
Wesam Abdel Raouf 63 

 

International Design Journal, Volume 12, Issue 2, (March 2022) 

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

 

 

 سجية خمتلفةنبتصميمات  بتكرةمية إنتاج كوفرتات من الكتان والصوف إلثراء تأثريات مجال

Production of linen and wool covers to enrich innovative aesthetic 

effects with different textile designs. 
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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
 تقديمھاو جھابإنتا لنسيجا صناعة متقو لتيا ألقمشةا من لھامةا تلنوعياا مٔاھ ىحدا تشاولمفرا قمشةأ تعد

 من بھ تمتعتٔان  يجب لما لعنايةوا قةلدا من كبير بجانب نتاجھاا لمجا في تحظى ىوھ لمستھلكينا رلجمھو

 بالنسبة اءوس بيعتھاط في تختلف تشاولمفرا قمشةوأ. ماتھااستخدا مع يتناسب بما لمظھروا داءألا في دةجو

 تلنوعياا تلك بطبيعة تختص ملاعو لىا فالختالا اذھ يرجعو ألقمشةا تنوعيا باقي عن جإلنتأاو ا للتصميم

 قمشةأ امتخدسوا يفظتو ألساليب بالنسبة لمختلفةا تھاامؤثرو تلخاماا ةبيعط ملالعوا هذھ منو. ألقمشةا من

 لما تالمنسوجا من لنوعيةا هبھذ متماھالا وريلضرا من نكا الذ. ج،إلنتاوا للتصميم كعنصر تشاولمفرا

 اتتأثير ءضفاا في لبحثا اذھ ميةأھ تكمنو لمنافسةا على درةقا نلتكو لمظھروا داءألا في دةجو من بھ تتمتع

 يفيةظلوا اصلخوا تحسينتصميمات مختلفة من الكتان والصوف إلنتاج كوفرتات و امباستخد ةمبتكر اليةجم

 تالتصميما من دعد رختياا تمخامات مختلفة من الكتان والصوف بتصميمات مختلفة ، و امباستخد لجماليةوا

يم نسجى شبيكة( صمت –صميم نسجى نقشة ت –نسجية مختلفة متمثلة فى ) تصميم نسجى مبرد مكسور 

ات الكوفرت قمشةضد التجعد على أ لنھائيا لتجھيزا عملية تموالتجھيز ضد التجعد للكوفرتات المنتجة ، و

زاوية اإلنفراج قبل وبعد التجھيز  –وزن المتر المربع  –قوة الشد واإلستطالة  خاصية علي اھتأثير حاليضا

ولى ب:  %25كتان  -10نمرة  %100كتان نقى فى   تمثلةم لبحثا عموضو تعيناخمسة  دلعدضد التجعد 

 لنتائجا سةدرا بعد. و  12/2نمرة  %100وف ص - 24/2نمرة  %100وف ص  - 10نمرة  %75إستر

 جعترلتجعد اوجود فروق معنوية بين العينات المعاملة قبل وبعد التجھيز ضد  تضحا راتلالختبا  الحصائيةا

و صوف ستخدمة فى إنتاج الكوفرتات سواء كانت كتان أنوع الخامة ونمر خيوط اللحمة الم فختالا ليا

مشة وظيفية ألقونوع الخامة تؤثر على الخواص ال دالنھائى ضد التجع للتجھيز عينة كل قابلية فختالوكذلك ا

 . تلعيناا من اھغير عنالكوفرتات المنتجة وذلك بالمقارنھ بالكنترول

 أقمشة المفروشات 
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  Introductionمقدمة 

لنسيج ل والغزاصناعة ر تقدمھ بتطوولمجتمع ر ايرتبط تطو
ة الحيت ااما في مجاالدورا ھلتقنية االقمشة التريكو حيث تلعب وا
لتي ت المنسوجااع انوأحد التقنية ت المنسوجااتعتبر ، ولمختلفةا

 تعد، وتطبيقية وعملية ت في منتجاام لالستخدص خاب شكلت بأسلو
ت رلتي تطوالتقنية ت المنسوجااع انوأحد المنزلية ت المنسوجاا

لمصمم ،  والتي تفي بھا ائية داالالخصائص ا كبالتوا مؤخر
ة الضافوالتعبير رة اب قدي وھلذن االنساالك ذو ع ھلمبدالنسجي ا
، يفيوظتطبيقي ر ااطقع في اية للورؤلنا م يقدان علي در لقاانھ ا

ج نتاالحديثة في ت المامھ بالتقنيااخبرتھ في وخيالھ ه وفكر
لخلق اعلي عملية ه لتي تساعداألساسية رة القداو ت ھلمنسوجاا

انھ بلنسجي التصميم ايتميز و لنسجية القطعة ق  التطبيالتطبيقى  
ية ألساسامل العوامن د تركيبي ينتج من تفاعل عداو تصميم بنائي 

جي رلخاالمظھر انفصل ان ال يمكن م لمفھوا ابھذج ولمنسوء افي بنا
يب لتركالعملية ج ال نتاالمظھر اخلي فما الداعن تركيبھ ش للقما
سجياً نا تأثيرن كااد سوش لجمالي للقماالمظھر ن افاي خرره ابعباو

 لبنائيالتركيب امل اعول ال من خالد اخرفة منسوجة ال  يتحداو ز
للحمة اء والسدط اخيود عد –نسجية لاكيب الترا -لخامة ع اي: نووھ
 (.13)المستخدم لبنائي التركيب ا–

 Objectivesأهداف البحث 

ة من الكتان نسجية مبتكرت بتركيباشة الكوفرتات قماء أثرا
عي بين صناعة اإلبدالتكامل وابط التراريق تأكيد طعن والصوف 

ت الخامات والتصميمالجمع بين اريق طتصميماتھا عن الكوفرتات و
 كوفرتات.لاصناعة ل لحديثة في مجاالتكنولوجيا وا

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

ستخدام خامة الكتان والصوف لقة بالمتعت اسارالدث واألبحارة اند

ج نتاالنمطية في إلنتاج كوفرتات ذات خواص جمالية ووظيفية  وا

 اق.باألسوة الكوفرتات قمشأ

 :Significanceأهمية البحث 

 كوفرتات بإستخدام خامات من الكتانتحقيق فكر تصميمي جديد لل

ة يفية جديدووظضافة قيمة جمالية والصوف بتصميمات نسجية إل

 علي منتج تنافسي.ل للحصووفرتات لكل

 Methodologyمنهج البحث 

ة بتكرلمت العيناالتجريب في تنفيذ مجموعة من المنھج البحث ايتبع 

ام خامات من الكتان والصوف بنمر باستخدكوفرتات  لاألقمشة 

مختلفة وتصميمات مختلفة وتجھيزھا ضد التجعد وقياس الخواص 

 تجعد .الوظيفية قبل وبعد التجھيز ضد ال

 Delimitationsحدود البحث 

:  ألتيةات دوبى متمثلة فى الخامات لمنتجة بماكيناكوفرتات الاقمشة أ

نمرة   %75لى إستر :بو%25كتان  -10نمرة  %100كتان نقى 

  12/2مرة ن  %100صوف   -24/2مرة ن  %100صوف   - 10

د وإستخدام تصميمات نسجية مختلفة متمثلة فى ) تصميم نسجى مبر

تصميم نسجى شبيكة( والتجھيز  –تصميم نسجى نقشة  –مكسور 

 ضد التجعد للكوفرتات المنتجة.

 : Previous studiesالدراسات السابقة 

غرضھا ن كاون و منذ قرت ھرظحرفة ت شاولمفراقمشة أتعتبر 

لبسيطة فكانت حرفة القطع اا من ھغيره و ألسرو اسي الكرية اتغط

لمختلفة ت الخاماوالنسيج ت اكينامات و الر اھوظية قبل و( يد9)

ر ختياايجب  ومتنوعة ت شاولمفراقمشة ج أنتاالمستخدمة فى ا

لبيئة ن او اخلى للمكاالدالتصميم المناسبة بما يتناسب مع ت الخاماا
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قمشة أتتوفر فى ا ان جدم لھاامن ويفة . ظلواكذلك ولمحيطة ا

حة. الر( وا10ك   )الحتكاامة ومقاولتحمل ة اقوولمتانة ت اشاولمفرا

لتصميم ل افى مجاا جدم اھعنصر ت شاولمفراقمشة اتعتبر و

لھا ن يكوان لك يجب ذلجمالية بجانب ت الصفاء اضفاواخلى الدا

لجمالية القيمة اعلى ت شاولمفرافمشة دور اال يقتصر ويفى اداء وظ

ألساسية للتركيب العناصر احد النھائى النجھيز ايعتبر (  و11فقط  )

لجمالية اص الخوااما فى تحسين دورا ھيلعب ى لذواة لبنائى لألقمشا

لكيميائى يعتبر من النھائى التجھيز ت واشاولمفرايفية إلقمشة ظلووا

منھا وحديثا ت ھرظلتى وايفية ظلوالنھائية ات التجھيزاع انوا

ء لماد ار، و طلتبقيع ايفى لمنع ظلوالكيميائى النھائى التجھيز ا

لخ  ...البنفسجية ق اإلشعة فوواريا لبكتل واالشتعاامة ويضا لمقاوا

ت  أسامة عز الدين عيناج نتاالي  (  ا3سة )رادفت د( وھ12)

خل داا رھھوظيع زتوت ولمعدنية كلحماط الخيواخامة ام باستخد

لي ل الوصوت واشاولمفراقمشة ج انتاالمنتج لتطوير عملية ش القماا

نية معدط خيوام ستخدافي ة متميزة ومبتكرة جديدة منتج بفكر

سة رادفت دوھلتصميم.اخل دايعھا زتوب سلوف أختالت واكلحما

ام باستخدوي ليدالتشكيلية للنسيج ت اإلمكاناامن دة الستفاالي (ا5)

ت شاولجمالية للمفرالقيمة افع رلمضافة في النسجية اكيب الترابعض 

ت تصميمار بتكاافي ودراسة اإلستعانة بفكرة الواب اب لمنزلية ا

م لتقدان االشك ولخاصة النسيج امج اا علي برھنسجية تصلح لتنفيذ

دة بجوء تقارالالي ت ادي المجاالافي كل اه نري لذالتكنولوجي ا

لتفي اق ألسوالمنافسة في افرصھا في دة يازبالتالي ت ولمنتجاا

 طورلتا اذراة ھحتي يتم مجا، ولمستھلكينر اجمھوت واذواق متطلبا

رة ثوولبشرية افتھا لتي عرى الكبرالتكنولوجية ت التحوالاكأحد و

cad system لتي والتصميم  انظمة ام أستخدااللية ت الحاسباا

رب لتجااائل من  ھكم اد عدالمصممين في العديد من ت اساعد

لمختلفة مع التصميم  امج اريق برطلتصاميم عن والفنية ل الألعما

ت لجھد كما ساعدوالوقت ام في توفير ھمما ساة  لمحاكاامكانية إ

ع ضيادون مكانية تحقيق ما يريد وإلخيالھ ن لعناق االاطلمصمم في ا

( بعمل تجھيز نھائي كيميائي 4سة )ارقامت د( و2لجھد )واللوقت 

ا علي خاصية ھتأثيرح اليضاء لماد ارو طلتبقيع ايفي ضد وظ

ع موضوت بع عيناد أرلعدزن  لوالفقد في انسبة ك الحتكاامة ومقا

تضح قلة رات الالختبا  الحصائيةالنتائج اسة درابعد و لبحث . ا

بنسب مختلفة ك ية (قطن لالحتكازسليلوت خاما–ت لعيناامة ومقا

قابلية كل ف ختالو البنائي لھا التركيب اعناصر ف ختالالي اترجع 

( 14ت ويھتم ھذا البحث )لعينااا من ھلنھائي عن غيراعينة للتجھيز 

 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 ألقمشة الشنيل 

المستخدمة في تطبيقات األثاث المنجد ، لتحسين خصائصھا لتلبي 

الغرض الوظيفي الذي تم إنتاجھ من أجلھ ويمكن تحسين خاصية 

منع أو تأخير عملية االشتعال باستخدام القابلية لالشتعال عن طريق 

تقنية تمنع االختراق الحراري أو مواد أكثر ثباتًا حراريًا. تم إنتاج 

ثمانية أقمشة من الشنيل باستخدام ثالث معامالت مذكورة سابقاً 

وعولجت بنفس المادة المقاومة للحريق. تظھر النتائج التي توصلنا 

ن النسيج وسمكھ وطول الوبرة إليھا أن ھناك عالقة مباشرة بين وز

القابلية لالشتعال (15)يعتبرإختبار ومقاومة اللھب لألقمشة المنتجة.و

ھو أحد أھم إجراءات االختبار في صناعة المنسوجات ألن لھ آثاًرا 

لقد تم إثبات إحصائيًا . حاسمة على السالمة في حالة نشوب حريق

عزى بشكل مباشر أن السبب الرئيسي للوفيات في الحريق يمكن أن ي  

إلى االشتعال العرضي للمفروشات والمنسوجات ، لذلك من المنطقي 

يمكن تحسين أداء القابلية . فقط وضع معايير مناسبة للقابلية لالشتعال

لالشتعال من قبل الشركة المصنعة للنسيج في مرحلة التصميم 

اسة لھذا السبب ، من المھم جدًا در. لضمان بيئة داخلية أكثر أمانًا

ارتفاع الكومة  -تأثير بعض عناصر البناء الھندسية مثل نسج الوبر 

على خاصية مقاومة الحريق لألقمشة المخملية ، إلثرائھا وتحسين 

خصائصھا أيًضا بحيث تلبي الغرض الوظيفي الذي تم إنتاجھ من 

أقمشة تمت معالجتھا بنفس المادة المقاومة  9لذلك أنتجنا . . أجلھ

تختلف عن بعضھا البعض في نسج الوبر وارتفاع  للحريق ولكنھا

الوبر ثم تم اختبار ھذه األقمشة لمقاومة الحريق لتحديد القماش الذي 

( 1وقامت دراسة ) يقاوم الحريق بشكل أكبر من األقمشة األخرى

ضافة للعناصر الفنية يصبح ارس المدامن ت تصميمام ستلھابا

فكر ت ان ثباالى اضافة إ لمختلفة.ر العصواثة من رولموالزخرفية ا

لتطوير م واالستلھاالناجح يمكنھ من المصمم ر ابتكااع وابدوا

ارس لمختلفة للمدالفنية القيم والمختلفة الزخرفية ل التحديث لألشكاوا

مختلفة تصلح ق بطرت لتصميماانتاجھ من ايف ظلفنية لتوا

 اھغيرت وشاولمفراقمشة افي ام لالستخد

 :Terminologyالبحث  مصطلحات

ة لمنسوجالألقمشة ت لتصميماء انشااو عملية ت: ھلمنسوجااتصميم 

لمالبس امختلفة من ط نماج أنتااعلي ي ينطوولمنسوجة اغير و

 لزخرفية مثلت المنسوجات والوبرياالمنزلية مثل ت المنسوجاوا

دسة لھنوالطبيعة النسجية من ت اللتصميمام لتريكو اللھاد والسجاا

ا لمصمم. ملمن ايكوان عليھ يجب و. لفنيةارس المدواية رلمعماا

لوعي  ه واعلي تطويردر قاوبل ج لمنسواتصميم ج نتاابكيفية 

 (.2ب )لمطلوض الغرالي ل اللوصوة لمعاصرت ااھتجاإلبا

مصنعة من ن تكودة ومتعداض غرأفي م تستخدت:  شاولمفراقمشة أ

 صناعية او بيعية اء طسوت لنوعيااتعتبر من ، ومختلفة ت خاما

ا تقديمھولنسيج بإنتاجھا اصناعة م لتي تقواالقمشة اة من لھاما

دقة لانتاجھا بجانب كبير من ل اتحظي في مجاولمستھلكين ر الجمھو

مع  لمظھرية بما يتناسبداء واألدة العناية لما تتمتع بھ من جووا

 ( .2استخدامھا )

ية من لمنزلت اشاولمفراتنقسم ت :   شاولمفراألقمشة م لعاالتقسيم ا

 -ث  ثات اشاومفر – رش جدرانمفا -لي : ل االستعمااحيث 

 ( .2مفروشات أرضية  )

لسرير ء اغطاش قمان يكؤان يجب ة:  السررش امفات صفاامو

دة جو ت ذاتنوعية خاماام لك باستخدوذلية االنسدوانة وبالمرا متميز

ف ألليااببعض ط لمخلوالقطن ان ٔاو الفبرو القطن اعالية مثل 

ت لصبغان اتكووان مظھر جيد وملمس  علىل لصناعية للحصوا

 ءلضووالغسيل الثابت ضد ع النواألقمشة من ه اذھلمستخدمة في ا

ام تخدالسوالتنظيف ت امية بالنسبة لعملياأھلما لذلك  من ك الحتكاوا

(2) 

 Experimental Studyالتجريبية  ةالدراس

 ث. لبحع اموضوت للعيناالمستخدمة لتنفيذية اصفة المو(:ا1جدول )

 سولزر البرسل نوع

 1 عدد العروض

 باب 2281 العرض الواحد

 فتلة 2281 عدد أبواب المشط للعرض الواحد

 فتلة 4562 إجمالى فتل السداء

 فتلة 2281 عدد فتل المطواة الواحدة

 رابير دوبى  340 نوع النول

 نول 1 عدد األنوال

 .(:المواصفة التنفيذية لعينات المفروشات موضوع البحث2جدول )

 256 عرض القماش

 44 عدد حدفات البوصة قيام

 36 عدد حدفات البوصة لحمة

 14/2 نمرة خيط البراسل

 14/2 نمرة خيط القيام

 متغيرة نمرة خيط اللحمة

 دوبى  متغيرة نوع النسيج

 تحبيس 2+  2/3سادة  نوع البراسل
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 (:المواصفة التنفيذية للقى للعينات موضوع البحث.3جدول )

 قيام براسل صفات اللقىموا

 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

 سمx 1باب  8.27 سمx 1عدة المشط باب 

 تحبيس 2للبرسل  2البحر  12 عدد الدرأت

 نوع اللقى : حسب الرسم

 جية المستخدمة لعينات البحث متمثلة فى :التصميمات النس

صميم ت –تصميم نسجى مبرد مكسور ج –بيكة بتصميم نسجى ش-أ

 نسجى نقشة 

(:التجھيز ضد التجعد المستخدمة فى التجھيز النھائى 4جدول )

 ألقمشة الكوفرتات.

Micr Silicon(solo soft) 120جم/ لتر 

 بار 2 ضغط العصير

P.K 80% 

 درجة مئوى 180 درجة الحرارة

 م/دقيقة40 السرعة

 اإلختبارات المستخدمة بالبحث:

 قوة الشد واإلستطالة  -

 النمرة  -

 وزن المتر المربع  -

 زاوية اإلنفراج  -

 التحليل اإلحصائى:

 Paired Sampie T testتم إستخدام التحليل اإلحصائى 

 

 

 لكوفرتات المنتجة.(:تأثير نوع الخامة والنمرة على قوة الشد فى إتجاه السداء ل5جدول )

 قوة الشد)سداء( النمرة نوع الخامة

 بعد التجهيز قبل التجهيز

 10± 0.15 0.27 ± 79 10 %100كتان نقى 

بولى  %75كتان:%25كتان مخلوط 

 استر 

10 85±0.22 0.32 ±77 

 71±0.22 89±0.15 24/2 % 100صوف

 67± 0.15 89± 0.22 12/2 %100صوف

قيمة   p-value( أن قيمة 5حة بالجدول )يتضح من النتائج الموض

وھذا يعنى أن ھناك تأثير معنوى بين  كال  0.05اإلحتمال أقل من 

من نوع الخامة والنمرة والتجھيز ضد التجعدعلى قوة الشد فى إتجاه 

 10نمرة   %100السداء حيث أن متوسط  قوة الشد للكتان النقى 

بعد التجھيز بينما كان  10بينما كانت القيمة  79الغير مجھز كانت 

نمرة   %75كتان: بولى إستر%25متوسط قوة الشد للكتان المخلوط 

وكان  77بينما كانت القيمة بعد التجھيز  85والغير مجھز كانت  10

بينما  89الغير مجھز  24/2نمرة  %100متوسط قوة الشد للصوف 

نمرة  %100وكان متوسط قوة الشد للصوف  71بلغت بعد التجھيز 

ويتضح من  67بينما بلغت بعد التجھيز  89قبل التجھيز  12/2

وھذا يعنى أن  0.05التحليل اإلحصائى أن قيمة االحتمال أقل من 

ھناك فرق معنوى قبل وبعد التجھيز ضد التجعد على قوة الشد مما 

يدل أن لنوع الخامة والنمرة ومعالجة الخامات المختلفة ضد التجعد 

 تأثير على قوة الشد فى اتجاه السداء..لھا 

 
 ( تأثير نوع الخامة والنمرة  على قوة الشد فى إتجاه السداء للكوفرتات المنتجة1شكل )

( أن ھناك فرق معنوى قبل وبعد 1يتضح من الشكل البيانى ). 

 10التجھيز ضد التجعد لكال من الخامات األتية الكتان النقى نمرة 

نمرة  %100بولى استر والصوف  %75: %25والكتان المخلوط 

مما يدل أن لنوع الخامة  12/2نمرة  %100والصوف  24/2

والنمرة والتجھيز ضد التجعد ألنواع الخامات المختلفة لھا تأثير على 

قوة الشد ويتضح ذلك من الشكل البيانى عند المقارنة ما بين العينات 

خدمة فى إنتاج قبل وبعد التجھيز لكل خامة من الخامات المست

 الكوفرتات.
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 (: تأثير نوع الخامة والنمرة  على قوة الشد فى إتجاه اللحمة للكوفرتات المنتجة.6جدول )

 قوة الشد )لحمة( النمرة نوع الخامة

 بعد التجهيز قبل التجهيز

(%100كتان نقى )   10 0.22 ±38 0.06 ±28 

% بولى استر( 75كتان:%25كتان مخلوط )  10 0.14±77 0.45 ±50 

100صوف  % 24/2 0.26 ±45 0.09 ±41 

%100صوف  12/2 0.15 ±46 0.08 ±41 

قيمة   p-value( أن قيمة 6يتضح من النتائج الموضحة بالجدول )

وھذا يعنى أن ھناك تأثير معنوى لتأثير كال  0.05اإلحتمال أقل من 

 من نوع الخامة والنمرة على قوة الشد فى إتجاه اللحمة حيث أن

 10نمرة   %100متوسط  قوة الشد فى اتجاه اللحمة للكتان النقى 

بعد  28بينما كانت القيمة  38الغير مجھز ضد التجعد  كانت 

التجھيز بينما كان متوسط قوة الشد فى اتجاه اللحمھ للكتان المخلوط 

الغير مجھز ضد التجعد كانت 10بولى إستر نمرة  %75كتان:25%

وكان متوسط قوة الشد  فى  50عد التجھيزبينما كانت القيمة ب 77

الغير مجھز ضد التجعد  24/2نمرة  %100اتجاه اللحمة  للصوف 

وكان متوسط قوة الشد  فى اتجاه  41بينما بلغت بعد التجعد  45

 46قبل التجھيز ضد التجعد  12/2نمرة  %100اللحمھ للصوف 

ن قيمة ويتضح من التحليل اإلحصائى أ 41بينما بلغت بعد التجھيز

وھذا يعنى أن ھناك فرق معنوى قبل  وبعد  0.05االحتمال أقل من 

التجھيز ضد التجعد على قوة الشد فى اتجاه اللحمھ مما يدل أن لنوع 

الخامة والنمرة والتجھيز ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على 

 قوة الشد فى اتجاه اللحمھ.

 
 تجھيز ضد التجعد على قوة الشد فى إتجاه اللحمة للكوفرتات المنتجة.(: تأثير نوع الخامة والنمرة وال2شكل )

( أن ھناك فرق معنوى قبل المعاملة 2يتضح من الشكل البيانى )

وبعد المعاملة  ضد التجعد لكال من الخامات األتية الكتان النقى نمرة 

 %100بولى استر والصوف  %75: %25والكتان المخلوط  10

مما يدل أن لنوع الخامة  12/2نمرة  %100والصوف  24/2نمرة 

والنمرة والمعاملة ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على قوة الشد 

فى اتجاه اللحمھ ويتضح ذلك من الشكل البيانى عند المقارنة ما بين 

العينات قبل وبعد المعاملة ضد التجعد لكل خامة من الخامات 

 المستخدمة فى البحث.

 نوع الخامة والنمرة على %اإلستطالة فى إتجاه السداء للكوفرتات المنتجة. (: تأثير7جدول )

 لإلستطاله )س( % النمرة نوع الخامة

 بعد التجهيز قبل التجهيز

 19± 0.09 12± 0.016 10 %100كتان نقى 

 23±0.12 24± 0.36 10 % بولى استر(  75كتان:%25كتان مخلوط )

 25±0.29 29± 0.24 24/2 % 100صوف

 21±0.25 23± 0.14 12/2 %100صوف

قيمة   p-value( أن قيمة 7يتضح من النتائج الموضحة بالجدول )

ر كال وھذا يعنى أن ھناك تأثير معنوى لتأثي 0.05اإلحتمال أقل من 

 ث أنمن نوع الخامة والنمرة على % اإلستطالة فى إتجاه السداء حي

 الغير مجھز 10رة نم  %100متوسط  % اإلستطالة للكتان النقى 

قوة  بعد التجھيز بينما كان متوسط 19بينما كانت القيمة  12كانت 

الغير 10بولى إستر نمرة  %75كتان:%25الشد للكتان المخلوط 

  وكان متوسط 23بينما كانت القيمة بعد التجھيز  24مجھز كانت 

بينما  29الغير مجھز  24/2نمرة  %100% اإلستطالة  للصوف 

 %100وكان متوسط % اإلستطالة للصوف  25تجھيز بلغت بعد ال

ن مويتضح  21بينما بلغت بعد التجھيز 23قبل التجھيز  12/2نمرة 

ن أوھذا يعنى  0.05التحليل اإلحصائى أن قيمة االحتمال أقل من 

لة  ھناك فرق معنوى قبل  وبعد التجھيز ضد التجعد على % اإلستطا

ات عالجة ضد التجعد للخاممما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والم

 المختلفة  تأثير على % اإلستطالة فى اتجاه السداء.

( أن ھناك فرق معنوى قبل التجھيز 3يتضح من الشكل البيانى )

مرة قى نوبعد التجھيز ضد التجعد لكال من الخامات األتية الكتان الن

 %100والصوف  %75: بولى استر  %25والكتان المخلوط  10

مما يدل أن لنوع الخامة  12/2نمرة  %100لصوف وا 24/2نمرة 

والنمرة والتجھيز ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على % 

 اإلستطالة فى اتجاه السداء ويتضح ذلك من الشكل البيانى عند

 اماتالمقارنة ما بين العينات قبل وبعد التجھيز لكل خامة من الخ

 المستخدمة فى البحث.

قيمة   p-value( أن قيمة 8وضحة بالجدول )يتضح من النتائج الم

وھذا يعنى أن ھناك تأثير معنوى لتأثير كال  0.05اإلحتمال أقل من 

من نوع الخامة والنمرة على % اإلستطالة فى إتجاه اللحمھ حيث أن 

الغير مجھز  10نمرة   %100متوسط  % اإلستطالة للكتان النقى 

ھيز بينما كان متوسط % بعد التج 13بينما كانت القيمة  15كانت 

كتان: بولى %25اإلستطالة فى اتجاه اللحمة للكتان المخلوط 
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بينما كانت القيمة بعد  16الغير مجھز كانت 10نمرة  %75إستر

وكان متوسط  % اإلستطالة  فى اتجاه اللحمھ للصوف  23التجھيز

 28بينما بلغت بعد التجھيز 29الغير مجھز  24/2نمرة  100%

نمرة  %100اإلستطالة  فى اتجاه اللحمھ للصوف  وكان متوسط %

ويتضح من  25بينما بلغت بعد التجھيز  26قبل التجھيز  12/2

وھذا يعنى أن  0.05التحليل اإلحصائى أن قيمة االحتمال أقل من 

ھناك فرق معنوى قبل  وبعد التجھيز على % اإلستطالة فى اتجاه 

تجھيز الخامات المختلفة اللحمھ  مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة و

ضد التجعد تأثير على % اإلستطالة فى إتجاه اللحمة.

 
 (: تأثير نوع الخامة والنمرة على % اإلستطالة فى إتجاه السداء للكوفرتات المنتجة.3شكل )

 (: تأثير نوع الخامة والنمرة على % اإلستطالة  فى إتجاه اللحمھ للكوفرتات المنتجة.8جدول ) 

 لإلستطاله )لحمة(% النمرة مةنوع الخا

 بعد التجهيز قبل التجهيز

 13±0.18 15±0.2 10 (%100كتان نقى ) 

 17±0.2 16± 0.16 10 % بولى استر(  75كتان:%25كتان مخلوط )

 28±0.13 29±0.36 24/2 % 100صوف

%100صوف  12/2 0.41±26 0.36±25 

 
 ستطالة فى إتجاه اللحمة للكوفرتات المنتجة.(: تأثير نوع الخامة والنمرة على % اإل4شكل )

( أن ھناك فرق معنوى قبل المعاملة 4يتضح من الشكل البيانى )

والكتان  10وبعد المعاملة لكال من الخامات األتية الكتان النقى نمرة 

 24/2نمرة  %100بولى استر والصوف  %75: %25المخلوط 

امة والنمرة مما يدل أن لنوع الخ 12/2نمرة  %100والصوف 

والتجھيز ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على % اإلستطالة فى 

اتجاه اللحمھ ويتضح ذلك من الشكل البيانى عند المقارنة ما بين 

العينات قبل وبعد التجھيز لكل خامة من الخامات المستخدمة فى 

 إنتاج الكوفرتات.

 تر المربع للكوفرتات المنتجة.(: تأثير نوع الخامة والنمرة  على وزن الم9جدول )

 وزن المتر المربع النمرة نوع الخامة

 بعد التجهيز قبل التجهيز

 250± 0.48 236± 0.68   10 (%100كتان نقى ) 

 288± 1.28 235± 0.94 10 % بولى استر(  75كتان:%25كتان مخلوط )

 372± 0.23 370± 0.25 24/2 % 100صوف

 383± 0.59 375± 0.37 12/2 %100صوف

قيمة   p-value( أن قيمة 9يتضح من النتائج الموضحة بالجدول )

وھذا يعنى أن ھناك تأثير معنوى لتأثير كال  0.05اإلحتمال أقل من 

من نوع الخامة والنمرة والتجھيز ضد التجعد على وزن المتر 

المربع قبل وبعد التجھيز ضد التجعد حيث أن متوسط  وزن المتر 
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 236الغير مجھز  كانت  10نمرة   %100النقى  المربع للكتان

بعد التجھيز بينما كان متوسط وزن المتر  250بينما كانت القيمة 

بعد التجھيز وكان متوسط وزن المتر المربع للكتان  250المربع 

الغير مجھز كانت 10نمرة  %75كتان: بولى إستر %25المخلوط 

متوسط  وزن المتر  وكان 288بينما كانت القيمة بعد التجھيز  235

بينما بلغت  370الغير مجھز  24/2نمرة  %100المربع  للصوف 

وكان متوسط  وزن المتر المربع  للصوف  372بعد التجھيز 

 383بينما بلغت بعد التجھيز  375قبل التجھيز  12/2نمرة  100%

 0.05ويتضح من التحليل اإلحصائى أن قيمة االحتمال أقل من 

فرق معنوى قبل التجھيز وبعد التجھيز ضد وھذا يعنى أن ھناك 

التجعد لوزن المتر المربع مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة 

والمعالجة للخامات المختلفة ضد التجعد تأثير على وزن المتر 

 المربع.

 
 (: تأثير نوع الخامة والنمرة على وزن المتر المربع للكوفرتات المنتجة.5شكل )

( أن ھناك فرق معنوى قبل وبعد 5نى )يتضح من الشكل البيا

والكتان  10التجھيز لكال من الخامات األتية الكتان النقى نمرة 

 24/2نمرة   %100والصوف   %75: بولى استر  %25المخلوط 

مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة  12/2نمرة   %100والصوف 

 والمعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على وزن المتر

المربع ويتضح ذلك من الشكل البيانى عند المقارنة ما بين العينات 

قبل وبعد التجھيز ضد التجعد لكل خامة من الخامات المستخدمة فى 

 البحث.

 (: تأثير نوع الخامة والنمرة على زاوية اإلنفراج للكوفرتات المنتجة.10جدول )

 زاوية اإلنفراج النمرة نوع الخامة

 التجهيز بعد قبل التجهيز

(%100كتان نقى   10 0.26 ±90 0.34±105 

% بولى استر(  75كتان:%25كتان مخلوط )  10 0.21±103 0.51±110 

100صوف  24/2 0.4 ±105 0.44 ±110 

%100صوف  12/2 0.15±130 0.36±108 

 

قيمة   p-value( أن قيمة 10يتضح من النتائج الموضحة بالجدول )

يعنى أن ھناك تأثير معنوى لتأثير كال  وھذا 0.05اإلحتمال أقل من 

من نوع الخامة والنمرة  والتجھيز ضد التجعد على زاوية اإلنفراج 

قبل وبعد المعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة المستخدمة فى 

نمرة   %100البحث حيث أن متوسط زاوية اإلنفراج للكتان النقى 

بعد التجھيز وكان  105بينما كانت القيمة  90الغير مجھز كانت  10

كتان: بولى إستر %25متوسط زاوية اإلنفراج للكتان المخلوط 

بينما كانت القيمة بعد 103الغير مجھز كانت 10نمرة   75%

نمرة  %100وكان متوسط  زاوية اإلنفراج للصوف  110التجھيز 

وكان متوسط   110بينما بلغت بعد التجھيز  105الغير مجھز  24/2

 130قبل التجھيز  12/2نمرة  %100للصوف  زاوية اإلنفراج 

ويتضح من التحليل اإلحصائى أن قيمة  108بينما بلغت بعد التجھيز 

وھذا يعنى أن ھناك فرق معنوى قبل  وبعد  0.05االحتمال أقل من 

التجھيز ضد التجعد على زاوية اإلنفراج مما يدل أن لنوع الخامة 

التجعد تأثير معنوى على والنمرة والمعالجة للخامات المختلفة ضد 

 زاوية اإلنفراج للخامات المختلفة.
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 (: تأثير نوع الخامة والنمرة على زاوية اإلنفراج للكوفرتات المنتجة.6شكل ) 

( أن ھناك فرق معنوى قبل  وبعد 6يتضح من الشكل البيانى )

 10مرة التجھيز ضد التجعد  لكال من الخامات األتية الكتان النقى ن

نمرة  %100والصوف  %75: بولى استر  %25ن المخلوط والكتا

مما يدل أن لنوع الخامة  12/2نمرة  %100والصوف  24/2

 اويةوالنمرة والمعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على ز

ات لعينااإلنفراج ويتضح ذلك من الشكل البيانى عند المقارنة ما بين 

مة امة من الخامات المستخدقبل وبعد المعالجة ضد التجعد  لكل خ

 فى البحث.
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