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إستخدام بعض اخليوط الزخرفية واحملورية لتحسني اخلواص الوظيفية واجلمالية ألقمشة املفروشات
وجتهيزها (ضد اإلحرتاق -ضد نفاذية املاء -ضد نفاذية املاء واإلحرتاق)
The use of novelty and set textured yarns to improve the functional
and aesthetic properties of upholstery fabrics and their preparation

أ.م.د.وسام أسامه عبدالرءوف السيد

أستاذ المالبس والنسيج المساعد ،شعبة اإلقتصاد المنزلى الريفى ،كلية الزراعة ،جامعة الزقازيق

ملخص البحث :Abstract

تعد أقمﺸة المفروشات أﺣد أھﻢ النﻮعيات الﮭامة مﻦ المنتﺠات النسﺠية التﻲ تﻘﻮم ﺻناعة المنسﻮجات
باﻧتاجﮭا وتﻘديمﮭا لﺠمﮭﻮر المستﮭلﻜيﻦ وتﺨتلﻒ أقمﺸة المفروشات ﻓﻲ طبيعتﮭا سﻮاء بالنسبة للتصميﻢ
أو اﻻﻧتاج عﻦ باقﻲ ﻧﻮعيات اﻷقمﺸة ويرجﻊ ھﺬا اﻻﺧتالف الﻲ عﻮامﻞ تﺨتﺺ بﻄبيعة تلﻚ النﻮعيات
مﻦ اﻷقمﺸة وتعتبرالﺨيﻮط الزﺧرﻓية أﺣد العﻮامﻞ الرﺋيسية التﻲ يعتمد عليﮭا المصمﻢ للﺤصﻮل علﻲ
ﺧﻮاص الﻘماش المﻄلﻮب تﺤﻘيﻘﮭا سﻮاء كاﻧﺖ ﺧﻮاص ميﻜاﻧيﻜيﮫ أو طبيعيﮫ أوجماليﮫ أو وظيفيﮫ
وباﺧتالف التﺻميمات النسجية وإﺧتالف ﻧمرة النسيج للﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية ﻷقمﺸﮫ
المفروشات المنتﺠة بإستﺨدام جﮭاز الدوبى يﺨتلﻒ قدرة اﻻقمﺸة علﻲ اﻻستﺠابة للتﺠﮭيزات النﮭاﺋيﮫ
المﺨتلفﮫ مما يﺆﺛر علﻲ ﺧﻮاص اإلستﺨدام النﮭاﺋﻲ المﻄلﻮبﮫ وعناﺻر التركيﺐ البناﺋﻲ للمنسﻮجات
ھﻲ :ﻧﻮع الﺨامة  ،التصميﻢ النسﺠى ،ﻧمرة الﺨيﻂ  ،ﻧﻮع الﺨيﻮط سﻮاء كاﻧﺖ ( زﺧرﻓية أو مﺤﻮرية
) ﺣيث تﻢ إستﺨدام التصميمات النسﺠية اﻷتية (ﻧﻘﺸة – شبيﻜة تﻘليدية – سادة  – 1/1أطلس – مبرد
مﻜسﻮر) وتﻢ عملية التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ علﻲ أقمﺸة المفروشات المنتﺠة (ﺿد اإلﺣتراق  -ﺿد ﻧفاذية
الماء  -ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق) ﻻيﻀاح تﺄﺛيرھا علﻲ ﺧاﺻية قﻮة الﺸد واإلستﻄالة – وزن
المتر المربﻊ – اإلﺣتﻜاك الرطﺐ والﺠاف – زاوية اإلﻧفراج – ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ -زاوية
التالمس – ﻧفاذية الماء – زمﻦ اإلﺣتراق – ﻧفاذية الﮭﻮاء لعدد ﺧمسة عينات مﻮﺿﻮع البﺤث متمثلة
ﻓى ﺧيﻮط لﺤمة زﺧرﻓية قﻄﻦ  %100ﻧمرة ، 2/30ﺧيﻮط زﺧرﻓية قﻄﻦ  %100ﻧمرة ، 2/24
ﺧيﻮط زﺧرﻓية قﻄﻦ  %100ﻧمرة  ،10ﺧيﻮط زﺧرﻓية قﻄﻦ  %100ﻧمرة1/24وﺧيﻮط مﺤﻮرية
قﻄﻦ:%70بﻮلى إستر  %30ﻧمرة  1/24وبعد دراسة النتاﺋج اﻻﺣصاﺋية لالﺧتبارات اتﻀﺢ وجﻮد
ﻓروق معنﻮية بيﻦ العينات والمعامالت المﺨتلفة ترجﻊ الﻲ إﺧتالف التﺠﮭيز النﮭاﺋى لنﻮع الﺨامة
وﻧﻮع الﺨيﻮط سﻮاء كاﻧﺖ زﺧرﻓية أو مﺤﻮرية وﻧمرة الﺨيﻮط واﺧتالف قابلية كﻞ عينة للتﺠﮭيز
النﮭاﺋﻲ تﺆﺛرعلى الﺨﻮاص الﻮظيفية ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة وذلﻚ بالمﻘارﻧﮫ بالﻜنترولعﻦ
ﻏيرھا مﻦ العينات المنتﺠة.

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة Introduction
تعتبرأقمﺸة المفروشات ﺣرﻓة ظﮭرت منﺬ قرون الزمان وكان
ﻏرﺿﮭا تغﻄﺌة الﻜراسﻲ واﻷسره وﻏيرھا مﻦ الﻘﻄﻊ البسيﻄة ﻓﻜاﻧﺖ
ﺣرﻓة ( )17يدوية قبﻞ ظﮭﻮر اﻻت وماكينات النسيج وتناولﺖ
دراسة ( )18الﺨامات المﺨتلفة المستﺨدمة ﻓى اﻧتاج أقمﺸة
المفروشات متنﻮعة ويﺠﺐ اﺧتيار الﺨامات المناسبة بما يتناسﺐ مﻊ
التصميﻢ الداﺧلى للمﻜان او البيﺌة المﺤيﻄة وكﺬلﻚ الﻮظيفة ومﻦ الﮭام
جدا ان تتﻮﻓر ﻓى أقمﺸة المفروشات المتاﻧة وقﻮة التﺤمﻞ ومﻘاومة
اﻻﺣتﻜاك ( )18والراﺣة وتعتبر اقمﺸة المفروشات عنصر ھام جدا
ﻓى مﺠال التصميﻢ الداﺧلى واﺿفاء الصفات الﺠمالية بﺠاﻧﺐ ذلﻚ
يﺠﺐ ان يﻜﻮن لﮭا اداء وظيفى وﻻ يﻘتصر دور اﻓمﺸة المفروشات
على الﻘيمة الﺠمالية ﻓﻘﻂ وتناولﺖ دراسة ( )19يعتبر النﺠﮭيز
النﮭاﺋى اﺣد العناﺻر اﻷساسية للتركيﺐ البناﺋى لﻸقمﺸة والﺬى يلعﺐ
دورا ھاما ﻓى تﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﺠمالية والﻮظيفية إلقمﺸة
المفروشات والتﺠﮭيز النﮭاﺋى الﻜيمياﺋى يعتبر مﻦ اﻧﻮاع التﺠﮭيزات
النﮭاﺋية الﻮظيفية والتى ظﮭرت ﺣديثا ومنﮭا التﺠﮭيز النﮭاﺋى
الﻜيمياﺋى الﻮظيفى لمنﻊ التبﻘيﻊ  ،وطرد الماء وايﻀا لمﻘاومة
اﻻشتعال والبﻜتريا واإلشعة ﻓﻮق البنفسﺠية وتﮭدف دراسة ()20
ﺣيث قامﺖ الدارسة بعمﻞ تﺠﮭيز ﻧﮭاﺋﻲ كيمياﺋﻲ وظيفﻲ ﺿد التبﻘيﻊ
وطرد الماء ﻻيﻀاح تﺄﺛيرھا علﻲ ﺧاﺻية مﻘاومة اﻻﺣتﻜاك ﻧسبة

الفﻘد ﻓﻲ الﻮزن لعدد أربﻊ عينات مﻮﺿﻮع البﺤث ( )2وبعد دراسة
النتاﺋج اﻻﺣصاﺋية لالﺧتبارات اتﻀﺢ قلة مﻘاومة العينات الﺨامات
السليلﻮزية الﻘﻄﻦ لالﺣتﻜاك بنسﺐ مﺨتلفة ترجﻊ الﻲ اﺧتالف
عناﺻر التركيﺐ البناﺋﻲ لﮭا واﺧتالف قابلية كﻞ عينة للتﺠﮭيز
النﮭاﺋﻲ عﻦ ﻏيرھا مﻦ العينات ويﮭدف دراسة ( )21ﺣيث يﮭتﻢ ھﺬا
البﺤث بتﺄﺛير بعض عناﺻر التراكيﺐ النسﺠية على قابلية أقمﺸة
التنﺠيد لالشتعال ﺣيث أن بعض عﻮامﻞ التركيﺐ النسﺠى وطﻮل
الﻮبرة ومﻮاد الﻮبرة لﮭا تﺄﺛيرعلى 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 اﻻشتعال
باستﺨدام تﻘنية تمنﻊ اﻻﺧتراق الﺤراري أو مﻮاد أكثر ﺛباتًا ﺣراريًا
ﺣيث تﻢ إﻧتاج ﺛماﻧية أقمﺸة مﻦ الﺸنيﻞ باستﺨدام ﺛالث معامالت
مﺬكﻮرة سابﻘا ً وعﻮلﺠﺖ بنفس المادة المﻘاومة للﺤريق وتظﮭر النتاﺋج
التﻲ تﻮﺻلنا إليﮭا أن ھناك عالقة مباشرة بيﻦ وزن النسيج وسمﻜﮫ
وطﻮل الﻮبرة ومﻘاومة اللﮭﺐ لﻸقمﺸة المنتﺠة ودراسة ()22
يعتبرإﺧتبار الﻘابلية لالشتعال ھﻮ أﺣد أھﻢ إجراءات اﻻﺧتبار ﻓﻲ
آﺛارا ﺣاسمة على السالمة ﻓﻲ ﺣالة
ﺻناعة المنسﻮجات ﻷن لﮫ ً
ﻧﺸﻮب ﺣريق ولﻘد تﻢ إﺛبات إﺣصاﺋيًا أن السبﺐ الرﺋيسﻲ للﻮﻓيات ﻓﻲ
الﺤريق يمﻜﻦ أن يُعزى بﺸﻜﻞ مباشر إلى اﻻشتعال العرﺿﻲ
للمفروشات والمنسﻮجات لﺬلﻚ مﻦ المنﻄﻘﻲ ﻓﻘﻂ وﺿﻊ معايير
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مناسبة للﻘابلية لالشتعال ويمﻜﻦ 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 الﻮبرة على ﺧاﺻية مﻘاومة
الﺤريق لﻸقمﺸة المﺨملية إلﺛراﺋﮭا 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 وتناولﺖ دراسة ( )14إستلﮭام تصميمات
مﻦ المدارس الفنية يصبﺢ اﺿاﻓة للعناﺻر الزﺧرﻓية المﻮروﺛة مﻦ
العصﻮر المﺨتلفة إﺿاﻓة الى اﺛبات ان ﻓﻜر وابداع وابتﻜار المصمﻢ
الناجﺢ يمﻜنﮫ مﻦ اﻻستلﮭام والتﻄﻮير والتﺤديث لﻸشﻜال الزﺧرﻓية
المﺨتلفة والﻘيﻢ الفنية المﺨتلفة للمدارس الفنية لتﻮظيﻒ اﻧتاجﮫ مﻦ
التصميمات بﻄرق مﺨتلفة تصلﺢ لالستﺨدام ﻓﻲ اقمﺸة المفروشات
وﻏيرھا ودراسة ( )23لﺨصﺖ الدراسة إلى أن جميﻊ العينات التﻲ
تﻢ إﻧتاجﮭا مﻦ اﻷﺛاث والستاﺋر باستﺨدام منسﻮجات تيري بتصميمات
مستﻮﺣاة مﻦ الﻄبيعة ومﻄرزة بالتﻄريز مﻦ ﻧفس لﺤمة أقمﺸة تيري
ﺣﻘﻘﺖ درجة مﻦ الﻘبﻮل والنﺠاح ﻓﻲ ظﻞ المﺤﻜميﻦ وتناولﺖ دراسة
( )13ﻓاعلية إستﺨدام تﻜنﻮلﻮجيا المنسﻮجات الﻮبرية ﻓى إﺛراء
المفروشات والستاﺋر بتصميمات ﻧسﺠية مبتﻜرة وتﻮﺻلﺖ الدراسة
إلى أن جميﻊ العينات المنتﺠة ذات التصميمات المستﻮﺣاه مﻦ
الﻄبيعة والمﻄرزة بتﻄريز مﻦ ﻧفس اللﺤمات الﺨاﺻة بالمنسﻮج
الﻮبرى قد ﺣﻘﻘﺖ درجة قبﻮل وﻧﺠاح ودراسة ( )5تبيﻦ مﻘاومة
عينات البﺤث الﺨام والمﻄبﻮعة تﻘاوم اإلﺣتﻜاك بنسﺐ متفاوتة ترجﻊ
إلى التركيﺐ البناﺋى للعينات وتناولﺖ دراسة ( )4أولﻮية العﻮامﻞ
المﺆﺛرة ﻓى تصميﻢ أقمﺸة المفروشات المﻄبﻮعة كاﻧﺖ للعﻮامﻞ
الﺠمالية يليﮭا العﻮامﻞ التﻜنﻮلﻮجية ويليﮭا العﻮامﻞ اإلﻧساﻧية ودراسة
مدى ﻓاعلية تﺤﻘيق تلﻚ التصميمات للمتﻄلبات اﻷساسية للمستﮭلﻚ
وتﮭدف دراسة ( )6تﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية واإلقتصادية ﻷقمﺸة
المراتﺐ المنتﺠة على ماكينات تريﻜﻮ اللﺤمة الداﺋرية الﺠاكارد
وﺛبتﺖ ( )3دراسة إمﻜاﻧية اإلستفادة مﻦ الدمج بيﻦ ﻓﻦ اﻷويا وﻓﻦ
الﻜنفاه ﻓى إعداد مﺠمﻮعة مﻦ التصميمات تتسﻢ بالﻄابﻊ المصرى
الﺸعبى على أشﻜال متنﻮعة لمفارش اﻷسرة وتﮭدف دراسة ( )8إلى
اإلرتﻘاء بﺠﻮدة المنتج النسﺠى (مفارش اﻷسرة ) الﺬى ﺻمﻢ وﻧفﺬ
وأﻧتج ﻓى مصر وبﺬلﻢ تزيد الﻘيمة الﺠمالية والﺸراﺋية لتلﻚ النﻮعيات
مﻊ المناﻓسة العالمية ﻓى السعر.

مشكلة البحث Statement of the Problem

اﻻستفادة الﻘصﻮي مﻦ الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية وعمليات
التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ لتﺤسيﻦ بعض الﺨﻮاص الﻮظيفية والﺠمالية ﻷقمﺸة
المفروشات ﻧتيﺠة اﺧتالف ﻧﻮع الﺨيﻮط والتركيﺐ البناﺋﻲ .
وﻋﻠﻰ ضوء دراﺳة خﻄة الﺒحﺚ تﻢ ﺻياﻏﮫ ﻣشﻜﻠة الﺒحﺚ فﻰ
التﺴاؤﻻت اﻷتية :
 -1اﺧتالف ﻧﻮع الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية على الﺨﻮاص
الﺠمالية والﻮظيفية ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة .
 -2تﺄﺛير كال مﻦ التركيﺐ البناﺋى والتصميﻢ النسﺠى وﻧﻮع
الﺨامة وﻧمرة الﺨيﻮط على الﺨﻮاص الﺠمالية والﻮظيفية
ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة.
 -3تاﺛير التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ (ﺿد اإلﺣتراق  -ﺿد ﻧفاذية الماء -
ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق) ﻻيﻀاح تﺄﺛيرھا علﻲ ﺧاﺻية
قﻮة الﺸد واإلستﻄالة – وزن المتر المربﻊ – اإلﺣتﻜاك
الرطﺐ والﺠاف – زاوية اإلﻧفراج – ﺛبات اللﻮن لعينة
الغسيﻞ -زاوية التالمس – ﻧفاذية الماء – زمﻦ اإلﺣتراق –
ﻧفاذية الﮭﻮاء

أهداف الدراسة :Objective
دراسة تاﺛيرإﺧتالف ﻧﻮع الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية والتصميﻢ
النسﺠى وﻧمرة الﺨيﻮط على الﺨﻮاص الﺠمالية والﻮظيفية ﻷقمﺸة
المفروشات ودراسة تﺄﺛيرالتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ (ﺿد اإلﺣتراق  -ﺿد
ﻧفاذية الماء  -ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق) على الﺨﻮاص الﻮظيفية
ﻻقمﺸة المفروشات المنتﺠة ذات التركيﺐ البناﺋﻲ المﺨتلﻒ .

أهمية الدراسة : Significance

 -1تﻘديﻢ دراسة علمية عﻦ تاﺛير اﺧتالف ﻧﻮع الﺨيﻮط الزﺧرﻓية
والمﺤﻮرية والتركيﺐ البناﺋﻲ المتمثﻞ ﻓى ﻧﻮع الﺨامة
والتصميﻢ النسﺠى وﻧمرة الﺨيﻮط ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة
علﻲ قابليتﮭا للتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ الﻮظيفﻲ (ﺿد اإلﺣتراق  -ﺿد
ﻧفاذية الماء  -ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق) .
 - 2تﺄﺛير التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ الﻮظيفﻲ (ﺿد اإلﺣتراق  -ﺿد ﻧفاذية
الماء  -ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق) ﻻيﻀاح تﺄﺛيرھا علﻲ
ﺧاﺻية قﻮة الﺸد واإلستﻄالة – وزن المتر المربﻊ – اإلﺣتﻜاك
الرطﺐ والﺠاف – زاوية اإلﻧفراج – ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ-
زاوية التالمس – ﻧفاذية الماء – زمﻦ اإلﺣتراق – ﻧفاذية الﮭﻮاء

فروض الدراسة :Hypothese

اﺧتالف ﻧﻮع الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية وعﻮامﻞ التركيﺐ البناﺋﻲ
 التراكيﺐ النسﺠيﮫ  -التصميﻢ النسﺠى -ﻧمرة(ﻧﻮع الﺨامﮫ
الﺨيﻮط) ﻷقمﺸة المفروشات يﺆﺛر علﻲ الﺨﻮاص الﺠمالية والﻮظيفية
وقابليتﮭا للتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ لﮭا .

حدود الدراسة :Delimitation

 -1الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية وإﺧتالف عﻮامﻞ التركيﺐ
البناﺋى والتصميﻢ النسﺠى وتﺄﺛيرھا على الﺨﻮاص الﺠمالية
والﻮظيفية ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة
 -2إﺧتالف التﺠﮭيز النﮭاﺋى الﻜيمياﺋى (ﺿد اإلﺣتراق(- )11
ﺿد ﻧفاذية الماء ( - )12ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق )
إليﻀاح تﺄﺛيرھا علﻲ ﺧاﺻية قﻮة الﺸد واإلستﻄالة (– )9
وزن المتر المربﻊ ( –)16اإلﺣتﻜاك (رطﺐ  -جاف) –
زاوية اإلﻧفراج – ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ ( – )10زاوية
التالمس – زمﻦ اإلﺣتراق – ﻧفاذة الماء – ﻧفاذية الﮭﻮاء ).

الدراسات السابقة :Previous Studies

1-1اقمﺸﮫ المفروشات :
يمﻜﻦ تصنيﻒ اقمﺸة المفروشات طبﻘا ﻻسلﻮب اﻻﻧتاج الى
()18
Fabrics Woven
 اقمﺸة مفروشات منسﻮجةUpholstery
 اقمﺸة مفروشات ﻏير منسﻮجة Non -WovenUpholstery Fabrics
 اقمﺸة مفروشات تريﻜﻮ Knitted Upholstery fabrics1-2عملية التﺠﮭيز النﮭاﺋى
ھى مﺠمﻮعة العمليات التﻲ يمر بﮭا المنسﻮج بعد عملية النسيج
والصباﻏة او الﻄباعة وتﮭدف عملية التﺠﮭيز النﮭاﺋى الى
اكساب اﻷقمﺸة العديد مﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية مثﻞ
 النعﻮمة . التدﻓﺌة مﻘاومة اﻻشعة الفﻮق بنفسﺠية مﻘاومة اﻻشتعال . مﻘاومة اﻻتساخ . طرد السﻮاﺋﻞ والماء:ﻓيﻘصد بﮫ
مصﻄلﺢ التﺠﮭيز ﺿد الماءWater Proof
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المعالﺠة التﻲ يتﻢ بﮭا جعﻞ سﻄﺢ النسيج ﻏير منفﺬ للسﻮاﺋﻞ
ولبﺨار الماء  ،وذلﻚ بتغﻄية السﻄﺢ بفيلﻢ متصﻞ (. )7
الﺨيﻮط الزﺧرﻓية : Novelty and specially yarns
تنتج ھﺬه الﺨيﻮط على ماكينات زوى مزودة بﺄجﮭزة تعﻄى
إﺧتالﻓات ﻓى الﺸد وﻧسﺐ السﺤﺐ ﻓى الﺨيﻮط الفردية المﻜﻮﻧﮫ
للﺨيﻂ بﺤيث تسمﺢ بتﻜﻮيﻦ العراوى أو لﻮلبيات كما يمﻜﻦ
إﺿاﻓة شعيرات أو قﺸﻮر لﻮﻧية للﺨيﻂ أﺛناء زويﮫ ()1
الﺨيﻮط المﺤﻮرة : Set textured yarns
وتستﺨدم ﻓى ﺧيﻮط البﻮلى إستر وتستعمﻞ ﻓى كﻞ مﻦ النسيج
والتريﻜﻮ وتتميز بتﻀﺨمﮭا وإمﻜاﻧية إمتدادھا (إمتﻄاطﮭا)
اإلمتداد المريﺢ لإلرتداء (.)1

الدراسة العملية :Experimental Work

 20:Silicon:جﻢ  /لتر
4:PH
/29:Wettingلتر
التﺠفيﻒ 120:درجة مﺌﻮى  /دقيﻘة
التﺤميﺺ 180 :درجة مﺌﻮى /دقيﻘة
%80:P.K
 أنواع التصميمات النﺴجيةتﻢ إستﺨدام التصميمات النسﺠية اﻷتية (ﻧﻘﺸة – شبيﻜة تﻘليدية –
سادة  – 1/1أطلس – مبرد مﻜسﻮر)
جدول ( :)1المواﺻفة التنفيﺬية لﻠعينات ﻣوضوع الﺒحﺚ :
سﻮلزر
ﻧﻮع البرسﻞ
1
عدد العروض
 2281باب
العرض الﻮاﺣد
عدد أبﻮاب المﺸﻂ للعرض  2281ﻓتلة
الﻮاﺣد
 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

الخاﻣات:
تﻢ استﺨدام ﺧامة الﻘﻄﻦ بمﻮاﺻفة اعتمدت علﻲ :
 إﺧتالف ﻧﻮع الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية يﺆﺛر علﻲ قابليةاﻷقمﺸة للتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ .
 إﺧتالف ﻧﻮع الﺨامة والتركيﺐ النسﺠﻲ والتصميﻢ النسﺠىيﺆﺛر علﻲ قابلية اﻷقمﺸة للتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ .
 إﺧتالف التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ يﺆﺛر على الﺨﻮاص الﻮظيفيةﻷقمﺸة المفروشات مﺤﻞ البﺤث.
المعالجات المﺴتخدﻣة فﻰ التجهيز النهاائﻰ ﻷقمشة المفروشات
 المواﺻفة القياﺳية لﻠمعالجة ضد نفاذية الماء Stain)12( Repeiient
المﻜﻮن الفعال Foloro Carbon
التركيز على المفروشات التنﺠيد70 :جﻢ/لتر
درجة الﺤرارة 180:درجة مﺌﻮى
السرعة40:م/دقيﻘة
الزمﻦ 30:ﺛاﻧية
المواﺻفة القياﺳية لﻠمعالجة ضد الحريق)11( Fire Retard 500:Nano DC FRCO:جﻢ /لتر
جدول (:)3المواﺻفة التنفيﺬية لﻠقﻰ لﻠعينات ﻣوضوع الﺒحﺚ:
نوع الﻠقﻰ  :حﺴب الرﺳﻢ
قيام
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
جدول ( :)4تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي قوة الشد فﻰ إتجاه الﺴداء والﻠحمة.
قﻮة الﺸد
النمرة
ﻧﻮع
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
الﺨيﻮط
لﺤمة
سداء
60.0
70.0
زﺧرﻓى 2/30
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
44.1
69.6
زﺧرﻓى 2/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
39.1
81.7
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
50.0
89.0
زﺧرﻓى 1/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
45.0
77.0
مﺤﻮري 1/24
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*46.2
زﺧرﻓى *85.0 2/30
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*42.1
زﺧرﻓى *79.0 2/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
39.1
*73.1
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*49.0
زﺧرﻓى 77.0* 1/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*38.9
مﺤﻮري 69.7* 1/24
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -

)International Design Journal, Volume 12, Issue 3, (May 2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

82

The use of novelty and set textured yarns to improve the functional and aesthetic properties of upholstery
fabrics and their preparation

*38.0
زﺧرﻓى *77.9 2/30
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد اإلحتراق
*40.0
زﺧرﻓى 65.0* 2/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*35.1
*60.0
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*55.0
زﺧرﻓى 78.0* 1/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*40.0
مﺤﻮري 64.0* 1/24
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*40.0
زﺧرﻓى 79.0* 2/30
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*35.9
زﺧرﻓى 47.9* 2/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
واإلحتراق
*36.0
*70.0
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
50.0
زﺧرﻓى 77.0* 1/24
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*38.0
مﺤﻮري 70.0* 1/24
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
وﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
 1/24يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30ﺛﻢ
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
الزﺧرﻓى ﻧمرة  /24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة 10وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )4بإجراء إﺧتبار One way Anova t-teest
للﻘﻄﻦ  %70المﺤﻮرى ﻧمرة  1/24بينما كاﻧﺖ أعلى قيمة معنﻮية
 t-testعند المﻘارﻧة بيﻦ عينات الﻜنترول ومعالﺠة العينات ﺿد
لﻘﻮة الﺸد ﻓى إتﺠاه اللﺤمﮫ للمفروشات الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية
ﻧفاذية الماء إلﺧتبار قﻮة الﺸد ﻓى إتﺠاه السداء وجﻮد ﻓروق معنﻮى
ﻧمرة  1/24ويليﮭا تساوت الﻘيمة ﻷقمﺸة المفروشات الزﺧرﻓية ﻧمره
للعينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء لﻘﻮة الﺸد ﻓى إتﺠاه السداء عند
 2/24والمﺤﻮرية ﻧمره  1/24ﺛﻢ يليﮫ الزﺧرﻓية ﻧمره  2/30وكاﻧﺖ
مستﻮى معنﻮية  0.05ويمﻜﻦ ترتيﺐ العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية
أقﻞ قيمة بمعنﻮية ﻷقمﺸة المفروشات الزﺧرﻓية ﻧمره 10وبإجراء
الماء ﺣيث كاﻧﺖ أعلى قيمة لﻘﻮة الﺸد ﻓى إتﺠاه السداء ﻷقمﺸة
إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق
المفروشات الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمره  2/30يليﮭا المفروشات
كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية وذلﻚ بالمﻘارﻧة بالعينات الغير معاملة إلﺧتبار قﻮة
الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمره  2/24يليﮭا الﻘﻄﻦ %100
الﺸد ﻓى اتﺠاه السداء وﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ
الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمره  10وأقلﮭا
الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية
قيمة كاﻧﺖ ﻷقمﺸة المفروشات الﻘﻄﻦ: %70بﻮلى إستر %30
ﻧمرة  2/30ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24وتساوت الﻘيمة لﻜال مﻦ
المﺤﻮرية ﻧمره 1/24ووجﻮد ﻓروق معنﻮية لﻘﻮة الﺸد ﻓﻲ إتﺠاه
الزﺧرﻓية  10والﻘﻄﻦ  %70مﺤﻮرية ﻧمره  1/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة
اللﺤمة ﺣيث بلغﺖ أعلى قيمة لﻘﻮة الﺸد ﻓﻲ إتﺠاه اللﺤمﮫ للعينات
بمعنﻮية ﻷقمﺸة المفروشات الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/24بينما
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء ﻷقمﺸة المفروشات الﻘﻄﻦ %100
كاﻧﺖ أعلى قيمة معنﻮية لﻘﻮة الﺸد ﻓى إتﺠاه اللﺤمﮫ للمفروشات
الزﺧرﻓية ﻧمره  1/24وبلفﺖ أقﻞ قيمة ﻷقمﺸة المفروشات
الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24ويليﮭا قيمة للمفروشات
الﻘﻄﻦ %70المﺤﻮرية ﻧمره  1/24وبإجراء إﺧتبار  t-teestأن
الزﺧرﻓية  2/30ﺛﻢ المﺤﻮرية  1/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية
قيمة العينات المعاملة ﺿد اإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية وذلﻚ
ﻷقمﺸة المفروشات الزﺧرﻓية ﻧمره .10
بالمﻘارﻧة بالعينات الغيرمعاملة إلﺧتبار قﻮة الﺸد ﻓى اتﺠاه السداء

شﻜل ( )1تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي قوة الشد فﻰ إتجاه الﺴداء والﻠحمة
اإلﺣتراق وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ قﻮة الﺸد ﻓى
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )1ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيز النﮭاﺋى ﻷقمﺸة
إتﺠاه السداء واللﺤمة ﻷقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ الﺨيﻮط
المفروشات علﻲ قﻮة الﺸد ﻓى إتﺠاه السداء واللﺤمة مما يدل على
المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.
كفاءة إستﺨدام التﺠﮭيزات النﮭاﺋية المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء وﺿد
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جدول ( )5تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي  %اإلنﻜماش فﻰ إتجاه الﺴداء والﻠحمﮫ
 %اإلﻧﻜماش
النمرة
ﻧﻮع
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
الﺨيﻮط
لﺤمة
سداء
21.0
12.6
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
18.1
12.1
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
19.0
12.6
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
18.0
14.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
23.0
11.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*26.1
*24.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*18.8
*13.9
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*15.9
*12.0
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
18.0
*16.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
23.0
*17.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*18.0
*12.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد اإلحتراق
*16.0
*16.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*16.9
*11.0
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
18.0
*16.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*32.0
*10.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*18.1
12.9
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*17.0
*9.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
واإلحتراق
*17.1
*11.0
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
18.0
*15.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*33.0
*10.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
الزﺧرﻓى لنمرة  10وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية ﻷقمﺸة المفروشات
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
الﻘﻄﻦ  %70مﺤﻮرية لنمرة  1/24بينما كاﻧﺖ أعلى قيمة معنﻮية
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
 %اإلﻧﻜماش ﻓى إتﺠاه اللﺤمﮫ للمفروشات الﻘﻄﻦ  %70مﺤﻮرى
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )5بإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات
لنمرة  1/24ويليﮭا تساوت الﻘيمة ﻷقمﺸة المفروشات الزﺧرﻓية ﻧمره
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية إلﺧتبار ﻧسبة اإلﻧﻜماش
 1/24والزﺧرﻓية ﻧمره  2/30ﺛﻢ يليﮫ المفروشات الزﺧرﻓية لنمره
ﻓى اتﺠاه السداء وذلﻚ بالمﻘارﻧﮫ بالعينات الغير معاملة ﺣيث كاﻧﺖ
 10وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية للمفروشات الزﺧرﻓية ﻧمره 2/24
أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى لنمرة  2/30يليﮭا
وبإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء
المﺤﻮرى لنمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓى لنمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓى لنمرة
واإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية  %اإلﻧﻜماش ﻓى اتﺠاه السداء ﺣيث
 2/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية ﻷقمﺸة المفروشات الﻘﻄﻦ %100
كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى لنمرة 1/24
زﺧرﻓى لنمرة  10بينما كاﻧﺖ المعنﻮية لنسبة اإلﻧﻜماش ﻓى اتﺠاه
يليﮭا المفروشات الزﺧرﻓية لنمرة  10ﺛﻢ المفروشات المﺤﻮرية
اللﺤمﮫ كاﻧﺖ أكبر قيمة للﻘﻄﻦ  %100زﺧرﻓى لنمرة  2/30يليﮭا
لنمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية لنمرة  1/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية
الﻘﻄﻦ  %100زﺧرﻓى لنمرة  2/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة معنﻮية للﻘﻄﻦ
للمفروشات الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية لنمرة  2/24بينما كاﻧﺖ أعلى قيمة
الزﺧرﻓى  %100لنمرة ،10وبإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة
بمعنﻮية  %اإلﻧﻜماش ﻓى اتﺠاه اللﺤمﮫ للمفروشات الﻘﻄﻦ المﺤﻮرية
العينات المعاملة ﺿد اإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية وذلﻚ بالمﻘارﻧة
 %70قﻄﻦ ﻧمرة  1/24يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30ﺛﻢ الزﺧرﻓية
بالعينات الغير معاملة إلﺧتبار  %اإلﻧﻜماش ﻓى اتﺠاه السداء وﺣيث
 1/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية لﻜال مﻦ الزﺧرﻓية لنمره  10يليﮭا
كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة تساوت لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى
المفروشات الزﺧرﻓية لنمرة .2/24
لنمرة  2/24الزﺧرﻓى لنمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓى لنمرة  2/30ﺛﻢ

شﻜل ( )2تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي  %اإلنﻜماش في إتجاه الﺴداء والﻠحمﮫ.
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اإلﻧﻜماش ﻷقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ الﺨيﻮط المﺤﻮرية
والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.

يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )2ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيزات النﮭاﺋية المﺨتلفة
ﻷقمﺸة المفروشات علﻲ  %اإلﻧﻜماش ﻓى إتﺠاه السداء واللﺤمة مما
يدل على كفاءة إستﺨدام التﺠﮭيزات النﮭاﺋية المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء
وﺿد اإلﺣتراق وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ %
جدول ( )6تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي اإلحتﻜاك الرطب والجاف
اإلﺣتﻜاك
النمرة
ﻧﻮع
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
الﺨيﻮط
رطﺐ
جاف
4.0
4.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
4.0
3.9
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
4.1
3.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
4.0
4.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
4.0
4.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
4.0
4.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*3.1
4.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
4.0
3.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
4.0
4.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
3.0
4.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
4.0
3.9
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء واإلحتراق
4.0
4.1
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
4.0
4.2
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
4.0
4.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
4.0
4.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق ﻻ يﻮجد ﻓروق معنﻮية
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
بيﻦ العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق للمفروشات
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
المﺨتلفة وبيﻦ العينات الغير معاملة وبيﻦ اﺧتبار اإلﺣتﻜاك سﻮاء كان
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )6بإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة العينات
رطﺐ أو جاف وذلﻚ يدل على أن المفروشات المﺨتلفة بمعالﺠتﮭا
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية بالمﻘارﻧة بالعينات الغير
ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق ﻻ تﺆﺛرعلى اإلﺣتﻜاك الرطﺐ والﺠاف
معاملة إلﺧتبار اإلﺣتﻜاك الرطﺐ ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة
ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة مما يدل على كفاءة وﻓاعلية إستﺨدام
المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى ﻧمرة  2/24بينما ﻻ تﻮجد معنﻮية
المعالﺠات المﺨتلفة ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة.
لباقى العينات المعاملة والغير معاملة ﺿد ﻧفاية الماء لالﺣتﻜاك سﻮاء
كان اﻻﺣتﻜاك جاف أو رطﺐ  ،وبإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة

شﻜل ( )3تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي اإلحتﻜاك الرطب والجاف.
الماء وﺿد اإلﺣتراق وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )3ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيزات النﮭاﺋية ﻷقمﺸة
اإلﺣتﻜاك الرطﺐ والﺠاف ﻷقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ الﺨيﻮط
المفروشات تﺤسيﻦ اإلﺣتﻜاك الرطﺐ والﺠاف ﻷقمﺸة المفروشات
المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية
المنتﺠة مما يدل على كفاءة إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية
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جدول ( )7تأثيرالتجهيز النهائئﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي ثﺒات الﻠون لعينة الغﺴيل
الغسيﻞ
النمرة
ﻧﻮع الﺨيﻮط
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
4.1
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
4.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
3.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
4.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
4.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
4.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
4.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
4.1
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
4.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
4.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
4.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء واإلحتراق
4.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
3.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
4.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
4.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
واإلﺣتراق ﻻ يﻮجد ﻓروق معنﻮية بيﻦ العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
الماء واإلﺣتراق للمفروشات المﺨتلفة المنتﺠة وبيﻦ العينات الغير
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
معاملة وبيﻦ اﺧتبار ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ وذلﻚ يدل على أن
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )7بإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة العينات
المعالﺠات المﺨتلفة ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة ﻻ تﺆﺛر على ﺛبات
المعالﺠة ﺿد ﻧفاذية الماء والغير معاملة كاﻧﺖ ﻏير معنﻮية إلﺧتبار
اللﻮن لعينة الغسيﻞ مما يدل على كفاءة إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة
ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ ﺣيث أن العينات المعالﺠة ﺿد ﻧفاذية الماء
ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة تﺤﺖ الدراسة
والعينات الغير معالﺠة المستﺨدمة ﻻ تتﺄﺛر بثبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ
وبإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء

شﻜل( )4تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠﻰ ثﺒات الﻠون لعينة الغﺴيل
وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )4ﻓاعلية إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة ﻷقمﺸة
ﻷقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ الﺨيﻮط المﺤﻮرية والﺨيﻮط
المفروشات علﻲ تﺤسيﻦ ﺛبات اللﻮن لعينة الغسيﻞ مما يدل على
الزﺧرﻓية.
كفاءة إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء وﺿد اإلﺣتراق
جدول ( )8تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي وزن المتر المربع
وزن المتر المربﻊ
النمرة
ﻧﻮع الﺨيﻮط
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
281.9
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
235.1
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
236.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
245.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
193.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
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*380.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*330.2
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*327.2
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*255.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*256.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*382.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد اإلحتراق
*335.2
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*328.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*259.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*258.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
النسيج وبإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة العينات المعاملة
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
ﺿداإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية وذلﻚ بالمﻘارﻧة بالعينات الغير معاملة
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
إلﺧتبار وزن المتر المربﻊ ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )8بإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة العينات
مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/24ﺛﻢ
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية إلﺧتبار وزن المتر
الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  /24ﺛﻢ المﺤﻮرية ﻧمرة
المربﻊ ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ
2/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية للمفروشات الزﺧرﻓية ﻧمره 10
الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30يليﮭا المفروشات المﺤﻮرية الﻘﻄﻦ %70
وذلﻚ لتغلغﻞ المﻮاد المستﺨدمة للمعالﺠات المﺨتلفة بيﻦ ﻓراﻏات
ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة 2/24
النسيج للمفروشات المنتﺠة.
وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية للمفروشات الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمرة
10وذلﻚ لتغلغﻞ المادة المستﺨدمة ﺿد ﻧفاذية الماء بيﻦ ﻓراﻏات

شﻜل ( )5تأثير التجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي وزن المتر المربع.
الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ وزيادة وزن المتر المربﻊ ﻷقمﺸة
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )5ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيز النﮭاﺋى ﻷقمﺸة
المفروشات المصنعة مﻦ الﺨيﻮط المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.
المفروشات علﻲ وزن المتر المربﻊ مما يدل على كفاءة إستﺨدام
المعالﺠات المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء وﺿد اإلﺣتراق وﺿد ﻧفاذية
جدول ( )9تأثير التﺠﮭيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي زاوية اإلنفراج.
زاوية اإلﻧفراج
النمرة
ﻧﻮع الﺨيﻮط
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
105.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
100.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
110.1
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
107.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
112.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*116.9
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*113.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*118.1
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*116.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
120.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
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*116.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد اإلحتراق
*109.9
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*116.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*115.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*116.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*118.1
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء واإلحتراق
*115.1
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*118.9
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*117.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*122.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
أكبر ﻧتيﺠة لتساوى قيمة المفروشات لﻜال مﻦ المفروشات الزﺧرﻓية
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
ﻧمرة  2/24، 10ويليﮫ تساوى الﻘيمة لﻜال مﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة 2/30
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
والمﺤﻮرية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة 1/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )9بإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات
بمعنﻮية ﻷقمﺸة المفروشات الزﺧرﻓىية ﻧمره  2/24وبإجراء إﺧتبار
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية إلﺧتبار زاوية اإلﻧفراج
 t-teestأن قيمة العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق كاﻧﺖ
ﺣيث زادت زاوية اإلﻧفراج وذلﻚ لتغلغﻞ المادة المستﺨدمة ﺿد
لﮭا معنﻮية لزاوية اﻻﻧفراج ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة بمعنﻮية لﻘيمة
ﻧفاذية الماء بيﻦ ﻓراﻏات النسيج وذلﻚ بالمﻘارﻧة بالعينات الغير
المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ المﺤﻮرى لنمرة  1/24يليﮭا الزﺧرﻓى لنمرة
معاملة ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ %70
 10ﺛﻢ الزﺧرﻓى لنمرة  2/30ﺛﻢ الزﺧرﻓى لنمرة  1/24وكاﻧﺖ أقﻞ
المﺤﻮرية ﻧمرة  1/24يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  10ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة
قيمة بمعنﻮية للﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى لنمرة  2/24مما يدل على كفاءة
 1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية للمفروشات
إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة للمفروشات المنتﺠة وتغلغلﮭا داﺧﻞ
الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/24وبإجراء إﺧتبار  t-testأن
النسيج.
قيمة العينات المعاملة ﺿد اإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية وذلﻚ
بالمﻘارﻧة بالعينات الغير معاملة إلﺧتبار زاوية اإلﻧفراج ﺣيث كاﻧﺖ

شﻜل ( )6تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠﻰ زاوية اإلنفراج.
الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ زاوية اإلﻧفراج ﻷقمﺸة المفروشات
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )6ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيز النﮭاﺋى ﻷقمﺸة
المصنعة مﻦ الﺨيﻮط المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.
المفروشات على زاوية اإلﻧفراج مما يدل على كفاءة إستﺨدام
المعالﺠات المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء وﺿد اإلﺣتراق وﺿد ﻧفاذية
جدول ( )10تأثير التجهيز النهائئﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠﻰ خاﺻية نفاذية الماء.
ﻧفاية الﮭﻮاء
النمرة
ﻧﻮع
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
الﺨيﻮط
1.3
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
1.2
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
1.2
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
1.2
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
1.2
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
1.1
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
1.2
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
1.4
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
1.2
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
.1.2
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
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ضد نفاذية الماء واإلحتراق

قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -

ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
يتﻀﺢ مﻦ جدول (  ) 10بإجراء إﺧتبار  t-testكاﻧﺖ أقﻞ قيمة
لنفاذية الماء للعينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء بفروق ﻏير معنﻮيﮫ
بينﮭا وبيﻦ العينات الﻜنترول للﻘﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى –  2/30يليﮭا
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى  2/24 -وقﻄﻦ  %100زﺧرﻓى/1
24وقﻄﻦ %70مﺤﻮري  24/1وأعالھا ﻧفاذية للماء للمفروشات

زﺧرﻓى
زﺧرﻓى
زﺧرﻓى
زﺧرﻓى
مﺤﻮري

2/30
2/24
10
1/24
1/24

1.2
1.4
*1.5
*1.8
.1.2

الﻘﻄﻦ  %100زﺧرﻓى ﻧمره  ،10وبإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة
العينات المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية
ﻻﺧتبار ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﺨاﺻية ﺿد
ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى لنمرة
 1/24يليﮭا بمعنﻮية للﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى ﻧمرة  10وذلﻚ لﻜفاءة
المعالﺠات المستﺨدمة ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة.

شﻜل ( )7تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي خاﺻية نفاذية الماء.
تﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية لﻸقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ الﺨيﻮط
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )7ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيز النﮭاﺋى ﻷقمﺸة
المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.
المفروشات علﻲ تﺤسيﻦ ﺧاﺻية ﻧفاذية الماء مما يدل على كفاءة
إستﺨدام المعالﺠة ﺿد ﻧفاذية الماء وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق على
جدول ( )11تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠﻰ خاﺻية زاوية التالﻣس
ﻧفاية الﮭﻮاء
النمرة
ﻧﻮع الﺨيﻮط
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
0.0
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
0.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
0.0
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
0.0
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
0.0
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*143.7
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*144.2
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*141.5
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*146.4
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*144.2
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*136.4
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
134.6
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
واإلحتراق
*137.5
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*146.1
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*139.1
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
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يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )11بإجراء إﺧتبار  t-teestأن قيمة العينات
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية إلﺧتبار زاوية التالمس
وذلﻚ بالمﻘارﻧة بالعينات الغير معاملة ﺣيث كاﻧﺖ أكبر قيمة
للمفروشات الﻘﻄﻦ  %100الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24وتساوت الﻘيمة
لزاوية التالمس للﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية  2/24والﻘﻄﻦ المﺤﻮرية 1/24
يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  2/30وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية للﻘﻄﻦ %100

الزﺧرﻓية ﻧمرة ،10وبإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات المعاملة
ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية لزاوية التالمس ﺣيث
كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة 1/24
يليﮭا المﺤﻮرية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  10وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة
بمعنﻮية للمفروشات الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة  2 /24وذلﻚ لﻜفاءة
المعالﺠات المستﺨدمة ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة.

شﻜل ( )8تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي خاﺻية زاوية التالﻣس.
على تﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية لﻸقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )8ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيز النﮭاﺋى ﻷقمﺸة
الﺨيﻮط المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.
المفروشات علﻲ تﺤسيﻦ زاوية التالمس مما يدل على كفاءة إستﺨدام
المعالﺠات المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق
جدول ( )12تﺄﺛيرالتﺠﮭيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي زﻣن اإلحتراق
ﻧفاية الﮭﻮاء
ﻧﻮع الﺨيﻮط النمرة
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
19.6
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
19.5
2/24
زﺧرﻓى
الﻜنترول قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
19.7
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
19.7
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
19.6
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*21.8
2/30
زﺧرﻓى
ضد اإلحتراق قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
*23.5
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*24.3
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*32.1
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*33.9
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*23.8
2/30
زﺧرﻓى
ضد نفاذية الماء قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
*25.4
2/24
زﺧرﻓى
واإلحتراق قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
*25.8
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*31.1
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*23.8
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
الزﺧرﻓية ﻧمره ،2/30وبإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية ﻻﺧتبار زمﻦ
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
اﻻﺣتراق ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة بمعنﻮية لزمﻦ اإلﺣتراق لﻘيمة
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )12بإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات
المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة
المعاملة ﺿد اإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية وذلﻚ بالمﻘارﻧة بالعينات
 10ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية لزمﻦ
الغير معاملة إلﺧتبار زمﻦ اإلﺣتراق ﺣيث كاﻧﺖ أكبر قيمة لزمﻦ
اإلﺣتراق تساوى الﻘيمة للﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى لنمرة 2 /30والﻘﻄﻦ
اإلﺣتراق لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ  %70المﺤﻮرية ﻧمرة1/24
المﺤﻮرى ﻧمرة  1/24وذلﻚ يدل على كفاءة إستﺨدام المعالﺠات
يليﮭا الزﺧرﻓية ﻧمرة  1/24ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة  10ﺛﻢ الزﺧرﻓية ﻧمرة
المﺨتلفة ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة .
 2/24وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة لزمﻦ اإلﺣتراق بمعنﻮية للمفروشات
)International Design Journal, Volume 12, Issue 3, (May 2022
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شﻜل ( )9تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي خاﺻية زﻣن اإلحتراق.
ﺿد اإلﺣتراق على تﺤسيﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية لﻸقمﺸة المفروشات
يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )9ﻓاعلية إستﺨدام التﺠﮭيز النﮭاﺋى ﺿد اإلﺣتراق
المصنعة مﻦ الﺨيﻮط المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.
وﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق ﻷقمﺸة المفروشات علﻲ منﻊ اإلﺣتراق
ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة مما يدل على كفاءة إستﺨدام المعالﺠة
جدول ( )13تﺄﺛيرالتﺠﮭيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠﻰ خاﺻية نفاذية الهواء
ﻧفاية الﮭﻮاء
النمرة
ﻧﻮع
ﻧﻮع الﺨامة
المعالﺠة
الﺨيﻮط
35.2
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
22.0
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
الﻜنترول
36.5
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
28.1
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
50.6
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
*35.6
2/30
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/30 -
ضد نفاذية الماء
*76.16
2/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 2/24 -
واإلحتراق
*56.8
10
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 10 -
*22.5
1/24
زﺧرﻓى
قﻄﻦ  - %100زﺧرﻓى 24/1 -
*65.1
1/24
مﺤﻮري
قﻄﻦ - %70مﺤﻮري 24/1 -
لنمرة  1/24يليﮭا الزﺧرﻓى لنمرة  10ﺛﻢ الزﺧرﻓى لنمرة 2/30
ملﺤﻮظة :المتﻮسﻂ المتبﻮع بنﺠمﮫ (*) دﻻلة على وجﻮد ﻓرق ذو
وكاﻧﺖ أقﻞ قيمة بمعنﻮية للﻘﻄﻦ الزﺧرﻓى لنمرة  1/24بينما كاﻧﺖ
دﻻلة إﺣصاﺋية بيﮫ وبيﻦ الﻜنترول عند مستﻮى معنﻮية 0.05
أقﻞ قيمة بمعنﻮية لنفاذية الﮭﻮاء للزﺧرﻓى  2/24وذلﻚ يدل على
يتﻀﺢ مﻦ جدول ( )13بإجراء إﺧتبار  t-testأن قيمة العينات
كغاءة إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة للمفروشات المنتﺠة.
المعاملة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق كاﻧﺖ لﮭا معنﻮية ﻻﺧتبار ﻧفاذية
الﮭﻮاء ﺣيث كاﻧﺖ أكبر ﻧتيﺠة لﻘيمة المفروشات مﻦ الﻘﻄﻦ المﺤﻮرى

شﻜل ( )10تأثيرالتجهيز النهائﻰ ﻷقمشة المفروشات ﻋﻠي خاﺻية نفاذية الهواء.
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يتﻀﺢ مﻦ الﺸﻜﻞ ( )10ﻓاعلية إستﺨدام المعالﺠات المﺨتلفة ﻷقمﺸة
المفروشات علﻲ ﻧفاذية الﮭﻮاء مما يدل على كفاءة إستﺨدام
المعالﺠات المﺨتلفة ﺿد ﻧفاذية الماء واإلﺣتراق على تﺤسيﻦ
الﺨﻮاص الﻮظيفية لنفاذية الﮭﻮاء ﻷقمﺸة المفروشات المصنعة مﻦ
الﺨيﻮط المﺤﻮرية والﺨيﻮط الزﺧرﻓية.

اإلستنتاج :Conclusion
مما سبق يتﻀﺢ أن التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ الﻮظيفى ﻷقمﺸة المفروشات
المنتﺠة مﻦ الﺨيﻮط الزﺧرﻓية والمﺤﻮرية لﺨامات الﻘﻄﻦ بتصميمات
مﺨتلفة والمعاملة ( ﺿد ﻧفاذية الماء – ﺿد اإلﺣتراق – ﺿد ﻧفاذية
الماء واإلﺣتراق) تﺤسﻦ مﻦ الﺨﻮاص الﻮظيفية ﻷقمﺸة المفروشات
المﺨتلفة المنتﺠة والمتمثلة ﻓﻲ (وزن المتر المربﻊ – ﻧفاذية الﮭﻮاء –
ﻧفاذية الماء – زمﻦ اإلﺣتراق – زاوية التالمس – زاوية اإلﻧفراج –
الغسيﻞ – اإلﺣتﻜاك – قﻮة الﺸد و %اإلﻧﻜماش ﺣيث كاﻧﺖ النتاﺋج
بعد التﺠﮭيز أﻓﻀﻞ علﻲ الﺨﻮاص المﺨتلفة ﻷقمﺸة المفروشات
المنتﺠة .

التوصيات Recommendations
بناء علﻲ النتاﺋج التﻲ تﻢ التﻮﺻﻞ اليﮭا والدراسة التﻄبيﻘية يﻮﺻﻲ
البﺤث باﻻتﻲ :
 ﺿرورة اﻻتﺠاه ﻧﺤﻮ العمﻞ علﻲ التﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ ﻷقمﺸةالمفروشات لتﺤسيﻦ ﺧﻮاﺻﮭا الﻮظيفية .
 أھمية تﺄﺛير اﺧتالف ﻧﻮع الﺨامة وﻧﻮع الﺨيﻮط الزﺧرﻓيةوالمﺤﻮرية والتصميﻢ النسﺠىعلﻲ قابلية اﻷقمﺸة للتﺠﮭيز النﮭاﺋﻲ .
 دراسة التﺠﮭيزات النﮭاﺋية المﺨتلفة لﮭا تﺄﺛير أﻓﻀﻞ على الﺨﻮاصالﻮظيفية ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة .
 دراسة التصميمات النسﺠية المﺨتلفة لﮫ تﺄﺛير على الﺨﻮاصالﺠمالية ﻷقمﺸة المفروشات المنتﺠة.
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