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 ملخص البحث 

نظرا لما يعانيه الرياضين المعاقين حركيا "متحدي االعاقة " من معوقات في الحركة والعديد من االصابات الناتحة عن 

االحتكاك مع الكرسي المتحرك او االرض اثناء ممارسة الرياضة فقد تطرق البحث الي استخدام تريكو ثالثي االبعاد من 

وتوفير الراحة. تنقسم المالبس حسب نوع النشاط الي مالبس العمل ومالبس القماش المزدوج وذلك لتقليل معدل االحتكاك 

السهرة ومالبس الصباح ومالبس المساء باإلضافة الي المالبس الرياضية. تعد المالبس الرياضية من اهم متطلبات االنشطة 

تقنيات انتاجها تبعا " للنظريات الرياضية لمختلف االلعاب وقد كان للتطور المتسارع في انتاج االلياف وتعدد اساليب و

الكيمائية الحديثة التي اعتمدت علي اكثر من تقنية إلكساب االلياف خواص جديدة اضافة الي انتاج الياف ذكية لها سرعة رد 

الفعل وتتفاعل مع طبيعة االستخدام وتغير من شكلها وطبيعتها حسب المتغيرات المختلفة من اختالف درجة الحرارة او 

ت العرق والتغيرات الفسيولوجية للجسم البشري المصاحبة لممارسة الرياضة بجميع انواعها .لذا يهدف هذا البحث افرازا

الي اجراء عدة اختبارات علي االقمشة المنتجة من تريكو اللحمة ثاللثي االبعاد وتتضح اهمية هذا البحث في دراسة انسب 

 كو ثالثي االبعاد يتيح حرية الحركة ويحقق اعلي معدالت االمتصاص .التراكيب واالقمشة النتاج مالبس رياضية من تري

(عينات لالقمشة باستخدام خامات مختلفة وتركيبات مزدوجة مختلفة المساحات علي ماكينة تريكو 9وقد تم انتاج عدد تسعة )

 .7لحمة مستطيلة جوج 

البعاد علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المنتج، وقد أشارت أهم نتائج البحث الي وجود تأثير لتريكو اللحمة ثالثية ا

( باستخدام خامة البوكليت وتصميم مزدوج باستخدام خام القطن/ليكرا لالرضية والمعالجة الحرارية 8كما حققت العينة رقم )

 . كأفضل عينة من حيث السمك ومقاومة االنفجار وامتصاص الماء لذلك تم اقتراحها لتنفيذ عينة البحث
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  الكلمات المفتاحية

 تريكو ثالثي االبعاد –االعاقة الحركية –المالبس الرياضية –تصميم المالبس 

Abstract 

due to motor handicapped sportsman “Disability Challenger” suffering of hard in movement 

and a lot of Injuries resulting of Friction with Wheelchair or floor during sports practice so the 

research suggest using three dimension knitted fabric of double fabric to decrease the Friction 

ration and to realize comfort . Clothing is divided according to the type of activity into work 

clothes, evening clothes, morning clothes, evening clothes in addition to sports clothes. 

Sportswear is one of the most important requirements for sports activities for different games. 

The rapid development of fiber production and the multiplicity of methods and techniques of 

production according to "modern chemical theories, which relied on more than a technique to 

acquire fiber new properties in addition to the production of smart fibers have a reaction speed 

and interact with the nature of use and change the shape and nature according to different 

variables of temperature difference Or secretions of sweat and physiological changes of the 

human body associated with exercise of all kinds .so the search aim to Procedure tests on 

produced fabric of three dimension knitted fabric and the search Importance appear in study 

The optimal fabric to produce three dimension knitted fabric sportswear to achieve easy to move 

and achieve high ratio of absorption. 

Nine samples of fabrics had produced using different fabric and double knit construction with 

different space using a gauge (7) flat knitting machine. 

The study results showed that The three dimension double layer weft knitted executive methods 

have an effect on the natural and mechanic properties of the fabrics, and Sample number ( 8 ) 

of boucle fabric and double construction using cotton/lycra fabric is the ideal sample in (water 

absorption ,thickness and bursting resistance .so the searcher suggest using it to produce sample.  

Key words: 

Fashion design –sportswear - motor handicapped –three dimension knitted  

 

 المقدمة 

يعتبر فن التصميم من الفنون التطبيقية التي تعتمد علي االساليب الفنية والعلمية معا دون الفصل بينها فهي ليست مهارة 

ولكنها تجمع بين الجمال والنفع ويعد تصميم االزياء من اهم الفنون االساسية ،فهو يعرض العديد من مظاهر ثقافات الماضي 

 ويوضح الخصائص التي تتصف بها المجتمعات عبر القرون

تنقسم المالبس حسب نوع النشاط الي مالبس العمل ومالبس السهرة ومالبس الصباح ومالبس المساء باإلضافة الي المالبس 

رع في انتاج الرياضية. تعد المالبس الرياضية من اهم متطلبات االنشطة الرياضية لمختلف االلعاب وقد كان للتطور المتسا

االلياف وتعدد اساليب وتقنيات انتاجها تبعا " للنظريات الكيمائية الحديثة التي اعتمدت علي اكثر من تقنية إلكساب االلياف 

خواص جديدة اضافة الي انتاج الياف ذكية لها سرعة رد الفعل وتتفاعل مع طبيعة االستخدام وتغير من شكلها وطبيعتها 

ة من اختالف درجة الحرارة او افرازات العرق والتغيرات الفسيولوجية للجسم البشري المصاحبة حسب المتغيرات المختلف

لممارسة الرياضة بجميع انواعها ومن بين تلك التقنيات هو التريكو ثالثي االبعاد وهو من التقنيات الحديثة التي ظهرت في 

 مجال التريكو .
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ورات التكنولوجية الحديثة حيث تلعب العالقة المتبادلة بين كل من التقدم العلمي حيث تعتبر االقمشة الثالثية االبعاد من التط

والصناعي والفني دورا في خدمة المنتج النهائي من حيث خواصه ومظهره الجمالي لتحقيق كفاءة االداء الوظيفي .وهي 

 للوصول الي تقنية ثالثية االبعاد تعتمد علي عمل بروز وانخفاض في االقمشة المنتجة للحصول علي التجسيم في القماش 

وتختص هذه الدراسة بفئة ذوي االعاقة الحركية، وهي حالة يعاني فيها المصابون بخلل ما في قدراتهم الحركية ،توثر في 

مظاهر نموهم االجتماعي والعقلي واالنفعالي، االمر الذي يستدعي حاجة هؤالء للتربية الخاصة وتشمل حاالت الشلل الدماغي 

ضطرابات العمود الفقري وضمور العضالت والتصلب المتعدد والصرع وهي حالة عجز في مجال العظام والعضالت وا

واالعصاب تحد من قدراتهم علي استخدام اجسامهم بشكل طبيعي ومرن كاألسوياء ،االمر الذي يوثر سلبا في مشاركتهم في 

اركتهم في النشاطات المدرسية الروتينية وقد تكون اعاقات ذات واحدة او اكثر من نشاطاتهم الحياتية وتفرض قيودا علي مش

مصدر خلقي او ذات مصادر مكتسبة. وعلي الرغم من اعاقة هذه الفئة من المجتمع اال انهم يشاركون في االلعاب الرياضية 

 لمبية .في دورات خاصة بهم ويحققون الفوز في البطوالت العالمية وتعرف هذه الدورات باسم الدورات البار

وتعرف الدورات البارلمبيه هي ثاني اكبر الدورات الدولية بالعالم وهي االلعاب األولمبية لذوي اإلعاقة سواء فكريه او 

 .عضويه وتعقد مباشره بعد كل دوره اولمبيه وتخضع لألشراف من قبل اللجنة البارلمبيه الدولية للمعاقين 

ماعية ودورات فردية وتشمل الدورات الجماعية كرة السلة للكراسي المتحركة وتنقسم هذه الدورات الي نوعين هما دورات ج

ألعاب القوي لجميع اإلعاقات والكرة الطائرة جلوس وكرة الجرس للمكفوفين وكرة القدم للصم بينما تشمل الدورات الفردية 

( . وتم  2017ة البارلمبية المصرية علي اختالف أنواعها و رفع األثقال للمعاقين حركيا والسباحة وتنس الطاولة )اللجن

عمل دراسة استطالعية في السوق وايضا تم زيارة بعض المراكز الرياضية للمعاقين وجد بعض المشاكل الخاصة بهم ومن 

حول امكانية تطبيق تقنية التريكو ثالثية االبعاد علي مالبس الرياضين ذوي االعاقة " هذا المنطلق تدور فكرة هذا البحث

 ة سوف نكفل لهم الراحة وتحسين االداء وقوة التحمل وتقليل االصابات والشعور بالصدمات .الحركي

 مشكلة البحث 

 قلة االعتناء بأقمشة المالبس الرياضية للمعاقين حركيا ومالئمتها للخواص الوظيفية باالقمشة ثالثية االبعاد -1

 الوظيفةوجود بعض االصابات اثناء وبعض اللعب بما ال يتالئم مع -2

 اهمية البحث 

 االهتمام بأقمشة مالبس الرياضين لذوي االحتياجات الخاصة. -1

 تحسين اداء الالعبين والتقليل من معدالت االصابة. -2

 ابتكار تصميمات مميزه تتالءم مع الوظيفية . -3

 اهداف البحث 

 عبينالوصول الي افضل مالبس رياضية من حيث الخواص الوظيفية والجمالية لتحسين اداء الال

 فروض البحث 

 يوجد عالقة بين سمك االقمشة ثالثية االبعاد وراحة الالعب المعاق حركيا ومالءمة المالبس الرياضية لالداء  -1

 يوجد عالقة بين امتصاص االقمشة ثالثية االبعاد وراحة الالعب المعاق حركيا ومالءمة المالبس الرياضية لالداء  -2

 قمشة الثالثية االبعاد وراحة الالعب المعاق حركيا ومالءمة المالبس الرياضية لالداء يوجد عالقة بين مقاومة االنفجاراال -3

 يوجد عالقة بين وزن االقمشة ثالثية االبعاد وراحة الالعب المعاق حركيا ومالءمة المالبس الرياضية لالداء  -4
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 منهج البحث 

 المنهج التجريبي التحليلي .

 حدود البحث

 يدور البحث حول فئة االحتياجات الخاصة )ذوي االعاقة (  -:الحدود البشرية

 محافظة دمياط -الحدود المكانية:

  2018/2019 -الحدود الزمانية:

  Terminologyمصطلحات البحث 

  clothing Design تصميم المالبس

س "كالسيطرة لغة فنية قوامها مجموعة من العناصر المترابطة "كالخط والشكل واللون والمساحة "المحكومة بعدد من األس-

اً الجانب النفعي والتوازن وااليقاع والتناغم وغيرها "مما يساعد علي استخدامها بما يتالءم مع طبيعة الجسم البشري ومحقق

 صميم والمصمم له ف آن واحد . والوظيفي لها في اطار يبرز جمال الت

لبدنية حيث ان الجسم اهي المالبس المناسبة لالرتداء اثناء عمل الرياضيات واالنشطة  -:sportswear المالبس الرياضية

لمالبس الرياضية ااثناء عمل الرياضة ينتج كمية هائلة من الحرارة المتزايدة كلما زادت مدة التدريب لذا يجب ان تتوفر في 

تانة ويجب ن الدورة الدموية وحرية الحركة والمخواص وظيفية محددة من شانها ان تساعد في سهولة عملية التنفس وسريا

الحراري  علي الملبس ان يشترك في تنظيم االختالف بين الجسم والجو المحيط به )بين الجلد والملبس (من خالل العزل

 ،التهوية ،امتصاص العرق ،انتقال العرق 

ظاهر قدراتهم الحركية ،توثر في م :حالة يعاني منها المصابون بخلل ما فيmotor handicappedاالعاقة الحركية

ل الدماغي نموهم االجتماعي والعقلي واالنفعالي ، االمر الذي يستدعي حاجة هؤالء للتربية الخاصة وتشمل حاالت الشل

 واضطرابات العمود الفقري وضمور العضالت والتصلب المتعدد والصرع وهي حالة عجز في مجال العظام والعضالت

اركتهم في اتهم علي استخدام اجسامهم بشكل طبيعي ومرن كاألسوياء ،االمر الذي يوثر سلبا في مشواالعصاب تحد من قدر

ون اعاقات ذات واحدة او اكثر من نشاطاتهم الحياتية وتفرض قيودا علي مشاركتهم في النشاطات المدرسية الروتينية وقد تك

 )مصدر خلقي او ذات مصادر مكتسبة 

كل راسيا لتكون االعمدة هي الغرزة التي تتجمع فيما بينها لتكون مساحة القماش فتش -:knitted fabricواقمشة التريك-3

   )وتتشكل افقيا لتكون الصفوف وتحدد العالقة بين الصفوف واالعمدة في وحدة المساحة لتحدد خواص القماش

عروة تتشابك مع العروة التي في لقماش ،وكل اتتكون به العراوي في اتجاه عرض  –– weft knitted تريكو اللحمة-4

 الصف السابق والتالي

  double layer knitted التريكو المزدوج-5

 (rib and interlock)وهي التي تنتج باستخدام وجهي الماكينة وتسمي ايضا بالغرز المزدوجة كأقمشة الريب واالنترلوك 

ريكو اللحمة والمالبس وتتكون كل نوع من تلك االقمشة من وتعد هذه هي التراكيب االساسية التي تتالف منها جميع اقمشة ت

تكوينات مختلفة من الغرز االمامية والخلفية ،تتشابك بترتيب معين لالبر ،يمكن ان يتكون القماش من تركيب اساسي مفرد 

 القماش  مكون من الغرز والعراوي العادية والواضحة او يمكن ان يتكون من اكثر من تركيب بنائي اساسي علي طول

 

 

 



 2021يوليو                         لعدد الثامن والعشرونا -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

504 

 three dimension knitted تريكو ثالثي االبعاد-6

تعد أقمشة تريكو اللحمة ثالثية االبعاد مجاال جديدا من مجاالت تطوير أقمشة التريكو المزدوجة والتي يمكن انتاجها كقماش 

المتباعدة تربط بين تريكو ذو طبقتين منفصلتين من القماش علي ان يتصال ببعضهما عن طريق عدد من الخيوط المنفصلة 

 يسهل فصلها الي طبقتين تبعا لالستخدامات النهائية ° 90الطبقتين في مستوي متعامد عليها بزاوية 

 الخامات المستخدمة في انتاج أقمشة التريكو في البحث 

 لبوكليت ا-4الشانليا  -3الكريليك  ا-2طن /ليكرا  ق-1

 (القطن/ليكرا 1)

 )أ( القطن 

لجاهزة ااهم الخامات النسيجية الطبيعية المستحدثة في صناعة المنسوجات وخاصة في صناعة المالبس يعتبر القطن من 

غراض وذلك لما يحتوي من صفات وخصائص تجعله يالئم األداء الوظيفي ألغلب الصناعات النسيجية. يستخدم القطن لأل

ن الناحية ماستخدام القطن في هذه الحالة افضل  التي تتطلب متانة واستطالة بجانب مقاومة االستهالك والتزيق ويعتبر

 االقتصادية .

 

 ( الفحص الميكروسكبي للقطن1شكل رقم ) 

 الليكرا  )ب(

جوعات بولي م– spandexوتعتبر الليكرا هو اسم لعالمة تجارية يطلق علي الخيوط المطاطية الصناعية )سباندكس 

لي بعد يورثيان(والتي من خواصها االمتداد الي سبعة اضعاف الطول األصلي وتعود مرة ثانية بسرعة الي طولها األص

 تركها دون التأثير علي شكلها 

 lycraال تستخدم خيوط  علي الصيغة المستخدمة في صناعة النسيج ديبونت.الليكرا هو االسم التجاري لها والذي اطلقه 

بمفردها في االقمشة لكن يتم خلطها مع خيوط االلياف األخرى للحصول علي تلك المطاطية الالزمة لسهولة الحركة والملمس 

لذا فهي تستخدم في مالبس السباحة والمالبس الرياضية من المالحظ ان الليكرا تمثل النسبة األكبر المستخدمة للمالبس الجيد 

  . الرياضية

 الميكروسكبي لليكرا( الفحص 2شكل رقم ) 

 خلط الليكرا مع الخامات االخري 

ان الغرض من عملية الخلط هو انتاج انواع مختلفة من االقمشة ذات خواص حسنة بدرجة تناسب مع الغرض من االستعمال 

 للتوبير.النهائي للمنتج وايضا للتخلص من بعض العيوب مثل عدم االمتصاص وتوليد الكهرباء االستاتيكية والقابلية 

  -والخلط يتم انا من خالل :

تغليف خيط الليكرا بطبقة من الشعيرات كالقطن او الصوف حيث يتم برم الشعيرات حول الخيط اثناء شده مكونة غالف -

% تقريبا من الشعيرات المكونة للخيط الكلي ويسمي هذا بالغزل المحوري 15-0خارجي وتكون نسبة خيط الليكرا من 

(core spun )يستخدم في النسوجات الثقيلة التي تتطلب قوة تحمل اكثر .و 
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التريكو ووقد يحدث الخلط اثناء عملية الغزل وتتميز هذه الخيوط بالمطاطية وقوة التحل وتستخدم في صناعة الجوارب 

 والمالبس الخارجية 

 مزايا خلط الليكرا باأللياف األخرى 

  التحمل والعمر االستهالكي .الياف الليكرا تعمل علي زيادة المتانة وقوة 

 . تتميز بمقاومة االحتكاك والتوبير 

 . مقاومة الكرمشة وتساعد علي احتفاظ المالبس بمظهرها 

 . المطاطية والمرونة 

  مقاومة العته والعفن 

 االكريليك  -2

أثرها بالعناصر لي عدم تتميز هذا النوع من االلياف عن غيره بخواص منها انها الياف تجمع الدفء والملمس الناعم إضافة ا 

 الضارة الكيمائية والبيولوجية والجوية

س األطفال تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المعاطف والجوارب ومالبس التريكو الدائري والمالبس الرياضية ومالب

 وأيضا في تأثيث المنازل والبطاطين والسجاد والتنجيد 

 

 ليك( الفحص الميكروسكبي الكري 3شكل رقم )

 الشانيليا  -3

تتكون (زخرفيةهو عبارة عن خيط ذو وبرة كثيقة ملتفة حوله بزاوية قائمة فيما يشبه الدود الشعرية وهي تسمي بالخيوط ال

الشعيرات  خيوط الشانيل من شعيرات قصيرة مغزولة والتي تحكم مع بعضها بنهايايتين من خيوط قوية مبرومة جيدا ،تسمي

مختلفة  القصيرة خيط الوبرة وتسمي الخيوط المبرومة بشدة تسمي خيط محوري ،يمكن ان تنتج خيوط الشانيلل من انواع

 القطن ،الفسكوز ،االكريليك والبولي بروبلين من االلياف والشعيرات واالكثر شيوعا هو 

 

 ( الفحص الميكروسكبي للشانيليا4شكل رقم ) 

 البوكليت "هيري" -4

وهو عبارة عن خيط يتكون علي سطحه عراوي مقفلة تبدو في شكل حلقات صغيرة متتالية منتظمة كما يتضح في الشكل 

ة تكوين البرمات .وفي هذه النوعية تستخدم برمات أقل مثل ( وتتكون هذه العراوي نتيجة اختالف السرعات في منطق5)
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( ويوضح  loop ,curl ,boucleالخيوط المغلفة .ويندرج تحت هذا النوع من الخيوط الزخرفية ثالث اسماء علمية هي : )

 ( شكل لخيط البوكليت  6شكل ) 

  

 ( خيط البوكليت6شكل رقم ) ( تكوين خيط البوكليت5شكل رقم )

 

 التريكو ثالثي االبعاد 

كن انتاجها كقماش تعد أقمشة تريكو اللحمة ثالثية االبعاد مجاال جديدا من مجاالت تطوير أقمشة التريكو المزدوجة والتي يم

ربط بين تتريكو ذو طبقتين منفصلتين من القماش علي ان يتصال ببعضهما عن طريق عدد من الخيوط المنفصلة المتباعدة 

 يسهل فصلها الي طبقتين تبعا لالستخدامات° 90ستوي متعامد عليها بزاوية الطبقتين في م

 
 ( تريكو ثالثي االبعاد7شكل رقم )

 

   :Practical experimentsالمعملية واالختبارات العملية التجارب

اكينة تريكو م(عينات لالقمشة باستخدام خامات مختلفة وتركيبات مزدوجة مختلفة المساحات علي 9وقد تم انتاج عدد تسعة )

 275وعدد االبر  7جوج  PF 93موديل  PROTTIلحمة مستطيلة ماركة 

لعالي عند النكماش االمعالجة الحرارية حيث ان االرضية تحتوي علي قطن /ليكرا والذي يتميز بااالسلوب المتبع هو و

 التغرض للحرارة بينما ال ينكمش الوجه مسببا البروز.

  المختلفة التنفيذية باألساليب المنتجة التريكو أقمشة مواصفات التالى (1الجدول ) ويوضح
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 االقمشة محل الدراسة ( مواصفات1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم العينة
 

مساحات 

 المزدوج

خامة 

وجه 

 القماش

نمرة 

خيط 

 الوجه

ظهر خامة 

 القماش

نمرة خيط 

 الظهر

التركيب 

 المستخدم
 الجوج

االسلوب 

 التنفيذي

1 
 

 قطن /ليكرا 28/2 بوكليت

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

2 
 

 قطن /ليكرا 28/2 اكريلك

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

 قطن /ليكرا 28/2 اكريليك  3

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

4 
 

 قطن /ليكرا 28/2 شانليا

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

 قطن /ليكرا 28/2 شانيليا  5

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

6 
 

 قطن /ليكرا 28/2 اكريلك

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

7 
 

 قطن /ليكرا 28/2 بوكليت

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 مزدوج()تركيب 
7 

المعالجة 

 الحرارية

8 
 

 قطن /ليكرا 28/2 بوكليت

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية

9 
 

 قطن /ليكرا 28/2 شانيليا

فتلتين من 

خيط 

14/2 

تريكو لحمة 

 )تركيب مزدوج(
7 

المعالجة 

 الحرارية
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 االقمشة المنفذة 

 ( االقمشة المنفذة 2جدول )
رقم العينة

 

تصميم 

 العينة

خامة 

 العينة
 ظهر القماش القماش بعد المعالجة القماش قبل المعالجة

 بوكليت  1

   

2 
 

 اكريلك

   

 اكريليك  3

 
  

4 
 

 شانليا

 
  

 شانيليا  5

 
  

6 
 

 اكريلك

   

7 
 

 بوكليت

 
  

ر
ر
 ر

ر
ر
 ر

ر
ر
 ر

ر
ر
 ر

ر
ر
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ر
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ر
ر
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ر
ر
 ر

ر
ر
 ر



 2021يوليو                         لعدد الثامن والعشرونا -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

509 

رقم العينة
 

تصميم 

 العينة

خامة 

 العينة
 ظهر القماش القماش بعد المعالجة القماش قبل المعالجة

8 
 

 بوكليت

 
  

9 
 

 شانيليا

 
  

 

 التصميمات المقترحة للتنفيذ 

 ( التصميمات المقترحة للتنفيذ3جدول )

  
    

 3تصميم  2تصميم  1تصميم 

 

 وقد تم انتاجها باستخدام خيوط الليكرا والمعالجة الحرارية كالتالي 

سحب القماش تم تعريض اقمشة التريكو الي الحرارة الناتجة عن بخار الماء وتتم علي ماكينات خاصة ذات سرعات مختلفة ل

شة التريكو را وتتم في اقماو اللبس ويكون بغرض فرد اقمشة التريكو وثبات العرض او الحصول علي مطاطية الخيوط الليك

قنية ت( وذلك يحقق 152ص2017اماني خلف المزدوجة المخلوطة بالليكرا للحصول علي االرتفاعات واالنخفاض في سطح المنتج )

 ثالثية االبعاد .

 

 -وتم عمل االختبارات التالية:

 3786D-ASTMوتم اجراء االختبار طبقا للمواصفة  ( 2ختبار تقدير قوة االنفجار )رطل /بوصة .1

 AATCC 79وتم اجراء االختبار طبقا للمواصفة اختبار االمتصاص من الداخل  .2

 295/1962وتم اجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية م .ق .م  اختبار تقدير سمك االقمشة )مم( .3

 2008لسنة  3ج 295وتم اجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  (2اختبار تقدير وزن االقمشة )جم/م .4
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 سنة (40سن  )مدرب رفع اثقال والعاب قوي وكابتن فريق كرة طائرة جلوس بدمياط  كابتن وليد احمد عرفة عبيد"مودل 

 رأي الالعب من الجلسة التصويرية 

 الشورت يقلل من معدالت األحتكاك-1

 الشتاء . الشعور ببرودة االرضية حيث ان فترات تكون المباريات علي السراميك وذلك يكون صعب فيعدم -2

 عة في الحركةالشعور بخفة الوزن والسر-3

 النتائج والمناقشة 

لي الخواص تناولت الدراسة نتائج البحث ومناقشتها حيث تم استخدام االسلوب االحصائي ومعرفة تأثير عوامل الدراسة ع

 الطبيغية والميكانيكية لالقمشة المنتجة تحت البحث 

 ( خواص العينة الطبيعية والميكانيكية 4جدول )

 

 نتائج تحليل العينات 

 والميكانيكية الطبيعية الخواص الخامةعلي بعض نوع دراسة تأثير تم السابق، الجدول بيانات باستخدام

 :التالي النحو على جاءت والتي الدراسة محل لعينات

 -:لعينات البحث سمك القماش خاصية علي الخامة نوع تأثير -1

 
 ( يوضح تأثير نوع الخامة علي سمك العينة8شكل )
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 قد حققت ذات تركيب مزدوج من تريكو ثالثي االبعاد خامة البوكليت( 8يتضح من الجدول والشكل التخطيطي ان العينة )

 .اعلي سمك وهو المطلوب لتقليل االحتكاك المباشر بالعرض وحتي يتم توفير تهوية من اسفل

لي فهي ال تناسب ( ذات تركيب مزدوج من تريكو ثالثي االبعاد خامة االكريليك حققت اقل سمك وبالتا3كما يتبين أن العينة )

 الهدف المطلوب من البحث 

 

 -:لعينات البحث وزن القماش خاصية علي الخامة نوع تأثير -2

 
 (يوضح تأثير نوع الخامة علي وزن المتر المربع9شكل )

 

كريليك (ذات تركيب مزدوج من تريكو ثالثي االبعاد خامة اال 2ان العينة)  (9)يتضح من الجدول والشكل التخطيطي  

( 9العينة ) حققت اقل وزن وبالتالي فهي تناسب المالبس الرياضية التي تتطلب خفة الوزن لسهولة الحركة. كما يتبين ان

البس الرياضية و ال يتناسب مع المذات تركيب مزدوج من تريكو ثالثي االبعاد خامة الشانيليا قطيفة قد حققت اعلي وزن وه

 التي تتتطلب خفة الوزن لسهولة الحركة 

 

 -:لعينات البحث مقاومة االنفجار خاصية علي الخامة نوع تأثير -3

 
 (يوضح تأثير نوع الخامة علي مقاومة االنفجار10شكل )

 



 2021يوليو                         لعدد الثامن والعشرونا -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

512 

كريليك قد ( ذات تركيب مزدوج من تريكو ثالثي االبعاد خامة اال6(  ان العينة )10يتضح من الجدول والشكل التخطيطي)

 حققت اعلي مقاومة االنفجار وهو يتحمل االحتكاك لفترات طويلة باالرضية دون حدوث قطع 

ومة االنفجار الشانيليا قطيفة حققت اقل مقا ( ذات تركيب مزدوج من تريكو ثالثي االبعاد خامة 4كما يتبين ان العينة) 

 وبالتالي فهي تنقطع بسرعة نتيجة االحتكاك فال تناسب هدف البحث 

 

 -:االمتصاص لالرضية لعينات البحث خاصية االرضية علي الخامة نوع تأثير -4

 
 (يوضح تأثير نوع الخامة علي معدل االمتصاص11شكل )

 

 ان جميع العينات تتشابه في االمتصاص حيث ان االرضية واحدة لجميع( 11يتضح من الجدول والشكل التخطيطي )

 .العينات

 البحثية العينة ألقمشة لخواص الكلية الجودة تقييم

 البحث محل البحثية العينة ألقمشة لخواص الكلية الجودة تقييم ( يوضح5جدول)

 

*تم وضع اشارة سالبة لقيم وزن العينة وذلك لوجود عالقة عكسية بين الوزن والجودة فكلما قل الوزن كلما ساعد ذلك 

 الراحة للرياضين. علي حرية الحركة وتوفير
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 2 %47.45 %83.2- %83.2 %95 %100 %78 قطن /ليكرا بوكليت 1

 5 %39.25 %76.8 - %76.8 %60 %100 %73.8 قطن /ليكرا اكريليك 2

 6 %37.7 %88- %88 %55 %100 %83.8 قطن /ليكرا اكريليك 3

 8 %30.05 %94.2- %94.2 %70 %100 %44.4 قطن /ليكرا شانليا 4

 7 %33.63 %93.1- %93.1 %55 %100 %72.62 قطن /ليكرا شانيليا 5

 3 %42.4 %90.4- %90.4 %60 %100 %100 قطن /ليكرا اكريليك 6

 4 %39.9 %81.1- %81.1 %65 %100 %75.7 قطن /ليكرا بوكليت 7

 1 %47.95 %89.6- %89.6 %100 %100 %81.4 قطن /ليكرا بوكليت 8

 9 %29.95 %100- %100 %75 %100 %44.8 قطن /ليكرا شانليا 9
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 البحث محل العينات لخواص الردارية الخريطة 12شكل

 

  :يلى ما نستخلص ) 12 ( رقم (شكل5التالي رقم ) الجدول من 

هر االفضل بمعامل ( ذات تركيب التريكو ثالثي االبعاد المزدوج من خامة شانليا بوكليت للوجه وقطن /ليكرا للظ8ان العينة )

معامل جودة ( ذات تركيب تريكو ثالثي االبعاد المزدوج من خامة الشانليا القطيفة االقل ب9العينة )% وان 47.95جودة 

29.95% 

 

 خالصة نتائج البحث

 -: التالى فى إجمالها ويمكن البحث فروض تحققت قد أنه نجد البحث نهاية فى

 لطبيعية، فقدا الخواص على التركيب المزدوج يؤثراللحمة ثالثي االبعاد ذو  تريكو ألقمشة التنفيذية االساليب اختالف .1

 ) الوزن – السمك – واألعمدة الصفوف )عدد من كل إختالف إلى التنفيذية األساليب إختالف أدى

 فقد :لميكانيكيةا الخواص على اللحمة ثالثي االبعاد ذو التركيب المزدوج يؤثر تريكو ألقمشة التنفيذية االساليب اختالف .2

 امتصاص الماء( – لألقمشة اإلنفجار مقاومة (من كل إختالف إلى التنفيذية األساليب إختالف أدى

 .والميكانيكية الطبيعية الخواص لمعظم جودة معامل أفضل (8العينة ) تحقق .3

 .والميكانيكية الطبيعية الخواص لجميع جودة معامل أقل ((9تحقق العينة  .4

نفاذية  المعالجة الحرارية للتركيب المزدوج لتريكو اللحمة حققت الغرض المطلوب من البروز واالنخفاض مما يتيح .5

 الهواء. 

 توصيات البحث 

 .توصي الدراسة بصناعة مالبس رياضية باستخدام تريكو ثاللثي األبعاد من التركيب المزدوج 

 لتفوق في جميع يجب مراعاة فئة متحدي االعاقة حيث انهم فئة لديها قدر عالي من نشاط والقدرات الذهنية التي تؤهلهم ل

 المجاالت. 
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