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ملخص البحث:
تقاس جودة المنتجات النسجیة تبعا لقدرة المنتج على الوفاء بمتطلبات اإلستخدام ،ومدی قدرتة علی توفیر الراحة الملبسیة
للمستهلک الناتجة عن العدید من التفاعالت بین العوامل النفسیة والفسیولوجیة ،والتی هی حالة من الرضا نتیجة اتزان
فسیولوجى و نفسى و جسدى بین مالبس ا لشخص و البیئة المحیطة به .حیث ترتبط خواص الراحة الملبسیة إرتباطا وثیقا
بنوع الخامة المستخدمة فی النسیج الملبسى ،کما ان لنوع الخامة دورا هاما فی تحدید خصائص المنتج ،ومدى مالئمتة
لإلستخدام النهائی.
لذلک یهدف هذا البحث إلی تحسین خواص الراحة ألقمشة القمصان الرجالى من خالل استخدام خامة اللیکرا فی اللحمات
مع اللحمات القطنیة ،و لتحقیق ذلک تم إنتاج  9عینات من األقمشة المنسوجة  ،باستخدم لحمات قطنیة من نمرة ( )2/30و
لحمات من اللیکرا من نمرة  30 ، 20و  40إنجلیزی ،و بترتیب  1لحمة لیکرا  1 :لحمة قطن  ،و
 1لحمة لیکرا  3 :لحمة قطن ،و  1لحمة لیکرا  5 :لحمة قطن ،و باستخدام ترکیب نسجی سادة  1/1لجمیع العینات .و قد
أجری علی العینات إختبار کل من الوزن ،السمک ،نفاذیة الهواء ،زمن إمتصاص الماء ،و مقاومة القماش للتجعد و جمیعها
إختبارات تعطی مؤشرات عن مدى قدرة هذة األقمشة علی تحقیق خاصیة الراحة الفسیولوجیة و النفسیة للمستهلک .کذلک
تم إختبار کل من قوة شد و إستطالة کل من السداء و اللحمة ،األحتکاک ،و التوبیر .و جمیعهم إختبارات تستخدم کمؤشر
لخصائص المنتج الوظیفیة (قوة تحمل ،وعمر إستهالکی) .و قد أظهرت النتائج أن أفضل عینة تحقق أفضل أداء وظیفی
فضال عن الراحة الملبسیة هی العینة رقم ( )9التى أستخدم فیها لحمة لیکرا من نمرة  ، 20و ترتیب لحمة  1لیکرا 5 :
قطن

الكلمات الرئيسية:
الراحه  ،الیکرا  ،خواص الراحه  ،نفاذیة الهواء  ،امتصاص الماء .

Abstract:
The quality of textile products is measured according to the ability of the product to meet the
requirements of use, and its ability to provide clothing comfort to the consumer resulting from
many interactions between psychological and physiological factors, which is a state of
satisfaction as a result of physiological, psychological and physical balance between a person's
clothing and the surrounding environment. Where the characteristics of clothing comfort are
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closely related to the type of material used in the clothing fabric, as the type of material has an
important role in determining the characteristics of the product, and its suitability for the final
use.
Therefore, this research aims to improve the comfort properties of men's shirt fabrics by using
lycra material in wefts with cotton wefts. To achieve this, 9 samples of woven fabrics were
produced, using cotton wefts from no. (30/2) and welds of lycra from tiger 20. , 30 and 40
English, and arranged 1 Lycra weft: 1 cotton weft, and
1 Lycra weft: 3 cotton weft, 1 Lycra weft: 5 cotton weft, using 1/1 plain tissue composition for
all samples. The samples were tested on weight, thickness, air permeability, water absorption
time, and the fabric's resistance to wrinkle, all of which tests give indications of how well these
fabrics achieve the physiological and psychological comfort of the consumer. Tensile strength
and elongation were also tested for warp, weft, friction, and tuber. All of them are tests used as
an indication of the product's functional characteristics (durability, consumption life). The
results showed that the best sample that achieves the best job performance as well as clothing
comfort is the sample no. (9) in which the Lycra weft from no. 20 was used, and the arrangement
of the Weft 1 Lycra: 5 cotton

Key words:
Comfort, Lycra, Improve Properties, Air Permeability, Water Absorption.

مشكلة البحث:
للمالبس دور هام في تحقیق الراحة عند االستخدام ،مما یرفع من كفاءة أدائها الوظیفي .والراحة محصلة لمجموعة من
الخواص والعوامل البنائیة المختلفة ،وهناك اتفاق عام على أن انتقال الهواء والحرارة وبخار الماء من خالل المالبس ربما
هي األكثر أهمیة في راحة المالبس ،لذا فالبد من إجراء المزید من الدراسة والبحث حول أفضل الخامات والمواصفات
البنائیة التي تحقق أفضل أداء وظیفي عند االستخدام ،والسیما ما یخص الشعور بالراحة.

أهمية البحث:
تشكل المنسوجات جزءًا هاما من االحتیاجات السیكولوجیة والفسیولوجیة لألنسان ،حیث تلعب دور رئیسي في توفیر عازل
للجسم عن البیئات المادیة غیر المناسبة .وتقاس جودة المنتجات النسجیة تبعا لقدرة المنتج على الوفاء بمتطلبات االستخدام،
ویعد الشعور بالراحة من أهم متطلبات ذلك االستخدام .والشعور بالراحة یختلف من شخص ألخر نظرا للفروق الفسیولوجیة
والسیكولوجیة بینهم ،وهذه الراحة تتمثل في قدرة أقمشة المالبس على حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة ،وامتصاصها للعرق
وتبخره إلى البیئة الخارجیة ،فضال عن المقاس المالئم للجسم؛ مما یوفر حریة الحركة ،لذا فقد ركزت هذه الدراسة علي
تحسین خواص األداء الوظیفي للملبس ،بما یحقق طلبات المستهلك.

هدف البحث :
یهدف هذا البحث إلي تحسین خواص الراحة ألقمشة القمصان الشتویة وذلك باستخدام خامة اللیكرا في اللحامات  ،حیث
ترتبط خواص الراحة الملبسیة ارتباطا مباشرا بنوع الخامة المستخدمة بالملبس .حیث تلعب الخامة دورا هاما في تحدید
خصائص المنتج ،ومدى مالئمته لالستخدام النهائي.
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حدود البحث:
 -1األقمشة المنفذة:
أقمشة منسوجة ،من تركیب نسجي سادة  ، 1/1مستخدم بها لحمات قطنیة  ،ولحمات اللیكرا ،بنسب مختلفة (5، 3:1، 1:1
 1:علي التوالي)
-2االختبارات التي تم إجرائها على عينات البحث:
وزن ،سمك ،نفاذیة هواء ،من امتصاص الرطوبة ،قوة شد واستطالة السداء واللحمة ،مقاومة التجعد ،مقاومة االحتكاك
التوبیر.

منهج البحث:
یتبع المنهج التجریبي القائم على التجربة واالختبار للعینات المنتجة ،واستخدام التحلیل اإلحصائي في إظهار وتحلیل النتائج.

 - 1مقدمة:
تشكل المنسوجات جزءًا هاما من االحتیاجات السیكولوجیة والفسیولوجیة لألنسان ،حیث تلعب دور رئیسي في توفیرعازل
للجسم عن البیئات المادیة غیر المناسبة .وتقاس جودة المنتجات النسجیة تبعا لقدرة المنتج على الوفاء بمتطلبات اإلستخدام،
ویعد الشعور بالراحة من أهم متطلبات ذلك اإلستخدام )1( .والشعور بالراحة یختلف من شخص ألخر نظرا للفروق
الفسیولوجیة والسیكولوجیة بینهم ،وهذه الراحة تتمثل في قدرة أقمشة المالبس على حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة،
وامتصاصها للعرق وتبخره إلى البیئة الخارجیة ،فضال عن المقاس المالئم للجسم؛ مما یوفر حریة الحركة ()2
 1 -1تعريف الراحة:
الراحة هي التحرر من األلم واألنزعاج ،وهي تعبیر عن العالقة بین جسم اإلنسان والملبس وفقا للظروف المحیطة .وقد
عرفها سالتر )(slaterعلى انها حالة متعة فسیولوجیة ونفسیة وعصبیة وبدنیة مع االنسجام بین األنسان والبیئة المحیطة
به.)1،3(.
ویعد قیاس الراحة الملبسیة لألقمشة بصفة عامة من أولویات البحث العلمي لما لها من أثر على المستهلك .وفي ظل غیاب
كمي لتقدیرها یتم األعتماد بشكل مباشر على الخواص المسؤلة عنها مثل إمتصاص الرطوبه ،نفاذیة الهواء ،التوصیل
الحراري ،والملمس ...الخ)4( .
 2-1أنواع الراحة:
تنقسم الراحة الملبسیة إلى ثالث أنواع:
 -1راحة سیكلوجیة أو نفسیة ،وهي التي تعبر عن مدى مالئمة الملبس للشخص نفسه ،والمناسبة المرتدى فیها الملبس،
وغالبا ما ترتبط الراحة النفسیة بأتجاهات الموضة ،من حیث شكل ولون الملبس)5،6( .
 -2راحة فسیولوجیة وهي مختصة بوظائف أعضاء الجسد ،وتعبر عن قدرة اإلنسان على التكیف مع الطقس المحیط به
والمحافظة علي درجة حرارة الجسم من خالل إنتقال الحرارة والعرق بعیدا عن الجسم)13 ،7( .
 -3راحة ملمسیة وهي المرتبطة بخواص سطح القماش ،طبقا لألحساس بالخامة وملمسها على الجلد (قد تسبب الشعور
بحكه أو الحساسیة))8 ،6( .

 3 -1أهم الخواص المؤثرة على شعور المستهلك بالراحة الفسيولوجية:
للمالبس دور هام في تحقیق الراحة عند األستخدام مما یرفع من كفاءة أدائها الوظیفي .والراحة محصلة لمجموعة من
الخواص والعوامل البنائیة المختلفة ،ومن أهم الخواص التي تساهم في الشعور بالراحة هي قدرة األقمشة علي إمتصاص
الرطوبة أو العرق ،وكذلك قدرة األقمشة علي نفاذیة الهواء لتوفیر قدرا مناسبا من التهویة للجسم ،وأیضا المساعدة علي
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تبخیر تلك الرطوبة )6( .وجدیر بالذكر أن هناك أربع خواص بالقماش مرتبطة إرتباطا مباشرا بتحقیق الراحة الحراریة
للمستهلك وهي نفاذیة الهواء ،وزن المتر المربع ،السمك ،وسرعة األمتصاص)14 ،10 ،9( .
 1-3-1امتصاص الرطوبة:
تعد خاصیة إمتصاص الرطوبة واحدة من أهم خواص المالبس خاصة عند بذل أي مجهود بدني أو عضلي ،وهنا ال یجب
ان یتم إمتصاص العرق وفقط بل األهم هو نقل هذا العرق بعیدا عن الجسم من خالل تبخیره إلى الجو المحیط ،وإذا لم یتم
ذلك یكون الشخص معرض لألنهاك البدني والنفسي)15 ،10( .
وعملیة"االمتصاص" هذة تتم داخل األلیاف وأیضا "بالخاصیة الشعریة" فیما بین األلیاف ،حیث تمتص األلیاف العرق وتنقله
من خالل التغلغل داخل األلیاف ،إلى السطح الخارجي ومن ثما یتبخر في الهواء الخارجیة .وفي حالة زیادة كمیة العرق
المفرزة ،یتحتم أن ینتقل أیضا في هذه الحالة من خالل الخاصیة الشعریة ( )14 ،ngwicki). (13
 2-3-1نفاذية الهواء:
نفاذیة الهواء وهي التي تعبر عن معدل تدفق الهواء المار عمودیًا من خالل منطقة محددة تحت ضغط معین ومختلف بین
سطحى القماش ،وهي أحد الخواص الرئیسیة للشعور بالراحة فى المالبس)17 ،16( .
 3-3-1التوصيل الحراري:
یختلف التوصیل الحراري بإختالف الخامة النسجیة المستخدمة فنجد أن القطن یتفوق في توصیله الحراري عن كل من
الفسكوز والصوف )16،15( .و ُتفقد الحرارة من سطح الجسم بواسطة الحمل الحراري أواإلشعاع أوالتبخر أو جمیعهم
معا)21،20،19( .
 4-3-1الملمس:
إحساس الجسم بالملبس یمكن أن یكون مریح أو یكون غیر مریح ،هذه األحاسیس تعتمد أساسا على دقة األلیاف وكمیة
الرطوبة بها ،فاأللیاف السمیكة الخشنة تعطي عادة اإلحساس بالحكة او النخز)18 ،13( .

 4- 1دور الخامة المستخدمة بالملبس في توفير خاصية الراحة:
وترتبط خواص الراحة الملبسیة إرتباطا مباشرا بنوع الخامة المستخدمة بالملبس ،حیث تلعب الخامة دورا هاما في تحدید
خصائص المنتج ،ومدى مالئمتة لإلستخدام النهائي )15( .وتعد خامة القطن من أفضل الخامات التي توفر الشعور بالراحة.
( ) 9 ،14ویحتل القطن المركز الرئیسي بین األلیاف النسجیة نظرا لما یتمتع به من ممیزات ،وخصائص ال تتوفر لغیره
من الخامات النسجیة األخرى ،حیث یتمیز بخاصیة الراحة الملبسیة في األجواء الحارة أو الباردة ،إمتصاص الرطوبة ،قوة
الشد وإستطالة العالیة أیضا ،وكذلك خلوه من الشحنات الكهربائیة الناتجة عن األحتكاك أثناء األستخدام) 4، 3 ، 1( .
كما تعد الیاف اللیكرا من أهم مستحدثات التكنولوجیا المعاصرة التي ساهمت في إنتاج أقمشة ومالبس تتمیز بقدر عالي من
المطاطیة ،وهي نوع من األلیاف الصناعیة المرنة تشبة ألیاف المطاط ،ولدیها القدرة على التمدد من أربعة إلي سبعة أضعاف
طولها األساسي ،إال انه یمكنها العودة إلي طولها األصلي بمجرد إزالة قوى الشد المطبقة علیها ،مما یترتب علیة توفیر قدر
كبیر من الراحة الحركیة للمستهلك)21( .
ويتم إنتاج هذه الخيوط في أشكال مختلفة كما يلي:
 -1خیوط لیكرا .%100
 -2خیوط مغطاه بالیكرا وبالقلب أي خامة أخرى.
 -3خیوط ذات قلب من اللیكرا ویغلفها خامة أخرى.
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 -4خیوط لیكرا مخلوطة )21،12،11 ( .حیث أن اللیكرا ال تستخدم وحدها غالبا ،وإنما یتم دمجها مع ألیاف أخرى ،
طبیعیة أو صناعیة.
ویحدد نوع القماش (منسوج أو تریكو) ،واالستخدام النهائي له كمیة اللیكرا المطلوبة ،ونوعها ،وذلك لضمان أفضل أداء
ومظهر للقماش .و تحتوي األقمشة الخاصة بالمالبس عالیة األداء مثل مالبس السباحة والمالبس الریاضیة على ما یتراوح
بین  % 30 :20من اللیكرا)5( .

 -2التجارب العمليه واإلختبارات المعمليه:
 1- 2مواصفات االقمشه المنتجة:
تم إنتاج تسع عینات ،إستخدم بها سداء قطن  %100من نمرة  ،2/50وعدد خیوط السم  36خیط/سم  ،ولحمة قطن من
نمرة  2/30ولیكرا (اللیكرا بالقلب ومغلفة بالشعیرات القطنیة من الخارج) من نمر مختلفة ( ) 40 ،30 ،20وبنسب مختلفة
( 1لحمة لیكرا  1 :لحمة قطن  1 ،لحمة لیكرا  3 :لحمة قطن 1 ،لحمة لیكرا  5 :لحمة قطن) ،وباستخدام تركیب نسجي
سادة  1/1لجمیع العینات المنفذة ،و یوضح الجدول رقم ( )1التركیب البنائي لهذة االقمشة المنتجة.،

جدول رقم ( )1المواصفات البنائية لالقمشة المنتجة
رقم

نمرة اللحمة

ترتيب اللحمات

1

 40لیكرا

 1لیكرا  1 :قطن

2

 40لیكرا

 1لیكرا  3 :قطن

3

 40لیكرا

 1لیكرا  5 :قطن

4

 30لیكرا

 1لیكرا  1 :قطن

5

 30لیكرا

 1لیكرا  3 :قطن

6

 30لیكرا

 1لیكرا  5 :قطن

7

 20لیكرا

 1لیكرا  1 :قطن

8

 20لیكرا

 1لیكرا  3 :قطن

9

 20لیكرا

 1لیكرا  5 :قطن

العينة

 2- 2االختبارات المعملية:
تم إجراء إختبار كل من الوزن ،السمك ،قوة الشد واألستطالة في إتجاهي كل من السداء واللحمة ،زمن إمتصاص الماء،
نفاذیة الهواء ،مقاومة تجعد في إتجاهي كل من السداء واللحمة ،مقاومة األحتكاك ،ومقاومة التوبیر علي جمیع العینات بمعمل
المركز القومي للبحوث بالدقي ،وذلك في جو قیاسي ( رطوبة نسبیة  ،2+ %65ودرجة حرارة ° 20م  .) 2 +وجاءت
نتائج األختبارات كما هو موضح بجدول رقم ( .)2وقد تم تحلیل النتائج إحصائیا لتوضیح أثر إختالف نمرة وترتیب لحمات
اللیكرا على خواص الراحة وبعض الخصائص الوظیفیة األخرى الهامه في اإلستخدام النهائي.
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 -3النتائج والمناقشه:
یوضح الجدول رقم ( )2نتائج إختبارات األقمشه تحت الدراسة
جدول رقم ( )2يوضح نتائج إختبارات األقمشه

رقم العينة

وزن المتر المربع
(جم)

السمك
(مم)

نفاذية الهواء
سم/3سم/2ث

زمن إمتصاص الرطوبة
(دقيقة)

قوة شد السداء
(كجم)

قوة شد اللحمة
(كجم)

إستطالة السداء
()%

إستطالة اللحمة
()%

درجة تجعد السداء
( )o

درجة تجعد اللحمة
() o

مقاومة األحتكاك
(دورة)

درجة التوبير

1

180

0.42

15.47

2.14

56

39

16

20

118

106

390

A

2

181

0.44

19.6

1.28

57

48

14

20

109

106

680

A

3

185

0.45

21.04

0.9

59

55

13

18

105

87

720

A

4

210

0.46

24.22

3.78

60

40

16

22

97

89

345

A

5

198

0.45

25.22

3.27

61

54

15

21

99

82

580

A

6

195

0.44

26.4

2.35

61

58

15

19

103

81

590

A

7

199

0.45

32.6

7.14

60

55

16

23

89

83

250

A

8

203

0.46

33.5

6.17

61

62

16

22

88

75

550

A

9

214

0.47

42.01

4.51

62

64

16

21

79

71

570

A

 1-1 - 3تأثير نمرة خيط الليكرا ونسبتها علي وزن المتر المربع للقماش:
یوضح الجدول رقم ( )2والشكل ( )1أن هناك عالقة عكسیة مابین نسبة اللیكرا في السم ووزن المتر المربع من القماش،
بمعنى أن أعلي وزن كان للقماش المستخدم به ترتیب حدفة لیكرا5 :حدفة قطن ،وأقل وزن كان للقماش المستخدم به حدفة
لیكرا 1 :حدفة قطن ،ویرجع ذلك إلي أن كثافة اللیكرا أقل من كثافة القطن ،حیث تتراوح كثافة اللیكرا مابین ،1,35 -1,21
بینما تتراوح كثافة القطن ما بین  1,56 -1,54وبالتالي یزید وزن المتر المربع للقماش بإنخفاض نسبة اللیكرا فیة.
كما یالحظ وجود عالقة عكسیة ما بین نمرة خیط اللیكرا ووزن القماش ،بمعنى أنه كلما زادت النمرة قل وزن القماش ،حیث
أن النمرة األعلي هي األرفع في مساحة المقطع العرضي ،وبالتالي تحتوي على عدد أقل من الشعیرات في المقطع وبالتالي
یقل وزن المتر المربع.
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وزن المتر المربع للقماش (حم/م)2

220
210
200

 20لیكرا

190

 30لیكرا

180

 40لیكرا

170
160

 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكر1
شكل رقم ( )1يوضح العالقة مابين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي وزن المتر المربع للقماش

 2-1– 3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها على خاصية سمك القماش:
یتضح من الجدول رقم ( )2والشكل ( )2وجود عالقة عكسیة مابین نسبة اللحمات اللیكرا بالسم وسمك القماش ،فكلما زادت
نسبة اللحمات اللیكرا بالسم قل سمك القماش .كما یتضح وجود عالقة عكسیة مابین نمرة كل من اللحمات اللیكرا وسمك
القماش ،بمعنى أنه كلما زادت نمرة اللحمة اللیكرا أي قل مساحة مقطعها العرضي ،قل سمك القماش.

سمك القماش مم

0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.4
0.39

 20لیكرا
 30لیكرا
 40لیكرا
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكر1

شكل رقم ( )2يوضح العالقة مابين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي سمك القماش

 3 -1- 3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها على خاصية نفاذية األقمشة للهواء:
یتضح من الجدول رقم ( )2والشكل ( )3وجود عالقة عكسیة مابین نسبة اللحمات اللیكرا بالسم ونفاذیة القماش للهواء ،حیث
أن األقمشة التي تحتوي على نسبة أعلي من اللیكرا تكون أكثر إندماجا وأقل مسامیة وبالتالي أقل نفاذیة لمرور الهواء.
كما یتضح وجود عالقة طردیة ما بین نمرة كل من اللحمات اللیكرا ونفاذیة القماش للهواء ،بمعنى أنه كلما زادت نمرة
اللحمة اللیكرا أي قل مساحة مقطعها العرضي ،زاد نفاذیة القماش للهواء لزیادة المسافات البینیة ما بین الخیوط وبعضها.
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نفاذية القماش للهواء سم/3سم/2ث

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

نوفمبر 2020

 20لیكرا
 30لیكرا
 40لیكرا

 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكر1
شكل رقم ( )3يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها على نفاذية القماش للهواء

 4-1-3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها على خاصية إمتصاص الرطوبة:
یتضح من الجدول رقم ( )2والشكل ( )4ان هناك عالقة طردیة ما بین نسبة وجود اللیكرا وزمن إمتصاص الرطوبة ،بمعنى
انه كلما زادت نسبة اللیكرا كلما زاد زمن إمتصاص الرطوبة ،أي إنخفض قدرة القماش على إمتصاص الرطوبة ،ویرجع
ذلك إلنخفاض قدرة اللیكرا علي إمتصاص الرطوبة والتي قد تصل إلي  % 0.6في حین تصل في القطن إلي .%8.5
كما یالحظ أن خیط اللیكرا األكثر سمكا لدیة القدرة علي إمتصاص الرطوبة أكثر من الخیط الرفیع ،ویرجع ذلك لزیادة عدد
الشعیرات بالمقطع العرضي للخیط باألضافة الي الخاصیة الشعریة به.

8

زمن إمتصاص الرطوبة بالدقيقة

6
 20لیكرا

4

 30لیكرا

2

 40لیكرا

0
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا
شكل رقم ( )4يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها على إمتصاص الرطوبة

 5 -1- 3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها علي قوة شد القماش في إتجاهي كل من السداء واللحمة:
یتضح من الجدول رقم ( )2والشكل ( )6( ،)5ان هناك عالقة عكسیة ما بین عدد خیوط اللیكرا بالسم وقوة شد كل من
السداء واللحمة ،بمعني أنه كلما قلت نسبة اللیكرا في اللحمات كلما حصلنا على قوة شد أعلي في إتجاهي كل من السداء
واللحمة ،ویرجع ذلك إلي أن قوة شد القطن أعلى بكثیر من قوة شد اللیكرا ،حیث تتراوح قوة شد القطن مابین  5 -3جم/دنیر،
بینما تصل قوة شد اللیكرا إلي  0.7جم/دنیر.
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كما نالحظ أن زیادة نمرة اللیكرا تزید من قوة الشد في كال األتجاهین السداء واللحمة  ،ویرجع ذلك إلي زیادة مساحة
األحتكاك ما بین الشعیرات الطویله في الخیوط الرفیعة عنها في الخیوط السمیكة لتعوض األنخفاض في عدد شعیرات المقطع
العرضي بالخیوط الرفیعة.
62

قوة الشد في إتجاه الساداء (كجم)

60
58

 20لیكرا

56

 30لیكرا

54

 40لیكرا

52
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا
شكل رقم ( )5يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي قوة شد السداء

70

قوة الشد في إتجاه اللحمة (كجم)

60
50
40

 20لیكرا

30

 30لیكرا

20

 40لیكرا

10
0
 1لیكرا  1 :قطن

 1لیكرا  3 :قطن

 1لیكرا  5 :قطن

نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا
شكل رقم ( )6يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها على قوة شد اللحمة

 7 -1-3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها على إستطالة القماش في إتجاهي كل من السداء واللحمة:
یتضح من الجدول رقم ( )2والشكل رقم ( )8( ،)7ان هناك عالقة طردیة ما بین عدد لحمات اللیكرا بالسم وإستطالة كل
من السداء واللحمة ،بمعني أنه كلما زادت نسبة اللیكرا في اللحمات كلما حصلنا على إستطالة أعلي في إتجاهي كل من
السداء واللحمة ،ویرجع ذلك إلي أن اللیكرا لدیها القدرة على األستطالة من خمس إلى سبع مرات طولها األصلي .كما نالحظ
أن زیادة نمرة اللیكرا تزید من األستطالة في كال األتجاهین السداء واللحمة.
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النسبة المئوية لللستطالة في إتجاه االسداء

20
15
 20لیكرا

10

 30لیكرا
 40لیكرا

5
0
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا

شكل رقم ( )7يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي إستطالة السداء

النسبة المئوية لللستطالة في إتجاه االلحمة

25
20
15

 20لیكرا

10

 30لیكرا
 40لیكرا

5
0
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا

شكل رقم ( )8يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها على إستطالة اللحمة

 8 -1- 3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها على درجة التجعد في إتجاهي كل من السداء واللحمة بالقماش:
یتضح من الجدول رقم ( )2والشكل ( )10( ،)9وجود عالقة طردیة ما بین عدد لحمات اللیكرا بالسم ودرجة تجعد كل من
السداء واللحمة بالقماش ،بمعنى أنه كلما زادت عدد لحمات اللیكرا بالسم كلما زادت مقاومة القماش للتجعد في كال إتجاهي
السداء واللحمة ،ویرجع ذلك إلي درجة المرونة وقابلیة الرجوعیة العالیة التي تتمتع بها خامة اللیكرا.
كما یالحظ وجود عالقة عكسیة مابین نمرة اللیكرا ودرجة التجعد في كال إتجاهي السداء واللحمة ،أي أنه كلما أنخفضت
نمرة اللحمة اللیكرا كلما زادت درجة التجعد أو بمعنى آخر زادت مقاومة القماش للتجعد ،ویرجع ذلك إلي أن إنخفاض نمرة
اللحمة تعني زیادة درجة مسامیة الخیط وبالتالي زیادة درجة مقاومتة للتجعد.
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120
100

درجة تجعد السداء

80
 20لیكرا

60

 30لیكرا

40

 40لیكرا

20
0
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا

شكل رقم ( )9يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي درجة تجعد السداء

120
100

درجة تجعد اللحمة

80
 20لیكرا

60

 30لیكرا

40

 40لیكرا

20
0
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكرا

شكل رقم ( )10يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي درجة تجعد اللحمة

 9 -1- 3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها علي مقاومة القماش لألحتكاك:
یتضح من جدول رقم ( )2وشكل ( )11أنه كلما زادت نسبة اللیكرا بالقماش كلما قلت مقاومة القماش لألحتكاك ،أي أن
هناك عالقة عكسیة بینهما ،حیث إنه من المعروف عن اللیكرا نقصها الحاد لتحمل اإلحتكاك والذى كان یعتبر عامل رئیسي
في التأثیر السلبى على العمر األستهالكي للقماش  ،إال ان ذلك تم تحسینه نوعا بإستخدام لحمات اللیكرا من النوعیة التي
تكون فیها شعیرات اللیكرا هي الموجودة بالقلب ( )coreویغلفها شعیرات قطنیة.
كما یالحظ أنه كلما زادت نمرة اللحمات اللیكرا كلما قلت مقاومة القماش لألحتكاك ،ویرجع ذلك لقلة عدد الشعیرات بمساحة
المقطع العرضي للخیط ،وبالتالي تقل مقاومتها لألحتكاك.
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800
700

مقاومة ااإلحتكاك /دورة

600
500

 20لیكرا

400

 30لیكرا

300

 40لیكرا

200
100
0
 1لیكرا  1 :قطن  1لیكرا  3 :قطن  1لیكرا  5 :قطن
نسبة ترتيب لحمات القطن  :لحمات الليكر1

شكل رقم ( )10يوضح العالقة ما بين نمرة لحمات الليكرا ونسبتها علي مقاومة القماش لألحتكاك

 10 -1- 3تأثير نمرة الليكرا ونسبتها علي مقاومة القماش للتوبير:
جمیع األقمشة تحت الدراسة كانت مقاومة بدرجة ممتازة للتوبیر  ،حتى تلك التي تحتوي علي نسبة أعلي من اللیكرا في
اللحمات ،و یرجع ذلك ألن هذه اللحمات كانت مغلفة بالشعیرات القطنیة والتي من المعروف عنها أنها مقاومة لدرجة كبیرة
للتوبیر.

 2- 3تحديد أفضل عينة تحقق أفضل أداء عند األستخدام:
یوضح الشكل الراداري رقم ( ) 11أن أفضل عینة حققت أفضل خواص وبالتالي أفضل أداء عند اإلستخدام كان في العینة
رقم (  )7المستخدم بها خیوط لیكرا من نمرة  20قطن ،و ترتیب  1لیكرا 1 :قطن ،حیث اعطت أعلي مساحة وصلت إلي
 ،10.84تلتها العینة المستخدم بها لحمة لیكرا من نمرة  30بمساحة  ، 8,90ثم نمرة  40بمساحة . 8,80
 20لیكرا

وزن المتر المربع
درجة التوبیر
مقاومة األحتكاك
درجة تجعد اللحمة

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

درجة تجعد السداء

 30لیكرا

السمك
نفاذیة الهواء

 40لیكرا

زمن إمتصاص…
قوة شد السداء
قوة شد اللحمة

إستطالة اللحمة
إستطالة السداء

شكل رقم ( )11يوضح األشكال الرادارية للعينات المنفذة بترتيب  1ليكرا 1 :قطن

یوضح الشكل الراداري رقم ( ) 12أن أفضل عینة حققت أفضل خواص وبالتالي أفضل أداء عند اإلستخدام كان في العینة
رقم ( )8المستخدم بها خیوط لیكرا من نمرة  20قطن ،و ترتیب  1لیكرا 3 :قطن ،حیث اعطت أعلي مساحة وصلت إلي
 ،10.90تلتها العینة المستخدم بها لحمة لیكرا من نمرة  40بمساحة  ، 10,56ثم نمرة  30بمساحة . 10,10
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 بالترتيب المختلف20 ) يوضح األشكال الرادارية ألفضل عينات منفذة من نمرة14( شكل رقم

:المراجع
: المراجع العربية:أوال
 مجلة- خواص الراحة: أوال: تأثیر إختالف نوع الخامة علي الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة- سعدیة عمر،) إبراهیم1(
2002 –  جامعة حلوان- دراسات وبحوث-علوم وفنون
ibrahim, sadiya omar- tathyr ikhtilaf nowe alkham ala alkhuas altabyia wa lmuykanikiay: 'awla:
khawas alraaha- majalat eulom wafunon- dirasat wabihawath- jamieat hulwan - 2002
International Design - فلاير – دراسة خواص األداء الوظیفي لبعض أقمشة المالبس الریاضیة الحدیثة, ) سلوم2(
2018 - Issue 3, Volume 8, Journal
salum , frial - diraset khuas al'ada' alwazifii libaed 'akmushat almalabis alriyadia alhadithaInternational Design Journal Volume 8, 2018 - Issue 3
 مجلة علوم وفنون- أحمد محمد – تأثیر إختالف ترتیب الریب على بعض خواص الراحة ألقمشة تریكو اللحمة,) حسین3(
2003 – – دراسات وبحوث
husayn, 'ahmad muhamed - tathir ikhtilaf tartib alriyb ala bad khawas alrraha li'akmshat tariko
allahma- majalat eulum wafunon - dirasat wabihawth - 2003
 فاطمة شاذلي – دراسة تحقیق أفضل الخواص الوظیفیة, عبد العال- هبة عاصم، الدسوقي- أحمد علي، ) سالمان4(
International Design Journal, Volume -2018 والجمالیة ألقمشة تریكو اللحمة المعالجة لمقاومة نمو البكتریا
8, Issue 1
salman ,'ahmed ali - aldesuki, hiba asem- eabd ale, fatma shathily - dirasat tahkik 'afdal
alkhawas alwazifiay waljamalia li'akmshat triko alluhma almualga limukawamat numo
elbuktria 2018- International Design Journal, Volume 8, Issue 1
 دراسة مقارنة بین أقمشة الغزل الحلقي والطرف المفتوح – مجلة علوم: خدیجة روزي – الراحة الملبسیة،) قشقري5(
2008 –  جامعة حلوان- دراسات وبحوث-وفنون
qashqariun, khadija ruzi - alrraha almalbasia: dirasat mkarna bayn 'akmusha alghazl alhulky
waltarf almaftuh - majalat eolum wafununa- dirasat wabihawath- jamieat hulwan - 2008
 غادة أحمد – تأثیر إختالف التركیب النسجي ونوع الخامة علي خواص األداء الوظیفي ألقمشة الدینیم المزدوجة,) الصیاد6(
– مجلة العمارة والفنون – العدد العاشر
alsyad, ghadat 'ahmad - tathir 'iikhtilaf altarkib alnusjii wanowe alkhamat ala khawas al'ada'
alwazifii li'akmshat aldiynim almuzdawija - majalat aleamara walfunown -aleadad aleashir
 إیمان محمود – دراسة مقارنة بین نسب خلط األسبندكس، حسام الدین – الدعروني، السید- فیروز أبو الفتوح،) الجمل7(
 مجلة العمارة والفنون – العدد-على الخامات والتراكیب البنائیة المختلفة ألقمشة تریكو اللحمة المنتجة للمالبس الخارجیة
-الحادي عشر الجزء األول
aljamlu, fyroz 'abu alftoh- alsyd, husam aldiyn - aldderuni, iman mahmud - diraset mokaranh
bayn nisab khalt al'asbindkis ala alkhamat waltarakib albinaiya almukhtalifat li'aqmshat truko
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alluhmat almontaja lilmalabis alkharijiaya- majalat aleamara walfunon - aleaded alhadi eshr
aljuz' al'awl سامح – األرجونومیة وتصمیم المالبس، بهیرة جبالي – كمال، جبر- عبد العزیز،) جودة8(
juda, eabd alezyz- juber, bahira jebaly - kamal, samih - al'orjunomia wa tasmim almalabis
 طارق أحمد – الخواص الممیزة لجودة األداء والراحة البیئیة، خالد البدري – راشد، خضري- أحمد بهاء،) مصطفى9(
ألقمشة مالبس األطفال
mustafaa ،'ahmad bha'- khadari, khalid albadri - rashid, tariq 'ahmad - alkhawas almumayaza li
jawdat al'adaa' walrraha albiyiya li'akmshat malabis al'atfal
 تحقیق أفضل الخواص الوظیفیة للراحة الفسیولوجیة لتناسب األداء الوظیفي للمالبس- غادة عبد الفتاح،) عبد الرحمن10(
. 2013 - جامعة حلوان-الجاهزة في الظروف المناخیة الحارة – مجلة علوم وفنون – دراسات وبحوث
eabd alrhmn, ghada abd elftah- tahqiq 'afdal alkhawwas alwazifia lilrraha alfisyulojia litonasib
al'ada' alwazifii llmalabis aljahiza fi alzuruf almunakhia alhara - majalat eulom wafunon dirasat wabhwth- jamieat hulwan- 2013
 نجدة إبراهیم – دراسة لتأثیر الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة ألقمشة الكورسیهات الضاغطة علي أداء الراحة،) ماضي11(
.2015, No. 2, Vol. 60, Alex. J. Agric. Res. madi, najdat 'iibrahim - diraset litathir alkhuwas alfiziakya walmikanikia li'aqmshat alkursihat
alddaghita ala 'adaa' alrraha - Alex. J. Agric. Res. 2015, No. 2, Vol. 60,
 تأثیر اختالف نسبة خلط األقمشة القطنیة المخلوطة-  فاطمه عبدالحمید، وسام محمد إبراهیم – مصطفي،) محمد12(
٢٠١ 6مارس-  ( ینایر١  العدد٣٧  )مجلد-  مجلة اإلسكندریة للتبادل العلمى،باللیكرا على جودة الحیاكة
muhamed, wesam muhamed 'iibrahim - mistafiun, fatamah ebdalhmid - tathir aikhtilaf nisbat
khalt al'akmisha alkatnia almakhluta bialliykra alaa jawdat alhiakat, majalat al'iiskandaria
liltabadul aleilmay) - mujalad 37 aladad 1 ( ynayr- mars 2016
: المراجع األجنبية:ثانيا
(13) Sitotaw , D., and Adamu, B., Tensile Properties of Single Jersey and 1×1 Rib Knitted
Fabrics Made from 100% Cotton and Cotton/Lycra Yarns - Journal of Engineering- Volume
2017
(14) Pamuk, o., - Clothing Comfort Properties in Textile Industry, e-Journal of New World
Sciences Academy, Volume: 3, Number: 1, 2008
(15) Shaid, A., Furgusson, M,.and Wang, L., Thermophysiological Comfort Analysis of
Aerogel Nanoparticle Incorporated Fabric for Fire Fighter’s Protective Clothing,
Chemical and Materials Engineering, 2014
(16) Song, G., Improving comfort in clothing, Woodhead Publishing Limited, 2010.
(17) Medcrave, The Effect of Textiles on Clothing Physiological Comfort While Backpacking
in the Cold, Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, 2017.
(18) Oğulata, R., The Effect of Thermal Insulation of Clothing on Human Thermal Comfort,
Fiber&Textile in Eastern Europe,Vol.15, No.2, 2007.
(19) Auliciems, A., and Szokolay, S., Thermal Comfort, Passive and Low Energy Architecture
International, 2007.
(20) Eltahan, E., Effect of Lycra Percentages and Loop Length on the Physical and
Mechanical Properties of Single Jersey Knitted Fabrics, Journal of Composites, 2016.
(21) Özdemir, H., Thermal Comfort Properties of Clothing Fabrics Woven With
Polyester/Cotton Blend Yarns, AUTEX Research Journal, Vol. 17, No 2, June 2017.
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