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 Abstractملخص البحث 

الهدف من هذا البحث هو دراسة  تأثير استخدام خيوط الشانيليا المنتجةة مةن الميوروبيبةر  لةا خةواش  امشةة الم روشةا  

)بةولا اسةتر وذلك بعمل دراسة مقارنة بين  ينا  من  امشة الشانيليا المنتجة باختالف نةو  خامةة الةوبرخ لخيةوط الشةانيليا 

التراوية  النسةجية المسةتخدمة بةاختالف طةول التشةي ة  2شةعيرخ 5762288بةولا اسةتر ميوروبيبةر) -شةعيرخ  48تقليةد))

الصالبة –مم .  وتم  مل االختبارا  المعملية للعينا  المنتجة )اختبار اوخ الشد واالستطالة  2.6-مم  2.1-مم 1.5للحمة)

شةعيرخ  576بةر بةولا اسةتر )االحتواك حتا القطع  وبالتحليل االحصةاىا لنتةاىا االختبةارا   وجةد  ن الشةانيليا ميوروبي–

شعيرخ  288مم  حقق    لا اوخ شد واستطالة   ما  الشانيليا ميوروبيبر بولا استر ) 1.5تروي  نسجا طول التشي ة به )

شةعيرخ    48مم  حققة     لةا مقاومةة لالحتوةاك  والشةانيليا بةولا اسةتر التقليةد) ) 2.6  تروي  نسجا طول التشي ة به )

 مم  حقق    لا صالبة . 1.5ة به )تشي تروي  نسجا طول ال

 الميوروبيبر–البولا استر -الشانيليا  -الخيوط الزخربية :الكلمات الدالة 

Abstract: 

The research aims to study the effect of using chenille yarns produced from polyester 

microfiber on the properties of upholstery fabrics through a comparative study between 

samples of chenille fabric produced by different pile material of chenille yarns (traditional 
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polyester (48 fiber) Polyester microfiber chenille (288,576 fiber), different weave structures 

were used with difference of float weft length(1.5-2.1-2.6mm). Tests were done to the 

produced samples (tensile strength and elongation test of textile fabrics, abrasion resistance 

test; and stiffness of fabrics test). It was found in the statistical analysis of the tests’ results 

that chenille polyester microfiber (576 fibre) weave structure with a float length (1.5 mm) 

achieved the highest tensile strength and elongation, chenille polyester microfiber (288 fibre) 

weave structure with a float length (2.6 mm) achieved the highest abrasion resistance, and 

lastly traditional polyester (48 fiber) weave structure with a float length (1.5mm) has a higher 

stiffness. 

Key words: Fancy yarns- Chenille- Polyester- Microfiber 

 Introduction مقدمـــــــة 

تعتبةةر صةةنا ة المنسةةوجا  مةةن الصةةنا ا  الراىةةدخ بةةا جمهوريةةة مصةةر العربيةةة ناةةرا لتنو هةةا وانتشةةارها بةةا مختلةةف 

المجاال  وما  نها من الد اىم التا يرتوز  ليها اإلاتصاد الوطنا با تبارها واحدخ من  وبر القطا ا  الصنا ية لذلك بها 

هدف إلا تطوير المنتا مةن الخةواش ال نيةة والجماليةة ووةذلك خةواش تخضع للعديد من الدراسا  والبحوث العملية التا ت

 االستعمال. 

 امشة الم روشا  المنتجة من الشانيليا  وثر  نوا  األامشة استعماال نارا لما تتميز به خيةوط الشةانيليا مةن الماهريةة وتعد 

با ال ترخ األخيرخ من الخيةوط األساسةية التةا  الجيدخ والسخاوخ العالية والسطح الوبر) النا م لذلك  صبح  خيوط الشانيليا

تدخل با انتاج العديد مةن األامشةة وخاصةة الم روشةا  وتسةتخدم العديةد مةن الخامةا  بةا انتةاج خيةوط الشةانيليا و وثرهةا 

  1)األوريليك  -ال سووز–القطن -استخداما )البولا استر

شهد  ط را  هاىلةة خةالل العقةود الخمسةة الماضةية  حيةث  د  والجدير بالذور  ن  الصنا ة النسجية المصرية والعالمية 

ومةن  البحوث واالبتوارا  العالمية إلا تطوير العمليا  الميوانيوية والويمياىية  والتي  د  بدورها إلةا إنتةاج  ليةاف جديةدخ

 . Microfiber هم مستحدثا  هذه األلياف الميوروبيبر

 orkTheoretical Framewالدراسات النظرية   -1

 الطبيعيةة الخامةا  مةن وةل مشةاروة يتطلة  الم روشةا  ألامشةة واالاتصةاد) الجمةالا المسةتو) الةا الوصةول  ن شك ال

 .منهما ول  ن الناتجة التأثيرا  الختالف وذلك والصنا ية

 الم روشةا   امشةة نو يةة  لةا بشةول واضةح والصةنا ية بةاختالف انوا هةا تةؤثر الطبيعيةة الجمالية للخامةا  بالمؤثرا 

 ) 2)الزخربية للخيوط الجمالية المؤثرا  إلا باالضابة

 fancy yarnsالخيوط الزخرفية1-1

 : الخيوط التا تم تصنيعها بشول غير معتاد الضابة تأثير زخربا واد يوةون التةأثير نةاتا  ةن اللةون2 إضةابة  التعريف

2 ويحنتةو) الخةيط  لةا العديةد مةن الموونةا  التةي اةد توةون خيةوط مسةتمرخ  و اصةيرخ 2   3) ماون سميوة وربيعة للخةيط 

وتستخدم هذه الخيوط وسداء  و لحمة ويوثر استخدامها با اللحمة  نارا لوجةود بعةا العواىةن  نةد   4)طبيعية  و صنا ية

تةأثيرا   ثنةاء  مليةة ال ةزل  و الةزو)  و استخدامها وسداء  وتمريرها من نير الدر   و  بوا  المشط2 ويمون إضابة هذه ال

   5)بعد  ملية إنتاج الخيط  ثناء الصباغة  و الطبا ة
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 ويتكون الخيط الزخرفى فى الغالب من ثالث أجزاء رئيسية

 
( األجزاء الرئيسية المكونة للخيط الزخرفي1شكل)

(6)
 

  األساس (خيط األرضية Core or Ground Yarn:  30-25هو الذ) يعطا القوخ با المنةتا النهةاىا ويمثةل %

 من الوتلة الولية للخيط .

 ( خيط التأثير)الزخرفةةEffect Yarn: هةو المسةىول  ةن الشةول والتضةخم للخةيط وهةو الةذل يعطةا التةأثير الجمةالا

  7)%  من الوتلة الولية للخيط  70-75المطلو  للخيط المنتا  ويمثل )

  )الغالف )الرابطnderBi ويقوم بتثبي  خيط الزخربة مع خيط األساس  : 

ومةن  شةهر هةذه األنةوا    8)الزخربية  ن بعضها البعا من حيث اللون والتروي  البناىا واتجةاه الةزو) تختلف  الخيوط

خيةوط  خيوط ذا  التشابوا 2 2 خيوط البوولي  خيوط الماس2 2   الخيوط المموجة الخيوط الحلزونية2 2  الخيوط المونسة

خيةةوط 2 الخيةةوط المعدنيةةة خيةةوط ذا  المنةةاطن السةةميوة2 خيةةوط ال ةةزل المتنةةاثر2 خيةةوط مزوية/الجرانةةدريل2  البوتونيةةة2

 الشانيل)الشانيليا  

  chenille yarnخيط الشانيل 

اآلوريليةك2 البةولا يمون انتاج الشانيليا من  نوا  مختل ة من الشعيرا  والخيوط واألوثر شيو ا خامة )القطةن2 ال سةووز2  

 بروبلين2 البولا استر 

ومةةن المموةةن ان توةةون خامةةة الةةوبرخ والقلةة  مةةن ن ةةس النةةو   و مةةن نةةو ين مختل ةةين ولوةةن ال ينصةةح باسةةتخدام الخيةةوط 

  9)المستمرخ وقل  ويرجع ذلك إلا سهولة بقد الوبرخ نتيجة لضعف او) االحتواك بين الخيوط المستمرخ وخيوط الوبرخ.

 polyesterالبولى استر 1-2

" خيوط مصةنعة توةون بيهةا المةادخ الموونةة لؤلليةاف  بةارخ  ةن  ل بةوليمر تخليقةي  يمكن تعريف ألياف البولي استر بأنها

% من وزنه  لا األال من استر حةاما وربووسةيلي  رومةاتا مسةتبدل ت ويتضةمن 85طويل السلسلة يترو  من حوالي 

   10). ثاال  مستبدلة وهيدرووسا بنزين مستبدل با وضع باراولون ليس بالتحديد وحدا  تري

   polyester microfiberألياف البولي استر المتناهية الدقة1-3

 ندما تتحد خةواش البةولا اسةتر مةع خةواش الميوروبيبةر بانةه يةتم انتةاج منةتا مرغةو  بيةه لل ايةة مةن ابةل المسةتهلوين. 

 لةةا  نهةةا شةةعيرخ م ةةردخ تنحصةةر داتهةةا مةةا polyester microfiberالدقةةةوتعةةرف أليةةاف البةةولي اسةةتر المتناهيةةة 

  11)دنير.1.0.الا 3بين
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(b( والبولى استر ميكروفيبر )a( الفرق بين ألياف البولى استر العادية )2شكل)

 (12) 

 وتتميز األلياف المتناهية الدقة بالعديد من المميزات منها على سبيل المثال

  13)ويرجع ذلك الا زيادخ  دد الشعيرا  با المقطع العرضاالمتانة العالية  

ولما زاد  داة األلياف زاد دد الشعيرا  با المقطع العرضي مما يؤد) الا زيادخ مساحة السطح مما يجعل  ملية  

  14)الطبا ة لؤلامشة  وثر وضوحا وحدخ بالمقارنة باألامشة العادية وتوون األلوان  وثر  مقا ولمعانا.

الصباغة لؤللياف الدايقة  )الميوروبيبر  تبدو  وثر ت ا ال مع األصباغ الحمضية المشتتة وهذا يرجع زيادخ مساحة   ثناء 

   15)السطح

حيث تعمل الشعيرا  المستمرخ وقنوا   مرا  وزنها من الماء 7اوخ االمتصاش حيث تستطيع  ن تستو    وثر من  

   16)تسح  الرطوبه خالل المساحا  ال ارغة

   17)ر ة الج اف والتا تصل إلا ثلث الوا  الذ) تست راه األلياف التقليدية با التج يفس 

   18)بالمرونة الممتازه مع انتاامية  بضل تتميز األلياف الدايقة  

   19)سهوله العناية بها تال ت قد خواصها بال سيل تال تت ير  بعادها 

روبيبر   ن األامشةالمصنعة من األلياف التقليدية وذلك يرجع إلا تت ون األامشة المصنعة من األلياف الدايقة)الميو 

2اللمعان 2 مقاومة التوبير والتجعد والرجو    20)خصاىها التا تتمتع بها والوزن الخ يف 2حاجز او) ضد الاروف الجوية

   21)إلا الشول األصلي

التجعةد مقارنةة بةالبولا اسةتر العةاد) باالضةابة  تتميز األامشة المصنو ة من البولا استر ميوروبيبر بالمتانةة ومقاومةة 

   22)الا تعزيز خواش االنسدالية وخ ة الوزن واأللون األوثر اشرااا وطرد الماء والرياح.
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 experimental workالتجارب العملية  -2

 الماكينة المستخدمة فى انتاج العينات محل الدراسة : 2-1

 المستخدمة :( مواصفة ماكينة الجاكارد 1جدول)

 SMIT textile اسم الماوينة

 Gs 990/2007 موديل الماوينة

 دورخ بالدايقة  290  دد الدورا  بالدايقة

 stubliستوبلي  نو  جهازالجاوارد

 شنول 3072  دد شناول الجاوارد )اوخ الجاوارد :

 سم  172  را القماش بالمشط:

 سم /با   9 مشط النسيا المستخدم:

 با   /بتلة 8  دخ المشط

 

 فى انتاج العينات محل الدراسة   نمر الخيوط والعدة المستخدمة 2-2

 ( نمر الخيوط والعدة المستخدمة فى انتاج العينات محل الدراسة  2جدول )

نمر الخيوط  -1

 المستخدمة

 دنير مبنط خام 150 السداء

 1 /16القطن : اللحمة

 متر) 4.5الشانيليا:

 العدة المستخدمة -2
 سم/بتلة 72 السداء

 سم/حدبة24 اللحمة

 

 التراكيب المستخدمة فى انتاج العينات محل الدراسة:2-3

شةانيليا بةولا اسةتر -288شةانيليا بةولا اسةتر شةعيرا  –تم انتاج  ينا  من  امشة م روشا  الشانيليا )بولا استر تقليةد) 

 والآلتا: باستخدام  سلو  المزدوج وتم استخدام ثالث تراوي  576شعيرا  

 التركيب األول  

 1/5تركيب الوجه مبرد     

 

 1/1تركيب الظهرسادة 

 

 

)حيث يتم استخدام لحمة الشانيليا ول لحمتين من اللحمة  2B:1F ما ترتي  اللحمة  1F:1Bووان ترتي  السداء 

 لحمة واآلتي 18سداء و 12المسا دخ)القطن   بوان التروي  الناتا   لا مساحة 
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 )ب(                                                    )أ(                                         

 )أ،ب( التركيب األول المستخدم فى انتاج العينات محل الدراسة  3شكل 

 

 *العالمات الخضراء عالمات تماسك ولونت باللون األخضر

 للتوضيح بقط وهو تماسك بالحذف بيتم تحويلها للون األبيا  

 التركيب الثانى 

 7 /1تروي  الوجه مبرد 

 

 1/1تروي  الاهر سادخ 

 

 

)حيةةث يةةتم اسةةتخدام لحمةةة الشةةانيليا وةةل لحمتةةين مةةن اللحمةةة   2B:1F مةةا ترتيةة  اللحمةةة  1F:1Bووةةان ترتيةة  السةةداء 

 لحمة واآلتا 24سداءو16المسا دخ)القطن   بوان التروي  الناتا   لا مساحة 

       
 )ب(             )أ(                                                                             

 المستخدم فى انتاج العينات محل الدراسة )أ،ب( التركيب الثانى  4شكل
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 *العالما  الخضراء  الما  تماسك ولون  باللون األخضر

 للتوضيح بقط  وهو تماسك  بالحذف بيتم تحويلها للون األبيا  

 
 التركيب الثالث  

 1/9تروي  الوجه مبرد 

 

 1/1تروي  الاهر سادخ 

 

                                             
)حيةةث يةةتم اسةةتخدام لحمةةة الشةةانيليا وةةل لحمتةةين مةةن اللحمةةة  2B:1F مةةا ترتيةة  اللحمةةة  1F:1Bووةةان ترتيةة  السةةداء 

  لحمة واآلتا 30سداءو20المسا دخ)القطن   بوان التروي  الناتا   لا مساحة 

 
 )أ(                                                     )ب(                                    

 )أ،ب( التركيب االثالث المستخدم فى انتاج العينات محل الدراسة  5شكل 

 *العالما  الخضراء  الما  تماسك ولون  باللون األخضر 

 للتوضيح بقط وهو تماسك  بالحذف بيتم تحويلها للون األبيا 
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 مواصفة العينات المنتجة محل الدراسة(   4جدول )

 وود العينة

 نو  الخيط

 اللحمة السداء التروي  المستخدم

1 

 اطن -1 بولا استر مبنط

شةةانيليا بةةولا اسةةتر تقليةةد) -2

 شعيرخ  48)

 التروي  األول

 مم  1.5طول التشي ة به )

2 

 اطن -1 بولا استر مبنط

شةةةةةةةةانيليا بةةةةةةةةولا اسةةةةةةةةتر -2

 شعيرخ  48تقليد))

 التروي  الثانا

 مم  2.1طول التشي ة به )

3 

 اطن -1 بولا استر مبنط

شةةةةةةةةانيليا بةةةةةةةةولا اسةةةةةةةةتر -2

 شعيرخ  48تقليد))

 التروي  الثالث

 مم  2.6طول التشي ة به )

4 

 اطن-1 بولا استر مبنط

شةةةةةانيليا شةةةةةعيرا  بةةةةةولا  -2

 شعيرخ  288استر) 

 التروي  األول

 مم  1.5طول التشي ة به )

5 

 اطن-1 مبنطبولا استر 

شةةةةةانيليا شةةةةةعيرا  بةةةةةولا  -2

 شعيرخ  288استر) 

 التروي  الثانا

 مم  2.1طول التشي ة به )

6 

 اطن-1 بولا استر مبنط

شةةةةةانيليا شةةةةةعيرا  بةةةةةولا  -2

 شعيرخ  288استر) 

 التروي  الثالث

 مم  2.6طول التشي ة به )

7 

 اطن -1 بولا استر مبنط

شعيرا  بولا استر)  -2

 شعيرخ  576

 األولالتروي  

 مم  1.5طول التشي ة به )

8 

 اطن -1 بولا استر مبنط

شةةةةةعيرا  بةةةةةولا اسةةةةةتر)  -2

 شعيرخ  576

 التروي  الثانا

 مم  2.1طول التشي ة به )

9 

 اطن -1 بولا استر مبنط

شةةةةةةعيرا  بةةةةةةولا اسةةةةةةتر  -2

 شعيرخ  576)

 التروي  الثالث

 مم  2.6طول التشي ة به )

 

 االختبارات المعملية 

 االختبارات المعملية التى تم اجراؤها والطرق القياسية لها(  5جدول)

 الطريقة القياسية لإلختبار اسم الجهاز االختبار

  Asano Machine ASTM D 5035(23 اوخ الشد واالستطالة  -1

 مقاومة  االحتواك-2
Universal Wear Tester  

(TOYOSEIKI) 
(24)ASTM D 3885 

  JIKA(TOYOSEIKI) ASTM D 1388(25 الصالبة  -3
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  Results and Dissectionالنتائج والمناقشة -3

االختبارا  التا تم   لا األامشة المنتجة موضو  البحث واد تم تمثيل النتاىا من خالل األ مدخ  نتاىا  يوضح 6جدول)

وايضا حسا  معامل االرتباط ليوضح العالاة بين التراوي  النسجية المختل ة و دد الشعيرا  با المقطع العرضا ونتةاىا 

  االختبارا   

 االختبارات التى تمت على األقمشة المنتجة موضوع البحث ( نتائج 6جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالبة

 ملجم

نسبة الفقد 

فى الوزن 

نتيجة 

 اك%االحتك

 نسبة

االستطالة

% 

 قوة الشد

 كجم

كود 

 العينة

طول 

 التشيفة

 الخامة  التركيب

تركيب   1.5 1 202 40 12.2 6943

 1نسجى 

 

 

بولى شانيليا 

 استر

 شعيرة( 48)

تركيب   2.1 2 198 36 8 6854

 2نسجى 

تركيب   2.6 3 191 34 6.8 6790

 3نسجى 

تركيب   1.5 4 208 43 3.5 5636

 1نسجى 

 

 

شانيليا 

ميكروفيبربولى 

 استر

 شعيرة( 288)

تركيب   2.1 5 205 38 2.4 5584

 2نسجى 

تركيب   2.6 6 196 37 1.4 5289

 3نسجى 

تركيب   1.5 7 212 44 5.6 5354

 1نسجى 

 

 

شانيليا 

ميكروفيبر 

 بولى استر

 شعيرة( 576)

تركيب   2.1 8 209 41 3.5 5205

 2نسجى 

تركيب   2.6 9 208 38 3 5013

 3نسجى 
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 تاثير  3-1

 متغيرات البحث على خاصية قوة الشد )كجم / سم(

 

 ( تأثير متغيرات البحث على خاصية قوة الشد6شكل)

 ( ما يلي:6( وشكل)6يتضح من الجدول)

     لا اوخ شد بقمية1شعيرخ   تروي  نسجا ) 576  شانيليا ميوروبيبر )7سجل  العينة رام ) 

  3شعيرخ   تروي  نسجا ) 48  شانيليا بولا استر )3  با حين سجل  العينة رام )212)

   191 ال اوخ شد  بقيمة )

تةةأثير اخةةتالف التركيةةب النسةةجى علةةى خاصةةية قةةوة الشةةد  للعينةةات المنتجةةة بةةاختالف عةةدد الشةةعيرات فةةى المقطةةع 3-1-1

 العرضى 

 

 ( تأثير اختالف التركيب النسجى على خاصية قوة الشد للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى7شكل)

180

185

190

195

200

205

210

215

شانيليا بولا 
 48)استر

(  شعيرخ
تروي  نسجي 

1 

شانيليا بولا 
 48)استر

(  شعيرخ
تروي  نسجي 

2 

شانيليا بولا 
 48)استر

(  شعيرخ
تروي  نسجي 

3 

شانيليا 
ميوروبيبر 

(  شعيرخ288)
تروي  نسجي 

1 

شانيليا 
ميوروبيبر 

(  شعيرخ288)
تروي  نسجي 

2 

شانيليا 
ميوروبيبر 

(  شعيرخ288)
تروي  نسجي 

3 

شانيليا 
ميوروبيبر 

(  شعيرخ576)
تروي  نسجي 

1 

شانيليا  
ميوروبيبر 

(  شعيرخ576)
تروي  نسجي 

2 

شانيليا 
ميوروبيبر 

(  شعيرخ576)
تروي  نسجي 

3 

202 اوخ الشد 198 191 208 205 196 212 209 208

 اوخ الشد

180

185

190

195

200

205

210

215

 3تروي  نسجا  2تروي  نسجا  1تروي  نسجا 

202 

198 

191 

208 

205 

196 

212 

209 208 

د 
ش

ال
ة 

و
 ق

 التركيب النسجي 

Charاققنt Title 

 (شعيرة 48)شانيليا بولى استر 

 (شعيرة 288)شانيليا ميكروفيبر 

 (شعيرة 576)شانيليا ميكروفيبر 
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با جميع العينا  المن ذخ مع اختالف  دد  اوخ شد   سجل   لا 1التروي  النسجا ) أن (7يتضح من الشكل ) 

 الشعيرا  با المقطع العرضا 

 

 للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى قوة الشد العالقة بين طول التشيفة وخاصية 

  
 )ب(                                                                       )أ(                                   

 
 )ج(

 للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضىقوة الشد العالقة بين طول التشيفة وخاصية )أ،ب،ج( 8شكل

 
 الشد(  يوضح معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين طول التشيفة وخاصية قوة 7جدول) 

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = -9.8901x + 217.44 شعيرخ 48طول التشي ة للشانيليا بولا استر )
R = 0.9783 

 y = -10.714x + 225.14 شعيرخ  288طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر)
R = 0.9449 

 y = -3.6813x + 217.27 شعيرخ   576طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر )
R = 0.9739 

 ( 7(، وجدول)8يتضح من الشكل)

للقمةاش  ان هناك  الاة  وسية اوية بين طول التشي ة وخاصية اوخ الشد  ) انه ولما زاد طول التشي ة ولما ال  اوخ الشةد 

 حيانةا ويرجع ذلك الا  ن بزيادخ طول التشي ة يقل اندماج الخيوط مع بعضها الةبعا ممةا يسةهل انزالاهةا وتحروهةا المنتا 

اد يعين االندماج العالا حروةة الخيةوط ممةا يقلةل مةن اةوخ  الشةد ولوةن ذلةك لةم يتحقةن بةا التراوية  المسةتخدمة بةا انتةاج 

 1/9، 21/7  1/5 با الاهر بقط  ما الوجه بتم استخدام مبرد 1 /1 ينا  البحث حيث يقتصر استخدام التروي  السادخ 
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تةةأثير اخةةتالف عةةدد الشةةعيرات فةةى المقطةةع العرضةةى علةةى خاصةةية قةةوة الشةةد للعينةةات المنتجةةة بةةاختالف التراكيةةب 3-1-2

 النسجية

 

 ( تأثير اختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى على خاصية قوة الشد للعينات المنتجة 9شكل)

 باختالف التراكيب النسجية

شةةعيرخ  سةةجل     لةةا اةةوخ شةةد  بةةا الةةثال  تراويةة  576شةةانيليا ميوروبيبربةةولا اسةةتر) أن (9) يتضةةح مةةن الشةةكل 

 شعيرخ   ال اوخ شد  با الثالث تراوي  المستخدمة   48 (المستخدمة با حين سجل  العينة الشانيليا بولا استر

 3،2،1لعرضى وخاصية قوة الشد للتركيب النسجى العالقة بين عدد الشعيرات فى المقطع ا

 
 )ب(                                                )أ(                                                 

 
 )ج( 

 3،2،1)أ،ب،ج( العالقة بين عدد الشعيرات فى المقطع العرضى وخاصية قوة الشد للتركيب النسجى 10شكل

180

185

190

195

200

205

210

215

 48)شانيليا بولا استر 
 (شعيرخ

 288) شانيليا ميوروبيبر
 (  شعيرخ

 576) شانيليا ميوروبيبر 
 ( شعيرخ 

202 

208 

212 

198 

205 

209 

191 

196 

208 

 1تروي  نسجا 

 2تروي  نسجا 

 3تروي  نسجا 
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 عدد الشعيرات فى المقطع العرض(  يوضح معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين 8جدول) 

 وخاصية قوة الشد 

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = 0.0188x + 201.63 1 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9860 

 y = 0.0206x + 197.74 2للتروي  النسجا  دد الشعيرا  با المقطع العرضا 

R = 0.9571 

 y = 0.0325x + 188.45 3 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9836 

 

 ( أن:8(، وجدول)10يتضح من الشكل)

عيرا  بةا يوجد  الاة طردية اوية بين  دد الشةعيرا  بةا المقطةع العرضةا وخاصةية اةوخ الشةد  ) انةه بزيةادخ  ةدد الشة

المقطع العرضا تزداد اوخ الشد ويرجةع ذلةك إلةا زيةادخ  تجةاور الشةعيرا  بجانة  بعضةها الةبعا  بتوةون اوثةر انةدماجا 

 والت ابا حول محور الخيط بيصع  انزالاها وتزداد اوخ الشد بها.

 

 تأثير متغيرات البحث على خاصية االستطالة فى اتجاه اللحمة )%( 3-2

 االستطالة فى اتجاه اللحمة  متغيرات البحث على خاصية( تأثير 11شكل)

 

 :( ما يلي11( وشكل)6يتضح من الجدول)

  لا استطالة بقيمة   1تروي  نسجا )شعيرخ   576شانيليا ميوروبيبربولا استر )  7سجل  العينة رام ) 

  .34   ال استطالة بقيمة )3)شعيرخ   تروي  نسجا  48  شانيليا بولا استر )3   با حين سجل  العينة رام )44)
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شانيليا بولى 
استر 

(  شعيرة48)
تركيب 
1نسجي   

شانيليا بولى 
استر 

(  شعيرة48)
تركيب 
2نسجي   

شانيليا بولى 
استر 

(  شعيرة48)
تركيب 
3نسجي   

شانيليا 
ميكروفيبر 

شعيرة288)
تركيب ( 

1نسجي   

شانيليا 
ميكروفيبر 

شعيرة288)
تركيب ( 

2نسجي   

شانيليا 
ميكروفيبر 

شعيرة288)
تركيب ( 

3نسجي   

شانيليا 
ميكروفيبر 

شعيرة576)
تركيب ( 

1نسجي   

شانيليا  
ميكروفيبر 

شعيرة576)
تركيب ( 

2نسجي   

شانيليا 
ميكروفيبر 

شعيرة576)
تركيب ( 

3نسجي   

40 االستطالة 36 34 43 38 37 44 41 38
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تةةأثير اخةةتالف التركيةةب النسةةجى علةةى خاصةةية االسةةتطالة للعينةةات المنتجةةة بةةاختالف عةةدد الشةةعيرات فةةى المقطةةع 3-2-1

 العرضى 

 

 ( تأثير اختالف التركيب النسجى على خاصية االستطالة للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى12شكل)
 

با جميع العينا  المن ذخ مع اختالف  استطالة   سجل   لا 1 ن  التروي  النسجا ) (12ن الشكل )يتضح م 

  دد الشعيرا  با المقطع العرضا 

 
 للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى االستطالة العالقة بين طول التشيفة وخاصية 

 
 )ب(                                           )أ(                                                                      

 
 )ج( 

 للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيراتاالستطالة العالقة بين طول التشيفة وخاصية ( 13شكل)
 فى المقطع العرضى
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 3تروي  نسجا  2تروي  نسجا  1تروي  نسجا 

40 
36 34 

43 
38 37 

44 
41 

38 

ت 
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 التركيب النسجي 

Charاققنt Title 

 (شعيرة 48)شانيليا بولى استر 

 (شعيرة 288)شانيليا ميكروفيبر 

 (شعيرة 576)شانيليا ميكروفيبر 
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 االنحدار ومعامل االرتباط بين طول التشيفة وخاصية االستطالة(  يوضح معادلة خط 9جدول)

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = -5.4945x + 48.022 شعيرخ 48طول التشي ة للشانيليا بولا استر )

R = 0.9905 

 y = -5.5495x + 50.802 شعيرخ  288طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر)

R = 0.950 

 y = -5.4396x + 52.242 شعيرخ   576طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر )

R = 0.9986 

 

ن هنةاك  الاة وسةية اويةة بةين طةول التشةي ة وخاصةية االسةتطالة  ) انةه ولمةا زاد أ( 9(، وجةدول)13يتضح من الشكل)

التشةري  بةا الخةيط ممةا يقةل نسةبة  طول التشي ة ولما ال  االسةتطالة ويرجةع ذلةك الةا  ن بزيةادخ طةول التشةي ة يقةل نسةبة

 االستطالة با الخيط بالتالي با القماش المنتا 

 
تأثير اختالف عةدد الشةعيرات فةى المقطةع العرضةى علةى خاصةية االسةتطالة للعينةات المنتجةة بةاختالف التراكيةب 3-2-2 

 النسجية

 

 ( تأثير اختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى على خاصية االستطالة للعينات 14شكل)

 باختالف التراكيب النسجية المنتجة

 

شعيرخ  سةجل    لةا اسةتطالة بةا جميةع العينةا  576   ن شانيليا ميوروبيبربولا استر )14) يتضح من الشول 

 المن ذخ باختالف التراوي  النسجية
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 1،2،3عدد الشعيرات فى المقطع العرضى وخاصية االستطالة للتركيب النسجى  العالقة بين

 
 )ب(                                                                           )أ(                                       

 
 )ج(

 3،2،1وخاصية االستطالة للتركيب النسجى )أ،ب،ج(العالقة بين عدد الشعيرات فى المقطع العرضى 15شكل 

 

 االستطالةوخاصية  عدد الشعيرات فى المقطع العرض(  يوضح معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين 10جدول) 

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = 0.0074x + 40.071 1 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9449 

 y = 0.0095x + 35.445 2 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9980 

 y = 0.0074x + 34.071 3 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9449 

 

 ( أن10(، وجدول)15يتضح من الشكل)

يوجد  الاة طردية اوية بين  دد الشةعيرا  بةا المقطةع العرضةا واالسةتطالة  )  نةه بزيةادخ  ةدد الشةعيرا  بةا المقطةع 

العرضا للخيط تزداد االستطالة ويرجع ذلك إلا  ن بزيادخ  دد الشعيرا  با المقطع العرضةا تةزداد نقةاط االتصةال بةين 

 يط ابل حدوث القطع وبالتالا يؤد) الا استطالة القماش المنتا  الشعيرا  والذ) يؤد) إلا زيادخ االستطالة با الخ

 

 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

352 

 تاثير متغيرات البحث على خاصية االحتكاك حتى القطع فى اتجاه اللحمة 3-3

 
 حتى القطع  االحتكاك ( تأثير متغيرات البحث على خاصية16شكل)

 
تروية  شةعيرخ   288شةانيليا ميوروبيبربةولا اسةتر )  6: سةجل  العينةة راةم )( مةا يلةي16( وشكل)6يتضح من الجدول)

  شةانيليا 1%   )   لةا مقاومةة لالحتوةاك   بةا حةين سةجل  العينةة راةم )1.4 ال نسبة بقد با الوزن بقيمةة )  3نسجا)

  12.2    لا  نسبة بقد با الوزن بقيمة )%1شعيرخ   تروي  نسجا ) 48بولا استر )

 
جى على خاصةية االحتكةاك حتةى القطةع للعينةات المنتجةة بةاختالف عةدد الشةعيرات فةى تأثير اختالف التركيب النس3-3-1

 المقطع العرضى

 

 حتى القطع للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى ( تأثير اختالف التركيب النسجى على خاصية االحتكاك 17شكل)

 

 ال نسبة بقد با الوزن با جميع العينا  المن ذخ مع اختالف  دد   سجل 3التروي  النسجا )   ن 17يتضح من الشول )-

     لا نسبة بقد با الوزن .1الشعيرا  با المقطع العرضا  با حين سجل التروي  النسجا )
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  للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى حتى القطع  خاصية االحتكاك العالقة بين طول التشيفة و

  
 )ب(                                                                    )أ(                                        

 
 )ج(

 للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضىاالحتكاك  حتى القطع العالقة بين طول التشيفة وخاصية )أ،ب،ج( 18شكل
 معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين طول التشيفة وخاصية االحتكاك حتى القطع(  يوضح 11جدول)

 

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = -4.978x + 19.288 شعيرخ 48طول التشي ة للشانيليا بولا استر )

R = 0.9669 

 y = -1.9066x + 6.3736 شعيرخ  288طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر)

R = 0.9996 

 y = -2.4011x + 8.9956 شعيرخ   576طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر )

R = 0.9585 

 

ان هناك  الاة وسية اوية بةين طةول التشةي ة ونسةبة ال قةد بةا الةوزن   ) انةه ولمةا ( 11(، وجدول)18يتضح من الشكل)

مقاومة االحتواك  ويرجةع ذلةك إلةا ان بزيةادخ طةول التشةي ة يقةل زاد طول التشي ة ولما ال نسبة ال قد با الوزن  ) زاد  

 اندماج الخيوط مع بعضها مما يعطا مساحة  وبر لحرية حروة الخيوط الالزمة لمقاومة  االحتواك.
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تأثير اختالف عدد الشعيرات فةى المقطةع العرضةى علةى خاصةية االحتكةاك حتةى القطةع للعينةات المنتجةة بةاختالف 3-3-2

 ب النسجيالتراكي

 

 ( تأثير اختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى على خاصية االحتكاك حتى القطع للعينات 19شكل)

 باختالف التراكيب النسجية المنتجة

شعيرخ  سجل   ال نسبة بقد با الوزن  با جميع العينا  المن ذخ  288شانيليا ميوروبيبر ) أن )19) يتضح من الشكل 

 باختالف التراوي  النسجية

 3،2،1العالقة بين عدد الشعيرات فى المقطع العرضى وخاصية االحتكاك حتى القطع للتركيب النسجى 

  
 )ب(                                                  )أ(                                                              

 
 )ج(

 3،2،1)أ،ب،ج(العالقة بين عدد الشعيرات فى المقطع العرضى وخاصية االحتكاك حتى القطع للتركيب النسجى 20شكل
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 الشعيرات فى المقطع العرضعدد (  يوضح معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين 12جدول)

 االحتكاك حتى القطعوخاصية  

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = -0.0118x + 10.702 1 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.6899 

 y = -0.0093x + 7.2555 2 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.7919 

 y = -0.0068x + 5.7934 3 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.6459 

 

 ( أن 12(، وجدول)20يتضح من الشكل)

 ) ولمةا زاد  ةدد الشةعيرا  بةا المقطةع العرضةا   يوجد  الاة  وسية بين  دد الشعيرا  با المقطع العرضا وخاصةية االحتوةاك

ويرجةع ذلةك إلةا حروةة الشةعيرا  واةو) االحتوةاك  )شةعيرخ 288با شانيليا ميوروبيبربةولا اسةتر )ال  نسبة  ال قد با الوزن وما 

العالية بين الشعيرا  با المقطع العرضا للخيط مما يصع  ازالة تلك الشةعيرا  مةن التروية  البنةاىا للقمةاش ولوةن اذا زاد   ةدد 

شةعيرخ  ويرجةع ذلةك الةا  576وما با شانيليا ميوروبيبربولا استر)الشعيرا   ن حد معين تزداد ايمة ال قد با الوزن  مرخ  خر) 

 ازدحام الشعيرا  بنسبة  وبر مما ي قدها مساحة الحروة الالزمة لمقاومة االحتواك 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 تاثير متغيرات البحث على خاصية الصالبة فى اتجاه اللحمة )مجم(3-4

 

 اتجاه اللحمة( تأثير متغيرات البحث على خاصية الصالبة فى 21شكل)

 

 :( ما يلي21( وشكل)12يتضح من الجدول)

  با حين سجل  العينة 6943)    لا درجة صالبة بقمية 1  شانيليا بولا استر تروي  نسجا )1سجل  العينة رام ) 

  وبما  ن الصالبة 5013  ال درجة صالبة بقيمة )3شعيرخ  تروي  نسجا )576  شانيليا ميوروبيبربولا استر )9رام )

 وس النعومة بتسجل  ال ايمة للصالبة   لا درجة للنعومة  
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تةةأثير اخةةتالف التركيةةب النسةةجى علةةى خاصةةية الصةةالبة للعينةةات المنتجةةة بةةاختالف عةةدد الشةةعيرات فةةى المقطةةع 3-4-1

 العرضى 

 

 ( تأثير اختالف التركيب النسجى على خاصية الصالبة للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات22شكل)

 فى المقطع العرضى 

  سجل   لا درجة صالبة با جميع العينا  المن ذخ مع اختالف 1التروي  النسجا ) ( أن22يتضح من الشكل ) 

  دد الشعيرا  با المقطع العرضا 

 

 العالقة بين طول التشيفة وخاصية الصالبة للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى

 
 )ب(                                                                             )أ(                                        

 
 )ج(

 )أ،ب،ج( العالقة بين طول التشيفة وخاصية الصالبة للعينات المنتجة باختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى23شكل
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 لة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين طول التشيفة وخاصية الصالبة (  يوضح معاد13جدول) 

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = -139.4x + 7150.4 شعيرخ 48طول التشي ة للشانيليا بولا استر )

R = 0.9991 

 y = -307.91x + 6139.4 شعيرخ  288طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر)

R = 0.9061 

 y = -307.97x + 5827.1 شعيرخ   576طول التشي ة للشانيليا ميوروبيبر )

R = 0.9921 

 

 ( 13(، وجدول)23يتضح من الشكل)

ان هناك  الاة وسية اوية بين طول التشي ة وخاصية الصالبه  ) انه ولما زاد طول التشي ة ولما الة  الصةالبة  ) زاد  

بزيةادخ طةول التشةي ة يقةل انةدماج الخيةوط مةع بعضةها الةبعا ممةا يسةهل حروةة الخيةوط بيقةل النعومة ويرجع ذلك الا  ن 

  وطراروخ األامشة المنتجة  معدل الصالبة ويزداد النعومة

للعينةةات المنتجةةة بةةاختالف التراكيةةب  تةةأثير اخةةتالف عةةدد الشةةعيرات فةةى المقطةةع العرضةةى علةةى خاصةةية الصةةالبة3-4-2

 النسجية 

  

 للعينات المنتجة  اختالف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى على خاصية الصالبة ( تأثير24شكل)

 باختالف التراكيب النسجية

شةةعيرخ  سةةجل    لةةا درجةةة صةةالبة  بةةا الةةثال  تراويةة   48 (الشةةانيليا بةةولا اسةةتر ( أن24يتضةةح مةةن الشةةكل) 

يرخ   اةل درجةة صةالبة بةا الةثالث تراوية  شةع576المستخدمة       با حين سجل  العينة شانيليا ميوروبيبربةولا اسةتر)

 المستخدمة . 

بما  ن يمون اياس درجة النعومة من خالل اياس الصةالبة للعينةا  المنتجةة بتسةجل   لةا القةيم مةن حيةث درجةة  

شةعيرخ    لةا نعومةة  يليهةا الشةانيليا الميوروبيبةر  576الشةانيليا ميوروبيبربةولا اسةتر ) الصالبة  ال درجة نعومةة  )  ن
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 3،_2_،1العالقة بين عدد الشعيرات فى المقطع العرضى وخاصية الصالبة للتركيب النسجى 

 
 )ب(                              )أ(                                                                              

 
 )ج(

 3،2،1المقطع العرضى وخاصية الصالبة للتركيب النسجى  )أ،ب،ج( العالقة بين عدد الشعيرات فى25شكل
 
 

 ( يوضح معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط بين عدد الشعيرات فى المقطع العرضى  وخاصية الصالبة14جدول) 

 معادلة خط االنحدار ومعامل اإلرتباط المتغير

 y = -2.9425x + 6872.2 1 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9175 

 y = -3.0635x + 6812.3 2 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9377 

 y = -3.2862x + 6696.3 3 دد الشعيرا  با المقطع العرضا للتروي  النسجا 

R = 0.9084 

 

ان هناك  الاة  وسية اوية بين  دد الشعيرا  با المقطع العرضا وخاصية  (14(،الجدول)25يتضح من الشكل)

الصالبة  ) ولما زاد  دد الشعيرا  با المقطع العرضا ولما ال  خاصية الصالبة   ) زاد  النعومة ويرجع ذلك الا 

لثنا والليونة للخيوط انه بزيادخ  دد الشعيرا  با المقطع العرضا والذ) نتا  ن زيادخ داة األلياف تزداد سهولة ا

 وبالتالا األامشة المنتجة منها 

 

 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

359 

   conclusionالخالصة 

بعد تحليل البيانا  احصاىيا وجد  ن اختالف التراوي  النسجية المستخدمة ووذلك  دد الشعيرا  با المقطع العرضا 

 للخيط يؤثر  لا خواش القماش المنتا بيمون تلخيش النتاىا بيما يلا :

بزيادخ  دد الشعيرا  با المقطع العرضا للخيط تزداد اوخ الشد واالستطالة للعينا  المنتجة باختالف التراوي   

 النسجية المستخدمة 

بزيادخ  دد الشعيرا  با المقطع العرضا للخيط تزداد مقاومة القماش لالحتواك ولون  ند حد معين بعدها تقل  

 جة باختالف التراوي  النسجية المستخدمةالمقاومة لالحتواك وذلك للعينا  المنت

بزيادخ  دد الشعيرا  با المقطع العرضا للخيط تقل خاصية الصالبة للقماش  ) تزداد النعومة وذلك للعينا  المنتجة  

 باختالف التراوي  النسجية المستخدمة

ولما زاد طول التشي ة  ولما  يوجد  الاة  وسية اوية بين طول التشي ة للتروي  المستخدم وخاصية اوخ الشد  ) انه 

 للقماش المنتا وذلك للعينا  المنتجة باختالف  دد الشعيرا  با المقطع العرضا للخيط ال  اوخ الشد 

يوجد  الاة وسية اوية بين طول التشي ة للتروي  المستخدم وخاصية االستطالة  ) انه ولما زاد طول التشي ة ولما  

 تجة باختالف  دد الشعيرا  با المقطع العرضا للخيطوذلك للعينا  المن ال  االستطالة

يوجد  الاة وسية اوية بين طول التشي ة  للتروي  المستخدم ونسبة ال قد با الوزن   ) انه ولما زاد طول التشي ة  

 وذلك للعينا  المنتجة باختالف  دد الشعيرا  با المقطع ولما ال نسبة ال قد با الوزن  ) زاد  مقاومة االحتواك

 العرضا للخيط

يوجد   الاة وسية اوية بين طول التشي ة للتروي  المستخدم وخاصية الصالبه  ) انه ولما زاد طول التشي ة ولما  

 وذلك للعينا  المنتجة باختالف  دد الشعيرا  با المقطع العرضا للخيطال  الصالبة  ) زاد  النعومة 

 المراجع المستخدمة

تطوير اسالي  تطبيقية مالىمة لتش يل خيوط الشانيليا النتاج اامشة ": الحميدجمال محمد  بد 2 رضوان   -1

  100-85  :2009اوتوبر (المجلد الحاد) والعشرون العدد الرابع مجلة  لوم وبنون  الم روشا ."

1-Ridwan , jamal muhamad eabd alhamid ."tatwir 'asalib tatbiqiat mulayimat litashghil 

khuyut alshaaniliaa li'iintaj aiqmashat almafrushata." majalat eulum wafunun almajlid 

alhadaa waleishrun aleadad alrabe (aktubr 2009): 85-100 

 دوتوراه  .الم روشا ألامشة الواي ي األداء تحقن خيوط النتاج الصنا ية األلياف بعا خلط تأثير .وامل محمد مها 2مصط ا -2

 .2005التطبيقية 2 جامعة حلوان 2ولية لل نون 2 

2-Mustafaa, maha muhamad kaml. Tathir khalt bed al'alyaf alsinaeiat li'iintaj khuyut tuhaqiq 

al'ada' alwazifia li'aqmishat almafrushati. Dukturah , kuliyat lilfunun altatbiqiat , jamieat 

hilwan ,2005. 

3- "What is FANCY YARNS?." http://thesciencedictionary.org/fancy-

yarns/(october22,2017) 

4- Kolaric, Petra." Design of fancy yarns for the collection of evening dresses.  "  TEDI Vol 5 

(2015): 27-33 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

360 

النتاج اامشة  م روشا  الربط بين الجان  النار) التعليما والجان  العملا التطبيقا حالوخ 2 اسامة  ز الدين  ."  -5

الدولا الثالث  لولية التربية النو ية جامعة المنصورخ   –" المؤتمر العلما السنو) )العربا السادس ذا  ايمة جمالية.

(2011: 1925-1946 

5-Halawat , 'usamat eizi aldiyn ." alrabt bayn aljanib alnuzraa altaelimaa waljanib aleumlaa 

altatbiqaa li'iintaj aiqmashat mafrushat dhat qimat jimaliata." almutamar aleulmaa alsunwaa 

(aleurbaa alssadis - alduwalaa althaalitha) likaliat altarbiat alnaweiat jamieat almansura 

(2011):1925-1946. 

6- Carl A, Lawrence.  " Fundamentals of spun Yarn Technology. "United States of America: 

CRC Press LLC, 2003. 

7- Ceven, e.k. and  ozdemir, o."predicting abrasion behavior of chenille fabric by fuzzy logic. 

" Indian journal of fiber &textile research vol 31 (2006): 501-506 

8- ZHU Baoyu and W. Oxenham." Influence of Production Speed on the Characteristics of 

Hollow Spindle Fancy Yarns." Textile Research Journal, vol.64(7), (1994): 380-387 

9- S. Ulku, H.G. Ortlek and S. Omeroğlu."The Effect of Chenille Yarn Properties on the 

Abrasion Resistance of Upholstery Fabric. "F IBRES & TEXTILES Vol. 11 No. 3(42) 

(2003): 38-41 

 .2002. القاهرخ:دار الوت  العلمية للنشر والتوزيع2 تونولوجيا األلياف الصنا ية مر2محمد اسما يل .  -11

10-Eamra, Muhamad 'Iismaeil . Tiknulujia Al'alyaf Alsanaeiatu. Alqahrt:Dar Alkutub 

Aleilmiat Lilnashr Waltawziei, 2002. 

.دوتوراه 2ولية ال نون التطبيقية  معايير تحقين خاصية الراحة با  امشة المالبس الصي ية بد التوا 2 باتن محمد.  -11

   . 22008 جامعة حلوان2

11-Eabd altawwabu, fatin mhmd. Maeayir tahqiq khasiat alrrahat fa 'aqmshat almalabis 

alsayfia .dkaturah ,kaliat alfunun altatbiqiat , jamieat hilwan,2008. 

12- Park,M.J.,  Kihl,S.H.,  KIM, S.J., Jeonga, S.H.And Jaung,J.Y., "Effect of Splitting And 

Finishing on Absorption/Adsorption Properties of Split Polyester Microfiber Fabric.  " Textile 

Res. J. vol.71 No (9), (2001): 810-831 

13- Abou Nassif, Gadah Ali "Effect of Weave Structure and Weft Density on the Physical and 

Mechanical Properties of Micro Polyester." Life Science Journal, Vol 9, No 3, )2012(: 3-9 

14- Basu, A. "Microfibers: Properties, processing and use." Asian Textile Journal Vol.10, 

No.4)2001(: pp 43-52 

15- Donatas, Petrulis. " Dyeing of Microfibres: Problems in Dye Demand Computations 

". Fibres & Textiles in Eastern Europe Vol 22 No 1 )2014(: 115-118. 

16- Katsin,D.H. "Engineered Toweling." United States patent Vol.5 No .9(2009): 3-6. 

17- Abd El-Hady .R.A" Enhancing The Functional Properties of Weft Knitted Fabrics Made 

From Polyester Microfibers For Apparel Use.  " International Design Journal Vol. 4 No ( 2) :

219-227. 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

361 

18- Kotb1N. A., Salman A. A., Ghazy H. M., "Quality of Summer Knitted Fabrics Produced 

from Microfiber/Cotton Yarns." Journal of Basic and Applied Scientific Research Vol.1 No. 

12(2011): 341-342. 

المالبس الذوية بين معطيا  التونولوجيا الحديثة ومتطلبا  الجمل 2 بد هللا . جودخ 2 بد العزيز .   ي ي2 نهال. -11

 .2010القاهرخ : موتبه الدار العلمية 2 . التصميم

19-Aljamal ,eabd allah . Jawdat ,eabd aleaziz . Eafifi, nahal. Almalabis aldhakiyat bayn 

muetayat altiknulujia alhadithat wamutatalabat altasmim. Alqahrt: maktabih aldaar aleilmiat 

,2010. 

20- Kaynak,H.K and  Babaarslan.O."Breaking Strength And Elongation Properties of 

Polyester Woven Fabrics on The Basis of Filament Fineness. " Journal of Engineered Fibers 

and Fabrics Vol.10 No 4  (2015): 55-61 

21- AL Sarhan,Th.M.  " A Study of Seam Performance of Micro-Polyester Woven Fabric. "  

Journal of American Science Vol.7(12)  (2011): 41-46 

22- Elizabeth L. Cason-Hach, B.S. Developing A Test Method for Measuring Excess Fiber 

Loss And The Effects of Sanding on Polyester Microfiber Fabric. Master Thesis, Department 

of Fashion and Textiles, Texas Woman’s University, 2000. 

23- ASTM D 5035 Standard Test Method for Breaking Force and Elongation of Textile 

Fabrics (Strip Method). 

24- ASTM D 3885 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics.  

25- ASTM D 1388 Standard Test Method for Stiffness of Fabrics. 


