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فالطفل  مصاب ،مراحل حياة االنسان المرحلة الطفولة وخاصة من أطفال ذوي االعاقة الذهنية تعتبر من أهم 

ديد لطفل للععرض اهو األساس الذي نهدف اليه ونوجه االهتمام نحوه ، فهو الثمرة التي يجنيها المجتمع ، فيت

لحساسية امراض من مشاكل وخاصة المشاكل الجلدية ،  فأغلب المشاكل الجلدية في سن الطفولة تنتج اما من أ

تر قد لق والتول القجلديه أو البكتيرية ، ويحدث للطفل ايضا االضطرابات النفسية مثالجلدية من االلتهابات ال

هنية ، ت الذتبدو على شكل حساسية جلدية . فيجب االهتمام باألقمشة المستخدمة في المالبس ذوي االعاقا

جميع بويجب أن يتوفر فيها جميع المواصفات لكي تناسب االستخدام النهائي ، مع مراعات االلتزام 

ه المناسب حديثةالمواصفات المطلوبة لتحقق للمستخدميها متطلبات الراحة وذلك عن طريق استخدام الخامات ال

لية على العا التي تمتاز بعدة من الخصائص فيجب أن تكون لهاالقدرة على نفاذية العالية للهواء والقدرة

خواص ب امبو ت. تتمتع ألياف المودال والبامتصاص الرطوبة  ونعومة الملمس و مقاومة للبكتريا والفطريا

يه ستخدممتعدده فهي الخامات تحويلية سيلولوزيه ، المناسبة المتصاص الماء والجفاف بسرعه ليكون م

قارنته ماء وعند للهو يتمتعون بالراحة ، وتمتاز بانها لينة ونعومة السطح ، وخفيف الوزن ، و لها نفاذية عالية

ملي علينا ، مما ي خيرهام بهذه الخامات السيلولوزية الحديثة في االستخدام في االونه االبالقطن .    يزداد اهتم

ب وأنس ضرورة تطوير ورفع كفاءة أداء هذه االقمشة من المالبس ، من حيث اسخدام أنسب تركيب بنائي

ن ستخدام ما ندرة: مشكلة البحثالخلطات للوصول بها الى أعلى مستويات الجوده التي تحقق فاعليتها.   

ات إلعاقخامتين المودال والبامبو في صناعة أقمشة التي تصلح الستخدامها في صناعة المالبس لذوي ا

ى تحديد جة الالذهنية، بالرغم من توافر خصائصها المميزه للخامات ومناسبه لألداء الوظيفي. وكذلك الحا

ف هدة.    لذهنيامها في مالبس ذوي اإلعاقات بعض المعايير الفسيولوجية إلنتاج األقمشة التي تصلح الستخدا

ق بحث تحق ألداءاالى انتاج المحلي ألقمشة تصلح الستخدامها في مالبس ذي اإلعاقات الذهنية عالية   البحث:

 خالل خواص الراحة مع الحفاظ على المستوى خواص الحماية والراحة باستخدام خامات حديثة وذلك من

قيق ي لتحل نسبة خلط للخامة . منهج البحث: يتبع البحث المنهج التجريبالوصول إلى أفضل خامة  وأفض

ً المنهج التحليلي لتحليل هذه  ج بشكل لنتائااألهداف وفروض البحث من خالل االختبارات المعملية، وأيضا

خمس و لقطن ،مع ا دقيق. تم انتاج تسعة عينات بتركيب الشبيكة المقلدة  ، اربع عينات من البامبو بنسبة خلط

% قطن ، 25% بامبو : 75% بامبو ،  100عينات من المودال  بنسبة خلط مع القطن ، على النحو التالي )

 50% قطن ، 25% مودال : 75% مودال ،  100% قطن(، )75% بامبو : 25% قطن، 50% بامبو :  50

و والمودال % قطن(،وتم استخدام نمرة البامب100% قطن، 75% مودال : 25% قطن، 50% مودال : 

ن لسمك والوز، ثم اجراء االختبارات المختلفة على االقمشة المنتجة مثل اختبار ا 30/1والقطن من نمرة 

ت حققت لعيناالمتر المربع وقوة شد في اتجاه اللحمات وامتصاص الرطوبة واختبار نفاذية الهواء ومعظم ا

 النتائج المطلوبة.

 ألياف المودال 
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Mixing Ratios –  
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 Introduction :املقدمة
ل والنسيج مركزمهم مكان للصادرات بين دول تحتل صناعة الغز

وفي  (3)وتعد من أقدم الصناعات (1،2)العالم جميعا منذ آالف السنين
ً  اآلونة األخيرة حدث تطوراً  ي لتلب (4)في جميع مجاالتها ملحوظا

مها احتياجات سكان العالم، فالجميع الناس يرتدى المالبس ويستخد
 أبدث مراحل أساسية تمربها توتضم هذه الصناعة ثال (5)في المنازل

لى المستخدم في شكل أقمشة أو إمن األلياف النسيجة حتى تصل 
 (6)مالبس.

 األقمشة المستخدمة في المالبس ذوي االعاقات الذهنية يجب أن
يجب يتوفر فيها جميع المواصفات لكي تناسب االستخدام النهائي، ف

ات الراحة االلتزام بجميع المواصفات المطلوبة لتحقق متطلب
 ة منللمستخدم عن طريق استخدام الخامات المناسبه التي تمتاز بعد

ء القدرة على نفاذية العالية للهوا الخصائص فيجب أن تكون لها
 ت.وامتصاص الرطوبة ونعومة الملمس و مقاومة للبكتريا والفطريا

وتعتبر المنسوجات المستخدمة فيها نسب خلط من خامة المودال 
 دام،و مع تركيب نسجي الشبيكة المقلدة نادرة االستخوخامة البامب

رعة فيجب أن تتميز هذه النوعية من المالبس بنفاذيتها للهواء وس
االمتصاص ونعومة الملمس، لكي تناسب المعايير الفسيولوجية 
للمستخدم. ومن هنا كان اختيار موضوع البحث "تحديد بعض 

ي فتصلح الستخدامه  المعايير الفسيولوجية النتاج األقمشة التي
 مالبس ذوي اإلعاقات الذهنية".

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

مشة ندرة استخدام من خامتين المودال والبامبو في صناعة أق -1

 التي تصلح الستخدامها في صناعة المالبس لذوي اإلعاقات

الذهنية، بالرغم من توافر خصائصها المميزه للخامات 

 الوظيفي. ومناسبه لألداء

 قمشةنتاج األإلالحاجة الى تحديد بعض المعايير الفسيولوجية  -2

 . التي تصلح الستخدامها في مالبس ذوي اإلعاقات الذهنية
مام الهتان إلذا ف ولتحسين األداء الوظيفي لتالئم االستخدام النهائي.

الغ مر ببتلك األقمشة في األبحاث إليجاد الحلول العملية والعلمية أ
 هذه النوعية من األقمشة.ة إلنتاج و تصميم األهمي

 Research Objectives :البحثف اهدأ

اقات نتاج المحلي ألقمشة تصلح الستخدامها في مالبس ذي اإلعإ -
الذهنية عالية األداء بحث تحقق خواص الراحة مع الحفاظ على 

ن المستوى خواص الحماية والراحة باستخدام خامات حديثة وذلك م
 ول إلى أفضل خامة وأفضل نسبة خلط للخامة.خالل الوص

 Research Significance مية البحث:هأ

و في لقاء الضوء على أهمية استخدام خامات المودال والبامبإ -
ابة أقمشة تصلح الستخدامها في مالبس ذي اإلعاقات الذهنية واستج

 لزيادة واص االدائيةالخوتلبية لرغبات المستهلكين في الحصول 
 الستهالكي.العمر ا
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 Research Hypothesis :البحث فرض

 األساليب التطبيقية المستخدمة تؤثر على الخواص الفسيولوجية
 ألقمشة تصلح الستخدامها في مالبس ذوي اإلعاقات الذهنية حيث

اختالف في نسب الخلط  -المتغيرات هي )اختالف الخامات 
 للحمات( مع ثبات النمر.

  Research Methodology :منهج البحث

 يتبع البحث المنهج التجريبي لتحقيق األهداف وفروض البحث من
 ً ذه هالمنهج التحليلي لتحليل  خالل االختبارات المعملية، وأيضا

 النتائج بشكل دقيق.

 Theoretical framework :النظري اإلطار

ن معاقة الذهنية، إلتعتبر مرحلة الطفولة وخاصة من أطفال ذوي ا
اة وهي ليست مرحلة إعداد للحي نسان المصاب،إلأهم مراحل حياة ا

ً إالمستقبلية فحسب و  واحيمرحلة لنمو الفرد من جميع الن نما أيضا
 ً  براتخلما يتلقاه من رعاية وتنشئة اجتماعية وما يكتسبه من  وفقا

ف في المستقبل، فالطفل هو األساس الذي نهد هتحدد معالم شخصيت
ً إ  مع منلمجتافهو الثمرة التي يجنيها  ويوجه نحوه االهتمام، ليه دائما

ً  أبنائه الذين كانوا أطفاالً   ما . يوما
ب يتعرض الطفل للعديد من مشاكل وخاصة المشاكل الجلدية،  فأغل

 ما من أمراض الحساسيةإالمشاكل الجلدية في سن الطفولة تنتج 
ت طراباااللتهابات الجلد أو البكتيرية، كما أن االضو من الجلدية أ

 .ية مثل القلق والتوتر قد تبدو على شكل حساسية جلديةالنفس
ن لكي يكو ةفحاجة الطفل للنمو الجسمي في مرحلة الطفولة المبكر

ون خرين ويكآلمندمج مع المجتمع ويكون له القدرة كي يتعايش مع ا
لص خراج والتخإللى الغذاء والشراب، اإنافع للمجتمع، فهو يحتاج 

 الحركة والنشاط واللعب والملبس من الفضالت، النوم والراحة،
 (7) .الواقي والمسكن الصحي المناسب

صابة إل تعريف وصفيهو  (8)االعاقة )ذوي االحتياجات الخاصة(
في  كبير بدنية، مما تسبب ضرراً  ابة نفسية أو عقلية أوصإالمريض 

 أو ةئيجزما إصابة إلوتكون ا، نمو العقلي أو البدني أو كالهما معاً 
ة يعاقة في تطور تدريبإمما يترتب عليه  ،ةأو دائم ة، مؤقتةكلي

، صةذوي االحتياجات الخا، لذلك يصنف هذا الفرد من فئات هوتعليم
و أ ة دراكيإلاأقل من رفقائه من نفس العُمر في الوظائف  ألنه يصبح

ً  أو كالهماحركية ال ً ولكنها حالة ؛ فمعا ن ماإلعاقة ليست مرضا
 وأ اللغوية وأمن الناحية الجسمية  خرمتأ فيكونالتأخر في النمو 

 يتواصل لكي التعليمية، ما ينتج منها صعوبات وأالسلوكية  وأالعقلية 
 ،هذه الصعوبات تستدعي توفير فَرص خاصة للنمو، فهمع رفقائ

خاصة باستخدام أدوات مشكلة كبيرة فيجب التعليم تعد مشكلة و
 لتكسب هذا الفرد فرص التعلم المختلفة. 

 (9):اإلعاقاتأنواع 
يير لمعاعلى ا بناء متشابههأو مختلفة  اإلعاقة إلى مجموعات فتصن

 يوجدفنوع الخدمة التي تحتاجها كل فئة،  دذاتية وطبية ، بحيث تحد
احل ضافة إلى أسباب ظهورها في المرباإل، مسميات عديدة لالعاقة 

ف نصت ات أنواع االعاق قد أجمع العلماء على انف،  المختلفة العُمرية
 :ىلإ

 
 عاقاتإل( يوضح أنواع ا1شكل )

 اإلعاقة العقلية )الذهنية(: -1

أو خلل في ، (10) التعلمفي  صعوبات أو ةنمائية عقليات ضطرابهي ا

الوظائف العليا مما تؤثر في خلل التصّرفات والسلوك العام للفرد 

التركيز والعد والذاكرة واالتصال مع اآلخرين، ويمكن مثل للدماغ 

 :وهيفئات عدة يف اإلعاقات العقلية إلى تصن

 قبل وجد أنها تظهرتشخيص الطفولة  عند: (11)التخلّف العقلي -أ

 قصورالجوانب وجود حالة تشير إلى ال هذهسن الثامنة عشرة، 

ملموسة في األداء الوظيفي للفرد، ويكون ذلك بانخفاض ال

 قلقوجد عند اختبار الذكاء يالقدرات العامة عدل ملحوظ في م

عدم القدرة على تحّمل مما يترتب عليه  ،درجة 70عن 

 (12).المسؤولية ممن هم في نفس العُمر 

اضطراب في العمليات النفسية ناتجه عن  صعوبات التعلّم: -ب

لالزمة اإلدراك(  -التفكير -التذّكر -)االنتباهمثل األساسية 

ن ا مالستخدام اللغة أو فهمها وتعلّم القراءة والكتابة وغيره

د ل األساليب التربوية العادية، أي هي اضطرابات في واحخال

 أو أكثر من العمليات األساسية التي تتضّمن فهم واستخدام

 االستماع والتفكيرعن طريق ضطرابات اال هذه ظهرتاللغة، و

 (13)ه.والكالم والقراء

 36 بلوغه ل قبلاطفأللحدث تاضطراب  هياضطراب التوّحد:  -ج

لى إخفاق في تنمية القدرة ع هأعراضن ، ومبعد الوالدة شهراً 

لتواصل الطبيعي مع االكالم والتحدّث وعدم القدرة على 

وجود سلوكيات نمطية غير هادفة  لىإضافة إلبااآلخرين 

االنطواء واالنعزال وعدم جانب ومتكّررة بشكل واضح، إلى 

 (14).المقدرة على تكوين عالقات عادية مع اآلخرين

مخ نتيجه في الخلل  عن هي اإلعاقة الناتجة :اإلعاقة الحركية -2

 والتى تفقد القدرة على الوصول بشكل، هربائيةك شاراتإرسال إ

ؤدي ي مماو األعصاب أو المفاصل، أ صحيح للعضالت أو العظام 

 أو ضمور العضالت فيتسبب في هالحركعلى القدرة  عدمإلى 

 درةدم القوع ارتخاء العضالت وموتها أو العمود الفقري في إصابات

لب مما يتط بتر عضو من األعضاء ، أوالروماتيزم  أو على الحركة 

 (15).توفير خدمات متخّصصة للفرد الُمصابل

 الحسية عضاءاألهي اإلعاقة الناتجة من إصابة اإلعاقة الحسيّة:  -3

نتج منها اللسان، والتي ت أو إصابة األذن صابة إأو العين صابة إمثل 

 :تاليةاإلعاقات الحسية ال

أو عدم الرؤية  ضعف بصري ناتجة عناإلعاقة البصرية:  -أ

شخص له البصر لل، فقد ابالعمى كلي بشكل جزئي، أو اإلصابة

ً أم جزئياً( ل ومن مظاهر اإلعاقة البصرية حاالت طو، )كليا

 .صعوبة تركيز النظرمع قصر النظر والنظر 

ي )بشكل جزئالقدرة على السمع هي فقدان اإلعاقة السمعية:  -ب

يؤثر بشكل ملحوظ ، أو كلي( , بسبب خلل في الجهاز السمعي

رد على قدرة الفرد الستخدام حاسة السمع, بحيث ال يتمكن الف

ويندرج تحت مفهوم اإلعاقة  من فهم الكالم أو األصوات،

البسيطة  عاقةإلى إ اإلعاقة السمعيةتتنوع السمعية، و

 .والمتوّسطة والشديدة والشديدة جداً 

 هي فقدان القدرة علىالكالم واللغة )التواصل(: اضطرابات  -ج

د ق ة،النطق أو الطالقة الكالمية أو عدم تطّور اللغة التعبيري

 (16)تضطر الشخص الى استعمال لغة االشارة للتواصل.

ن أمراض موهي اإلعاقة الناتجة اإلعاقة العقلية )النفسية(:  -4

ن يكو ،وكسجيناأل نسبة نقص بسببنفسية أو وراثية أو شلل دماغي 

 (17).انطوائي الفرد

 .الواحد فردوجود إعاقتين مختلفتين لل هياإلعاقة المزدوجة:  -5

ات وهي عبارة عن مجموعة من اإلعاقاإلعاقة المرّكبة:  -6

 .تصاحبها نواحي قصوٍر أخرى وقدالواحد،  الفردالمختلفة لدى 

 :Intellectual Disability  اإلعاقة الذهنية

تصف بأداء وظيفي عقلي أقل من المتوسط مما هي اضطراب ي

لى نقصان في المهارات والوظائف اليومية مثل التواصل إيؤدي 
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والمشاركة االجتماعية، فمن أعراض اإلعاقة الذهنية: )صعوبة في 

محدودي اللغة  -عدم التفاعل االجتماعي -تعلم المهارات األكاديمية

 (18)المنطوقة ..(

 :يوضح الشكل أسباب االعاقة الذهنية أسباب االعاقة الذهنية:

 
 عاقات الذهنيةإليوضح أسباب ا( 2شكل )

 Clothing for Specialمالبس  ذوي االحتياجات الخاصة: 

Needs  

هي المالبس التي تساعد على ارتقاء باألمور الحياتية لذوي 

 االحتياجات الخاصة سواء المعاقين من مرضى التوحد والمصابون

سات أن فقد أثبتت الدرا (19)واالعاقة الذهنية .. الخ،بشلل الدماغي 

هم مظهرتلك الفئات الخاصة لديهم الحساسية البالغة اتجاه مالبسهم و

س فيجب أن تحقق متطلبات الوظيفية في تصميم تلك المالب، العام

 (20)لى أربع فروعإوتنقسم المتطلبات 

 -يةالمتطلبات الفسيولوج -)المتطلبات النشاط الحيوي وهي

 . المتطلبات النفسية( -المتطلبات األرجونومكس

 :ن يتوفر تلك المتطلبات مع أيجب  متطلبات النشاط الحيوي

الخصائص الميكانيكية لجسم االنسان مثل علم الحركة 

م لجسوالديناميكية، فإن التفاعل الميكانيكي يحدث بين أنسجة ا

أخذ المالبس، فعند حركة الجسم يحتك الملبس بالجسم فيجب 

في االعتبار تصميم الملبس المستخدمه لذوي االحتياجات 

 (19) الخاصة

 :حالة هي المتطلبات التي تعتمد على ال المتطلبات الفسيولوجية

س ملبالنفسية للمريض وعلى حالة الراحة للجسم أثناء ارتداء ال

ً أو سم على علم التشريح من حيث الشكل العام ومقاييس الج يضا

 ه.ونشاط األيض وكتلت

ن تتوافر هي الخواص أساسية التي يجب ألومن ضمن العوامل ا

 عتمدتالحرارية للمالبس والتي تحدد عن طريق نقل الحرارة والكتلة 

  .على الظروف المناخية المحيطة

  :هو وهو فن التصميم لراحة البشر، المتطلبات األرجونومكس

قق منتجات والمالبس التى يتعامل معها البشر بما يحللتصميم 

 .مانأللهم الراحة وا

عالقة بين الدراسة علميه لكفاءة العمل" أو بأنه "دراسة هي "

 يةريحالتشو إلى العوامل الفسيولوجية ضافةإلاإلنسان وبيئة عمله با

 ."والعوامل البشرية

 فإن اعتبارات األرجنوميكس يجب أن يتوافق كال من )درجة حرية

والتعامل مع المواد  من أداء الحركة(ز -نطاق الحركة -الحركة

  .وتصميم العمل والحماية

  :ترجع إلى ادراك وتفكير وتنفيذ االنسان المتطلبات النفسي

أثناء العمل في الظروف المختلفة ، يمكن أن تصدى المالبس 

بحث تكون غير مستوفية للمتطلبات النفسية ، بالرغم تحقيقها 

ر مهم وهو لمتطلبات الراحة أثناء تأدية وظيفتها ، فيوجد عنص

 (20)تصميم المالبس تؤثر تأثيرا مباشرا على نفسية مرتديها.

ي إن من أهداف التكنولوجيا الحديثة صناعة المالبس الخاصة لذو

 يعهااالحتياجات الخاصة، يجب أن تتميز بدرجة كفاءة عالية في تصن

يه لى توجإ، لذا تحتاج (21)لتناسب مع متطلبات االستخدام النهائي

كل ما يشذ أن الربط بينهإا والعلم للنهوض بهذه الصناعة، التكنولوجي

 (1)نتاجية إلقوى كبيرة في كفاءة العمل وا

وازدهار صناعة المالبس الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة هو 

 ه منبنتيجة طبيعية إلقبال المستهلك على هذه المنتجات لما تتميز 

ة ة واالجتماعيخواص عديدة ، فهي توفر الحاجات الجسمية والنفسي

 (22)للمستهلك

ها ولذلك فإنه من المهم أن تستمر الدراسات لمحاولة تحسين أدائ

وبصورة خاصة تلك الخواص المرتبطة براحة الجسم عند 

 (23)االستخدام

 :التجارب العملية

 :* الخامة المستخدمة

 30/1Eة نتاج العينات باستخدام خامتين )المودال، البامبو(، نمرإتم 

، كما هو موضح في E 30/1ط مختلفة مع قطن نمرة بنسب خل

 .(1) جدول

 : * التركيب المستخدم

 م إنتاج العينات باستخدام التركيب النسجي الشبيكة المقلدة.ت -

   .حدفة/ دقيقة 360بسرعة   401يطالي إ-على ماكينة فاماتكس -

 
 تركيب المستخدم الشبيكة المقلدة( 3)شكل 

 يوضح مواصفات العينات المنتجة من سداء قطن ( 1) جدول

(50/2 E  =وعدد لحمات السنتمتر  )سم مع حدفات  لحمة/ 27

دام باستخ -مختلفة للحمات )بنسبة خلط مختلفة بحدفات من القطن(

 تركيب الشبيكة المقلدة

رقم 

 العينة
 نسبة خلط من اللحمة عدد حدفات اللحمات

 و% بامب 100 جميع الحدفات بامبو 1

 حدفة بامبو 3ا حدفة قطن :  2
% 75% قطن : 25

 بامبو

 حدفة بامبو 1ا حدفة قطن :  3
% 50% قطن : 50

 بامبو

 حدفة بامبو 1حدفة قطن : 3 4
% 25%  قطن : 75

 بامبو

 % مودال 100 جميع الحدفات مودال 5

 حدفة مودال 3ا حدفة قطن :  6
% 75% قطن : 25

 مودال

 ودالحدفة م 1ا حدفة قطن :  7
% 50% قطن : 50

 مودال

 حدفة مودال 1حدفة قطن : 3 8
% 25%  قطن : 75

 مودال

 % قطن100 جميع الحدفات قطن 9

 االختبارات المعملية:
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- 24)جراء اختبارات التالية على القماش )اختبار سمك األقمشة إتم 

اختبار قوة الشد  -(25)اختبار وزن المتر المربع لألقمشة

 (28)اختبار امتصاص الرطوبة -(27)اختبار الصالبة -(26)واإلستطالة

 :النتائج والمناقشة

 نتاجهاإيوضح نتائج االختبارات المعملية على العينات التي تم ( 2) جدول

رقم 

 العينة

نوع 

 الخامة

نسبة خلط  بالنسبة 

 للحمات
 السمك

 )ملم(

المتر  وزن

 المربع

 (2)جم/م

 اتجاه اللحمة
 تفاذية هواء

 (ث/2سم/3سم)

متصاص الرطوبة ا

 )ثانية(
 د قوة ش

 2س 1س (2)كجم/ ملم 

1 1 1 0.4302 120 51.88 157.4 0.311 

2 1 2 0.4348 121 50 156.3 0.325 

3 1 3 0.4392 121.33 49 153.2 0.386 

4 1 4 0.4502 121.66 42 151.6 0.399 

5 2 1 0.4503 121 48.99 151.3 0.405 

6 2 2 0.4534 122.2 48.66 151 0.416 

7 2 3 0.4542 122.5 40.66 150 0.433 

8 2 4 0.455 122.66 39 148.3 0.436 

9 2 5 0.4626 122.7 38.99 146.1 0.444 

دراسة تأثير اختالف نسبة الخلط بخامة القطن على الخواص 

كيب الميكانيكية والطبيعية للعينات المنتجة وذلك عند ثبات التر

 النسجي:

ت عيناير اختالف نسبة الخلط للحمات على نتائج اختبار السمك للتأث

 المنتجة:

 
ة الشكل يوضح نتائج اختبار السمك على العينات المنتج( 4) شكل

 وذلك عند ثبات التركيب النسجي

( نالحظ وجود عالقة عكسية بين السمك ونسبة خلط 4) من الشكل

ب بسب قل السمك وذلكاللحمات، فكلما زاد نسبة الخلط بخامة القطن ي

والكثافة  3جم/ سم 1.32 -0.8الكثافة النوعية لخامة البامبو= 

، والكثافة النوعية 3جم/ سم 1.54 -1.52النوعية لخامة المودال= 

ً 3جم/ سم1.56-1.54لخامة القطن =  من الشكل  ، ونالحظ أيضا

 ً قة دمن خامة البامبو. ويرجع ذلك بسبب  خامة المودال أكثر سمكا

 عيرةشرة لخامة البامبو فهي أكثر دقة من خامة المودال، دقة الشعي

  .ديتكس1.3ما المودال دقة الشعيرة= أديتكس،  1.6البامبو= 

ر تأثير اختالف نسبة الخلط للحمات على نتائج اختبار وزن المت

 المربع للعينات المنتجة:

 
الشكل يوضح نتائج اختبار وزن المتر المربع على ( 5) شكل

 ت المنتجة وذلك عند ثبات التركيب النسجيالعينا

 نالحظ وجود عالقة عكسية بين وزن المتر المربع (5) من الشكل

زن وونسبة خلط اللحمات، فكلما زاد نسبة الخلط بخامة القطن يقل 

 1.32 -0.8المتر المربع وذلك بسبب الكثافة النوعية لخامة البامبو= 

، 3جم/ سم 1.54 -1.52ال= والكثافة النوعية لخامة المود 3جم/ سم

ً 3جم/ سم1.56-1.54والكثافة النوعية لخامة القطن=   ، ونالحظ أيضا

  .مبومن الشكل خامة المودال أكثرمن وزن متر المربع من خامة البا

 

في  تأثير اختالف نسبة الخلط للحمات على نتائج اختبار قوة الشد

 اتجاه اللحمات للعينات المنتجة:

 
لى وضح نتائج اختبار قوة شد في اتجاه اللحمة عالشكل ي( 6) شكل

 العينات المنتجة وذلك عند ثبات التركيب النسجي

جاه وجود عالقة طردية بين قوة الشد في ات (6) نالحظ من الشكل  

 ةقو اللحمة ونسبة خلط اللحمات، فكلما زاد نسبة خلط باللحمة زاد

و امبجد خامة البالشد وذلك بسبب متانة خامة المودال والبامبو، فن

ألياف السيلولوزية المرتبة في اتجاهات مختلفة داخل مصفوفة 

بب د بسلياف المودال يرجع قوة الشألاللجنين على طول االلياف أما ا

 زيادة المناطق المتبلره على المحور الطولي لأللياف. 

تأثير اختالف نسبة الخلط للحمات على نتائج اختبار امتصاص 

 ت المنتجة:الرطوبة  للعينا

 
الشكل يوضح نتائج اختبار امتصاص الرطوبة على ( 7) شكل

 العينات المنتجة وذلك عند ثبات التركيب النسجي
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حمات ( أن كلما زاد خلط المودال والبامبو بالل7نالحظ من الشكل )

لى إيقل زمن امتصاص وبالتالي يزيد امتصاص وذلك يرجع 

واالمتصاص في خامة المسافات البينية بين الشعيرات أعلى، 

اص المودال والبامبو أعلى من القطن مما يجعلهما سريعان االمتص

فتصل  بسبب المقطع العرضي يحتوي على فراغات صغيرة للقطن،

%، والقطن يمتص 11% أما البامبو= 13نسبة امتصاص البامبو= 

 %.8.5بنسبة = 

ء لهواتأثير اختالف نسبة الخلط للحمات على نتائج اختبار نفاذية ا

 للعينات المنتجة:

( أن يوجد عالقة طردية بين نفاذية الهواء 8نالحظ من الشكل )

ونسبة خلط اللحمات، فكلما زاد نسبة الخلط بخامتين المودال 

واء، بسبب المسافات البينية ويوجد في والبامبو زادت نفاذية اله

المقطع العرضي فراغات موزعة مما يجعلها قابليتها لنفاذية الهواء 

 عالية من القطن.

 

 
الشكل يوضح نتائج اختبار نفاذية الهواءعلى العينات ( 8) شكل

 المنتجة وذلك عند ثبات التركيب النسجي

 نتائج التحليل اإلحصائي:
 حصائيإليوضح التحليل ا (3) جدول

 
 السمك

 )ملم(

المتر  وزن

 المربع

 (2)جم/م

 قوة الشد
 تفاذية هواء

 ث/2سم/3سم

امتصاص 

الرطوبة 

 ثانية()

 في اتجاه اللحمة

 (2)كجم/ ملم 

R 0.95 0.93 0.94 0.93 0.91 

R2 0.93 0.87 0.88 0.86 0.85 

 قيمة

 0.25 162.5 59 118.9 0.41 ثابت

 1س 

 نوع الخامة
0.014 0.87 -3.11 -3.55 0.05 

 2س

 نسبة الخلط
0.003 0.49 -3.17 -2.01 0.02 

P-value 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ثابت

 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 1س 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2س

أو أقل تكون  0.01 عند  P- valueتشير النتائج السابقة، قيم 

أو أقل تيكون )االنحدار  0.05)االنحدار معنوي جدا(، عند 

 تكون )االنحدار غير معنوي(.  0.05معنوي(، وأكبر من

تحديد أفضل عينة تناسب االستخدام تقييم الجودة عينات المنتجة ل

 :النهائي وذلك باستخدام نظام الرادار للخواص الوظيفية المختلفة

تم حساب المساحة الكلية من القانون اآلتي:

 

= 1/2( sin 360/5) x((A x B)+(B x C)+(C x D)+(D x E)+(E x A)) 

   = اختبار السمك A حيث أن:

B اختبار وزن المتر المربع = 

Cبار قوة شد في اتجاه اللحمة= اخت 

Dاختبار امتصاص الرطوبة = 

Eاختبار نفاذية الهواء = 

 يوضح نتائج النسبة المئوية لجودة العينات المنتجة( 4) جدول

رقم 

 العينة

 السمك

)%( 

 وزن المتر المربع

)%( 

امتصاص  اتجاه اللحمة

 الرطوبة %

نفاذية 

 الهواء%

المساحة 

 الكلية
 ترتيب

 قوة شد)%(

1 100% 100% 100% 100% 100% 2.35 1 

2 99% 99% 96% 96% 99% 2.25242 2 

3 98% 99% 94% 81% 97% 2.06865 3 

4 96% 99% 81% 78% 96% 1.90058 6 

5 96% 99% 94% 77% 96% 2.00481 4 

6 95% 98% 94% 75% 96% 1.96538 5 

7 95% 98% 78% 72% 95% 1.80819 7 

8 95% 98% 75% 71% 94% 1.76731 8 

9 93% 98% 75% 70% 93% 1.73161 9 
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 مقارنة بعينات البحثجودة يوضح أفضل ثالث عينات  (9) شكل

 يوضح الرسم البياني أفضل ثالث عينات للجودة مقارنة (9)شكل 

، 2.35بامبو( مساحة % 100) 1عينة رقم  عن عينات البحث،

، وعينة 2.25242% بامبو( مساحة 75% قطن: 25) 2وعينة رقم 

 .2.06865% بامبو( مساحة 50% قطن: 50) 3رقم 

 Results :النتائج

امة خحققت العينات المنفذة من خامة المودال أكثر سمكاً من  -1

هي البامبو. ويرجع ذلك بسبب دقة الشعيرة لخامة البامبو ف

تكس، دي 1.6أكثر دقة من خامة المودال، دقة شعيرة البامبو= 

 ديتكس 1.3عيرة = أما المودال دقة الش

 حققت العينات المنفذة من خامة المودال أكثرمن وزن متر -2

ة المربع من خامة البامبو ويرجع ذلك الى الكثافة النوعي

، والكثافة النوعية 3جم/ سم 1.32 -0.8لخامة البامبو = 

، والكثافة النوعية 3جم/ سم 1.54 -1.52لخامة المودال= 

 3جم/ سم1.56-1.54لخامة القطن= 

وة قحققت العينات المنفذة من خامة المودال والبامبو أكثر  -3

شد، فنجد خامة البامبو ألياف السيلولوزية المرتبة في 

لياف ألاتجاهات مختلفة داخل مصفوفة اللجنين على طول ا

ق لياف المودال يرجع قوة الشد بسبب زيادة المناطألأما ا

 المتبلره على المحور الطولي لأللياف. 

قل ات ينات المنفذة من خلط المودال والبامبو باللحمحققت العي -4

لى إزمن امتصاص وبالتالي يزيد امتصاص وذلك يرجع 

مة المسافات البينية بين الشعيرات أعلى، واالمتصاص في خا

المودال والبامبو أعلى من القطن مما يجعلهما سريعان 

االمتصاص بسبب المقطع العرضي يحتوي على فراغات 

% أما 13فتصل نسبة امتصاص البامبو=  صغيرة للقطن،

  .%8.5%، والقطن يمتص بنسبة = 11البامبو= 

ن حققت العينات المنفذة أنه كلما زاد نسبة الخلط بخامتي -5

ية لبيناالمودال والبامبو زادت نفاذية الهواء، بسبب المسافات 

ويوجد في المقطع العرضي فراغات موزعة مما يجعلها 

 اء عالية من القطن.قابليتها لنفاذية الهو

بامبو( فهي أكثر مساحة % 100أفضل عينات البحث ) -6

% بامبو(، ثم العينة 75% قطن: 25للجودة، ثم العينة )

 % بامبو(.50% قطن: 50)

تتميز األلياف التحويلية من أصل سيلولوزي )المودال  -7

ما موالبامبو( بالعديد من الخواص الميكانيكية والطبيعية، 

 ف القطن.يجعلها تفوق أليا

تستخدم األلياف التحويلية من أصل سيلولوزي )المودال  -8

والبامبو( في المالبس التي تصلح الستخدامه في مالبس ذوي 

حساس بالراحة إلاإلعاقات الذهنية، فتوفر لمستخدميها ا

لى الحفاظ على الخواص الميكانيكية إضافة إلالفسيولوجية با

 . داء الوظيفي لألقمشةأللألقمشة، وتحسن ا
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