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 وط بعض أصنافـاألهمية النسبية لصفات القطن الشعرالتى تؤثر على التشعير فى خي

 القطن المصرى
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 زـــالموج

 
صفة التشعير فى خيوط الغزل من الممكن أن 

تكون مرغوبة أو غير مرغوبة وذلك حسب الغرض 

التى تستخدم من أجله هذه الخيوط فى نوعية النسيج 

المنتج. فتستخدم الخيوط المشعرة فى إنتاج األنسجة 

التى تستخدم للتدفئة مع نعومة الملمس بينما تكون صفة 

ة عند وجودها فى الغزول التشعير بالخيط غير مرغوب

بدرجة كبيرة ألنها تسبب مشاكل كبيرة فى  الناعمة

 .سيج  كما أنها تعيب جودة الخيطصناعة الن

لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير كال من 

نسبة  -محتوى القطن الشعر من الشعرات القصيرة

نسبة  -قراءة الميكرونير -النضج فى القطن الشعر

ل التيلة ) متوسط طول النصف طو -إنتظام الطول

متانة التيلة على صفة التشعير فى  -األعلى للشعرات( 

الخيط الناتج من غزل أربع أصناف من القطن 

   - 88 زةـ)جي 2008المصرى المنزرعة فى موسم 

على نظامى  (90 جيزة  -  80 جيزة -   86 جيزة

مع  3.6الغزل الحلقى والغزل المدمج بمعامل برم 

إلنتاج غزول مسرحة من  60و  50نمر إستخدام 

 الغزل الحلقى و المدمج .

حيث إستخدم اإلرتباط البسيط لدراسة العالقات بين 

صفات التيلة السابقة و صفة التشعير فى الخيط وكذلك 

لمعرفة أهم  stepwise)اإلنحدار متعدد المراحل )

صفات القطن الشعر التى تساهم بأكبر نسبة فى صفة 

لخيط المنتج من نظامى الغزل الحلقى التشعير فى ا

 والمدمج . 
 

 وكانت أهم النتائج
 

متوسطات صفة التشعير المقاسة في الخيوط الناتجة  -1

من الغزل الحلقي كانت أعال في كل األصناف 

تحت الدراسة عند مقارنتها بمثيلتها المقاسة في 

 الخيوط الناتجة من الغزل المدمج. 

الشعرات  أظهر اإلرتباط بين صفات التيلة )محتوى -2

قراءة  -نسبة النضج فى القطن الشعر -القصيرة

 -طول التيلة  -نسبة إنتظام الطول -الميكرونير

وصفة التشعيرمن الناحية  متانة التيلة( من ناحية

األخرى أن هناك ارتباط موجب عالى المعنوية بين 

قصيرة محتوي القطن الخام من الشعيرات ال

والتشعير في الخيط الناتج من كال من نظامي 

الغزل الحلقي والمدمج لكل األصناف تحت 

بينما ارتبطت صفة التشعير سالبا مع  . الدراسة

متانة التيلة و نسبة االنتظام ونسبة النضج وطول 

 التيلة.

بإستتتخدام اإلنحتتدار المتعتتدد المراحتتل لتحديتتد أفضتتل  -3

لتشعير في الخيط وجد العوامل المساهمة في صفة ا

 –متانتتة التيلتتة  –أن محتتتوي الشتتعيرات القصتتيرة 

طتتول التيلتتة أكثتتر صتتفات التيلتتة مستتاهمة فتتي صتتفة 

التشتتتعير فتتتي الخيتتتوط الناتجتتتة متتتن نظتتتامي الغتتتزل 

الحلقتتي والمتتدمج فتتي كتتل األصتتناف التتتي اشتتتملت 

 عليها الدراسة.  

 

 


