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  الوبرية لتتوافق مع األداء الوظيفي الرجالى إمكانية تنفيذ بعض أقمشة اإلحرام 
    ٢، نجده إبراهيم ماضى١لمياء إبراهيم عبد الفتاح

  طنطاقسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة تخصص مالبس ونسيج، ١
   اإلسكندريةلنوعية، جامعةقسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية اتخصص مالبس ونسيج، ٢    

  ٢/٦/٢٠١٥ :                         تاريخ القبول      ٢/٤/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
 ،٤ ( عروةبأطوال  مختلفةخيط  بأطوال وكثافات %١٠٠ منسوجة وبرية من خامة القطن مالبس إحراماقمشة تنفيذ يهدف البحث الي 

من خالل اجراء   لآلداء الوظيفي لمالبس االحرامقمشةدراسة مدي تحقيق هذه االو  سنتيمتر/دفةح )٢٠، ١٨، ١٦(بكثافات وملليمتر) ٨ ،٦
  :االختبارات التالية
 -في اتجاه السداء واللحمةاختبار قوة الشد  -ارتفاع عمود الماء  -سمك العينات -وزن المتر المربع -امتصاص الماء -نفاذية الهواء
 .التبقيع بالزيت مقاومة  -داء واللحمةفي اتجاه الساختبار االستطالة 

 :وتوصلت الدراسة الي النتائج التالية

كلما زاد طول العروة وازدادت كثافة الخيط يزداد وزن المتر المربع ويزداد السمك وبالتالى تقل نفاذية الهواء ونجد أن زمن 
  . امتصاص الماء بالثانية يزداد ويالحظ أن هناك ارتفاع فى عمود الماء

 ية هواءذ        ّدرجة نفا بوتتميز هذه العينة  %)٩٣,٤(بمتوسط) مم٦ طول العروة-سم/حدفة ١٦الكثافة )(٢(ضل عينة هي العينة رقم أف
بأعلى  %)٩٠,٨(بمتوسط) مم٨ طول العروة-سم/ حدفة ١٦الكثافة ) (٣(يليها العينةمرتفعة ومن أفضل العينات فى زمن امتصاص الماء 

في الترتيب الثالث بمتوسط  )مم٤ طول العروة-سم/حدفة  ١٦الكثافة )(١(تبقيع، ثم جاءت العينة رقممقاومة لل وأعلى ارتفاع عمود ماءنسبة 
جاءت في الترتيب )مم٤ طول العروة-١٨ سم/حدفة الكثافة ) (٤(، أما العينة رقم حيث امتازت بنفاذية هواء عالية%)٨٧,٣(نسب خواص

 -سم/ حدفة ١٨الكثافة ) (٦(والعينه رقم  وتتميز بقدرتها العالية على امتصاص الرطوبه، %)٧٣,٦(الرابع بمتوسط نسب الخواص المختبرة
جاءت بالمركز  )مم٨ طول العروة-سم/حدفة  ٢٠ الكثافة) (٩(قمرأما العينة %).٦٤,٥(بالمركز الخامس نسبة مئوية) مم٨طول العروة

 طول -سم/حدفة  ٢٠الكثافة )(٨( ثم العينة رقمالسابعجاءت بالمركز  )مم٦ طول العروة-سم/حدفة ١٨الكثافة ) (٥( والعينة رقمالسادس
 وهي األسوأ من حيث جاءت بالترتيب التاسع واألخير) مم٤ طول العروة-٢٠الكثافة ()٧(رقم                           ً جاءت بالمركز الثامن وأخيرا   )مم٦العروة

  %)٥٥,٢(جودة الخواص المختبرة بأقل نسبة مئوية

  . األداء الوظيفي- األقمشة الوبرية-لرجالىمالبس اإلحرام ا: كلمات دليلية

  المقدمة
      قـصد    :        وشـرعا   .                                 الحج لغة  القصد إلى الـشيء      

               وكان الحج من    ٠                                         المسجد الحرام ألداء الحج أو العمرة هللا      
                                                            إبراهيم الخليل عليه السالم حيث أمره اهللا ببناء البيـت          
                                                           واآلذان في الناس بالحج إليه، فالحج عبادة عظيمة وفيه         

                                               ، منها غفران الذنوب، كما قـال صـلى اهللا                      منافع كثيرة 
                                             من حج هذا البيت فلم يرفث ولـم يفـسق            :           عليه وسلم 

                                       ومنها شهود المنافع العظيمة التي                           رجع كيوم ولدته أمه   
ُ  ْ   ِلَيشَْهُدوا َمنَاِفَع لَُهمْ    :              قال اهللا عنها   َ   َ  ِ َ َ     ُ َ ْ  َِ ]        سورة الحـج آيـة                    

٢٨  [ .     
         ولهذا  -                                               منافع دينية ومنافع دنيوية ال تدخل تحت حصر       

                                                   لهــا اهللا ســبحانه ولــم يحــددها وأمــر ســبحانه    أجم
                                                     باللباس وستر العورة في الصالة والطواف وغيرهمـا        

ِ ٍ             ﴿ َيا َبِني آَدَم خُذُوا ِزينَتَكُْم ِعنَْد كُلِّ َمْسِجٍد ﴾            :            فقال تعالى   ْ  َ  ِّ ُ   َْ ِ   ُْ َ َ  ِ    ُ ُ   َ َ    َِ   َ   
   . )  ٢٨ ( ]  ٣١                سورة األعراف آية  [

والحج أحد أركان اإلسالم  وخامس مبانيه العظام 
 علي الناس حج البيت من وهللا: وفروضه لقوله تعالي

 استطاع اليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين
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وكما جاء عن رسول اهللا ] ٩٧سورة ال عمران  آية [
ياأيها الناس قد فرض : (صلي اهللا عليه وسلم في قوله

والمسلم إذا أحرم له حالة ) اهللا عليكم الحج فحجوا
ت كل أحوال وإن كان، تختلف كثيرا عن ما قبل االحرام

المسلم ينبغي أن تكون علي االستقامة إال انه بإحرامه 
ينتقل الي حالة أفضل فيمنع من مزاولة أشياء كانت 
مباحة له في غير احرامه من أمور الرفاهية 

 .)٣٨(والتوسع

 مالبس معينة فالحج لهومن هذه األمور مالبسه 
وشروط البد ان تتوفر في مالبس المحرم فبالنسبة 

 المالبس عبارة عن قطعتين إحداهما تغطي للرجال
وتسمي ) من السرة الي الركبة(الجزء السفلي من الجسم

، )رداء(ظهر والكتفين وتسميالواألخرى تغطي ) إزار(
  ومن المعروف أن تأدية  ويستحب ان تكون بيضاء قطنية

الحج أو العمرة يكون في مكة المكرمة أشرف وأطهر 
  .رارة الشديدةبقاع األرض ويتصف جوها بالح

من كل ما سبق البد ان تتوافر شروط معينة في 
مالبس اإلحرام حتي تحمي الحجاج والمعتمرين من 
الحر الشديد وتشعرهم بالراحة أثناء تأدية مناسك الحج 

تتعدد وتتنوع مالبس اإلحرام واألقمشة الوبرية  والعمرة
هي األكثر استعماال وهذه بالتالي تتنوع ايضا من حيث 

 سؤال أي هذه األقمشة  اليناوالكثافة ويتبادرالخيط  طول
الوبرية األفضل للحاج والمعتمر بحيث تعطي الراحة 
واآلداء الوظيفي المطلوب ومن هنا جاء اختيار 

إمكانية تنفيذ بعض أقمشة اإلحرام  موضوع البحث
  .الوبرية لتتوافق مع األداء الوظيفيالرجالى 

  : مشكلة البحث
                            ة البحث في ضوء قلة األبحـاث                  يمكن إيجاز مشكل 

                                                         العلمية التي تهتم بمالبس اإلحرام ومدي تحقيقها لآلداء        
                                                     الوظيفي المستخدمة مـن أجلـه كامتـصاص العـرق          

   ٠                                     والتحمل ومقاومة االتساخ ونفاذية الهواء
                                   له تأثير علـي اآلداء الـوظيفي                           هل طول العروة   - ١

              لمالبس اإلحرام؟

               داء الـوظيفي                        لها تأثير علـي اآل         خيط                  هل كثافة ال   - ٢
              لمالبس اإلحرام؟

  :أهمية البحث
    كما   )     الحج (                            حد أركان اإلسالم الخمس وهي     أ       يهتم ب 

                    بالمملكة العربيـة                                             أنه يتفق وتوجيه وزير التعليم العالي       
                                                            السعودية علي إقامة المملكة العربية السعودية الملتقـي        
                                                        العلمي ألبحاث الحج الذي اقترحه معهد خادم الحرمين         

                                       لحج كمناسبة سـنوية بـشأن تقـديم            ا                الشريفين ألبحاث 
                              للوصول الي ما يحقق أمن      -                      الخدمات لضيوف الرحمن  

                                         ويمكنهم من آداء المناسك في سهولة       -             وسالمة الحجاج 
                                    وأيــــضا لمحاولــــة تــــوفير  )  ١٣ (        ويــــسر

                                                          سلعة ملبسية لفئة الحجاج والمعتمرين تتوافق مع اآلداء        
                         وفـتح بـاب البحـث         ٠                              الوظيفي المناسب لهذا المنسك   

                                              المنـسوجات الوبريـة الخـاص بالحجـاج                 في مجال 
ــاحثين الجــراء  ــرين واتاحــة الفرصــة للب                                                     والمعتم

   ٠                        المزيد من الدراسات عليها
  :أهداف البحث

                                    مالبس إحرام قطنية بأطوال وكثافات               اقمشة             تنفيذ   - ١
  ٠        مختلفة   خيط

                    لآلداء الـوظيفي        قمشة                             دراسة مدي تحقيق هذه اال     - ٢
  ٠            لمالبس االحرام

  األسلوب البحثى
  :طلحاتالمص
  : تنفيذ- ١

                                                    تحويل المواد األولية الي سـلع أو خـدمات ذات          
                       بغـرض عرضـها علـي        ،                           فائدة اقتصادية واجتماعية  

                                                          المستهلك للشراء بأسعار معينة تعـود علـي المنـشاة          
    .  )  ١٦ (      بالربح

                           العمليات التي تمر بهـا       :                        والمقصود به في البحث   
                                                        الخامات المعدة لإلنتاج حتي نحصل علي قطعـة تامـة          

     ٠            معدة لالستهالك       الصنع و
  : مالبس االحرام- ٢

  )   ٣٩ (                                                هي ما يرتدي عند الحج الي بيت اهللا الحرام          

                                                      هي عبارة عن بشاكير منسوجة قطنية ناعمـه بـوزن          
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                                     حلقات تظهر علي إحدي وجهي القماش       (              متوسط ووبرة   
  :                                            بيضاء اللون دائما وتتكون مـن قطعتـين         )          أو كالهما 

           سرة الـي         من ال  (                                       األولي تغطي الجزء السفلي من الجسم       
                                والثانية تغطي الظهـر ويـسن        )     إزار (       وتسمي    )       الركبة

                                                           ادخالها تحت اإلبط اليمين واكفائها علي الكتف اليـسار         
                                      وأقمشة مالبس االحرام هي نـوع مـن          )     رداء (     وتسمي

                                                       القماش الوبري الذي يمكنه ان يمتص العرق بـسهولة         
) ٤٠  ( .  

  :األقمشة الوبرية - ٣
                                              هي أقمشة منسوجة ذات سطح وبـري وتتكـون         
                                                         الوبرة علي هيئة حلقات علي أحد وجهـي القمـاش أو           

                                                  كال الوجهين وهذه الحلقات تسمي عراوي يمكنهـا             علي
                                                         أن تمتص الماء بسهولة، وهذه العراوي اما ان تكـون          
                                                     مقطوعة أو غير مقطوعة علي سطح القمـاش وتوجـد          
                                                     بعض المنسوجات التي تحتوي علي الوبرة المقطوعـة        

   . )  ٣٥ (          المطلوب                               وغير المقطوعة معا طبقا للتصميم
ــة - ٤ ــسطوح الوبري ــشة ذات ال ــة  (                                  األقم            المقفول

    ):         والمفتوحة
                                                هي األقمشة ثالثية األبعـاد وتختلـف األقمـشة         
                                                         الوبرية عن األقمشة العادية بوجـه عـام مـن حيـث            
                                                    مظهرها بوجود بروز شعري أو وبري الـشكل علـي          

                                         ضافة خيوط خاصة من السداء أو اللحمة        إ              سطحها نتيجة   
                                   ن علي سطح أو سـطحي المنـسوج                          تظهر بإرتفاع معي  

                                                      الوبري تبعا للغرض من االستعمال ويعرف هذا البروز        
                                                          بإسم الوبرة وهي اما ان تكون مستديرة الـشكل علـي           
                                                      هيئة حلقات وإما أن تكون مقطوعة األطراف، وتستخدم        

      وعادة   )         الفوط -        البشاكير (                             األقمشة الوبرية خاصة لصنع     
                   هذه األلياف من                                                 ما تستخدم بها ألياف القطن لما تتمتع به       

   . ) ٩ (                     قدرة علي امتصاص الماء
 : اآلداء الوظيفي- ٥

                                                     تنفيذ الرداء المرغـوب فيـه ليقابـل الحاجـات          
   . )  ١٠ (                ويتقبله الجميع       الجسمية
  
  

   :          حدود البحث
   .   ٠١٣ ٢                      شهر يوليو وأغسطس لعام   :            حدود زمانية
                                   مصنع السهيلي بالمحلـة الكبـري         :            حدود مكانية 

      .                              المعهد القومي للقياس والمعايرة و

   :          فروض البحث
     :            الفرض األول

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
                       في اختبار نفاذيـة                  وطول العروة      خيط                     الدراسة لكثافة ال  

   .      الهواء
     :              الفرض الثاني

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
                فـي اختبـار                     وطـول العـروة                           الدراسة لكثافة الخيط  

   .            امتصاص الماء
     :              الفرض الثالث

                                                وجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات           ت
                    فـي اختبـار وزن                   وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  

   .            المتر المربع
      :               الفرض الرابع

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
                    في اختبـار سـمك                   وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  

   .       العينات
   :    خامس        الفرض ال

       ينـات                                            توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين ع        
                     في اختبار ارتفـاع                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  

   .          عمود الماء
     :    دس          الفرض السا

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
                      في اختبار قوة الشد                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  

   .               فى اتجاه السداء
     :      سابع        الفرض ال

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
                فـي اختبـار                     وطـول العـروة              فة الخيط              الدراسة لكثا 

   .                        االستطالة فى اتجاه السداء
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     :      ثامن        الفرض ال
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                      في اختبار قوة الشد                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  
   .               فى اتجاه اللحمة

     :      تاسع        الفرض ال
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

               فـي اختبـار                      وطـول العـروة                           الدراسة لكثافة الخيط  
   .                        االستطالة فى اتجاه اللحمة

     :        العاشر      الفرض 
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                      في اختبار التبقيـع                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  
   .      بالزيت

  :منهج البحث
 يتبع البحث المنهج التجريبي

   :           أدوات البحث
                             األقمشة المستخدمة في البحث - ١

                                          المستخدمة لقياس الخـواص المطلوبـة                األجهزة - ٢
  .                        لعينات أقمشة مالبس اإلحرام

   :          عينة البحث
     :                        عينات بالمواصفات األتية     تسع     تنفيذ   تم 

                                                       أقمشة منسوجه وبرية من خامة القطن الممشط المزوى       
   .           ترقيم تكس %   ١٠٠

   ٢ /  ٢٤               نمرة خيط السدا 
   ١ /  ١٦                نمرة خيط اللحمة 

         ملليمتر  )  ٨   ، ٦   ، ٤   (    عروة       بأطوال 
   سنتيمتر/حدفة  )٢٠، ١٨، ١٦(مةكثافة اللح

             من السدا  ١ / ٢                 تركيب وبرة أرضية   :            نوع التركيب
  :                 المعالجة اإلحصائية

                                                   تحليل التباين األحادي هو األسـلوب اإلحـصائي         - ١
                                                  المناسب في حالة اختبار الفروق بين متوسـطات        

   .                                 عينات متعددة عند مستوي داللة معين

                المتعددة           للمقارناتLSD         اختبار - ٢

                                                      بيانات حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية       - ٣
) SPSS 20 (   إلجراء المعالجات اإلحصائية     وذلك                        .   

  - :                الدراسات السابقة
  :                            دراسات خاصة باألقمشة  الوبرية  :    أوال

      تحقيق  "   :      بعنوان  )     ٢٠١٢ (                        دراسة احمد محمد قنديل     - ١
                                                أفضل الخواص الوظيفية ألقمشة الفوط المنتجـة       

                             التقليدي وأسلوب الوبرة من                         بالجمع بين األسلوب    
  "      السداء

                                 انتاج فوط تجمع بـين خـصائص                الي                هدفت الدراسة 
                                                        واستخدامات االسلوب التطبيقي العام إليجاد الوبرة مـن       
                                                      السداء واألسلوب النسجي العادي لألقمـشة المنـسوجة        
                                                        بتركيب المبرد واألطلس الممتد او الهنيكوم في القطعـة      

                   تفاعـات متدرجـة                                انتاج فوط وبريـة ذات ار     -       الواحدة
                                                       باستخدام ضابط طول الوبرة الديناميكي ممـا يـضيف         

                                     انتاج اقمشة وبرية من الـسداء       -.                    منظور جديد للتصميم  
                                                       ذات سطح متناغم من الوبة يكون التركيب النسجي هو         
                                                      المسئول عن ظهور او انخفـاض العـراوي الوبريـة          

  .             بالسطح الوبري
   اء                                     ان االقمشة الوبرية مـن الـسد                          توصلت الدراسة الي  

                                                           ذات الكثافات الوبرية االقل بالوحدة اسرع في كفاءتهـا         
                                                          االستخدامية للتجفيف عن مثيالتها كثيفة العدد ومن ثـم         

            االقمـشة   -.                                         الوزن على مستوى وحدات التكوين الثالثة     
           المتعـددة                                                الوبرية من السداء ذات االسـطح الوبريـة         

                                                    المالمس اكثر ارتباطا بظاهرة كفاءة االمتصاص مـن        
                                             رية ذات المممس الواحد لتواجـد الهـواء                   االسطح الوب 
                           ألقمشة المنتجة باللحمـات    -.                  في هذا التعدد               الراكد اكثر 

                                                       الرفيعة تسلك مسلك مختلف فنرى ان تغير سمك خـيط          
   . ) ٣ (                                                اللحمة لها تأثير فعال في التأثير على خاصية الوزن

  )     ٢٠١١ (                               نانسي عبد المعبـود الـصاوي            دراسة    - ٢
                 لتطبيقية لألقمشة                        تأثير بعض األساليب ا        : "      بعنوان

                                                الوبرية على خواص األداء الـوظيفي والراحـة        
   "                        للمالبس الجاهزة الخارجية

                                            الي إجراء دراسة تجريبية لبيان مـدى                     هدفت الدراسة 
                                                        تأثير دمج بعض التراكيب النسجية مع األقمشة الوبرية        
ــة    ــس الخارجي ــة للمالب ــواص الوظيفي ــى الخ                                                 عل

           تـأثير                                   وتتضح أهمية البحث في دراسـة                  والمفروشات،
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                        ومدى مالءمتـه ألدائـه                                      ذلك على جودة المنتج النهائي      
                                               وقد تم إنتاج أقمشة مناسبة لهـذا الغـرض             ....       الوظيفي

  ٠               بمتغيرات مختلفة

   :    ان                 توصلت الدراسة الي
                                                        القماش المنفذ بتركيب نسجى سادة ممتد من اللحمة         -

                                                  هو أفضل التراكيب الممكـن اسـتخدامها وذلـك         
                     يـة والميكانيكيـة                                  بالنسبة لمعظم الخواص الطبيع   
   .     ً                      وأيضاً الخواص الوظيفية لألداء

           سـم هـو     /    ح   ٢٦                                        القماش المنفذ بكثافة خيط لحمـة        -
                                                   أفضل الكثافات الممكن استخدامها وذلك بالنـسبة       
                                        ً         لمعظم الخواص الطبيعية والميكانيكيـة وأيـضاً       

   .                     الخواص الوظيفية لألداء
                      مـم هـو أفـضل        ٦                                    القماش المنفذ بارتفاع وبـرة       -

                                    مكن اسـتخدامها وذلـك بالنـسبة                     االرتفاعات الم 
                                        ً         لمعظم الخواص الطبيعية والميكانيكيـة وأيـضاً       

                       الخواص الوظيفية لألداء
           هو أفـضل     %    ١٠٠                                    القماش المنفذ بخيط لحمة قطن       -

                                                  الخيوط الممكن استخدامها وذلك بالنسبة لمعظـم       
                                  ً              الخواص الطبيعية والميكانيكية وأيضاً الخـواص      

                الوظيفية لألداء
                                    تم إنتاجهـا هـي المفروشـات                              أفضل العينات التي   -

                                                     المنزلية يليها مالبس الشواطئ بينما يظهـر اقـل         
                                                  العينات من حيث الجودة الكلية هي عينات مالبس        

   . )  ٢٣ (      األطفال
    )     ٢٠١٠ (                                    دراسة كوثر عبد الـرءوف السيـسي        - ٣

                                        دراسة مدي تـاثير اخـتالف التركيـب           "      بعنوان
                                                  البنائي لألقمشة الوبرية علـي بعـض العناصـر         

  "                                       وظيفية لتصميم المالبـس المنزليـة                    الجمالية وال 
                                                 وتهدف الدراسة الـي دراسـة اآلداء الـوظيفي         
                                                  للمالبس المنزلية المصنوعة من األقمشة الوبريـة       
                                                 وعرض العوامل التي يجـب مراعاتهـا لتـوفير         
                                                  المظهر المناسب للمالبـس المنزليـة والعـوامم        
ــة   ــي اســتخدام المالبــس المنزلي                                                المــؤثرة عل

  ٠     وبرية                     المصنوعة من األقمشة ال

                                     معرفة أفضل التراكيب البنايئـة                          وتوصلت الدراسة الي  
                                                        لألقمشة الوبرية ومعرفة مدي تأثير هذه التراكيب علي        

   . )  ١٧ (      لألقمشة                الخواص الوظيفية 
                             :        بعنـوان   )     ٢٠١٠ (                                دراسة هند ابـراهيم الحـسيني       - ٤

                                                     دراسة تطبيقية لتقنيات التطريـز اآللـي لألقمـشة          "
  "           بس الجاهزة                     الوبرية في مجال المال

                                              الي معرفة مدى تأثير تقنيـة التطريـز                      تهدف الدراسة 
                                                        اآللى على الخامة الوبرية والوصول إلى أفـضل هـذه          
                                                          التقنيات من استخدام الكثافات المختلفة وخيوط تطريـز        

                 وقامت التجـارب     .                       سيرما ونمرة اإلبرة   -    حرير (      مختلفة
                                                         العملية على تطريز لألقمشة الوبرية وبطريقة التطريـز        

                                                        لى وتقيم التطريز اآللى قبل الغسيل وبعد الغسيل عن           اآل
 .            طريق محكمين

                                       أفضل كثافة تم اسـتخدامها قبـل                           وتوصلت الدراسة أن  
   هى   ١٢               وان اإلبرة رقم       ٢٠٠٠٠                           وبعد الغسيل هى الكثافة     

                    بعد الغسيل وخـيط      ١٤                               األفضل قبل الغسيل واإلبرة رقم    
     . )  ٢٤ (                            الحرير هو األفضل فى االستخدام

   ):     ٢٠١٠ (                   مود عبد المقـصود                  دراسة شريف مح    - ٥
                                       دراسة مقارنة بـين خـواص الخيـوط         "   :      بعنوان

                                               المنتجة من االقطان المصرية وبعـض الخيـوط        
                                                  القطنية المـستوردة وتأثيرهـا علـي الخـواص         

 ”       المناشف ”                        الوظيفية لألقمشة الوبرية 

                                    خواص الخيوط المصرية المستخدمة                     تهدف الي دراسة  
     عـض                                                 في انتاج االقمشة الوبرية ودراسـة خـواص ب        

                                                       الخيوط المستوردة التي تصلح لالسـتخدام فـي نـسج          
                                                        األقمشة الوبرية وتوضيح الفارق بينهما وإنتاج نوعيات       
                                                       متعددة من األقمشة الوبرية وخاصة المناشف باستخدام        
                                                     األقطان المصرية وبعض األقطان المـستوردة وإنتـاج        
                                                      هذه النوعية من األقمشة الوبرية تحت أشراف مـصمم         

                                ينتج عنه تحـسين فـي بعـض                            تطبيقي متخصص مما    
        إتاحـة                                            الخواص المميزة لتلك النوعية من األقمـشة و 

                                                        الفرصة لفتح أفاق جديدة الستخدام تلك االنـواع مـن          
                                                        الغزول المستوردة في حالة األقمشة الوبريـة وخاصـا         
                                                    المناشف عن طريق معرفة بعض خواصها التي تؤهلها        
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         وتوصـلت                                                  للمنافسة في إنتاج تلك النوعية من األقمـشة       
   :              الدراسة الي أن

                                                 األقمشة المنتجة من القطن السورى قـد سـجلت         
                                                              اعلى قراءات لقيم نفاذية الهـواء بعـد إتمـام اجـراء            
                                                       االختبار لكل من األقمشة المنتجة من القطن المـصرى         

       وان  .                                                    واليونانى والتى لها نفس المواصـفات التنفيذيـة       
                                                       األقمشة المنتجة من القطن السورى قد سـجلت اعلـى          

                                                العزل الحرارى بعد إتمام إجراء االختبـار                    قراءات لقيم 
                                                       لكل من األقمشة المنتجة من القطن اليونانى والمصرى        

               وجـود عالقـة      .                                        والتى لها نفس المواصفات التنفيذيـة     
                                                       عكسية بين مقدار الفقد الحرارى وسمك األقمـشة، اى         
                                                            كلما زاد السمك قل مقدار الفقد الحرارى والذى يتبعـه          

                    وجود عالقة طرديـة      .    رارى                            زيادة فى مقدار العزل الح    
                                                          بين عدد اللحمات فى وحدة القياس وقراءات كل من قوة          

  -                امتصاص المـاء -         السمك  -                     وزن المتر المربع   -    الشد
 - UV             فوق البنفسجية               مقاومة األشعة -              مقاومة االحتكاك

               وجـود عالقـة      ،                                       والتى لها نفس المواصفات التنفيذيـة     
       وحـدة                                                   عكسية بين نفاذية األقمشة للهواء وعدد لحمات        

     . )  ١٢ (                                         القياس والتى لها نفس المواصفات التنفيذية 
                                                      بعنـوان    ) :    ٢٠٠٩ (                            دراسة رشـا علـي محمـود        - ٦

                                                      تحديد أنسب المعايير القياسية إلنتاج أقمشة الوبرة        "
                                                 من السداء لتحقيق أفـضل الخـواص الوظيفيـة         

  "                للمنتجات النسجية

              القياسية عند                         معرفة أنسب المعايير      :                   هدفت الدراسة الي  
                                                          إنتاج أقمشة الوبرة من السداء والتـي تعطـي أفـضل           

   ٠                                    خواص وظيفية لألقمشة الوبرية من السداء
                               التعرف علي طـرق إنتـاج                               وقد توصلت الدراسة الي   

                                                       األقمشة الوبرية والتعرف علي مواصفاتها وتحديد أنسب       
                                                        المعايير القياسية والتي تعطي أفضل الخواص الوظيفية       

   . ) ٦ (                للمنتجات النسجية
   :                       دراسات  خاصة بمالبس الحج  :      ثانيا
                 :        بعنـوان   )     ٢٠١٣ (                                 دراسة زينـب عبـد الغفـار       - ١

                                                إمكانية تحسين األداء الوظيفي لمالبس اإلحـرام        "
   "        الرجالي

                                             الي تحليل المواصفات الفنيـة لألقمـشة                     هدفت الدراسة 
ــرام     ــس اإلح ــي مالب ــستخدمة ف ــة الم                                                 الوبري

                   قمشة مالبس اإلحرام                                       الرجالي و تقييم األداء الوظيفي أل     
                                                       الرجالي الموجودة بالسوق وإجراء تجهيز بصمغ العسل        
                                                     بتركيزات مختلفة ألقمشة مالبـس اإلحـرام الرجـالي         
                                                       بغرض جعلها مقاومة البكتيريا واالتساخ وتحسين قـيم        

   ٠             العزل الحراري
                                    انه كلما زادت درجـة تركيـز                            وتوصلت الدراسة الي  

            لك كثافـة                            وزن المتر المربع وكـذ     (                  الصمغ زاد كل من   
  ،                                  ولم تتأثر درجة بياض القماش      ، )                     القماش وثبات األبعاد  

                                         ولم يحدث تغيير علي مظهرية الوبرة        ،                  ولم تتأثر رائحته  
   . ) ٨ (       والقماش

                و مها عبد اهللا                             زينب عبد الحفيظ فرغلى              دراسة   - ٢
                    تـصميمات مقترحـة        : "      بعنوان  )     ٢٠٠٨ (      الدباغ

   "                                  ألغطية الرأس النسائية للحج والعمرة

                                        تصميم وتنفيذ المجموعة من النماذج            ة الي             تهدف الدراس 
                                                          المقترحة ألغطية الرأس النسائية الستخدامها أثناء تأدية       
                                                           مناسك الحج والعمرة وتتحقق فيها توفير الحمايـة مـن          
                                                      حرارة الشمس وتساهم في أن تكون عالمـة تعريفيـة          

                                     وكذلك التعرف علي مـا إذا كـان          ،                 كنوع من اإلرشاد  
                               هذه النماذج فـي كونهـا                                     هناك فروق دالة إحصائيا بين    

                                                       تتحقق فيها عناصر التقويم التي تكونـت مـن الراحـة       
                                                     والضبط وحرية الحركة والطول المناسـب والتـصميم        
                                                    المقبول باإلضافة الـي محاولـة التعـرف علـي آراء      
                                                        مجموعة من النساء المعتمرات بمنطقة الحـرم المكـي         
                                                          نحو هذه النماذج من خالل استبيان تم تـصميمه لهـذا           

   ٠     الغرض
                                  ان جميع معامالت االرتباط بين                          وتوصلت الدراسة الي  

                     مما يدل علي أن      ٥ , ٠                                  آراء المحكمين دالة عند مستوي      
                                                         جميع النماذج  تتحقق فيها عناصر الحماية واالحتـشام         

                           وأوضحت النتائج أيـضا      ٠                           والراحة والعالمة التعريفية  
   ،                                                          ايجابية آراء عينة البحث نحو قبول النماذج المقترحـة        

                                          ك فروق بين أفراد العينة باختالف عامل                     وإن كانت هنا  
                                 وفي الجنسية كانـت لـصالح        ،                       السن لصالح األكبر سنا   
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                                                            الجنسية المصرية فالهندية ثـم العمانيـة والفلـسطينية         
   . ) ٧ (                                  وتالها السعودية ثم األردنية والسورية

   :                          تعقيب على الدراسات السابقة
                                                       تم اختيار الدراسات السابقة الرتباطها بموضوع البحث       

                                                  اولها لدراستها لألقمشة الوبرية ودراسات أخـري             في تن 
                                   ولقد اسـتفادت الباحثتـان مـن                           اهتمت بمالبس الحج    

   :                         الدراسات السابقة فيما يلي
                                                 التعرف علي بعض التراكيب البنائيـة لألقمـشة          - ١

                                                    الوبرية ومعرفة مدي تأثير هذه التراكيـب علـي         
  ٠                      الخواص الوظيفية لألقمشة

                تجة من األقطان                                  التعرف علي خواص الخيوط المن      - ٢
                                           المصرية ومعرفة بعض من خـواص األقمـشة        
                                                 الوبرية المصنوع من القطن المصري ومقارنتهـا       

  ٠                                   باألخرى المصنوعة من األقطان المستوردة

                                                    التعرف علي أحد أهم أنواع األقمشة الوبرية مـن           - ٣
                                                     السداء ومعرفة انسب المعايير القياسـية إلنتاجـه        

      جـات                                             لتحقيق افـضل الخـواص الوظيفيـة للمنت       
  ٠       النسجية

                                                التعرف علي آراء واحتياجات الحجاج حول مـا          - ٤
   .                                    يفضلون توفره من خصائص في مالبس اإلحرام

   :              اإلطـار النظـري
   :              األقمشة الوبرية

                                                        ما من شك أن المنسوجات الوبرية أصبحت من أهـم           -
                                                       المنتجات النسجية التي تتمتـع بأهميـة خاصـة إذ          

        ت مـن                                              تجاوزت قيمتها الوظيفية التي صممت وأنتج     
                    ً       ً                           أجلها، فهي تؤدي دوراً مظهرياً يتكامل مع الهيئـة         
                                                         الجمالية واللونية العامـة للمالبـس التـي يرتـديها         
                                                    الشخص عند ذهابه إلى الشواطىء أو إلى حمامـات         

   .  )  ١٤ (       السباحة

           وذات سطوح    ،                                  هي أقمشة منسوجة ذات سطح وبري       -
                           هي أقمشة ثالثية األبعـاد       )                    المقفولة والمفتوحة  (     وبرية

                                             لف األقمشة الوبرية عن األقمـشة العاديـة            وتخت  )   ١١ (
                                                  بوجه عام من حيث مظهرها بوجود بروز شعري أو         

                                        علي سطحها نتيجـة إضـافة خيـوط                    وبري الشكل 

                                                  خاصة من خيوط السداء أو اللحمة تظهـر بإرتفـاع      
                                        سطح أو سطحي القماش الـوبري تبعـا                   معين علي   

   . )  ١٧ (                 للغرض من االستعمال
                     وهي اما ان تكـون                                          ويعرف هذا البروز باسم الوبرة       -

      كمـا    )             وبرة مقفولة  (                                مستديرة الشكل علي هيئة حلقات    
                                                    في األقمشة المستعملة للتجفيـف كأقمـشة الفـوط         
                                                    والبشاكير والبـرانس وإمـا ان تكـون مقطوعـة          

                            وأقمـشة القطيفـة التـي        )             وبرة مفتوحة  (        األطراف  
                                                  تستعمل في صناعة أقمشة المفروشـات والـستائر        

   . )  ١٩ (                  وبعض مالبس السيدات 
    :                 األقمشة الوبرية     تقسيم

   :                   الوبرة من اللحمة- ١

                                                        ويلزم هذا النوع من األنسجة استخدام سداء واحـد          -
                                                  ونوعين من اللحمة ويكون األول منهـا لتكـوين         

                                   المنسوج والثاني لتكوين الـوبرة       )     أساس (     أرضية
                                                والتراكيب البنائية النسجية المستخدمة تتـيح        )   ١٨ (

ـ          ي                                               وجود تشييفات علي سطح المنسوج الناتج وه
                                           تكون منتظمة في صفوف طولية كما فـي               اما أن 

                                    ية المضلعة طوليا من اللحمات أو       ل             األنسجة المخم 
                                               غير منتظمة وموزعة علي الـسطح كمـا فـي          

   .  مل                       ية ذات السطح التام المخ ل            األنسجة المخم
                                                        يتم قطع هذه التشييفات بواسطة ماكينة خاصـة ثـم         -

                                                 تمرر األقمشة داخل خيط تمشيط لرفـع الـوبرة         
                                            المنسوج وتحديد اتجاه الوبرة لتفـادي               علي سطح 

                                                 انعكاس الضوء بزوايا مختلفة فتظهر السطح كما       
  . ) ٥ (                    لوكان بلونين مختلفين

                                                     ويمكن الحصول علي الوبرة من اللحمة بإحدي الطرق        
   :     اآلتية

  . ) ٤ (             طريقة التمويج  -

  ٠                            طريقة القطيفة مستوية السطح-

  . )  ١٥ (                       طريقة الوبرة المرتفعة-

    ).               القطيفة المضلعة (   لعة                   طريقة الوبرة المض-
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  :                الوبرة من السداء  - ٢

                                                    يلزم هذا النوع لحمة واحدة ونوعان من الـسداء         
                                                        ويكون األول منهما لتكوين أرضية المنـسوج والثـاني         

                                        ويتم تسديته علي مطواة أخري ويكـون         ،               لتكوين الوبرة 
                                      تكون نسبة شد سداء الوبرة أقل من                           مرتخيا قليال بحيث    

                             اء األرضية ليـسهل تكـوين                                 نسبة الشد الواقع علي سد    
   . )  ٢١ (                           السطح الوبري المطلوب إظهاره

                                                ويمكن الحصول علي الوبرة من السداء بإحـدي        
   :           الطرق اآلتية

  ٠                                               الوبرة من السداء باستخدام طريقة الضم المتباعد-

                       القماش المزدوج وجـه                                     الوبرة من السداء بإستخدام      -
  ٠    لوجه

  ٠                                      األنسجة الوبرية من السداء من وجه واحد-

  . )  ١٤ (                             نسجة الوبرة النصفية من السداء   أ-

   :                   مالبس اإلحرام الرجالي
                                                   هي عبارة عن بشاكير منسوجة لها بنيـة قمـاش          
                                                       قطني ناعم ووزن متوسط وغالبا تـصنع مـن أقمـشة           
                                                            وبرية بيضاء اللون دائما وقلما يستخدم الحـاج أقمـشة          

   . )  ٢٠ (                خام أو غير وبرية
                                                     الشروط التي يجب توافرهـا فـي مالبـس اإلحـرام           

   :   الي    الرج
                                                أال يوجــد بهــا أي نــوع مــن المكمــالت مثــل -

                          وأال يوجد بها أى خياطة                           االكسسوارات والتطريز   
  . ) ٢ (        أو سراجة

    ). ١ (                                            اللون االبيض كداللة علي صفاء السريرة ونقائها-
  . )  ٢٠ (                                القدرة علي امتصاص العرق بسهولة-

                                                         القدرة علي مقاومة البكتيريا واالحتفـاظ بالقمـاش         -
  ٠                نظيف لفترة كبيرة

  ٠               السعر المناسب-

  ٠                         أال تكون مفصلة علي الجسم-

   :                         األنواع المتوفرة في األسواق
        بكباسين -

                      استيك وكمر علي الوسط  -

                                                          ما يتم تثبيته بحزام ودبابيس لغلق البشكير جيدا حول          -
      .     الجسم

                                                  نوع باستخدام الالصق المطابق عوضا عن الحـزام         -
   . )  ٣٦ (           يعرف بالكمر

     . ر                                 ويتوفر نوع به ساتر يرتدي تحت االزا -
                                                    ويوجد خف للقدم بدون خياطة وغالبا يكـون مـن           -

  . )  ٢٩ (        البالستيك

                                                    المواصفة القياسية السعودية الخاصة بمالبس االحرام      
   :       الرجالي

                    يصنع من خيوط قطنية  -

                         تركيب نسجي وبري غير مخيط -

  ٠          عند الغسيل  %  ٦                          نسبة تغير األبعاد ال تتجاوز  -

                     الوبرة تكون متناسقة  -

                         عدم وجود بطاقات مخيطة به -

  . )  ٣٧   ) (  ٣٦ (                                 كون البراسل سليمة ال يوجد بها عيوب    ان ت -

   :                  األختبارات المعملية
         المعهـد                                             تم إجراء بعض االختبارات المعملية  فى        

                               علي عينات أقمـشة مالبـس                                  القومي للقياس والمعايرة    
                      عينات والتي تؤثر     ٩                                   اإلحرام الرجالى والمتمثلة في عدد    

    دام                                                       بشكل مباشر على كفاءة أداء هذه األقمشة عند االستخ        
                                                         وقد أجريت تلك االختبارات طبقا للمواصـفة القياسـية         

   :                                           الموضحة أدناه وتتمثل هذه االختبارات فيما يلي
  /  ٢         سـم      ٢٠                                            اختبار نفاذية الهواء مساحة العينـة        - ١

  /  ٢ م  /                  وحدة القياس لتر    ) Pa (          بسكال      ١٢٥       الضغط  
      ثانية

Test Method: ASTM D 737-Standard Test  Method 
for Air Permeability of Textile Fabrics 

       ثانية  /               امتصاص الماء- ٢
        ATCC Test Method 79  Absorbency of Textiles 
                                      دقيقـة   ١                      سم  بعـد غمـر           /                       ارتفاع عمود الماء   - ٣

          لـسنة       ١٢٧٧                                  مواصفة قياسية مـصرية  رقـم         (
٢٠٠٥    (   

ُ            ُسمك العينات- ٤          مم / 
Test Method: ASTM D1777- Standard Test 
Method for Thickness of Textile Materials 
 



Alex. J. Agric. Res.                                                                       Vol. 60, No. 2, pp. 181‐221, 2015 (Arabic) 

 ١٨٩

                    وزن المتر المربع- ٥
Test Method: ASTM D3776- Standard Test 
Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric 

                        فى اتجاه السدا واللحمة                          قياس قوة الشد واالستطالة - ٦
Test Method: ISO 13934 Maximum Force and 
Elongation(Strip Method )   

                التبقيع بالزيت         مقاومة       اختبار  - ٧
Test Method: AATCC 130- Soil Release: Oily 
Stain Release Method 

  والمناقشة النتائج
                         خواص أقمشة مالبس اإلحرام 

                                                تم إجراء بعض االختبارات المعملية على بعـض        
                                                       الخواص المطلوبة والتي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة        

                                     عند االستخدام ونتـائج االختبـارات                         أداء هذه األقمشة    
   . ) ١ (             موضحة في جدول

     :            الفرض األول
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                     في اختبار نفاذيـة                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  
                                                          الهواء وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين         

  "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "      فـة                                     لمتوسط درجات العينات التسع كثا    

                                   مم في اختبار نفاذيـة الهـواء         "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "    وة          بطول عر 
   :          يوضح ذلك ) ٢ (     وجدول

        كانــت  )  ف (         إن قيمــة  )  ٢ (                  يتــضح مــن جــدول
                                           وهى قيمة دالة إحـصائيا عنـد مـستوى           )       ٣٢,٢٣٣ (
                                                  ، مما يدل على وجود فروق بين العينات التسع          )    ٠,٠١ (

         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
                          تجاه الداللة تم تطبيـق                                        اختبار نفاذية الهواء، ولمعرفة ا    

     يوضح   )  ٣ (                                  للمقارنات المتعددة وجدول رقم    LSD      اختبار
   :   ذلك

   :       يتضح أن  )  ٣ (         من الجدول
                                                        وجود فروق دالة إحصائيا بـين العينـات التـسع           - ١

       مـم    "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
  ،     ٠,٠١                                                في اختبار نفاذية الهواء عند مستوي داللـة         

        مم   ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة      األولى                  فنجد أن العينة    
                                                        كانت أفضل العينات في اختبار نفاذية الهواء، يليها        

               مـم، ثـم      ٦             طول عـروة      /   ١٦          كثافة          الثانية        العينة  
        مم،  ٨         طول عروة   /   ١٦        كثافة         الثالثة        العينة 

                       األداء الوظيفى لألقمشة            خواص كفاءة   : ١     جدول 
  اللحمة  السداء

   
ينة
 الع
رقم

واء  
اله

ية 
فاذ
ن

  

اء 
الم

ص 
صا
امت

 /
نية
ثا

  

ارت
ط 
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ع 
فا

  
اء 
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 /
  سم

ن 
وز

ط 
وس
مت

  
ت   ٢م/ جم 

عينا
ك ال

س م
  

    
    

  ُ
  مم/ 

شد
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وس
مت

 /
جم
ك

 

سبة
ط ن
وس
ت م

  
الة
ستط

 اال
قوة %

ط 
وس
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شد
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 /
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ك

بة  
نس

ط 
وس
مت

  
لة 
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ا

قيع %
التب

جة 
 در
سط
متو

  

 ٤  ١٤,٦ ٣٠,١  ٢٩,٢  ٣١  ١,٩  ٣٧٥  ٤,٥  ٠,٢  ٦٣١  )مم٤ طول العروة- ١٦الكثافة (١
 ٥  ١٨,٢ ٣٩,٨  ٢٧,١  ٣٢  ٣,١٨ ٤٨٠  ٥  ٠,٢  ٦١٠  )مم٦ طول العروة-١٦الكثافة (٢
 ٥  ١٦,٧ ٣١,٥  ٢٣,٣  ٣٢,٥  ٤,٠٨ ٦٣٠  ٦,٥  ٠,٣  ٦٠٢  )مم٨ طول العروة- ١٦الكثافة (٣
 ٣  ١٩,٤ ٣٠,٦  ٢٨,٤  ٣٢,٥  ٢,١٢ ٤٠٠  ٤  ٠,٢٢  ٤٦٠  )مم٤ طول العروة- ١٨الكثافة (٤
 ٤  ١٨,٢ ٣٤,٤  ٢٥,٨  ٢٨  ٣,٢٣ ٥٢٥  ٤,٥  ١,٠  ٣٩٥  )مم٦ طول العروة- ١٨الكثافة (٥
 ٥  ٢٠,٩ ٢٩,١  ٢٥,٦  ٣٠,٨  ٤,١٤ ٦٣٠ ٥,٥  ١,٧٦  ٣٨٧  )مم٨ طول العروة- ١٨الكثافة (٦
 ٤  ١٨,٥ ٢٩,٧  ٢٣,٥  ٢٩,٣  ٣,١ ٤٦٧  ٥,٥  ٢,٠  ٢٩٠  )مم٤ طول العروة- ٢٠الكثافة (٧
 ٤  ٢٠,٠ ٣١,٢  ٢١,٣  ٣٢  ٣,٤٢ ٥٦٠  ٦  ٢,٠  ٢٧٢  )مم٦ طول العروة- ٢٠الكثافة (٨
 ٥  ١٨,٢ ٣٠,٣  ٢٩,٣  ٢٩,٥  ٤,١٨ ٦٦٠  ٦,٥  ٢,٠  ٢٥٧  )مم٨ طول العروة- ٢٠فة الكثا(٩

     فـي        مـم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "              بطول عـروة      "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                                      تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          :  ٢      جدول  
                      اختبار نفاذية الهواء

  الداللة  )ف( قيمة   درجات الحرية  متوسط المربعات  مجموع المربعات  نفاذية الهواء
  ٨  ٢٢٥٤٦٩,٣  ١٨٠٣٧٥٥,٠  بين المجموعات
  **٠,٠١  **٣٢,٢٣٣  ٨١  ٦٩٩٤,٩  ٥٦٦٥٨٨,٠  داخل المجموعات

      ٨٩    ٢٣٧٠٣٤٣,٠  المجموع
  ٠,٠١= دال عند مستوى داللة * *  ٠,٠٥= دال عند مستوى داللة * 
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  م          مم، ث   ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة          الرابعة            ثم العينة             
             مم، ثـم     ٦           طول عروة     /   ١٨                        العينة الخامسة كثافة    

             مـم، ثـم    ٨          طول عروة    /   ١٨          كثافة          السادسة        العينة  
               مـم، ثـم      ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة          السابعة        العينة  
               مم، وأخيرا    ٦           طول عروة     /   ٢٠          كثافة          الثامنة        العينة  

    .     مم ٨         طول عروة   /   ٢٠      كثافة                 العينة التاسعة
      بـين        ٠,٠٥                                        كما توجد فروق عند مستوي داللـة         - ٢

  :      العينة

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      طـول    /   ١٦                        مم لصالح العينة كثافة  ٦           طول عروة   

    مم  ٤     عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      طـول    /   ١٨                        مم لصالح العينة كثافة  ٤           طول عروة   

      مم  ٨     عروة 

   :                              بينما ال توجد فروق بين العينة- ٣
    طول   /   ١٦                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة   /   ١٦       كثافة  

      مم  ٦     عروة 

    طول   /   ١٦                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ١٦                       مم والعينة كثافة      ٦           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ١٨                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
   .    مم ٦     عروة 

    طول   /   ١٨                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
   .    مم ٨     عروة 

    طول   /   ١٨                       مم والعينة كثافة      ٦           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
   .    مم ٨     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
   .    مم ٦     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
   .    مم ٨     عروة 

طول / ٢٠ مم والعينة كثافة ٦طول عروة / ٢٠كثافة 
  . مم٨عروة 

                                     النتائج السابقة أن نفاذية الهواء                         ترى الباحثتان من    
                                                          تقل كلما زادت طول العروة وكلما زادت كثافة الخـيط          

    .         يوضح ذلك  )  ١ (      والشكل
  )     ٢٠١٣   (Durur Güngör                       وهذا يتفق مـع نتـائج   

                                                             الذى توصل إلى أنة كلما ازداد أرتفاع الوبرة كلما قلت          
                                                           نفاذية الهواء والسبب فى انخفاض نفاذية الهواء يرجـع         

                                         هواء الذى يستطيع المرور من نـسيج ذو                      إلى أن حجم ال   
                                                          وبرة عالية اقل من حجم الهواء الذى يستطيع المـرور          

   .                      من نسيج ذو وبرة منخفضة
   أن   )     ٢٠١٣   (Alla-Arafa                           وهذا يتفق مـع نتـائج       

                                                         خاصية نفاذية الهواء ترتبط ارتباط وثيـق بالتركيـب         
                          فاألقمـشة ذات الكثافـة       .                               البنائى للقماش وبطول العروة   

   .                                    قدرة على نفاذية الهواء بدرجة عالية            المنخفضة لها
  

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٢٠الكثافة ١٨الكثافة  ١٦الكثافة 

٦٣١

٤٦٠

٢٩٠

٦١٠

٣٩٥

٢٧٢

٦٠٢

٣٨٧

٢٥٧ سط 
متو

ال

نفاذية الهواء

مم٤العروة
مم٦العروة
مم٨العروة
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   : لفرض الثانيا

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
               فـي اختبـار                      وطـول العـروة                           الدراسة لكثافة الخيط  

                                      وللتحقق من هذا الفرض تـم حـساب                       امتصاص الماء 
  ،   ١٦ "                                                   يل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة           تحل
                     مـم فـي اختبـار        "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨

   :          يوضح ذلك ) ٤ (     وجدول             امتصاص الماء 
  )       ١٩,٣٤٩ (        كانـت     )  ف  (         إن قيمة   )  ٤ (              يتضح من جدول  

              ، مما يـدل     )    ٠,٠١ (                                    وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى     
  ،   ١٨   ،    ١٦ "                                               على وجود فروق بين العينات التسع كثافـة         

                         مم في اختبار امتـصاص       "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠
  LSD                                                       الماء، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيـق اختبـار          

   :          يوضح ذلك ) ٥ (     وجدول                   للمقارنات المتعددة 
  :يتضح أن) ٥(من الجدول

                         العينات التسع كثافة                                  وجود فروق دالة إحصائيا بين      - ١
           مـم فـي      "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

  ،     ٠,٠١                              ص الماء عند مستوي داللـة                    اختبار امتصا 
      مم   ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة      نية                      فنجد أن العينة الثا   

                                                  كانت أفضل العينات في اختبار امتصاص المـاء،        
           مم، ثم    ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة          الرابعة               يليها العينة   

               مـم، ثـم      ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة        األولى        العينة  
    ينة                مم، ثم الع    ٨           طول عروة     /  ٦ ١          كثافة         لثالثة         العينة ا 

                       مم، ثـم العينـة       ٦           طول عروة     /   ١٨                الخامسة كثافة   
                       مم، ثـم العينـة       ٨           طول عروة     /  ٨ ١          كثافة          السادسة
                       مم، ثـم العينـة       ٨           طول عروة     /   ٢٠          كثافة          التاسعة
                       مم، وأخيرا العينة     ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة          السابعة

    .      مم ٦         طول عروة   /   ٢٠        كثافة    منة    الثا

          بـين      ٠,٠٥                                     كما توجد فروق عند مستوي داللـة          - ٢
  :      العينة

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
    طول   /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول عروة   

      مم  ٦     عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
    طول   /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول عروة   

      مم  ٦     عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
    طول   /   ١٨                          مم لصالح العينة كثافة        ٦           طول عروة   

      مم ٦     عروة 
  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -

    طول   /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول عروة   
       مم  ٦     عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
    طول   /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٨           طول عروة   

       مم  ٨     عروة 
  /   ٢٠                       م والعينـة كثافـة          م  ٦           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -

    طول   /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٨           طول عروة   
       مم  ٨     عروة 

  :                            بينما ال توجد فروق بين العينة  - ٣

  /   ١٦                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٦         طول عروة 

  /   ١٦                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

ـ    ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -   /   ١٨            ة كثافـة                   مم والعين
      مم  ٤         طول عروة 

           مـم فـي      "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "              بطول عـروة      "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                                         تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          : ٤      جدول  
                     اختبار امتصاص الماء

)ف( قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات امتصاص الماء  الداللة 
 ٨ ٣,٣٤١ ٢٦,٧٢٦ بين المجموعات
دال ٠,٠١ ١٩,٣٤٩ ٣٦ ٠,١٧٣ ٦,٢١٦ داخل المجموعات  

   ٤٤  ٣٢,٩٤٢ المجموع
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  /   ١٦                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٤         طول عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم ٤         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٤         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٦         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
      مم  ٦         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ٢٠   ة         كثاف -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
       مم  ٨         طول عروة 

                                                       يتضح من هذه النتائج للباحثتنان أنه بزيادة طـول         
                                                        العروة وزيادة كثافة الخيط يزداد زمن امتصاص الماء        

                                               وكلما قل زمن امتصاص المـاء كلمـا كـان            )  ٢ (   شكل

                                            لنسبة لخواص قماش  مالبس اإلحرام الرجالى               أفضل با 
                                                       حيث ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة والزحام       
                                                        الشديد الذى يؤدى إلى ارتفاع درجـة حـرارة جـسم           
                                                     اإلنسان وانبعاث العرق فنحتاج أن يكون قماش مالبس        
                                                    اإلحرام سريع فى امتصاص العـرق حتـى ال يـشعر           

                    لبدنى نتيجة عـدم                                          الحجاج والمعتمرين بالتعب باإلجهاد ا    
   .      الراحة

  Fanger 2002   وSpencer 2003                 ويتفق مع نتـائج  
                                                        الذى يؤكد أن البد أن تقوم المالبس بامتصاص العـرق          
                                                      ونقله للجو الخارجى حيث أن عدم امتـصاص العـرق          
                                                           بالقدر الكافى يؤدى إلى زيادة معدل اإلفـراز العرقـى          
                                                            بدرجة أعلى مما يؤدى إلى فقد شديد فى الماء وزيـادة           

   .                   نهاك البدنى والنفسى  اإل
             الذى أوضـح     )     ٢٠٠٧   (Karahan                  بينما تختلف مع    

                                                          أن كثافة الخيوط وطول العروى لديها تأثير بسيط فـى          
                                                        نسبة امتصاص الماء وذلك فى األقمشة الوبرية واعتبره        

  .                                                       أمر ال يوضع فى االعتبـار فـى األقمـشة الوبريـة           
    حيث   )     ٢٠١٢   (Singh, Behera                      وتختلف أيضا مع  نتائج 

                                                  ا أن سرعة امتصاص الماء تتزايد مـع زيـادة               أوضحو
   .                             كثافة الخيط وزيادة طول العروة

  

٠.٠

٠.٥

١.٠

١.٥

٢.٠

٢٠الكثافة ١٨الكثافة  ١٦الكثافة 

٠.٢٠.٢٢

٢

٠.٢

١

٢

٠.٣

١.٧٦

٢

سط 
تو
الم

ثانية/ امتصاص الماء  

مم٤العروة
مم٦العروة
مم٨العروة
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    :الفرض الثالث
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                    فـي اختبـار وزن                   وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  
      مربع        المتر ال

                                                    وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
  "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                        لمتوسط درجات العينات التسع كثافـة       

                                 مم فـي اختبـار وزن المتـر          "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة   
   :          يوضح ذلك ) ٦ (     وجدول       المربع 

       كانــت   )  ف (         إن قيمــة  )  ٦ (                  يتــضح مــن جــدول
ــد     )        ٥٩٧٧,٥١ ( ــصائيا عن ــة إح ــة دال ــى قيم                                       وه

                         وجود فروق بين العينات                      ، مما يدل على      )    ٠,٠١ (     مستوى
   مم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "              التسع كثافة   

                                                            في اختبار وزن المتر المربع، ولمعرفة اتجاه الداللة تم         
   ) ٧ (       وجـدول                             للمقارنـات المتعـددة      LSD             تطبيق اختبار 
   :        يوضح ذلك
  :يتضح أن) ٧(من جدول

                                                          وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التـسع كثافـة            - ١
               مم في اختبار     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

                 ، فنجـد أن         ٠,٠١                                      وزن المتر المربع عند مستوي داللة       
                  مم كانت أفضل     ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة        األولى        العينة  

                                                              العينات في اختبار وزن المتر المربـع، يليهـا العينـة           
         السابعة                    مم، ثم العينة      ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة          الرابعة
           كثافـة            الثانيـة                ، ثم العينة         مم  ٤           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
  /   ١٨            كثافـة           الخامسة                    مم، ثم العينة      ٦           طول عروة     /   ١٦

      طـول    /   ٢٠            كثافـة           الثامنة                    مم، ثم العينة      ٦           طول عروة   
   ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة          الثالثة                    مم، ثم العينة      ٦      عروة  

         مـم،    ٨             طول عـروة      /   ١٨                                 مم، ثم العينة السادسة كثافة      
      .    مم ٨  ة        طول عرو  /   ٢٠                            وأخيرا العينة التاسعة كثافة 

      طـول    /   ١٦                  العينة كثافة                             بينما ال توجد فروق بين      - ٣
   .    مم ٨         طول عروة   /   ١٨                   مم والعينة كثافة  ٨     عروة 

                                                       يتضح من هذه النتائج للباحثتنان أنـه كلمـا زاد          
  .                                                         طول العروة وزاد كثافة الخيط زاد وزن المتر المربع        

                                        ومالبس اإلحرام تحتاج إلى وزن مـنخفض         )  ٣     شكل   (
                                    والمعتمرين بعدم الراحـة أثنـاء                            حتى ال يشعر الحجاج     

   .                    مناسك الحج والعمرة    أداء

     فـي        مـم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "              بطول عـروة      "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                                         تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          : ٦      جدول  
                         اختبار وزن المتر المربع

)ف( قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات  الداللة 
     متوسط وزن

المجموعاتبين   ٨ ٣١٨٨٠,١ ٢٢٥٠٤٠,٧ 
 ١٨ ٥,٣ ٩٦,٠ داخل المجموعات

٥٩٧٧,٥١*
* ٠,٠١**  

   ٢٦  ٢٥٥١٣٦,٧ المجموع
 ٠,٠١= دال عند مستوى داللة **     ٠,٠٥= دال عند مستوى داللة * 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٢٠الكثافة ١٨الكثافة  ١٦الكثافة 

٣٧٥
٤٠٠

٤٦٧ ٤٨٠

٥٢٥
٥٦٠

٦٣٠٦٣٠
٦٦٠

سط 
متو

ال

٢م/ متوسط وزن جم 

مم٤العروة
مم٦العروة
مم٨العروة
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       :            الفرض الرابع

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
                    في اختبـار سـمك                   وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  

                                                        العينات وللتحقق من هذا الفرض تـم حـساب تحليـل           
  ،   ١٨   ،    ١٦ "                                               التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة       

                          مم في اختبـار الـسمك        "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠
   :       وضح ذلك   ي ) ٨ (      وجدول 

       كانـت    )  ف (          إن قيمـة    )  ٨ (                    يتضح مـن جـدول      
                                       وهى قيمة دالة إحصائيا عند مـستوى         )   **       ٢٧٠,٤٧٦ (
                                                  ، مما يدل على وجود فروق بين العينات التسع          )    ٠,٠١ (

         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
                                                            اختبار السمك، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبـار         

LSDيوضح ذلك ) ٩ (   دول                       للمقارنات المتعددة وج          :   
  :يتضح أن) ٩(من جدول رقم 

                                                         وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التسع كثافة         - ١
           مـم فـى      "  ٨  ،  ٦  ،  ٤ "          بطول غرزه   "   ٢٠  ،   ١٨  ،   ١٦ "

              فنجـد أن        ٠,٠١                                   اختبار السمك عند مستوى داللـه       
              مم كانـت     ٨           طول غرزه     /   ٢٠                        العينة التاسعة كثافة    

     نـة               يليهـا العي    ،                                العينات فى اختبار الـسمك         أفضل
             ثم العينـة     ،      مم  ٦           طول غرزه     /   ٢٠                السادسة كثافة   

              ثـم العينـة     ،       مـم  ٨         طول غرزه   /   ١٦                الثالثة كثافة   
                  ثـم العينـة      ،     مم  ٦           طول غرزه     /   ٢٠                الثامنة كثافة   

             ثم العينـة     ،      مم  ٦           طول غرزه     /   ١٨          كثافة          الخامسة
               ثـم العينـة      ،      مم  ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة          الثانية
        عينـة         ثـم ال    ،      مم  ٤           طول غرزه     /   ٢٠          كثافة          السابعة

            وأخيـرا    ،       مـم   ٤             طول غـرزه      /   ١٨          كثافة          الرابعة
                .    مم ٤         طول غرزه   /   ١٦        كثافة      األولى              العينة العينة 

         بـين       ٠,٠٥                                        كما توجد فروق عند مستوي داللـة         - ٢
  :      العينة

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة      ٦           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      طـول    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول عروة   

   .    مم ٦     عروة 
   :                    توجد فروق بين العينة          بينما ال - ٣
  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -

       مم  ٦         طول عروة 
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -

       مم  ٤         طول عروة 
  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -

       مم  ٨         طول عروة 
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -

      مم ٨         طول عروة 
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -

      مم ٤         طول عروة 
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -

       مم  ٨         طول عروة 
                                                        ويتضح من النتائج السابقة للباحثتان أنـه بزيـادة         

  .                                                         طول العروة وزيادة كثافة الخيط يزداد سمك العينـات        
                                           والسمك من الصفات التى تعطى راحة فـى          )  ٤     شكل   (

                                                     االستخدام ويفضل أن يكون السمك متوسط حتى يـشعر         
                                                          الحجاج والمعتمرين بالراحة أثناء أداء مناسـك الحـج         

    .        والعمرة
     فـي        مـم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "              بطول عـروة      "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                                         تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          : ٨      جدول  

               اختبار السمك 
)ف( قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعاتسمك العينة  الداللة 

 ٨ ٣,٤٣٤ ٢٧,٥٠ بين المجموعات
**٢٧٠,٤٧٦ ١٨ ٠,٠١٣ ٠,٤٦داخل المجموعات  ٠,٠١**  

   ٢٦  ٢٧,٩٦ المجموع
 ٠,٠١= دال عند مستوى داللة **     ٠,٠٥= دال عند مستوى داللة * 
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٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

٣.٥

٤

٤.٥

٥

٢٠الكثافة ١٨الكثافة  ١٦الكثافة 

١.٩
٢.١٢

٣.١ ٣.١٨
٣.٢٣٣.٤٢

٤.٠٨٤.١٤٤.١٨

ط 
وس
مت
ال

مم/ ُسمك العينات 

مم٤العروة
مم٦العروة
مم٨العروة

  
افات وأطوال الغرز فى خاصية السمكالمتوسطات الحسابية للكث: ٤شكل  

  الخامسالفرض 
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                     في اختبار ارتفـاع                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  
                 عمود الماء   

       كانـت    )  ف (          إن قيمـة    )   ١٠ (                  يتضح مـن جـدول    
  ،  )    ٠,٠١ (                                    وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى       )      ٩,٠٨٣ (

                        عينات التـسع كثافـة                                       مما يدل على وجود فروق بين ال      
               مم في اختبار     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

                                                            ارتفاع عمود الماء، ولمعرفة اتجاه الداللة تـم تطبيـق          
          يوضـح    )  ١٣ (                             للمقارنات المتعددة وجدول   LSD        اختبار  

  :   ذلك

  :يتضح أن) ١١(من جدول
                                                         وجود فروق دالة إحصائيا بـين العينـات التـسع          - ١

     مـم    "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "   ة           بطول عرو   "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
                                                      في اختبار ارتفاع عمود الماء عند مـستوي داللـة          

          طول غرزه    /   ١٦          كثافة          الثالثة                     ، فنجد أن العينة         ٠,٠١
        مـم    ٨           طول غرزه     /   ٢٠                                مم، العينة التاسعة كثافة       ٨

  .                                                      كانوا أفضل العينات فى اختبار ارتفاع عمود الماء       
     ثـم         مم    ٦           طول غرزه     /   ٢٠          كثافة          الثامنة               يليها العينة   

        والعينة     مم   ٨           طول غرزه     /   ١٨          كثافة         لسادسة ا        العينة  
            العينـة    م       ويلـيه    ٤           طول عروة     /   ٢٠                السابعة كثافة   
                           مم ثم يليها العينـة       ٦           طول غرزه     /   ١٦                الثانية كثافة   

                   مـم والعينـة      ٤               طـول غـرزه       /   ١٦          كثافة        األولى

                      مم وأخيرا العينة     ٦           طول غرزه     /   ١٨                الخامسة كثافة   
    .    مم ٤         طول غرزه   /   ١٨              الرابعة كثافة 

         بـين      ٠,٥                                 وجد فروق عند مـستوى داللـة                 كما ت  - ٢
    :       العينة

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤              طول غرزه      ١٦          كثافة   -
      طـول    /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٨           طول غرزه   

      مم ٨     غرزه 
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -

      طـول    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٤           طول غرزه   
       مم  ٤     غرزه 

  /   ٢٠                     م والعينـة كثافـة        م  ٤           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
      طـول    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول غرزه   

    .     مم ٦     غرزه 
  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -

      طـول    /   ١٦                             مم لصالح العينة كثافة       ٤           طول غرزه   
      مم  ٦     غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٦        كثافة -
      طـول    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول غرزه   

      مم  ٦      غرزه

    طول  /  ٢٠                     مم والعينة كثافة    ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
            طول غـرزه     /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٨      غرزه  

      مم  ٨
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    طول   /   ١٨                      مم العينة كثافة      ٨           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
            طول غـرزه     /   ١٦                             مم لصالح العينة كثافة       ٨      غرزه  

  .    مم ٨

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول غرزه    /  ١٦          كثافة   -
         طـول     ١٦                     لح العينة كثافـة               مم لصا   ٤           طول غرزه   

  .    مم ٨     غرزه 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦              طول غرزه      ١٨          كثافة   -
      طـول    /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافـة      ٨           طول غرزه   

     مم ٨     غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
         طـول     ٢٠                               مم لصالح العينة كثافـة        ٤           طول غرزه   

  .    مم ٤     غرزه 

  /   ٢٠         كثافـة                     مم والعينـة      ٨           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
      طـول    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٨           طول غرزه   

       مم  ٨     غرزه 
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ٢٠          كثافة   -

      طـول    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٨           طول غرزه   
      مم  ٨     غرزه 

  :                        ال توجد فروق بين العينة- ٣

  /   ١٦                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٦         طول غرزه 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤              طول غرزه     /  ١٦          كثافة   -
   .   مم ٤         طول غرزه 

    ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
   .     مم ٦         طول غرزه 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
   .     مم ٦         طول غرزه 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
   .     مم ٨         طول غرزه 

  /   ٢٠                 عينـة كثافـة               مم وال   ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
   .     مم ٤         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
   .     مم ٦         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -
        مم   ٨         طول غرزه 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
      مم ٦         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
      مم ٦       غرزه    طول

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ٢٠          كثافة   -
      مم ٦         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ٢٠          كثافة   -
      مم ٨         طول غرزه 

                                                       يتضح من النتائج السابقة للباحثتان أنـه بزيـادة         
                                                           طول العروة وزيادة كثافة الخيط يزداد ارتفـاع عمـود          

           للرطوبة                         وخاصية االمتصاص الشعرى    )  ٥     شكل   (       الماء  
                                                      من أهم الخواص فى مالبس اإلحـرام القطنيـة حيـث           
                                                         وجود الحجاج والمعتمرين فى بيئـة مناخيـة مرتفعـة          
                                                 الحرارة مع بذل مجهود حركى يؤدى الرتفـاع درجـة     
                                                         الحرارة الداخلية عند امتصاص هذا العرق وتبخيره إلى        

    .                                 الجو المحيط يعمل على تبريد الجسم
     الذى   )     ٢٠٠٢ (   ن                                     وتتفق هذه النتائج مع دراسة كوي     

                                                          يؤكد على أن التركيب البنائى النسجى الملبسى ال يمكن         
   .                                تجاهله فى التحكم فى خواص االمتصاص

     فـي        مـم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                                      تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          :   ١٠      جدول  
    سم  /                          اختبار ارتفاع عمود الماء 

  الداللة  )ف( قيمة  درجات الحرية  متوسط المربعات  مجموع المربعات  
            ارتفاع عامود الماء
  ٨  ٢,٢٧١  ١٨,١٦٧  بين المجموعات
  **٠,٠١  **٩,٠٨٣  ١٨  ٠,٢٥٠  ٤,٥٠  داخل المجموعات

      ٢٦    ٢٢,٦٧  المجموع
  ٠,٠١= دال عند مستوى داللة **      ٠,٠٥= دال عند مستوى داللة * 
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٥

٤.٥

٦
٦.٥

٥.٥

٦.٥

ط 
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سم/ متوسط ارتفاع عمود الماء 

مم٤العروة
مم٦العروة
مم٨العروة

 
  المتوسطات الحسابية للكثافات وأطوال الغرز فى خاصية ارتفاع عمود الماء :٥شكل 

     :        السادس      الفرض 
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                    في اختبـار قـوة                   وطول العروة                          الدراسة لكثافة العروة  
                        الشد فى اتجاه السداء  

                                                    وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
  "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                   ت التسع كثافـة                          لمتوسط درجات العينا  

                                  مم في اختبار قوة الـشد فـى          "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة   
   :          يوضح ذلك )  ١٢ (                  اتجاه السداء وجدول

       كانـت    )  ف (          إن قيمـة    )   ١٢ (                  يتضح مـن جـدول    
                                           وهى قيمة دالة إحـصائيا عنـد مـستوى           )       ٢٢,١٨٩ (
                                                  ، مما يدل على وجود فروق بين العينات التسع          )    ٠,٠١ (

         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
                                                              اختبار قوة الشد فى اتجاه السداء، ولمعرفة اتجاه الداللة         

   )  ١٥ (                             للمقارنات المتعددة وجدول   LSD                   تم تطبيق اختبار    
   :        يوضح ذلك
   :       يتضح أن  )   ١٣ (       من جدول

                                                         وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التسع كثافة         - ١
         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

                                  فى اتجاه السداء عنـد مـستوي                          اختبار قوة الشد    
  /   ١٨                                       ، فنجد أن العينة الرابعة كثافـة            ٠,٠١      داللة  

                                       مم كانت أفضل العينات في اختبار        ٤           طول عروة   
                                                             قوة الشد فى اتجاه السداء، يليها العينة الثالثة كثافة         

                                       مم، ثم العينة الثامنـة كثافـة         ٨           طول عروة     /   ١٦
                                       مم، ثم العينة الثانيـة كثافـة         ٦           طول عروة     /   ٢٠
                                 مم، ثم العينة األولـي كثافـة     ٦           طول عروة     /   ١٦
                                     مم، ثم العينة السادسة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦
                                      مـم، ثـم العينـة التاسـعة          ٨           طول عروة     /   ١٨

                              مم، ثم العينة الـسابعة       ٨           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
                             مـم، وأخيـرا العينـة        ٤           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  

    .      مم ٦         طول عروة   /   ١٨              الخامسة كثافة 

          بـين      ٠,٠٥                  مستوي داللـة                            كما توجد فروق عند    - ٢
                      مم والعينة كثافة     ٦           طول عروة     /   ١٦               العينة كثافة   

  /   ١٨                               مم لصالح العينة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٨
       مم  ٤     عروة      طول

   في     مم  "  ٨      ،    ٦      ،    ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠      ،     ١٨      ،     ١٦ "                                                         تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          :  ١٢      جدول
                                 اختبار قوة الشد فى اتجاه السداء

 الداللة )ف(قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات             اتجاه السداء            وة الشد فى ق
 ٨ ١٣,٨٩٨ ١١١,١٨٤              بين المجموعات
 دال ٠,٠١  ٢٢,١٨٩ ٣٦ ٠,٦٢٦ ٢٢,٥٤٨               داخل المجموعات

     ٤٤         ١٣٣,٧٣٢        المجموع
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   :                              بينما ال توجد فروق بين العينة- ٣
  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦       كثافة    -

      مم  ٨         طول عروة 

  /   ١٦                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
       مم  ٦         طول عروة 

    طول   /   ٢٠                      مم العينة كثافة      ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
       مم  ٤     عروة 

    طول   /   ٢٠                   مم العينة كثافة       ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم ٦     عروة 

    طول   /   ٢٠                      مم العينة كثافة      ٤         طول عروة   /   ١٨          كثافة   -
      مم ٦     عروة 

    طول   /   ٢٠                      مم العينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
        مم ٨     عروة 

     :        السابع      الفرض 
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

               فـي اختبـار                      وطـول العـروة                           الدراسة لكثافة الخيط  
    .              ى اتجاه السداء          اإلستطاله ف

                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          
               فـي اختبـار       ة               وطـول العـرو                           الدراسة لكثافة الخيط  

                                                           االستطالة فى اتجاه السداء وللتحقق من هذا الفرض تـم          
                                                        حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينـات التـسع         

         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
         يوضـح   )  ١٤ (                       فى اتجاه السداء وجدول                    اختبار االستطالة   

   :   ذلك
  )       ١٤,٢٣٣ (      كانت    )  ف  (         إن قيمة   )   ١٤ (                يتضح من جدول    

              ، مما يـدل     )    ٠,٠١ (                                    وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى     
  ،   ١٨   ،    ١٦ "                                               على وجود فروق بين العينات التسع كثافـة         

                           مم في اختبار االسـتطالة       "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠

                      لة تم تطبيق اختبار                                            فى اتجاه السداء، ولمعرفة اتجاه الدال     
LSDيوضح ذلك )  ١٥ (                          للمقارنات المتعددة وجدول          :   

  :يتضح أن) ١٥(من الجدول
                                                         وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التسع كثافة         - ١

         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "
                                                    اختبار االستطالة فى اتجاه السداء عنـد مـستوي         

  /   ٢٠      فـة                                    ، فنجد أن العينة التاسعة كثا         ٠,٠١      داللة  
                                       مم كانت أفضل العينات في اختبار        ٨           طول عروة   

                                                       االستطالة فى اتجاه السداء، يليها العينـة األولـي         
                              مم، ثم العينة الرابعـة       ٤           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
                                مم، ثم العينـة الثانيـة        ٤           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
                              مم، ثم العينة الخامـسة       ٦           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
               ينة الـسادسة                  مم، ثم الع    ٦           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
                              مم، ثم العينة الـسابعة       ٨           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
                                مم، ثم العينـة الثالثـة        ٤           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
                             مـم، وأخيـرا العينـة        ٨           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
   .     مم  ٦         طول عروة   /   ٢٠      كثافة          الثامنة

      بين    ٠,٠٥                               كما توجد فروق عند مستوي داللة - ٢

  /   ١٨    فة                     مم والعينة كثا    ٤           طول عروة     /   ١٦                 العينة كثافة   
      طـول    /   ١٦                         مم لصالح العينة كثافة   ٤           طول عروة   

        مـم    ٤           طول عروة     /   ١٨                      مم العينة كثافة      ٤      عروة  
                     مم لصالح العينة     ٨           طول عروة     /   ٢٠                والعينة كثافة   

      مم ٨         طول عروة   /   ٢٠      كثافة 
                                  بينما ال توجد فروق بين العينة- ٣
  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -

      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦    فة        كثا -
      مم  ٤         طول عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
       مم  ٨         طول عروة 

  مم" ٨، ٦، ٤"بطول عروة " ٢٠، ١٨، ١٦" تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة :١٤جدول 
اتجاه السداء االستطالة فى ربعاتمتوسط الم مجموع المربعات  )ف(قيمة  درجات الحرية   الداللة 
 ٨ ٥٤,٤١٤ ٤٣٥,٣١٥ بين المجموعات
دال ٠,٠١ ١٤,٢٣٣ ٣٦ ٣,٨٢٣ ١٣٧,٦٢٨ داخل المجموعات  

   ٤٤  ٥٧٢,٩٤٣ المجموع
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  :  الثامنالفرض 
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                      في اختبار قوة الشد          عروة        وطول ال                         الدراسة لكثافة الخيط  
                 فى اتجاه اللحمة

                                                    وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
  "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                        لمتوسط درجات العينات التسع كثافـة       

                                  مم في اختبار قوة الـشد فـى          "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة   
   :          يوضح ذلك )  ١٦ (                  اتجاه اللحمة وجدول

       كانـت    )  ف (          إن قيمـة    )   ١٨ (                  يتضح مـن جـدول    
                                   ة دالة إحـصائيا عنـد مـستوى                وهى قيم   )       ٢٧,٢٢١ (
                                                  ، مما يدل على وجود فروق بين العينات التسع          )    ٠,٠١ (

         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "       كثافة  
                                                              اختبار قوة الشد فى اتجاه اللحمة، ولمعرفة اتجاه الداللة         

   )  ١٧ (                             للمقارنات المتعددة وجدول   LSD                   تم تطبيق اختبار    
   :        يوضح ذلك
  :يتضح أن) ١٧(من جدول

                                                      وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التسع كثافة          - ١
         مم فـي     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

                                                     اختبار قوة الشد فى اتجاه اللحمة عنـد مـستوي          
  /   ١٦                                         ، فنجد أن العينة الثانيـة كثافـة             ٠,٠١      داللة  

                                       مم كانت أفضل العينات في اختبار        ٦           طول عروة   
        خامـسة                                                  قوة الشد فى اتجاه اللحمة، يليها العينة ال       

                                مم، ثم العينـة الثالثـة        ٦           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
                                مم، ثم العينـة الثامنـة        ٨           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
                              مم، ثم العينة الرابعـة       ٦           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
                              مم، ثم العينة التاسـعة       ٤           طول عروة     /   ١٨       كثافة  
                            مم، ثم العينـة األولـي    ٨           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
          الـسابعة                      مم، ثم العينة      ٤           طول عروة     /   ١٦       كثافة  
                             مـم، وأخيـرا العينـة        ٤           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  

   .    مم ٨         طول عروة   /   ١٨              السادسة كثافة 

         بـين       ٠,٠٥                                        كما توجد فروق عند مستوي داللـة         - ٢
  : ة     العين

    طول   /   ١٦                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
          طول عروة    /   ١٦                             مم لصالح العينة كثافة       ٨      عروة  

      مم  ٨

    طول   /   ٢٠            ينة كثافة              مم والع   ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
          طول عروة    /   ١٦                             مم لصالح العينة كثافة       ٤      عروة  

                   مـم والعينـة      ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -       مم    ٨
                          مم لصالح العينة كثافـة   ٨          طول عروة    /   ١٨       كثافة  
       مم  ٤         طول عروة   /   ١٨

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
          طول عروة    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٦      عروة  

       مم  ٦
   :                               بينما ال توجد فروق بين العينات- ٣
    طول   /   ١٨                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -

      مم  ٤     عروة 

    طول   /   ١٨                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٤     عروة 

       طول   /  ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٦     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ١٨                       مم والعينة كثافة      ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
       مم  ٤     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٦     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
       مم  ٨     عروة 

  مم" ٨، ٦، ٤"بطول عروة " ٢٠، ١٨، ١٦" تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة :١٦ل جدو
 الداللة )ف(قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات اتجاه اللحمة قوة الشد فى

 ٨ ٥٣,٧٥٢ ٤٣٠,٠١٥ بين المجموعات
 دال ٠,٠١  ٢٧,٢٢١ ٣٦ ١,٩٧٥ ٧١,٠٨٨ داخل المجموعات

   ٤٤  ٥٠١,١٠٣المجموع
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    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٤     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٦     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ٢٠                   والعينة كثافة         مم  ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٤     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
      مم  ٨     عروة 

    طول   /   ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٦           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
       مم  ٨     عروة 

  :  التاسعالفرض 
ـ                    ين عينـات                                        توجد فروق ذات داللة إحـصائية ب

               فـي اختبـار                      وطـول العـروة                           الدراسة لكثافة الخيط  
                           االستطالة فى اتجاه اللحمة

                                                    وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
  "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                        لمتوسط درجات العينات التسع كثافـة       

                                 مم في اختبار االسـتطالة فـى         "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة   
   :          يوضح ذلك )  ١٨ (                  اتجاه اللحمة وجدول

ـ            كانـت    )  ف (          إن قيمـة    )   ١٨ (   دول               يتضح مـن ج
ــد    )      ١٨,٧٣٢ ( ــصائيا عن ــة إح ــة دال ــى قيم                                         وه

                                           ، مما يدل على وجود فروق بين العينات         )    ٠,٠١ (     مستوى
   مم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "              التسع كثافة   

                                                           في اختبار االستطالة فى اتجاه اللحمة، ولمعرفة اتجـاه         

                           للمقارنـات المتعـددة     LSD                             الداللة تم تطبيق اختبـار      
   :          يوضح ذلك )  ٢١ ( ل    وجدو

  :يتضح أن) ١٩(من جدول 
                                                             وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التـسع كثافـة           - ١

               مم في اختبار     "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "
  ،     ٠,٠١                                                 االستطالة فى اتجاه اللحمة عند مستوي داللـة         

        مـم    ٨           طول عروة     /   ١٨                                  فنجد أن العينة السادسة كثافة      
                           االستطالة فـى اتجـاه                                     كانت أفضل العينات في اختبار    
       مم،   ٦           طول عروة     /   ٢٠                                        اللحمة، يليها العينة الثامنة كثافة      

                   مم، ثم العينة     ٤           طول عروة     /   ١٨                            ثم العينة الرابعة كثافة     
                            مم، ثم العينة التاسعة      ٤           طول عروة     /   ٢٠                السابعة كثافة   

                                     مم، ثم العينة الخامسة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ٢٠       كثافة  
  /   ١٦                    الثانيـة كثافـة                         مم، ثم العينة      ٦           طول عروة     /   ١٨

      طـول    /   ١٦                                      مم، ثم العينة الثالثة كثافـة         ٦           طول عروة   
      طـول    /   ١٦                                        مم، وأخيرا العينة األولي كثافـة         ٨      عروة  
    .      مم ٤     عروة 

         بـين       ٠,٠٥                                        كما توجد فروق عند مستوي داللـة         - ٢
     : ة     العين

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه    /  ١٦          كثافة   -
   ول  ط  /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٤           طول غرزه   

     مم ٤     غرزه 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه    /  ١٨          كثافة   -
    طول   /   ١٨                             مم لصالح العينة كثافة       ٦           طول غرزه   

       مم  ٤     غرزه 
    طول   /   ٢٠                  مم والعينة كثافة   ٤           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -

          طول غرزه    /   ٢٠                             مم لصالح العينة كثافة       ٨      غرزه  
     مم  ٤

     فـي        مـم   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "   ة                                                        تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثاف        :  ١٨      جدول  
                                 اختبار االستطالة فى اتجاه اللحمة

اتجاه اللحمة االستطالة فى )ف(قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات   الداللة 
 ٨ ١٢,٦٣٨ ١٠١,١٠٢ بين المجموعات
دال ٠,٠١ ١٨,٧٣٢ ٣٦ ٠,٦٧٥ ٢٤,٢٨٨ داخل المجموعات  

   ٤٤  ١٢٥,٣٩٠ المجموع
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   : ة                             بينما ال توجد فروق بين العين- ٣
    ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٦          كثافة   -

      مم  ٦         طول غرزه 

       طول    ٢٠                       مم والعينة كثافة      ٦              طول غرزه      ١٦        كثافة -
      مم ٤     غرزه 

    ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
    مم ٤         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
      مم ٦         طول غرزه 

    ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
    مم ٤         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٨         طول غرزه 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول غرزه     /   ١٨          كثافة   -
      مم ٦         طول غرزه 

  /   ٢٠         كثافـة                     مم والعينـة      ٤            طول لغرزه     /   ٢٠          كثافة   -
   .    مم ٨         طول غرزه 

                                                   وبالنسبة لخواص قوة الشد واالستطالة فى اتجـاه        
                                                            السدا واللحمة نجد أنه بالنـسبة للحجـاج والمعتمـرين          
                                                           المقيمين فى المملكة العربية السعودية والذين يقومـون        
                                                       بالعمرة لمرات عديدة فتعتبر خواص الشد واالسـتطالة        

         ى حتـى                                               من الخواص الهامة فى مالبس اإلحرام الرجال      
   .                      تتحمل االستعمال المتكرر

     :        العاشر      الفرض 
                                                 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـات          

                      في اختبار التبقيـع                  وطول العروة                         الدراسة لكثافة الخيط  
        بالزيت

                                                    وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
  "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                        لمتوسط درجات العينات التسع كثافـة       

             التبقيـع            مقاومة          ي اختبار      مم ف   "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة   
   :          يوضح ذلك )  ٢٠ (            بالزيت وجدول

        كانـت   )  ف (          إن قيمـة    )   ٢٢ (                  يتضح مـن جـدول    
  ،  )    ٠,٠١ (                                    وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى        )     ٦,٨٩٥ (

                                                          مما يدل على وجود فروق بين العينات التـسع كثافـة           
                 مم في اختبـار      "  ٨   ،   ٦   ،   "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

                      اه الداللة تم تطبيق                                  التبقيع بالزيت، ولمعرفة اتج           مقاومة  
          يوضـح    )  ٢١ (                             للمقارنات المتعددة وجدول   LSD        اختبار  

   :   ذلك
   :       يتضح أن  )  ١ ٢ (       من جدول

                                                      وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات التسع كثافة         - ١
           مـم فـي      "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "

                                      التبقيع بالزيت عند مـستوي داللـة               مقاومة          اختبار  
      طـول    /   ١٦                                       ، فنجد أن العينة الثانية كثافـة          ٠,٠١
           مقاومة                                       مم كانت أفضل العينات في اختبار       ٦      عروة  

    طول   /   ١٦                                                 التبقيع بالزيت، يليها العينة الثالثة كثافة       
      طـول    /   ١٨                                    مم، ثم العينة السادسة كثافة        ٨      عروة  
      طـول    /   ٢٠                                      مم، ثم العينة التاسعة كثافـة         ٨      عروة  
      طـول    /   ٢٠                                      مم، ثم العينة السابعة كثافـة         ٨      عروة  
      طـول    /   ٢٠                 لثامنة كثافـة                         مم، ثم العينة ا     ٤      عروة  
      طـول    /   ١٨                                    مم، ثم العينة الخامسة كثافة        ٦      عروة  
      طـول    /   ١٦                                    مم، ثم العينة األولي كثافـة         ٦      عروة  
  /   ١٨                                            مم، وأخيرا العينة الرابعـة كثافـة          ٤      عروة  

       مم  ٤         طول عروة 
  : ة                             بينما ال توجد فروق بين العين- ٢

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٦         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٤         طول عروة 

                 فـي اختبـار        مم  "  ٨   ،   ٦   ،   ٤ "            بطول عروة     "   ٢٠   ،    ١٨   ،    ١٦ "                                                         تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع كثافة          :  ٢٠      جدول  
                التبقيع بالزيت       مقاومة 

 داللةال )ف( قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات               التبقيع بالزيت
 ٨ ٢,٤٦٣ ١٩,٧٠٦              بين المجموعات
 دال ٠,٠١  ٦,٨٩٥ ٣٦ ٠,٣٥٧ ١٢,٨٦٠               داخل المجموعات

   ٤٤  ٣٢,٥٦٦        المجموع
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  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم ٦         طول عروة 

  /   ١٦                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ١٨                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٦          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة   /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٤         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٦           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٦         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٨           طول عروة     /   ١٨          كثافة   -
      مم  ٨         طول عروة 

  /   ٢٠                           مم والعينـة كثافـة        ٤           طول عروة     /   ٢٠          كثافة   -
       مم  ٦         طول عروة 

          كلما زاد                                               وبالنسبة الختبار التبقع بالزيت يتضح أنه       
                                                         طول العروة وزاد كثافة الخـيط كلمـا زادت متوسـط           

                                 أى أن هناك مقاومـة للقمـاش         )  ٦     شكل   (               درجة التبقيع   

                                                        للبقع وسهولة فى التنظيف وهى من الصفات المطلوبـة         
   .                         ألقمشة مالبس اإلحرام الرجالى

                                                      وفى النهايه ترى الباحثتان أنه كلمـا زاد طـول          
                المتر المربـع                                              العروة وازدادت كثافة الخيط يزداد وزن       

                                                            ويزداد السمك وبالتالى تقل نفاذية الهواء ونجد أن زمن         
                                                          امتصاص الماء بالثانية يزداد ويكون هناك ارتفاع فـى         

   .          عمود الماء
 Quality                                       وقد تم تقييم عينات الدراسـة باسـتخدام  

assessment  وهي مقارنة أشكال الرادار                           Radar Chart  
               انيكية للعينة                                             التي تمثل مجموع الخواص الطبيعية والميك     

                                                            المقاسة والتي تؤثر علي كفاءة األداء لكل عينة ،وتتمثل         
   :                بالخطوات التالية

  .     سالبة                                         تحديد اتجاه الخاصية إذا كانت موجبة أو- ١

                                                   فإذا كانت الخاصية بزيادة قيمتهـا تـؤثر تـأثيرا     
                        وهذا أفضل للعينة، أي        (+)      ً                      طردياً فتعتبر خاصية موجبة   

                   ل أداء وظيفـي،                                         ان أكبر قيمة للخاصية تعطـي أفـض       
 P                                               وتحدد أعلي قيمة لهذه الخاصية المقاسة وتعتبر هي 

max         ًوإذا كانت الخاصية بتناقص قيمتها تؤثر تـأثيرا ،          ً                                             
                     مثل امتصاص المـاء      ) ـ  (     ً                       طردياً ،فتعتبر خاصية سالبة   

                                                           بالثانية  بانخفاض قيمة درجاتها يكون أفـضل للعينـة          
                                                           ،لذلك تعتبر الخاصية سالبة وتحدد أقـل قيمـة لهـذه           

  min  P                        خاصية المقاسة وتعتبر هي   ال

  

٠.٠

١.٠

٢.٠

٣.٠

٤.٠

٥.٠

٦.٠

٧.٠

٢٠الكثافة ١٨الكثافة  ١٦الكثافة 

٤

٣

٤

٥

٤٤

٥٥٥

ط 
وس
مت
ال

متوسط درجة التبقيع

مم٤العروة
مم٦العروة
مم٨العروة

 
  . التبقيع بالزيتلمتوسطات الحسابية للكثافات وأطوال الغرز فى خاصية ا:٦شكل 
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                                                          تحويل القيم الرقمية للخاصية إلـي قـيم مقارنـة           - ٢

  :                للمعادلة التالية

                 الخاصية الموجبة  :    أوال

N =         100               

N =  النسبة المئوية للخاصية                        
P=   القيمة الفعلية للخاصية                        

=P Max   أعلي قيمة لهذه الخاصية                        
                 الخاصية السالبة  :      ً ثانياً

N=         100               

 N    =  النسبة المئوية للخاصية                        
 P=    القيمة الفعلية للخاصية                         

= P Max      أقل قيمة لهذه الخاصية                       
                                                    يتم رسم الشكل الراداري لكل عينة علي حدة علي           - ١

                                                مجموعة محاور تساوي عدد الخـواص المقاسـة         
     ١٠٠                                          بحيث يدرج كل محور مـن صـفر إلـي           

 Micro soft Excel                باستخدام برنامج 

                                                     تحسب مساحة الشكل الراداري، وتعتبر أعلي قيمة        - ٢
                                             للمساحة هي أفضل عينة تعطي أفضل خـواص،        

   ً                         لياً من األفضل إلي األسوأ                                ويتم ترتيب العينات تناز   
) ٢٢  ( .   

                                               النسب المئوية للخواص المختبرة لعينات مالبس        :    ً أوالً
   :              اإلحرام الرجالى
                             النـسب المئويـة للخـواص        )   ٢٢ (          يوضح جدول 

                                                        المختبرة لعينات مالبس اإلحـرام الرجـالى وترتيبهـا         
         ً تنازلياً

                             النـسب المئويـة للخـواص        )   ٢٢ (          يوضح جدول 
               ً          ترتيبها تنازليـاً مـن                                     المختبرة لعينات مالبس اإلحرام     

                               وذلك من خالل حـساب متوسـط                           األفضل إلى األسوأ،  
   أن    )  ٢٨ (                                         نسب الخواص المختبرة،وأتضح مـن جـدول      

      يليها    %)     ٩٣,٤ (        بمتوسط    )  ٢ (                           أفضل عينة هي العينة رقم    
  )  ١ (                          ، ثم جاءت العينة رقم        %) ٥ ,  ٩٠ (      بمتوسط  )  ٣ (      العينة

       ، أما    %) ٣ , ٧ ٨ (                                      في الترتيب الثالث بمتوسط نسب خواص     
                                       جاءت في الترتيب الرابع بمتوسط نسب        )  ٤   (           العينة رقم 

        بالمركز   )  ٦ (              والعينه رقم      ،  %)    ٧٣,٦ (                الخواص المختبرة 
     جاءت   )  ٥ (  قم ر             أما العينة        %).    ٦٤,٨ (                   الخامس نسبة مئوية  

          بـالمركز            جـاءت     )  ٩ (                                 بالمركز السابع والعينة رقـم      
                             جـاءت بـالمركز الثـامن         )  ٨ (                          السادس ثم العينة لرقم     

                           يرة وهي األسوأ من حيـث            ً                       وأخيراً العينة السابعة واألخ   
     %)  ٢ , ٥ ٥ (                                    جودة الخواص المختبرة بأقل نسبة مئوية

                                             ونالحظ من خالل الجـدول أن متوسـط نـسب          
                                                     الخواص المختبرة لعينات مالبس اإلحرام متقاربة، أمـا     
                                                         إذا الحظنا الفروق بين العينة األولي واألخيرة من حيث         

                                 علي التوالي نجـد أن الفـرق         )  ٢ , ٥ ٥  -    ٩٣,٤ (       الترتيب
   .    واضح

                                                                            ً النسب المئوية للخواص المختبرة لعينات مالبس اإلحرام الرجالى وترتيبها تنازليا :٢٢جدول 

الهواء نفاذية رقم العينة  / الماء امتصاص 
 ثانية

 عمود ارتفاع متوسط
سم / الماء  النسبة المئويالتبقيع درجة متوسط 

%ة  الترتيب 
٣ ٨٧,٣ ٨٠,٠ ٦٩,٢ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١ 
١ ٩٣,٤ ١٠٠,٠ ٧٦,٩ ١٠٠,٠ ٩٦,٧ ٢ 
٢ ٩٠,٥ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٦٦,٧ ٩٥,٤ ٣ 
٤ ٧٣,٦ ٦٠,٠ ٦١,٥ ١٠٠,٠ ٧٢,٩ ٤ 
٧ ٥٨,٠ ٨٠,٠ ٦٩,٢ ٢٠,٠ ٦٢,٦ ٥ 
٥ ٦٤,٥ ١٠٠,٠ ٨٤,٦ ١٢,٠ ٦١,٣ ٦ 
٩ ٥٥,٢ ٨٠,٠ ٨٤,٦ ١٠,٠ ٤٦,٠ ٧ 
٨ ٥٦,٤ ٨٠,٠ ٩٢,٣ ١٠,٠ ٤٣,١ ٨ 
٦ ٦٢,٧ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠,٠ ٤٠,٧ ٩ 
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                مساحة األشـكال      ٩ : ١         دار من                     وتمثل أشكال الرا  
              س اإلحرام من    ب                                       الرادارية لكل عينة مختبرة ألقمشة مال     

                                      متوسط نسب الخواص المختبـرة علـي                  خالل حساب   
                                                مجموعة محاور تساوي عدد الخواص المقاسـة وذلـك    

   :     كاآلتي
  )  ١ (                              الشكل الراداري للعينة رقم       )  ٧ (           يوضح الشكل 

ـ         الثالث                                     لمالبس اإلحرام التي جاءت بالترتيب         ث            من حي
                             وهي مـن أفـضل العينـات                                جودة الخواص المختبرة،  

            وهي نـسبة      %)     ٨٧,٣ (                             بمتوسط نسب الخواص المختبرة   
                                                           مرتفعة وتتميز هذه العينة بأعلي درجة نفاذيـة هـواء          

   .                     امتصاص الماء بالثانية            وأعلى متوسط 
                               الشكل الراداري للعينة رقـم       )  ٨ (                يمثل شكل رقم    

    داء       دة اآل                                          التي جاءت بالترتيب األول من حيث جـو         )  ٢ (
     ً                                     تبعاً للخواص المختبرة بمتوسط نسب خـواص          الوظيفي

                                           وذلك بأعلى نسبة امتصاص الماء وأعلـى           %)     ٩٣,٤ (
   .              مقاومة للتبقيع

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

سم/ متوسط ارتفاع عمود الماء 

متوسط درجة التبقيع

  
 ١٦ وكثافة اللحمة ٤قماش منسوج وبرى بطول عروة  ١العينة  :٧شكل 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

  

 ١٦ وكثافة اللحمة ٨قماش منسوج وبرى بطول عروة  ٢العينة  :٨شكل   
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                 لمالبس اإلحـرام      )  ٣ (             العينة رقم     )  ٩ (                يمثل شكل رقم    
                   ً              من حيث جودتها تبعاً للخواص         انى                          والتي جاءت بالترتيب الث   

   ،  %)    ٩٠,٥ (                                            المختبرة حيث كانت بمتوسط نـسب خـواص         
                                                                 تمتاز بنفاذية هواء عالية ومقاومة تبقيع عالية ويعيب هـذه           و

      متوسط         ارتفاع                  بينما يالحظ                               العينة انخفاض امتصاص الماء   
   .          عمود الماء

        لمالبـس    )  ٤ (               العينـة رقـم     )   ١٠ (      رقم          يمثل شكل 
                                                       اإلحرام والتي جاءت بالترتيب الرابع من حيث جودتها        
    ً                                                تبعاً للخواص المختبـرة بمتوسـط نـسب الخـواص          

                                            وتتميز بقدرتها العاليـة علـى امتـصاص           %)     ٧٣,٦ (
                                         إإل أن هناك انخفاض فى قدرتها علـى                      بالثانية          الرطوبه

       فـاض    انخ                                               نفاذيه الهواء وانخفاض ارتفاع عمود الماء و      
   .            درجة التبقيع

        لمالبـس    )  ٥ (               العينـة رقـم     )   ١١ (              يمثل شكل رقم  
                                                       اإلحرام والتي جاءت بالترتيب السابع من حيث جودتها        

              ويالحظ انخفاض     %)   ٥٨ (    ً                         تبعاً للخواص المختبرة بنسبة   
                                                          فى نفاذية الهواء وانخفاض فى ارتفاع عمـود المـاء،          
                                                    يالحظ فى العينة قدرتها المنخفضة علـي امتـصاص         

                                     يتالءم مع مالبس اإلحرام انخفـاض                       الرطوبة وهذا ال  
                                                       بدرجة كبيرة فى درجة التبقيع مما يدل علـى صـعوبة        

                      ً                                        العناية بها ويؤثر سلباً علي الراحة النفـسية وبالتـالي          
                                                        كفاءة أدائها، فالبد من تكامل خواص الراحة مع خواص         

   .      المظهر
        لمالبـس    )  ٦ (               العينـة رقـم     )   ١٢ (                يمثل شكل رقم    

                     لخـامس مـن حيـث                                      اإلحرام والتي جاءت بالترتيب ا    
      يالحظ و   %)  ٥ ,  ٦٤ (           ً                          جودتها تبعاً للخواص المختبرة بنسبة    

                                                          هذه العينة بقدرتها المتدنية علي امتصاص الرطوبة مما        
                              ً                            يؤدى الى عدم الراحة ويؤثر سلباً علي الشعور بالراحة         
                                                            وبالتالي كفاءة األداء رغم قدرتها المرتفعة علـى عـدم          

              بـد مـن                                                      التبقع مما يعطيها مظهرية عالية، إال أنـه ال        
   .                                تكامل خواص الراحة مع خواص المظهر

        لمالبـس    )  ٧ (               العينة رقـم      )   ١٣ (                يمثل شكل رقم    
                                                    اإلحرام وهي أسوأ العينات علي اإلطالق والتي جاءت        
                                         ً               بالترتيب التاسع واألخير من حيث جودتها تبعاً للخواص        

             وهى المساحة     %)     ٥٥,٢ (                           المختبرة بمتوسط نسب خواص   
ـ                          د انخفـضت نـسبة                                         األقل بالمقارنة بجميع األشكال فق

                                                       امتصاص الماء بدرجة كبيرة وانخفاض نفاذية الهـواء        
                                                         بدرجة كبيرة ايضا مما يؤدى الى عدم الراحة ويـؤثر          

   .    ً                                        سلباً علي الراحة النفسية وبالتالي كفاءة األداء

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

    
  ١٦ وكثافة اللحمة ٨عينة قماش منسوج وبرى بطول عروة : ٩شكل 
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٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

  
 ١٨ وكثافة اللحمة ٤عروة قماش منسوج وبرى بطول  ٤عينة : ١٠شكل 
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١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

    
 .١٨ وكثافة اللحمة ٦قماش منسوج وبرى بطول عروة  ٥عينة : ١١شكل 

  

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

 
 .١٨وكثافة اللحمة  ٨قماش منسوج وبرى بطول عروة  ٦عينة : ١٢شكل  
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٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

  
.١٦ وكثافة اللحمة ٨قماش منسوج وبرى بطول عروة  ٧عينة : ١٣شكل   

           بس اإلحرام     لمال  )  ٨ (             العينة رقم     )   ١٤ (                يمثل شكل رقم    
                                                           وقد حصلت على الترتيب قبل األخير والتي جاءت بالترتيب         
                         ً                                   الثامن من حيث جودتها تبعاً للخواص المختبـرة بمتوسـط          

                                  وهى المـساحة األقـل بالمقارنـة        %)     ٥٦,٤ (         نسب خواص 
                                                                 بجميع األشكال نجد أن هناك ارتفاع فى  عمود الماء بينمـا            

    فاض                                                      يوجد  انخفاض فى امتصاص الماء بدرجة كبيرة وانخ        
                                                                 نفاذية الهواء بدرجة كبيرة ايضا وهذا  يـؤدى الـى عـدم             

   .   ئها           كفاءة أدا        انخفاض                         الراحة وبالتالي انخفاض فى
              لمالبس اإلحرام    )  ٩ (             العينة رقم     )   ١٥ (                يمثل شكل رقم    

                                           ً                وقد جاءت بالترتيب السادس من حيث جودتها تبعاً للخواص         
                نجد أن هنـاك       %)     ٦٢,٧ (                             المختبرة بمتوسط نسب خواص     

                                                     عمود الماء وارتفاع فى قدرتها على عدم التبقـع                     ارتفاع فى   
                                                          وبينما يوجد انخفاض فى امتصاص الماء بدرجـة كبيـرة          
                                                               وانخفاض نفاذية الهواء بدرجة كبيرة ايضا وهذا  يؤدى الى          

                       ة اآلداء الـوظيفى                                              عدم الراحة وبالتالي انخفاض فى  كفـاء       
    .                      رغم سهولة العناية بها

                  ضل العينات هـى                                           من خالل النتائج السابقة تبين أن أف      
                       لمتوسط نفاذية الهواء       %  ٧ ,  ٩٦          بمواصفات    )  ٢ (             العينة رقم   

         لمتوسـط      %  ٩ ,  ٧٦                          لمتوسط امتصاص المـاء و      %    ١٠٠ و
                              لمتوسط درجة التبقيع ومتوسط      %    ١٠٠                      ارتفاع عمود الماء و   

            وسـمكها    ٢ م  /      جم    ٤٨٠                       هذه العينة وزنها       %  ٤ ,  ٩٣      جودة  
                                                     مم فهى تعتبر متوسطة الوزن والـسمك بالمقارنـة           /     ٣,١٨

                                                           اقى العينات فهناك عالقة مترابطة بين عوامل الراحة فى           بب
                                                     المالبس ومن المعروف أن امتصاص الرطوبة وخروجهـا        
                                                             من الملبس من العوامل الهامة فى شعور اإلنسان بالراحـة          

            حيث جـاءت     .                                          حيث تساعد الجسم على التخلص من العرق      
    .                                    بالترتيب األول بالنسبة لجميع العينات
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١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
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٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

  
 .١٨ وكثافة اللحمة ٨ماش منسوج وبرى بطول عروة ق ٨عينة : ١٤شكل  
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٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
نفاذية الهواء

ثانية/ امتصاص الماء  

متوسط ارتفاع عمود الماء 
سم/ 

متوسط درجة التبقيع

  
.٢٠ وكثافة اللحمة ٨قماش منسوج وبرى بطول عروة  ٩عينة : ١٥شكل 

                                                            كما أن متوسط قوة الشد لهذه العينة فى اتجاه الـسدا           
                                                            كجم، متوسط قوة الشد لهذه العينة فى اتجـاه اللحمـة             /   ٣٢

       لـسدا                                           ومتوسط نسبة االستطالة لها فى اتجاه ا        .    كجم  /     ٣٩,٨
  %     ١٨,٢                                           ومتوسط نسبة االستطالة فى اتجاه اللحمة         %     ٢٧,١

                                                                لذا فهى تعتبر من العينات ذات قوة الشد ونسبة االسـتطالة           
                                                              المرتفعة بالمقارنة بباقى العينـات وهـى خاصـية هامـة           
                                                             ومطلوبة خاصة لمن هم مقيمين فى مكة بالمملكة العربيـة          

   .                                         السعودية ويقومون بأداء العمرة بصفة متكررة
                                            توصى الباحثتان شـركات ومـصانع الغـزل              لذلك  

                                                             والنسيج بإنتاج أقمشة مالبس الحج والعمرة بتلك المواصفات        
                     داء مناسـك الحـج      أ                                           وذلك لتحقيق الراحة كفاءة األداء أثناء       

   .       والعمرة
  التوصيات

                                                 حث الباحثين في مجال المالبس والنسيج  اجراء        
                                                        العديد مـن االبحـاث الخاصـة بـاالحرام ودراسـة           

                                              لحجاج والمعتمرين وبالذات مع التزايد فـي                  احتياجات ا 
                                                       اعداد الحجاج والمعتمرين واالرتفاع الشديد في درجات       

   ٠       الحرارة
                                                 أهمية توعية الحجاج والمعتمـرين بالمواصـفات       

                 االحرام وتحقق          مالبس                                  السليمة التي يجب ان تتوفر في     
  ٠         لهم األمان

                                                    االستفادة من نتائج هذا البحث وتبنيه من الجهات        
   ٠                                     ثل مصانع النسيج التي تنتج مالبس االحرام          المسئولة م

  المراجع
                          مناسك الحج والعمرة علي       ):  م    ١٩٩٦ (               احمد عمر هاشم  

  -                                                  المذاهب األربعة وأدعية زيارة المدينة المنـورة      
   .          مكتبة طيبة
  -                        مناسك الحـج والعمـرة       ):  م    ١٩٩٨ (               احمد عمر هاشم  

                    الكتاب الـسابع    -                          سلسلة كتب التصوف اإلسالمي   
   ٠            مكتبة طيبة-        والثالثون

                    تحقيق أفضل الخواص     "     ): م    ٢٠١٢ (                   احمد محمد قنديل    
                                                   الوظيفية ألقمشة الفوط المنتجـة بـالجمع بـين         
  "                                                 األسلوب التقليدي وأسلوب الوبرة مـن الـسداء       

                 كليـة الفنـون      -             غير منـشورة           ماجـستير        رسالة  
   .             جامعة حلوان-         التطبيقية

                   تطوير تكنولوجيـا      ):  م    ٢٠٠٢ (                        أسامة عز الدين حالوة     
                            القطيفـة المنقوشـة مـن                              تصميم وانتاج أقمـشة     

          كليـة   -                               رسالة دكتوراه غير منـشورة        -      اللحمة
   .             جامعة حلوان-                الفنون التطبيقية

        تـأثير     ):  م    ١٩٩٩ (                                    حامد عبد الرءوف عبد الحميد عامر     
                                               اختالف الخامـات النـسجية لخـواص نفاذيـة         
                                                وامتصاص الماء على األداء الـوظيفي لألقمـشة        

                                          المؤتمر المـصري الرابـع لالقتـصاد        -       المنتجة
           جامعـة   -                               كليـة االقتـصاد المنزلـي      -     منزلي  ال

    ). ٢- ١   (-        المنوفية
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                          تحديد أنـسب المعـايير      "    ): م    ٢٠٠٩ (               رشا علي محمود  
                                                     القياسية إلنتاج أقمشة الوبرة من السداء لتحقيـق        
                                          أفــضل الخــواص الوظيفيــة للمنتجــات     

       كليـة    -                               رسالة ماجستير غير منـشورة       "       النسجية
   .                              االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

                                              لحفـيظ فرغلـى ومهـا عبـد اهللا الـدباغ                       زينب عبد ا  
                                تصميمات مقترحة ألغطية الـرأس         ): " م    ٢٠٠٨ (

  -                     مجلة علـوم وفنـون     ٠ "                         النسائية للحج والعمرة    
      العدد   –                           المجلد الحادي والعشرون   -            جامعة حلوان 

      األول
                          إمكانيـة تحـسين األداء      "    ):    ٢٠١٣ (                   زينب عبد الغفـار   

              ماجـستير  -   "                               الوظيفي لمالبس اإلحرام الرجالي   
       كليـة    -                           قسم المالبـس والنـسيج     -    رة         غير منشو 

    .                جامعة المنوفية  -             قتصاد المنزلي إل ا

                       امكانية التوصل الـي       ):  م    ٢٠٠٧ (                    سالي أحمد العشماوي  
                                                      أفضل المعايير القياسية لتقنيـة حياكـة األقمـشة         
                                                الوبرية المنتجه من نوعي خيط غـزل الطـرف         

           المؤتمر  -             بحث منشور  -                       المفتوح والغزل الحلقي  
        جامعـة    -               إلقتصاد المنزلي                       العربي الحادي عشر ل   

   ٠        المنوفية
                        دراسة تطبيقيـة ألسـس       )  م    ٢٠٠١ (                 سماح محمود حفني  

                                                    تصميم األزياء لألطفال المعاقين ذهنيا في المرحلة       
                       رسـالة ماجـستير    -     سنوات  )  ٩- ٦ (             العمرية من   
           جامعـة   -                         كلية االقتصاد المنزلي   -             غير منشورة 

   ٠     حلوان
                                                      سهام زكي موسي، ثريا سيد نصر ونفيسة عبد الرحمن         

                              تأثير بعض أساليب التطريـز       )  م    ١٩٩٨ (         العفيفي  
           المؤتمر  -          والوبري       األطلسى                      علي النسيج السادة و   

                 كلية االقتصاد   -                                العلمي الخامس لالقتصاد المنزلي   
   .             جامعة حلوان-       المنزلي

  
  
  
  

                دراسة مقارنـة    "   )    ٢٠١٠ (                         شريف محمود عبد المقصود   
                             المنتجة من االقطان المصرية                       بين خواص الخيوط  

                                   لقطنية المستوردة وتأثيرها علـي                    وبعض الخيوط ا  
   )"          المناشـف  (                 لألقمشة الوبريـة                    الخواص الوظيفية 

                    كليـة الفنـون     -                غير منـشورة            ماجستير         رسالة  
   .             جامعة حلوان-         التطبيقية

                خـدمات الحـج       ):  ه    ١٤٢٢ (                         صالح أبو عواد الشهري     
    -                                              ووسائل تطورها في الحـرم المكـي الـشريف        

   .                                     معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
                      االستفادة من األساليب      ):  م    ١٩٩٨ (                    ى عبد الغفار شعير     عل

                                                    التطبيقية المختلفـة فـي تطـوير المنـسوجات         
                                          المؤتمر العلمـي الخـامس لالقتـصاد        -         الوبرية  
   .             جامعة حلوان-                      كلية االقتصاد المنزلي-       المنزلي

                      المزج بـين أسـلوب       ): م    ١٩٨٩ (                      على عبد الغفار شعير   
                                                  المزدوج والوبرة في تنفيـذ تـصميمات أقمـشة         

                                               لستائر والمفروشات واثر ذلك علـى الخـواص         ا
  –                                رسالة دكتوراة غير منـشورة     -                الطبيعية للمنتج 

   .             جامعة حلوان-                الفنون التطبيقية      كلية
                     التنظـيم الـصناعي       ):  م    ١٩٩٥ (                     كامل محمد المغربي    

  -                                دار الفكر للنشر والتوزيـع     -                  والعممية االنتاجية 
   .    عمان

               دراسـة مـدي      )     م     ٢٠١٠ (                           كوثر عبد الرءوف السيسي     
                                                  ثير اختالف التركيب البنائي لألقمـشة الوبريـة          تا

                                                 علي بعض العناصر الجمالية والوظيفية لتـصميم       
       كليـة    -         ماجـستير             رسـالة      -  "                 المالبس المنزلية 
   .              جامعة المنوفية  -               اإلقتصاد المنزلى

                       تكنولوجيـا وحـسابات       ):  م    ٢٠٠٣ (                   محمد أحمد سلطان    
   .            باإلسكندرية               منشأة المعارف-         غزل القطن

                  تـأثير ارتفـاع       ):  م    ١٩٩٢ (      مراد                    محمد مصطفي علي    
                                              العراوي المقصوصة والمقفولة ونسبة ظهورهـا      
                                               علي الوجهين علي بعـض الخـواص الطبيعيـة         

                    رسالة ماجـستير    -                            والميكانيكية ألقمشة التجفيف  
           جامعـة   -                         كلية الفنون التطبيقيـة   -             غير منشورة   

   .     حلوان
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                               دليل الحج والعمرة اسـتنادا         ): م    ١٩٩٠ (              مختار بكداش   
-                             ربعة مع الرسومات التوضيحية                   الي المذاهب األ  

   .                         مطابع الجزيرة انترناشونال
                    التراكيب النـسجية      ):  م    ١٩٩٧ (                   مصطفى مرسى زاهر    

  -                  الطبعة األولـى   -                     دار الفكر العربي   -        المتطورة
    .        القاهرة

                 دراسة المتطلبات     ):  م    ٢٠٠٨ (                         منى محمد عبد اهللا حجى      
                                                  األساسية لسجادة الصالة المنتجة محليـا وقيـاس        

          كليـة                   غير منشورة               لة دكتوراه    رسا  -             كفاءة أدائها 
   .                                      التربية لالقتصاد المنزلي جامعة أم القرى

               تـأثير بعـض       " : ) م    ٢٠١١ (                           نانسي عبد المعبود الصاوي   
                                                 األساليب التطبيقية لألقمشة الوبرية على خـواص       
ــوظيفي والراحــة للمالبــس الجــاهزة                                               األداء ال

          كليـة   -             غير منشورة                      رسالة دكتوراه    - "        الخارجية
     .          جامعة طنطا  -               التربية النوعية
                        دراسة تطبيقية لتقنيات      " : ) م    ٢٠١٠ (                     هند ابراهيم الحسيني  

                                                 التطريز اآللي لألقمشة الوبرية في مجال المالبس       
                  كليـة اإلقتـصاد      -         ماجـستير             رسـالة      "        الجاهزة
   .              جامعة المنوفية  -       المنزلى
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Possibility of Implementing some "Ehram" Terry  Fabrics for 
men to Improve its Functional Performance  

Lamiaa Ibrahim Abd El fatah1, Nagda Ibrahim Mahmoud Mady2 
1Department of Home Economic, Faculty of specific Education, University of Tanta 
2Department of Home Economic, Faculty of specific Education, University of Alexandria 

     ABSTRACT  
This research aims to implement cotton pilgrimage's clothes from pure cotton which various in its pile 

densities and lengthes varying between (4,6,8 )millimeter and densities (16,18,and 20) weft Pick/ centimeter. 
Studying the functional performance of these pilgrimage clothes and the range of functionality it achieved 
through the following tests: Air Permeability, Water Absorbency, Weight of Fabric, Thickness, water column 
after immersing the sample for one minute, Bursting strength, Maximum force and Elongation towards the 
weft, Oily stain release. 

The previous tests reached the following results:- When the loop length increases besides the yarn density 
increase the thickness and the weight /m2 increases and therefore the Air permeability decreases and the time 
for water absorbency increases/second and the water column is higher. The best sample was sample no.2 with 
(16 weft/cm- stitch length 6mm) which gave 93.4%, the sample gave a high air permeability and it is one of 
the best samples in water absorbency / second. Followed by sample no.3 (16wefts/cm 8mm stitch length )with 
90.5 % giving the highest  water column absorbency and Oily stain resistance, then sample no.1 (16 weft/cm- 
stitch length 4 mm)87.3% giving high air permeability rate. As for the sample no.4 ((18 weft/cm- stitch length 
4mm) which came in the forth ranking with average 73.6% as it has humidity absorbance characteristics .as 
sample no.6 (18 weft/cm- stitch length 8mm) in the fifth rank with 64.5% ,sample no.9 ( 20 weft/cm- stitch 
length 8mm) with 62.7% in the 6th rank ,sample no.5 (18 weft/cm- stitch length 6 mm) with 58%came in the 
7th rank then sample no.8 (20 weft/cm- stitch length 6mm) with 56.4%as the 8th rank . Finally sample no .7 
came as the last one (20weft/cm- stitch length 4mm) 55.2% as the worst quality in the examined 
characteristics. 

 


