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  :Introductionمقدمة 
إن أغلب االقمشة المنسوجة مسطحة غیر أن النسیج الثالثیة األبعاد 
یتمیز بان لھ ارتفاًعا یكسبھا العدید من الخواص، ومن أبسط 
تراكیب النسیج الثالثي االبعاد الیدویة نسیج خالیا النحل أو الوافل 

)Honeycomb or Waffle Weave(  وھو قماش یتمیز بشكل
ت صغیرة تشبھ سطح الوافل قد یكون منسوج خالیا النحل أو مربعا

او محبوك، فھو تركیب نسجي غیر عادي ذلك أن اسمھ یستحضر 
صورة القماش نفسھ، فتصامیم ھذه النسیج تبدو تماما مثل الفطائر 
مع خالیا مربع عمیقة أو تشبھ خالیا النحل، حتى أفضل أقمشتة 

نماذج یمكن نسجھا یدویا على نول أفقي بسیط ثابت النیر، و
سالمان أحمد [درأة   16الى  4رسوماتھ متنوعة تحتاج لنسجھا من 

  ] 2016أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –
في أدب النسیج الیدوي " نسیج الوافل"یسمي التركیب النسجي 

في معظم مطبوعات الصناعة " خالیا النحل " المعاصر باسم 
احدى النظریات باالضافة الى نصوص النسیج الیدوي البریطانیة، و

لمصطلح خالیا النحل كان مستخدًما في تعریف تركیب نسجي  
لقوالب اللقي التي تنتج خالیا مستدیرة محددة بلحمة سمیكة، ومعظم 
مسودات خالیا النحل مستمده من لقیات لبطانیات االستعمار او 

  . م1918المماثلة للمنسوجات االسكندنافیة والتي عرفت في عام 
تركیب بسیط مع عدد كبیر من االختالفات الممكنة،  ھذا النسج ھو

واللقي األساسي ألقمشة الوافل ھو لقي طردي عكسي على أربعة 
درآت أو أكثر، ورباط الدوس بھ ینتج عنھ طفو للسداء وللحمة 
طویل یمثل اطار الخلیة ومركزھا نسیج سادة، وعالمات رباط 

سام النسیج الدوس بھ تتضمن خط قطري واحد أو مزدوج تصل أق
السادة التي تشكل المنخفضات في خالیا الوافل، كما أن التشییفات 
األطول تجعل خالیا الوافل أعمق، وتكون عالمات تدویر اللحمة 

لیست ) أعلى وأسفل إطار الخلیة(كاللقي، وقد یكون طفو اللحمة 
مما قد یؤثر على ) على جانبي اإلطار(دائما نفس طول طفو السداء 

حدفات إضافیة /یا بالنسیج، وعلیھ قد تضاف الدواساتشكل الخال
لجعل طول التشییف نفس الطول في كل االتجاھات، أو یمكن اجراء 
التعدیالت على عدة السداء أو حجم الغزل، والتشییفات الطویلھ 
بالنسیج  تتطلب أن یكون السداء متقارب او كثیف، وھذا یؤدي الى 

ویلعب اللون دورا ھاما في تقلص السداء وسحب اللحمة للداخل، 
تصامیم الوافل، فللتاكید على الھیكل نفسھ یتم استخدام األلوان 
االحادیة، كدرجات اللون الواحد من الفاتح الى المتوسط، والخیوط 
المظلمة جدا ال تظھر الظالل في مراكز الخالیا، كما یمكن استخدام 

لزخرفیة، مجموعة متنوعة من الخیوط لنسج الوفل، بما في ذلك ا
والخیوط المزویة ھي أفضل من الفردي، ألنھا تجعل التشییفات 
الطویلة أكثر دواما، وأي الغزل ھو مناسبة لنسج الوافل، من الكتان 

  .] 1كتاب الكتروني ، . [و القطن إلى الصوف اللین، الرقیق
وشكل السطح ألقمشة نسیج الوافل في التصمیم النسیجي تظھر على 

ا في القماش تكون مربعة، ویتطلب النسیج ان شكل معینات بینم
تكون عدة النسیج متوازنة من السداء و اللحمة، وعمق خالیا الوافل 
ال تظھر شكل واضح إال عندما ترتخي خیوط السداء بخروج النسیج 

.   من النول النكماش وتقلص النسیج بعد ازالة قوة الشد
]Chandler1995: 149[  

عسل یتمیز بأسلوب بناء فرید من نوعھ وحیث أن نسیج الوفل و ال
لتشكیل ثالثي األبعاد مع حفر ھرمي مقلوب على سطح النسیج فھو 
مرن، اسفنجي، و ماصة بشكل فرید، وعالي العزل، ویستخدم ھذا 
النسیج في مجموعة واسعة كمناشف الحمام والمطبخ، وحصر 

سترات، الطاولة والعدائین، السجاد الصغیر، البطانیات، البالیز وال
واذا ما استخدم الصوف في نسجھ فإنھ یسمح بتشییفات طویلة، 
وبالتالي خالیا أعمق ومن ثم یكون النسیج أكثر دفئا، وقد یتم 
استخدام نسیج الوافل للمالبس، ولكن الحیاكة تعمل على تسطیح 
وتشویھ شكل الخالیا، فالخالیا العمیقة تعني أیضا التشییفات 

تكون غیر عملیة في المالبس، ومن جھة  الطویلة، والتي یمكن أن
أخرى فإن تكرار  الشكل الرباعي في النسیج وزوایا التعاشق 
والخیوط المتعامدة تبین امكنیة استخدامھ لمختلف التطبیقات كتكسیة 

et all  Xiao. [األرضیة والمنسوجات الطبیة، وفلتر الھواء
2015[.  

نشفة الیوغا وھناك العدید من التطبیقات لنسیج الواقل كم
]Garbarino 2014 [ وتتكون من طبقة أولى لوضعیة الوقوف

مصنوعة من خیوط النایلون المنسوجة واأللیاف المصنوعة من 
قماش تلمیع الجلد، وطبقة ثانیة معاكسة للجلوس والركوع 
واالستلقاء مصنوعة من نسیج الوافل منسوجة من الیاف صناعیة 
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االنزالق خالل اوضاع الیوغا،  رفیعة جدا، وھذه المنشفة تحمي من
ً أقمشة  والمظھر یظل جاف الملمس أثناء االستخدام، وأیضا

)(Geotextile ]Theisen 1997 [ ،منسوجة بنمط نسیج الوفل
وتستخدم كطریقة لتثبیت التربة وتعزیز الغطاء النباتي، وھذا 
القماش منسوج من خیوط لھا خصائص االنكماش بالحرارة 

ل نسیج سمیك ثالثیة األبعاد لھ قوة شد عالیة نسبیا المختلفة مما یشك
ومعامل استطالة عالي نسبیا فتكون ابعاد النسیج أكثر استقرارا، 
وبذلك یكون مناسب لالستخدام على المنحدرات والخنادق والسدود 
األخرى واألسطح حیث السیطرة على تآكل، وتثبیت التربة، كما إن 

سیج تعزز من سھولة المناولة وتقلل الطبیعة المتجانسة والمكونة للن
من نقاط الفشل، بینما تقدم منتجا ثابتا وقویا وثابتا األبعاد، كما تم 

تتضمن عدة ] Droste1986[انتاج سترة واقیة من الرصاص 
طبقات من قماش منسوج قادر على امتصاص الصدمات، وھي من 

قل نسیج ثالثي األبعاد بأسطحھ كالوافل الجزء االجوف على اال
  .مم 30إلى  5٪ من حیث الحجم وبسمك 90

وبالتحلیل لوصف الشكل الھندسي وموقف كل خیط في خلیة نسیج 
العسل وحجم المساحة الداخلیة تمت محاكاة أسلوب بناء النسیج 
رقمیا لستة أقمشة مقترحة في دراسة تجریبیة فتبین أن حجم 

یق خیوط المساحة الداخلیة یتناقص مع زیادة كثافة النسیج، وتطب
  ]Xiao et all 2015[. مرنة على النسیج یقلل مقدار المخاطرة

وبدراسة خصائص أقمشة نسیج العسل الثالثي االبعاد مقارنة 
بالنسیج العادي والمنسوجة بنفس المواد، ظھر أن نفاذیة الھواء 
وامصاص الماء اكبر بینما توصیل الحرارة اقل في نسیج العسل 

ما صالبة االنحناء فكانت أعلى من على عكس النسیج العادي أ
النسیج العادي كما أن استطالتھ تصل اللى مرتین ونصف الطول 
االصلي في اتجاه اللحمة عن النسیج العادي ، وعلیھ فإن ھذه 
االقمشة مناسبة للمالبس التي تتطلب انخفاض لتوصیل الحرارة، 
ونفاذیة ھواء وامتصاص رطوبھ اعلى، والتركیب الفرید لھذا 

لنسیج الثالثي االبعاد یجعل لھ تطبیقات واعدة في مجال الطب ا
  ]Xiao et all 2015.[الحیوي، الزراعة و تآكل التربة

وعلیھ فإن نسیج العسل یتسم بخصائص یجعلھ یتناسب لالستخدام 
في أقمشة المفروشات وخاصة تلك التي تتطلب ان یكون النسیج 

ث یضفي زخرفة ودیكورا یجمع بین الناحیة الوظیفیة والجمالیة بحی
على المنزل او المكتب كالبطانیات التي تلقى على االسرة واالرئك 

، وحیث أن أقمشة المفروشات )Throw blankets(والتي تسمى 
تتنوع فالتصمیم النسجي لھذه األقمشة ھو تصمیم بنائي تركیبي ینتج 
عن تفاعل عدد من العوامل األساسیة مًعا كالتراكیب النسیجیة 

لخامات ونمر الخیوط المستخدمة لكل من السداء واللحمة وكثافة وا
كال منھما وترتیب الوانھما بوحدة القیاس وأسالیب غزل الخیوط 
والوانھا وعوامل البرم والزوي واالتجاه الى غیر ذلك وھذا بدوره 
یوثر على خواص األقمشة الفیزیقیة سواء الطبیعیة أو المیكانیكة 

الطنطاوي ومحمد . [ائي و الوظیفة التي تؤدیھاوعلى استخدامھا النھ
2013[،]Jinlian 2004[ ،]2007-ونشھبة واخر[  
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

بالنظر الى العالقة بین كثافة النسیج والخواص الطبیعیة والمیكانیة 
القمشة ] 2007شھبة واخروون [للنسیج أظھرت دراسة 

المفروشات أن كثافة السداء واللحمة في وحدة المساحة مع اسالیب 
لنقشة العادیة كانت عالقة عكسیة مع نفاذیة الھواء واالنسدال ا

ومقاومة الكرمشة وعالقة طردیة مع قوة الشد واالستطالة في حین 
توصلت إلى كثافة السداء واللحمة ] Cay (2007)[أن دراسة 

والمسامیة لیس لھا أي تأثیر واضح على لون الظل مع الصباغة 
سة متغیر كثافة النسیج على النشطة، وعلیھ كان من المھم درا

خواص نسیج الوافل كأحد أقمشة المفروشات الثالثي االبعاد لتتمثل 
  : مشكلة الدراسة في  االجابة على التساؤالت التالیة

  ھل تتأثر الخواص الفیزیقیة القمشة الوافل المنسوجة یدویا
  باختالف كثافة النسیج؟ 

 ري و ما ھي طبیعة التاثیر على خاصیة العزل الحرا
  امتصاص الرطوبھ وغیرھا من الخواص موضوع الدراسة؟

  :  أھمیة الدراسة-2
  توفیر دراسة تتناول أحد التراكیب النسیجیة البسیطة الثالثي

 .  األبعاد وابراز امكاناتھ
  تحدید اآلثار المترتبة على الخواص الفیزیقیة لنسیج الوافل

 .نتیجة التغییر في كثافة النسیج
  ائج الدراسة لتحدید كثافة أقمشة نسیج الوافل االسترشاد بنت

ونمر الخیوط المنسوجة منھا بما یتالئم مع طبیعة االستخدام  
 .في المفروشات

  : Hypothesis فروض البحث
  ھناك فروق دالة احصائیا على تأثر الخواص الفیزیقیة القمشة

 .الوافل المنسوجة یدویا باختالف نمر الخیوط المنسوجة منھا
  داللة احصائیا لخاصیة العزل الحراريوجود فروق ذات 

 .نمر خیوط نسیج الوافلونفاذیة الھواء باختالف 
  یوجد فروق دالة احصائیا لوزن المتر المربع، السمك، ، قوة

اللون لالحتكاك الرطب  اختبار ثبات استطالة القطع والشد، 
  .والجاف والضوء

  :Objectivesف البحث اھدأ
 دویة الثالثي االبعاد توفیر دراسة علمیة الحد المنسوجات الی

 .في مجال أقمشة المفروشات
  دراسة العالقة بین كثافة أقمشة النسیج الثالثي االبعاد و

 .  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لتلك األقمشة
  : Methodologyالبحث  منھج

  : المنھج البحثي-
یتبع البحث المنھج التجریبي بانتاج قطع النسیج واجراء القیاسات 

لنسیج موضوع الدراسة، وتحلیل واالختبار الالزمة لتحدید خواص ا
  .نتائجھا

 :  Delimitations حدود الدراسة
   :الحدود الموضوعیة -

حد اقمشة النسیج الثالثي األبعاد وھو نسیج أتصمیم نسیج الوافل من 
الوافل منسوج یدویا على نول الطاولة وبكثافات مختلفة مع استخدام 

راسة خیوط قطنیة بنفس اللون والسمك لكال من السداء واللحمة ، ود
وزن المتر المربع، السمك، العزل الحراري، : الخواص التالیة

، اختبار ثبات الغسیل و الضوء، االحتكاك، الصالبة،  نفاذیة الھواء
  .قوة الشد

  :الحدود المكانیة
ُسجت التصامیم بمعمل التراكیب النسیجیة بجامعة الملك  ن

ل الكیماوي بمراقبة بمعاممعامل بعبدالعزیز، وتم اجراء القیاسات 
  .والمركز القومى للمعایرةالجودة المركزیة بطنطا 

  :الحدود الزمانیة
ھـ، 1438/ ھـ 1437تم انتاج النسیج خالل فصل دراسي من عام  

  . م13/2/2017و القیاسات تمت في 
  : Terminology المصطلحات
  : )Honeycomb or Waffle Weave(خالیا النحل 

ز القماش بشكل خالیا النحل أو ھو تركیب نسجي زخرفي یتمی
مربعات صغیرة تشبھ سطح الوافل أو خالیا النحل، قد یكون 

  ]2016سالمان وآخروون. [منسوج او محبوك
  ): Upholstery Fabric(أقمشة المفروشات 

األقمشة التي تستخدم لتغطیة األثاث والنوافذ واألرضیات، وكأغطیة 
طنطاوي . [شة التجفیفلألسرة والموائد و وسائد الكراسي و أقم

  ]2013ومحمد 
   ):Physiological properties(الخواص الفیزیقیة 
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  .في أي لحظة زمنیة معینة فیزیائي
]https://ar.wikipedia.org/wiki[  

  ): Fabric Weight(وزن القماش 
یتم بطریقتین اما أن یكون وزن لوحدة المساحة أو وزن لوحدة 

  . الطول
  ): Fabric Thickness(سمك القماش 

المسافة بین السطح العلوي و السطح السفلي للخامة مختبرة تحت 
أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –سالمان أحمد (ضغط معین

2016(  
  ): thermal insulation(العزل الحراري 

 –رانیا حموده  –سالمان أحمد . (ة على حفظ الحرارةمقدرة االقمش
  )2016أسماء الشعراوى 

  ): Air Permeability(اذیة الھواء نف
حجم الھواء مقاس بالسنتیمتر المكعب الذي یمر في الثانیة الواحدة 
خالل سنتیمتر مربع من القماش عند ضغط ھواء مقداره سم من 

  ) 2016أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –سالمان أحمد . (الماء
  ): Fastness of washing and light(ثبات الغسیل و الضوء 

مقاومة االصباغ للعوامل المختلفة التي تؤثر في اللون كالغسیل و 
  .الضوء وغیره

    ):Tensile Strength(قوة الشد 
ھي مدى مقاومة الخامة لالجھاد أو التمزق نتیجة تسلیط ضغط 

  )2016أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –سالمان أحمد . (خارجي
  ):Elongation(االستطالة 

أحمد . (زیادة في الطول عند تطبیق قوة شد على عینة مامقدار ال 
 )2016أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –سالمان 

  : خواص الراحة الملبسیة 
ھى الخواص المرتبطة براحة اإلنسان عند ارتداؤه للمالبس وتشمل 
ھذه الخواص نفاذیة الھواء ، العزل الحرارى ، االنتقال الحرارى ، 

أحمد ( .الماء من جسم االنسان خالل المالبس معدل انتقال بخار
  )2016أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –سالمان 

  : )Throw blankets(اغطیة الرمي   
ھو غطاء یشبھ البطانیة ولكن اصغر حجما، قد یستخدم لزیادة  

. الدفء، وكقطعة دیكور لكراسي أو أرائك أو أسرة

]https://en.wikipedia.org/wiki/Blanket [  
  : إجراءات البحث-8
  انتاج العینات البحثیة وتمثلت في نسج ثالث قطع بتركیب نسیج

 1جدول .الوافل كال منھا بكثافة نسیج مختلفة عن االخرى
یوضح مواصفات العینات المنتجة خالل الدراسة وتركیبھا 

منظر عام لعینات ابحث محل  1كما یوضح شكل .البنائى
    . سجى خالیا النحلالدراسة والمنتجة بتركیب ن

  القیاسات المعملیة و تمت بمعامل الكیماوي بمراقبة الجودة
–1981)مثال    المركزیة بطنطا طبقا للمواصفات القیاسیة 

1002) ASTM ووفقا لالختبارات القیاسیة . األمریكیة. 
   االختبارات المتعلقة بالخصائص الفیزیقیة وتضمنت

 :ي كالتاليوالمیكانیكیة للعینات البحثیة وھ
تم قیاسھ بمیزان الیكترونى طبقا : وزن المتر المربع .1

   ASTM D 3776للمواصفة المریكیة 
تم قیاس السمك لعینات القماش محل الدراسة طیقا : السمك .2

      D 1777ASTM-96للمواصفة األمریكیة 
 ISOتم قیاسھ طبقا للمواصفة  :العزل الحراريقیاس  .3

2014-11092 
قیاس نفاذیة الھواء على جھاز تم : نفاذیة الھواء .4

Permeameter No. 869  طبقا للمواصفة األمریكیة
99-D737  

 ISO تم قیاسھ طبقا للمواصفة :حتكاكثبات اللون لالقیاس  .5
105 E04  بواسطة جھازSpectrophotometer 

   ISO 3قیاس نضوح وتغیر اللون طبقا للمواصفة  .6
ا للمواصفة  تم قیاسھ طبق :لضوءاللون لاختبار ثبات قیاس  .7

ISO 105-c-10-2006  بواسطة جھاز
Spectrophotometer  

تم قیاس قوة الشد واالستطالة   :واالستطالة قوة الشدقیاس  .8
 Instron 4111لعینات القماش محل الدراسة على جھاز 

  5035ASTM Dطبقا للمواصفة األمریكیة 
وقد تم اجراء جمیع االختبارات في الجو القیاسي المنصوص علیھ 

ورطوبة نسبیة  2± درجة مئویة 20وھى في المواصفات القیاسیة 
65 % ±2 .   

  محل الدراسة) خالیا النحل  –الوافل ( مواصفات أنتاج عینات القماش ثالثى األبعاد :  1جدول 

  رقم العینة
  نمرة السداء
أنجلیزى 

  )مترى(

  نمرة اللحمة
أنجلیزى 

  )مترى(

  كثافة السداء
  )سم/خیط(

  كثافة اللحمة
  )سم/حدفة(

  عدة المشط
  نوع التطریح  )سم/باب(

1  10/2  
)16.6/2(  

10/2  
  طردى عكسى  5.5  8  11  )16.6/2(

  باب/فتلة 2

2  5/2  
)8/2(  

5/2  
  طردى عكسى  3.5  7  7  )8/2(

  باب/فتلة 2

3  3/2  
)5.5/2(  

3/2  
  طردى عكسى  3  5  6  )5.5/2(

  باب/فتلة 2
 

  :  التحلیل االحصائي -9
استخدام طریقة تحلیل التباین فى اتجاه اإلحصائى  وتضمن التحلیل 

واحد لتحدید معنویة االختالف بین عینات القماش تحت الدراسة 
فیما یخص خصائصھا الفیزیقیة والمیكانیكیة واللونیة وخصائص 

   .  0.01و  0.05الراحة الملبسیة وذلك عند مستوى معنویة 
  

فى ھذا الجزء من الدراسة سوف نستعرض النتائج العملیة وسوف 
نشرح تأثیر متغیرات الدراسة الخاصة بالثالث عینات محل الدرسة 

 الملبسیة راحةعلى خواصھا الفیزیقیة والمیكانیكیة وخواص ال

  .وكذلك خواصھا اللونیة
  وزن المتر المربع  لألقمشة المنتجة  :  9-1

ثالثیة  القماشلعینات العالقة بین نوع العینة ووزن المتر المربع 
نتائج تحلیل التباین . 3تم استعراضھا فى الشكل البیانى  األبعاد

 الخاصة بوزن المتر المربع من عینات القماش محل الدراسة تم
من ھذا الشكل ومن نتاائج تحلیل التبیان . 3استعراضھا فى جدول 

بین عینات  0.01یتضح لنا الفرق المعنوى عند مستوى معنویة 
یما یخص وزن المتر المربع ف محل الدراسة ثالثیة األبعاد القماش

  . من القماش 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Blanket
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  )1(عینة رقم 

  
  )2(عینة رقم 

  
  )3(عینة رقم 

  العینات البحثیة ألقمشة الوافل المنسوجة یدویا وفقا للمتغیرات الدراسة) 1(شكل 
  :Results النتائج

  ألبعاد محل الدراسةنتائج تحلیل التباین لوزن المتر المربع لعینات القماش ثالثیة ا:  2جدول 
مجموع   مصدر التباین

قیمة ف   متوسط المربعات  درجات الحریة  المربعات
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 268.092 46689.067 2 93387.13  بین المجموعات
داخل 

     12 2089.84  المجموعات

     14 95467.97  المجموع

262.6

347

455

200

250

300
350

400
450

500

وزن القماش 
(جرام/م2)

1 2 3

نوع العــینة
  

  نوع العینة ووزن المتر المربع من القماشالعالقة بین : 3شكل 
 ھى أكثر عینات القماش 3من ھذا الشكل یتضح لنا أن العینة رقم 

وذلك  1ثم رقم  2محل الدراسة وزنا یلیھا العینة رقم  ثالثیة األبعاد
على  2م/جرام 263و  2م/جرام 347،  2م/جرام  455بأوزان 

واللحمة لعینة القماش على الرغم من كثافات خیوط السداء .  التولى
إلى أن وزن المتر  1و  2أقل من مثیالتھا للعینات رقم  3رفم 

المربع لھا أكبر ویعود ذلك إلى أن نمرة الخیوط المصنوع منھا ھذه 
من نمرة الخیوط المنسوج منھا العینتین  ) إنجلیزى 3/2(العینة أقل 

نسوج أى أن الخیوط الم)  إنجلیزى 5/2( 2و ) إنجلیزى 10/2(  1
منھا ھذه العینة ھى خیوط سمیكة مقارنة بالعینات األخرى محل 

من ھذا یتضح لنا أن قطر أو سمك الخیوط ھى التى تحدد  .الدراسة
وتؤثر بدرجة كبیرة  على وزن المتر المربع من األقمشة المنسوجة 

  . منھا
  سمك عینات القماش   :  9-2

لألقمشة المنسوجة ھو من الخواص الذاتیة الھامة المصاحبة إلنتاج ا

بصفة عامة ، یعطى تغیر سمك القماش فكرة ھامة . سمك القماش
كما أن . عن مقدار تضخم ھذه األقمشة تحت الضغوط المختلفة

یتأثر . سمك األقمشة بعطى فكرة عن قابلیة ھذه األقمشة لإلنضغاط 
سمك القماش بالكثیر من المتغیرات منھا نمرة الخیوط المنسوجة ، 

ھا فى اتجاھى السداء واللحمة ونوع الخیوط والتركیب وكثافت
 Alssaid Almetwally and(النسجى لألقمشة المنسوجة 

Mona Salem, 2010 ; Ali Hebeish, et al. 2015) .(  
 محلاألبعاد ثالثیة  العالقة بین نوع العینة وسمك عینات القماش

نتائج ن ا أ، كم 4اسة تم استعراضھا فى الشكل البیانى رقم ردال
من . 4األقمشة تم عرضھا فى الجدول  بسمكتحلیل التباین الخاصة 

ھذا الشكل ومن نتائج التحلیل اإلحصائى یتضح لنا الفرق المعنوى 
اسة فیما یخص سمك رمحل الد ثالثیة األبعاد بین عینات القماس

  . 0.01القماش وذلك عند مستوى معنویة 

1.1

1.6

1.86

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

اش  سمك القم
(مم)

1 2 3

نوع العــینة
  

عینات القماش محل  العالقة بین نوع العینة وسمك: 4شكل 
  الدراسة
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  نتائج تحلیل التباین لسمك عینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  4جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 23.558 0.746 2 1.492  بین المجموعات
    0.032 12 0.38  المجموعات داخل

     14 1.872  المجموع
 

من ھذا الشكل یتضح لنا أن اتجاه السمك ھو تقریبا نفس اتجاه وزن 
المتر المربع لعینات القماش محل الدراسة فیما یخص تاثیر نوع 

ھى أكثر عینات القماش سمكا  3العینة ، أى أن عینة القماش رقم 
أثبت التحلیل . 1عینة القماش رقم ثم  2یلیھا عینة القماش رقم 

اإلحصائى أن متوسط السمك لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل 
و  1مم لعینات القماش رقم  1.86مم و   1.6مم ،  1.1الدراسة ھى 

ھذه النتیجة طبیعیة إلى حد كبیر وذلك ألن . على التوالى 3و  2
كبر مقارنة ھى األ 3سمك الخیوط المنسوج منھا عینة القماش رقم 

بعینات القماش األخرى على الرغم من أن كثافة الخیوط فى اتجاھى 
السداء واللحمة لھذه العینة ھى األقل مقارنة بمثیالتھا من العینات 
األخرى وھذا یؤكد مرة أخرى أن سمك أو نمرة الخیوط المنسوجة 

ألكثر سیطرة فى تحدید سمك عینات القماش ثالثیة ھى العامل ا
  األبعاد المنسوجة

  قوة الشد لعینات القماش ثالثیة األبعاد :  9-3
قوة الشد لعینات القماش ثالثیة األبعاد تعتبر أحد أھم الخواص على 

كما أن ھذه الخاصیة . األطالق لھذه النوعیة من األقمشة المنسوجة
ز األقمشة المنسوجة عن مثیالتھا من من الخواص الھامة التى تمی

تعتمد قوة شد األقمشة . األقمشة الغیر منسوجة وأقمشة التریكو
المنسوجة بصفة عامة لیس فقط على متانة خیوط السداء واللحمة 
المكونة لھذه األقمشة ولكن أیضا على التركیب النسجى والبنائى 

 Alsiad) لھذه األقمشة باإلضافة للعدید من العوامل األخرى
Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 

al. 2014) 
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115

قوة شد 
القماش 

(كیلو جرام)

1 2 3

نوع العــینة

اتجاه السداء
اتجاه اللحمة

   
العالقة بین نوع العینة وقوة شد عینات القماش محل : 5شكل 

  .الدراسة فى اتجاھى السداء واللحمة
قوة الشد فى اتجاھى السداء واللحمة لعینات القماش ثالثیة األبعاد 

نتائج تحلیل . 5ضھا فى الشكل البیانى رقم محل الدراسة تم استعرا
التباین لقوة شد عینات القماش ثالثیة ألبعاد محل الدراسة تم 

 .على التولى 6و  5عرضھا فى جدول 
 

  .نتائج تحلیل التباین لقوة الشد فى اتجاه السداء  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  5جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  تالمربعا
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 160.734 5840 2 11680  بین المجموعات
    36.333 12 436  داخل المجموعات

     14 12116  المجموع
 

  .األبعاد محل الدراسة نتائج تحلیل التباین لقوة الشد فى اتجاه اللحمة  لعینات القماش ثالثیة:  6جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 93.861 4740 2 9480  بین المجموعات
     12 606  داخل المجموعات

     14 10086  المجموع

تضح لنا الفرق المعنوى بین ومن نتائج تحلیل التباین ی 5من شكل 
عینات القماش ثالثیة األبعاد فیما یخص قوة شد القماش فى اتجاھى 

كما یتضح من ھذا . 0.01السداء واللحمة عند مستوى معنویة 
حمة متشابھ لن اتجاه قوة شد العینات فى اتجاھى السداء والأالشكل 

 3رقم  بصفة عامة،  یتضح من ھذا الشكل أن العینة. إلى حد كبیر 
 1على قوة شد فى اتجاھى السداء واللحمة وأن العینة رقم أھا حبصا

 كما یتضح. كانت أقل العینات قوة للشد فى اتجاھى السداء واللحمة
فرق لجمیع العینات كانت قوة الشد فى اتجاه السداء أكبر وبأیضا أنھ 

  . معنوى من قوة الشد فى اتجاه اللحمة
ة الشد فى اتجاه السداء للعینات رقم أثبت التحلیل اإلحصائى أن قو

بینما . كجم 112كجم و  84كجم ،  44ھى على التوالى  3و  2، 1
كجم  82كجم ،  40كانت قوة الشد فى اتجاه اللحمة ھى على التوالى 

قوة الشد العالیة التى صاحبت  .  3و 2و  1كجم للعینات رقم 100و 
السداء واللحمة ربما  فى اتجاھى 1عینة القماش ثالثیة األبعاد رقم 

یعود لزیادة قطر وسمك الخیوط المنسوجة منھا ومن ثم زیادة قوة 
الشد لھذه الخیوط والتى تنعكس بطبیعة الحال فى زیادة قوة شد 

أثبت التحلیل اإلحصائى انھ بغض النظر عن نوع . )4، 3( القماش

ه العینة فإن قوة الشد فى اتجاه السداء تزید عن قوة الشد فى اتجا
% 7.5اللحمة لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة بنسبة 

وربما یعود السبب فى ذلك إلى أن كثافة الخیوط فى اتجاه السداء 
 Alsiad)  أعلى من مثیالتھا فى اتجاه اللحمة لجمیع العینات

Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 
al. 2014) 

  عینات القماش ثالثیة األبعاد ستطالة القطع لإ: 4 -9
وتحدد استطالة . تتساوى استطالة القطع فى األھمیة مع متانة القماش

 Alsiad)القطع مدى امتداد أو استطالة القماش تحت تأثیر األحمال 
Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 

al. 2014, Mansour M. and Lord, 1992) 
العینة واستطالة القطع لعینات القماش ثالثیة العالقة بین نوع   

األبعاد فى اتجاھى السداء واللحمة تم استعراضھا فى الشكل البیانى 
یتضح لنا  8و  7من نتائج التحلیل اإلحصائى فى جدول . 6رقم 

التأثیر المعنوى لنوع العینة على استطالة القطع لعینات القماش 
 0.01حمة عند مستوى معنویة محال الدراسة فى اتجاھى السداء والل

 .  
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  .نتائج تحلیل التباین الستطالة القطع فى اتجاه السداء  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  7جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.003 9.615 166.667 2 333.33  بین المجموعات
    17.33 12 208  داخل المجموعات

     14 541.333  المجموع
 

  .نتائج تحلیل التباین الستطالة القطع فى اتجاه اللحمة  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  8جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  المربعات

قیمة ف 
  لمحسوبةا

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.005 8.448 81.667 2 163.33  بین المجموعات
    9.667 12 116  داخل المجموعات

     14 279.33  المجموع
  

ضح وجود فروق معنویة بین استطالة القطع فى من ھذا الشكل یت
اتجاھى السداء واللحمة بین عینات القماش ثالثیة األبعاد محل 

ویتضح أن الفرق المعنوى ظھر بین العینة األولى وباقى  . الدراسة
العینات بینما ال یوجد فرق معنوى بین العینة الثانیة والثالثة فیما 

استطالة . السداء أو اللحمة یخص استطالة القطع سواء فى اتجاه
القطع للعینتین الثانیة والثالثة فى اتجاھى السداء واللحمة ھى على 

ف % 25و % 30التوالى  بینما للعینة األول كانت استطالة القطع 
استطالة القطع العالیة % .  18و % 20اتجاھى السداء واللحمة ھى 

ى صاحبت العینة األولى تعود إلى أن الخیوط ا لمنسوجة منھا الت
. خیوط سمیكة وبذلك تكون استطالتھا عالیة مقارنة بالعینة األولى

القطع فى اتجاه السداء تزید عن الة وبصفة عامة وجد أن استط
والسبب فى ذلك ان % 17.6استطالة القطع فى اتجاه اللحمة بنسبة 

 Alsiad)كثافة خیوط السداء أعلى من كثافة خیوط اللحمة 
Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 

al. 2014)  
  نفاذیة الھواء لعینات القماش ثالثیة األبعاد:  9-5

تعتبر نفاذبة الھواء أحد أھم العوامل التى تؤثر على أداء المنتجات 
خصوصا، تؤخذ ھذه الخاصیة فى اإلعتبار عند تصمیم . النسجیة

مكانس الكھربائیة الملبوسات ، أقمشة الباراشوت، اقمشة الشراع، ال

تعتمد نفاذیة . ، بنطلونات تنقیة الھواء و أقمشة المرشحات الصناعیة
الھواء بشكل أساسى على سمك القماش ووزنھ ودرجة مسامیتھ 

 ,Alsiad Almetwally And M. Mourad)وتركیبھ النسجى 
2014; Ali Hebeish, et al. 2014)  
د محل الدراسة عند األنواع نتائج نفاذیة الھواء لالقمشة ثالثیة األبعا

 7المختلفة من ھذه األقمشة تم استعراضھا فى الشكل البیانى رقم  
ونتائج تحلیل التباین لبیان معنویة الفرق بین عینات القماش ثالثیة 

. 9األبعاد فیما یخص مقدار نفاذیتھا للھواء تم سردھا فى جدول رقم 
لنا الفرق المعنوى من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل التباین یتضح 

فیما  0.01بین عینات القماش محل الدراسة عند مستوى معنویة 
كما یتضح من ھذا الشكل وعلى غیر المتوقع . یخص نفاذیتھا للھواء

 3أن أكبر العینات القمشا ثالثیة البعاد نفاذیة للھواء ھى العیة رقم 
لعینات على الرغم من انھا أكثر العینات سمكا ووزنا إال أنھا اقل ا

كما انھ یتضح من ھذا الشكل ایضا أن . كثافة لخیوط السداء واللحمة
على الرغم من انھا اقل  1اقل العینات نفاذیة للھواء كانت العینة رقم 

العینات سمكا ووزنا إال انھا أكثر العینات كثافة لخیوط السداء 
من ھذا یتأكد لنا ان كثافة خیوط السداء واللحمة ھما . واللحمة

عمالن المسیطران والمتحكمان فى درجة نفاذیة القمشة المنسوجة ال
  .للھواء
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العالقة بین نوع العینة و استطالة قطع عینات القماش محل : 6شكل 
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نفاذیة الھواء لعینات القماش العالقة بین نوع العینة و: 7شكل 
  ثالثیة األبعاد

 
  نتائج تحلیل التباین لنفاذیة الھواء  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  9جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  اتالمربع

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 25.716 4581.667 2 9163.333  بین المجموعات
    178.167 12 2138  داخل المجموعات

     14 11301.333  المجموع
أثبت التحلیل اإلحصائى ان متوسط نفاذیة عینات القماش ثالثیة 

، ) ث.2قدم/3قدم( 272د محل الدراسة للھواء كانت األبعا
لعینات القماش رقم )  ث.2قدم/3قدم( 332و ) ث.2قدم/3قدم(295

  .على التوالى 3و  2و  1
  معامل العزل الحرارى لعینات القماش ثالثیة األبعاد : 5 -9

العالقة بین معامل العزل الحرارى ونوع العینات  ثالثیة األبعاد تم 
ونتائج التحلیل اإلحصائى تم  8استعراضھا فى الشكل البیانى 

من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل التباین . 10سردھا فى جدول 
بعاد فیما یخص بین عینات القمتاش ثالثیة األیتضح الفرق المعنوى 

اثبت التحلیل . 0.01معامل العزل الحرارى عند مستوى معنویة 
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صاحبھا اكبر معامل للعزل  3اإلحصائى أن عینة القماش رقم 
كانت أقل العینات تحت الدراسة للعزل  1الحرارى بینما العینة رقم 

امل العزل صائى أن متوسط معأثبت التحلیل األح. الحرارى
و   37.5،  27.5ھى على التوالى  3و  2،  1الحرارى للعینات 

على الرغم من كثافة الخیوط المنسوجة منھا . واط / 2م.كلفن  51.4
أقل من مثیالتھا للعینات األخرى ، فإن معامل العزل الحرارى 

ربما یعود إلى ان الخیوط المنسوج منھا ھذه  3العالى للعینة رقم 

أى أن سمك ) إنجلیزى 3/2(ذات نمرة إنجلیزى قلیلة  العینة كانت
المنسوجة بخیط  2ھذه الخیوط أكبر من مثیالتھا للعینات ) قطر(

المنسوجة من خیط رفیع نمرتھ  1إنجلیزى والعینة رقم  2/ 5نمرتھ 
كلما زاد قطر الخیط كلما زادت كمیة الھواء . إنجلیزى 10/2

ى مما زاد من قدرة ھذا المحبوس بین ألیافھ داخل مقطعھ العرض
على عزل الحرارة ھ الخیط ومن ثم من قدرة القماش المنسوج من

  . بدرجة كبیرة
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العالقة بین نوع العینة و معامل العزل الحرارى لعینات : 8شكل 
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العالقة بین نوع العینة و تغیر ونضوح اللون لعینات : 9شكل 

  .القماش محل الدراسة
  

  نتائج تحلیل التباین لمعامل العزل الحرارى  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  10جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 379.529 721.611 2 1443.221  بین المجموعات
    1.901 12 22.816  داخل المجموعات

     14 1466.037  المجموع
  تغیر ونضوح اللون لعینات القماش ثالثیة األبعاد : 6 -9
العالقة بین نوع العینة وتغیر ونضوح اللون لعینات القماش ثالثیة   

التحلیل اإلحصائى  نتائج. 9األبعاد تم استعراضھا فى الشكل البیانى 
لتأثیر نوع العینة على تغیر ونضوح اللون تم استعراضھ فى 

  . 12و  11الجداول 
ضح لنا عدم وجود فرق یت 11من التحلیل اإلحصائى بجدول 

بعاد محل الدراسة فیما بخص معنوى بین عینات القماش ثالثیة األ
، بینما على العكس من ذلك وطبقا لنتائج التحلیل  ىالتغیر اللون

اتضح وجود فروق معنویة بین العینات محل  12اإلحصائى بجدول 
  . الدراسة فیما یخص نضوح اللون

غیرا للون كانت العینة األولى یتضح أن أكبر العینات ت 9من شكل 
وذلك ألن % 4كما انھا كانت أیضا اكثر العینات نضوحا  4/5

على العكس من . الخیوط المنسوج منھا ھذه العینة ھى خیوط رفیعة

نظرا  3/5أقل قیما لتغیر ونضوح اللون  3ذلك أعطت العینة رقم 
  . ألن الخیوط المنسوجة منھا كانت خیوط سمیكة 

  للون ضد اإلحتكاك لعینات القماش ثالثیة األبعاد ثبات ا: 7 -9
فى ھذا البحث تم دراسة ثبات اللون لعینات القماش ثالثیة األبعاد 

كما تم استعراض العالقة بین نوع . ضد اإلحتكاك الجاف والرطب
العینة ودرجة ثبات لون العینات ضد اإلحتكاك الجاف والرطب 

التحلیل . 10شكل البیانى رقم لعینات الدراسة ثالثیة األبعاد فى ال
اإلحصائى لنتائج معنویة الفرق بین العینات محل الدراسة فیما 
یخص ثبات اللون ضد االحتكاك الجاف والرطب تم استعراضھ فى 

من نتائج التحلیل اإلحصائى یتضح عدم وجود . 14و  13الجداول 
ثبات اللون لالحتكاك فرق معنوى بین عینات الدراسة فیما یخص 

لجاف ، ببینما على العكس من ذلك وجد فرق معنوى بین قیم ثبات ا
   .0.05اللون لالحتكاك الرطب عند مستوى معنویة 

 
  نتائج تحلیل التباین لتغیر اللون  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة: 11جدول 

مجموع   صدر التباینم
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.071 3.333 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.5 12 6  داخل المجموعات

     14 9.333  المجموع
  الثیة األبعاد محل الدراسةنتائج تحلیل التباین لنضوح اللون  لعینات القماش ث:  12جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.026 5 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.333 12 4  داخل المجموعات

     14 7.333  المجموع
یتضح لنا أكثر العینات ثبات للون ضد االحتكاك  10شكل من 

وذلط ) على التوالى 4/5و   5/5( 1الجاف والرطب ھى العینة رقم 
ھى خیوط رفیعة نظرا ألن الخیوط المصنوع منھا ھذه العینة 

تمتص قدر أكبر من الصبغات مقارنة بالعینات األخرى ذات 
المنسوجة من خیوط  3كما یتضح أن العینة رقم . الخیوط السمیكة

سمیكة ھى أقل العینات ثباتا للون ضد االحتكاك الجاف والرطب 
  ) .على التوالى 3/5و  4/5(
  ثبات اللون للضوء لعینات القماش ثالثیة األبعاد : 8 -9

العالقة بین نوع العینات محل الدراسة وثبات اللون للضوء تم 
من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل . 11استعراضھ فى الشكل البیانى 
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یتضح وجود فروق معنویة بین عینات القماش  15التباین بجدول 
ثالثیة األبعاد قبما یخص ثبات اللون للضوء عند مستوى معنویة 
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الحتكاك الجاف العالقة بین نوع العینة وثبات اللون ضد ا: 10شكل 

  .لعینات القماش محل الدراسة  والرطب
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  العالقة بین نوع العینة وثبات اللون للضوء: 11شكل 
  .اسةلعینات القماش محل الدر 

  
  نتائج تحلیل التباین لثبات اللون ضد االحتكاك الجاف  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  13جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.178 2 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.833 12 10  داخل المجموعات

     14 13.333  المجموع
  

  نتائج تحلیل التباین لثبات اللون ضد االحتكاك الرطب  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  14جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  تالمربعا

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.011 6.667 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.25 12 3  داخل المجموعات

     14 6.333  المجموع
 

  نتائج تحلیل التباین لثبات اللون للضوء  لعینات القماش ثالثیة األبعاد محل الدراسة:  15جدول 
مجموع   مصدر التباین

متوسط   درجات الحریة  المربعات
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  قیمة ف الحرجة  المعنوبة

 3.885 0.000 20 5 2 10  بین المجموعات
    0.25 12 3  داخل المجموعات

     14 13  المجموع
یتضح لنا ان أكثر العینات ثباتا للون ضد  11من الشكل البیانى رقم 

وذلك ألن خیوط ھذه العینة  6/8الضوء ھى العینة األولى بقیمة 
رفیعة وقد امتصت اكبر قدر من الصبغة،  بینما العینة الثالثة 

فقد كان المنسوجة من خیوط سمیكة أو ذات نمرة أنجلیزى قلیلة 
ھو األقل كان ثباتھا اللونى للضوء   وبالتالىامتصاصھا للصبغة أقل 

 . 4/8مقارنة بالعینات الخرى بمتوسط 
  نتائج المثالیة لعینات القماش ثالثیة األبعاد -10

نتائج الجودة للخواص السابقة التى تم دراستھا فى ھذا البحث 
وتم رسم  16رقم لعینات القماش الثالثة تم استعراضھا فى الجدول 

 12ھذه النتائج فى الشكل البیانى الردارى رقم 
یتضح لنا ان  16ومن نتائج التى تم سردھا فى جدول  12 الشكلمن 

إنجلیز ھى التى  3/2ذات الخیوط السمیكة بنمرة  3العینة رقم 
ا یخص الخواص المیكانیكة وخواص الراحة أعطت أفضل نتائج فیم

خواص لونیة  أقل العینة ھذه على العكس من ذلك أعطت  ،الملبسیة 
أما العینة األولى فقد اعطت أفضل . مقارنة بالعینات األخرى

وفى النھایة .خواص لونیة واقل خواص میكانیكة وراحة ملبسیة 
یلیھا  24830ر ل مساحة جودة بمقداضأعطت العینة الثالثة أكبر واف
واقل العینات جودة ھى االعینة  21461العینة الثانیة بمساحة جودة 

 . 17710بمساحة جودة ولى األ

  

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0
وزن متر مربع

سمك

شد - سداء

شد- لحمة

استطالة- سداء

استطالة-لحمة

عزل حرارىنفاذیة

تغبر لونى

نضوح

ثبات لون- احتكاك جاف

ثبات لون- احتكاك رطب

ثبات لون- ضوء

عینة 1
2 عینة 
3 عینة 

  
نتائج الجودة للعینات الثالثة محل الدراسة بالنسبة : 12شكل  

  للخواص المیكانیكیة واللونیة وخواص الراحة الملبسیة
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احتكاك  احتكاك جاف لونى حرارى لحمة سداء لحمة سداء مربع  العینة
 رطب

  الجودة ضوء

1  57.7  59.1  39.3  40  66.7  72  81.9  53.5  100  100  100  100  100  17710  
2  76.3  86  75  82  100  100  88.9  72.9  75  100  80  75  83.3  21461  
3  100  100  100  100  100  100  100  100  75  75  80  75  66.7  24830  

  Conclusion الخــالصــة
من نتائج ھذه الدراسة یتضح لنا ان نمرة الخیوط المنسوج منھا 
األقمشة ثالثیة األبعاد ھى العامل الرئیسى والمتحكم فى خواص ھذه 

واص المیكانیكیة أو الخواص اللونیة أو األقمشة سواء كانت الخ
ویمكن استخالص نتائج ھذا البحث كما . خواص الراحة الملبسیة 

  :یلى 
العالقة بین نوع العینة و كل من وزن القماش وسمكھ لھ نفس  -

ھى أكثر  3األتجاه تقریبا حیث كانت عینة القماش ثالثیة البعاد رقم 
ھى القل سمكا  1القماش رقم العینات سمكا ووزنا بینما كانت عینة 

  . ووزنا
ھى أكثر العینات  3أثبت التحلیل االحصائى أن عینة القماش رقم  -

قوة للشد فى اتجاھى السداء واللحمة كما انھا أكثر عینات القماش 
ثالثیة األبعاد استطالة فى نفس االتجاھین وذلك ألن الخیوط 

ستطالة ومتانة المصنوعة منھا ھذه العینة خیوط سمیكة أى ذات ا
  .عالیة

أظھر التحلیل اإلحصائى ان نمرة الخیوط المصنوع منھا العینات   -
ھو االعامل الرئیسى المحدد لدرجة عزل األقمشة الثالثیة  األبعاد 

ھى أكثر العینات  3لذلك اظھرت الدراسة ان العینة رقم . للحرارة 
درة ذات معامل عزل حرارى أكبر ألنھا خیوطھا السمكیة ذات ق

  .على حبس الھواء داخلھا بدرجة أكبر
تغیر اللون لم یتأثر معنویا بنوع العینة بینما النضوح تأثر معنویا  -

أظھر التحلیل اإلحصائى أن العینة . بنوع العینة 0.05عند مستوى 
  .األولى ذات نمر خیوط رفیعة ھى أكثر العینات نضوحا

نمرة خیوط رفیعة  ذات 1أثبت التحلیل اإلحصائى ان العینة رقم  -
ھى أكثر العینات ثباتا للون ضد االحتكاك الجاف والرطب وضد 

  .الضوء 
ذات خیوط السداء واللحمة  3أختبار المثالبة أظھر أن العینة رقم  -

ھى أفضل عینة تناسب انتاج ) ذات نمرة انجلیزیى قلیل(السمیكة 
كانیكیة األقمشة ثالثیة األبعاد من حیث مساحة الجودة للخواص المی

  .ومعامل العزل الحرارى
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