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 چكيده: 

ت اتصاال باس تاثير بگذارد.بر چروك شدن ل دپوشاك شامل درز و بخيه براي اتصال قطعات لباس مي باشد كه مي توان
بنابراين بررسي تاثير درز را  ،،كه داراي تعداد متفاوت از اليه هاي پارچه و رديف بخيه استبخيه مي باشد و شامل درز گوناگون

كشش و تراكم دوخت در ايجاد يك  از انجايي كه تعداد اليه هاي درز و رديف بخيه تفكيك شده است. به دو بخش بررسي
. شده استبنابراين در اين تحقيق به بررسي تراكم و كشش دوخت بر زاويه برگشت پذيري از چروك پرداخته  ،دارندنقش بخيه 

كه متداول ترين بخيه براي ايجاد يك اتصال است. نتايج بررسي استفاده شده است يا الك استيچ  301بخيه در اين تحقيق از 
 افزايشچروك درز مي شود و  باعث افزايشو تعداد رديف بخيه و كشش نخ تعداد اليه دوخت خورده افزايش  كه،نشان مي دهد

  چروك درز مي شود. باعث كاهش تراكم بخيه
  زاويه برگشت پذيري از چروك _ نخ كشش _ دوخت تراكم _ بخيه _ درز: هاي كليديواژه

  
Study on Effect of seam and stitch density on Fabric wrinkling 
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ABSTRACT: 
Garment makes of different parts which connected by seams and stitch together. The quality of this 

connection is directly effect on garments appearance. Various connections contain different number of layers 
fabric, number of stitch lines, stitch density and needle thread tension. By considering the effect of some 
parameters such as number of layers fabric, number of stitch lines, stitch density and needle thread tension of 
seam appearance and performance. In this paper the effect of theses parameter in lockstitch connection was 
studied. The results shows that by increasing the number of fabric layers, the number of stitch lines and needle 
thread tension, the fabric wrinkling will increased. in addition by increasing the stich density the fabric 
wrinkling will decrease. 
Keywords: seam _ stitch _ stitch density _ needle thread tension _ wrinkling 
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   مقدمه -1
چه  درز مي باشد كه در اثر خم شدن مكرر از حالت صاف خارج شده و به حالت چروك در مي آيند و پوشاك شامل پارچه و

]. يك دوخت شامل پارامترهاي نوع درز و تراكم بخيه و 1[وليه در آوردن آن كاري مشكل باشدو به حالت ا بسا اتو زدن يك درز
فرايند مياني در صنعت پوشاك كه براي اتصال يك دوخت ويه بازگشت ازچروك تاًثير مي گذارد. مي باشد كه بر زا ...و كشش نخ

]. بر اساس استاندارد كشور انگلستان تعريف رايج درز 2قطعات يا اجزاي لباس به يكديگر به شيوه هاي مختلف استفاده مي شود[
، دوامواي توليد لباس توسط استاندارد هاي زيبايي، استحكام انتخاب نوع درز بر». اتصال بين دو تكه پارچه « عبارت است از 

راحتي در حين مصرف لباس، سهولت ايجاد نمودن با توجه به ماشين دوخت موجود و قيمت آن تعيين مي گردد. با توجه به موارد 
بعضي از  ،اين تقسيم بندي دردرزها را مي توان به هشت گروه متفاوت تقسيم بندي نمود. البته الزم به ذكر است كه  ،بيان شده

با پيچيدن لبه پارچه به دور خودش شكل مي  ،لبه لباس كه دربه عنوان مثال سجاف ها  ؛گروها فقط شامل يك تكه پارچه است
گيرد، لبه نامنظم و ريش ريش پارچه لباس كه توسط بخيه سردوزي مرتب مي شود و برخي از درزهاي تزئيني را مي توان بيان 

درصد قابليت كشش پذيري داشته  30بايد با توجه به نوع پارچه تا  درز ين نوع درزها با تعريف رايج درز متفاوت است.نمود كه ا
باشد. درز بايد در حين مصرف در برابر شستشو و سايش و همين طور در مقابل لغزش مقاوم باشد. درز نبايد در هنگام تماس با 

را با انواع متعددي بخيه مي توان ايجاد نمود. بعضي از بخيه ها وظيفه اتصال دادن قسمت ]. هر نوع درزي 3زبر و خشن باشد[ ،بدن
مرتب مي كنند و برخي ديگر بر روي سطح پارچه پوششي تزئيني از  برخي ديگر لبه پارچه را .هاي مختلف لباس را به عهده دارند

اتصال، مرتب نمودن وافكت هاي تزئيني را همزمان به وجود نخ دوخت را ايجاد مي نمايند. بخيه هاي خاصي نيز وجود دارند كه 
]. دليل اصلي تغيير تراكم بخيه در حين دوخت، كافي نبودن فشار پايه و به موجب آن، تغذيه نايكنواخت اليه هاي 2مي آورند[

خ مي دهد. ميزان فشار پايه معموالً در حين دوخت پارچه هاي ضخيم يا پارچه هايي با سطح ليز ر ،پارچه است. تغيير تراكم بخيه
ائيدگي دندانه كه سرعت حركت اليه ها در حين دوخت تغيير نكند. يكي ديگر از داليل تغيير تراكم بخيه س،بايد به اندازه اي باشد
كشش ماشين دوخت مي بايست به خوبي تنظيم شود تا بخيه خوب توليد شود. در حالتي كه، كشش كم  ].3[هاي جلو برنده است

مقاله ].4استحكام درز مربوطه پايين و چنانچه كشش زياد باشد، گيس خوردگي و ديگر اشكاالت دوزندگي به وجود مي آيد[ باشد،
پرداخته گشت ازچروك ازبه بررسي تاثير نوع دوخت، نوع اتصال، موقعيت اتصال و فاصله دوخت از لبه آزاد پارچه بر زاويه ب ]5[

وال اتصال دو لبه آزاد پارچه در يك طرف نسبت به اتصال دو لبه ي ازاد پارچه در دو جهت است. نتايج بررسي نشان مي دهد كه ا
مخالف بازگشت پذيري بهتري دارد. ثانيا اتصال عمودي نسبت به اتصال افقي همواره داراي مقاومت بيشتري در برابر چروك 

 در توليدات بهبود و كيفيت كنترل بمنظور ميشگي،ه و رايج بصورت كه است خصوصياتي مهمترين از يكي پارچه ظاهر .]5[دارد

 عالقه مورد طوالني بمدت پارچه ظاهر ارزيابي براي پيشرفته روشهاي د.باش مي توجه مورد پوشاك كاربرد و پارچه تهيه طول

 و ISIRIو  ASTM توسط پارچه ارزيابي هاي روش از تعدادي. است بوده آن به وابسته و صنايع نساجي در پژوهشگران
AATCC بر همگي، شده استاندارد روش اين فني بصورت. مي گيرد قرار استفاده مورد وسيعي سطح در و درآمده معيار بصورت 

يكي از پرمصرف ترين روش ارزيابي در ايالت متحده آمريكا،  ].6[مي باشد گر مشاهده چندين بصري ارزيابي و تشخيص اساس
تايي از 6آموزش ديده اجازه مي دهد تا نمونه هاي پارچه را با يك سري  است كه به مشاهده كنندگان AATCCروش تست 

  .]7[تشابه شان يك درجه را تعيين كنندبعدي مقايسه كنند و سپس بر طبق  3نسخه هاي عيني 
  

   روش تحقيق -2
، انگليسي 2/40پلي استر %100نخ ، 64/125 در تمام آزمايشات پارچه ازجنس پنبه و پلي استر كه وزن واحد سطح آن

، شرايط محيطي Aپايه دوخت  ،، سرعت چرخ متوسطA 7000 ژانومه ، چرخ خياطي و گلدوزي»الك استيچ «  301بخيه 
 4ابتدا  ،نمونه ها  سازي  براي آماده.درصد در نظر گرفته شد65 ±4درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  20 ±2استاندارد با دماي 
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بستگي به درز مورد نظر « و عرض دلخواه  cm 18، به طول)1(شكل براي هر درز، نمونه درجهت پود 4نمونه درجهت تار و 
نمونه را بعد از دوخت با اتو بخار اتو زده تا چين وچروك  .برش زده به طوري كه طول نمونه هم جهت با جهت دوخت باشد»دارد

نمونه هاي  .شد داده محيطي استاندارد قرار ساعت در شرايط 24 ،و براي تعادل رسيدن با محيطهاي حاصل از دوخت ازبين بروند. 
 در آورده به طوري كه دوخت مورد نظر در راستاي طول نمونه باشد. cm 2/5 ×5دوخت خورده به ابعاد

استاندارد اين آزمايش وساخت شركت شرلي انجام شد ،Wrinkle Recovery Tester AATCC، با دستگاهازمايشات 
AATCC 66 , 1244 ISIRI 8[مي باشد[.  

  
 : شرايط دوخت نمونه ها1جدول 

 كشش دوخت  بخيه(بخيه در سانت)تراكم  درز درز انتخاب شده از كالس 

 5 5 8 ،6 ،5 ،3 ،2، 1 تاًثير درز بر زاويه بازگشت ازچروك

 5 4 ،5 ،6 1 تاًثير تراكم بر زاويه بازگشت از چروك 

 4 ،5 ،6 5 1 تاًثير كشش بر زاويه بازگشت از چروك
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  8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1درز به ترتيب  درز انتخاب شده از كالس :1 شكل

  
   بحث نتايج و -3
  بررسي درز براساس تعداد اليه پارچه وتعداد رديف بخيه- 3-1

عداد رديف تاثير درز بر زاويه برگشت پذير چروك را براساس تعداد اليه هاي پارچه اي كه در درز مورد نظر وجود دارد و ت
  .مورد بررسي قرار داده شد ،بخيه

مي درز چروك افزايش  از چروك و زاويه برگشت پذيري كاهش باعث ،تعداد رديف بخيهافزايش  كه نشان مي دهد 2نمودار 
   درز مشكل تر به حالت اوليه بر مي گردد. بنابراين ،مي يابد افزايش سختي خمشي درزو  كاهشزيرا انعطاف پذيري درز  .شود

درز چروك  و افزايش از چروك زاويه برگشت پذيري كاهش باعث تعداد اليه هاي پارچه،كه افزايش  نشان مي دهد 4نمودار 
  درز مشكل تر به حالت اوليه بر مي گردد.  بنابراين افزايش مي يابد،سختي خمشي درز  وزيرا انعطاف پذيري درز كاهش  مي شود.

 3در واقع دو رديف بخيه روي  ،ك بخيه و روي سه اليه با يك بخيه ديگر خورده استروي دو اليه با ي2نكته: درز كالس 
بر زاويه برگشت پذيري پارچه  ي اليه تعداد ودرباره تاثير تعداد رديف بخيه  3و1اليه پارچه نخورده است پس نمي توان از نمودار 

  .چروك نتيجه اي گرفت
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  درز هاي شامل سه اليه پارچه :1 نمودار

  

  
  درز هاي شامل دو اليه پارچه: 2 نمودار

  

  
  درز شامل دو رديف بخيه: 3 نمودار
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  درز شامل يك رديف بخيه: 4 نمودار

  
  تاًثير كشش بر زاويه برگشت پذيري ازچروك-3-2

مي شود. درز چروك  از چروك وافزايشزاويه برگشت پذيري  باعث كاهش كشش نخ،كه افزايش  نشان مي دهد 5نمودار 
درز مشكل تر به حالت اوليه بر مي  بنابراين يابد،افزايش مي سختي خمشي درز و  كاهش درز االسيتسيته و انعطاف پذيريزيرا 
  .گردد

  

  
  تاًثير كشش بر زاويه برگشت پذيري ازچروك :5 نمودار

 
  تاًثير تراكم بر زاويه برگشت پذيري ازچروك- 3-3

. مي شوددرز چروك  از چروك و افزايشزاويه برگشت پذيري  ث افزايشباعتراكم بخيه،نشان مي دهدكه افزايش  6نمودار 
به عبارت ديگر اين مطلب مؤيد اين نكته است كه . تعداد بخيه بيشتر در هر سانت درز االستيسيته درز را افزايش خواهد دادزيرا 

و سختي خمشي نعطاف پذيري درز بيشتر بنابراين ا وجود نخ بيشتر در واحد طول درز باعث افزايش و االستيسيته آن خواهد شد.
  درز كمتر و درز راحت تر به حالت اوليه بر مي گردد.
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  : تاًثير تراكم بر زاويه برگشت پذيري ازچروك6نمودار 

  
   نتيجه گيري -4

ايش افزو سختي خمشي درز را  كاهشانعطاف پذيري درز را  ،ي پارچه و رديف بخيه تعداد اليهافزايش  براساس ازمايشات،
بنابراين درز مشكل تر  دهدمي  افزايش سختي خمشي را،االسيتسيته و انعطاف پذيري درز را كاهش،كشش نخافزايش  و مي دهد.

تعداد بخيه بيشتر زيرا  ،درز كمتر چروك مي شود ،هر چه تراكم بخيه بيشتر بيشتر چروك مي شود. به حالت اوليه بر مي گردد و
وجود نخ بيشتر در واحد طول درز باعث افزايش و االستيسيته آن خواهد  .ز را افزايش خواهد داداالستيسيته در،در هر سانت درز

پس به طور .و درز راحت تر به حالت اوليه بر مي گرددمي شود و سختي خمشي درز كمتر شد، بنابراين انعطاف پذيري درز بيشتر 
 تراكم بخيه افزايشچروك درز مي شود و  باعث افزايشنخ  تعداد اليه دوخت خورده و تعداد رديف بخيه و كششافزايش كلي 

  چروك درز مي شود. باعث كاهش
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