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             تأثير بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية ألقمشة التريكو على الراحة
  الفسيولوجية للمالبس

   منا موسى غالب، إبتسام إبراهيم محمد
  جامعة اإلسكندرية -التربية النوعيةكلية  -قسم االقتصاد المنزلي - تخصص منسوجات ومالبس

  ١٦/١١/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٢/٧/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص
أجري هذا البحث لدراسة تأثير الخصائص الميكانيكية والفيزيقية ألقمشة التريكو على توفر الراحة الفسيولوجية وتحقق األداء الوظيفي 

ركة كابو للمنسوجات والمالبس باإلسكندرية والجمالي، حيث تم اختبار سبعة أنواع من أقمشة التريكو المستعمل في إنتاج المالبس وذلك بش
والقطن المخلوط بالليكرا بتركيبات نسجية مختلفة تم إجراء االختبارات المتعلقة بالخصائص % ١٠٠وكانت األقمشة من خامات القطن 

والتغير في األبعاد من حيث  الفيزيقية والخصائص الميكانيكية حيث أجريت اختبارات لقياس نفاذية الهواء، ودرجة التوبير ونسبة الرطوبة
هو أكثر التركيبات النسجية  ٢/٢ريب % ١٠٠اتجاه األعمدة واتجاه الصفوف، ومن خالل التحليل اإلحصائي وجد أن التركيب النسجي قطن 

د ونفاذية الهواء التي أعطت أقل درجة توبير إلى جانب تميز العينة في الخواص الميكانيكية التي توفر الراحة هذا إلى جانب ثبات األبعا
بنسبة كبيرة، تليها عينة خامة القطن المخلوط بالليكرا سينجل جيرسي، وكانت أقل العينات من حيث توفير الراحة المطلوبة من الخصائص 

  .حيث أثبتت االختبارات ضعف في ثبات األبعاد وقلة نفاذية الهواء ١/١الفيزيقية والميكانيكية هي قطن مخلوط ليكرا ريب 

الليكرا -نفاذية الهواء  -التركيب النسيجى -التغير فى األبعاد  -الخصائص الفيزيقية والميكانيكية  :دليلية كلمات

  المقدمة
تعتبر الراحة حالة من السعادة الجسمية والنفسية 
. باإلضافة إلى أنها تناغم بدني بين اإلنسان والبيئة

ولكون الراحة احتياج أساسي لإلنسان فإن المالبس 
ب دوراً هاماً جداً في تحقيق هذه الراحة وفي تعريف تلع

للراحة على أنها حالة من االرتياح والسعادة النفسية 
والجسمية والتناغم البدني بين اإلنسان والبيئة، ومع 
اعتبار الراحة من أهم الجوانب التى تراعى فى الملبس 
ويمكننا أن نقترح تصنيفها ألربعة مجموعات كبيرة هي 

لنفسية الجمالية، الراحة الجسمية، والراحة الراحة ا
الحسية وهو مرتبطة باإلحساس، والراحة الحرارية 

  .المرتبطة بالجسم
ونظرا ألن مصممي ومنتجي األقمشة والمالبس 
على دراية تامة بهذه الخاصية واحتياج المستهلك لها 
لذلك فهم ال يستطيعون إغفال متطلبات الراحة والتي 

حت ملحة لتلبية احتياجات المستهلكين باتت تتزايد وأصب

ومن . وخاصة مع تغير فصول العام والموقع الجغرافي
هذا المنظور أصبح االتجاه العام في الصناعة هو العمل 
بنتائج البحوث العلمية وخاصة تلك التي تفيد اإلنسان 
مباشرة أي بمعنى آخر البحوث التطبيقية والتي أصبحت 

  ).Comfort(ة من أولوياتها خاصية الراح
عن ) ١٩٩٦(وفي دراسة قامت بها صفية ساروخ 

الخصائص الفيزيقية لألقمشة المتعلقة بالراحة أكدت أن 
ألقمشة التريكو المخصصة للرياضة تأثير على الشعور 
بالراحة الفسيولوجية والحسية لطالب المدارس كما 
أظهرت نتائج الدراسة التي قامت بها أن نوع الخامة 

بولي  –قطن(ا أقمشة الفانالت الرياضيةالمصنع منه
كان لها تأثيراً ملحوظاً على خصائص ) مخلوط –استر

الراحة الفسيولوجية والتي تمثلت في ضغط الدم ودرجة 
 .الحرارة والنبض وكمية العرق المفرز

وعن التأثير السيكولوجي للمالبس أكدت سامية 
أن مظهر المالبس يؤثر على الحالة ) 1997(لطفي
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نوية بطريقة مباشرة حيث يعطي إحساساً بالسعادة المع
من خالل الجمال الذي يعكسه شكل ولون المالبس على 
الفرد، والجمال صفة تعطي للفرد الشخصية المميزة له 
وهذا ينطبق على المالبس بصفة عامة سواء مالبس 

  .داخلية أو خارجية
بدارسة ) ١٩٩٨(وفي هذا المجال قام العقيلي 

ة عن خاصية الدفء في األقمشة والتي عملية تطبيقي
تعتبر من أولى وأهم الخواص التي تحقق الراحة 
الفسيولوجية لإلنسان حيث قسم الراحة من الناحية 

  :الطبية والهندسية إلى
  :الراحة الميكانيكية )١(

وهي التي تسمح لإلنسان بالحركة بحرية سواء 
ى اليدين أو القدمين أو الجذع أو الرقبة وهي تعتمد عل

الخواص الميكانيكية لألقمشة مثال لإلنثناء ومطاطية 
األقمشة أي مرونتها في الملبس وحرية حركة كل من 
خيوط السداء واللحمة في األقمشة المنسوجة كذلك 

. في أقمشة التريكو) Loops(استطاالت ومرونة الغرز
دوراً ) g/m2(يلعب وزن القماش وزن المتر المربع 

الميكانيكية للمالبس في السماح  هاماً في تحديد الخواص
ألعضاء الجسم بالحركة بحرية دون قيد أو إجهاد ومثال 
لذلك حركة األيدي في حالة ارتداء فانلة تريكو 

وحركة األيدي في حالة ارتداء بالطو من ) تيشيرت(
الصوف الثقيل فيظهر الفرق فيما نسميه بالحركة 

ن الراحة الميكانيكية أو الحرية للحركة والتي تعبر ع
  . الميكانيكية

واضاف أن العامل الرئيسي الذي يسهم في توفير 
الراحة هو انتقال الحرارة والرطوبة وإن تبخر الرطوبة 
والتخلص من حرارة الجسم الذي يرتدي المالبس يعتمد 

مستوى النشاط الذي يقوم به : على العناصر التالية
الشخص، نسبة الرطوبة في البيئة المحيطة، حركة 
الهواء الخارجي عن الجسم، سمك القماش، الفراغات 
الهوائية المغلقة، التركيب البنائي للقماش، ومحتوى 
األلياف، ومن الناحية المثالية فإن المالبس يجب أن 
تكون بمعزل ضد التغيرات البيئية وأن تطرد الرطوبة 

من الجسم دون الشعور بالبلل، فعندما تكون مقاومة 
وبة، فإن العرق والحرارة والتي ال القماش عالية للرط

  .يمكن التخلص منهما ينتج عنهما الشعور بعدم الراحة
  :الراحة النفسية الجمالية )٢(

إن الراحة النفسية الجمالية لديها ارتباط بسيط 
بخواص تقنيات المالبس فهي ترتبط بشكل أساسي 
بالشكل الجمالي للملبس وباتجاه الموضة الذي يسود في 

بر هذا هو اإلدراك أو المفهوم الذاتي المجتمع ويعت
للمالبس من خالل الحواس الخمسة والتي تساهم في 

  .شعور اإلنسان بالرفاهية أو السعادة
أما الراحة الجسمية هي التي ترتبط باإلحساس 
بالراحة أثناء حركة الجسم وهي قدرة المالبس على 
السماح للشخص أن يتحرك بحرية ويجب أن يتم 

  .شكل الجسمتصميمها على 
 :الراحة الملبسية )٣(

واضاف ان الراحة الملمسية أو الحسية ببساطة 
هى التى يمكن إدراكها بملمس اليد والضغط الذي يتولد 
في القماش وكيف يتم توزيعه على جلد اإلنسان ولذلك 
فإنه يمثل عالقة قوية بكل من الخواص الميكانيكية 

أو وسطح القماش، كما أضاف أن الراحة الحرارية 
الفسيولوجية هي التي تعتمد على االتزان الحراري بين 
كل من الطافة الحرارية الناتجة من التمثيل الغذائي وكل 
من حرارة ورطوبة الجو المحيط بجسم اإلنسان وهنا 
تلعب المالبس أو األقمشة دوراً حيوياً في التحكم في 

نفاذية الهواء بين الجسم والجو : الخواص التالية
نفاذية أو التوصيل ، امتصاص العرق ،الخارجي

  .الحراري من الجسم للجو الخارجي والعكس
  Junya Hu, et.al  وفي دراسة قام بها كل من

حول الشعور بخشونة ونعومة القماش والتي ) ٢٠٠١(
تعتبر واحدة من أهم العناصر التي تؤثر على الراحة 

 ٦٠الملبسية وقد قامت هذه الدراسة بمراجعة أكثر من 
حيث حددت  ٢٠٠١حتى  ١٩٣٠حثاً أجريت في الفترة ب

الدراسة عناصر الشعور بالخشونة والنعومة الملبسية 
والعالقة بينهم من خالل لماذا نعرف الراحة الملبسية، 
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وعناصر الراحة الملبسية، ثم ما هي المعايير أو 
المقاييس الفيزيقية، بعد ذلك كيف يتم تحديد المقاييس 

ة، ومقاييس الشعور، والعالقة بين هذه الطبيعية الفيزيقي
وبمراجعة هذه البحوث وجد أن هناك قصور . المقاييس

في التوصل إلى القشور الناتجة عن اإلحساس بالنعومة 
أو الخشونة والتي تحتاج لمزيد من الشرح واإليضاح، 
وكذلك احتكاك القماش الذي يشمل كل من التشوهات 

ر التي تساهم في وااللتحام، وتطوير أجهزة االختبا
  .تحسين مستوى األداء

 ,Harriet Meinanderوفي دراسة قام بها كل من 

MinnaVarheenmaa )حول توفير الراحة ) ٢٠٠٢
للمعوقين حركياً وكبار السن حيث أوضحت الدراسة أن 
المعوقين باإلمكان تحسين المظهر والشكل واقتنائهم 

التي  للمالبس التي تساعدهم في أداء كافة الوظائف
تحرمهم منها اإلعاقة، كما أوصت الدراسة على 
ضرورة إيجاد حلول دائمة فيما يتعلق بمالبس المعاقين 
للتغلب على المشاكل التي تواجههم في أداء وظائف 

  .الحياة، وهي تعتبر مساعدة غير مباشرة لهم
 Jowa Stateوفي دراسة قامت بها جامعة 

University, university extension, july )تحت ) ٢٠٠٣
عنوان اختيارات المستهلك وخاصة بالنسبة لكبار السن 
أوضحت الدراسة أنه قبل أن تعطي االختيار للمستهلك 

ما هو  فالبد أن يتفهم ويتبادر إلى ذهننا هذا السؤال الهام
تأثير المالبس على اإلنسان من حيث توفير الراحة 

لت الدراسة الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية، كما تناو
اختيارات اإلنسان للمالبس التي توفر له الراحة في أداء 
كافة األنشطة بما في ذلك أن توفر الشكل الجمالي وأن 

  .تناسب كافة الظروف البيئية
) ٢٠٠٤(وفي دراسة قامت بها غادة عبدالسالم 

بعنوان أهمية توفير الراحة والفسيولوجية في أقمشة 
أن الراحة الملبسية تعد مالبس فتيات الجامعة، أكدت 

من العناصر الجوهرية والضرورية وتشمل الراحة 
النفسية والحسية والفسيولوجية والبيئية التي تتعلق 
بالتوازن الحراري وقد أكدت الدراسة أن الراحة ال 

يمكن تحقيقها بقيمة كمية لكنها نوعية تختلف من شخص 
جو آلخر وذلك بناًء على قدرة الشخص على التكيف بال

  .المحيط
وعن الجانب الوظيفي للمالبس بصفة عامة 
ومالبس األطفال بصفة خاصة وهي التي تتطلب عوامل 
تؤدي للراحة حيث كثرة الحركات واللعب الذي يؤديه 

أن جودة المنتجات ) ٢٠٠٧(الطفل، أكدت رباب طاهر 
الملبسية بصفة عامة تقاس بقدرة المنتج على الوفاء 

ا ذكرت أن مالبس األطفال بمتطلبات استخدامه، كم
تحتاج متطلبات خاصة ومواصفات تتوائم مع حاجات 
ومتطلبات مرتديها لما يؤديه الطفل من أنشطة كثيرة 

 .تحتاج لهذه العوامل التي توفر الراحة الفسيولوجية 

 Ana Cristinaكما تشير دراسة قامت بها كل من 

Broega, Maria Elisabete Cabecosilva, )حول) ٢٠١٠ 
الراحة التي توفرها أقمشة الصوف الخفيفة من خالل 
تقييم موضوعي ذاتي والتي أوضحت أن مصانع النسيج 
أصبحت تعطي اهتماماً بالغاً بالراحة النفسية والجسمية 
وهو ما يظهر واضحاً في رؤية المستهلكين لدى 
األسواق وقد أجريت الدراسة لتقييم األقمشة التي توفر 

اإلحساس بذلك وقد وضعت لها الراحة الحرارية و
مقاييس للشعور بالراحة الجسمية من خالل نموذج يعتمد 
على التقييم الذاتي وقد حددت الدراسة ضرورة وضع 
المقياس ضمن البطاقة اإلرشادية بما يلبي حاجة 

  .المستهلك
في دراسة بعنوان ) ٢٠١١(وذكرت منا موسى 

من أقمشة  تحديد األداء األمثل لمالبس األطفال المصنعة
التريكو واألقمشة المنسوجة، أن المالبس المصنعة من 
أقمشة التريكو تتميز بدرجة نفاذية عالية للهواء تساعد 
على تلطيف درجة حرارة الجسم إلى جانب تميزها 
بدرجة توبير منخفض وكذلك لها قدرة عالية على 
االحتكاك، كما أكدت الدراسة على أن خامة القطن هي 

الً وأن نسيج التريكو هو األفضل لما يتميز األكثر تفضي
 .به من توفير مقومات الراحة الفسيولوجية



Vol. 59, No. 3, pp. 317‐329, 2014(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

 تحسين مستوى الراحة في المالبسوفى دراسة ل
آخر التطورات في حيث تناول ) Song )2011قام بها 

الصناعة المتعلقة بالراحة الملبسية كما ناقش أساليب 
ميم النسيج كيفية تصو تحديث المالبس بكافة الموديالت

والمالبس لتوفير أقصى ما يمكن من الراحة بالعناصر 
التي تؤثر على خواص األلياف واألقمشة والتي تساهم 

، وأسفرت نتائج الدراسة عن التحسين في راحة اإلنسان
الذي طرأ على الراحة الحرارية من حيث الملمس وهو 
ما ظهر بوضوح على سطح النسيج، كما تناولت 

الراحة لحركة الجسم داخل الملبس والتي  الدراسة أيضاً
تتيح لمتطلبات مختلفة مثل الجمال والحماية، كما يتناول 
البحث موجز مفصل عن راحة الملبس لإلنسان من 
خالل إدراك الفرد نفسه للراحة التي يجدها في ملبسه 
والعوامل التي تؤثر على ذلك مثل خواص األلياف 

  .واألقمشة
 Gonca Ozcelik & Nilgonوفي دراسة قام بها 

Ozdil )لتقييم الراحة الحسية للخامات النسجية ) ٢٠١٢
وقد أكدت الدراسة على أن الراحة الحسية باإلمكان 
اختبارها من خالل ملمس اليدين للقماش عند الشراء 
لفحصه وعند ذلك سيتلقى المستهلك القائم باللمس 
ها اشارات تصل إلى المخ وأن هذه اإلشارات يتم تجميع

وصياغتها بإدراك ذاتي على نحو الشعور بوغز، 
وحكة، لزوجة، خشونة، عدم سالسة في الملمس هذا 
فيما يتعلق بملمس اليدين، أما فيما يتعلق باإلحساس 
بالرطوبة فإن التقييم الذاتي يأتي نتيجة الشعور بندى 
القماش أو الرطوبة أو اللزوجة أو أنه غير ماص أو 

س الجسم فإن اإلنسان يشعر أما مقا. يشعر بحرارة
بالدفء بفضفضة القماش وليونة القماش والخشونة أما 
فيما يتعلق باإلحساس بالحرارة فإن اإلنسان يشعر 

  بالدفء أو السخونة أو البرودة
) ٢٠١٣( Alla Arafa Badrوفي دراسة قام بها 
امتصاص  -نفاذية الهواء  –حول الخواص االنتقالية 

التريكو المصنوعة من الخامات بخار الماء في أقمشة 
مقارنة بالقطن والفسكوز، حيث  modal, bambo(الحديثة

أكدت الدراسة على أن أقمشة التريكو لها قدرة هائلة 
على نفاذية بخار الماء والهواء والتي تزداد بزيادة طول 
العقدة لتريكو  وقد تناولت الدراسة من خالل المعامالت 

للقماش وطول العقدة أو  التجريبية للتركيب البنائي
العروة، للتوصيل الحراري وامتصاص الحرارة 
ومقاومة الحرارة ونفاذية بخار الماء وامتصاص الماء 
والتي قدرت جميعاً بقيمة معنوية من خالل التحليل 
اإلحصائي الذي أوضح أن انتقال خواص الراحة 
الحرارية ألقمشة التريكو  ترتبط ارتباطاً شديداً 

البنائي للقماش وطول العروة، كما أكد على بالتركيب 
أن األقمشة الخفيفة أقل قدرة في التوصيل الحراري 
والمقاومة الحرارية واالمتصاص الحراري وامتصاص 
الماء ونفاذية الهواء ونفاذية بخار الماء و ويرجع ذلك 
يرجع لقيمة المسامية العالية والوزن القليل لهذه األنواع 

  .من األقمشة
  البحث مشكلة

ومن خالل ما تقدم ُيمكن تحديد مشكلة البحث في 
ماهى المعايير التى تحقق الراحة و االداء الوظيفى 

و يتحقق ذلك فى االجابة على مجموعة االمثل للمالبس 
  :من  التساؤالت البحثية التالية

ماهي الخصائص الفيزيائية والميكانيكية ألنواع  -١
لتحقيق األداء أقمشة التريكو (التراكيب البنائية 
 الوظيفي األمثل؟

ما هو أفضل التركيب البنائي ألقمشة التريكو  -٢
المالءمة والتي تعطي الراحة الفسيولوجية 

 لمرتديها لتحقيق األداء الوظيفي والجمالي؟

ما هي معايير الجودة للحكم على كفاءة األداء  -٣
  األمثل للخامات النسيجية موضوع الدراسة؟

  :أهداف البحث
البحث بصفة عامة إلى تحديد األداء يهدف هذا 

ومن هذا  ختيارهااألمثل للخامات النسيجية التي تم إ
الهدف الرئيسي تنبثق مجموعة من األهداف الفرعية 

  :وهي



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 59, No. 3, pp. 317‐329, 2014 (Arabic) 

 

دراسة تأثير الخصائص الميكانيكية والفيزيقية   -١
ألقمشة التريكو على كل من الراحة الفسيولوجية 

 .ماليلمرتديها لتحقيق األداء الوظيفي والج

تحديد أفضل التراكيب النسيجية لتحقيق األداء  -٢
 .األمثل لتوفير الراحة الجسمية

الوصول لمعايير جودة للخامات النسيجية التي تم  -٣
انتاجها لتحقيق األداء األمثل والمرتبط بالجانب 
الوظيفي لتلك المالبس مع المحافظة على تحقيق 

  .نشاطمعايير الراحة الفسيولوجية لمرتديها أثناء ال
  :أهمية البحث

ترجع أهمية البحث في تحديد الخواص الفيزيائية 
والميكانيكية ألقمشة التريكو المستخدمة في المالبس 

لمرتديها لفترات طويلة يقوم الفسيولوجية لتوفير الراحة 
فيها الفرد بمجهود كبير أثناء النشاط والحركة واللعب 

  .وهذا مايؤكد أهمية الدراسة
   :حثيةالمصطلحات الب

 Subhash C Anandيعرف : معامل التغطية - ١
هو عدد األعمدة والصفوف في وحدة ) ٢٠١١(

الطول والتي تشمل مساحة قماش التريكو المغطي 
بالغزل، ويزداد معامل التغطية كلما زاد عدد 
األعمدة أو عدد الصفوف، وأن زيادة معامل 
التغطية يؤدي إلى نقص في مقدار نفاذية الهواء 

 .يادة في مقدار امتصاص بخار الماءوكذلك ز

 )٢٠٠٣(يعرف دليل الرصد الذاتي: التوبير - ٢
عملية من عمليات التجهيز  التوبير على أنها

الميكانيكية التي تتعرض فيها األقمشة إلى 
مجموعة من سلندرات فرش أو بسطح سنفرة 
تحتك بسطح القماش وتعمل على توبيره لتغيير 

في معجم  مظهره مثل الكستور، كما يعرف
مصطلحات الصناعات النسجية لحسن مرعي على 
أنها تكوين وبرة على سطح القماش بواسطة فرش 

  .معدنية خاصة
 بوظـائف  مختصـة وهي ال :فسيولوجيةال راحةال - ٣

 علـى  اإلنسان قدرة عن تعبر وهي، الجسد أعضاء

يشـعر بـالبرودة أو    إما أن المحيط بالجو التكيف
 Jowa State Universitمجلة  بالدفء، كما تعرفها

أن الراحة الفسيولوجية هي التي تمنحها ) ٢٠٠٣(
المالبس للشخص لتحميه من الرطوبة والحـرارة  
والبرد وأن خصائص القماش التي تـؤثر علـى   
الراحة الفسيولوجية تشمل المرونة، كبـر حجـم   
القماش، ملمس النسـيج وان التركيـب البنـائي    

  .للقماش يؤثر على الراحة الفسيولوجية
الطاقة الحرارية هي الطاقة التي  :الطاقة الحرارية - ٤

تنتقل من الجسم الدافئ إلى الجسم البارد كنتيجـة  
 J.  Buecheالختالف الحرارة بين الجسمين ويذكر

and Fredrick )ففي عملية انتقال الحرارة ) ١٩٨٠
تنتقل الحرارة من المصدر أو بين مـادتين مـن   

توصـيل  خالل ثالث عمليات هـي اإلشـعاع وال  
والحمل الحراري، وإن لم يكن هناك اختالف في 
الحرارة داخل الجسم أو بين جسمين فلـن يكـن   

  .هناك مجال لتدفق الحرارة
هو معدل تـدفق الهـواء المـار     :نفاذية الهواء - ٥

عمودياً من خالل منطقة محددة تحت ضغط معين 
  .)١٩٩٦( ,ASTMومختلف بين سطحي القماش 

بانتقـال   )٢٠٠٧( االمتصاص تعرفه رباب طاهر - ٦
السائل في النسيج عمودياً في فراغـات القمـاش   
يطلق عليها تدفق السائل من مستوى غير مشـبع  
اوهي حركة السائل فـي اتجـاه متـوازي إلـى     
فراغات القماش، القماش ذات الفتل الجيدة سوف 
يجفف بسرعة، وبالتالي فيسرع من تبريد الجسم، 

جاه متوازي ويعرف أيضاً بأنه حركة السائل في ات
-Hussain and Tremblayفي فراغـات القمـاش   

Lutter, )١٩٩٦(  
  ألسلوب البحثيا

  :المنهج البحثي
اتبع هذا البحث المنهج التجريبي لما يتميز به في 
حل المشكالت بالطريقة العلمية والرد على تساؤالت 

  ). ٢٠٠١(البحث، رجاء محمود أبوعالم 
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  :العينة البحثية: أوالً
مجموعة من األقمشة المنتجة بشركة تم اختيار 

باإلسكندرية بلغت سبعة ) كابو(المنسوجات للمالبس
أقمشة من التريكو المستعمل في الفساتين والبلوزات 

عينات الدراسة من ) ١(والتيشيرت والبنطلونات، وجدول
  :حيث نوع الخامة والتركيب البنائي وهي كاآلتي

  :ثانياً التجارب المعملية
ارات المعملية بصندوق دعم صناعة أجريت االختب

  :الغزل والنسيج بالسيوف باإلسكندرية
 التحليل  -١

وتمثلت : االختبارات المتعلقة بالخصائص الفيزيقية -٢
 :هذه الخواص في اآلتي

التركيب البنائي طبقا  للمواصفات القياسية  )١(
 ).ASTM )D 3597–02–2002األمريكية 

اسية قياس نفاذية الهواء طبقاً للمواصفات القي )٢(
 )ASTM )1002–1981األمريكية 

 .قياس معدل امتصاص الماء )٣(

 :االختبارات المتعلقة بالخصائص الميكانيكية -٣

قياس القابلية للتوبير طبقاً للمواصفات القياسية  )١(
 )1993–2589(المصرية 

ثبات األبعاد في اتجاه األعمدة واتجاه  )٢(
من المسحوق  %٧٧جرام، ٢٥المسحوق(الصفوف
محفز % ٣ م بربوريت،صوديو%٢٠ االساسى،
 )تبيض

 التغير في عدد األعمدة وعدد الصفوف )٣(
 1993AATCC) جرام تايد٦٦المسحوق(

  :التحليل اإلحصائي: ثالثاً
المتوسط : تم استخدام المعامالت اإلحصائية التالية

وقد  ٢الحسابي واالنحراف المعياري ومربع كا
استخدمت األشكال الرادارية لكل عينة على حده حيث 

ي الشكل الراداري على مجموعة محاور يمثل كل يحتو
 Microsoftمحور منها خاصية محددة باستخدام برنامج 

Excel  معدل  -نفاذية الهواء(وقد تمثلت الخواص في
التغير في األبعاد من حيث  –نسبة الرطوبة –التوبير

اتجاه األعمدة والصفوف وكذلك عدد األعمدة 
  )٢٠٠١(، زكريا الشربينى )والصفوف

  النتائج والمناقشة
يتضمن هذا الجزء نتائج االختبـارات المعمليـة   

يوضـح  ) ١(ألنواع األقمشة موضوع الدراسة وجـدول 
  .الخواص الطبيعية والميكانيكية للعينات موضع الدراسة

) ٧، ٤، ٣، ١(أن العينات ) ١(يتضح من الجدول
كانت من ) ٦، ٥، ٢(والعينات % ١٠٠كانت من القطن 
بـالليكرا بنسـب متفاوتـة وبدراسـة      القطن المخلوط

الخواص الطبيعية والميكانيكية ألنواع التراكيب النسجية 
المختلفة كان هناك فروق ذات دالة إحصائية والجـدول  

يوضح المتوسط واالنحراف المعياري وتحليـل  ) ٢(رقم
  .التباين ومعامل االختالف بين العينات

أن معامل االختالف في خاصية ) ٢(يوضح جدول
%) ٦٠.٧(نفاذية الهواء بين العينات مرتفعة بقيمة

ويرجع ذلك إلى اختالف التركيب النسجي لعينات 
البحث من حيث عدد الصفوف واألعمدة في وحدة 
المساحة وكذلك طريقة تداخل الصفوف واألعمدة 
باإلضافة إلى أن معامل االختالف في خاصية التغيير 

عاد لعدد الصفوف بين العينات المختلفة كان في األب
، بينما ال يوجد اختالف %٣٧.٨مرتفع حيث بلغ 

معنوي بين العينات في معامل التوبير ويرجع ذلك إلى 
أن جميع العينات من التريكو والذي يتميز بدرجة توبير 

) ٢٠٠٧(منخفضة وهذا يتفق مع دراسة رباب طاهر
ميز بدرجة توبير والتي أكدت أن النسيج التريكو يت

منخفضة مقارنة بالنسيج السادة وذلك نتيجة تزاحم 
خيوط السداه واللحمة في وحدة المساحة والتي تؤدي 
إلى تكوين وبرة نتيجة تعرض السطح لالحتكاك بعكس 

  .النسيج التريكو
للخصائص المختلفة لعينات البحث  ٢حساب قيمة كا
  موضوع الدراسة

اذیة الهواء ونسبة لخاصيتي نف ٢تم حساب قيمة آا
  . ذلك) ٣(الرطوبة ویوضح جدول
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  الخواص الطبيعية والميكانيكية للعينات :١جدول رقم 
رقــم
  العينة

التوبير بعد   الخواص الميكانيكية الخواص الطبيعية مواصفات القماش
التركيـــــب  نوع الخامة    لفة ٥٠٠٠

  النسجي
نفاذية الهواء

  دقيقة/٢قدم/٢قدم
نسبة

الرطوبة 
 تواهالمح

  %التغير في األبعاد
اتجاه
  األعمدة

اتجاه 
  الصفوف

عدد 
  األعمدة

عدد 
  الصفوف

ر٥٠٠  ٥ر٤  ٩٥ر٩   ١/١ريب   %١٠٠قطن   ١
١٧  

  ٤  ٣٩ر٣  ٢٩ر٣  ٩ر٢٠٠

ليكـرا  / قطن   ٢
  ٤ر٩٥/٤ر٦

  ٤  ٤٧ر٧  ٣٠  ٢ر٣  ر٧٠٠  ٥ر٨  ٤٥ر٨  ١/١ريب 

  ٤  ٦١ر٣  ٣٠ر٠٠  ٢٤ر٨٠٠  ٤ر٠٠  ٤ر٣  ١١٦ر٠  سينجل سيرجي  %١٠٠قطن   ٣
  ٤  ٣٠ر٣  ٣٠  ٤ر٠  ٢٢ر٧  ٦ر٤  ١١٤ر٠٠  ٢/٢ريب   %١٠٠قطن   ٤
ليكـرا  / قطن   ٥

  ٧ر٥/  ٩٢ر٥
سينجل جيرسي 

  ليكرا
  ٤  ٧٧  ٤٠  ١٦ر٤  ٢٠ر٧  ٥ر٧  ٢١ر١

ليكـرا  / قطن   ٦
  ٦ر٩/  ٩٢ر٥

سينجل جيرسي 
  ليكرا

  ٤  ٧٦ر٣  ٤٣ر٣  ١٤ر٧٠  ٢١ر٠٠  ٥ر٦  ١٦ر٦

  ٤  ٣٢ر٧  ٣٥ر٣  ٢ر٨  ١٧ر٨  ٥ر٩  ٧٤ر٩  انترلوك  %١٠٠قطن   ٧

  لخصائص الفيزيائية والميكانيكية ألنواع التراكيب النسجية المختلفةا معامل االختالف بين :٢جدول 
  الخاصية         

  
   المعامالت

  نفاذية الهواء
 التوبيردرجة  %

  نسبة
 الرطوبة

% 

 التغير فى االبعاد
  اتجاه
  األعمدة

% 

 اتجاه
  الصفوف

%

  عدد
  األعمدة

 بوصة/ 

  عدد
  الصفوف

 بوصة/ 
١٣.٧٧- ٥.٥٩ ٤ ٦٩.١٩ طالمتوس  -١٢.٤١  ٥٢.٠٩ ٣٣.٩٩ 

 ١٩.٦٩ ٥.٦٩ ١٠.٤٨ ١٠.٧٨ ٠.٦٥ ٠ ٤١.٩٧ االنحراف المعياري
 ٣٨٧.٥١ ٣٢.٣٨ ١٠٩.٧٩ ١١٦.١٣ ٠.٤٢ ٠ ١٧٦١.٧٦ التباين
% ٦٠.٧ %االختالف  معامل  ١١.٦ ٠%   ----  ---- ١٦.٧%  ٣٧.٨%  

  ألنواع التراكيب النسجية المختلفةلفروق فى خاصيتي نفاذية الهواء ونسبة الرطوبة ا :٣جدول 
  الداللة  درجات الحرية ٢كا الخاصية  م
  غير دالة  ٣٦  ٥٧.٢ نفاذية الهواء  ١
  ٠.٠٥  ٣٦  ٤٢  نسبة الرطوبة  ٢

  ). ٥٥.٨) = (٠.٠٥(ومستوي داللة ) ٣٦(عند درجات حرية ٢قيمة كا -

  ).٦٣.٧) = (٠.٠١(ومستوي داللة ) ٣٦(عند درجات حرية ٢قيمة كا -
دالة ذات فروق وجود  )٣(جدولمن  يتضح

وامتصاص الماء بين فى خاصية نفاذية الهواء  ةًإحصائي
، وال توجد )٠.٠٥(عند مستوي داللة عينات البحث

ر ٠١فروق ذات دالة إحصائية ىعند مستوى معنوية 
ويرجع ذلك إلى اختالف التركيب النسجي لعينات 
البحث ووجود نسبة ليكرا في بعض العينات والتي 
تساعد على تداخل الصفوف واألعمدة مما يجعل نفاذية 

أن معدل ) ١(الهواء أقل وقد اتضح ذلك من جدول 
سينجل ) ٣(نفاذية الهواء كان أعلى في العينة رقم 

وكانت أقل  ٢/٢ريب ) ٤(جيرسي، ويليها العينة رقم 
العينات التي تحتوي على نسبة ليكرا هي العينة رقم 

) ٢٠١١(ع دراسة منا موسى ، وهذا يتفق م)٦، ٥، ٢(
والتي وجدت فروق شديدة المعنوية بين عينات الدراسة 
حيث كان معدل نفاذية الهواء أكبر في األقمشة التريكو 
وذلك نتيجة تركيبها النسجي الذي يسمح بمرور الهواء 

  . بين فتحات النسيج
لخاصية التغير في األبعاد ألنواع  ٢حساب قيمة كا

  :وضوع الدراسةالتراكيب النسجية م
للتغير في األبعاد في عدد  ٢تم حساب قيمة كا

بوصة، وكذلك اتجاه الصفوف / الصفوف واألعمدة
  :يوضح ذلك) ٤(واألعمدة لعينات الدراسة والجدول رقم
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  المختلفة لبنائيةلفروق فى خاصية التغير فى األبعاد ألنواع التراكيب اا: ٤جدول 
  اللةالد  درجات الحرية ٢كا الخاصية م
١  

 التغير فى األبعاد
  ٠.٠١  ٣٦  ٦٥.١ %اتجاه األعمدة 

  ٠.٠١  ٣٦  ٦٣.٨ %اتجاه الصفوف   ٢
  ٠.٠٥  ٢٤  ٥٩.٣ بوصة/ عدد األعمدة   ٣
  ٠.٠١  ٣٦  ٦٧.٧  بوصة/ عدد الصفوف   ٤
  ). ٥٥.٨) = (٠.٠٥(ومستوي داللة ) ٣٦(عند درجات حرية ٢قيمة كا -

  ).٦٣.٧) = (٠.٠١(داللة  ومستوي) ٣٦(عند درجات حرية ٢قيمة كا -
دالـة  ذات فروق وجود يتضح من الجدول السابق 

خاصـية التغيـر فـى     ة بين عينات البحث فيإحصائي
ألنـواع التراكيـب النسـجية    ) اتجاه األعمـدة (األبعاد

، وهي قيمة دالة )٦٥.١( ٢المختلفة، حيث بلغت قيمة كا
فـروق  ، كما وجد )٠.٠١(إحصائياً عند مستوي داللة 

اتجـاه  (دالة إحصائياً فى خاصية التغير فى األبعاد ذات 
ألنواع التراكيب النسجية المختلفـة، حيـث   ) الصفوف

، وهي قيمة دالة إحصائياً عنـد  )٦٣.٨(٢بلغت قيمة كا
وجد فروق دالة إحصـائياً  ، كما )٠.٠١(مستوي داللة 

ألنـواع  ) عدد األعمـدة (فى خاصية التغير فى األبعاد 
 ٢مختلفة، حيـث بلغـت قيمـة كـا    التراكيب النسجية ال

، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مسـتوي داللـة   )٥٩.٣(
فـى   ةدالـة إحصـائي  ذات فروق ، كما توجد )٠.٠٥(

ألنـواع  ) عـدد الصـفوف  (خاصية التغير فى األبعاد 
 ٢التراكيب النسجية المختلفة، حيـث بلغـت قيمـة كـا    

، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مسـتوي داللـة   )٦٧.٧(
هي أقـل العينـات    ٤، وقد وجد أن العينة رقم )٠.٠١(

تغير في اتجاه األعمدة مما يدل على أنها أفضل العينات 

نفاذية للهواء وأقلها نسبة للتوبير، إلى جانب تفوقها في 
  .الحفاظ على الراحة الميكانيكية

  
  :دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينات البحث

لميكانيكية الموضحة تم دراسة الخواص الطبيعية وا
سابقاً لعينات البحث لكل عينة على حده لتحديد أفضـل  
العينات التي تحقق الراحة الملبسية وذلك مـن خـالل   

  :األشكال الرادارية التالية
  :١/١تركيب نسجي ريب % ١٠٠قطن ) ١(العينة رقم 

أن العينة األولى قـد  ) ١(يوضح الشكل الراداري 
اذية الهواء، فيما كـان  حققت أعلى معدل في خاصية نف

التوبير منخفض وكذلك معـدل امتصـاص الرطوبـة    
منخفض جداً، وأن هناك ثبات في أبعاد عدد األعمـدة  
والصفوف باإلضافة إلى أن نسبة التغيـر فـي اتجـاه    
األعمدة والصفوف منخفضة جداً، مما يدل على أن هذه 

) ثبات األبعـاد (العينة لها تفوق في الحفاظ على األبعاد 
بالتالي فإن قلة نسبة التوبير تحقق الراحة إلى جانـب  و

  الخواص الميكانيكية للعينة، ويتفق ذلك مع الدراسة التي 

  
  ١/١تركيب نسجي ريب % ١٠٠قطن ) ١(الشكل الراداري للعينة
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والتي أوضحت فيهـا  ) ١٩٩٦(قامت بها صفية ساروخ 
أن الخصائص الفيزيقية والميكانيكيـة لـبعض أقمشـة    

و لها تأثير ملحـوظ علـى خصـائص الراحـة     التريك
الفسيولوجية والتي تمثلت فـي ضـغط الـدم ودرجـة     

  .الحرارة والنبض وكمية العرق المفرز
تركيب ) ٤ر٤/ ٩٥ر٦(ليكرا / قطن ) ٢(العينة رقم

  :١/١نسجي ريب 
أن متوسط نفاذية ) ٢(يوضح الشكل الراداري

فإن  وبالتالي) ١(وبالمقارنة بالعينة رقم  ٤٥ر٨الهواء 
هناك قصور في نفاذية الهواء مما يؤثر على الراحة 

في أن ) Badr )2012الملبسية ويتفق ذلك مع ما ذكره 
التركيب النسجي يقوم بدور هام وحيوي ويتأثر بنفاذية 

كما الهواء وبالتالي على الراحة الفسيولوجية للجسم 
أظهرت النتائج انخفاض في نسبة الرطوبة ونسبة التغير 

عاد وكذلك معدل التوبير ونرى أن هذا النوع من في األب
  .األقمشة يصلح كمالبس خارجية

سينجل (تركيب نسجي% ١٠٠قطن ) ٣(العينة
  ):جيرسي

أنه يتميز ) ٣(يتضح من الشكل الراداري رقم
بمعدل عالي لنفاذية الهواء وأن هناك ثبات في عدد 
األعمدة والصفوف، باإلضافة إلى أنه يتميز بنسبة 

نخفضة وكذلك أقل نسبة توبير هذا إلى جانب رطوبة م
الراحة الميكانيكية وبالتالي فإن هذا النوع يحقق الراحة 
الفسيولوجية والسيكولوجية ويتفق ذلك مع ما ذكرته 

أن المالبس يجب أن تؤدي الدور ) 1997(سامية لطفي
الذي ترتدي من أجله بحيث يتوافر فيها الراحة وحرية 

  .الحركة

  
  ١/١تركيب نسجي ريب ) ٤ر٤/ ٩٥ر٦(ليكرا / قطن ) ٢(اداري للعينةالشكل الر

  

  
)سينجل جيرسي(تركيب نسجي % ١٠٠قطن ) ٣(الشكل الراداري للعينة 
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  ):٢/٢ريب (تركيب نسجي % ١٠٠قطن ) ٤(العينة 
) ٤(يوضح الشكل الراداري التالي أن العينة رقم 
قية هي أكثر التراكيب النسجية تحقيقاً للخصائص الفيزي

والميكانيكية حيث أعلى معدل لنفاذيـة ونسـبة تـوبير    
منخفضة وكذلك نسبة الرطوبة كما أظهرت النتائج قلـة  

عدد الصفوف وكذلك التغيـر فـي   عدد األعمدة وكذلك 
اتجاه األعمدة والصفوف وبالتالي فإن معامل التغطيـة  
يقل وهو ما يزيد فـي مقـدار نفاذيـة الهـواء ويقـل      

 Amarهو ما يتفق مع ما ذكـره  امتصاص بخار الماء و
في دراسته أن زيادة عدد األعمدة فـي وحـدة   ) 1988(

الطول أو زيادة عدد الصفوف في وحدة الطول يـؤدي  
إلى زيادة معامل التغطية الذي يتسبب بالتالي في نقص 
مقدار نفاذية الهواء وزيادة في نسبة امتصـاص بخـار   

  .الماء
كيب بنائي تر) ٧ر٩٢/٥ر٥(ليكرا / قطن) ٥(العينة

  ):سينجل جيرسي ليكرا(
يوضح الشكل الراداري للعينة كبير في عدد 
األعمدة والصفوف إلى جانب قلة نفاذية الهواء وهو ما 
يرجع إلى زيادة عدد األعمدة والصفوف وهو ما يرجح 
زيادة مقدار الخامة في وحدة المساحة وبالتالي تتسبب 

إلى توفير  في نقص نفاذية الهواء األمر الذي ال يؤدي
الراحة الفسيولوجية للجسم ويتسبب في زيادة الضغط 
للدم، وارتفاع درجة الحرارة باإلضافة إلى زيادة في 

كمية العرق الذي يفرزه الجسم وتتفق هذه الدراسة مع 
عن الخصائص  )١٩٩٦(ما ذكرته صفية صاروخ

الفيزيقية لألقمشة المتعلقة بالراحة أكدت أن ألقمشة 
صة للرياضة تأثير على الشعور بالراحة التريكو المخص

الفسيولوجية والحسية لطالب المدارس كما أظهرت 
نتائج الدراسة التي قامت بها أن نوع الخامة المصنع 

 –بولي استر –قطن(منها أقمشة الفانالت الرياضية 
كان لها تأثيراً ملحوظاً على خصائص الراحة ) مخلوط

دم ودرجة الفسيولوجية والتي تمثلت في ضغط ال
  .الحرارة والنبض وكمية العرق المفرز

-singleتركيب ) ٦ر٩/ ٩٢ر٥(ليكرا / قطن ) ٦(العينة

Jairsy :  
يوضح الشكل الراداري التالي قصور شديد في 

باإلضافة إلى تغير عالي في ) ٦(نفاذية الهواء للعينة رقم
عدد األعمدة وعدد الصفوف وبالتالي فإن التركيب 

نة ال يحقق الراحة الفسيولوجية للجسم البنائي لهذه العي
  )٥(وتتفق هذه النتائج مع ما ورد بالعينة رقم 

  :تركيب انترلوك% ١٠٠قطن ) ٧(العينة 
يوضح الشكل الراداري التالي تميز هذه العينة 
بنفاذية عالية للهواء وثبات في عدد األعمدة والصفوف 
ة وتعتبر هذه العينة ضمن أفضل العينات توفيراً للراح

الفسيولوجية للجسم وتتفق مع جميع الدراسات السابقة 
  لعينات القطن 

  
  )٢/٢ريب (تركيب نسجي % ١٠٠قطن ) ٤(الشكل الراداري للعينة
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  )سينجل جيرسي ليكرا(تركيب نسجي ) ٧ر٩٢/٥ر٥(ليكرا / قطن ) ٥(الشكل الراداري للعينة رقم 

  

  
  single-jairsyتركيب نسجي ) ٦ر٩/  ٩٢ر٥(ليكرا / قطن ) ٦(الشكل الراداري للعينة رقم 

 

  
  تركيب نسجي انترلوك% ١٠٠قطن ) ٧(الشكل الراداري للعينة رقم 



Vol. 59, No. 3, pp. 317‐329, 2014(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

في  )٢٠١١(وتتفق هذه الدراسة مع ما ذكرته منا موسى
دراسة بعنوان تحديد األداء األمثل لمالبس األطفال 
المصنعة من أقمشة التريكو واألقمشة المنسوجة، أن 

من أقمشة التريكو تتميز بدرجة نفاذية  المالبس المصنعة
عالية للهواء تساعد على تلطيف درجة حرارة الجسم 
إلى جانب تميزها بدرجة توبير منخفض وكذلك لها 
قدرة عالية على االحتكاك، كما أكدت الدراسة على أن 
خامة القطن هي األكثر تفضيالً وأن نسيج التريكو هو 

ومات الراحة األفضل لما يتميز به من توفير مق
  .الفسيولوجية والسيكولوجية

  الخالصة
أكدت الدراسة من خالل التقييم الموضوعي وثباتاً 

  :على الحقائق التي تؤكد اآلتي
أن زيادة عدد األعمدة في وحدة الطول أو زيادة  -١

عدد الصفوف في وحدة الطول يؤدي إلى زيادة 
 Fabricأو ما يسمى ) Cover(معامل التغطية

Tightness ذا يسبب اآلتيوه: 

 .نقص في مقدار نفاذية الهواء -

زيادة في مقدار امتصاص بخار الماء، كما أن  -
الزيادة في نفاذية بخار الماء ترجع إلى أن الجزء 
األكبر يتم امتصاصه فتعطي نتائج ظاهرية، وفي 
حالة زيادة نفاذية بخار الماء، فإن الحقيقة تؤكد 

مقدار الخامة  زيادة نسبة االمتصاص وذلك لزيادة
)Fiber ( في وحدة المساحات من القماش وهو ما

يعني زيادة في معامل تغطية القماش 
)Tightness.( 

للعينات السبعة من قماش القطن وبتحليل النتائج 
والمخلوط ذات التراكيب النسجية المختلفة أن % ١٠٠

يتمتع  ٢/٢ريب % ١٠٠التركيب النسجي قطن 
عالية وهو أكثر التراكيبات بخواص طبيعية وميكانيكية 

النسجية التي تحقق النتائج المشار إليها بعاليه وأن هذا 
التركيب يعطي أقل نسبة توبير إلى جانب الخواص 
الميكانيكية المتعلقة بالراحة والتي تحقق الراحة 
الميكانيكية ويضاف إلى ذلك تفوقها في الحفاظ على 

يب المصنوع من ويليه نفس الترك) ثبات األبعاد(األبعاد 
كما يأتي في ) Cotton / Lycra(مخلوط القطن والليكرا 

 ١/١ذيل القائمة التركيب النسجي قطن مخلوط ريب 
     .لضعفه في ثبات األبعاد وقلة النفاذية للهواء

  التوصيات
ضرورة توضيح مواصفات التركيب النسجي  -١

 .ضمن البطاقة اإلرشادية للمالبس

صفات المتعلقة ضرورة المام التجار بالموا -٢
بالتركيب النسجي للمالبس المصنوعة من أقمشة 

 . التريكو

ضرورة أن تكون خامات التريكو من القطن  -٣
  . هى االكثر استخداما لما لها خواص جيدة%١٠٠

  المراجع
موسوعة ): "1997(سامية إبراهيم لطفي السمان

 ، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية "المالبس

الخصائص الفيزيقية ): "١٩٩٦(صفية ساروخ
والميكانيكية لبعض أقمشة التريكو المتبسطة 

، رسالة دكتوراه، قسم "للفانالت الرياضية
االقتصاد المنزلي، كلية الزراعة، جامعة 

 .اإلسكندرية

 دليل الرصـد الـذاتي  ): "٢٠٠٣(جهاز شئون البيئة 
المشروع المصري للحد " لصناعة الغزل والنسيج

 من التلوث

مناهج البحـث فـي   ): "٢٠٠١(بوعالمرجاء محمود أ
، القـاهرة، دار النشـر   "العلوم النفسية والتربوية

 . ٢٢٥، ص٣للجامعات، ط

اإلحصاء الالبارامتري مع  :)٢٠٠١(زكريا الشربيني 
فى العلـوم النفسـية والتربويـة     SPSSاستخدام 

 .مكتبة األنجلو المصرية: واالجتماعية، القاهرة

أهمية توفير ): "٢٠٠٤(غادة عبدالسالم وعال بركات 
الراحة النفسية والفسيولوجية في أقمشـة مالبـس   

مجلة االقتصاد المنزلي، المنوفية، " فتيات الجامعة
 ).٥(، العدد ١٣مجلد 
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دراسـة  ): ٢٠٠٧(رباب طاهر محمـد عبـداللطيف   
مقارنة بين بعض أقمشة التريكو وأقمشة النسـيج  
السادة لتحديـد األداء األمثـل لمالبـس العمـل     

لمنزلي، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعيـة  ا
 .بدمياط، جامعة المنصورة

تحديـد األداء األمثـل   ): "٢٠١١(منا موسى غالـب  
لمالبس األطفال المصنعة مـن أقمشـة التريكـو    

، مجلة اإلسكندرية للبحـوث  "واألقمشة المنسوجة
 .العدد الثاني) ٥٦(الزراعية، مجلد 
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Effectiveness of Mechanical and Physical Properties of knitted 

Structure for Clothes Comfort 
Ebtessam Ibrahim Mohammed, Monna Mousa Ghaleb  

Textiles and Clothing - Home Economics Department - Faculty of Specific Education- Alexandria University 

ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the effectiveness of physical and mechanical properties of knitted 

fabrics that provide physiological, psychological comfort and verify the functionality and aesthetic 
performance. Seven types of knitted fabrics which are used in clothes production at Kabo Company for 
Clothes and Textiles in Alexandria were investigated. The investigated fabrics were selected from materials of 
pure cotton 100% and mixed cotton with Lycra with different textiles structures representing seven samples. 
The specimens were investigated due to air permeability, ratio of piling, humidity, and changeable in 
dimension of columns and rows directions. In accordance with the statistical analysis, results showed that 
textile structure of cotton 100% (Rib 2/2) is the best sample which has minor of piling, besides distinction in 
mechanical properties which provide comfort in addition to stability of dimensions which highly verify air 
permeability. Secondly; sample of mixed cotton with Lycra (single jersey) and the less samples provides 
comfort was mixed cotton with Lycra, (rib 1/1) where results revealed weakness in dimensional stability and 
lack of air permeability.   


