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Wesam Abdel Raouf

إنتاج كوفرتات من الكتان والصوف إلثراء تأثريات مجالية مبتكرة بتصميمات نسجية خمتلفة
Production of linen and wool covers to enrich innovative aesthetic
effects with different textile designs.

د .وسام أسامة عبد الرؤوف

أستاذ المالبس والنسيج المساعد  -شعبة االقتصاد المنزلى الريفى  -كلية الزراعة – جامعة الزقازيق

ملخص البحث :Abstract

ﺗعد أقمﺸة المفروشات اﺣدى أھﻢ النﻮعيات الﮭامة مﻦ اﻷقمﺸة التﻲ ﺗﻘﻮم ﺻناعة النسيج بﺈﻧتاجﮭا وﺗﻘديمﮭا
لﺠمﮭﻮر المستﮭلﻜيﻦ وھى ﺗﺤﻈى ﻓﻲ مﺠال اﻧتاجﮭا بﺠاﻧﺐ كبير مﻦ الدقة والعناية لما يﺠﺐ أن ﺗتمتﻊ بﮫ مﻦ
جﻮدة ﻓﻲ اﻷداء والمﻈﮭر بما يتناسﺐ مﻊ استﺨداماﺗﮭا .وأقمﺸة المفروشات ﺗﺨتلﻒ ﻓﻲ طبيعتﮭا سﻮاء بالنسبة
للتصميﻢ أو اﻹﻧتاج عﻦ باقﻲ ﻧﻮعيات اﻷقمﺸة ويرجﻊ ھﺬا االﺧتالف الى عﻮامﻞ ﺗﺨتﺺ بﻄبيعة ﺗلﻚ النﻮعيات
مﻦ اﻷقمﺸة .ومﻦ ھﺬه العﻮامﻞ طبيعة الﺨامات ومﺆﺛراﺗﮭا المﺨتلفة بالنسبة ﻷساليﺐ ﺗﻮظيﻒ واستﺨدام أقمﺸة
المفروشات كعنصر للتصميﻢ واﻹﻧتاج .،لﺬا كان مﻦ الﻀروري االھتمام بﮭﺬه النﻮعية مﻦ المنسﻮجات لما
ﺗتمتﻊ بﮫ مﻦ جﻮدة ﻓﻲ اﻷداء والمﻈﮭر لتﻜﻮن قادرة على المناﻓسة وﺗﻜمﻦ أھمية ھﺬا البﺤﺚ ﻓﻲ اﺿفاء ﺗﺄﺛيرات
جمالية مبتﻜرة باستﺨدام ﺗصميمات مﺨتلفة مﻦ الﻜتان والصﻮف ﻹﻧتاج كﻮﻓرﺗات وﺗﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية
والﺠمالية باستﺨدام ﺧامات مﺨتلفة مﻦ الﻜتان والصﻮف بتصميمات مﺨتلفة  ،وﺗﻢ اﺧتيار عدد مﻦ التصميمات
ﻧسﺠية مﺨتلفة متمثلة ﻓى ( ﺗصميﻢ ﻧسﺠى مبرد مﻜسﻮر – ﺗصميﻢ ﻧسﺠى ﻧﻘﺸة – ﺗصميﻢ ﻧسﺠى شبيﻜة)
والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة  ،وﺗﻢ عملية التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ ﺿد التﺠعد على أقمﺸة الﻜﻮﻓرﺗات
اليﻀاح ﺗﺄﺛيرھا علﻲ ﺧاﺻية قﻮة الﺸد واﻹستﻄالة – وزن المتر المربﻊ – زاوية اﻹﻧفراج قبﻞ وبعد التﺠﮭيز
ﺿد التﺠعد لعدد ﺧمسة عينات مﻮﺿﻮع البﺤﺚ مﺗمثلة ﻓى كتان ﻧﻘى  %100ﻧمرة  -10كتان  : %25بﻮلى
إستر %75ﻧمرة  - 10ﺻﻮف  %100ﻧمرة  - 2/24ﺻﻮف  %100ﻧمرة  . 2/12و بعد دراسة النتاﺋج
االﺣصاﺋية لالﺧتبارات اﺗﻀﺢ وجﻮد ﻓروق معنﻮية بيﻦ العينات المعاملة قبﻞ وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد ﺗرجﻊ
الﻲ اﺧتالف ﻧﻮع الﺨامة وﻧمر ﺧيﻮط اللﺤمة المستﺨدمة ﻓى إﻧتاج الﻜﻮﻓرﺗات سﻮاء كاﻧت كتان أو ﺻﻮف
وكﺬلﻚ اﺧتالف قابلية كﻞ عينة للتﺠﮭيز النﮭاﺋى ﺿد التﺠعد وﻧﻮع الﺨامة ﺗﺆﺛر على الﺨﻮاص الﻮظيفية ﻷقمﺸة
الﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة وذلﻚ بالمﻘارﻧﮫ بالﻜنترولعﻦ ﻏيرھا مﻦ العينات .

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة Introduction

يرﺗبﻂ ﺗﻄﻮر المﺠتمﻊ وﺗﻘدمﮫ بتﻄﻮر ﺻناعة الﻐزل والنسيج
والتريﻜﻮ ﺣيﺚ ﺗلعﺐ االقمﺸة التﻘنية دورا ھاما ﻓﻲ مﺠاالت الﺤياة
المﺨتلفة ،وﺗعتبر المنسﻮجات التﻘنية اﺣد أﻧﻮاع المنسﻮجات التﻲ
شﻜلت بﺄسلﻮب ﺧاص لالستﺨدام ﻓﻲ منتﺠات عملية وﺗﻄبيﻘية  ،وﺗعد
المنسﻮجات المنزلية اﺣد أﻧﻮاع المنسﻮجات التﻘنية التﻲ ﺗﻄﻮرت
مﺆﺧرا لتﻮاكﺐ الﺨصاﺋﺺ االداﺋية التﻲ ﺗفﻲ بﮭا  ،والمصمﻢ
النسﺠﻲ المبدع ھﻮ ذلﻚ االﻧسان الﺬي وھﺐ قدرة التعبير واالﺿاﻓة
اﻧﮫ الﻘادر علﻲ ان يﻘدم لنا رؤية للﻮاقﻊ ﻓﻲ اطار ﺗﻄبيﻘﻲ وظيفﻲ،
ﻓﻜره وﺧيالﮫ وﺧبرﺗﮫ ﻓﻲ المامﮫ بالتﻘنيات الﺤديثة ﻓﻲ اﻧتاج
المنسﻮجات ھﻮ الﻘدرة اﻷساسية التﻲ ﺗساعده علﻲ عملية الﺨلق
التﻄبيﻘى لتﻄبيق الﻘﻄعة النسﺠية و يتميز التصميﻢ النسﺠﻲ باﻧﮫ
ﺗصميﻢ بناﺋﻲ او ﺗركيبﻲ ينتج مﻦ ﺗفاعﻞ عدد مﻦ العﻮامﻞ اﻷساسية
ﻓﻲ بناء المنسﻮج وبﮭﺬا المفﮭﻮم ال يمﻜﻦ ان ﻧفصﻞ المﻈﮭر الﺨارجﻲ
للﻘماش عﻦ ﺗركيبﮫ الداﺧلﻲ ﻓما المﻈﮭر اال ﻧتاج لعملية التركيﺐ
وبعباره اﺧري ﻓان المﻈﮭر الﺠمالﻲ للﻘماش سﻮاد كان ﺗﺄﺛيرا ﻧسﺠياً
او زﺧرﻓة منسﻮجة ال يتﺤدد اال مﻦ ﺧالل عﻮامﻞ التركيﺐ البناﺋﻲ
وھﻲ :ﻧﻮع الﺨامة  -التراكيﺐ النسﺠية – عدد ﺧيﻮط السداء واللﺤمة
–التركيﺐ البناﺋﻲ المستﺨدم (.)13

أهداف البحث Objectives

اﺛراء أقمشة الﻜﻮﻓرﺗات بتركيبات ﻧسﺠية مبتﻜرة مﻦ الﻜتان
والصﻮف عﻦ طريق ﺗﺄكيد الترابﻂ والتﻜامﻞ اﻹبداعﻲ بيﻦ ﺻناعة
الﻜﻮﻓرﺗات وﺗصميماﺗﮭا عﻦ طريق الﺠمﻊ بيﻦ الﺨامات والتصميمات
والتﻜنﻮلﻮجيا الﺤديثة ﻓﻲ مﺠال ﺻناعة الكﻮﻓرﺗات.

مشكلة البحث Statement of the Problem

ﻧدرة اﻷبﺤاث والدراسات المتعلﻘة باستﺨدام ﺧامة الﻜتان والصﻮف

ﻹﻧتاج كﻮﻓرﺗات ذات ﺧﻮاص جمالية ووظيفية والنمﻄية ﻓﻲ اﻧتاج
أقمﺸة الﻜﻮﻓرﺗات باﻷسﻮاق.

أهمية البحث :Significance
ﺗﺤﻘيق ﻓﻜر ﺗصميمﻲ جديد للكﻮﻓرﺗات بﺈستﺨدام ﺧامات مﻦ الﻜتان
والصﻮف بتصميمات ﻧسﺠية ﻹﺿاﻓة قيمة جمالية ووظيفية جديدة
للﻜﻮﻓرﺗات للﺤصﻮل علﻲ منتج ﺗناﻓسﻲ.

منهج البحث Methodology

يتبﻊ البﺤﺚ المنﮭج التﺠريﺐ ﻓﻲ ﺗنفيﺬ مﺠمﻮعة مﻦ العينات المبتﻜرة
ﻷقمﺸة الكﻮﻓرﺗات باستﺨدام ﺧامات مﻦ الﻜتان والصﻮف بنمر
مﺨتلفة وﺗصميمات مﺨتلفة وﺗﺠﮭيزھا ﺿد التﺠعد وقياس الﺨﻮاص
الﻮظيفية قبﻞ وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد .

حدود البحث Delimitations

أقمﺸة الكﻮﻓرﺗات المنتﺠة بماكينات دوبى متمثلة ﻓى الﺨامات اﻷﺗية :
كتان ﻧﻘى  %100ﻧمرة  -10كتان :%25بﻮلى إستر  %75ﻧمرة
 - 10ﺻﻮف  %100ﻧمرة  -2/24ﺻﻮف  %100ﻧمرة 2/12
وإستﺨدام ﺗصميمات ﻧسﺠية مﺨتلفة متمثلة ﻓى ( ﺗصميﻢ ﻧسﺠى مبرد
مﻜسﻮر – ﺗصميﻢ ﻧسﺠى ﻧﻘﺸة – ﺗصميﻢ ﻧسﺠى شبيﻜة) والتﺠﮭيز
ﺿد التﺠعد للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.

الدراسات السابقة : Previous studies

ﺗعتبر أقمﺸة المفروشات ﺣرﻓة ظﮭرت منﺬ قرون و كان ﻏرﺿﮭا
ﺗﻐﻄية الﻜراسﻲ و اﻷسره و ﻏيرھا مﻦ الﻘﻄﻊ البسيﻄة ﻓﻜاﻧت ﺣرﻓة
( )9يدوية قبﻞ ظﮭﻮر االت و ماكينات النسيج والﺨامات المﺨتلفة
المستﺨدمة ﻓى اﻧتاج أقمﺸة المفروشات متنﻮعة ويﺠﺐ اﺧتيار
الﺨامات المناسبة بما يتناسﺐ مﻊ التصميﻢ الداﺧلى للمﻜان او البيﺌة
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المﺤيﻄة وكﺬلﻚ الﻮظيفة  .ومﻦ الﮭام جدا ان ﺗتﻮﻓر ﻓى أقمﺸة
المفروشات المتاﻧة وقﻮة التﺤمﻞ ومﻘاومة االﺣتﻜاك ( )10والراﺣة.
وﺗعتبر اقمﺸة المفروشات عنصر ھام جدا ﻓى مﺠال التصميﻢ
الداﺧلى واﺿفاء الصفات الﺠمالية بﺠاﻧﺐ ذلﻚ يﺠﺐ ان يﻜﻮن لﮭا
اداء وظيفى وال يﻘتصر دور اﻓمﺸة المفروشات على الﻘيمة الﺠمالية
ﻓﻘﻂ ( )11ويعتبر النﺠﮭيز النﮭاﺋى اﺣد العناﺻر اﻷساسية للتركيﺐ
البناﺋى لﻸقمﺸة والﺬى يلعﺐ دورا ھاما ﻓى ﺗﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﺠمالية
والﻮظيفية ﻹقمﺸة المفروشات والتﺠﮭيز النﮭاﺋى الﻜيمياﺋى يعتبر مﻦ
اﻧﻮاع التﺠﮭيزات النﮭاﺋية الﻮظيفية والتى ظﮭرت ﺣديثا ومنﮭا
التﺠﮭيز النﮭاﺋى الﻜيمياﺋى الﻮظيفى لمنﻊ التبﻘيﻊ  ،و طرد الماء
وايﻀا لمﻘاومة االشتعال والبﻜتريا واﻹشعة ﻓﻮق البنفسﺠية ...الﺦ
( )12وھدﻓت دراسة ( )3الﻲ اﻧتاج عينات أسامة عز الديﻦ
باستﺨدام ﺧامة الﺨيﻮط المعدﻧية كلﺤمات وﺗﻮزيﻊ ظﮭﻮرھا داﺧﻞ
الﻘماش المنتج لتﻄﻮير عملية اﻧتاج اقمﺸة المفروشات والﻮﺻﻮل الﻲ
منتج بفﻜرة جديدة مبتﻜرة ومتميزة ﻓﻲ استﺨدام ﺧيﻮط معدﻧية
كلﺤمات واﺧتالف أسلﻮب ﺗﻮزيعﮭا داﺧﻞ التصميﻢ.وھدﻓت دراسة
()5الﻲ االستفادة مﻦ اﻹمﻜاﻧات التﺸﻜيلية للنسيج اليدوي باستﺨدام
بعﺾ التراكيﺐ النسﺠية المﻀاﻓة ﻓﻲ رﻓﻊ الﻘيمة الﺠمالية للمفروشات
المنزلية ودراسة اﻹستعاﻧة بفﻜرة الﻮاب اب ﻓﻲ ابتﻜار ﺗصميمات
ﻧسﺠية ﺗصلﺢ لتنفيﺬھا علﻲ برامج النسيج الﺨاﺻة والشﻚ ان التﻘدم
التﻜنﻮلﻮجﻲ الﺬي ﻧراه ﻓﻲ كﻞ المﺠاالت ادي الﻲ االرﺗﻘاء بﺠﻮدة
المنتﺠات وبالتالﻲ زيادة ﻓرﺻﮭا ﻓﻲ المناﻓسة ﻓﻲ اﻷسﻮاق لتفﻲ
متﻄلبات واذواق جمﮭﻮر المستﮭلﻜيﻦ ،وﺣتﻲ يتﻢ مﺠاراة ھﺬا التطﻮر
وكﺄﺣد التﺤﻮالت التﻜنﻮلﻮجية الﻜبرى التﻲ عرﻓتﮭا البﺸرية وﺛﻮرة
 cad systemالﺤاسبات االلية استﺨدام أﻧﻈمة التصميﻢ والتﻲ
ساعدت العديد مﻦ المصمميﻦ ﻓﻲ اعداد كﻢ ھاﺋﻞ مﻦ التﺠارب
لﻸعمال الفنية والتصاميﻢ عﻦ طريق برامج التصميﻢ المﺨتلفة مﻊ
إمﻜاﻧية المﺤاكاة مما ساھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓير الﻮقت والﺠﮭد كما ساعدت
المصمﻢ ﻓﻲ اطالق العنان لﺨيالﮫ وإمﻜاﻧية ﺗﺤﻘيق ما يريد دون ﺿياع
للﻮقت والﺠﮭد ( )2وقامت دارسة ( )4بعمﻞ ﺗﺠﮭيز ﻧﮭاﺋﻲ كيمياﺋﻲ
وظيفﻲ ﺿد التبﻘيﻊ و طرد الماء اليﻀاح ﺗﺄﺛيرھا علﻲ ﺧاﺻية
مﻘاومة االﺣتﻜاك ﻧسبة الفﻘد ﻓﻲ الﻮزن لعدد أربﻊ عينات مﻮﺿﻮع
البﺤﺚ  .و بعد دراسة النتاﺋج االﺣصاﺋية لالﺧتبارات اﺗﻀﺢ قلة
مﻘاومة العينات –ﺧامات سليلﻮزية )قﻄﻦ لالﺣتﻜاك بنسﺐ مﺨتلفة
ﺗرجﻊ الﻲ اﺧتالف عناﺻر التركيﺐ البناﺋﻲ لﮭا و اﺧتالف قابلية كﻞ
عينة للتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ عﻦ ﻏيرھا مﻦ العينات ويﮭتﻢ ھﺬا البﺤﺚ ()14
بتﺄﺛير بعﺾ عناﺻر التراكيﺐ النسﺠية على قابلية أقمﺸة التنﺠيد
لالشتعال ﺣيﺚ أن بعﺾ عﻮامﻞ التركيﺐ النسﺠى  ،وطﻮل الﻮبرة
ومﻮاد الﻮبرة لﮭا ﺗﺄﺛير على ﺧاﺻية مﻘاومة اللﮭﺐ ﻷقمﺸة الﺸنيﻞ
المستﺨدمة ﻓﻲ ﺗﻄبيﻘات اﻷﺛاث المنﺠد  ،لتﺤسيﻦ ﺧصاﺋصﮭا لتلبﻲ
الﻐرض الﻮظيفﻲ الﺬي ﺗﻢ إﻧتاجﮫ مﻦ أجلﮫ ويمﻜﻦ ﺗﺤسيﻦ ﺧاﺻية
الﻘابلية لالشتعال عﻦ طريق منﻊ أو ﺗﺄﺧير عملية االشتعال باستﺨدام
ﺗﻘنية ﺗمنﻊ االﺧتراق الﺤراري أو مﻮاد أكثر ﺛباﺗًا ﺣراريًا .ﺗﻢ إﻧتاج
ﺛماﻧية أقمﺸة مﻦ الﺸنيﻞ باستﺨدام ﺛالث معامالت مﺬكﻮرة سابﻘا ً
وعﻮلﺠت بنفس المادة المﻘاومة للﺤريق .ﺗﻈﮭر النتاﺋج التﻲ ﺗﻮﺻلنا
إليﮭا أن ھناك عالقة مباشرة بيﻦ وزن النسيج وسمﻜﮫ وطﻮل الﻮبرة
ومﻘاومة اللﮭﺐ لﻸقمﺸة المنتﺠة.ويعتبرإﺧتبار ()15الﻘابلية لالشتعال
آﺛارا
ھﻮ أﺣد أھﻢ إجراءات االﺧتبار ﻓﻲ ﺻناعة المنسﻮجات ﻷن لﮫ ً
ﺣاسمة على السالمة ﻓﻲ ﺣالة ﻧﺸﻮب ﺣريق .لﻘد ﺗﻢ إﺛبات إﺣصاﺋيًا
أن السبﺐ الرﺋيسﻲ للﻮﻓيات ﻓﻲ الﺤريق يمﻜﻦ أن يعزى بﺸﻜﻞ مباشر
إلى االشتعال العرﺿﻲ للمفروشات والمنسﻮجات  ،لﺬلﻚ مﻦ المنﻄﻘﻲ
ﻓﻘﻂ وﺿﻊ معايير مناسبة للﻘابلية لالشتعال .يمﻜﻦ ﺗﺤسيﻦ أداء الﻘابلية
لالشتعال مﻦ قبﻞ الﺸركة المصنعة للنسيج ﻓﻲ مرﺣلة التصميﻢ
لﻀمان بيﺌة داﺧلية أكثر أماﻧًا .لﮭﺬا السبﺐ  ،مﻦ المﮭﻢ جدًا دراسة
ﺗﺄﺛير بعﺾ عناﺻر البناء الﮭندسية مثﻞ ﻧسج الﻮبر  -ارﺗفاع الﻜﻮمة
على ﺧاﺻية مﻘاومة الﺤريق لﻸقمﺸة المﺨملية  ،ﻹﺛراﺋﮭا وﺗﺤسيﻦ

ﺧصاﺋصﮭا أيﻀًا بﺤيﺚ ﺗلبﻲ الﻐرض الﻮظيفﻲ الﺬي ﺗﻢ إﻧتاجﮫ مﻦ
أجلﮫ . .لﺬلﻚ أﻧتﺠنا  9أقمﺸة ﺗمت معالﺠتﮭا بنفس المادة المﻘاومة
للﺤريق ولﻜنﮭا ﺗﺨتلﻒ عﻦ بعﻀﮭا البعﺾ ﻓﻲ ﻧسج الﻮبر وارﺗفاع
الﻮبر ﺛﻢ ﺗﻢ اﺧتبار ھﺬه اﻷقمﺸة لمﻘاومة الﺤريق لتﺤديد الﻘماش الﺬي
يﻘاوم الﺤريق بﺸﻜﻞ أكبر مﻦ اﻷقمﺸة اﻷﺧرى وقامت دراسة ()1
باستلﮭام ﺗصميمات مﻦ المدارس الفنية يصبﺢ اﺿاﻓة للعناﺻر
الزﺧرﻓية المﻮروﺛة مﻦ العصﻮر المﺨتلفة .إﺿاﻓة الى اﺛبات ان ﻓﻜر
وابداع وابتﻜار المصمﻢ الناجﺢ يمﻜنﮫ مﻦ االستلﮭام والتﻄﻮير
والتﺤديﺚ لﻸشﻜال الزﺧرﻓية المﺨتلفة والﻘيﻢ الفنية المﺨتلفة للمدارس
الفنية لتﻮظيﻒ اﻧتاجﮫ مﻦ التصميمات بﻄرق مﺨتلفة ﺗصلﺢ
لالستﺨدام ﻓﻲ اقمﺸة المفروشات وﻏيرھا

مصطلحات البحث :Terminology
ﺗصميﻢ المنسﻮجات :ھﻮ عملية اﻧﺸاء التصميمات لﻸقمﺸة المنسﻮجة
وﻏير المنسﻮجة وينﻄﻮي علﻲ اﻧتاج أﻧماط مﺨتلفة مﻦ المالبس
والمنسﻮجات المنزلية مثﻞ الﻮبريات والمنسﻮجات الزﺧرﻓية مثﻞ
السﺠاد والتريﻜﻮ اللﮭام للتصميمات النسﺠية مﻦ الﻄبيعة والﮭندسة
المعمارية والمدارس الفنية .وعليﮫ يﺠﺐ ان يﻜﻮن المصمﻢ .ملما
بﻜيفية اﻧتاج ﺗصميﻢ المنسﻮج بﻞ وقادر علﻲ ﺗﻄﻮيره والﻮعﻲ
باﻹﺗﺠاھات المعاﺻرة للﻮﺻﻮل الﻲ الﻐرض المﻄلﻮب (.)2
أقمﺸة المفروشات :ﺗستﺨدم ﻓﻲ أﻏراض متعددة وﺗﻜﻮن مصنعة مﻦ
ﺧامات مﺨتلفة  ،وﺗعتبر مﻦ النﻮعيات سﻮاء طبيعية او ﺻناعية
الﮭامة مﻦ االقمﺸة التﻲ ﺗﻘﻮم ﺻناعة النسيج بﺈﻧتاجﮭا وﺗﻘديمﮭا
لﺠمﮭﻮر المستﮭلﻜيﻦ وﺗﺤﻈﻲ ﻓﻲ مﺠال اﻧتاجﮭا بﺠاﻧﺐ كبير مﻦ الدقة
والعناية لما ﺗتمتﻊ بﮫ مﻦ جﻮدة اﻷداء والمﻈﮭرية بما يتناسﺐ مﻊ
استﺨدامﮭا (. )2
التﻘسيﻢ العام ﻷقمﺸة المفروشات  :ﺗنﻘسﻢ المفروشات المنزلية مﻦ
ﺣيﺚ االستعمال الﻲ  - :مفارش جدران – مفروشات اﺛاث -
مفروشات أرﺿية (. )2
مﻮاﺻفات مفارش االسرة :يﺠﺐ أن يﻜﻮن قماش ﻏﻄاء السرير
متميزا بالمروﻧة واالﻧسدالية وذلﻚ باستﺨدام ﻧﻮعية ﺧامات ذات جﻮدة
عالية مثﻞ الﻘﻄﻦ و الفبران أو الﻘﻄﻦ المﺨلﻮط ببعﺾ اﻷلياف
الصناعية للﺤصﻮل على ملمس ومﻈﮭر جيد وان ﺗﻜﻮن الصبﻐات
المستﺨدمة ﻓﻲ ھﺬه اﻷقمﺸة مﻦ النﻮع الثابت ﺿد الﻐسيﻞ والﻀﻮء
واالﺣتﻜاك لما لﺬلﻚ مﻦ أھمية بالنسبة لعمليات التنﻈيﻒ واالستﺨدام
()2

الدراسة التجريبية Experimental Study

جدول (:)1المﻮاﺻفة التنفيﺬية المستﺨدمة للعينات مﻮﺿﻮع البﺤﺚ.
سولزر
نوع البرسل
1
عدد العروض
 2281باب
العرض الﻮاﺣد
عدد أبﻮاب المﺸﻂ للعرض الﻮاﺣد  2281ﻓتلة
 4562ﻓتلة
إجمالى ﻓتﻞ السداء
 2281ﻓتلة
عدد ﻓتﻞ المﻄﻮاة الﻮاﺣدة
 340رابير دوبى
ﻧﻮع النﻮل
 1ﻧﻮل
عدد اﻷﻧﻮال
جدول (:)2المﻮاﺻفة التنفيﺬية لعينات المفروشات مﻮﺿﻮع البﺤﺚ.
256
عرض القماش
44
عدد ﺣدﻓات البﻮﺻة قيام
36
عدد ﺣدﻓات البﻮﺻة لﺤمة
2/14
ﻧمرة ﺧيﻂ البراسﻞ
2/14
ﻧمرة ﺧيﻂ الﻘيام
متﻐيرة
ﻧمرة ﺧيﻂ اللﺤمة
دوبى متﻐيرة
ﻧﻮع النسيج
سادة  2 + 3/2ﺗﺤبيس
ﻧﻮع البراسﻞ
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جدول (:)3المﻮاﺻفة التنفيﺬية للﻘى للعينات مﻮﺿﻮع البﺤﺚ.
براسل
مواصفات اللقى
1
1
عدد الفتﻞ ﻓى النيرة
2
2
عدد الفتﻞ ﻓى الباب
4506
56
مﺠمﻮع عدد الفتﻞ
4562
عدد الفتﻞ الﻜلى
275.8
عرض السداء بالمﺸﻂ
 8.27باب 1 xسﻢ
عدة المﺸﻂ باب 1 xسﻢ
 12البﺤر  2للبرسﻞ  2ﺗﺤبيس
عدد الدرأت
ﻧﻮع اللﻘى  :ﺣسﺐ الرسﻢ
اإلختبارات المستخدمة بالبحث:
التصميمات النسجية المستخدمة لعينات البحث متمثلة فى :
 قﻮة الﺸد واﻹستﻄالةأ-ﺗصميﻢ ﻧسﺠى شبيﻜة ب– ﺗصميﻢ ﻧسﺠى مبرد مﻜسﻮر ج– ﺗصميﻢ
 النمرةﻧسﺠى ﻧﻘﺸة
 وزن المتر المربﻊجدول (:)4التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد المستﺨدمة ﻓى التﺠﮭيز النﮭاﺋى
 زاوية اﻹﻧفراجﻷقمﺸة الﻜﻮﻓرﺗات.
التحليل اإلحصائى:
120جم /لتر
)Micr Silicon(solo soft
ﺗﻢ إستﺨدام التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى Paired Sampie T test
 2بار
ﺿﻐﻂ العصير
%80
P.K
 180درجة مﺌﻮى
درجة الﺤرارة
40م/دقيﻘة
السرعة
جدول (:)5ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على قﻮة الﺸد ﻓى إﺗﺠاه السداء للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
قوة الشد(سداء)
النمرة
نوع الخامة
بعد التجهيز
قبل التجهيز
10± 0.15
0.27 ± 79
10
كتان ﻧﻘى %100
77± 0.32
0.22±85
10
كتان مﺨلﻮط %25كتان %75:بﻮلى
استر
71±0.22
89±0.15
2/24
ﺻﻮف% 100
67± 0.15
89± 0.22
2/12
ﺻﻮف%100
متﻮسﻂ قﻮة الﺸد للصﻮف  %100ﻧمرة  2/24الﻐير مﺠﮭز  89بينما
يتﻀﺢ مﻦ النتاﺋج المﻮﺿﺤة بالﺠدول ( )5أن قيمة  p-valueقيمة
بلﻐت بعد التﺠﮭيز  71وكان متﻮسﻂ قﻮة الﺸد للصﻮف  %100ﻧمرة
اﻹﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﺗﺄﺛير معنﻮى بيﻦ كال
 2/12قبﻞ التﺠﮭيز  89بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز  67ويتﻀﺢ مﻦ
مﻦ ﻧﻮع الﺨامة والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعدعلى قﻮة الﺸد ﻓى إﺗﺠاه
التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى أن قيمة االﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن
السداء ﺣيﺚ أن متﻮسﻂ قﻮة الﺸد للﻜتان النﻘى  %100ﻧمرة 10
ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على قﻮة الﺸد مما
الﻐير مﺠﮭز كاﻧت  79بينما كاﻧت الﻘيمة  10بعد التﺠﮭيز بينما كان
يدل أن لنﻮع الﺨامة والنمرة ومعالﺠة الﺨامات المﺨتلفة ﺿد التﺠعد
متﻮسﻂ قﻮة الﺸد للﻜتان المﺨلﻮط %25كتان :بﻮلى إستر %75ﻧمرة
لﮭا ﺗﺄﺛير على قﻮة الﺸد ﻓى اﺗﺠاه السداء..
 10والﻐير مﺠﮭز كاﻧت  85بينما كاﻧت الﻘيمة بعد التﺠﮭيز  77وكان
قيام

شكل ( )1تأثير نوع الخامة والنمرة على قوة الشد فى إتجاه السداء للكوفرتات المنتجة
والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد ﻷﻧﻮاع الﺨامات المﺨتلفة لﮭا ﺗﺄﺛير على
 .يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى ( )1أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد
قﻮة الﺸد ويتﻀﺢ ذلﻚ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى عند المﻘارﻧة ما بيﻦ العينات
التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد لﻜال مﻦ الﺨامات اﻷﺗية الﻜتان النﻘى ﻧمرة 10
قبﻞ وبعد التﺠﮭيز لﻜﻞ ﺧامة مﻦ الﺨامات المستﺨدمة ﻓى إﻧتاج
والﻜتان المﺨلﻮط  %75: %25بﻮلى استر والصﻮف  %100ﻧمرة
الﻜﻮﻓرﺗات.
 2/24والصﻮف  %100ﻧمرة  2/12مما يدل أن لنﻮع الﺨامة
)International Design Journal, Volume 12, Issue 2, (March 2022
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جدول ( :)6ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على قﻮة الﺸد ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمة للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
قوة الشد (لحمة)
النمرة
نوع الخامة
بعد التجهيز
قبل التجهيز
28± 0.06
38± 0.22
10
كتان ﻧﻘى ( )%100
50± 0.45
77±0.14
10
كتان مﺨلﻮط (%25كتان % 75:بﻮلى استر)
41± 0.09
45± 0.26
2/24
 %ﺻﻮف100
41± 0.08
46± 0.15
2/12
ﺻﻮف%100
اﺗﺠاه اللﺤمة للصﻮف  %100ﻧمرة  2/24الﻐير مﺠﮭز ﺿد التﺠعد
يتﻀﺢ مﻦ النتاﺋج المﻮﺿﺤة بالﺠدول ( )6أن قيمة  p-valueقيمة
 45بينما بلﻐت بعد التﺠعد  41وكان متﻮسﻂ قﻮة الﺸد ﻓى اﺗﺠاه
اﻹﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﺗﺄﺛير معنﻮى لتﺄﺛير كال
اللﺤمﮫ للصﻮف  %100ﻧمرة  2/12قبﻞ التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد 46
مﻦ ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على قﻮة الﺸد ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمة ﺣيﺚ أن
بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز 41ويتﻀﺢ مﻦ التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى أن قيمة
متﻮسﻂ قﻮة الﺸد ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمة للﻜتان النﻘى  %100ﻧمرة 10
االﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد
الﻐير مﺠﮭز ﺿد التﺠعد كاﻧت  38بينما كاﻧت الﻘيمة  28بعد
التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على قﻮة الﺸد ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمﮫ مما يدل أن لنﻮع
التﺠﮭيز بينما كان متﻮسﻂ قﻮة الﺸد ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمﮫ للﻜتان المﺨلﻮط
الﺨامة والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد للﺨامات المﺨتلفة ﺗﺄﺛير على
%25كتان %75:بﻮلى إستر ﻧمرة 10الﻐير مﺠﮭز ﺿد التﺠعد كاﻧت
قﻮة الﺸد ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمﮫ.
 77بينما كاﻧت الﻘيمة بعد التﺠﮭيز 50وكان متﻮسﻂ قﻮة الﺸد ﻓى

شﻜﻞ ( :)2ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على قﻮة الﺸد ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمة للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
والنمرة والمعاملة ﺿد التﺠعد للﺨامات المﺨتلفة ﺗﺄﺛير على قﻮة الﺸد
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى ( )2أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ المعاملة
ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمﮫ ويتﻀﺢ ذلﻚ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى عند المﻘارﻧة ما بيﻦ
وبعد المعاملة ﺿد التﺠعد لﻜال مﻦ الﺨامات اﻷﺗية الﻜتان النﻘى ﻧمرة
العينات قبﻞ وبعد المعاملة ﺿد التﺠعد لﻜﻞ ﺧامة مﻦ الﺨامات
 10والﻜتان المﺨلﻮط  %75: %25بﻮلى استر والصﻮف %100
المستﺨدمة ﻓى البﺤﺚ.
ﻧمرة  2/24والصﻮف  %100ﻧمرة  2/12مما يدل أن لنﻮع الﺨامة
جدول ( :)7ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه السداء للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
%لإلستطاله (س)
النمرة
نوع الخامة
بعد التجهيز
قبل التجهيز
19± 0.09
12± 0.016
10
كتان ﻧﻘى %100
23±0.12
24± 0.36
10
كتان مﺨلﻮط (%25كتان % 75:بﻮلى استر)
25±0.29
29± 0.24
2/24
ﺻﻮف% 100
21±0.25
23± 0.14
2/12
ﺻﻮف%100
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى ( )3أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ التﺠﮭيز
يتﻀﺢ مﻦ النتاﺋج المﻮﺿﺤة بالﺠدول ( )7أن قيمة  p-valueقيمة
وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد لﻜال مﻦ الﺨامات اﻷﺗية الﻜتان النﻘى ﻧمرة
اﻹﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﺗﺄﺛير معنﻮى لتﺄﺛير كال
 10والﻜتان المﺨلﻮط  : %25بﻮلى استر  %75والصﻮف %100
مﻦ ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على  %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه السداء ﺣيﺚ أن
ﻧمرة  2/24والصﻮف  %100ﻧمرة  2/12مما يدل أن لنﻮع الﺨامة
متﻮسﻂ  %اﻹستﻄالة للﻜتان النﻘى  %100ﻧمرة  10الﻐير مﺠﮭز
والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد للﺨامات المﺨتلفة ﺗﺄﺛير على %
كاﻧت  12بينما كاﻧت الﻘيمة  19بعد التﺠﮭيز بينما كان متﻮسﻂ قﻮة
اﻹستﻄالة ﻓى اﺗﺠاه السداء ويتﻀﺢ ذلﻚ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى عند
الﺸد للﻜتان المﺨلﻮط %25كتان %75:بﻮلى إستر ﻧمرة 10الﻐير
المﻘارﻧة ما بيﻦ العينات قبﻞ وبعد التﺠﮭيز لﻜﻞ ﺧامة مﻦ الﺨامات
مﺠﮭز كاﻧت  24بينما كاﻧت الﻘيمة بعد التﺠﮭيز  23وكان متﻮسﻂ
المستﺨدمة ﻓى البﺤﺚ.
 %اﻹستﻄالة للصﻮف  %100ﻧمرة  2/24الﻐير مﺠﮭز  29بينما
يتﻀﺢ مﻦ النتاﺋج المﻮﺿﺤة بالﺠدول ( )8أن قيمة  p-valueقيمة
بلﻐت بعد التﺠﮭيز  25وكان متﻮسﻂ  %اﻹستﻄالة للصﻮف %100
اﻹﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﺗﺄﺛير معنﻮى لتﺄﺛير كال
ﻧمرة  2/12قبﻞ التﺠﮭيز  23بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز 21ويتﻀﺢ مﻦ
مﻦ ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على  %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمﮫ ﺣيﺚ أن
التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى أن قيمة االﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن
متﻮسﻂ  %اﻹستﻄالة للﻜتان النﻘى  %100ﻧمرة  10الﻐير مﺠﮭز
ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على  %اﻹستﻄالة
كاﻧت  15بينما كاﻧت الﻘيمة  13بعد التﺠﮭيز بينما كان متﻮسﻂ %
مما يدل أن لنﻮع الﺨامة والنمرة والمعالﺠة ﺿد التﺠعد للﺨامات
اﻹستﻄالة ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمة للﻜتان المﺨلﻮط %25كتان :بﻮلى
المﺨتلفة ﺗﺄﺛير على  %اﻹستﻄالة ﻓى اﺗﺠاه السداء.
Citation: Asmaa Nabawy. (2022), Production of linen and wool covers to enrich innovative aesthetic effects
with different textile designs, International Design Journal, Vol. 12 No. 2, (March 2022) pp 63-337

67

Wesam Abdel Raouf

إستر %75ﻧمرة 10الﻐير مﺠﮭز كاﻧت  16بينما كاﻧت الﻘيمة بعد
التﺠﮭيز 23وكان متﻮسﻂ  %اﻹستﻄالة ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمﮫ للصﻮف
 %100ﻧمرة  2/24الﻐير مﺠﮭز  29بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز28
وكان متﻮسﻂ  %اﻹستﻄالة ﻓى اﺗﺠاه اللﺤمﮫ للصﻮف  %100ﻧمرة
 2/12قبﻞ التﺠﮭيز  26بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز  25ويتﻀﺢ مﻦ

التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى أن قيمة االﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن
ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد التﺠﮭيز على  %اﻹستﻄالة ﻓى اﺗﺠاه
اللﺤمﮫ مما يدل أن لنﻮع الﺨامة والنمرة وﺗﺠﮭيز الﺨامات المﺨتلفة
ﺿد التﺠعد ﺗﺄﺛير على  %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمة.

شﻜﻞ ( :)3ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على  %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه السداء للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
جدول ( :)8ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على  %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمﮫ للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
%لإلستطاله (لحمة)
النمرة
نوع الخامة
بعد التجهيز
قبل التجهيز
13±0.18
15±0.2
10
كتان ﻧﻘى ( )%100
17±0.2
16± 0.16
10
كتان مﺨلﻮط (%25كتان % 75:بﻮلى استر)
28±0.13
29±0.36
2/24
ﺻﻮف% 100
25±0.36
26±0.41
2/12
ﺻﻮف%100

شﻜﻞ ( :)4ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على  %اﻹستﻄالة ﻓى إﺗﺠاه اللﺤمة للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد للﺨامات المﺨتلفة ﺗﺄﺛير على  %اﻹستﻄالة ﻓى
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى ( )4أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ المعاملة
اﺗﺠاه اللﺤمﮫ ويتﻀﺢ ذلﻚ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى عند المﻘارﻧة ما بيﻦ
وبعد المعاملة لﻜال مﻦ الﺨامات اﻷﺗية الﻜتان النﻘى ﻧمرة  10والﻜتان
العينات قبﻞ وبعد التﺠﮭيز لﻜﻞ ﺧامة مﻦ الﺨامات المستﺨدمة ﻓى
المﺨلﻮط  %75: %25بﻮلى استر والصﻮف  %100ﻧمرة 2/24
إﻧتاج الﻜﻮﻓرﺗات.
والصﻮف  %100ﻧمرة  2/12مما يدل أن لنﻮع الﺨامة والنمرة
جدول ( :)9ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على وزن المتر المربﻊ للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
وزن المتر المربع
النمرة
نوع الخامة
بعد التجهيز
قبل التجهيز
250± 0.48
236± 0.68
10
كتان ﻧﻘى ( )%100
288± 1.28
235± 0.94
كتان مﺨلﻮط (%25كتان % 75:بﻮلى استر) 10
372± 0.23
370± 0.25
2/24
ﺻﻮف% 100
383± 0.59
375± 0.37
2/12
ﺻﻮف%100
مﻦ ﻧﻮع الﺨامة والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على وزن المتر
يتﻀﺢ مﻦ النتاﺋج المﻮﺿﺤة بالﺠدول ( )9أن قيمة  p-valueقيمة
المربﻊ قبﻞ وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد ﺣيﺚ أن متﻮسﻂ وزن المتر
اﻹﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﺗﺄﺛير معنﻮى لتﺄﺛير كال
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المربﻊ للﻜتان النﻘى  %100ﻧمرة  10الﻐير مﺠﮭز كاﻧت 236
بينما كاﻧت الﻘيمة  250بعد التﺠﮭيز بينما كان متﻮسﻂ وزن المتر
المربﻊ  250بعد التﺠﮭيز وكان متﻮسﻂ وزن المتر المربﻊ للﻜتان
المﺨلﻮط %25كتان :بﻮلى إستر  %75ﻧمرة 10الﻐير مﺠﮭز كاﻧت
 235بينما كاﻧت الﻘيمة بعد التﺠﮭيز  288وكان متﻮسﻂ وزن المتر
المربﻊ للصﻮف  %100ﻧمرة  2/24الﻐير مﺠﮭز  370بينما بلﻐت
بعد التﺠﮭيز  372وكان متﻮسﻂ وزن المتر المربﻊ للصﻮف

 %100ﻧمرة  2/12قبﻞ التﺠﮭيز  375بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز 383
ويتﻀﺢ مﻦ التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى أن قيمة االﺣتمال أقﻞ مﻦ 0.05
وھﺬا يعنى أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ التﺠﮭيز وبعد التﺠﮭيز ﺿد
التﺠعد لﻮزن المتر المربﻊ مما يدل أن لنﻮع الﺨامة والنمرة
والمعالﺠة للﺨامات المﺨتلفة ﺿد التﺠعد ﺗﺄﺛير على وزن المتر
المربﻊ.

شﻜﻞ ( :)5ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على وزن المتر المربﻊ للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
والمعالﺠة ﺿد التﺠعد للﺨامات المﺨتلفة ﺗﺄﺛير على وزن المتر
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى ( )5أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد
المربﻊ ويتﻀﺢ ذلﻚ مﻦ الﺸﻜﻞ البياﻧى عند المﻘارﻧة ما بيﻦ العينات
التﺠﮭيز لﻜال مﻦ الﺨامات اﻷﺗية الﻜتان النﻘى ﻧمرة  10والﻜتان
قبﻞ وبعد التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد لﻜﻞ ﺧامة مﻦ الﺨامات المستﺨدمة ﻓى
المﺨلﻮط  : %25بﻮلى استر  %75والصﻮف  %100ﻧمرة 2/24
البﺤﺚ.
والصﻮف  %100ﻧمرة  2/12مما يدل أن لنﻮع الﺨامة والنمرة
جدول ( :)10ﺗﺄﺛير ﻧﻮع الﺨامة والنمرة على زاوية اﻹﻧفراج للﻜﻮﻓرﺗات المنتﺠة.
زاوية اإلنفراج
النمرة
نوع الخامة
بعد التجهيز
قبل التجهيز
105±0.34
90± 0.26
10
كتان ﻧﻘى )%100
110±0.51
103±0.21
10
كتان مﺨلﻮط (%25كتان % 75:بﻮلى استر)
110± 0.44
105± 0.4
2/24
ﺻﻮف100
108±0.36
130±0.15
2/12
ﺻﻮف%100
يتﻀﺢ مﻦ النتاﺋج المﻮﺿﺤة بالﺠدول ( )10أن قيمة  p-valueقيمة
اﻹﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﺗﺄﺛير معنﻮى لتﺄﺛير كال
مﻦ ﻧﻮع الﺨامة والنمرة والتﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على زاوية اﻹﻧفراج
قبﻞ وبعد المعالﺠة ﺿد التﺠعد للﺨامات المﺨتلفة المستﺨدمة ﻓى
البﺤﺚ ﺣيﺚ أن متﻮسﻂ زاوية اﻹﻧفراج للﻜتان النﻘى  %100ﻧمرة
 10الﻐير مﺠﮭز كاﻧت  90بينما كاﻧت الﻘيمة  105بعد التﺠﮭيز وكان
متﻮسﻂ زاوية اﻹﻧفراج للﻜتان المﺨلﻮط %25كتان :بﻮلى إستر
 %75ﻧمرة 10الﻐير مﺠﮭز كاﻧت 103بينما كاﻧت الﻘيمة بعد

التﺠﮭيز  110وكان متﻮسﻂ زاوية اﻹﻧفراج للصﻮف  %100ﻧمرة
 2/24الﻐير مﺠﮭز  105بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز  110وكان متﻮسﻂ
زاوية اﻹﻧفراج للصﻮف  %100ﻧمرة  2/12قبﻞ التﺠﮭيز 130
بينما بلﻐت بعد التﺠﮭيز  108ويتﻀﺢ مﻦ التﺤليﻞ اﻹﺣصاﺋى أن قيمة
االﺣتمال أقﻞ مﻦ  0.05وھﺬا يعنى أن ھناك ﻓرق معنﻮى قبﻞ وبعد
التﺠﮭيز ﺿد التﺠعد على زاوية اﻹﻧفراج مما يدل أن لنﻮع الﺨامة
والنمرة والمعالﺠة للﺨامات المﺨتلفة ﺿد التﺠعد ﺗﺄﺛير معنﻮى على
زاوية اﻹﻧفراج للﺨامات المﺨتلفة.
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