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 الخامات النسيجية وأنواعها :

 مقدمة :

إن أقمشة النسيج التي تستخدم في صناعة المالبس كثيرة ومتعددة وتختمف في مممسيا 
ومظيرىا. والمنسوجات كممة تطمق عمى األقمشة بجميع أنواعيا وأصنافيا وانيا كل ما يصنع من 

 Weavingاأللياف والخيوط بواسطة احدى طرق صنع القماش التي تشمل طريقة النسيج 
وطريقة  Feltingوطريقة الكبس  Croohetingوطريقة السنارة  Knittingوطريقة الحياكة 

 Bondingوطريقة الربط  Bradingوطريقة الظفر  Notting or Knotingالتشبيك أو التعقيد 
وتقسم الشعيرات النسيجية المستعممة في صناعة الغزل والنسيج  Laminatingوطريقة المصق 

 إلى قسمين رئيسين:
  Natural Fibres لطبيعيةالشعيرات ا – 1

 أنواع: ةوىي ما تمدنا بو الطبيعة في صورة شعيرات جاىزة وىي عمى ثالث    
حيوانية )بروتينية( : اشيرىا الصوف والحرير ثم الشعر كشعر الجمل )الوبر( وشعر  - أ

 األرنب والماعز )كالكشمير والموىير( وشعر القطط والخيول والبقر وغيرىا.
 : اشيرىا القطن والكتان ثم الجوت والرامي والقنب والسيال.نباتية )سميموزية(  - ب
 معدنية : مثل االستبسوس. - ت

 Man – made Fibres (MMF) الشعيرات الصناعية – 2
وىي التي صنعيا األنسان لنفسو من مواد لم تكن عمى شكل شعيرات ويمكن تقسيميا إلى خمسة 

 أنواع:
االوزلون و الفايكرا الذي يؤخذ من نبات الذرة والكاسيمين الذي  شعيرات مصدرها البروتين : –أ 

 يؤخذ كيسين الحميب.
 مثل الرايون عمى اختالف أنواعو واالستيت  شعيرات مصدرها السميموز: –ب 
 تشمل شعيرات الزجاج. شعيرات مصدرها معدني: –ج 



تجري في المختبرات تدعى بالصناعية الحقيقية الن صناعتيا  شعيرات مصدرها كيميائي: –د 
بصورة كاممة وال تحتوي عمى أي مصدر طبيعي ومنيا النايمون بأنواعو ومجموعة البوليستر 

 بأنواعيا ومجموعة االكرلك بأنواعيا.
 وتشمل األستيك ويؤخذ من شجر المطاط  شعيرات مصدرها المطاط: –ه 

وتتميز األلياف الطبيعية بشكل عام بخواص معينة , فيي تتفكك حيويا وتعطي شعورا 
اكبر بالراحة, أو يمكن الحصول عمييا من مصادر متجددة حيويا , في حين إن األلياف 
مكانية اكبر لتعديل خواصيا. والتركيب الكيميائي  الصناعية تمتاز بقوتيا ومتانتيا ورخص ثمنيا وا 

الصناعية مختمفة تماما, ويمكن ىندسة األلياف الصناعية بحيث تحاكي األلياف وبنية األلياف 
الطبيعية لرفع نوعية المنتج النيائي. وبطبيعة الحال تمعب خواص األلياف دورا كبيرا في تحديد 

 .خواص الخيوط واألقمشة والمنتجات النيائية 
صناعية(  واالخر انطبيعي ينياف )اثنأنواع من األل ةوقد ركزت الدراسة الحالية عمى اختيار ثالث

زالة البقع عنيا, وىي ألياف القطن وألياف  لدراسة مدى فاعمية نبات األشنان في تنظيفيا وا 
 الصوف الطبيعية وألياف البوليستر الصناعية وذلك :

 ألنيا من األلياف شائعة االستعمال. -1
 ا.أثناء التعامل معيفي البعض من ىذه األلياف ليا عناية خاصة  -2
 موجودة في األسواق العراقية سواء بشكل أقمشة أو مالبس جاىزة.   -3
 القطن : اوآل

يعد القطن من اقدم األلياف النسيجية استخداما في الصناعات النسيجية. وىو سيد 
األقمشة في الشرق واىم المنسوجات وأكثرىا استخداما في العالم كمو. وبالرغم من التقدم الكبير 

الصناعية المختمفة إال إن القطن لم يفقد مكان الصدارة بالنسبة ليذه األلياف.  في إنتاج األلياف
واصل كممة قطن عربية وتعني نباتا وجد في األراضي المحتمة, حيث إن العرب ىم أول من 
ادخل زراعة القطن إلى منطقة البحر المتوسط. كما انو من المحاصيل النقدية الميمة التي تمعب 

من دول العالم المنتجة والمصدرة لو. وىو مصدر المواد األولية في  كثيراقتصاد في  ا"ميم ا"دور 
من الصناعات النسيجية. فاألقمشة القطنية تصنع من األلياف التي تتكون في الموزة التي  كثير

بين األلياف في صناعة  دون منازع المركز الرئيستوجد في شجرات القطن. ويحتل القطن _ 
اء األنسان ,إذ يستيمك العالم من ألياف القطن ضعف ما يستيمك من المنسوجات وفي كس



%( مما 88 – 75األلياف األخرى في مجتمعو. وتبمغ النسبة المستيمكة من منسوجاتو من)
يحتاج أليو العالم من المنسوجات وان استعماالت القطن األصمية تعتمد عمى أليافو. وألياف 

الطبية أيضا.وتعد الصناعة النسيجية القطنية أولى  القطن من األلياف المناسبة لألغراض
الصناعات التي تتجو ألييا الدول النامية في طريق التحول الصناعي , وىكذا نجد إن لمقطن 
مكانو عالية مرموقة بين ألياف النسيج المختمفة وبصفة خاصة من الدول النامية ودول المناطق 

يحتل مكان الصدارة عمى امتداد  انالذي استطاع  مةميالحارة والقطن احد الخامات النسيجية ال
حتى ظيور األلياف التحويمية مما أدى إلى االىتمام بتطوير وتحسين خواصو لكي  –العصور 

 ينافس األلياف الصناعية 
 

 :الخواص الطبيعية للقطن 

 المميزات 

% 38-25مما يزيد عن تمتاز ألياف القطن بقوة شد )متانة( عالية تزداد في الحالة الرطبة  – 1
 عنيا في الحالة الجافة.

إثناء عممية في األلياف نفسيا ال تنكمش لكن القماش المصنوع منيا ينكمش الن األلياف  – 2
األعداد لمنسيج تتعرض لمشد واالستطالة كما إن ألياف القطن ذات مرونة منخفضة نسبيا وتتجعد 

 بسيولة إذا لم تعالج ضد الكرمشة 
 سريعا باالحتكاك وبذلك يمكن غسمو بأمان . ال يتأثر – 3
القطن في جميع حاالتو ماص جيدا لمماء ويمتص الرطوبة سريعا فيحقق الراحة في  – 4

 االستعمال وال يسبب أي مضايقات لمجسم أو أي حساسية
يتحمل القطن درجات الحرارة العالية فيمكن كيو وغميو, ولكن التعرض لدرجات الحرارة  – 5

م( حسب مدة التعرض 258 – 188تتمف األنسجة والتأثر بدرجات الحرارة يبدا بدرجات )الزائدة 
. يستفاد من الحرارة العالية في إزالة التجعيدات عن القطن وتعقيمو في الوقت نفسو. لمحرارة 

باقي المنسوجات بكونو صحيا إلمكانية غميو بالماء والصابون القوي لقتل  منويمتاز القطن 
لعالقة بو لذلك يستعمل في صنع لفافات وأربطة ومشدات المستشفيات وخاصة الجراثيم ا

 المستخدمة في غرف الجراحة ومالبس الجراحين ومالبس المرضى وغيرىا 



ما عند يمتمتاز األقمشة القطنية بنعومة المممس أو نعومة القماش وتمعب النعومة دورا  – 6
ى مساحة األسطح الالمعة وبذلك تأخذ تجييز األقمشة حيث يتوقف امتصاص المحاليل عم

 أثناء االستعمالفي األقمشة الناعمة وقتا اقل عند صباغتيا وكذلك عند امتصاص العرق 
تتميز األقمشة القطنية بقمة توليد الشحنات الكيربائية والتي تتولد عادة نتيجة احتكاك  – 7

 .األقمشة بالجسم أو مع نفسيا 
من الصبغات الجيدة الثبات ضد الضوء  كثيريولة صباغتيا بتتميز األقمشة القطنية بس – 8

واحسن األصباغ التي تستعمل في صباغة القطن ىي   العتياديةوالغسيل في درجات الحرارة اال
 .( إذ ليا اكثر ثبوتا ومقاومة لمغسيل وألشعة الشمسVat dyesالمسماة )

بالراحة عند االستعمال والمالئمة لمجو إذ الراحة عند االستخدام : تتميز األقمشة القطنية  – 9
تتميز بخاصية امتصاص العرق مما يقي من أمراض الحساسية الناتجة عن احتكاك الممبس 

 .بالجسم
 . تياجم األقمشة القطنية الخالصةحشرة العث ال – 18
 

 عيوب األقمشة القطنية:

 ىناك بعض العيوب لألقمشة القطنية نذكر منيا:
الفتقارىا لممطاطية وتقمصيا بالغسيل وتعفنيا إذا تركت مبتمة إذ يمثل القطن تجعدىا بسيولة 

المبتل وسطا جيدا لنمو البكتريا والفطريات مع التخزين في جو دافئ كما يعيبيا سرعة أتساخيا 
 .واحتراقيا

 


