هذه التغذية تنتج عراوي أعمدة متبادلة على كل جانب والمغذى 

ج وبنفس المواصفات، ويلزم إلنتاج اآلخر ينتج األعمدة األخرى وهو اسمك وأثقل وأضيق من الريب المساوي له في الجو

هذا النوع من األقمشة مجموعتين من اإلبر في السلندر )إبر طويلة وإبر قصيرة( وكذلك مجموعتين من اإلبر في الدايل 

وسمك القماش يعادل ضعف سمك قماش الجرسية تقريبا المنتج بنفس المواصفات وتماثل مظهر وجه القماش وظهره 

 (23()22()21()20()19()18)العرضية تقريباً تعادل استطالة الجرسية لكنه أكثر صالبة وثباًتا في األبعاد.واالستطالة الطولية و

 

 التجارب العملية واالختبارات المعملبة -2

عينات من أقمشة التريكو اللحمة  6عينات من أقمشة التريكو اللحمة الخام + عدد  6عينة )ممثلهفى عدد  12تم انتاج عدد 

( 18( وماكينة انترلوكجوج)18( وماكينة ريب جوج )28( ، وباستخدام ماكينة تريكو اللحمة الدائرية جرسيه جوج )المجهزة

من خامتي الصوف/  Coreدنير 50انجليزي والقلب بوليستر مستمر  24/1وباستخدام نمرة الخيوط المحورية المستخدمة 

 -معملية لتقييم الخواص الوظيفية للخيوط المنتجه وهى كما يلى:تم اجراء االختبارات ال،  sheathاالكريليك في الغطاء 

 

 -اإلختبارات المعملية:

 اختبار عدد الصفوف وعدد األعمدة -1

 (ASTMD3887)تم اجراء هذا االختبار طبقاً للمواصفة القياسية االمريكية 

 اختبار عرض القماش  -2

 (ASTM D3774)األمريكيةتم اجراء هذا االختبار طبقاً للمواصفة القياسية 

 اختبار سمك القماش  -3

 (ASTM D1777)تم اجراء هذا االختبار طبقاً للمواصفة القياسية األمريكية 

 اختبار طول الغرزة  -4

 ((BS5441تم اجراء هذا االختبار طبقاً للمواصفة القياسية البريطانية

 اختبار زاوية االلتواء-5

 (  AATCC TEST METHOD  179-2004 )اصفة القياسية األمريكيةتم اجراء هذا االختبار طبقاً للمو

 اختبار االنكماش  -6

 (.ASTMD437)تم إجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة القياسية االمريكية 
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 Fabric weight testلألقمشة اختبار وزن المتر المربع -7

 .(ASTMD 3776- 96, p.78)طبقا للمواصفة القياسية االمريكية 

 Absorbency Testiningاختبار امتصاص الرطوبة )قابلية األقمشة على امتصاص الماء بالثانية( -8

 (AATCC TS -018)تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة القياسية

 اختبار مقاومة االنفجار -9

 (.ASSTM D3786) تم اجراء هذا االختبار طبقاً للمواصفة القياسية األمريكية

 نفاذية الهواءاختبار  -10

 (.ASSTM D737)تم اجراء هذا االختبار طبقاً للمواصفة القياسية األمريكية 

 -النتائج ومناقشة : -3

 -نتائج اختبارات األقمشة الخام والمجهزه المنتجه :

( يوضح نتائج اختبارات األقمشة المجهزة 2وجدول ) ( يوضح نتائج اختبارات األقمشة الخام المنتجة ،1جدول )يوضح 

 -المنتجة كا يلى:

 ( يوضح نتائج اختبارات األقمشة الخام المنتجة1جدول )

نوع 

 الخامه

التركيب 

 البنائي

طواللغرزة 

 )مم(

عدد 

 الصفوف/بوصة

عدد 

 األعمدة/بوصة

السمك 

 )مم(
 عرضالقماش)سم(

امتصاص 

 الماء )ث(

 صوف

 16.4 71 0.51 34 45 2.8 برسوال

 19.78 43 0.82 28 43 5.5 ريب

 25.57 52 0.99 31 39 3.2 انترلوك

 اكريليك

 7.46 71 0.43 34 49 2.8 برسوال

 10.44 46 0.73 26 42 5.4 ريب

 14.59 53 0.78 31 38 3.3 انترلوك

 ( يوضح نتائج اختبارات األقمشة الخام المنتجة1تابع جدول )

نوع 

 الخامه

التركيب 

 البنائي

زاوية الميل 

 o)االلتواء(

-االنكماش

 طولي %

-االنكماش

 عرضي %

وزن المتر 

 المربع )جم(

نفاذية الهواء 

 .ث2سم /3سم

 مقاوم االنفجار

 ك باسكال

 صوف

 610 108.5 164.7 %5.25 %1.80 82 برسوال

 630 102.2 246.2 %1.20- %6.10 95 ريب

 927 96.7 286.7 %3.80 %3.75 94 انترلوك

 اكريليك

 680 99.4 167.2 %7.12 %5.18 85 برسوال

 675 89.1 249.6 %0.44 %2.70 86 ريب

 982 77.4 291.1 %3.70 %6.50 99 انترلوك
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 ( يوضح نتائج اختبارات األقمشة المجهزة المنتجة2جدول )

نوع 

 الخامه

التركيب 

 البنائي

طول الغرزة 

 )مم(

عدد 

 الصفوف/بوصة

عدد 

 األعمدة/بوصة

السمك 

 )مم(

عرض 

 القماش )سم(

امتصاص 

 الماء )ث(

 صوف

 12.2 67 0.53 35 46 2.6 برسوال

 13.4 40 0.84 29 44 5.3 ريب

 14.2 48 1.03 33 40 3.1 انترلوك

 اكريليك

 7.8 65 0.45 36 50 2.6 برسوال

 10.5 43 0.75 27 43 5.2 ريب

 12.5 51 0.81 33 43 3.1 انترلوك

 

 يوضح نتائج اختبارات األقمشة المجهزة المنتجة (2تابع جدول )

نوع 

 الخامه

التركيب 

 البنائي

زاوية الميل 

 o)االلتواء(

-االنكماش

 طولي %

-االنكماش

 عرضي %

وزن المتر 

 المربع )جم(

نفاذية الهواء 

 .ث2سم /3سم

مقاوم االنفجار 

 ك باسكال

 صوف

 623 106.8 182.3 %1.35- %0.80 83 برسوال

 645 99.8 265.3 %1.40- %0.14- 94 ريب

 936 94.7 315.2 %1.01- %3.50 98 انترلوك

 اكريليك

 698 98.6 184.6 %0.90- %0.73 90 برسوال

 688 88.3 253.2 %0.30 %0.50 88 ريب

 998 76.6 320.8 %1.90- %2.70 93 انترلوك

 

 -المنتجة:  الخواص الوظيفية لالقمشة علىدراسة تاثير اختالف نوع الخامة  -1

 :يليالخواص الوظيفية للخيوط المنتجه المنتجةحيث تم استنتاج ما  علىتمت دراسة تاثير اختالف نوع الخامة 

 -(: نوع الخامة وطول الغرزة )مم عالقة بينال -1-1

 
 عالقة بين نوع الخامة وطول الغرزة )مم(ال( يوضح 3شكل )

 

البرسوال يليه االنترلوك ثم الريب وذلك في الصوف واالكريليك ، أما في أقل طول للغرزة كان في تركيب حيث وجد أن 

 القماش الخام كان طول الغرزة أطول من طول الغرزة  في القماش المجهز في التراكيب الثالثة.
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 -العالقة بين نوع الخامة وعدد الصفوف/ البوصة : -1-2

 
 لبوصة( يوضح العالقة بين نوع الخامة وعدد الصفوف/ ا4شكل )

 

عدد الصفوف في البوصة للتركيب االنترلوك أقل عدد صفوف يليه الريب ثم البرسوالوهو أعلى قيمة لعدد حيث وجد أن

الصفوف في كال خامتي الصوف واالكريليك وعدد الصوف في البوصة في القماش الخام أقل من عددها في القماش المجهزة 

 فيخامتيالصوف واالكريليك.

 

 .-بين نوع الخامة وعدد األعمدة /البوصة :العالقة  -1-3

 
 ( يوضح العالقة بين نوع الخامة وعدد األعمدة /البوصة5شكل )

 

أن عدد األعمدة في تركيب الريب أقل ثم يليه االنترلوك ثم البرسوالوهو أعلي عدد أعمدة فيالبوصة في كال حيث وجد 

وعدد األعمدة في البوصة للقماش الخام أقل من عددها في القماش المجهز في كال خامتي  خامتي الصوف واالكريليك  ،

 الصوف واالكريليك.

 

 

 

 

 



  2022 برايرف                                                السابعالعدد  - الثانيالمجلد  - التراث والتصميممجلة 

139 

 -العالقة بين نوع الخامة والسمك )مم( : -1-4

 
 ( يوضح العالقة بين نوع الخامة والسمك )مم(6شكل )

 

أن سمك القماش المجهز أعلى من سمك القماش الخام في كل التراكيب البنائية وفي كال خامتي الصوف حيث وجد 

 واالكريلكوالتركيب البرسوال اقل سمك يليه الريب يليه االنترلوك هو أعلى سمك وذلك في كال خامتي الصوف واالكريليك.

 

 العالقة بين نوع الخامة وقابلية امتصاص الماء )ث(  -1-5

 
 يوضح العالقة بين نوع الخامة وقابلية امتصاص الماء  )ث(( 7شكل )

 

 نجد أن القماش المجهز اكثرقابلية المتصاصه الماء  من القماش الخام أي أسرع امتصاص للماء.

ريب والقماش الصوف أقل قابليةالمتصاص الماء من القماش اإلكريليك وتركيب البرسوال اكثر قابلية المتصاص الماء يليه ال

 يليه االنترلوك .
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 °العالقة بين نوع الخامة وزاوية الميل )االلتواء( -1-6

 
 °يوضح العالقة بين نوع الخامة وزاوية الميل  )االلتواء(( 8شكل )

 

وذلك في كال خامتي  نجد أن تركيب البرسوال حقق أقل زاوية ميل يليه الريب وأعلى زاوية ميل كانت في تركيب االنترلوك

 الصوف واالكريليك ، القماش المجهز   مساوى الى حدا ما  لزاوية االلتواء فى القماش الخام .

 

 -العالقة بين نوع الخامة واالنكماش الطولي % : -1-7

 
 ( يوضح العالقة بين نوع الخامة واالنكماش الطولي %9شكل )

 

أن االنكماش الطولي في القماش الخام أعلى من االنكماش الطولي في القماش المجهز في كال خامتي الصوف حيث وجد 

واالكريليك ، واالنكماش الطولي في تركيب البرسوال أقل من االنترلوك واالنكماش الطولي حقق أعلى قيمة في تركيب 

البرسوال أقل انكماش يليه الريب يليه االنترلوك حيث حقق  الريب وذلك في القماش الخام ، أما في القماش المجهز انكماش

 االنترلوك أعلى انكماش طولي في القماش المجهز لكال خامتي الصوف واالكريليك.
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 -العالقة بين نوع الخامة واالنكماش العرضي % : -1-8

 
 ( يوضح العالقة بين نوع الخامة واالنكماش العرضي %10شكل )

 

أن االنكماش العرضي في القماش المجهز أقل من االنكماش العرضي في القماش الخام وذلك لكال خامتي الصوف حيث وجد 

واالكريليكلجميع التراكيب البنائية )البرسوال والريب واالنترلوك( ، وتركيب البرسوال حقق أعلى انكماش عرضي يليه 

 من القماش المجهز والخام. االنترلوك يليه الريب وهو حقق أقل انكماش عرضي في كالً 

 

 -العالقة بين نوع الخامة ووزن المتر المربع )جم( : -1-9

 
 ( يوضح العالقة بين نوع الخامة ووزن المتر المربع )جم(11شكل )

 

أن وزن المتر المربع للتركيب البرسوال أقل وزن يليه الريب ثم االنترلوك وهو حقق أعلى وزن متر مربع في حيث وجد 

 ن القماش الخام والمجهز.كالً م
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 -. ث :2سم/3العالقة بين نوع الخامة ونفاذية الهواء سم -1-10

 
 . ث2سم/3( يوضح العالقة بين نوع الخامة ونفاذية الهواء سم12شكل )

 

للهواء ، وأن أن نفاذية الهواء في التركيب البرسوال أعلى نفاذية يليه الريب يليه االنترلوك حيث حقق أقل نفاذية حيث وجد 

النفاذية في القماش الخام أعلى من النفاذية في القماش المجهز في كل التراكيب البنائية المنتجة وكال خامتي الصوف 

 واألكريليك.

 

 -العالقة بين نوع الخامة ومقاومة االنفجار )ك باسكال( : -1-11

 
 كال(( يوضح العالقة بين نوع الخامة ومقاومة االنفجار )ك باس13شكل )

 

أن مقاومة االنفجار في تركيب االنترلوك حققت أعلى قيمة يليها البرسوال والريب وهما متقاربين في قيمة مقاومة حيث وجد 

 االنفجار ولكنهم أقل من االنترلوك وذلك في كالً من القماش الخام والمجهز لكال خامتي الصوف واالكريليك.

 

 -تحليل التباين ثالثي : دراسة تاثير دراسة تاثير -2

 –التركيب البنائي  –لدراسة معنوية تأثير كالً من نوع الخامة  3Way Anovaتم إجراء تحليل التباين ثالثي االتجاه 

 نوع القماش على الخواص اآلتية:

 (  -:تأثير معنوي ) 0.05أكبر من   P-valueالمعنوية المحسوبة  

 )*( 0.05:   تأثير معنوي بداللة 0.05أقل من   P-valueالمعنوية المحسوبة  

 )**( 0.01 : تأثير معنوي بدرجة عالية بداللة إحصائية0.01أقل من   value-Pالمعنوية المحسوبة  
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 تحليل التباين لخاصية طول الغرزة )مم( -2-1

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة على طول الغرزة1جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 - 0.563 0.37 0.0008 0.0008 1 نوع الخامة

 ** 0.000 3530.58 7.9858 15.9717 2 التركيب البنائي

 ** 0.000 44.58 0.1008 0.1008 1 نوع القماش

ويوجد تأثير معنوي بدرجة  ( يتضح أن هناك تأثير غير معنوي لنوع الخامة على طول الغرزة ،1من جدول تحليل التباين )

 عالية للتركيب البنائي على طول الغرزة ، ويوجد تأثير معنوي بدرجة عاليةلنوع القماش على طول الغرزة.

 

 -تحليل التباين لعدد الصفوف/البوصة : -2-2

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة على عدد الصفوف / البوصة2جدول )

Source DF SS MS F P-Value  االحصائيةالداللة 

 - 0.207 1.93 5.333 5.333 1 نوع الخامة

 ** 0.001 20.64 57.000 114.000 2 التركيب البنائي

 - 0.126 3.02 8.333 8.333 1 نوع القماش

ويوجد تأثير معنوي بدرجة  ( يتضح أن هناك تأثير غير معنوي لنوع الخامة على عدد الصفوف ،2من جدول تحليل التباين )

 عالية للتركيب البنائي على عدد الصفوف ، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع القماش على عدد الصفوف.

 

 -تحليل التباين لعدد األعمدة/البوصة : -2-3

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة عل ىعدد األعمدة/ البوصة3جدول )

Source DF SS MS F P-Value  االحصائيةالداللة 

 - 0.303 1.24 0.750 0.750 1 نوع الخامة

 ** 0.000 88.25 53.583 107.167 2 التركيب البنائي

 * 0.013 11.12 6.750 6.750 1 نوع القماش

ويوجد تأثير معنوي بدرجة  ( يتضح أن هناك تأثير غير معنوي لنوع الخامة على عدد األعمدة ،3جدول تحليل التباين )من 

 يوجد تأثير معنوي لنوع القماش على عدد األعمدة.، و عالية للتركيب البنائي على عدد األعمدة.

 

 -تحليل التباين لسمك األقمشة المنتجة )مم(: -2-4

 (يوضح تأثير عوامل الدراسة على سمك القماش 4جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 ** 0.001 30.10 0.04941 0.04941 1 نوع الخامة

 ** 0.000 115.87 0.19022 0.38045 2 التركيب البنائي

 - 0.321 1.14 0.00187 0.00187 1 نوع القماش

ويوجد تأثير معنوي بدرجة  ( يتضح أن هناك تأثير معنوي جداً لنوع الخامة على سمك القماش ،4من جدول تحليل التباين )

 عالية للتركيب البنائي على سمك القماش ، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع القماش على سمك القماش.
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 تحليل التباين لعرض األقمشة المنتجة )سم(: -2-5

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة على عرض القماش5جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 - 0.138 2.80 5.33 5.33 1 نوع الخامة

 ** 0.000 357.18 680.33 1360.67 2 التركيب البنائي

 ** 0.002 21.18 40.33 40.33 1 نوع القماش

ويوجد تأثير معنوي  ( يتضح أن هناك تأثير غير معنوي لنوع الخامة على عرض القماش ،5من جدول تحليل التباين )

 بدرجة عالية للتركيب البنائي على عرض القماش ، ويوجد تأثير معنوي جداً لنوع القماش على عرض القماش

 

 -تحليل التباين لقابلية امتصاص الماء لألقمشة )ث( : -2-6

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة على قابلية امتصاص الماء.6جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 ** 0.004 17.20 121.986 121.986 1 نوع الخامة

 - 0.051 4.68 33.191 66.381 2 التركيب البنائي

 * 0.037 6.57 46.571 46.571 1 نوع القماش

ويوجد تأثير غير معنوي  ( يتضح أن هناك تأثير معنوي جداً لنوع الخامة على امتصاص الماء ،6من جدول تحليل التباين )

 للتركيب البنائي على امتصاص الماء ، ويوجد تأثير معنوي لنوع القماش على امتصاص الماء.

 

 :-تحليل التباين لزاوية الميل لألقمشةالمنتجة : -2-7

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة على زاوية الميل.7جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 - 0.736 0.12 2.08 2.08 1 نوع الخامة

 * 0.020 7.15 121.08 242.17 2 التركيب البنائي

 - 0.736 0.12 2.08 2.08 1 نوع القماش

أن هناك تأثير غير معنوي لنوع الخامة على زاوية الميل ، ويوجد تأثير معنوي للتركيب  (  يتضح7من جدول تحليل التباين )

 البنائي على زاوية الميل ، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع القماش على زاوية الميل.

 

 -تحليل التباين لوزن المتر المربع لألقمشة المنتجة )جم(: -2-8

 علىوزن المتر المربع( يوضح تأثير عوامل الدراسة 8جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 - 0.785 0.08 3.1 3.1 1 نوع الخامة

 ** 0.000 437.85 16856.9 33713.8 2 التركيب البنائي

 ** 0.001 29.08 1119.4 1119.4 1 نوع القماش

أن هناك تأثير غير معنوي لنوع الخامة على وزن المتر المربع ، ويوجد تأثير معنوي  (  يتضح8من جدول تحليل التباين )

 جداً للتركيب البنائي على وزن المتر المربع ، ويوجد تأثير معنوي جداً لنوع القماش على وزن المتر المربع.
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 -.ث(:2سم/3تحليل التباين لنفاذية الهواء لألقمشة المنتجة )سم -2-9

 تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء. ( يوضح9جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 ** 0.000 69.18 524.04 524.04 1 نوع الخامة

 ** 0.000 38.04 288.15 576.30 2 التركيب البنائي

 - 0.402 0.79 6.02 6.02 1 نوع القماش

( يتضح أن هناك تأثير معنوي جداً لنوع الخامة على نفاذية الهواء ، ويوجد تأثير معنوي جداً 9من جدول تحليل التباين )

 للتركيب البنائي على نفاذية الهواء ، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع القماش على نفاذية الهواء.

 

 -باسكال(: تحليل التباين لمقاومة االنفجار لألقمشة المنتجة )ك -2-10

 ( يوضح تأثير عوامل الدراسة على مقاومة االنفجار10جدول )

Source DF SS MS F P-Value الداللة االحصائية 

 ** 0.000 166.12 10208 10208 1 نوع الخامة

 ** 0.000 2014.15 123774 247548 2 التركيب البنائي

 * 0.017 9.57 588 588 1 نوع القماش

(  يتضح أن هناك تأثير معنوي جداً لنوع الخامة على االنفجا ، ويوجد تأثير معنوي جداً للتركيب 10التباين)من جدول تحليل 

 يوجد تأثير معنوي لنوع القماش على االنفجار.، و البنائي على االنفجار

 

 -معامالت الجودة لألقمشة المنتجة الخام والمجهزة: -3

 الخام المنتجة ( يوضح معامالت الجودة لألقمشة11جدول )

نوع 

 الخامه

التركيب 

 البنائي

امتصاص 

 الماء

زاوية 

الميل 

 )االلتواء(

-االنكماش

 طولي

-االنكماش

 عرضي

نفاذية 

 الهواء

مقاوم 

االنفجار 

 ك

معامل 

 الجوده
 الترتيب

 صوف

 %5.7 %7.8 %87.8 %45.5 برسوال
100.0

% 
41.8% 

48.1

% 
3 

 %43.2 %94.2 %25.0 %2.3 %75.8 %37.7 ريب
46.4

% 
4 

 %63.5 %89.1 %7.9 %3.7 %76.6 %29.2 انترلوك
45.0

% 
6 

 اكريليك

 برسوال
100.0

% 
84.7% 2.7% 4.2% 91.6% 46.6% 

55.0

% 
2 

 %46.3 %82.1 %68.2 %5.2 %83.7 %71.5 ريب
59.5

% 
1 

 %67.3 %71.3 %8.1 %2.2 %72.7 %51.1 انترلوك
45.5

% 
5 
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 لألقمشة المجهزة المنتجة ( يوضح معامالت الجودة12جدول )

نوع 

 الخامه

التركيب 

 البنائي

امتصاص 

 الماء

زاوية 

الميل 

 )االلتواء(

-االنكماش

 طولي

-االنكماش

 عرضي

نفاذية 

 الهواء

مقاوم 

االنفجار 

 ك

معامل 

 الجوده
 الترتيب

 صوف

 %22.2 %17.5 %86.7 %61.1 برسوال
98.4

% 

42.7

% 

54.8

% 
4 

 %76.6 %55.7 ريب
100.0

% 
21.4% 

92.0

% 

44.2

% 

65.0

% 
2 

 %29.8 %4.0 %73.5 %52.5 انترلوك
87.3

% 

64.2

% 

51.9

% 
5 

 اكريليك

 %33.3 %19.2 %80.0 %95.6 برسوال
90.9

% 

47.8

% 

61.1

% 
3 

 %28.0 %81.8 %71.0 ريب
100.0

% 

81.4

% 

47.2

% 

68.2

% 
1 

 %15.8 %5.2 %77.4 %59.7 انترلوك
70.6

% 

68.4

% 

49.5

% 
6 

 

أن معامل الجودة لخامة اإلكريليك أفضل من معامل الجودة لخامة الصوف ) وذلك لوجود أماكن سميكة ورفيعة حيث وجد 

 بالغزل الصوف( وذلك في كالً من القماش الخام والمجهز.

 

 -خرائط الرادار لألقمشة المنتجة الخام والمجهزة : -3-1

 -خريطة الرادار ألقمشة الصوف الخام : -3-1-1

 
 ( يوضح خريطة الرادار ألقمشة الصوف الخام14شكل  )

 

امتصاص الماء البرسوال أعلى من الريب من ، و أن زاوية االلتواء البرسوال أعلي من االنترلوك من الريبحيث وجد 

مقاومة االنفجار االنترلوك أعلى من الريب من ،  معامل الجودة البرسوال أعلى من الريب من االنترلوك، و االنترلوك
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االنكماش العرضي الريب أعلى من االنترلوك من ، و نفاذية الهواء البرسوال أعلى من الريب من االنترلوك، البرسوال

 االنكماش الطولي البرسوال أعلى من االنترلوك من الريب.، و البرسوال

 

 

 

 -خريطة الرادار ألقمشة الصوف المجهز : -3-1-2

 
 الصوف المجهز( يوضح خريطة الرادار ألقمشة 15شكل )

 

أن زاوية االلتواء أعلى قيمة من تركيب البرسوال يليه الريب واقلهم االنترلوك ، وامتصاص الماء أعلى قيمة في حيث وجد 

،  تركيب البرسوال يليه الريب وأقلهم االنترلوك ، ومعامل الجودة أعلى قيمة تركيب الريب يليه البرسوال وأقلهم االنترلوك

نفاذية الهواء أعلى قيمة في تركيب البرسوال ، و مقاومة االنفجار أعلى قيمة تركيب االنترلوك يليه الريب وأقلهم البرسوالو

االنكماش ، و االنكماش العرضي أعلى قيمة في تركيب االنترلوك يليه البرسوال ثم الريب، و يليه الريب وأقلهم االنترلوك

 يليه البرسوال وأقلهم االنترلوك. الطولي أعلي قيمة في تركيب الريب

 

 -خريطة الرادار ألقمشة األكريليك الخام : -3-1-3

 
 ( يوضح خريطة الرادار ألقمشة األكريليك الخام16شكل )
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امتصاص الماء البرسوال يليه الريب ، و أن زاوية االلتواء في التركيب البرسوال أعلى يليها الريب ويليه االنترلوكحيث وجد 

نفاذية الهواء البرسوال أعلى يليه الريب ، و مقاومة االنفجار االنترلوك أعلى يليه الريب يليه االنترلوك، و االنترلوكيليه 

االنكماش الطولي الريب أعلى يليه ،  االنكماش العرضي الريب أعلى يليه البرسوال أقلهم االنترلوك، و يليه االنترلوك

 البرسوال أقلهم االنترلوك.

 -خريطة الرادار ألقمشة األكريليك المجهز : -3-1-4

 
 ( يوضح خريطة الرادار ألقمشة األكريليك المجهز17شكل )

 

امتصاص الماء البرسوال حقق أعلى ، و زاوية االلتواء الريب حقق أعلى قيمة يليه البرسوال وأقلهم االنترلوكحيث وجد أن 

مقاومة االنفجار ، و معامل الجودة الريب حقق أعلى قيمة يليه البرسوال وأقلهم االنترلوك، و قيمة يليه الريب وأقلهم االنترلوك

االنكماش ، و نفاذية الهواء البرسوال أعالهم يليه الريب واقلهم االنترلوك، و االنترلوك أعالهم يليه الريب يليه البرسوال

 نكماش الطولي الريب أعالهم يليه البرسوال واقلهم االنترلوك.اال، و العرضي : الريب أعالهم يليه البرسوال واقلهم االنترلوك

 

 -االستنتاجات :

 خامة االكريليك حققت أفضل معامل جودة من خامة الصوف. -1

 استخدام الخيوط المحورية من الصوف واالكريليك حسن الخواص الوظيفية ألقمشة تريكو اللحمة المنتجة. -2

والمتانة ومقاومة قطع أعلى من الخيوط المغزولة مما يؤثر على جودة واستطالة تتميز الخيوط المحورية باالستطالة  -3

 ومتانة أقمشة التريكو اللحمة المصنوعة منها.

 

 -التوصيات :

استخدام الخيوط المحورية لما لها من مميزات وخواص افضل من خواص الخيوط المغزولة بنفس الخامات ونفس النمرة  ●

 حمة وذلك لتحقيق الخواص الوظيفية والجمالية المطلوبة.في انتاج أقمشة التريكو الل

خيوط اإلكريليك المحورية أفضل من خيوط اإلكريليك المغزولة وهذا انعكس على خواص أقمشة التريكو اللحمة المنتجة  ●

 منها.
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ف وشعيرات خامة الصوف لم تحقق جودة عالية نظراً الستخدام ألياف وشعيرات وولن سميكة وخشنة يفضل استخدام أليا ●

صوف ورستد طويلة وناعمة ورفيعة إلنتاج خيوط محورية صوفية جيدة وخالية من األماكن السميكة والرفيعة ومالئمة 

 إلنتاج أقمشة تريكو لحمة ذات خواص وظيفية وجمالية جيدة.
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