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 ملخص البحث 

تطورت صناعة الخيوط المحورية تطوراً كبيراً فىاألونهاالخيره ، وتميزت الخيوط المحورية ذات القلب المرن بالمرونة 

الراحة الفسيولوجية في االستخدام.كل هذه الخصائص أتاحت لهذه  وسهولة العناية بها، وعالوة على ذلك إتاحة قدر اكبر من

الخيوط مكانة هامة في السوق العالمي للمالبس الجاهزة.وتعتمد خصائص الخيوط المحورية على المتغيرات المطبقة أثناء 

ضها ومسافات بينيىة مرحلة تصنيعها.ويتضمن انتاج الخيوط المحورية ان يكون هناك مسافات بينية بين شعيرات السطح وبع

بين شعيرات القلب وشعيرات السطح وهذه المسافات البينية هي التي تساعد علي عملية امتصاص العرق والماء والسوائل 

 وتعمل كعازل حراري وتحسن من الخواص الوظيفية والراحة الفسيولوجية ألقمشة المالبس المنتجة منها.

دنير والغطاء قطن  50محورىذات قلب من البوليستر المستمر الفالت بنمرة خيط محورى ) خيط 2خيوطعدد 4تم انتاج عدد 

دنير والغطاء  50إنجليزي + خيط محورى ذات قلب من البوليستر المستمر الفالت بنمرة  24/1وانتاج خيط محوري بنمرة 

انجليزي  24/1رة بنم %100خيط مغزول )خيط مغزول قطن  2انجليزي(و عدد  24/1فسكوز وانتاج خيط محوري بنمرة 

 خيوط مغزولة. 2خيوط محورية و  2عينات خيوط.  4انجليزي( أي  24/1بنمرة  %100+ خيط مغزولفسكوز 
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تم اجراء االختبارات المعملية لتقييم الخواص الوظيفية للخيوط المنتجه، وتم تصوير القطاع العرضى للخيوط المغزولة 

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

من قطر الخيط واألماكن السميكة  %50واالماكن الرفيعة الرفيعة uواالستطالة % والتشعير واالنتظامية CN/Texالقطع 

ية بخامتي القطن وقابلية االمتصاص للماء لكال من الخيوط المحور %280والعقد  %50أكبر من سمك الخيط بمقدار 

 والفسكوز والخيوط المغزولة بخامتي القطن والفسكوز ومقارنتهم.

 الكلمات المفتاحية:

 الخيوط المغزولة –الخيوط المحورية  –الغزل الحلقي المعدل 

 

Abstract 

The core spun yarns industry has developed greatly recently, and the core spun yarns with a 

flexible core are characterized by flexibility and ease of care, in addition to providing greater 

physiological comfort in use. The core spun yarns depend on the variables applied during the 

manufacturing stage. The production of the core spun yarns includes the presence of 

interspaces between the surface filaments and some of them, and the interspaces between the 

core filaments and the surface filaments, and these interspaces are what help the process of 

absorbing sweat, water and liquids and act as a thermal insulator and improve the functional 

properties and physiological comfort of fabrics clothes produced from it.                                                                     

4 yarns, 2core spun yarns were produced (continuous polyester core spun yarn with number 

50 denier and the cover was cotton and production of core spun yarn number 24/1 Ne + core 

spun yarns with a continuous polyester core of flat number 50 denier and the cover was 

viscose and production of core spun yarns number 24 /1 Ne) and 2 spun threads (100% cotton 

spun 24/1 Ne + 100% viscose spun 24/1 Ne) meaning 4 yarn samples. 2 core spun yarns and 2 

spun yarns.                 

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 statistical analysis of the results was carried out. The 

thickness is greater than the thickness of the thread by 50%, the knot is 280%, and the water 

absorbency for both core spun yarns of cotton and viscose materials and spun yarns of cotton 

and viscose materials and compared to them.                                                                                                                         

key words:                                                                                                                         

Modified ring spinning –core spun yarns - spun yarns                                                             

 

 .مقدمة                        1

في األونه األخيرة ظهرت مواد خام حديثة وتكنولوجيا حديثة في صناعة النسيج فتحت ناطق للخيوط التكنولوجية ومنها 

ملحوظ لزيادة طلب السوق عليها لدمج الخيوط المحورية لمميزات ألياف القلب الخيوط المحورية وأصبح تطورها بشكل 

 وألياف الغطاء ومميزات المواد الخام المستخدمة

إلى جانب استخدام األلياف عالية األداء او الخيوط التقليدية وتوظيفها مع الخيوط المحورية لتكون األقمشة المصنوعة منها 

 (1)تكنولوجية حديثة.ذات خواص جذابة ووظائف 
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 ويعتبر الغزل الحلقي هو اكثر الطرق شيوعا في الصناعة لسهولته وجودة الخيوط الناتجة منه.

في نظام الغزل الحلقي تتحدد جودة الخيوط المحورية بالخواص التركيبية إذا كان خيط القلب ثابت في مركز الخيط ومغطي 

خيط ، والمبدأ األساسي لعمل ذلك تغذية الخيط المستمر القلب داخل إطار بشكل جيد بخيوط الغطاء وهذا يدل على جودة ال

الغزل بشدد معين والحفاظ عليه ثابتا خالل عملية الغزل ووضع خيط القلب بشكل صحيح لتغطيته بشكل كامل بالغالف وذلك 

 (3()2).لتجنب وجود أماكن غير مغطاة بالياف الغطاء

 (5()4()3).الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المحورية واألقمشة المصنوعة تم إجراء الكثير من األبحاث لتحسين

وقد تطورت صناعة أقمشة التريكو في العالم تطوراً كبيراً وخاصة في السنوات األخيرة حتى انها اصبحت تنافس األقمشة 

سريعاً في االقمشة الخاصة بالمالبس الداخلية  المنسوجة فقد انتشر هذا النوع من التركيب البنائى في العصر الحديث انتشاراً 

 (6)والخارجية نتيجة للخواص والمميزات العديدة لهذه االقمشة باإلضافة إلى تنوعها  الذي أشبع مختلف االذواق.

 مشكلة البحث

بالطرق التقليدية دون علي الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج الخيوط إال ان معظم الخيوط المحلية ال زالت تنتج 

األخذ في االعتبار تحقيق الخواص الوظيفية والجمالية المطلوبة مما يجعلها غير مناسبة لطبيعة االستخدام والمنافسة في 

األسواق الخارجية لذلك كان من الضروري التوجه إلى إمكانية انتاج خيوط محورية ذات خامات مختلفة ومتعددة وذلك على 

 معدلة.ماكينة غزل حلقي 

 أهمية البحث

تمكن أهمية البحث في إنتاج خيوط محورية ذات خامات سليلوزية مختلفة لتحسين خواصها الفيزيائية والوظيفية ومقارنتها 

ببعضها وبالخيوط المغزولة العادية والوصول إلى مميزات الخيوط المحورية وخصائصها ودراسة مدى أفضليتها في 

 العادية. االستخدام عن الخيوط المغزولة

 منهجية البحث

 يتبع هذا البحث على المنهج التجريبي والتحليلي.

 أهداف البحث 

تحسين انتاج خيوط محورية بخامات مختلفة تجمع بين خواص األلياف الطبيعية والصناعية في خيط واحد باستخدام  .1

 أسلوب الغزل المحوري بماكينة غزل حلقي معدلة.

للخيوط المحورية ومقارنتها بالخيوط المغزولة العادية بنفس الخامات والمفاضلة تحقيق جودة وخواص االداء الوظيفي  .2

 بينهم.

تطوير المنتج المحلي في الخيوط المحورية حديثة تكنولوجياً بحيث يكون لها خواص وظيفية وجمالية مميزة وتكون  .3

 قادرة على المنافسة في األسواق الخارجية.

 روض البحثف

 استخدام خامات مختلفة طبيعية وصناعية إلنتاج خيوط محورية لها خواص وظيفية وجمالية جديدة. -1

 استخدام خامات ونمر للخيوط المحورية المختلفة يؤثرعلي الخواص الوظيفية والجمالية للخيوط المنتجة. -2

 والخامة ومعامل البرم.الخيوط المحورية ومقارنتها بالخيوط المغزولة المماثلة لها في النمرة  -3

استخدام خيوط محورية من األلياف السليوزية في الغطاء وتأثير القلب البوليستر على الخواص الوظيفية والجمالية  -4

 للخيوط المنتجة
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 مـنـهـجـيـة البـحـث

 يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

 

 الدراسات السابقة

المكانية العالية لما لها من التأثير على خواص الخيوط التى تؤثر بدورها في جودة المنتج احتلت تكنولوجيا انتاج الخيوط 

 )7(.النهائي كما أن أداء الماكينة مرتبط بشكل كبير بجودة الخيط المغذي

هو عملية يتم فيها برم االلياف حول خيط موجود الخيط المستمر أو الخيط المغزول ""Core Spinningوالغزل المحورى

من شعيرات قصيرة )يكون موجود فى قلب الخيط( إلنتاج مركب من الكور ، والغالف هو الخيط المتكون بالفعل الكور 

 Sheath.(8()9)ثم إحاطته بغالف  Core)القلب(

وأقمشة التريكو بمختلف أنواعها يمكن ان تنتج لتلبي مختلف األذواق واألغراض المطلوبة مهما كانت، بحيث تطابق في 

واالستعمال مع أي قماش آخر ، لذلك استخدمت بكثرة وأقبل عليها الناس لخواصها العديدة التي تميزها عن األقمشة  الشكل

 (10)األخرى المنسوجة وغير المنسوجة.

 Core spun yarnالخيوط المحورية: 

والشعيرات القصيرة تستخدم كغالف  Coreيتكون من مكونين القلب والغالف، الشعيرات المستمرة تستخدم كقلب 

 .Sheathخارجى

 
 (9)( يوضح تركيب الخيوط المحورية1شكل )

 

أحدهم يكون موجود في  componentالخيوط المحورية انه خيط يتكون من عدد من المكونات  Millerكما عرف العالم 

 Supportالمحور المركزي بشكل دائم في حين أن المكونات االخرى تعمل كغطاء ، احيانا هذا الخيط يسمى بالخيط المدعم 

Yarn .(10)الن وجود القلب في الخيط يعطي قوة على الرغم ان هذا ليس دائما يكون الهدف 

ياف فإن خصائص المزيج بشكل ملحوظ تتحسن ، والمزيج الفعال من المعروف عند حدوث خلط لنوعين أو أكثر من األل

على  Less Elastieيتطلب خصائص متكاملة مع بعضها ، الخيوط المحورية تظهر خصائص خاصة أقل للمطاطية 

السطح وأفضل مطاطية في القلب لتظهر قوة أكثر ومطاطية محسنة واستعادة ممتازة ، واالسلوب الخاص بالخيوط المحورية 

سيط والخامات تكون متنوعة سواء في القلب أو الغطاء واستخداماته النهائية متنوعة ، للخيط المحورىلتحسين الخواص ب

 (.11()10.)الوظيفية لألقمشة مثل القوة والمتانة والمطاطية والراحة

 Production of Core Spunyarnsطرق إنتاج الخيوط المحورية: 

( بإستخدام العديد من أنظمة الغزل ، وكل نظام له خصائصه الخاصه، 5-1هو موضح بشكل )يتم إنتاج الخيوط المحوريه كما 

والغزل الحلقي بسيط واقتصادى وفيه وضع القلب في المركز يكون صعب وهذه هى أكبر مشكلة يمكن أن تحدث أثناء عملية 

 (10)قلب يتلف نتيجة التقشير.االنتاج وكذلك مشكلة تقشر الخيط يمكن ان تظهر فى العمليات التالية وخيط ال
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 (10)( يوضح إنتاج الخيوط المحورية بالغزل الحلقي2شكل )

 

 مميزات استخدام الخيوط المحورية:

أن الخيط يصنع من مركبين أو أكثر أعطى فرصة أوسع النتاج منتجات في مجاالت متعددة ممكن تصنع من ألياف  .1

 (11))قلب سلك معدني أو ألياف بصرية( والغطاء ألياف تقليدية. عالية األداء في القلب والغطاء ألياف تقليدية

تم حل مشكلة التكلفة العالية لشعيرات القطن الطويلة جداً المستوردة فتم استخدام خيوط نايلون ذات الشعيرة الواحدة  .2

 والقطن الهندي ذو الشعيرات الطويلة والمتوسطة الطول.رقم المرجع

شخاص عند ارتدائها ستخدام ألياف زجاجية تستخدم  .3 وحدها وتتكسر أثناء العمليات وتهيج الجلد وتسبب حساسية الجلد لألأ

 (12).ولهذا السبب يكون استخدام الخيوط المحورية بدالً من الخيوط المستمرة يكون أسهل في عمليات النسيج والتريكو 

دامه في الحماية ضد الحرارة ومقاومة النار استخدام القلب والغالف بشكل فعال في تطبيقات تكنولوجية جديدة مثل استخ .4

ومقاومة القطع وأدوات الحماية الشخصية وذات الحماية وخيوط الحياكة التكنولوجية والمكونات خفيفة الوزن ومكونات 

 (13)التعبئة خفيفة الوزن.

خصائص أفضل في  أكثر اقتصادية ومعدل سريع لإلنتاج ومزودة بألياف وبوليمرات صناعية كألياف قلب مستمرة مع .5

 (14)الغالف مع سهولة العناية والراحة.

الخيوط المحورية ذات الغالف القطن ال تحتاج لمعالجات خاصة بالمقارنة باألقمشة المصنوعة من الخيوط البولي  .6

 (14)أستر.

عدى حدود األقمشة الصوفية من الخيوط المحورية أرفع وأخف من األقمشة التقليدية والخيوط المحورية الورستدبتت .7

 (15)النمرة التقليدية عن طريق تغيير تركيب النمرة لعمل أقمشة أخف وأرفع ويستخدم الخيوط المستمرة والمبروم الصوف.

 

 -التجارب العملية واالختبارات المعملية: - 2

دنير والغطاء  50خيط محورى ) خيط محورىذات قلب من البوليستر المستمر الفالت بنمرة  2خيوط عدد 4تم انتاج عدد 

دنير  50إنجليزي + خيط محورى ذات قلب من البوليستر المستمر الفالت بنمرة  24/1قطن وانتاج خيط محوري بنمرة 

بنمرة  %100خيط مغزول )خيط مغزول قطن  2انجليزي( و عدد  24/1والغطاء فسكوز وانتاج خيط محوري بنمرة 

خيوط  2خيوط محورية و  2عينات خيوط.  4انجليزي( أي  24/1بنمرة  %100انجليزي + خيط مغزولفسكوز  24/1

 مغزولة.

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

 والمحورية المنتجة من القطن والفسكوزبواسطة الميكروسكوب.
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 -والمحورية المنتجة من القطن والفسكوزبواسطة الميكروسكوب:القطاع العرضى للخيوط المغزولة 

 
 ( يوضح القطاع العرضى للخيط القطن المغزول3شكل )

 

 
 ( يوضح القطاع العرضى للخيط الفسكوز المغزول4شكل )

 

 
 القطاع العرضى للخيط القطن المحورىيوضح  (5شكل )

 

 
 الفسكوزالمحورى( يوضح القطاع العرضى للخيط 6شكل )
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 -نتائج اختبارات الخيوط المنتجة المغزولة والمحورية:

( معامل الجوده 2( يوضح نتائج اختبارات الخيوط المنتجة المغزولة والمحورية ، كما يوضح جدول )1جدول )يوضح 

 للخيوط المحوريه

 ( يوضح نتائج اختبارات الخيوط المنتجة المغزولة والمحورية1جدول )

 نوع

 الخيط
 الخامة

انتظامية 

 Uيوستر

 االنتظامية

CV 

االنتظامية 

 CV م1

m% 

االنتظامية 

 CV م3

m% 

االنتظامية 

 م10

CV 

m% 

اماكن 

-رفيعة 

30% 

اماكن 

رفيعة 

-

40

% 

اماكن 

رفيعة 

-

50

% 

اماكن 

سميكة 

35% 

اماكن 

سميكة 

50% 

 محورى
 281 860 16 102 1215 3.32 3.59 4.03 14.06 10.91 قطن

 287 941 37 389 2088 4.4 5.26 6.43 16.84 13.03 فسكوز

 مغزول
 15 159 0 11 430 5.59 5.9 6.32 12.48 9.82 قطن

 103 385 38 332 1853 4.44 5.37 6.57 15.96 12.56 فسكوز

 

 ( يوضح نتائج اختبارات الخيوط المنتجة المغزولة والمحورية1تابع جدول )

 

 ( يوضح معامل الجوده للخيوط المحوريه2جدول )

 نوع

 الخيط
 الخامة

انتظامية 

 Uيوستر

االنتظا

مية 

CV 

االنتظامية 

 CV م1

m% 

االنتظامية 

 CV م3

m% 

االنتظامية 

 CV م10

m% 

اماكن 

رفيعة 

-

30% 

اماكن 

-رفيعة 

40% 

-اماكن رفيعة 

50% 

 محورى
 %31 %48 %52 %100 %100 %100 %93 %96 قطن

 %14 %13 %31 %75 %68 %63 %78 %80 فسكوز

 

 ( يوضح معامل الجوده للخيوط المحوريه2تابع جدول )

 نوع

 الخيط

اماكن  الخامة 

سميكة 

35% 

اماكن 

سميكة 

50% 

نبس 

140% 

نبس 

200% 

نبس 

280% 

انحراف 

النمرة 

 الكلي %

التشعير 

H 

معامل 

انحراف 

 التشعير

قابليه الغزل 

 المحورى

 %62.8 %100 %75 %100 %43 %29 %17 %9 %11 قطن محورى

نوع 

 الخيط
 الخامة

نبس 

140

% 

نبس 

200

% 

نبس 

280

% 

انحراف 

النمرة 

 الكلي %

التشعير 

H 

معامل 

انحراف 

 التشعير

قوة الشد 

RKM 

االستطالة 

% 

مقاومة 

القطع 

CN 

قابلية 

امتصاص 

 الماء

 محورى
 6.9 209 23.12 8.52 3.77 9.69 0.5 35 178 819 قطن

 6.1 391 9.6 15.9 6.38 0 0.5 270 798 2031 فسكوز

 مغزول
 7.5 206 4.05 8.37 10.78 0 1.47 4 10 117 قطن

 7.7 379 8.85 15.41 2.31 7.26 0.5 58 164 540 فسكوز
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 %100 %6 %7 %7 %8 %10 فسكوز
100

% 
59% 44.9% 

 

 

 -اإلختبارات المعملية:

 -االختبارات االتية:أجريت االختبارات المعملية للخيوطلفياس بعض الخواص الوظيفية لها،  وقد تم اجراء 

 Countإختبار النمرة   1-

 ASTMD-1907تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                             

 Nepsإختبار  العقد )النبس(   -2

                                    ASTMD-5866تم اجراء هذا االختبارطبقا للمواصفة القياسية االمريكية 

   Evennessإختباراالنتظامية -3

 ASTMD-1423تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                             

 Tensileإختبار -4

 ASTMD-1578تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                             

 Twistإختبار البرم  -5

 ASTM -1423تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                               

 Strength and Elongation RKMإختبارقوة الشد واالستطالة -6

 ASTMD-2256تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                              

  Hairinessإختبار التشعير7-

 ASTMD-5647تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                              

 Unevenness (%U  )  إختبارعدم االنتظامية  8-

 ASTMD-1425تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                              

 %CVإختبار االنتظامية 9-

 ASTMD-1578      تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                        

 Breaking Forceإختبار القوة القاطعة  10-

 ASTMD-1445تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                              

 Thick and Thin placesاالماكن السميكة واالماكن الرفيعة   11-

 ASTMD-6197تم اجراء هذا االختبار طبقا للمواصفة االمريكية                                              

 

 -النتائج ومناقشة: -3

 حيث تم استنتاج ما يلي :تم اجراء االختبارات السابقة ،

 -:Uالعالقة بين نوع الخامة وخاصيةانتظامية يوستر

 الفسكوز. –الفسكوز بالخيوط المغزولة القطن  –المحورية القطن بمقارنة خاصية االنتظامية للخيوط 
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 Uيوستر انتظامية العالقة بين نوع الخامة وخاصيةيوضح ( 7شكل  )

 

حيث وجد أن انتظامية خامة القطن أعلى من خامة الفسكوز والخيوط المغزولة اكثر انتظامية من الخيوط المحورية فى 

اكثر انتظامية من الخيط المحورىالفسكوزأى ان الخيوط المغزوله اكثر انتظامية من الخيوط القطن والخيط المغزول القطن 

 المحورية فىخامتى القطن والفسكوز.

 

 -: %50 -العالقة بين نوع الخامة وخاصية األماكن الرفيعة 

 
 %50 -العالقة بين نوع الخامة وخاصية األماكن الرفيعة يوضح ( 8شكل )

 

كانت أعلى  في الخيوط القطن من الخيوط الفسكوز أي  %50األماكن الرفيعة األرفع من سمك الخيط بنسبة حيث وجد ان 

أن الخيوط الفسكوز أفضل والخيوط المحورية أعلى في االماكن الرفيعة من الخيوط االمغزولة في الفسكوز  والعكس فى 

الخيوط المحورية أفضل من الخيوط المغزولةفى القطن القطن الخيوط المحورية أقل فى وجود االماكن الرفيعة أي أن 

 والعكس فىالفسكوز.

 

 -: %50العالقة بين نوع الخامة وخاصية األماكن السميكة 
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 . %50العالقة بين نوع الخامة وخاصية األماكن السميكة  يوضح( 9شكل )

 

في خامة القطن عن خامة الفسكوز أي أن من سمك الخيط تكون أقل  %50حيث وجد أن األماكن السميكة األكبر بمقدار 

من الخيوط المحورية أي أن الخيوط  %50خيوط القطن أفضل ، ووجد أن الخيوط المغزولة أقل في عدد األماكن السميكة 

 المغزولة أفضل.

 -: Harinessالعالقة بين نوع الخامة وخاصية التشعير 

 
 Hير العالقة بين نوع الخامة وخاصية التشعيوضح (10شكل )

 

حيث وجد أن التشعير في خامة الفسكوز أعلى من القطن وأن الخيوط المغزولة أقل تشعير من الخيوط المحورية أي أن 

 الخيوط المغزولة أفضل في خاصية التشعير من الخيوط المحوريةفي خامتي القطن والفسكوز.

 

 -:CN/Texالعالقة بين نوع الخامة ومقاومة القطع 
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 CN/Texالعالقة بين نوع الخامة ومقاومة القطع يوضح ( 11شكل )

 

حيث وجد أن مقاومة القطع في الخيوط الفسكوز أعلى من الخيوط القطن ، وأن الخيوط المحورية أعلى في مقاومة القطع 

 من الخيوط المغزولة اى افضل من الخيوط المغزولة .

 

 

 

 

 

 -العالقة بين نوع الخامة وخاصيةاالستطالة % :

 
 العالقة بين نوع الخامة وخاصيةاالستطالة % يوضح (12)شكل 

 

حيث وجد أن االستطالة في الخيوط االفسكوزأعلى من الخيوط القطن وجد أن الخيوط االمغزولةأعلى استطالة من الخيوط 

 االمحوريةاى افضل من الخيوط المحورية.

 

 -: %280العالقة بين نوع الخامة وخاصيةالعقد 
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 %280العالقة بين نوع الخامة وخاصيةالعقد يوضح (  13شكل )

 

حيث وجد أن الخيط القطن أفضل من الخيوط الفسكوز وأقل في عددعقد ، أن الخيوط المغزولة أقل في عدد العقد من الخيوط 

 المحورية .

 

 

 

 

 

 

 -العالقة بين نوع الخامة وخاصية قابلية امتصاص الماء )ث( :

 
 لخامة وخاصية قابلية امتصاص الماء )ث(العالقة بين نوع ا يوضح (14شكل)

 

حيث وجد أن قابلية امتصاص الماء في الخيوط المحورية القطن و الفسكوز افضل من الخيوط االمغزولة، وأن قابلية 

 امتصاص الماء في فى القطن و الفسكوز   يكادوا يكونوا متساويين .

 

 -: RKMالعالقة بين نوع الخامة وخاصيةقوة الشد 
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 RKMالعالقة بين نوع الخامة وخاصيةقوة الشد  يوضح (15)شكل 

 

حيث وجد أن قوة الشد في الخيوط  المحورية و المغزولة االقطن  أعلى من الخيوط  المحورية والمغزولة الفسكوز  ووجد 

 أن الخيوط المحورية و الخيوط المغزولة يكادوا يكونومتساويين في قوة الشد  .

 

 (لدراسة معنوية تأثير كالً من نوع الخامة ونوع الخيط على الخواص اآلتية:ANOVAتحليل التباين   )

 (  -:  تأثير غير 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 إحصائية  0.01أقل من   P-valueالمعنوية المحسوبة  

 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على االنتظامية3جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 0.49005 10.315 20.63 2 قطن

 0.11045 12.795 25.59 2 فسكوز

Core Spun Yarn 2 23.84 11.92 2.4642 

Spun yarn 2 22.38 11.19 3.7538 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على االنتظامية3تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

 - 0.066499 90.98225 6.1504 1 6.1504 نوع الخامة

 - 0.217823 7.883136 0.5329 1 0.5329 نوع الخيط

Error 0.0676 1 0.0676    

Total 6.7509 3     
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لنوع الخامة على خاصية االنتظامية ويوجد تأثير غير  0،05مما سبق وجد أن هناك تأثير غير معنوي بداللة إحصائية 

 مغزول( على خاصية االنتظامية.  –لنوع الخيط )محوري   0،05معنوي بداللة إحصائية 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على األماكن الرفيعة4جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 2 3 6 2 قطن

 0.5 37.5 75 2 فسكوز

Core Spun Yarn 2 41 20.5 544.5 

Spun yarn 2 40 20 648 

 

 تأثير  عوامل الدراسة على األماكن الرفيعة ( يوضح يوضح4تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value 
الداللة 

 اإلحصائية

 * 0.027662 529 1190.25 1 1190.25 الخامةنوع 

 - 0.795167 0.111111 0.25 1 0.25 نوع الخيط

Error 2.25 1 2.25    

Total 1192.75 3     

 

( ويوجد تأثير غير معنوي لنوع %50-مما سبق وجد أن هناكتأثير معنوي لنوع الخامة على خاصية األماكن الرفيعة ) 

 (.%50-الرفيعة )الخيط على خاصية األماكن 

 

 (يوضح تأثير  عوامل الدراسة على األماكن السميكة5جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 35378 148 296 2 قطن

 16928 195 390 2 فســـكوز

Core Spun Yarn 2 568 284 18 

Spun yarn 2 118 59 3872 

 

 األماكن السميكة( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على 5تابع جدول)

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

 - 0.456661 1.314099 2209 1 2209 نوع الخامة

 - 0.114747 30.116 50625 1 50625 نوع الخيط

Error 1681 1 1681    

Total 54515 3     



  2022بريل ا                                                      العدد الثامن -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

87 

 

( ويوجد تأثير غير معنوي لنوع %50خاصية األماكن السميكة )مما سبق وجد أن هناكتأثير غير معنوي لنوع الخامة على 

 (.%50الخيط على خاصية األماكن السميكة ) 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية التشعير6جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 0.59405 10.235 20.47 2 قــــطن

 0.3872 6.82 13.64 2 فســـكوز

Core Spun Yarn 2 16.07 8.035 5.47805 

Spun yarn 2 18.04 9.02 6.1952 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية التشعير6تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

 * 0.019568 1057.798 11.66223 1 11.66223 نوع الخامة

 - 0.067608 88.00227 0.970225 1 0.970225 نوع الخيط

Error 0.011025 1 0.011025    

Total 12.64348 3     

 

بالخيط ، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع الخيط على Hمما سبق وجد أن هناكتأثير معنوي لنوع الخامة على خاصية التشعير 

 . Hخاصية التشعير  

 

 االستطالة( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية 7جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 33.7842 19.01 38.02 2 قطن

 0.28125 9.225 18.45 2 فسكوز

Core Spun Yarn 2 32.72 16.36 91.3952 

Spun yarn 2 23.75 11.875 18.30125 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية االستطالة7تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

Rows 95.74623 1 95.74623 6.863418 0.232135 - 

Columns 20.11523 1 20.11523 1.441928 0.442075 - 

Error 13.95023 1 13.95023    

Total 129.8117 3     
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ويوجد تأثير غير معنوي لنوع الخيط على مما سبق وجد أن هناكتأثير غير معنوي لنوع الخامة على االستطالة %  ، 

 االستطالة %.

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية مقاومة القطع للخيط8جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 0.010952 8.446 16.892 2 قطن

 0.12005 15.655 31.31 2 فسكوز

Core Spun Yarn 2 24.42 12.21 27.2322 

Spun yarn 2 23.782 11.891 24.76672 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية مقاومة القطع للخيط8تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

Rows 51.96968 1 51.96968 1777.288 0.015098 * 

Columns 0.101761 1 0.101761 3.480079 0.313262 - 

Error 0.029241 1 0.029241    

Total 52.10068 3     

 

، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع الخيط CN/Texمما سبق وجد أن هناكتأثير معنوي لنوع الخامة على مقاومة القطع للخيط 

 CN/Texعلى مقاومة القطع للخيط 

 

 

 (يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية العقد9جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 480.5 19.5 39 2 قطن

 22472 164 328 2 فسكوز

Core Spun Yarn 2 305 152.5 27612.5 

Spun yarn 2 62 31 1458 

 

 (يوضح تأثير  عوامل الدراسة على خاصية العقد9تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

 - 0.356209 2.549403 20880.25 1 20880.25 نوع الخامة

 - 0.407564 1.802418 14762.25 1 14762.25 نوع الخيط

Error 8190.25 1 8190.25    

Total 43832.75 3     
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، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع الخيط  %280مما سبق وجد أن هناكتأثير غير معنوي لنوع الخامة على خاصية العقد 

 . %280العقد على خاصية 

 

 ( يوضح تأثير  عوامل الدراسة على قابلية امتصاص الماء10جدول )

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 0.18 7.2 14.4 2 قطن

 1.28 6.9 13.8 2 فسكوز

Core Spun Yarn 2 13 6.5 0.32 

Spun yarn 2 15.2 7.6 0.02 

 

 

 على قابلية امتصاص الماء( يوضح تأثير  عوامل الدراسة 10تابع جدول )

Source of Variation SS df MS F P-value الداللة اإلحصائية 

 - 0.655958 0.36 0.09 1 0.09 نوع الخامة

 - 0.271599 4.84 1.21 1 1.21 نوع الخيط

Error 0.25 1 0.25    

Total 1.55 3     

 

قابلية امتصاص الماء للخيوط ، ويوجد تأثير غير معنوي لنوع مما سبق وجد أن هناكتأثير غير معنوي لنوع الخامة على 

 الخيط على خاصية قابلية امتصاص الماء للخيوط.

 

 االستنتاجات

و مساوية في قابلية  %280وأعلى في عدد العقد  %50الخيوط المحورية أقل انتظامية وأقل في األماكن الرفيعة  -1

 و أعلى مقاومة قطع من الخيوط المغزولة. %50األماكن السميكة امتصاص الماء  وأقل تشعير وأعلى في عدد 

 الخيوط المغزولة أعلى استطالة  من الخيوط المحورية . -2

 الخيوط المحورية والمغزولة  متساوية في قوة الشد للقطن والفسكوز. -3

 الخيوط المحورية  أعلى مقاومة قطع  وأعلى قابلية المتصاص الماءمن الخيوط المغزولة. -4

 مة القطع فى الخيوط المحورية   أعلى من الخيوط المغزولة  فىالفسكوز في الحالة العادية والرطبة.مقاو -5

 

 التوصيات

يوصي باستخدام الخيوط المحورية إلضافة خواص طبيعية وفيزيائية مميزة للخيوط المنتجة حيث أنها تعمل على زيادة  ●

البوليستر باإلضافة إلى التمتع بنعومة القطن والفسكوز في الغطاء االستطالة ومقاومة القطع والمتانة ويرجع ذلك للقلب 

 وقابليتهم المتصاص الماء.

وبالتالي امكانية استخدام هذه الخيوط المحورية في انتاج األقمشة المنسوجه ذات مميزات خاصة وجودة عالية وبدون  ●

 صعوبات.
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