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  Introductionمقدمة 

ن كاو ون  الزمانمنذ قرت ھرظحرفة ت شاولمفراقمشة أتعتبر

لبسيطة فكانت القطع اا من ھغيرو هألسراو سيالكراھا تغطئة غرض

وتناولت لنسيج  ت اماكيناو تالر اھوظية قبل و(  يد17حرفة )

قمشة ج أنتاالمستخدمة فى المختلفة ت الخاما( ا18دراسة )

لمناسبة بما يتناسب مع ت الخامار اختياايجب  ومتنوعة ت شاولمفرا

م لھاامن ويفة ظلواكذلك ولمحيطة ائة لبين او اخلى للمكاالدالتصميم ا

مة ومقاولتحمل ة اقوولمتانة ت اشاولمفراقمشة أتتوفر فى ا ان جد

ا جدم اھعنصر ت شاولمفراقمشة اتعتبر و حةالر( وا18ك )الحتكاا

لك ذلجمالية بجانب ت الصفاء اضفاواخلى الدالتصميم ل افى مجا

ت شاولمفرافمشة دور اال يقتصر ويفى اداء وظلھا ن يكوان يجب 

لنجھيز ا( يعتبر 19وتناولت دراسة )لجمالية فقط  القيمة اعلى 

يلعب ى لذوالبنائى لألقمشة األساسية للتركيب العناصر احد النھائى ا

يفية إلقمشة ظلووالجمالية اص الخوااما فى تحسين دورا ھ

ات لتجھيزاع انوالكيميائى يعتبر من النھائى التجھيز ت واشاولمفرا

لنھائى التجھيز امنھا وحديثا ت ھرظلتى وايفية ظلوالنھائية ا

مة ويضا لمقاء والماد ارطو ،لتبقيع ايفى لمنع ظلوالكيميائى ا

( 20وتھدف دراسة )لبنفسجية  ق اإلشعة فووالبكتريا ل واالشتعاا

 لتبقيعايفي ضد وظسة بعمل تجھيز نھائي كيميائي ارلداقامت حيث 

نسبة ك الحتكاامة وقاا علي خاصية مھتأثيرح اليضاء لماد ارطو

سة درابعد و (2لبحث )ع اموضوت بع عيناد أرلعدزن  لوالفقد في ا

ت الخامات لعيناامة وتضح قلة مقارات االحصائية  لالختباالنتائج ا

ف ختالالي ابنسب مختلفة ترجع ك لالحتكاالسليلوزية  القطن 

قابلية كل عينة للتجھيز ف ختالاو لبنائي لھاالتركيب اعناصر 

يھتم ھذا  حيث (21)ت ويھدف دراسة لعينااا من ھعن غير لنھائيا

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 ألقمشة 

المنجد لتحسين خصائصھا الشنيل المستخدمة في تطبيقات األثاث 

لتلبي الغرض الوظيفي الذي تم إنتاجھ من أجلھ ويمكن تحسين 

خاصية القابلية لالشتعال عن طريق منع أو تأخير عملية االشتعال 

باستخدام تقنية تمنع االختراق الحراري أو مواد أكثر ثباتًا حراريًا 

الت حيث تم إنتاج ثمانية أقمشة من الشنيل باستخدام ثالث معام

مذكورة سابقاً وعولجت بنفس المادة المقاومة للحريق وتظھر النتائج 

التي توصلنا إليھا أن ھناك عالقة مباشرة بين وزن النسيج وسمكھ 

( 22)وطول الوبرة ومقاومة اللھب لألقمشة المنتجة ودراسة 

يعتبرإختبار القابلية لالشتعال ھو أحد أھم إجراءات االختبار في 

ت ألن لھ آثاًرا حاسمة على السالمة في حالة صناعة المنسوجا

نشوب حريق ولقد تم إثبات إحصائًيا أن السبب الرئيسي للوفيات في 

الحريق يمكن أن يُعزى بشكل مباشر إلى االشتعال العرضي 

للمفروشات والمنسوجات لذلك من المنطقي فقط وضع معايير 
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ة لالشتعال من قبل مناسبة للقابلية لالشتعال ويمكن تحسين أداء القابلي

الشركة المصنعة للنسيج في مرحلة التصميم لضمان بيئة داخلية 

أكثر أمانًا لھذا السبب من المھم جدًا دراسة تأثير بعض عناصر 

ارتفاع الوبرة على خاصية مقاومة  -البناء الھندسية مثل نسج الوبر 

الحريق لألقمشة المخملية إلثرائھا وتحسين خصائصھا أيًضا بحيث 

أقمشة  9تلبي الغرض الوظيفي الذي تم إنتاجھ من أجلھ لذلك أنتجنا 

تمت معالجتھا بنفس المادة المقاومة للحريق ولكنھا تختلف عن 

بعضھا البعض في نسج الوبر وارتفاع الوبر ثم تم اختبار ھذه 

األقمشة لمقاومة الحريق لتحديد القماش الذي يقاوم الحريق بشكل 

ت تصميمام ستلھاإ( 14ى وتناولت دراسة )أكبر من األقمشة األخر

ثة من رولموالزخرفية اضافة للعناصر الفنية يصبح ارس المدامن 

لمصمم ر ابتكااع وابدوافكر ت ان ثباالى اضافة إلمختلفة ر العصوا

لزخرفية ل التحديث لألشكاوالتطوير م واالستلھاالناجح يمكنھ من ا

نتاجھ من ايف ظلفنية لتوارس المختلفة للمدالفنية القيم والمختلفة ا

ت شاولمفراقمشة افي ام مختلفة تصلح لالستخدق بطرت لتصميماا

صت الدراسة إلى أن جميع العينات التي ( لخ23ودراسة )ا ھغيرو

تم إنتاجھا من األثاث والستائر باستخدام منسوجات تيري بتصميمات 

مستوحاة من الطبيعة ومطرزة بالتطريز من نفس لحمة أقمشة تيري 

وتناولت دراسة  قت درجة من القبول والنجاح في ظل المحكمينحق

( فاعلية إستخدام تكنولوجيا المنسوجات الوبرية فى إثراء 13)

المفروشات والستائر بتصميمات نسجية مبتكرة وتوصلت الدراسة 

إلى أن جميع العينات المنتجة ذات التصميمات المستوحاه من 

لحمات الخاصة بالمنسوج الطبيعة والمطرزة بتطريز من نفس ال

( تبين مقاومة 5الوبرى قد حققت درجة قبول ونجاح ودراسة  )

عينات البحث الخام والمطبوعة تقاوم اإلحتكاك بنسب متفاوتة ترجع 

( أولوية العوامل 4إلى التركيب البنائى للعينات وتناولت دراسة )

المؤثرة فى تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة كانت للعوامل 

جمالية يليھا العوامل التكنولوجية ويليھا العوامل اإلنسانية ودراسة ال

مدى فاعلية تحقيق تلك التصميمات للمتطلبات األساسية للمستھلك 

( تحسين الخواص الوظيفية واإلقتصادية ألقمشة 6وتھدف دراسة )

المراتب المنتجة على ماكينات تريكو اللحمة الدائرية الجاكارد 

إمكانية اإلستفادة من الدمج بين فن األويا وفن ( دراسة 3وثبتت )

الكنفاه فى إعداد مجموعة من التصميمات تتسم بالطابع المصرى 

( إلى 8الشعبى على أشكال متنوعة لمفارش األسرة وتھدف دراسة  )

اإلرتقاء بجودة المنتج النسجى )مفارش األسرة ( الذى صمم ونفذ 

لية والشرائية لتلك النوعيات وأنتج فى مصر وبذلم تزيد القيمة الجما

 مع المنافسة العالمية فى السعر. 

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

ت عملياالخيوط الزخرفية والمحورية ومن ي لقصودة االستفاا

ألقمشة والجمالية يفية ظلواص الخوالنھائي لتحسين بعض التجھيز ا

 ئي .لبناالتركيب وا الخيوطف نوع ختالانتيجة ت شاولمفرا

لبحث فى البحث تم صياغھ مشكلة اسة خطة ء دراعلى ضوو 

    ألتية :ت االؤلتساا
ف نوع الخيوط الزخرفية والمحورية على الخواص ختالا -1

 ت المنتجة .شاولمفراألقمشة الجمالية والوظيفية 

تأثير كال من التركيب البنائى والتصميم النسجى ونوع  -2

والوظيفية  الخامة ونمرة الخيوط على الخواص الجمالية

 ألقمشة المفروشات المنتجة.

 -ضد نفاذية الماء   -اإلحتراق لنھائي )ضد التجھيز اتاثير  -3

ا علي خاصية ھتأثيرح اليضاضد نفاذية الماء واإلحتراق( 

اإلحتكاك  –وزن المتر المربع  –قوة الشد واإلستطالة 

ثبات اللون لعينة  –زاوية اإلنفراج  –الرطب  والجاف 

 –زمن اإلحتراق  –نفاذية الماء  –ة التالمس زاوي -الغسيل

 نفاذية الھواء  

 :  Objectiveأهداف الدراسة 

إختالف نوع الخيوط الزخرفية والمحورية  والتصميم سة تاثيردرا

النسجى ونمرة الخيوط على الخواص الجمالية والوظيفية ألقمشة 

د ض  -اإلحتراق لنھائي  )ضد التجھيز المفروشات ودراسة تأثيرا

ضد نفاذية الماء واإلحتراق( على الخواص الوظيفية  -نفاذية الماء 

 لمختلف . البنائي التركيب ت المنتجة ذات اشاولمفراالقمشة 

  Significance :أهمية الدراسة 

ف نوع الخيوط الزخرفية ختالاسة علمية عن تاثير دراتقديم  -1

المتمثل فى نوع الخامة  لبنائي التركيب والمحورية وا

ت المنتجة شاولمفراألقمشة التصميم النسجى ونمرة الخيوط و

ضد   -اإلحتراق يفي )ضد ظلوالنھائي اعلي قابليتھا للتجھيز 

 ضد نفاذية الماء واإلحتراق(  .  -نفاذية الماء 

ضد نفاذية   -اإلحتراق يفي )ضد ظلوالنھائي التجھيز اتأثير   - 2

ا علي ھتأثيرح اليضاضد نفاذية الماء واإلحتراق(  -الماء 

اإلحتكاك  –وزن المتر المربع  –قوة الشد واإلستطالة خاصية 

 -ثبات اللون لعينة الغسيل –زاوية اإلنفراج  –الرطب  والجاف 

 نفاذية الھواء –زمن اإلحتراق  –نفاذية الماء  –زاوية التالمس 

 :  Hypotheseفروض الدراسة   

لبنائي التركيب امل اعوف  نوع الخيوط الزخرفية والمحورية وختالا

نمرة  -التصميم النسجى -لنسجيھ اكيب الترا -)نوع الخامھ   

 الخواص الجمالية والوظيفيةيؤثر علي ت شاولمفراقمشة الخيوط( أل

 لنھائي لھا  .للتجھيز اقابليتھا و

 :Delimitationحدود الدراسة 

الخيوط الزخرفية والمحورية وإختالف عوامل التركيب  -1

صميم النسجى وتأثيرھا على الخواص الجمالية البنائى والت

 والوظيفية ألقمشة المفروشات المنتجة

  -( 11اإلحتراق))ضد إختالف التجھيز النھائى الكيميائى   -2

ضد نفاذية الماء واإلحتراق (  -( 12ضد نفاذية الماء )

 –( 9قوة الشد واإلستطالة )ا علي خاصية ھتأثيرح يضاإل

 –جاف(  -إلحتكاك )رطب ا –(16وزن المتر المربع )

زاوية  –( 10ثبات اللون لعينة الغسيل ) –زاوية اإلنفراج 

 نفاذية الھواء (. –نفاذة الماء  –زمن اإلحتراق  –التالمس 

 :Previous Studiesالدراسات السابقة 

 ت  : شاولمفراقمشھ ا1-1

لى ج االنتاب ابقا السلوت طشاولمفراقمشة تصنيف ايمكن 

(18) 

 Fabrics Woven منسوجة ت شاوقمشة مفرا -

Upholstery 

 Non -Woven غير منسوجة ت شاوقمشة مفرا -

Upholstery Fabrics   

  Knitted Upholstery fabricsت تريكو شاوقمشة مفرا -

 لنھائى التجھيز اعملية 2-1

لنسيج  ابعد عملية ج لمنسوالتي يمر بھا ت العمليااى مجموعة ھ 

لى النھائى التجھيز اعملية ف تھدولطباعة او الصباغة وا

 يفية مثل  ظلواص الخوالعديد من األقمشة ب اكساا

 لنعومة .  ا -

 لتدفئة   ا -

 بنفسجية   ق لفواالشعة امة ومقا -

 ل .  الشتعاامة ومقا -

 خ . التساامة ومقا -

 ء  لماوائل السود ارط -

:فيقصد بھ   Water Proof ءلماالتجھيز ضد امصطلح 
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ئل النسيج غير منفذ للسواتم بھا جعل سطح لتي يالمعالجة ا

 ( . 7لسطح بفيلم متصل )الك بتغطية ذو ء ،لمار   البخاو

 : Novelty and specially yarnsالخيوط الزخرفية 

تنتج ھذه الخيوط على ماكينات زوى مزودة بأجھزة تعطى 

إختالفات فى الشد ونسب السحب فى الخيوط الفردية المكونھ 

مح بتكوين العراوى أو لولبيات كما يمكن للخيط بحيث تس

 (1إضافة شعيرات أو قشور لونية للخيط أثناء زويھ )

 : Set textured yarnsالخيوط المحورة 

وتستخدم فى خيوط البولى إستر وتستعمل فى كل من النسيج 

والتريكو وتتميز بتضخمھا وإمكانية إمتدادھا )إمتطاطھا( 

 (.1اإلمتداد المريح لإلرتداء )

 :Experimental Work ةالعملي الدراسة

 ت:لخاماا

 علي : ت عتمداصفة القطن بمواخامة ام  ستخداتم 

يؤثر علي قابلية لخيوط الزخرفية والمحورية ف نوع اختالإ -

 لنھائي . األقمشة للتجھيز ا

والتصميم النسجى لنسجي التركيب ف نوع الخامة واختالإ - 

 لنھائي . األقمشة للتجھيز ايؤثر علي قابلية 

يؤثر على الخواص الوظيفية لنھائي التجھيز ف اختالإ - 

 ألقمشة المفروشات محل البحث. 

 دمة فى التجهيز النهاائى ألقمشة المفروشاتالمعالجات المستخ

 Stainالمواصفة القياسية للمعالجة ضد نفاذية الماء   -

Repeiient (12) 

 Foloro Carbonالمكون الفعال 

 جم/لتر70التركيز على المفروشات التنجيد: 

 درجة مئوى 180درجة الحرارة:

 م/دقيقة40السرعة:

 ثانية 30الزمن:

 Fire Retard (11)معالجة ضد الحريقالمواصفة القياسية لل-

:Nano DC FRCO:500 جم /لتر 

Silicon::20 جم / لتر 

PH:4 

Wetting:29/لتر 

 درجة مئوى / دقيقة 120التجفيف:

 درجة مئوى /دقيقة 180التحميص: 

P.K:80%  

 أنواع التصميمات النسجية -

 –شبيكة تقليدية  –تم إستخدام التصميمات النسجية األتية )نقشة 

 مبرد مكسور( –أطلس  – 1/1ة ساد

 لبحث :ع اموضوت لتنفيذية للعينااصفة الموا(: 1جدول )

 سولزر نوع البرسل

 1 عدد العروض

 باب 2281 العرض الواحد

عدد أبواب المشط للعرض 

 الواحد

 فتلة 2281

 فتلة 4562 إجمالى فتل السداء

 فتلة 2281 عدد فتل المطواة الواحدة 

 ر دوبىرابي 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

 

 (:المواصفة التنفيذية للقى للعينات موضوع البحث:3جدول )

 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

 سمx 1باب  8.27 سمx 1باب عدة المشط 

 تحبيس 2للبرسل  2البحر  12 عدد الدرأت

 (: تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي قوة الشد فى إتجاه السداء واللحمة.4جدول )

 المعالجة

 

نوع  نوع الخامة

 الخيوط

 قوة الشد النمرة

 لحمة سداء    

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

70.0 

69.6 

81.7 

89.0 

77.0 

60.0 

44.1 

39.1 

50.0 

45.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100 قطن

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

85.0* 

79.0* 

*73.1 

*77.0 

*69.7 

46.2* 

42.1* 

39.1 

*49.0 

*38.9 
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 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد اإلحتراق

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

77.9* 

*65.0 

*60.0 

*78.0 

*64.0 

38.0* 

*40.0 

*35.1 

*55.0 

*40.0 

ضد نفاذية الماء 

 واإلحتراق

 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

*79.0 

*47.9 

*70.0 

*77.0 

*70.0 

*40.0 

*35.9 

*36.0 

50.0 

*38.0 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05مستوى معنوية داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند 

  t-teest One way Anova( بإجراء إختبار 4يتضح من جدول )

t-test  عند المقارنة بين عينات الكنترول ومعالجة العينات ضد

نفاذية الماء إلختبار قوة الشد فى إتجاه السداء وجود فروق معنوى 

للعينات المعاملة ضد نفاذية الماء لقوة الشد فى إتجاه السداء عند 

ويمكن ترتيب العينات المعاملة ضد نفاذية  0.05ستوى معنوية م

ألقمشة الماء  حيث كانت أعلى قيمة لقوة الشد فى إتجاه السداء 

يليھا المفروشات  30/2% الزخرفية نمره 100المفروشات القطن 

%  100يليھا القطن  24/2%  الزخرفية نمره 100القطن 

وأقلھا  10لزخرفية  نمره %  ا100ثم القطن  24/1الزخرفية  نمرة 

%  30% :بولى إستر 70قيمة كانت ألقمشة المفروشات القطن

ووجود فروق معنوية لقوة الشد في إتجاه  24/1المحورية  نمره

اللحمة حيث بلغت أعلى قيمة لقوة الشد في إتجاه اللحمھ للعينات 

% 100المعاملة ضد نفاذية الماء ألقمشة المفروشات القطن 

وبلفت أقل قيمة ألقمشة المفروشات  24/1ره الزخرفية نم

أن  t-teestبإجراء إختبار و 24/1% المحورية  نمره 70القطن

قيمة العينات المعاملة ضد اإلحتراق  كانت لھا معنوية وذلك 

بالمقارنة بالعينات الغيرمعاملة إلختبار قوة الشد فى اتجاه السداء 

لقطن الزخرفية نمرة وحيث كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من ا

ثم  30/2ثم الزخرفية نمرة  24/2يليھا الزخرفية نمرة  24/1

وكانت أقل قيمة بمعنوية 10ثم الزخرفية  نمرة  /24الزخرفى نمرة 

بينما كانت أعلى قيمة معنوية  24/1% المحورى نمرة 70للقطن 

% الزخرفية  100لقوة الشد فى إتجاه اللحمھ للمفروشات القطن 

ويليھا تساوت القيمة ألقمشة المفروشات الزخرفية نمره  24/1نمرة 

وكانت  30/2ثم يليھ الزخرفية نمره  24/1والمحورية نمره  24/2

وبإجراء 10أقل قيمة بمعنوية ألقمشة المفروشات الزخرفية نمره 

أن قيمة العينات المعاملة ضد نفاذية الماء واإلحتراق   t-testإختبار 

المقارنة بالعينات الغير معاملة إلختبار قوة كانت لھا معنوية وذلك ب

وحيث كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من الشد فى اتجاه السداء 

ثم الزخرفية  24/1يليھا الزخرفية نمرة  30/2القطن الزخرفية نمرة 

وتساوت القيمة لكال من  24/1ثم الزخرفية نمرة  30/2نمرة 

وكانت أقل قيمة  24/1% محورية نمره 70والقطن  10الزخرفية 

بينما  24/2بمعنوية ألقمشة المفروشات القطن  الزخرفية  نمرة 

كانت أعلى قيمة معنوية لقوة الشد فى إتجاه اللحمھ للمفروشات 

ويليھا  قيمة للمفروشات  24/1% الزخرفية نمرة 100القطن 

وكانت أقل قيمة بمعنوية  24/1ثم المحورية  30/2الزخرفية 

 .10ات الزخرفية نمره ألقمشة المفروش

 
 تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي قوة الشد فى إتجاه السداء واللحمة( 1شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيز النھائى ألقمشة 1يتضح من الشكل )

مما يدل على  واللحمة السداءالمفروشات علي قوة الشد فى إتجاه 

لمختلفة ضد نفاذية الماء وضد كفاءة إستخدام التجھيزات النھائية ا

اإلحتراق وضد نفاذية الماء واإلحتراق على تحسين قوة الشد فى 

إتجاه السداء واللحمة ألقمشة المفروشات المصنعة من الخيوط 

 المحورية والخيوط الزخرفية. 
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 ( تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي % اإلنكماش فى إتجاه السداء واللحمھ5جدول )

 المعالجة

 

نوع  نوع الخامة

 الخيوط

 % اإلنكماش النمرة

 لحمة سداء

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

12.6 

12.1 

12.6 

14.0 

11.0 

21.0 

18.1 

19.0 

18.0 

23.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

24.0* 

13.9* 

*12.0 

*16.0 

*17.0 

26.1* 

18.8* 

*15.9 

18.0 

23.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد اإلحتراق 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

12.0* 

*16.0 

*11.0 

*16.0 

*10.0 

18.0* 

*16.0 

*16.9 

18.0 

*32.0 

ضد نفاذية الماء 

 واإلحتراق 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

12.9 

*9.0 

*11.0 

*15.0 

*10.0 

*18.1 

*17.0 

*17.1 

18.0 

*33.0 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-test( بإجراء إختبار 5يتضح من جدول )

المعاملة ضد نفاذية الماء كانت لھا معنوية إلختبار نسبة اإلنكماش 

وذلك بالمقارنھ بالعينات الغير معاملة حيث كانت فى اتجاه السداء 

يليھا  30/2أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من القطن الزخرفى لنمرة 

ثم الزخرفى لنمرة  24/1ثم الزخرفى لنمرة  24/1المحورى  لنمرة 

% 100وكانت أقل قيمة بمعنوية ألقمشة المفروشات القطن  24/2

لنسبة اإلنكماش فى اتجاه  بينما كانت المعنوية 10زخرفى لنمرة 

يليھا  30/2% زخرفى لنمرة 100اللحمھ كانت أكبر قيمة للقطن 

وكانت أقل قيمة معنوية للقطن  24/2% زخرفى لنمرة 100القطن 

أن قيمة  t-teest،وبإجراء إختبار 10% لنمرة 100الزخرفى 

العينات المعاملة ضد اإلحتراق  كانت لھا معنوية وذلك بالمقارنة 

نات الغير معاملة إلختبار % اإلنكماش فى اتجاه السداء وحيث بالعي

كانت أكبر نتيجة تساوت لقيمة المفروشات من القطن الزخرفى 

ثم  30/2ثم الزخرفى لنمرة  24/1الزخرفى لنمرة   24/2لنمرة 

وكانت أقل قيمة بمعنوية ألقمشة المفروشات  10الزخرفى لنمرة 

نما كانت أعلى قيمة معنوية بي 24/1% محورية  لنمرة 70القطن 

% محورى  70% اإلنكماش فى إتجاه اللحمھ للمفروشات القطن 

ويليھا تساوت القيمة ألقمشة المفروشات الزخرفية نمره  24/1لنمرة 

ثم يليھ المفروشات الزخرفية لنمره  30/2والزخرفية نمره  24/1

 24/2وكانت أقل قيمة بمعنوية للمفروشات الزخرفية نمره  10

أن قيمة العينات المعاملة ضد نفاذية الماء  t-teestبإجراء إختبار و

واإلحتراق كانت لھا معنوية % اإلنكماش  فى اتجاه السداء حيث 

 24/1كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من القطن الزخرفى لنمرة 

ثم المفروشات المحورية   10يليھا المفروشات الزخرفية لنمرة 

وكانت أقل قيمة بمعنوية  24/1رفية  لنمرة ثم الزخ 24/1لنمرة 

بينما كانت أعلى قيمة  24/2للمفروشات القطن الزخرفية لنمرة 

بمعنوية % اإلنكماش فى اتجاه اللحمھ للمفروشات القطن المحورية 

ثم الزخرفية  30/2يليھا الزخرفية نمرة  24/1%  قطن نمرة 70

يليھا  10ة لنمره وكانت أقل قيمة بمعنوية لكال من الزخرفي 24/1

 .24/2المفروشات الزخرفية لنمرة 

 
 % اإلنكماش في إتجاه السداء واللحمھ. تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي( 2شكل )

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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( فاعلية إستخدام التجھيزات النھائية المختلفة 2يتضح من الشكل )

ا مم السداء واللحمة إتجاهألقمشة المفروشات علي % اإلنكماش فى 

يدل على كفاءة إستخدام التجھيزات النھائية المختلفة ضد نفاذية الماء 

وضد اإلحتراق وضد نفاذية الماء واإلحتراق على تحسين % 

اإلنكماش ألقمشة المفروشات المصنعة من الخيوط المحورية 

 والخيوط الزخرفية. 

 

 طب والجاف( تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي اإلحتكاك الر6جدول )

نوع  نوع الخامة المعالجة

 الخيوط

 اإلحتكاك النمرة

 رطب جاف

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

4.0 

3.9 

3.9 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.1 

4.0 

4.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

4.0 

4.0 

3.9 

4.0 

4.0 

4.0 

*3.1 

4.0 

4.0 

3.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء واإلحتراق

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

3.9 

4.1 

4.2 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

ط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو ملحوظة: المتوس

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-teest( بإجراء إختبار 6يتضح من جدول )

المعاملة ضد نفاذية الماء كانت لھا معنوية  بالمقارنة بالعينات الغير 

أكبر نتيجة لقيمة  معاملة إلختبار اإلحتكاك الرطب حيث كانت

بينما ال توجد معنوية   24/2المفروشات من القطن الزخرفى نمرة 

لباقى العينات المعاملة والغير معاملة ضد نفاية الماء لالحتكاك سواء 

أن قيمة  t-testكان االحتكاك جاف أو رطب ، وبإجراء إختبار 

عنوية العينات المعاملة ضد نفاذية الماء واإلحتراق ال يوجد فروق م

بين العينات المعاملة ضد نفاذية الماء واإلحتراق  للمفروشات 

المختلفة وبين العينات الغير معاملة وبين اختبار اإلحتكاك سواء كان 

رطب أو جاف وذلك يدل على أن المفروشات المختلفة بمعالجتھا 

ضد نفاذية الماء واإلحتراق ال تؤثرعلى اإلحتكاك الرطب والجاف 

وشات المنتجة مما يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام ألقمشة المفر

 المعالجات المختلفة ألقمشة المفروشات المنتجة.

 
 ( تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي اإلحتكاك الرطب والجاف.3شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيزات النھائية ألقمشة 3من الشكل ) يتضح

المفروشات  ألقمشةوالجاف  المفروشات تحسين اإلحتكاك الرطب

مما يدل على كفاءة إستخدام المعالجات المختلفة ضد نفاذية  المنتجة

الماء وضد اإلحتراق وضد نفاذية الماء واإلحتراق على تحسين 

اإلحتكاك الرطب والجاف ألقمشة المفروشات المصنعة من الخيوط 

 المحورية والخيوط الزخرفية 
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 ئى ألقمشة المفروشات علي ثبات اللون لعينة الغسيل( تأثيرالتجهيز النهائ7) جدول

 الغسيل النمرة نوع الخيوط نوع الخامة المعالجة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

4.1 

4.0 

3.9 

4.0 

4.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

4.0 

4.0 

4.1 

4.0 

4.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ماء واإلحتراقضد نفاذية ال

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

4.0 

4.0 

3.9 

4.0 

4.0 

ذو  ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-teest( بإجراء إختبار 7يتضح من جدول )

المعالجة ضد نفاذية الماء والغير معاملة  كانت غير معنوية إلختبار 

ثبات اللون لعينة الغسيل حيث أن العينات المعالجة ضد نفاذية الماء 

معالجة المستخدمة ال تتأثر بثبات اللون لعينة الغسيل والعينات الغير 

أن قيمة العينات المعاملة ضد نفاذية الماء  t-testوبإجراء إختبار 

واإلحتراق ال يوجد فروق معنوية بين العينات المعاملة ضد نفاذية 

الماء واإلحتراق للمفروشات المختلفة المنتجة وبين العينات الغير 

ثبات اللون لعينة الغسيل وذلك يدل على أن معاملة وبين اختبار 

المعالجات المختلفة ألقمشة المفروشات المنتجة ال تؤثر على ثبات 

اللون لعينة الغسيل مما يدل على كفاءة إستخدام المعالجات المختلفة 

 ألقمشة المفروشات المنتجة تحت الدراسة

 

 
 

 بات اللون لعينة الغسيل( تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات على ث4شكل)

( فاعلية إستخدام المعالجات المختلفة ألقمشة 4يتضح من الشكل )

مما يدل على  المفروشات علي تحسين ثبات اللون لعينة الغسيل

كفاءة إستخدام المعالجات المختلفة ضد نفاذية الماء وضد اإلحتراق 

غسيل وضد نفاذية الماء واإلحتراق على تحسين ثبات اللون لعينة ال

يوط المحورية والخيوط ألقمشة المفروشات المصنعة من الخ

 الزخرفية. 

 ( تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي وزن المتر المربع8جدول )

 وزن المتر المربع النمرة نوع الخيوط نوع الخامة المعالجة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

281.9 

235.1 

236.9 

245.0 

193.0 
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 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

380.0* 

330.2* 

*327.2 

*255.0 

*256.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد اإلحتراق 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 رفىزخ

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

382.0* 

*335.2 

*328.9 

*259.0 

*258.0 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-teest( بإجراء إختبار 8يتضح من جدول )

ية الماء كانت لھا معنوية إلختبار وزن المتر المعاملة ضد نفاذ

المربع  حيث كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من القطن 

%  70يليھا المفروشات المحورية القطن  30/2الزخرفية نمرة 

 24/2ثم الزخرفية نمرة  24/1ثم الزخرفية نمرة  24/1نمرة 

ة نمرة % الزخرفي100وكانت أقل قيمة بمعنوية للمفروشات القطن 

وذلك لتغلغل المادة المستخدمة ضد نفاذية الماء بين فراغات 10

أن قيمة العينات المعاملة  t-teestالنسيج وبإجراء إختبار 

ضداإلحتراق كانت لھا معنوية وذلك بالمقارنة بالعينات الغير معاملة 

إلختبار وزن المتر المربع حيث كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات 

ثم  24/2يليھا الزخرفية نمرة  30/2زخرفية نمرة من القطن ال

ثم المحورية نمرة  /24ثم الزخرفية نمرة  24/1الزخرفية نمرة 

 10وكانت أقل قيمة بمعنوية للمفروشات الزخرفية نمره  24/2

وذلك لتغلغل المواد المستخدمة للمعالجات المختلفة بين فراغات 

 النسيج للمفروشات المنتجة.

  
 .وزن المتر المربعير التجهيز النهائى ألقمشة المفروشات علي تأث( 5شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيز النھائى ألقمشة 5يتضح من الشكل )

مما يدل على كفاءة إستخدام المفروشات علي وزن المتر المربع 

اإلحتراق وضد نفاذية  وضدالمعالجات المختلفة ضد نفاذية الماء 

ألقمشة  المربعوزيادة وزن المتر الماء واإلحتراق على تحسين 

 يوط المحورية والخيوط الزخرفية. المفروشات المصنعة من الخ

 

 النهائى ألقمشة المفروشات علي زاوية اإلنفراج. التجھيز( تأثير 9جدول )

 زاوية اإلنفراج النمرة نوع الخيوط نوع الخامة المعالجة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

105.0 

100.0 

110.1 

107.0 

112.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

116.9* 

113.0* 

*118.1 

*116.0 

120.0 
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 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد اإلحتراق 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

116.0* 

*109.9 

*116.9 

*115.0 

*116.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء واإلحتراق 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 فىزخر

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

*118.1 

*115.1 

*118.9 

*117.0 

*122.0 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-test( بإجراء إختبار 9يتضح من جدول )

كانت لھا معنوية إلختبار زاوية اإلنفراج   المعاملة ضد نفاذية الماء

حيث زادت زاوية اإلنفراج وذلك لتغلغل المادة المستخدمة ضد 

نفاذية الماء بين فراغات النسيج وذلك بالمقارنة بالعينات الغير 

% 70معاملة حيث كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من القطن 

ثم الزخرفية نمرة  10يليھا الزخرفية نمرة  24/1المحورية  نمرة 

وكانت أقل قيمة بمعنوية للمفروشات  30/2ثم الزخرفية نمرة  24/1

أن  t-testبإجراء إختبار و 24/2% الزخرفية نمرة 100القطن 

قيمة العينات المعاملة ضد اإلحتراق  كانت لھا معنوية وذلك 

بالمقارنة بالعينات الغير معاملة إلختبار زاوية اإلنفراج حيث كانت 

ر نتيجة لتساوى قيمة المفروشات  لكال من  المفروشات الزخرفية أكب

 30/2ويليھ تساوى القيمة لكال من الزخرفية نمرة  24/2، 10نمرة  

وكانت أقل قيمة 24/1ثم الزخرفية نمرة  24/1والمحورية نمرة 

وبإجراء إختبار  24/2بمعنوية ألقمشة المفروشات الزخرفىية نمره 

t-teest نات المعاملة ضد نفاذية الماء واإلحتراق كانت أن قيمة العي

لھا معنوية  لزاوية االنفراج  حيث كانت أكبر نتيجة بمعنوية  لقيمة 

يليھا الزخرفى لنمرة  24/1المفروشات من القطن المحورى  لنمرة 

وكانت أقل  24/1ثم الزخرفى لنمرة  30/2ثم الزخرفى  لنمرة  10

مما يدل على كفاءة  24/2ة قيمة بمعنوية للقطن الزخرفى لنمر

إستخدام المعالجات المختلفة للمفروشات المنتجة وتغلغلھا داخل 

 النسيج.

 
 زاوية اإلنفراج.النهائى ألقمشة المفروشات على  تأثيرالتجهيز(  6شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيز النھائى ألقمشة 6) الشكليتضح من 

ى كفاءة إستخدام مما يدل عل المفروشات على زاوية اإلنفراج

المعالجات المختلفة ضد نفاذية الماء وضد اإلحتراق وضد نفاذية 

الماء واإلحتراق على تحسين زاوية اإلنفراج ألقمشة المفروشات 

 المصنعة من الخيوط المحورية والخيوط الزخرفية. 

 على خاصية نفاذية الماء. ( تأثير التجهيز النهائئى ألقمشة المفروشات10جدول )

نوع  نوع الخامة عالجةالم

 الخيوط

 نفاية الھواء النمرة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ية الماءضد نفاذ

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

1.1 

1.2 

1.4 

1.2 

1.2. 
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 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء واإلحتراق

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

1.2 

1.4 

*1.5 

*1.8 

1.2. 

 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05مستوى معنوية داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند 

كانت أقل قيمة   t-test( بإجراء إختبار  10يتضح من جدول ) 

لنفاذية الماء للعينات المعاملة ضد نفاذية الماء بفروق غير معنويھ 

يليھا  30/2 –زخرفى  -% 100 بينھا وبين العينات الكنترول للقطن

 /1% زخرفى100قطن و 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

وأعالھا نفاذية للماء للمفروشات  1/24ي  %  محور70وقطن24

أن قيمة  t-testوبإجراء إختبار  ،10%  زخرفى نمره 100القطن 

العينات المعاملة ضد نفاذية الماء واإلحتراق كانت لھا معنوية 

الختبار نفاذية الماء واإلحتراق حيث كانت أكبر نتيجة لخاصية ضد 

ن القطن الزخرفى لنمرة نفاذية الماء واإلحتراق لقيمة المفروشات م

وذلك لكفاءة  10يليھا  بمعنوية للقطن الزخرفى نمرة  24/1

 المعالجات المستخدمة ألقمشة المفروشات المنتجة.

 
 علي خاصية نفاذية الماء.النهائى ألقمشة المفروشات  تأثيرالتجهيز( 7شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيز النھائى ألقمشة 7يتضح من الشكل )

مما يدل على كفاءة شات علي تحسين خاصية نفاذية الماء المفرو

إستخدام المعالجة ضد نفاذية الماء وضد نفاذية الماء واإلحتراق على 

تحسين الخواص الوظيفية لألقمشة المفروشات المصنعة من الخيوط 

 المحورية والخيوط الزخرفية. 

 

 اصية زاوية التالمسعلى ختأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات ( 11جدول )

 نفاية الھواء النمرة نوع الخيوط نوع الخامة المعالجة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد نفاذية الماء

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

143.7* 

144.2* 

*141.5 

*146.4 

*144.2 

ضد نفاذية الماء 

 حتراقواإل

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

*136.4 

134.6 

*137.5 

*146.1 

*139.1 

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية وجود فرق ذو ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على 
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أن قيمة العينات  t-teest( بإجراء إختبار 11يتضح من جدول )

المعاملة ضد نفاذية الماء كانت لھا معنوية إلختبار زاوية التالمس 

وذلك بالمقارنة بالعينات الغير معاملة حيث كانت أكبر قيمة 

وتساوت القيمة  24/1% الزخرفية نمرة 100 للمفروشات القطن

 24/1والقطن المحورية  24/2لزاوية التالمس للقطن الزخرفية 

% 100وكانت أقل قيمة بمعنوية للقطن   30/2يليھا الزخرفية نمرة 

أن قيمة العينات المعاملة  t-test،وبإجراء إختبار 10الزخرفية نمرة 

نوية لزاوية التالمس حيث ضد نفاذية الماء واإلحتراق كانت لھا مع

 24/1كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من القطن الزخرفية نمرة 

وكانت أقل قيمة  10ثم الزخرفية نمرة  24/1يليھا المحورية نمرة 

وذلك لكفاءة  2 /24بمعنوية للمفروشات القطن الزخرفية نمرة 

 المعالجات المستخدمة ألقمشة المفروشات المنتجة.

 
 

 علي خاصية زاوية التالمس.النهائى ألقمشة المفروشات  تأثيرالتجهيز  (8شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيز النھائى ألقمشة 8يتضح من الشكل )

مما يدل على كفاءة إستخدام  التالمسالمفروشات علي تحسين زاوية 

المعالجات المختلفة ضد نفاذية الماء وضد نفاذية الماء واإلحتراق 

واص الوظيفية لألقمشة المفروشات المصنعة من على تحسين الخ

 الخيوط المحورية والخيوط الزخرفية. 

 

 النهائى ألقمشة المفروشات علي زمن اإلحتراق تأثيرالتجھيز( 12جدول )

 نفاية الھواء النمرة نوع الخيوط نوع الخامة المعالجة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100 قطن

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

19.6 

19.5 

19.7 

19.7 

19.6 

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن  ضد اإلحتراق

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  - %70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

21.8* 

*23.5 

*24.3 

*32.1 

*33.9 

ضد نفاذية الماء 

 واإلحتراق

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 رفىزخ

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

*23.8 

*25.4 

*25.8 

*31.1 

*23.8 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-test( بإجراء إختبار 12يتضح من جدول )

كانت لھا معنوية وذلك بالمقارنة بالعينات  المعاملة ضد اإلحتراق 

الغير معاملة إلختبار زمن اإلحتراق حيث كانت أكبر قيمة لزمن 

 24/1% المحورية نمرة70اإلحتراق  لقيمة المفروشات من القطن 

ثم الزخرفية نمرة  10ثم الزخرفية نمرة  24/1يليھا الزخرفية نمرة 

وية للمفروشات وكانت أقل قيمة لزمن اإلحتراق بمعن 24/2

أن قيمة العينات  t-test،وبإجراء إختبار 30/2الزخرفية نمره 

المعاملة ضد نفاذية الماء واإلحتراق كانت لھا معنوية الختبار زمن 

االحتراق حيث كانت أكبر نتيجة  بمعنوية لزمن اإلحتراق لقيمة 

يليھا الزخرفية نمرة  24/1المفروشات من القطن الزخرفية نمرة 

وكانت أقل قيمة بمعنوية  لزمن  24/1الزخرفية نمرة ثم  10

والقطن 2 /30اإلحتراق تساوى القيمة للقطن الزخرفى لنمرة 

وذلك يدل على كفاءة إستخدام المعالجات  24/1المحورى نمرة 

 المختلفة ألقمشة المفروشات المنتجة .
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 اإلحتراق.علي خاصية زمن  النهائى ألقمشة المفروشات تأثيرالتجهيز( 9شكل )

( فاعلية إستخدام التجھيز النھائى ضد اإلحتراق 9يتضح من الشكل )

وضد نفاذية الماء واإلحتراق ألقمشة المفروشات علي منع اإلحتراق 

مما يدل على كفاءة إستخدام المعالجة  ألقمشة المفروشات المنتجة

ضد اإلحتراق على تحسين الخواص الوظيفية لألقمشة المفروشات 

 من الخيوط المحورية والخيوط الزخرفية. المصنعة 

 

 النهائى ألقمشة المفروشات على خاصية نفاذية الهواء تأثيرالتجھيز( 13جدول )

نوع  نوع الخامة المعالجة

 الخيوط

 نفاية الھواء النمرة

 

 الكنترول

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -رفى زخ -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

35.2 

22.0 

36.5 

28.1 

50.6 

ضد نفاذية الماء 

 واإلحتراق

 30/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 24/2 -زخرفى  -% 100قطن 

 10 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -زخرفى  -% 100قطن 

 1/24 -محوري  -% 70قطن

 رفىزخ

 زخرفى

 زخرفى

 زخرفى

 محوري

30/2 

24/2 

10 

24/1 

24/1 

*35.6 

*16.76 

*56.8 

*22.5 

*65.1 

ملحوظة: المتوسط المتبوع بنجمھ )*( داللة على وجود فرق ذو 

 0.05داللة إحصائية بيھ وبين الكنترول عند مستوى معنوية 

أن قيمة العينات  t-test( بإجراء إختبار 13يتضح من جدول )

ضد نفاذية الماء واإلحتراق كانت لھا معنوية الختبار نفاذية  المعاملة

الھواء حيث كانت أكبر نتيجة لقيمة المفروشات من القطن المحورى  

 30/2ثم الزخرفى لنمرة  10يليھا الزخرفى لنمرة  24/1لنمرة 

بينما كانت  24/1وكانت أقل قيمة بمعنوية للقطن الزخرفى لنمرة 

وذلك يدل على  24/2ية الھواء للزخرفى أقل قيمة بمعنوية لنفاذ

 كغاءة إستخدام المعالجات المختلفة للمفروشات المنتجة. 

 
 علي خاصية نفاذية الهواء. تأثيرالتجهيز النهائى ألقمشة المفروشات( 10شكل )
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( فاعلية إستخدام المعالجات المختلفة ألقمشة 10يتضح من الشكل )

دل على كفاءة إستخدام مما ي المفروشات علي نفاذية الھواء

المعالجات المختلفة ضد نفاذية الماء واإلحتراق على تحسين 

الخواص الوظيفية لنفاذية الھواء ألقمشة المفروشات المصنعة من 

 الخيوط المحورية والخيوط الزخرفية. 

 Conclusion: اإلستنتاج

ألقمشة المفروشات يفى ظلوالنھائي التجھيز أن ايتضح بق مما س

ة من الخيوط الزخرفية والمحورية لخامات القطن بتصميمات المنتج

ضد نفاذية  –ضد اإلحتراق  –نفاذية الماء ضد مختلفة والمعاملة ) 

الماء واإلحتراق( تحسن من الخواص الوظيفية ألقمشة المفروشات 

 –نفاذية الھواء  –المختلفة المنتجة والمتمثلة في )وزن المتر المربع 

 –زاوية اإلنفراج  –زاوية التالمس  –اإلحتراق  زمن –نفاذية الماء 

قوة الشد و% اإلنكماش حيث كانت النتائج  –اإلحتكاك  –الغسيل 

الخواص المختلفة ألقمشة المفروشات علي بعد التجھيز أفضل 

 المنتجة .

  Recommendationsالتوصيات 

وصي لتطبيقية ياسة رالداو ليھاالتوصل التي تم النتائج اعلي ء بنا 

 لبحث باالتي :    ا

لنھائي ألقمشة التجھيز العمل علي انحو ه  التجاورة اضر -

 يفية .ظلواصھا التحسين خومفروشات لا

ف نوع الخامة ونوع الخيوط الزخرفية ختالامية تأثير أھ - 

 لنھائي . األقمشة للتجھيز اعلي قابلية والمحورية والتصميم النسجى

لفة لھا تأثير أفضل على الخواص التجھيزات النھائية المختسة درا -

 الوظيفية ألقمشة المفروشات المنتجة .

دراسة التصميمات النسجية المختلفة لھ تأثير على الخواص  -

 الجمالية ألقمشة المفروشات المنتجة.
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