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در اين مطالعه، نحوه گسستگی درزها در برابر نیروهای کششی مورد بررسی قرار گرفته است تا به عنوان راهنمايی برای طراحی دوخت با 
هدف بهبود کارايی درز مورد استفاده قرار بگیرد. برای اين منظور، استحکام درز پارچه های متداول برای مصارف پوشاک مورد ارزيابی قرار 
گرفته است. پارچه ها از لحاظ تراکم، وزن و نمره نخ های تار و پود متفاوت هستند. نمونه های آزمايش براساس متغیرهای مختلف دوخت 
مانند نوع دوخت، تراکم دوخت و جای درز آماده سازی شدند. استحکام درز توسط دستگاه سنجش رفتار کششی پارچه اندازه گیری شد. 
پس از پاره شدن درز، از نمونه ها عکس گرفته شد تا نحوه پارگی و علت آن مورد بررسی قرار بگیرد. نتايج بدست آمده بیانگر آن است که 
براساس سفتی ساختمان پارچه و متغیرهای دوخت، برهمکنش بین پارچه و نخ دوخت متفاوت است و در نتیجه سه حالت پارگی درز 
بدست می آيد. براساس نتايج بدست آمده از اين تحقیق، بررسی ساختمان پارچه قبل از طراحی دوخت برای انتخاب متغیرهای مناسب 

دوخت و بهبود کارايی درز سودمند است.
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مقدمه 
هر پوشاک معموال از قطعات مختلف پارچه تشکیل شده 
است که با اتصال آنها به يکديگر، پوشاک به شکل سه بعدی 
و برای پوشاندن بدن بدست می آيد. اگرچه بخش اصلی 
پوشاک از پارچه تشکیل شده است، درزها نقش حیاتی 
در تعیین عمر مصرف پوشاک دارند، به طوری که با پاره 
شدن درزها، پوشاک غیرقابل استفاده می شود و نیازمند 
تعمیــر خواهد بود. درزها ترکیب پیچیــده ای از پارچه، 
نــخ دوخت و متغیرهای دوخت مانند نوع دوخت، تراکم 
دوخت و نوع اتصال می باشند. به عالوه عوامل ساختمانی 

پارچه و تاثیر متقابل آنها با درز، مساله ديگری است که 
بايد مورد توجه قرار بگیرد. 

در ســال Galuszynski ،1985 نحوه سرش دوخت را به 
طور نظری مورد بررســی قرار داد و دريافت که مقاومت 
پارچه در برابر ســرش دوخت به اصطکاک بین نخ های 
پارچه، اصطکاک بین نخ های پارچه و نخ دوخت، سختی 

خمشی نخ و هندسه دوخت بستگی دارد]1[. 
در ســال Amirbayat ،1993 به بررســی رفتار کششی 
پارچه های دوخته شــده در جهت های مختلف پرداخت. 
نتايج اين مطالعه نشان می دهد که اگر جهت دو باريکه 
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پارچه دوخته شــده بهم يکسان نباشد، کاهش استحکام درز را به دنبال 
دارد]2[. 

در ســال Behera ،1997 و همکارانش بــازده درز پارچه های جین با 
وزن های مختلف را اندازه گیری نمودند. نتايج اين محققین نشان می دهد 
که انتخاب نخ دوخت با چگالی خطی متناسب با وزن پارچه تاثیر بسزايی 

در استحکام درز و بازده آن داشته است]3[.
در سال Mukhopadhyay ،2004 و همکارانش تاثیر عملیات شستشو 
بر استحکام کششی درز را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج بدست آمده مويد 

تاثیر منفی عملیات شستشو بر استحکام درز بوده است ]4[. 
در ســال Miguel ،2005 و همکارانش به بررســی بهبــود کارايی درز 
پارچه های مخلوط پشم، با اصالح طراحی پارچه به منظور کاهش سرش 
دوخت پرداختند. مطابق مطالعات آنها تغییر درصد الیاف مورد استفاده، 
نوع عملیات تکمیل و ضريب پوشــانندگی پارچــه در بهبود کارايی درز 

تاثیرگذار بوده است]5[.
در سال Jonaitiene ،2005 و همکارش تاثیر متغیرهای تکسچرايزينگ 
به روش جت هوا بر خواص کششی نخ دوخت و استحکام درز حاصل از آن 
را مورد مطالعه قرار دادند. با توجه به نتايج بدست آمده، استحکام نخ های 

دوخت تکسچره شده تاثیر مستقیم بر استحکام درز دارد]6[. 
در تحقیقی که در ســال 2006 توســط Gribaa و همکارانش صورت 
گرفته است، رفتار پارچه دوخته شده در برابر نیروهای کششی برحسب 
اندازه سوزن، نمره نخ دوخت و تراکم دوخت مورد ارزيابی قرار گرفته است. 
آنها نتیجه گرفتند که نقش نخ دوخت در تعیین استحکام درز بسیار حائز 

اهمیت است ]7[.
در سال Krasteva ،2008 و همکارش کیفیت درز را براساس استحکام 
کششی و ظاهر آن ارزيابی نمودند و با توجه به متغیرهای موثر، يک مدل 
رياضی برای پیش بینی استحکام درز و همواری سطح آن ارائه نمودند]8[.
در سال Bharani ،2012 و همکارش تاثیر ساختمان پارچه را بر کارايی 
درز مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می دهد که 
در پارچه های با تراکم باال و بافت رفتگی بیشتر نخ های تار و پود، استحکام 

درز بیشتری بدست می آيد]9[.
در ســال Frydrych 2016 و همــکارش اســتحکام درز و بازده درز 
پارچه های دوخته شده با دوخت الک استیچ را مورد ارزيابی قرار دادند و 
دريافتند که از میان متغیرهای مختلف، تراکم دوخت تاثیر قابل توجهی بر 

استحکام درز داشته است]10[.
با توجه به جمع بندی صورت گرفته از مطالعه تحقیقات پیشــین،  نه 
تنها درز و مشخصات پارچه، بلکه نحوه تعامل آنها با هم در برابر نیروهای 
کششی نیز در نحوه گسیختگی درز و استحکام آن تاثیرگذار است. از اين 
رو، هدف از اين مطالعه ارزيابی استحکام درز در پارچه های مختلف مورد 
اســتفاده برای کاربردهای پوشاک اســت. به عالوه با توجه به اثر متقابل 
بین پارچه و متغیرهای دوخت، نحوه گسیختگی درز نیز مورد توجه قرار 

خواهد گرفت. 

آزمايشات
مواد مورد استفاده

به منظور بررســی تاثیر برهمکنش بین پارچــه و متغیرهای دوخت بر 
استحکام درز و نحوه گسیختگی آن، 6 پارچه  پیراهنی و پیراهنی زنانه برای 
آماده سازی نمونه ها مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصات پارچه های 

مورد آزمايش در جدول 1 آورده شده است.

آماده سازی نمونه ها
برای ارزيابی تاثیر متغیرهای دوخت بر رفتار درز در برابر نیروی کششی و 
نحوه گسیختگی آن، از دو دوخت الک استیچ و زنجیره ای دونخ، به عنوان 
دوخت های متداول برای اتصال پارچه ها اســتفاده شده است. به عالوه از 
طول بخیه های 2، 3 و 4 میلیمتر برای تهیه نمونه ها استفاده شده است. 
در ابتــدا باريکه های پارچه به طول 300 و عرض 100 میلیمتر در جهت 
تار پارچه ها بريده شد. سپس باريکه پارچه به فاصله 100 میلیمتر از يک 
لبه تاشــده و با فاصله 20 میلیمتر از لبه تاشده، دوخته می شود. سپس 
لبه تاشده به نحوی بريده می شود که جای درزهای 5، 10 و 15 میلیمتر 
بدست آيد. در نهايت هر نمونه از وسط تا شده و بريده می-شود به طوری 
که يک بخش دارای درز و بخش ديگر فاقد درز خواهد بود. برای هر يک 
از حالت های مورد مطالعه 5 نمونه تهیه شــده است. به منظور سهولت 
شناسايی، نمونه ها براساس نوع پارچه، طول بخیه، اندازه جای درز و نوع 

بخیه کدگذاری شده اند )شکل 1(.
از ماشــین راســته دوز آدلر مدل 272 و ماشین میانه دوز جوکی مدل 
7723، به ترتیب برای ايجاد دوخت های الک اســتیچ و زنجیره ای دونخ 
استفاده شده است. برای دوخت نمونه ها از نخ 100% پلی استری ريسیده 

نمره نخ پود
)Tex(

نمره نخ تار
)Tex(

تراکم پودی
)cm-1(

تراکم تاری
)cm-1(

وزن
)g/m2( کاربرد طرح بافت کد پارچه

29 26 12 22 96 پیراهنی تافته A

40 20 20 28 155 پیراهنی تافته B

11 5 36 54 81 پیراهنی زنانه ساتن C

15 15 27 33 94 پیراهنی زنانه تافته D

14 8 32 37 138/5 پیراهنی زنانه تافته E

36 26 12 16 176 پیراهنی تافته F

جدول 1- مشخصات پارچه های مورد آزمايش.
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شده با نمره 40/2 متريک استفاده شده است. آماده سازی نمونه ها و انجام 
آزمايش مطابق با روش استاندارد ASTM D434 انجام شده است.

2-3- نحوه انجام آزمايشات
برای اندازه گیری اســتحکام درز و ارزيابی نحوه گسیختگی نمونه های 
دوخته شده، از دستگاه سنجش استحکام کششی پارچه، اينسترون مدل 
5566، استفاده شده است. فاصله بین فک ها 75 میلیمتر و سرعت اعمال 
ازديادطول 50 میلیمتر بر دقیقه بوده است. برای همه نمونه ها از کشش 
اولیه 20 گرمی اســتفاده شده است. نمونه های دوخته شده به نحوی در 
داخل دســتگاه قرار می-گیرند که محل درز در وسط فاصله بین دو فک 
قرار بگیرد. برای بررسی نحوه گسیختگی درز، پس از پاره شدن نمونه از 

آن عکس گرفته شده است. 

نتايج و بحث

انواع حالت های گسیختگی درز
وقتی بر يک پارچه فاقد درز نیروی کششی اعمال می شود، نیروی کششی 
به طور همزمان بر همه نخ های قرار گرفته در داخل فک ها اعمال می شود. 
در حالی که در پارچه  دارای درز، نیروی کششی به دلیل ناپیوستگی ايجاد 
شده در پارچه به بخش ضعیف تر آن، يعنی همان خط درز منتقل می شود. 
بنابراين در پارچه های دارای درز، استحکام خط درز، برای تعیین استحکام 
نمونه دوخته شده مورد توجه قرار می گیرد. استحکام درز و نحوه پاره شدن 
آن به عوامل مختلفی مانند تراکم پارچه، طرح بافت و ضريب اصطکاک بین 
نخ های تار و پود بستگی دارد. به عالوه نوع دوخت، طول بخیه، استحکام 
نــخ دوخت، اندازه جای درز و برهمکنش بین پارچه و متغیرهای دوخت 
عوامل مهم ديگری هستند که استحکام درز را تحت تاثیر قرار می دهند. 
به عبارت ديگر با انتخاب نخ دوخت و متغیرهای دوخت متناسب با پارچه، 
می توان گسیختگی درز را به تاخیر انداخت که در بهبود طول عمر مفید 
پوشــاک موثر است. در شکل 2 انواع حالت های گسیختگی درز مشاهده 

شده، آورده شده است.
در ادامه هر يک از شــکل های پارگی پارچه دوخته شده، مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.

گسیختگی ناشی از پارگی نخ دوخت
همان گونه که قبال نیز اشاره گرديد، وقتی پارچه دوخته شده تحت نیروی 
کششی قرار می گیرد، به واســطه ناپیوستگی ايجاد شده در نمونه، نیرو 
به محل درز اعمال می شــود. از آنجايی که نخ دوخت دو پارچه را به هم 

متصل می کند، نیرو بر نخ های دوخت و سوراخ های ايجاد شده در پارچه 
بواسطه نفوذ سوزن وارد می شود. با افزايش مقدار نیروی اعمالی، پارچه در 
راســتای درز جمع می-شود و همان طور که در شکل 3 نشان داده شده 
است، پديده باز شدن درز روی می دهد که در آن نخ های دوخت کشیده 

می شوند و به صورت خطوط عمود بر راستای درز قابل مالحظه هستند.
با افزايش نیروی اعمالی، نخ های دوخت کشیده می شوند و در نهايت پاره 
می شــوند. اين حالت از گســیختگی در پارچه های با تراکم زياد و طرح 
بافت هايی که در آنها درهمرفتگی نخ های تار و پود زياد است، روی می دهد 
که به دلیل ســاختار مستحکم پارچه، جابجايی نخ های تار و پود محدود 
اســت. بنابراين نخ های دوخت نسبت به نیروی کششی اعمالی واکنش 
نشــان می دهند تا پاره شــوند. در اين حالت استحکام نخ دوخت، تراکم 

شکل 1- نحوه کدگذاری نمونه ها

شکل 2- انواع شکل های گسیختگی پارچه دوخته شده

گسیختگی ناشی از پارگی نخ دوخت

گسیختگی ناشی از سرش دوخت

گسیختگی ناشی از پارگی پارچه در کنار خط دوخت
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دوخت و نوع بخیه در تعیین مقدار اســتحکام درز موثرند. در نمونه های 
مورد آزمايش اين حالت از گسیختگی دوخت در درزهای با طول بخیه 4 
میلیمتر که بیشترين طول بخیه بوده است در همه انواع پارچه های مورد 

آزمايش روی داده است. 

گسیختگی ناشی از سرش دوخت
در پارچه های با ســاختار باز که در آنها نخ های تار و پود به ســهولت در 
داخل پارچه جابجا می  شوند، اگر نیروی مورد نیاز برای جابجايی نخ ها در 
پارچه کمتر از نیروی موردنیاز برای ازديادطول نخ دوخت می باشد، اعمال 
نیروی کششی بر پارچه دوخته شده موجب سرش نخ های پارچه در محل 

درز پارچه می شــود که سرش دوخت و باز شدن پارچه در کنار درز را به 
دنبال دارد. با افزايش نیروی کششی، پارچه ضعیف شده در محل درز به 
آســانی پاره می شود. درشکل 4 سرش درز و پاره شدن پارچه نشان داده 
شده است. همان گونه که مشاهده می شود در اين حالت پارچه پاره شده 
است و خط دوخت بدون تغییر باقی مانده است. اين حالت از گسیختگی 
درز در پارچه های D،A و F که تراکم کمتر و ســاختار باز دارند، مشاهده 

شده است.
       

گسیختگی ناشی از پارگی پارچه در کنار خط دوخت
همان طور که پیش تر گفته شد، در پارچه های دارای تراکم بافت باال و 

شکل4- سرش دوخت در خط درز و پارگی پارچهشکل 3- بازشدن درز و پاره شدن پارچه

شکل5- گسترش سوراخ ها در خط دوخت و پارگی پارچه در کنار خط درز
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ساختمان سفت و محکم، نیروی کششی اعمالی بر پارچه دوخته شده 
به خط درز منتقل می شود. در صورت استفاده از نخ دوخت با استحکام 
باالو تراکم دوخت زياد، مقدار استحکام درز افزايش می يابد. به طوری 
که اگر نخ های دوخت در برابر نیروی کششی مقاومت نمايند، اين نیرو 
موجب گســترش سوراخ های ايجاد شده در پارچه بواسطه نفوذ سوزن 

می شود. 

با ادامه فرآيند آزمايش، گسترش سوراخ ها موجب پارگی پارچه در کنار 
خط درز می-شود. همان طور که در شکل 5 نشان داده شده است، در 
اين حالت پارچه پاره می شود و خط دوخت بدون تغییر باقی می ماند. 
معموال نیروی موردنیاز برای پارگی درز در اين حالت بیشتر است. اين 
حالت از گسیختگی درز در همه نمونه ها بجز پارچه های D،A و F بويژه 

در طول بخیه 2 میلیمتر مشاهده شده است.       

شکل6- تاثیر طول بخیه بر استحکام درزهای دوخته شده با دوخت الک استیچ
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تاثیر طول بخیه و اندازه جای درز بر استحکام درز
طول بخیه يکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در استحکام درز است. همان طور 
که در شکل 6 مالحظه می شود، در نمونه پارچه های مختلف، با افزايش طول 
بخیه )کاهش تراکم دوخت( استحکام درز کاهش يافته است. واضح است 
که در فاصله بین دو نقطه متوالی نفوذ سوزن در پارچه يک بخیه تشکیل 
می شــود. در هر نفطه نفوذ سوزن در پارچه نیز نخ های سوزن و ماسوره در 
دوخت الک استیچ و نخ های سوزن و قالب در دوخت زنجیره ای دونخ باهم 
درگیر می شوند و در نهايت يک نقطه اتصال با سطح پارچه ايجاد می کنند. با 

کاهش طول بخیه  ، تعداد نقاط درگیری نخ های دوخت با يکديگر و اتصال 
آنها با پارچه در يک طول مشخص از نمونه افزايش می يابد. اگر مقدار نیروی 
کششی اعمالی بر عرض نمونه   باشد، در اين صورت مقدار نیروی وارده بر هر 

نقطه اتصال نخ های دوخت با پارچه   از رابطه )1( محاسبه می شود:

 )1(
 

از اين رو با کاهش طول بخیه، نیروی اعمالی بین تعداد نقاط بیشــتری 

A پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 141/163 22594/193 2 45188/385 Between Groups

  160/057 12 1920/687 Within Groups

   14 47109/073 Total

B پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 30/462 37003/157 2 74006/314 Between Groups

  1214/744 12 14576/927 Within Groups

   14 88583/242 Total

C پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 178 32714/452 2 65428/905 Between Groups

  183/789 12 2205/463 Within Groups

   14 67634/368 Total

D پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 132/150 4707/275 2 9414/550 Between Groups

  35/621 12 427/449 Within Groups

   14 9841/999 Total

E پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 273/625 50260/664 2 100521/328 Between Groups

  183/684 12 2204/212 Within Groups

   14 102725/540 Total

F پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 540/506 77863/707 2 155727/414 Between Groups

  144/057 12 1728/684 Within Groups

   14 157456/097 Total

جدول 2-نتايج تحلیل آماری ANOVA ، بررسی تاثیر طول بخیه بر استحکام درز برای جای درز 5 میلیمتر.
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تقسیم می شود و نیروی وارده بر هر نقطه اتصال نخ های دوخت با پارچه 
کمتر می شــود. در نتیجه درزهای دوخته شده با تراکم دوخت باالتر در 
مقايســه با درزهای دوخته شــده با تراکم دوخت کمتر، در برابر نیروی 
کششــی مقاومت بهتری دارند و پارگــی درز به تاخیر می افتد. حتی در 
پارچه های با ساختار باز و مستعد سرش دوخت نیز افزايش تراکم دوخت، 
به دلیل نگهداشتن نخ های پارچه و افزايش نقاط اتصال بین نخ های دوخت 
و پارچه، ســرش دوخت و پارگی ناشــی از آن را به تاخیر می اندازد. به 
طــوری که با کاهش طول بخیه از 3 به 2 میلیمتر در نمونه های B،C و 

E حالت پارگی از پاره شــدن نخ دوخت به پاره شدن پارچه از کنار خط 
دوخت تبديل شــده است که افزايش نیروی مورد نیاز برای پارگی درز را 
نیز به دنبال داشته است. همچنین در طول بخیه 4 میلیمتر که کمترين 
تراکم بخیه می باشــد، حتی در پارچه های با ساختار باز نیز پارگی درز با 
نیروی کم به دلیل گسیختگی نخ دوخت روی داده است. از اين رو روشن 
است که با انتخاب طول بخیه مناسب حالت پارگی درز و به تبع آن مقدار 
نیروی گسیختگی درز تغییر می کند.  همان گونه که در جدول 2 مالحظه 
می شــود، نتايج تحلیل آماری ANOVA بیانگر آن است که تاثیر طول 

A پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 141/163 22594/193 2 45188/385 Between Groups

  160/057 12 1920/687 Within Groups

   14 47109/073 Total

B پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 30/462 37003/157 2 74006/314 Between Groups

  1214/744 12 14576/927 Within Groups

   14 88583/242 Total

C پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 178 32714/452 2 65428/905 Between Groups

  183/789 12 2205/463 Within Groups

   14 67634/368 Total

D پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 132/150 4707/275 2 9414/550 Between Groups

  35/621 12 427/449 Within Groups

   14 9841/999 Total

E پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 273/625 50260/664 2 100521/328 Between Groups

  183/684 12 2204/212 Within Groups

   14 102725/540 Total

F پارچه
Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

0 540/506 77863/707 2 155727/414 Between Groups

  144/057 12 1728/684 Within Groups

   14 157456/097 Total

جدول 3-نتايج تحلیل آماری ANOVA ، بررسی تاثیر اندازه جای درز بر استحکام درز برای طول بخیه 3 میلیمتر.
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بخیه بر اســتحکام درز در سطح اطمینان 95% برای پارچه های مختلف 
مورد آزمايش معنا دار است. در حالی که همان طور که در شکل 7 نشان 
داده شده است، اندازه جای درز ثاتیر قابل توجهی بر مقدار استحکام درز 
نداشته است. البته در پارچه های مستعد سرش دوخت استفاده از مقدار 
بیشتر جای درز، با وجود ايجاد سرش دوخت معموال گسیختگی پارچه را 
به تاخیر می اندازد. نتايج تحلیل آماری ANOVA به منظور بررسی تاثیر 

اندازه جای درز بر استحکام درز به ازای طول بخیه 3 میلیمتر، در جدول 3 
آورده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، در سطح اطمینان %95 

تاثیر اندازه جای درز بر استحکام درز معنادار نمی باشد.

تاثیر نوع دوخت بر استحکام درز
دو بخیه الک استیچ و زنجیره ای دونخ معموال به منظور ايجاد اتصال بین 

شکل7- تاثیر اندازه جای درز بر استحکام درزهای دوخته شده با دوخت الک استیچ
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قطعات لباس مورد اســتفاده می گیرند که در شکل 8 تاثیر نوع بخیه بر 
استحکام درز نمونه  پارچه های مختلف با طول بخیه 3 میلیمتر مقايسه 
شده است. با توجه به شــکل مالحظه می شود که دوخت زنجیره ای دو 
نخ در مقايســه با دوخت الک استیچ استحکام بیشتری دارد. اين دو نوع 
دوخت، از دو نخ مشابه تشکیل شده اند و علت تفاوت استحکام آنها ناشی 

از نحوه شکل گیری دوخت می باشد.                   
به طوری که در دوخت الک استیچ، نخ سوزن و ماسوره گره دوخت 
را تشکیل می دهند که بر روی پارچه قرار می گیرد و در حد فاصله بین 
دو نقطه متوالی نفوذ ســوزن در پارچه، نخ دوخت به صورت مستقیم 
بــر روی پارچه قرار می گیرد، در حالی کــه در بخیه زنجیره ای دونخ، 
نخ به صورت حلقه در ســطح پارچه قــرار می گیرد. از اين رو با اعمال 
نیروی کششــی، بخشی از نیرو صرف باز شدن حلقه می شود و پس از 
آن نخ در برابر نیروی کششی مقاومت می کند. از اين رو نیروی بیشتری 
برای گسیختگی آن موردنیاز است. در نمونه های دوخته شده با دوخت 
زنجیره ای دونخ، معموال علت پارگی درز، پاره شدن پارچه از کنار خط 

دوخت بوده است.

بازده درز
با اضافه شدن دوخت به پارچه، با توجه به ناپیوستگی ايجاد شده در آن، 
استحکام دوخت کاهش می يابد و لذا همواره استحکام پارچه دوخته نشده 
از پارچه دوخته شده بیشتر است. هدف از محاسبه بازده درز نیز ارزيابی 
تاثیر درز در مقدار افت استحکام پارچه است و به صورت رابطه 2 محاسبه 

می شود:

  )2(

که در آن  نیروی پارگی پارچه دوخته شده و   نیروی پارگی پارچه دوخته 
نشده است که با توجه به اينکه استحکام پارچه دوخته شده کمتر است، 
مقدار بازده دوخت همواره کمتر از 100 می باشد. در شکل 9 بیشینه نیروی 
پارگی پارچه های مورد استفاده و بازده درز آنها برای دوخت الک استیچ با 

طول بخیه های 2 و 3 میلیتر آورده شده است.                        
    

شکل8- تاثیر نوع بخیه بر استحکام درز نمونه های دوخته شده با طول بخیه 3 میلیمتر.

طول بخیه 3 میلیمتر

طول بخیه 2 میلیمتر

شکل9- مقايسه نیروی پارگی پارچه ها و بازده درز آنها.

مالحظه می شود که کاهش بازده درز در پارچه های با استحکام باال، بیشتر 
اســت. به عنوان مثال پارچه B در مقايسه با پارچه A، به نیروی پارگی 
بیشتری نیاز دارد، در حالی که پس از انجام دوخت بازده درز کمتری دارد.  
البته با انتخاب متغیرهای دوخت مناسب تا حدودی می توان بازده درز را 
بهبــود داد. به طوری که با کاهش طول بخیه از 3 به 2 میلیمتر در همه 

نمونه ها، بازده درز افزايش يافته است. 
ارزيابی استحکام درز نمونه های مختلف و حالت گسیختگی آنها نشان 
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می دهد که در پارگی درز ناشی از سرش دوخت، استحکام درز کمترين 
مقدار را به خود اختصاص می دهد. در حالی که در پارگی درز ناشی از پاره 
شدن پارچه در کنار درز، بیشترين استحکام درز را دارد. با توجه به حالت 
پارگــی درز، می توان متغیرهای دوخت را به نحوی تغییر داد که کارايی 
درز را در حین مصرف ارتقا داد. به عنوان مثال در پارچه های با ساختار باز 
که مستعد سرش دوخت هستند، استفاده از تراکم دوخت باالتر در بهبود 
اســتحکام درز موثر است. در پارچه های متراکم و دارای ساختار سفت و 
محکم، استفاده از نخ های دوخت با استحکام باال و تراکم دوخت مناسب 

سودمند است. 
بنابراين برای ارتقا کارايی درز در حین مصرف، بررسی ساختار پارچه 
پیش از تعیین متغیرهای دوخت، در انتخاب متغیرهای مناسب و بهبود 

بازده درز مفید است.

4- نتیجه گیری 

اگرچه درز حجم بسیار کمی از پوشاک را تشکیل می دهد، اما در کارايی 
پوشاک و رضايت مشتری بسیار موثر است. نظر به اينکه برهمکنش بین 
ســاختار پارچه و متغیرهای دوخت در تعیین استحکام درز نقش دارد، 
انتخاب متغیرهای دوخت متناسب با رفتار پارچه در تعامل با درز به منظور 
افزايش راندمان درز ضروری اســت. برای اين منظور، بررسی ساختمان 
پارچه و پیش بینی حالت پارگی برای انتخاب متغیرهای مناسب دوخت 
الزم است. برای پارچه های با ساختار محکم، انتخاب نخ دوخت با استحکام 
باال، تراکم دوخت بهینه و نوع دوخت مناسب می تواند به بهبود بازده درز 
کمک کند. در پارچه های با ساختار باز، تقويت محل دوخت با استفاده از 

تراکم دوخت باال و استفاده از اتصاالت با شکل های پیچیده مفید است.
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Investigation of Seam Behavior against Tensile Loads
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Abstract
In the present study, the seam failure mechanism as a function of tensile loads is investigated in more details in order 
to be used as a guide for the seam design to improve the seam performance. To this end, the seam strength of various 
common clothing fabrics was examined. The fabrics were different in terms of density, weight and yarn count. The 
samples were prepared with various sewing parameters such as stich type, stitch density and seam allowance. The 
seam strength was measured by a tensile testing machine. After the seam rupture, some photos were taken to inspect 
the reason for the seam failure. The results showed that based on the fabric tensile strength and sewing parameters, 
the interaction between fabric and sewing thread may differ and lead to three seam break mechanisms. It was found 
that the inspection of the fabric structure before seam design is beneficial for the correct selection of the sewing pa-
rameters and enhancing the seam efficiency.
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