
Nadia Alndijany 521 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  تقییم خواص الراحة لألقمشة الوبریة

Evaluation of the Comfort Properties of Pile Fabrics 
 

  د. نادیة عبد الغفور األندیجاني
  naalndijany@uqu.edu.sa، المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة ، جامعة أم القري –كلیة التصامیم  –قسم تصمیم األزیاء  -أستاذ مساعد

  
  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractلبحث ملخص ا

تعد صناعة األقمشة الوبریة واحدة من أھم الصناعات في مجال صناعة المنسوجات وأكثرھا رواجا في االسواق  
ً لما تتسم بھ من قدره عالیة على إكساب الدفء والمقاومة للتجعد واالنسدالیة العالیة. باإلضافة إلى  العالمیة. نظرا

شة على امتصاص السوائل. یكمن ھدف البحث  في تقدیر وتقییم خواص الراحة لألقمشة القطنیة وأقمشة قدرة األقم
البامبو وإیجاد العالقة بین عوامل ومتغیرات الوبرة وھذه الخواص. تم استخدام نوعین من األلیاف (القطن 

مستویات  3مستویات لطول الغرزة و  3والبامبو) ثم تم إنتاج أقمشة وبریة من النوعین بمتغیرات إنتاج الوبرة 
 –االنتشار األفقي للماء  - لكثافة الغرز. ومن ثم إجراء اختبارات خواص الراحة علیھم (كمیة امتصاص الماء

النعومة و العزل الحراري). ثم تم  –الكھرباء االستاتیكیة  –نفاذیة الھواء  –معدل التجفیف  –الخاصیة الشعریة 
وقد أكدت النتائج أن المعامل المستقل (أرتفاع  وعرض أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا.تحلیل النتائج إحصائیا 

الوبرة) لھ التأثیر األكبر علي معظم خواص الراحة یلیھ المعامل المستق (كثافة الوبرة) ماعدا خاصیة نفاذیة 
 ثیره أعلي من عامل ارتفاع الوبرة. الھواء فقد أظھرت نتائج معمالت االنحدار أن العامل المستقل كثافة الوبرة تأ

وقد تم تمثیل النتائج بیانیا، وأظھرت النتائج تفوق خامة البامبو علي خامة القطن في معظم خواص الراحة ماعدا 
كما وجد أن متغیرات الوبرة تتناسب طردیا مع كل من كمیة امتصاص الماء و  الكھرباء االستاتیكیة والنعومة. 

. وعدم وجود تأثیر علي خاصیة الكھرباء االستاتیكیة وتتناسب وعكسیا مع باقي خواص مقدار العزل الحراري
  الراحة. 
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   Introduction:مقدمة
ھي أقمشة منسوجة ذات سطح وبري وقد بریة: األقمشة الو

ظھرت وسائل وطرق متنوعة للحصول على الوبرة أثناء إنتاج 
  القماش.

وتعد نوع من المنسوجات ثالثیة االبعاد المتشابكة التي یوجد بھا 
ثالث مجموعات من الخیوط لتكوین الوبرة، وفي كل األقمشة 

كیب األرضیة، الوبریة یوجد مجموعتان من الخیوط ضروریة لتر
والمجموعة الثالثة لتكوین الوبرة ، حیث تختلف األقمشة الوبریة 
بوجھ عام عن األقمشة العادیة بھذا البروز الوبري ، وذلك نتیجة 

إضافھ خیوط زائدة عن السداء واللحمة تظھر بارتفاع معین على 
سطحي النسیج حسب الغرض من االستعمال، ویعرف ھذا البروز 

) یوضح شكل الوبرة المقطوعة 1).  شكل (pileباسم الوبرة (
  .)1(والغیر مقطوعة 

الغرض من األقمشة الوبریة ھو الغرض من األقمشة الوبریة: 
الحصول على أكبر سطح ممكن من الخیوط والقماش كى یساعد 
على عملیة التجفیف التى تعتبر الغرض األساسى لألقمشة الوبریة 

)1(. 

  
 )1(رة المقطوعة أو الغیر مقطوعة ): یوضح شكل الوب1شكل (

 
  أنواع األقمشة الوبریة من حیث غرض االستخدام:

األقمشة الوبریة المستخدمة ألغراض التدفئة   -1
  (الكستور)

مثل البطاطین وغیرھا من األقمشة التى تستخدم ألغراض التدفئة 
فى أوقات البرد ویتم إنتاجھا على ماكینات النسیج باستخدام خیوط 

یكة قلیلة البرمات، یمرر القماش بعدھا على ماكینات لحمة سم
مزودة بدرفیل كبیر یدور باتجاه حركة مرور القماش للعمل على 
سحب القماش ، بینما تدور درافیل أخرى صغیرة مغطاة بإبر 
رفیعة و مثبتة على محاور بالمحیط الخارجي للدرفیل باتجاه 

لخیط العرضي معاكس لحركة القماش ، تتشابك ھذه اإلبر مع ا
مؤدیة إلى ندف خیط اللحمة السمیك قلیل البرمات إلظھار السطح 

  الوبري المطلوب.
  األقمشة الوبریة المستخدمة ألغراض التجفیف  -2

مثل االحرام و البشاكیر والفوط، و تتمیز بظھور الوبره المقفولة 
السادة أو المفتوحة من جھة واحدة أو من جھتي القماش، و تستخدم 

أخرى من الخیوط الطولیة إلظھار الوبره، حیث یتم في مجموعة 
ھذا النوع تشكیل وبره مقفولة وباستخدام ماكینات حالقة الوبره 

  .)2(نحصل على وبره مفتوحة 

  األقمشة الوبریة المفتوحة من جھة واحدة فقط  -3
والتي یطلق علیھا أحیانًا اسم األقمشة المخملیة، ویتطلب إنتاجھا 

خاصة تتمیز بإمكانیة تنفیذ قماشین متقابلین  استخدام آالت نسیج
یربط بینھما خیوط الوبره، و من أجل فصل الطبقتین عن بعضھما 
یتم استخدام سكین حادة بحیث تستقل كل طبقة عن األخرى و یتم 
انتاج قماشین وبریین في كل منھما وبره مفتوحة من جھة واحدة 

  .)1(فقط 
  تصنیف األقمشة الوبریة:

  مشة الوبریة إلى:تنقسم األق
      أقمشة وبریة من اللحمة 

  WEFT PILE FABRIC  
      أقمشة وبریة من السداء 

  WARP PILE FABRIC  
األقمشة الوبریة من اللحمة وتسمى ( القطیفة) 

  Velveteen )2(  
تتكون من خیوط السداء واللحمة لتكوین األرضیة وخیوط اللحمة 

  لتكوین الوبرة وتنقسم الى:ـ
 Plain        فة السادة أقمشة القطی

velveteen  

mailto:naalndijany@uqu.edu.sa


522 Evaluation of the Comfort Properties of Pile Fabrics 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

      أقمشة القطیفة المضلعة
  Corded Velveteen  

      أقمشة الوبرة المرتفعة

  Weft Plushes  
)2(شكل رقم   )3(  أقمشة القطیفة المتموجة الزخرفیة

  Figured Velveteen  

 
  (أ): القطیفة السادة

 
  (ب): القطیفة المضلعة

 
  (ج): الوبرة المرتفعة

 
  قطیفة الزخرفیة(د): ال

  ): یوضح أقمشة الوبرة من اللحمة (القطیفة)2شكل (
  األقمشة الوبریة من السداء وتسمى (المخملیة)

  Velvet  
تتكون من خیوط السداء واللحمة لتكوین األرضیة وخیوط السداء 

  لتكوین الوبرة، وتنقسم الى:
 (الفوط التركیة) األقمشة الوبریة المستخدمة للتجفیف

  Turkish Terry   

 أقمشة الوبرة باستخدام السالل وھى نوعین:ـ  
  Wire Pile  

 الوبرة باستخدام السالل بطریقة الضم المتباعد  
  1(الوبرة باستخدام السالل ذات التركیب المتماسك(. 

 

  
  (أ): الفوط التركي

  
 .)4((ب): طریقة عمل السالل 

 .)5(مخملیة) ):  یوضح بعض أنواع أقمشة الوبرة من السداء (ال3شكل (
  الخامات المستخدمة في األقمشة الوبریة:

 fibers Cottonألیاف القطن    أوال:
یعتبر القطن من األلیاف السلیلوزیة الطبیعیة البذریة, فشعیرة 
القطن عبارة عن إحدى خالیا الغالف الخارجي لبذرة القطن التي 

فترة ألف خلیة، وفى أثناء  30یوجد منھا عدد كبیر قد یصل إلى 
النضج التي تبدأ مع تفتح الزھرة تنمو الخلیة إلى الخارج، وتتحول 
إلى شعیرات، وتستمر شعیرة القطن في النمو الطولي حیث تكون 
الشعیرة عبارة عن جدار أولى رقیق من السلیلوز وبداخلھ 
السیتوبالزم والنواة وعندما تقف الشعیرة عن النمو الطولي بعد 

ً ی 20-15حوالى من  بدأ ترسیب السلیلوز على ھیئة طبقات یوما
متتالیة مكونة للجدار الثانوي للشعیرة، وتبدأ الشعیرات في 

  .)6(الجفاف، وتلتوى على نفسھا عدة مرات 
  وتمتاز ألیاف القطن باألتي:

قوة شد عالیة بالمقارنة باأللیاف السلیلوزیة األخرى، وتزداد  . 1
% عنھا  30 – 25قوة الشد في الحالة الرطبة بما یزید عن 

 .)7( في الحالة الجافة
%  10% :  5تبلغ استطالة شعیرات  القطن عند القطع من  . 2

ً إلى وجود االلتواءات  ویرجع االرتفاع في االستطالة نسبیا
 . )8(%  30% : 20وترسب السلیلوزیة من 

ینفرد القطن بصفة االلتواء التي تمیزه عن غیره من األلیاف  . 3
ً وتؤثر على كفاءة  التي تجعل السطح الخارجي  یبدو منبعجا

عملیة الغزل حیث إنھا تشارك في تولید قوى احتكاك بین 
الشعیرات بعضھا ببعض وعدم انزالقھا أثناء تكوین الخیط 

)9( . 
شعیرات القطن في الحالة العادیة قلیلة اللمعان إال أنھ یمكن  . 4

 . )6(زیادة لمعان الشعیرات بإجراء عملیة المرسرة 
عملیات الغسیل والعنایة المتكررة بدرجة  یتحمل القطن . 5

 . )9(عالیة، ولكن یعیبھ سھولة التجعد 
ً؛ وعلى ذلك  . 6 القطن ماص جید للماء ویمتص الرطوبة سریعا

فھو سھل في صباغتھ وتجھیزه، ونسبة الرطوبة القیاسیة 
 .)7(%  8.5للقطن 

ً للشحنات الكھربائیة مما یقلل من  . 7 القطن أقل األلیاف تولیدا
 .)8(تھ لالتساخ، وبالتالي سھولة العنایةقابلی

 ومن عیوب المنسوجات القطنیة: 
عدم مقاومتھا للبكتیریا والعفن، وتعرضھا للتلف عند  . 1

التخزین. ویمكن التغلب على ذلك باستخدام المواد الكیمیائیة 
  .  )9(التي تضاف إلى الخامات 

 الحاجة إلى الكي بصفة مستمرة بعد عملیات الغسیل.  . 2
 یشتعل بسھولة لكنھ یتحمل الحرارة العالیة.   القطن . 3
بطء جفاف المنسوجات القطنیة، خاصة عندما تكون سمیكة،  . 4

واستھالك أعلى للكھرباء عند استخدام المجففات الكھربائیة 
)10(. 

    Bamboo fibersألیاف البامبو  :ثانیا 
البامبو (الخیزران) ھو نبات عشبي من أنواع األعشاب العمالقة 

مة الخضرة وال یعد من األخشاب، و یتكون من جذوع خشبیة دائ
مجوفة و مقسمة إلى عقد أو مفاصل، و یمكن لبعض فصائل 
البامبو أو الخیزران أن تنمو أكثر من متر واحد في الیوم و یعتمد 
معدل النمو على التربة والظروف المناخیة والنوع.   وھي ذات 

ب دول آسیا حیث یتم أھمیة ثقافیة واقتصادیة  في شرق وجنو
استخدامھا على نطاق واسع في الحدائق، ومواد البناء، و قد 
استخدم الصینیون سیقان نبات البامبو المجوفة في صناعھ الورق 
منذ ألفي عام، و كذلك بعض قطع األثاث المنزلي، كما یستخدم 

  .)11(كمصدر للغذاء في الصین 
  البامبو صدیق للبیئة:

ً في العالم، ولكنھ أیضا صدیق البامبو لیس فقط الن بات األسرع نموا
للبیئة، مثل كل النباتات حیث ینتج كمیات كبیرة من األكسجین كما 
یستھلك كمیات كبیرة من ثاني أكسید الكربون، و من أفضل 

ً في تنقیة المناخ البیئ منظفات ً كبیرا   .ة، أي أن لھ دورا
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ً في توازن األكسجین وثاني أكسید  ً حاسما و یلعب البامبو دورا
الكربون على سطح الكرة األرضیة؛ ألن أشجار البامبو تطلق 

٪ من األكسجین، وتمتص خمسة أضعاف حجم الغازات 35
  .)11(المسببة لالحتباس الحراري 

وعالوة على ذلك، فإن زراعة الخیزران ال تتطلب أي مبیدات أو 
ما یجعل  نبات الخیزران صدیقة للبیئة بشكل مثیر أسمدة، م

  للدھشة.
وشجرة البامبو واحدة من أكثر الموارد المستدامة في األرض،  

حیث یتم قطع سیقان البامبو أثناء الحصاد ولیس سحبھا من 
الجذور، مما یجعل ھذا النبات أداة حفظ للتربة، إلى جانب السماح 

ً إلعادة النمو مرة أخرى كي تحصد م ً وتكرارا   .)12(رارا

  طرق استخراج ألیاف البامبو
  یوجد طریقتان أساسیتان الستخراج ألیاف البامبو، وھما:

ً: الطریقة المیكانیكیة   اوال
ً: الطریقة الكیمیائیة   ثانیا

  ومن ممیزات ألیاف البامبو:
  تتمتع المنسوجات المصنوعة من البامبو بالخواص التالیة:   

 نسیج قوى  
 نواع الصبغات واأللوانیتقبل جمیع أ  
 مضاد للفطریات والحساسیة 
    13(یجف بسرعة(.  

  
  (أ): الطریقة المیكانیكیة

  
المظھر الطولي والمقطع العرضي 

  أللیاف البامبو المنتجة

  
  (ب): الطریقة الكیمیائیة

  
المظھر الطولي والمقطع العرضي 

  أللیاف البامبو المنتجة
  البامبو والخواص التشریحیة):  طرق استخراج ألیاف 4شكل (

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
توجد أنواع مختلفة من األقمشة الوبریة والتي تستخدم في أغراض 
متعددة وتنتج من خامات نسجیة مختلفة. ولكن ال توجد أبحاث 
كافیة تفسر جودة وتمیز بعض األنواع عن غیرھا من حیث 

العوامل والمتغیرات التي تؤثر علي خواص الراحة. بجانب تحدید  
  جودة ھذه األقمشة ومالئمتھا للغرض التي انتجت من أجلھ.

 : Objectiveھدف البحث  
یھدف البحث إلي تحدید وتقییم خواص الراحة لألقمشة الوبریة 
المنتجة من خامتي القطن والبامبو وتحدید أھم متغیرات انتاج 

  الوبرة التي تؤثر في ھذه الخواص.
  :  Hypothesis البحث وضفر

  یفترض البحث األتي:
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین خواص الراحة  -1

لألقمشة الوبریة المنتحة من القطن وتلك المنتجة من 
 البامبو.

وجود فروق ذات داللة إحصائیة لخواص الراحة لألقمشة  -2
المنتجة بعوامل انتاج الوبرة المختلفة (طول الوبرة، كثافة 

 . الوبرة)

  :Methodology منھج البحث 
 اتبع في ھذه الدراسة المنھج التجریبي والمنھج الوصفي التحلیلي.

  التجارب العملیة: -2
تم استخدام خیوط من خامة القطن و خیوط  الخامات المستخدمة:

من خامة البامبو المستوردة من دولة الصین إلنتاج األقمشة 
  الوبریة.

شة وبریة من خامتي القطن والبامبو تم انتاج أقمتصمیم التجارب: 
  بالمتغیرات التالیة: 

): تم Pile Density(كثافة الوبرة) (  2عدد الوبر/ وحدة القیاس -
 –) 2وبرة/سم 60مستویات من كثافة الوبرة ( ( 3انتاج األقمشة ب 

  ).2وبرة/سم 84( –) 2وبرة/سم 72(
 3األقمشة ب ): تم انتاج Pile heightارتفاع العروة (الوبرة) :( -

  ملم).  8 –ملم  6  -ملم  4مستویات مختلفة من ارتفاع الوبرة (
تم نسج عینات األقمشة الوبرة في مصنع المدینة المنورة للسجاد 
واإلحرامات من خامتي القطن والبامبو، وكل نوع من األقمشة 
مكون من خامة وحیدة فقط لجمیع خیوط األرضیة، و خیوط 

%   100النوع األول مصنوع من القطن  الوبرة، وخیوط اللحمة.
  %.100والنوع الثاني مصنوع من البامبو 

  ): عینات ومتغیرات إنتاج الوبرة لألقمشة الوبریة المنتجة1جدول (
  العینات  متغیرات إنتاج الوبرة

  البامبو  القطن
  ارتفاع الوبرة

(mm) 
 كثافة الوبرة

(Pile/cm2)  
وزن المتر   كود العینة

  (g/m2)المربع 
السمك 
(mm)  

وزن المتر   كود العینة
  (g/m2)المربع 

السمك 
(mm)  

1-بامبو 1.41 301  1-قطن  62  4  321 1.18 
2-بامبو 1.5 323  2-قطن  72  4  322 1.2 
3-بامبو 1.54 342  3-قطن  84  4  336 1.28 
4-بامبو 1.56 336  4-قطن  62  6  335 1.32 
5-بامبو 1.59 376  5-قطن  72  6  367 1.37 
6-بامبو 1.62 393  6-نقط  84  6  378 1.44 
7-بامبو 1.69 376  7-قطن  62  8  381 1.46 
8-بامبو 1.87 410  8-قطن  72  8  405 1.58 
 1.63 419 9-بامبو 1.99 439  9-قطن  84  8

سرعة نول النسیج ثابتة، كثافة اللحمات متغیرة على ثالث 
تتم  مستویات. بما أن عملیة التعاشق (التحبیس) للوبرة مع األرضیة

مع كل حدفة للحمة فإن بزیادة كثافة اللحمات تزداد صفوف الوبرة 
في االتجاه العرضي مع ثبات الكثافة في اتجاه السداء وبالتالي 
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) وبناءا علیھ یزداد وزن 2تزداد كثافة الوبرة في وحدة المساحة (سم
  القماش.

.  وخیوط اللحمة من Ne 2/20خیوط سداء األرضیة من نمرة 
وجمیعھا  Ne 2/24وخیوط الوبرة من نمرة .Ne 2/20نمرة 

مصنوعة من نفس الخامة األساسیة بكل نوع من القماش سواء 
والتركیب النسجي لألرضیة سادة  .% 100% أو بامبو  100قطن 

 لجمیع عینات األقمشة المنتجة.  1/1
  االختبارات المعملیة: 

  تم إجراء اختبارات خواص الراحة، وھي: 
االنتشار األفقي للماء  –كمیة امتصاص السوائل خواص الرطوبة (

  معدل التجفیف)،  –الخاصیة الشعریة  –
  نفاذیة الھواء، الكھرباء االستاتیكیة ، النعومة ، العزل الحراري.

 : Results النتائج
تھدف ھذه الدراسة لتقییم خواص الراحة لألقمشة الوبریة المنتجة 

یرات إنتاج الوبرة علي ھذه من القطن والبامبو وتحدید تأثیر متغ
  الخواص.

تم انتاج األقمشة الوبریة تبعا للمتغیرات السابق ذكرھا في الدراسة 
العملیة من تغییر في طول الوبرة وكثافة الوبرة بكل من خامتي 

أقمشة من  9القطن والبامبو. بلغت عدد عینات األقمشة المنتجة 
ألقمشة األختبارات أقمشة من البامبو. ثم أجریت علي ا 9القطن و 

المعنیة بخواص الراحة وتشمل خواص الرطوبة (كمیة السوائل 
الممتصة، اإلنتشار األفقي والرأسي للسوائل، الخاصیة الشعریة، 
معدل التجفیف)، نفاذیة الھواء، الكھرباء االستاتیكیة، النعومة، 

  العزل الحرارى.
ألقمشة ) ل2نتائج اختبارات خواص الراحة تم عرضھا في جدول (

) لألقمشة الوبریة المنتجة 3الوبریة المنتجة من القطن و جدول (
  من البامبو.

  ): نتائج االختبارات المعملیة لخواص الراحة لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن2جدول (

  الخامة
  خواص الراحة

كمیة امتصاص 
  الماء

االنتشار 
  األفقي للماء

الخاصیة 
  الشعریة

معدل 
  التجفیف

  یة الھواءنفاذ
  2سم/3سم

الكھرباء 
  االستاتیكیة

  العزل الحراري  النعومة
TOG 

 1.75 9.19 0.3 81.20 3.63 4.5 8.5 9  1-قطن
 1.75 9.15 0.3 65.30 3.63 4 8 10  2-قطن
 1.85 9.14 0.3 59.70 3.6 3.75 7.5 11  3-قطن
 2.22 8.94 0.3 75.40 3.57 3.75 7.5 13  4-قطن
 2.33 8.91 0.3 55.20 3.56 3.5 7 14  5-قطن
 2.43 8.86 0.3 44.30 3.5 3.5 6.5 15  6-قطن
 2.52 8.75 0.3 69.60 3.47 3.25 6.5 16  7-قطن
 2.62 8.74 0.3 49.80 3.33 3.25 6 17  8-قطن
 2.75 8.73 0.3 38.60 3.27 3 5.5 18  9-قطن

  منتجة من البامبو): نتائج االختبارات المعملیة لخواص الراحة لألقمشة الوبریة ال3جدول (

  الخامة
  خواص الراحة

كمیة امتصاص 
  الماء

االنتشار 
  األفقي للماء

الخاصیة 
  الشعریة

معدل 
  التجفیف

  نفاذیة الھواء
  2سم/3سم

الكھرباء 
  االستاتیكیة

  العزل الحراري  النعومة
TOG  

1-بامبو  18 11.75 10.5 4.29 82.70 0.2 9.05 2.52 
2-بامبو  19 11.5 10 4.25 66.70 0.2 9.01 2.10 
3-بامبو  20 11 9.5 4.25 61.70 0.2 9.00 2.20 
4-بامبو  21 11 9.5 4.22 77.00 0.2 8.77 2.57 
5-بامبو  22 10.5 9 4.2 56.40 0.2 8.76 2.68 
6-بامبو  23 10 8.5 4.18 64.10 0.2 8.75 2.78 
7-بامبو  24 10 8.5 4 71.50 0.2 8.70 2.87 
8-بامبو  25 9.5 8 3.85 51.50 0.2 8.69 2.97 
 3.10 8.68 0.2 40.50 3.83 7.5 9 26 9-بامبو

  التحلیل اإلحصائي للنتائج:
    T-Testأوال: اختبار ال 

لتقییم االختالف بین خواص الراحة   T-Testتم اجراء اختبار ال
لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن واألقمشة الوبریة المنتجة من 

 ).4في جدول (  T-Test البامبو. عرض نتائج اختبار
  صیاغة الفرض اإلحصائي:

 وقد تم صیاغة الفرض اإلحصائي لالختبار كاألتي:
 2= µ 1: µ 0H 

H1 : µ1 ≠ µ2  

) وھو الفرض الصفري ویعني عدم وجود فروق 0H( أن حیث
ذات داللة إحصائیة بین متوسطات نتائج خواص الراحة لألقمشة 

  بو.المنتجة من القطن والمنتجة من البام
)1H(  وھو الفرض البدیل ویعني أنھ توجد اختالفات بین ،

متوسطات متوسطات نتائج خواص الراحة لألقمشة المنتجة من 
  القطن والمنتجة من البامبو.

1µ   ، 2تمثل متوسطات قیم خواص الراحة للقطنµ  تمثل
  متوسطات قیم خواص الراحة للبامبو.  

  
  من خامتي القطن والبامبو لخواص الراحة لكال T-Test): 4جدول (

 

Group Statistics Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

Mean 
Std. 

Deviation F Sig. t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

 1.39443 8.33333- 000. 16 5.976- 603. 282. 3.16228 13.6667 الماء امتصاص كمیة
22.0000 2.73861   -5.976 15.680 .000 -8.33333 1.39443 

 44574. 3.47222- 000. 16 7.790- 915. 012. 96825. 7.0000 للماء األفقي اإلنتشار
10.4722 .92233   -7.790 15.962 .000 -3.47222 .44574 

 35627. 5.38889- 000. 16 15.126- 038. 5.133 45262. 3.6111 الشعریة الخاصیة
9.0000 .96825   -15.126 11.337 .000 -5.38889 .35627 

 07347. 61222.- 000. 16 8.332- 191. 1.860 12971. 3.5067 التجفیف معدل
4.1189 .17822   -8.332 14.618 .000 -.61222 .07347 
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 6.44472 3.66667- 577. 16 569.- 638. 230. 14.31075 59.9000 الھواء نفاذیة
63.5667 13.00048   -.569 15.855 .577 -3.66667 6.44472 

 00000. 10000. 000. 16 166507 . . 00000. 3000. االستاتیكیة الكھرباء
.2000 .00000   166507 8.000 .000 .10000 .00000 

 07967. 11111. 182. 16 1.395 581. 317. 18501. 8.9344 النعومة
8.8233 .15133   1.395 15.395 .183 .11111 .07967 

 الحرارى العزل
2.2467 .38069 .356 .559 -2.346 16 .032 -.39667 .16908 
2.6433 .33522   -2.346 15.748 .032 -.39667 .16908 

) أن متوسط نتائج خاصیة كمیة 4یتضح من بیانات جدول (
راف معیاري بإنح  13.6667 امتصاص الماء للقطن بلغ

وھو أقل من متوسط  نتائج خاصیة كمیة امتصاص  3.16228
. كما 2.7386بانحراف معیاري  22.0000الماء للبامبو البالغ 

  P-valueبقیمة احتمالیة  5.976-جاءت نتیجة اختبار ت تساوي 
وعلیھ  0.05وھي قیمة أقل من مستوي الداللة المعنویة  0.000)(

اللة إحصائیة عند مستوي الداللة نقرر أنھ توجد فروق ذات د
بین متوسط خاصیة كمیة امتصاص الماء للقطن ومتوسط  0.05

خاصیة كمیة امتصاص الماء للبامبو لصالح األقمشة الوبریة 
  المنتجة من خامة البامبو األعلي في المتوسطات. 

وبالمثل نجد أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي 
بین متوسط خواص االنتشار األفقي  0.05الداللة اإلحصائیة 

للماء، الخاصیة الشعریة، معدل التجفیف و العزل الحراري 
لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن ومتوسط نفس الخواص 
لألقمشة الوبریة المنتجة من خامة البامبو لصالح خامة البامبو 
األعلي في المتوسطات. بالنسبة الختبار نفاذیة الھواء، جاءت 

   P-valueبقیمة احتمالیة  -0.569تیجة اختبار ت تساوي ن
 0.05وھي قیمة أكبر من مستوي الداللة المعنویة    (0.577)

وعلیھ نقرر أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي 
بین متوسط خاصیة نفاذیة الھواء لألقمشة الوبریة  0.05الداللة 

نفاذیة الھواء لألقمشة  المنتجة من خامة القطن ومتوسط خاصیة

الوبریة المنتجة من البامبو. وبتحلیل نتائج خاصیة الكھرباء 
االستاتیكیة فنجد أن متوسط نتائج خاصیة الكھرباء االستاتیكیة 

وھو أكبر من متوسط   000بإنحراف معیاري   0.3000 للقطن بلغ
ف بانحرا 0.2000نتائج خاصیة الكھرباء االستاتیكیة للبامبو البالغ 

 166507. كما نجد أن نتیجة اختبار ت تساوي  000معیاري 
وھي قیمة أقل من مستوي  P-value  (0.000)بقیمة احتمالیة 

وعلیھ نقرر أنھ توجد فروق ذات داللة  0.05الداللة المعنویة 
بین متوسط خاصیة الكھرباء  0.05إحصائیة عند مستوي الداللة 

من خامة القطن ومتوسط  االستاتیكیة لألقمشة الوبریة المنتجة
خاصیة الكھرباء االستاتیكیة لألقمشة الوبریة المنتجة من البامبو 
لصالح خامة القطن األعلي في المتوسطات. ومن النتائج السابقة 

أمكن التحقق من الفرض األول من فروض   T-Testالختبار ال 
  البحث.

 ثانیا: نتائج االنحدار الخطي المتعدد: 
ر الخطي المتعدد فقد تم بناءا علي وضع خواص ولتحلیل االنحدا

الراحة كمتغیر تابع ومتغیرات إنتاج الوبرة (طول الوبرة ، كثافة 
الوبرة)  كمتغیرات مستقلة. وعلیھ تم االستعانة بنموذج اإلنحدار 

  الخطي المتعدد.
 X1للمتغیر التابع: الخاصیة التي یتم قیاسھا ، و یرمز  Yو یرمز 

  األول: طول الوبرةللمتغیر المستقل 
  للمتغیر المستقل الثانى: كثافة الوبرة X2و یرمز 

  bModel Summaryمعامالت ارتباط  خواص الراحة في نموذج االنحدار  ):5جدول (

  الخامة

  خواص الراحة
 كمیة

 امتصاص
  الماء

 اإلنتشار
 األفقي
  للماء

 الخاصیة
  الشعریة

 معدل
  التجفیف

 نفاذیة
  الھواء

 الكھرباء
 العزل  النعومة  تیكیةاالستا

  الحرارى

  R 0.997 1.0  0.962  0.940  0.965  -  0.990  0.985  قطن
Adjusted R  0.991  0.999  0.901  0.845  0.908  -  0.973  0.960  

  R 1.0  0.998  1.0  0.921  0.880  -  0.948  0.915  بامبو
Adjusted R  1.0  0.994  0.999  0.797  0.699  -  0.865  0.782  

  AVOVAلنماذج تحلیل التباین لالنحدار   P-valueیم ال ): نتائج ق6جدول (

  

  خواص الراحة
 كمیة

 امتصاص
  الماء

 اإلنتشار
 األفقي
  للماء

 الخاصیة
  الشعریة

 معدل
  التجفیف

 نفاذیة
  الھواء

 الكھرباء
 العزل  النعومة  االستاتیكیة

  الحرارى

  .P-value (Sig.)  b000. b000.  b000.  b000.  b000.  -  b000.  b000- قطن
  .P-value (Sig.)   b000.  b000.  b000.  b004.  b012.  -  b001.  b004- بامبو 

  ولحساب نموذج االنحدار الخطي المتعدد تستخدم المعادلة األتیة:
2X 2+ B 1X 1+ B 0Y = B 

: X1X ,2: المتغیر التابع (الخاصیة التي یتم قیاسھا) ، Yحیث أن: 
  المتغیرات المستقلة (متغیرات الوبرة)

0B: ثابت النموذج  
1B 1: معامل االنحدار للمتغیر المستقل األولX )طول الوبرة(  
2B 2: معامل االنحدار للمتغیر المستق الثانيX )(كثافة الوبرة  

 نتائج االنحدار لخاصیة كمیة امتصاص الماء: -1
) نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط 5وبالرجوع إلى جدول (

) للقطن (0.997یر التابع یساوى بین المتغیرات المستقلة والمتغ

) (0.991للبامبو ، قیمة معامل التحدید التصحیحي یساوى  (1.0)و
 X 2X,1 للبامبو وھذا معناه أن المتغیرات المستقلة  )1.0, (للقطن 

% من التغیرات التى تحدث فى المتغیر التابع  99.7تفسر أكثر من 
Y ترجع إلى  0.3 وھى نسبھ عالیة جدا والنسبة الباقیھ تقریبا %

  عوامل اخرى منھا الخطأ العشوائي.
لنموذج االنحدار   (ANOVA)) لتحلیل التباین 6ومن جدول (

 0.000تساوى  P-valueالخطي المتعدد نجد أن قیمة اإلحتمال 
% و بالتالى فإننا 5للقطن وللبامبو وھى اقل من مستوى المعنویة 

القول بأن  نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج و نستطیع
نموذج اإلنحدار ككل لخاصیة كمیة امتصاص الماء معنوي الداللة.

  aCoefficients): نتائج معنویة معامالت االنحدار لخاصیة كمیة امتصاص الماء  7جدول (

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

      3.421 .874  -3.917 .008- (Constant) قطن
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 1.000 1.000 959. 997. 959. 000. 29.221 959. 060. 1.750 ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 273. 959. 273. 000. 8.337 273. 011. 091. كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 6.412 .156  41.089 .000      
 1.000 1.000 949. 1.000 949. 000. 140.200 949. 011. 1.500 ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 316. 999. 316. 000. 46.669 316. 002. 091. كثافة الوبرة

   :a. Dependent Variable كمیة امتصاص الماء
االنحدار لخاصیة كمیة ) لحساب معامالت  7بالرجوع لجدول (

  امتصاص الماء لخامة القطن:
 0B =0.008للحد الثابت بالنموذج  value-Pبما ان 
   .1B  =000لمعامل اإلنحدار األول بالنموذج  value-Pبما ان 
   .2B  =000لمعامل اإلنحدار الثانى بالنموذج  value-Pبما ان 

كمیة  ) لحساب معامالت االنحدار لخاصیة 7بالرجوع لجدول (
  امتصاص الماء لخامة البامبو:

  .0B = =000للحد الثابت بالنموذج  value-Pبما ان 
   .1B  =000لمعامل اإلنحدار األول بالنموذج  value-Pبما ان 
   .2B  =000لمعامل اإلنحدار الثانى بالنموذج  value-Pبما ان 

لمعامالت انحدار النموذج جاءت أصغر  -value  Pأى أن كل قیم 
% و بالتالى فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بھذه 5 من

  المعامالت و نستطیع القول بأنھا جمیعا معنویھ.
وبدراسة مساھمة كل عامل من عوامل المستقلة علي حدة تبین أن 

=  (BETA)أكبر تأثیر معنوي ھو طول الوبرة، حیث أن قیمة 
 (0.000)للبامبو  وبداللة إحصائیة  9490.للقطن و  0.959

% مما یدل علي أن طول الوبرة لھ أكبر األثر  100وبدرجة ثقة 
علي تحدید كمیة امتصاص السوائل والرطوبة, یلیھ معامل كثافة 

 3160.للقطن و  0.273 (BETA) الوبرة حیث بلغت قیمة 
% مما یدل  100وبدرجة ثقة  (0.000)للبامبو  وبداللة إحصائیة 

علي خاصیة كمیة امتصاص  علي أن كثافة الوبرة لھا تأثیر أیضا

السوائل والرطوبة لجمیع األقمشة الوبریة المنتجة من القطن 
  والبامبو.

) یمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر 7ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (
لخط االنحدار الخطي المتعدد لخاصیة كمیة امتصاص الماء لكل 

  من األقمشة المنتجة من القطن والبامبو كما یلي:
2+ 0.091 X 13.421 + 1.75 X-otton = Yc  
2+ 0.091 X 1Ybambo = 6.412 + 1.50 X 

  نتائج االنحدار لخاصیة االنتشار األفقي للماء -2
) نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط 5وبالرجوع إلى جدول (

) للقطن و (1.0بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 
معامل التحدید التصحیحي یساوى  للبامبو ، قیمة (0.998)
للبامبو وھذا معناه أن المتغیرات  , (0.994)) للقطن (0.999
% من التغیرات التى  99.8تفسر أكثر من  X 2X,1 المستقلة 

وھى نسبھ عالیة جدا والنسبة الباقیھ  Yتحدث فى المتغیر التابع 
  ترجع إلى عوامل اخرى منھا الخطأ العشوائي. % 0.2 تقریبا 

لنموذج االنحدار   (ANOVA)) لتحلیل التباین 6من جدول (و
للقطن  0.000تساوى  P-valueالخطي المتعدد نجد أن قیمة 

% و بالتالى فإننا نرفض 5وللبامبو وھى اقل من مستوى المعنویة 
الفرض الصفري الخاص بالنموذج و نستطیع القول بأن نموذج 

  ء معنوي الداللة.اإلنحدار ككل لخاصیة االنتشار األفقي للما

 aCoefficients): نتائج معنویة معامالت االنحدارلخاصیة االنتشار األفقي للماء  8جدول (

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

 قطن
(Constant) 13.294 .078  170.376 .000      
 1.000 1.000 894.- 1.000- 894.- 000. 93.467- 894.- 005. 500.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 447.- 999.- 447.- 000. 46.669- 447.- 001. 045.- كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 16.375 .215  76.209 .000      
 1.000 1.000 900.- 997.- 900.- 000. 32.527- 900.- 015. 479.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 431.- 988.- 431.- 000. 15.578- 431.- 003. 042.- كثافة الوبرة

   :a. Dependent Variable االنتشار األفقي للماء
شار ) لحساب معامالت االنحدار لخاصیة االنت8بالرجوع لجدول (

  األفقي للماء لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: 
ومعامل اإلنحدار األول   للحد الثابت بالنموذج P-valuesبما ان 

). 0.000بالنموذج و معامل اإلنحدار الثانى بالنموذج بیساوي (
لكل معامالت نموذج القطن والبامبو.أى جاءت جمیعھا أصغر من 

فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بھذه % و بالتالى 5
المعامالت و نستطیع القول بأنھا جمیعا معنویھ. ونجد أیضا أن ل 
ارتفاع الوبرة األثر األكبر علي االنتشار األفقي للماء یلیھ كثافة 

 الوبرة.
) یمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر 8ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (

لخاصیة االنتشار األفقي للماء كما  لخط االنحدار الخطي المتعدد
  یلي:

20.045 X – 10.500 X –Ycotton = 13.294   
20.042 X – 10.479 X –Ybambo = 16.375   

نتائج االنحدار للخاصیة الشعریة -3  
) نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط 5وبالرجوع إلى جدول (

) للقطن و (0.962بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 
) (0.901للبامبو ، قیمة معامل التحدید التصحیحي یساوى  (1.0)
 2X للبامبو وھذا معناه أن المتغیرات المستقلة  )0.999, (للقطن 

 1X, من التغیرات التى تحدث فى المتغیر  96.2تفسر أكثر من %
ترجع  % 4 وھى نسبھ عالیة جدا والنسبة الباقیھ تقریبا  Yالتابع 

  ل اخرى منھا الخطأ العشوائي.إلى عوام
لنموذج االنحدار   (ANOVA)) لتحلیل التباین 6ومن جدول (

للقطن  0.000تساوى  P-valueالخطي المتعدد نجد أن قیمة 
% و بالتالى فإننا نرفض 5وللبامبو وھى اقل من مستوى المعنویة 

الفرض الصفري الخاص بالنموذج و نستطیع القول بأن نموذج 
  خاصیة الشعریة معنوي الداللة.اإلنحدار لل

 aCoefficients): نتائج معنویة معامالت االنحدار (الخاصیة الشعریة)  9جدول (

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 
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 قطن
(Constant) 6.350 .424  14.963 .000      
 1.000 1.000 877.- 955.- 877.- 000. 7.876- 877.- 029. 229.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 396.- 823.- 396.- 012. 3.553- 396.- 005. 019.- كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 15.294 .078  196.008 .000      
 1.000 1.000 894.- 1.000- 894.- 000. 93.467- 894.- 005. 500.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 447.- 999.- 447.- 000. 46.669- 447.- 001. 045.- كثافة الوبرة

   :a. Dependent Variable الخاصیة الشعریة  
) لحساب معامالت االنحدار للخاصیة الشعریة 9بالرجوع لجدول (

  قمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: لأل
ومعامل اإلنحدار األول و معامل   للحد الثابت P-valuesبما ان 

اإلنحدار الثانى بالنموذج  لكل معامالت نموذج االنحدار للقطن 
% و بالتالى فإننا نرفض 5والبامبو جاءت جمیعھا أصغر من 

نستطیع القول بأنھا  الفرض الصفري الخاص بھذه المعامالت و
جمیعا معنویھ. وتظھر النتائج أن معامل ارتفاع الوبرة لھ التأثیر 

  األكبر علي الخاصیة الشعریة یلیھ كثافة الوبرة.
) یمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر 9ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (

  لخط االنحدار الخطي المتعدد للخاصیة الشعریة كما یلي:
20.019 X - 10.229 X –5 Ycotton = 6.3  
20.045 X - 10.500 X –Ybambo = 15.294   

  نتائج االنحدار لخاصیة معدل التجفیف  -4

) نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط 5وبالرجوع إلى جدول (
) للقطن و (0.940بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 

لتصحیحي یساوى للبامبو ، قیمة معامل التحدید ا (0.921)
للبامبو وھذا معناه أن المتغیرات  (0.797)) للقطن (0.845
% من التغیرات التى  92.1تفسر أكثر من  X 2X,1 المستقلة 

وھى نسبھ عالیة جدا والنسبة الباقیھ  Yتحدث فى المتغیر التابع 
  ترجع إلى عوامل اخرى منھا الخطأ العشوائي. % 8 تقریبا 

لنموذج االنحدار   (ANOVA)لتباین ) لتحلیل ا6ومن جدول (
للقطن وللبامبو اقل من   P-valueالخطي المتعدد نجد أن قیمة 

% و بالتالى فإننا نرفض الفرض الصفري 5مستوى المعنویة 
الخاص بالنموذج و نستطیع القول بأن نموذج اإلنحدار لخاصیة 

  معدل التجفیف معنوي الداللة.

 aCoefficientsت االنحدار (معدل التجفیف)  ): نتائج معنویة معامال10جدول (

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

 قطن
(Constant) 4.231 .152  27.848 .000      

 1.000 1.000 879.- 932.- 879.- 001. 6.320- 879.- 010. 066.- فاع الوبرةارت
 1.000 1.000 333.- 699.- 333.- 054. 2.397- 333.- 002. 005.- كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 4.943 .239  20.651 .000      
 1.000 1.000 899.- 917.- 899.- 001. 5.637- 899.- 016. 093.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 198.- 452.- 198.- 061. 1.242- 198.- 003. 004.- كثافة الوبرة

    :a. Dependent Variable معدل التجفیف
) لحساب معامالت االنحدار لخاصیة معدل 10بالرجوع لجدول (

  التجفیف لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: 
ومعامل اإلنحدار األول و معامل   للحد الثابت P-valuesبما ان 

اإلنحدار الثانى بالنموذج  لكل معامالت نموذج االنحدار للقطن 
% و بالتالى فإننا نرفض 5والبامبو جاءت جمیعھا أصغر من 

الفرض الصفري الخاص بھذه المعامالت و نستطیع القول بأنھا 
المستقل طول  جمیعا معنویھ. وتظھر نتائج االنحدار أن المعامل

الوبرة لھ األثر األكبر خاصیة معدل التجفیف ثم یلیھ معامل كثافة 
  الوبرة.

) یمكن أن نتنبأ بالنموذج 10ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (
المقدر لخط االنحدار الخطي المتعدد لخاصیة معدل التجفیف كما 

  یلي:
2X 0.005- 1X 0.066-4.231Ycotton =   
20.004 X - 1.093 X0 –Ybambo = 4.943   

 نتائج االنحدار لخاصیة نفاذیة الھواء  -5
) نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط بین 5بالرجوع إلى جدول (

) للقطن و (0.965المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 
للبامبو ، قیمة معامل التحدید التصحیحي یساوى  (0.880)
بو وھذا معناه أن المتغیرات للبام (0.699) ) للقطن، (0.908
%  88.0للقطن    96.5  %تفسر أكثر من X 2X,1 المستقلة 

وھى نسبھ  Yللبامبو من التغیرات التى تحدث فى المتغیر التابع 
عالیة جدا والنسبة الباقیھ ترجع إلى عوامل اخرى منھا الخطأ 

  العشوائي.
ر لنموذج االنحدا  (ANOVA)) لتحلیل التباین 6ومن جدول (

للقطن وللبامبو اقل من   P-valueالخطي المتعدد نجد أن قیمة 
% و بالتالى فإننا نرفض الفرض الصفري 5مستوى المعنویة 

الخاص بالنموذج و نستطیع القول بأن نموذج اإلنحدار خاصیة 
  نفاذیة الھواء معنوي الداللة.

 
 aCoefficients): نتائج معنویة معامالت االنحدار (نفاذیة الھواء)  11جدول (

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

 قطن
(Constant) 174.853 12.931  13.522 .000      
 1.000 1.000 486.- 880.- 486.- 004. 4.531- 486.- 887. 4.017- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 833.- 954.- 833.- 000. 7.767- 833.- 161. 1.250- كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 157.019 21.249  7.389 .000      
 1.000 1.000 528.- 743.- 528.- 035. 2.723- 528.- 1.457 3.967- ارتفاع الوبرة

 1.000 1.000 703.- 828.- 703.- 011. 3.624- 703.- 265. 959.- ة الوبرةكثاف
 :a. Dependent Variable نفاذیة الھواء   

  نفاذیة الھواء لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: ) لحساب معامالت االنحدار لخاصیة معدل 11بالرجوع لجدول (
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ومعامل اإلنحدار األول و معامل   بتللحد الثا P-valuesبما ان 
اإلنحدار الثانى بالنموذج  لكل معامالت نموذج االنحدار للقطن 

% و بالتالى فإننا نرفض 5والبامبو جاءت جمیعھا أصغر من 
الفرض الصفري الخاص بھذه المعامالت و نستطیع القول بأنھا 

ة لھ جمیعا معنویھ. وتظھر نتائج االنحدار أن معامل كثافة الوبر
التأثیر األكبر علي خاصیة نفاذیة الھواء یلیھ معامل ارتفاع الوبرة 

  لكال من خامتي القطن والبامبو.
) یمكن أن نتنبأ بالنموذج 11ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (

المقدر لخط االنحدار الخطي المتعدد لخاصیة نفاذیة الھواء كما 
  یلي:

2X 1.250- 1X 4.017 –174.853 Ycotton =   
20.959 X - 13.967 X –Ybambo = 157.019   

  
  نتائج االنحدار لخاصیة الكھرباء االستاتیكیة  -6

وحیث أن نتائج اختبار خاصیة الكھرباء االستاتیكیة لألقمشة 
الوبریة المنتجة من القطن والبامبو كانت ثابتة القیمة لكال من 

  تیكیة. الخامتین فإنھ ال یوجد نموذج انحدار للكھرباء االستا
  نتائج االنحدار لخاصیة النعومة  -7

) نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط بین 5بالرجوع إلى جدول (
) للقطن و (0.990المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 

للبامبو ، قیمة معامل التحدید التصحیحي یساوى  (0.948)
متغیرات للبامبو وھذا معناه أن ال (0.865)) للقطن (0.973
%  94.8للقطن    99.0  %تفسر أكثر من X 2X,1 المستقلة 

وھى نسبھ  Yللبامبو من التغیرات التى تحدث فى المتغیر التابع 
عالیة جدا والنسبة الباقیھ ترجع إلى عوامل اخرى منھا الخطأ 

  العشوائي.
لنموذج االنحدار   (ANOVA)) لتحلیل التباین 6ومن جدول (

للقطن وللبامبو اقل من   P-valueأن قیمة  الخطي المتعدد نجد
% و بالتالى فإننا نرفض الفرض الصفري 5مستوى المعنویة 

الخاص بالنموذج و نستطیع القول بأن نموذج اإلنحدار لخاصیة 
  النعومة معنوي الداللة.

 aCoefficients): نتائج معنویة معامالت االنحدار (النعومة)  12جدول (

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts t Sig

. 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part Toleran
ce VIF 

 قطن
(Constant) 9.729 .090  107.950 .000      
 1.000 1.000 983.- 990.- 983.- 000. 16.994- 983.- 006. 105.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 117.- 636.- 117.- 090. 2.016- 117.- 001. 002.- كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 9.416 .165  56.908 .000      
 1.000 1.000 944.- 948.- 944.- 000. 7.273- 944.- 011. 083.- ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 085.- 258.- 085.- 038. 654.- 085.- 002. 001.- كثافة الوبرة

 :a. Dependent Variable النعومة  
) لحساب معامالت االنحدار لخاصیة النعومة 12بالرجوع لجدول (

  لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: 
ومعامل اإلنحدار األول و معامل   للحد الثابت P-valuesبما ان 

لكل معامالت نموذج االنحدار للقطن اإلنحدار الثانى بالنموذج  
% و بالتالى فإننا نرفض 5والبامبو جاءت جمیعھا أصغر من 

الفرض الصفري الخاص بھذه المعامالت و نستطیع القول بأنھا 
جمیعا معنویھ. وتوضح النتائج أن معامل ارتفاع الوبرة لھ أثر كبیر 

  الوبرة.علي تحدید نعومة األقمشة الوبریة ثم یلیھ معامل كثافة 
) یمكن أن نتنبأ بالنموذج 12ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (

  المقدر لخط االنحدار الخطي المتعدد لخاصیة النعومة كما یلي:
2X 0.002- 1X 0.105 –9.729 Ycotton =   
20.001 X – 10.083 X –Ybambo 9.416   
 نتائج االنحدار لخاصیة العزل الحراري  -8

نجد أن قیمة معامل بیرسون لإلرتباط بین ) 5بالرجوع إلى جدول (

) للقطن و (0.985المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 
للبامبو ، قیمة معامل التحدید التصحیحي یساوى  (0.915)
للبامبو وھذا معناه أن المتغیرات  (0.782)) للقطن (0.960
%  91.5للقطن    98.5  %تفسر أكثر من X 2X,1 المستقلة 

وھى نسبھ  Yامبو من التغیرات التى تحدث فى المتغیر التابع للب
عالیة جدا والنسبة الباقیھ ترجع إلى عوامل اخرى منھا الخطأ 

  العشوائي.
لنموذج االنحدار   (ANOVA)) لتحلیل التباین 6ومن جدول (

للقطن وللبامبو اقل من   P-valueالخطي المتعدد نجد أن قیمة 
تالى فإننا نرفض الفرض الصفري % و بال5مستوى المعنویة 

الخاص بالنموذج و نستطیع القول بأن نموذج اإلنحدار لخاصیة 
 النعومة معنوي الداللة.

 
  

 aCoefficients): نتائج معنویة معامالت االنحدار (خاصیة العزل الحراري)  13جدول (

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts t Sig. 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Zero-

order 
Parti

al Part Toleran
ce VIF 

 قطن
(Constant) .380 .227  1.670 .046      
 1.000 1.000 963. 984. 963. 000. 13.575 963. 016. 212. ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 206. 764. 206. 027. 2.901 206. 003. 008. كثافة الوبرة

 بامبو
(Constant) 1.434 .466  3.078 .022      
 1.000 1.000 913. 914. 913. 001. 5.532 913. 032. 177. ارتفاع الوبرة
 1.000 1.000 059. 144. 059. 034. 355. 059. 006. 002. كثافة الوبرة

 :a. Dependent Variable العزل الحراري      
  الحراري لألقمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: ) لحساب معامالت االنحدار لخاصیة العزل 13وع لجدول (بالرج
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ومعامل اإلنحدار األول و معامل   للحد الثابت P-valuesبما ان 
اإلنحدار الثانى بالنموذج  لكل معامالت نموذج االنحدار للقطن 

% و بالتالى فإننا نرفض 5 والبامبو جاءت جمیعھا أصغر من
الفرض الصفري الخاص بھذه المعامالت و نستطیع القول بأنھا 
جمیعا معنویھ. وتؤكد نتائج االنحدار أن معامل ارتفاع الوبرة لھ 
التأثیر األكبر علي خاصیة العزل الحراري ثم یلیھ معامل كثافة 

 .الوبرة لكال من األقمشة الوبریة المنتجة من القطن والبامبو
) یمكن أن نتنبأ بالنموذج 13ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (

المقدر لخط االنحدار الخطي المتعدد لخاصیة العزل الحراري كما 
  یلي:

2X + 0.008 1X 0.380 + 0.212Ycotton =   
2+ 0.002 X 1Ybambo = 1.434 + 0.177 X  

وبعد عرض نتائج االنحدار لخواص الراحة أمكن التحقق من 
  الثاني من فروض البحث.الفرض 

  ثالثا: التمثیل البیاني لنتائج خواص الراحة
من خالل نتائج اختبارات خواص الراحة لألقمشة الوبریة المنتجة 
من القطن والبامبو بمتغبرات إنتاج الوبرة المختلفة أمكن التمثیل 
البیاني لتأثیر متغیرات الوبرة المختلفة علي خواص الراحة. شكل 

) یوضحان نتائج خواص الراحة محل االختبار 6) و شكل (5(
وتأثرھم بمتغیرات الوبرة المحددة بالبحث (طول الوبرة و كثافة 

  الوبرة) لكال من القطن والبامبو.

وتظھر النتائج أن كمیة امتصاص الماء والرطوبة عامة لخامة 
البامبو أعلي من خامة القطن لجمیع المتغیرات. كما أن بزیادة 

رة وكثافة الوبرة فإن كمیة امتصاص الماء لألقمشة ارتفاع الوب
الوبریة تزید. أي أن العالقة بین كمیة امتصاص الماء ومتغیرات 

  ).5الوبرة (ارتفاع وبرة وكثافة وبرة) عالقة طردیة. شكل (
وبدراسة خاصیة االنتشار األفقي للماء، فقد أكدت النتائج أن بصفة 

من البامبو لھا قدرة علي عامة فإن األقمشة الوبریة المنتجة 
االنتشار األفقي أكبر من األقمشة الوبریة المنتجة من القطن. كما 
أوضحت النتائج أن العالقة بین متغیرات الوبرة وخاصیة انتشار 
الماء ھي عالقة عكسیة فبزیادة ارتفاع الوبرة وكثافة الوبرة تقل 

  ).5قدرة الماء والسوائل علي االنتشار األفقي. شكل (
توضح نتائج الخاصیة الشعریة أن البامبو یفوق القطن في تحقق و

ھذه الخاصیة عامة لكل األقمشة الوبریة المنتجة من القطن 
والبامبو. أما متغیرات الوبرة فتتناسب عكسیا مع الخاصیة. تقل 
الخاصیة الشعریة بزیادة ارتفاع الوبرة وزیادة كثافة الوبرة. شكل 

)5.(  
ل التجفیف فأكدت النتائج أن البامبو أما بخصوص خاصیة معد

أفضل من القطن في زیادة معدل التجفیف لكل األقمشة المنتجة. أما 
متغیرات الوبرة فتتناسب عكسیا أیضا مع معدل التجفیف لجمیع 

  ).5األقمشة المنتجة. شكل (

    

    
  1-): تقدیر خواص الراحة لألقمشة الوبریة5شكل (

الھواء فقد أظھرت النتائج تفوق ضئیل وبدراسة خاصیة نفاذیة 
لألقمشة المنتجة من البامبو علي األقمشة المنتجة من القطن. أما 
تأثیر متغیرات الوبرة فنجد أن كثافة الوبرة األقل سجل قیم نفاذیة 
ھواء أعلي من الثافات األعلي. وبصفة عامة أیضا إن ارتفاع 

اء عن المستویات الوبرة األقل سجل نتائج أعلي من نفاذیة الھو
  ).6األعلي الرتفاع الوبرة. شكل (

وتظھر نتائج الكھرباء األستاتیكیة القطن والبامبو عامة من 
الخامات التي تولد كھرباء استاتیكیة ضعیفة. وأن الكھرباء 
االستاتیكیة للقطن أعلي من البامبو قلیال. وقد أكدت النتائج ثبات قیم 

لوبریة المنتجد من القطن مما یدل الكھرباء االستاتیكیة لألقمشة ا

علي عدم وجود تأثیر لمتغیرات الوبرة علي خاصیة الكھرباء 
  ).6االستاتیكیة. ونفس النتیجة كانت ألقمشة البامبو. شكل (

وتوضح نتائج خاصیة النعومة تفوق بسیط لألقمشة المنتجة من 
ات القطن علي األقمشة المنتجة من البامبو بوجھ عام. كما أن متغیر

  ).6الوبرة تتناسب عكسیا مع خاصیة النعومة للخامتین. شكل (
وأظھرت نتائج اختبار العزل الحراري أن أقمشة البامبو أكثر عزال 
للحرارة من األقمشة القطنیة. كما أثبتت النتائج وجود عالقة طردیة 
بین متغیرات الوبرة وقیمة العزل الحراري. فبزیادة ارتفاع الوبرة 

رة تزید قدرة األقمشة الوبریة علي العزل الحراري. وكثافة الوب
  ).6شكل (
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  2-): تقدیر خواص الراحة لألقمشة الوبریة 6شكل (

  Conclusion الخالصة 
اھتمت ھذه الدراسة بتقییم خواص الراحة لألقمشة الوبریة المنتجة 
من القطن والبامبو ودراسة تأثیر متغیرات الوبرة علي ھذه 

 T-Test. وقد تم تحلیل النتائج إحصائیا وإجراء اختبار الخواص
لدراسة االختالف بین نتائج خواص الراحة لكال من القطن 

ار المتعدد إلیجاد العالقة دوالبامبو. كما أمكن إیجاد نموذج االنح
بین متغیرات الوبرة كعوامل مستقلة ومقدار خواص الراحة كعامل 

ار المتعدد لكل خاصیة من داالنح تابع. كما تم التنبؤ بمعادالت خط
  خواص الراحة لكال من القطن والبامبو. 

وقد أكدت النتائج أن المعامل المستقل (أرتفاع الوبرة) لھ التأثیر 
األكبر علي معظم خواص الراحة یلیھ المعامل المستق (كثافة 
الوبرة) ماعدا خاصیة نفاذیة الھواء فقد أظھرت نتائج معمالت 

لعامل المستقل كثافة الوبرة تأثیره أعلي من عامل االنحدار أن ا
  ارتفاع الوبرة. 

وقد تم تمثیل النتائج بیانیا، وأظھرت النتائج تفوق خامة البامبو 
علي خامة القطن في معظم خواص الراحة ماعدا الكھرباء 

  االستاتیكیة والنعومة. 
كما وجد أن متغیرات الوبرة تتناسب طردیا مع كل من كمیة 

ص الماء و مقدار العزل الحراري. وعدم وجود تأثیر علي امتصا
خاصیة الكھرباء االستاتیكیة وتتناسب وعكسیا مع باقي خواص 

  الراحة. 
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