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اطار الدراسة-:
الحدود المكانية -:الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الحدود الزمانية 2021/1/2-:

لغاية2021/10/24

الهدف من الدراسة -:
تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على تأثيردرجة الحرارة والرطوبة بشكل واضح على خصائص ألياف
النسيج في ظل ظروف درجات الحرارة والرطوبة المختلفة  .أظهرت الدراسة نتائج اختبار للنسيج المصنوع
من الياف قطنية طبيعية ومقارنتها بالنسيج المصنوع من الياف صناعية (بولستر)
ومن أجل ضمان صحة بيانات االختبار  ،وتسهيل إحصائيات البيانات وتحليلها تم تكييف النماذج واختبار
المنسوجات"في ظروف قياسية من درجة حرارة ورطوبة وفقا للمواصفة القياسية العراقية المرقمة ()98
تأخذ هذه الدراسة االقمشة المصنوعة من ألياف القطن كمثال ومقارنتها باالقمشة المصنوعة من الياف
البولستر لكونها تعتبر من اهم االلياف النسيجية الطبيعية على االطالق في كل دول العالم لكونها األكثر
استخداما واالوسع انتشارا واألكثر راحة على العكس من خصائص االقمشة المصنوعة من الياف صناعية .

الخالصة-:
تم تعريض عدة نماذج من اقمشة نسيجية طبيعية (قطنية) وأخرى مصنوعة من الياف صناعية (بولستر) لظروف
قياسية من درجة الحرارة ورطوبة (20س○ ورطوبة  )%60ثم قياس متانة هذه االقمشة باستخدام جهاز
قياس قوة القطع للقماش وبنفس الوقت تم قياس متانة نماذج من نفس االقمشة بدون تعريضها للظروف
القياسية وباستخدام نفس الجهاز ومالحظة مدى تأثير تعرض االقمشة للظروف البيئية القياسية .
تبين من هذه الدراسة ان قوة القطع لالقمشة القطنية تاثرت بشكل واضح (زيادة في متانتها ) مقارنة
باالقمشة المصنوعة من غزول البولستر التي لم يالحظ عليها تغير ملحوظ في متانتها بعد تعريضها
للظروف البيئية القياسية مما يدل على ان المالبس القطنيية هي األفضل لمالئمتها لظروف البيئية.

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

- 1المقدمة
إن صناعة القماش من أهم الصناعات التي تقوم على تلبية حاجات اإلنسان ،ومن أقدم الصناعات في تاريخ البشرية
وهي عبارة عن شبكة من الميوط يتم نسجها ب ريقة يدويضة باخضتمدام بعض

االالت البسضي ة أو باخضتمدام الالت

حديثة ومت ورة ،ويتم تغيير لونها باختمدام صبغات ومواد كيميائية معينة ،كما أن الميوط المستمدمة فضي القمضاش
تتكون من ألياف الصوف المام أو الحرير أو الق ن أو الكتان ،وهي ألياف طبيعية ،ولكي تتم عملية الصناعة يجب
اختمدام العديد من االالت التي تعمل على تشابك الميوط مع بعضها البع

وتسمى هذه العملية بالغزل ()1

ان هذه الدراخة تبين لنا عالقة الظروف البيئية من درجة الحرارة والرطوبة بجودة القماش من خالل تحديد قوة
الق ع لهذه االقمشة ومدى تاثير هذه العوامل على متانة االقمشة .وقد ركزت هذه الدراخة على االقمشة الق نية النها
من افضل االقمشة من الناحية الصحية ومدى تحملها للظروف ال بيعية ومقاومتها الشعة الشمس ومالئمتها لألجواء
الحارة خصوصا جو العراق الالهب وقد تم اختيار قوة الق ع كفحص لبيان مدى تاثير هذه الظروف على جودة
االقمشة.
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1-1تأثير المناخ على صحة االنسان
يوجد هناك عالقة كبيرة جداً بين كل من صحة اإلنسان وحالة الجو والمناخ ،فقد تبين مثالً بأن بع

أنواع المناخ

يعمل على ان تشار أمراض معينة ،حيث يعتبر المناخ الحار الرطب من أخواء أنواع المناخ ألنه يساعد على تحلل
المواد العضوية وأيضا ً على نمو الجراثيم والميكروبات والحشرات وانتشارها ،فضالً عن أنه يبعث غالبا ً على
الكسل والممول ويقلل من قدرة الجسم على مقاومة الميكروبات .ومن المعروف بأن مالبس اإلنسان تتتأثر تأثراً
مباشراً بتقلبات الجو خصوصا ً ما يتعلق منها بارتفاع درجة الحرارة أو انمفاضه

 2-1مراحل صناعة القماش :
مرحلة الغزل :هي عملية تحويل األلياف إلى خيوط باختمدام عجلة كبيرة ،حيث تقوم العجلة بسحب األلياف،
وتجميعها على بكرة لتصبح خي ا ً طويالً.
مرحلة النسيج :تجميع الميوط ورب ها مع بعضها باختمدام لة النول ،وتت لب هذه العملية وجود بكرات من
الميوط بشكل طولي وأخرى بشكل عرضي ،حيث يقوم جهاز النول بتشبيك الميوط ال ولية والعرضية معا ً لتكوين
ق عة من النسيج.
المعالجة الكيميائية :وضع النسيج بمواد كيميائية ،للتملص من الشوائب أو البذور العالقة فيه ،حيث تتحول ق عة
النسيج إلى صحائف بيضاء نقية وخالية من أي عيب ،ويتم معالجتها مرة أخرى للتملص من الزيوت العالقة في
المنسوجات ال بيعية.
تلوين المنسوجات :تلوين المنسوجات بألوان متعددة ،تمهيداً الختمدامها.
معالجة القماش بهدف تثبيت اللون ،حيث يتم وضع طبقة فوق األلوان ،ال تضر بالمالبس وإنما تزيدها رونقا ً.
التصدير :تصدير األقمشة الناتجة إلى المصانع ،لصنع األثاث والمالبس
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3-1أفضل أنواع األقمشة
يحتل القماش الذي يصنع من الق ن المرتبة األولى لما يتميز به من مواصفات تمتلف عن غيرها من األقمشة ،إذ له
قدرة قوية على االمتصاص ،كما يناخب تقلبات ال قس ،باإلضافة إلى أنه خهل التنظيف ،حيث يتم اختمدامه منذ
العصور القديمة في صناعة األلبسة)2(.

1-3-1االقمشة القطنية
تعرف بأنها تلك األقمشة الناتجة من غزل األلياف الق نية إلى خيوط الق نية التي تنسج إلى السدى و اللحمة التي
تتشابك في نسيج متماخك ي لق عليه القماش الق ني.
ترجع تسمية األقمشة الق نية إلى مصدر تكوينه من األلياف الق نية المستمرجة من زهرة نبات الق ن)3( .

شكل ( )1نبات زهرة القطن

3

االليضضاف الق نيضضة هضضي االليضضاف ال بيعيضضة المكضضون الرئيسضضي لهضضا هضضو السضضليلوز  ،وكضضذلك كميضضة صضضغيرة مضضن مضضادة
شمعية والنيتروجين والبكتين.

شكل ( )2الصيغة التركيبية للقطن

شكل ( )3تصنيع الق ن

يتكضضون نسضضيج الق ضضن المضضالص مضضن الق ضضن كمضضادة خضضام ويضضتم إنتاجضضه بواخض ة تكنولوجيضضا النسضضيج .وهضضذه االنسضضجة
لديها خصائص مميزة منها :
امتصاص الرطوبة  ،الترطيب  ،مقاومة الحرارة  ،مقاومة القلويات)4(.
بشضضكل عضضام تتميضضز األقمشضضة الق نيضضة بامتصضضاص أفضضضل للرطوبضضة ومقاومضضة للحضضرارة وتكضضون مريحضضة لالرتضضداء.
ويمكضضن معالجضضة بعضض االقمشضضة المسضضتمدمة فضضي الصضضناعات ذات المت لبضضات العاليضضة باخضضتمدام نسضضيج الق ضضن
المملوط مع البولستر على خبيل المثال  ،الزي المدرخي .
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أليضضاف الق ضضن لضضديها رطوبضضة جيضضدة .فضضي الظضضروف العاديضضة  ،يمكضضن لألليضضاف أن تمضضتص المضضاء فضضي الجضضو المحضضي ،
ومحتضضضواه مضضضن الرطوبضضضة يتضضضراو بضضضين  ، ٪ 10 - 8لضضضذلك يالمضضضس بشضضضرة اإلنسضضضان ويجعضضضل النضضضا

يشضضضعرون

بالنعومضضة ولضضيس التصضضلب .إذا ان زادت نسضضبة الرطوبضضة فضضي ق عضضة القمضضاش الق نيضضة وكانضضت درجضض ة الحضضرارة
المحي ضضة عاليضضة  ،فضضون محتضضوى المضضاء فضضي األليضضاف خضضوف يتبمضضر وينتشضضر  ،بحيضضث يحضضاف النسضضيج علضضى حالضضة
توازن الماء  ،مما يجعل النا

يشعرون بالراحة.

نظضضرا ألن أليضضاف الق ضضن موصضضلة ضضضعيفة للحضضرارة والكهربضضاء  ،فضضون معامضضل نقضضل الحضضرارة مضضنمف
ً

للغايضضة ،

وألن أليضضاف الق ضضن نفسضضه ا لهضضا مسضضامية ومرونضضة عاليضضة  ،يمكضضن أن تتضضراكم كميضضة كبيضضرة مضضن الهضضواء بضضين األليضضاف
 ،والهضضواء هضضو موصضضل خضضية للحضضرارة والكهربضضاء  ،لضضذلك ارتضضداء األقمشضضة الق نيضضة يجعضضل النضضا

يشضضعرون

بالدفء بسبب العزل.
نسضضيج الق ضضن المضضالص لديضضه مقاومضضة جيضضدة للحضضرارة .عنضضدما ترتفضضع درجضضة الحضضرارة فضضي فصضضل الصضضيف الالهضضب
 ،يؤدي ذلضك إلضى تبمضر المضاء علضى القمضاش ولضن يضؤدي إلضى تلضف األليضاف عنضد درجضات الحضرارة العاليضة لضذلك ،
يضضتم ارتضضداء القمضضاش الق نضضي عنضضد درجضضة حضضرارة العاليضضة وتصضضنع منضضه مالبضضس رجضضال اإلطفضضاء والضضدفاع المضضدني ،
ولضضيس للغسضضل والصضضباغة أي تضضأثير علضضى القمضضاش بضضل علضضى العكضضس تتحمضضل المالبضضس الق نيضضة عمليضضات الغسضضل
المتكرره وتزداد قوة األقمشة الق نية عند غسلها.

شكل ( ) 4يوضح شعور ال فال بالراحة عند ارتداء المالبس الق نية
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2-.3-1مميزات االقشمة القطنية -
 -1المالبس الق نية ال تسبب أي مضايقات للجسم فهي تمتص العرق لذلك تصنع منها المالبس الداخلية .

شكل رقم ( )6مالبس داخلية مصنوعة من الق ن
-2من الممكن اختعمال المالبس الق نية في األجواء الجارة والباردة

شكل ( )7اختمدام المالبس ق نية عند درجات حرارة ممتلفة
 -3يتميز الق ن بقلة الشحنات الكهربائية بالمقارنة بالمامات األخرى لذا يشعراألشماص الذين يرتدون المالبس
الق نية بالراحة.
6

شكل ( )7تبين مالبس مريحة مصنوعة من الق ن

 -4تتميز خامة الق ن بمتانتها ال بيعية كما تزداد متانته اكثر و هومبلل عنه وهو جاف.

شكل ( )8تبين مالبس ق نية مبللة
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 -5تتحمل المنسوجات الق نية عمليات (الغسيل المتكررة و كذلك درجات الحرارة المرتفعة )

شكل ( )9تبين عملية غسل المالبس الق نية
 - 6تتوفر األقمشة الق نية بأوزان متعددة و خمك ممتلف لتناخب اإلختمدام الم لوب.

شكل ( )10تبين المالبس الق نية ممتلفة السمك
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 - 7يمكن معالجة خامة الق ن إلع ائه بع
الجفاف وإلع ائه ألوانا ً عديدة.

المميزات التي تجعله متماخكا ً و مرنا ً و المعا وله قابلية كبيرة على

شكل ( )11تبين مالبس ق نية مصبوغة

 -8من مميزات المالبس الق نية الوقاية من االمراض الجلدية والحساخية ()5

شكل( )12تبين مالبس ق نية مضادة للحساخية الجلد
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 3-3-1استخدامات األقمشة القطنية
 -1تستمدم االقشمة الق نية في مالبس األطفال حديثي الوالدة

شكل ( )13تبين مالبس اطفال حديثي الوالدة مصنوعة من الق ن
 -2في صناعة المالبس الداخلية لألطفال و الكبار

شكل ( )14تبين مالبس داخلية مصنوعة من الق ن
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 - 3المالبس المارجية لالطفال و السيدات و الرجال كذلك المالبس المنزلية الممتلفة

شكل ( )15تبين مالبس ق نيةمنزلية ممتلفة

 4-1قماش البولستر
البوليستر هو نسيج صناعي مشتق عادةً من البترول ،هذا النسيج هو أحد أشهر المنسوجات في العالم ،ويستمدم في
الف الت بيقات االختهالكية ،والصناعية الممتلفة.
كيميائياً ،البوليستر هو بوليمر يتكون في المقام األول من مركبات داخل المجموعات الوظيفية “تسمى اختروهي
مصنوعة من اإليثيلين ،وهو أحد مكونات البترول التي يمكن أيضا ً اشتقاقها من مصادرممتلفة أخرى ،وبما أن
بع أشكال البوليسترغير قابلة للتحلل الحيوي ، ،لهذا يسبب إنتاج البوليستر واختمدامه التلوث في كافة أنحاء
.العالم.
في بع

األحيان ،قد يكون البوليستر هو المكون الوحيد لمنتجات المالبس ،ولكنه يسبب عدم ارتيا أثناء اللبس

ولكن من الشائع أن يتم مزج الياف البولستر مع الياف طبيعية اخرى مثل الق ن للحصول على خصائص مرغوبة
مثل تقليل التجعد وخهولة التنظيف وتقليل تكاليف االنتاج.
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شكل ( )16نموذج من قماش البولستر

 1-4- 1استخدام البولستريستمدم قماش البوليستر لصنع مالبس قليلة التكلفة ،وعملية ،وخهلة الصيانة ،مثل المفروشات المنزلية مثل
.شراشف السرير ،وأغ ية المفروشات والستائر.
يتم اختمدام مزيج من الق ن والبوليستر لصنع القمصان ،والبلوزات ،والمالبس األخرى .
ويستمدم  % 100بوليستر لصنع قماش التنجيد ،والمظالت ،والسترات ،والب انة ،وتستمدم ألياف البوليستركحشوة
في الوخائد ،والمراتب ،واللحف.
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5-1العالقة بين خصائص ألياف القطن ودرجة الحرارة والرطوبة
أ -تؤثر درجة الحرارة والرطوبة بشكل واضح على خصائص ألياف النسيج
حيث تتمتع ألياف الق ن بامتصاص جيد للرطوبة  ،ونظراً الختالف نضج ألياف الق ن  ،يمتلف حجم ومقدار
تجعيد األلياف حيث يمتلف امتصاص الرطوبة مع زيادة الرطوبة النسبية للبيئة  ،ويزداد امتصاص الرطوبة
لأللياف في حالة الرطوبة النسبية الثابتة  ،ودرجات الحرارة المعتدلة وينمف

امتصاص األلياف الق نية للرطوبة

.مع زيادة درجة الحرارة .
ب -تأثير درجة الحرارة والرطوبة النسبية على متانة ألياف القطن
تؤثر درجة الحرارة والرطوبة النسبية على قوة ألياف الق ن  ،خاصة أن الرطوبة النسبية لها تأثير كبير على قوة
ألياف الق ن .عندما تكون الرطوبة النسبية لأللياف الق نية في حدود  ٪44إلى  ، ٪70تتغير قوة األلياف بشكل أكبر
مع زيادة الرطوبة النسبية .
ج  -تأثير درجة الحرارة والرطوبة النسبية على استطالة ونعومة ألياف القطن
عندما تتعرض ألياف الق ن لفعل الشد للقوى المارجية (عند ارتداء المالبس الق نية) ،يحدث تشوه واخت الة
لاللياف وعندما يحدث امتصاص للرطوبة  ،تزداد اخت الة األلياف و زيادة المسافة بين جزيئات األلياف وتتغلغل
جزيئات الهواء بينها وتزداد نعومة األلياف .،اما تأثير درجة الحرارة على اخت الة األلياف تكون اقل .
د-تأثير درجة الحرارة والرطوبة النسبية على الموصلية الكهربائية أللياف القطن
ألياف الق ن ضعيفة التوصيل الكهربائي  ،وقليلة التاثر باالحتكاك الميكانيكي للس و وتأثير الكهرباء الساكنة
ف األلياف واالالت ذات الشحنات الكهربائية الممتلفة تجذب بعضها البع وتجعل األلياف مشحونة على خ ح
القماش  ،مما يدمر قواعد تشغيل األلياف ويمنع التمشي العادي  ،والتشكيل  ،واللف لأللياف  ،مما يؤثر على جودة
الغزل .من أجل تقليل االثار السلبية للكهرباء الساكنة يتم معالجة األلياف  ،وذلك بزيادة الرطوبة النسبية واختمدام
االلياف الق نية لتقليل التوصيل الكهربائي أللياف النسيج  ،وتقليل تجميع الشحنة وتقليل الكهرباء الساكنة.

عمومضا مضع ارتفضاع درجضة
هناك تأثير لدرجة الحرارة على التوصيل الكهربائي لألليضاف النسضيجية  ،والضذي يضزداد
ً
الحرارة  ،ومع ذلك  ،عندما تكون درجة الحرارة عالية جدًا  ،فونه يؤثر على امتصاص الرطوبة لألليضاف وبالتضالي
نظرا ألن ألياف الق ن موصلة ضعيفة
يقلل من قابلية التوصيل الكهربائي لأللياف النسيجية الق نية بسبب الرطوبة.
ً
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للحرارة والكهرباء  ،فون معامل نقل الحرارة منمف للغاية  ،وألن ألياف الق ن نفسها لها مسامية ومرونة عالية ،
يمكن أن تتراكم كمية كبيرة من الهواء بين األلياف  ،والهواء هضو موصضل خضية للحضرارة والكهربضاء  ،لضذلك تتميضز
المنسوجات المصنوعة من ألياف الق ن المالص بالدفء الجيد  ،وارتداء األقمشضة الق نيضة يجعض ل النضا يشضعرون
بالدفء بسبب العزل)7(.
نسيج الق ن المالص لديه مقاومة جيدة للحرارة .عندما تقل درجة الحرارة عن  110درجة مئوية  ،لن يضؤدي ذلضك
إال إلى تبمر الماء على القماش ولن يؤدي إلى تلف األلياف عند درجات الحرارة العالية لذلك  ،يضتم ارتضداء القمضاش
الق ني عند درج ة حرارة العالية وتصنع منه مالبس رجال اإل طفاء والدفاع المضدني  ،ولضيس للغسضل والصضباغة أي
تأثير على القماش بل على العكس تتحمل المالبس الق نية عمليات الغسل المتكرره وتزداد قوة األقمشة الق نية.
6-1االلياف القطنية ومقاومتها للقلويات
ألياف الق ن لديها مقاومة كبيرة للقلويات .االلياف الق نية ال تكسر في محلول القلويات .هذه الماصية مفيدة لغسل
وت هير الشوائب بعد الغسيل  ،ويمكن أيضًا صبغ وطباعة المنسوجات الق نية النقية .تتم معالجة الق ن بعمليات
ممتلفة إلنتاج المزيد من أنواع جديدة من الق ن مثل عملية المرخرة .

7-1تاثير الظروف القياسية على خواص االلياف القطنية
تتغير قيم درجة الحرارة والضغ من مكان ألخر على خ ح األرض  ،كما يمكن أن تتغير في نفس المكان مع
الوقت  .وهذه القيم هامة للغاية في عمليات كيميائية وفيزيائية عديدة  .تؤثر درجة الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ
على اختبار المنسوجات الق نية  ،وبالتالي يتم تحديد الجو القياخي في اختبار المنسوجات الق نية .هناك طريقتان في
معايير اختبار المنسوجات الق نية :
اوال  :يتم تحديد ظروف درجة الحرارة وفقا للمواصفة العراقية القياخية رقم (.)98ثانيا  :يتم تحديد ظروف درجة الرطوبة وفقا للمواصفة العراقية القياخية رقم ()98و من أجل ضمان صحة بيانات االختبار  ،وتسهيل إحصائيات البيانات وتحليلها  ،وتعزيز السلوك السلس من جانب
تجارة المنسوجات  ،طورت طريقة للحصول على جو مناخب للظروف القياخية من درجة الحرارة ورطوبة وذلك
بتصنيع جهاز يوفر هذه الظروف تسمى بغرفة الظروف القياخية .
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شكل ( )17يبن جهاز تهيئة الظروف القياسية
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- 2الجزء العملي
 1- 2المواد المستخدمة
-1قماش ق ني بازة
-2قماش ق ني نوع خام اخمر
-3قماش مصنوع من البولستر

 2-2االجهزة المستخدمة
جهاز قوة ق ع االقمشة (طريقة الشري )

3-2طريقة العمل :
لغرض اجراء فحص قوة الق ع على االقمشة الممتارة تم اخذ العينات وفق المواصفة القياخية العراقية رقم 930
الماصة ب(تعيين قوة الق ع واالخت الة للقماش المنسوج -طريقة الشري ) حيث تم اخذ العينات ادناه من كل قماش
وكما هو موضح :
( 6 -)1نماذج باتجاه السداء و 6نماذج باتجاه اللحمة لم يتم تعريضها للظروف القياخية.
( 6-)2نماذج باتجاه السداء و  6نماذج باتجاه اللحمة تم تعريضها الى رطوبة نسبية ( )%60ودرجة حرارة 20
درجة مئوية .
وتم اختمدام جهاز تهيئة الظروف القياخية لتوفير الظروف المناخبة للفحص من درجة الحرارة و الرطوبة ويجب
ان يكون هذا الجهاز في غرفة محكمة الغلق للحفاظ على الظروف المناخبة هذه ويجب ان يكون هناك مقيا
للحرارة والرطوبة للتاكد من ان هذه الظروف مناخبة
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شكل ) (18جهاز تهئية الظروف القياسية
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( )3تم اجراء فحص قوة القطع (بالنيوتن)على هذه النماذج وكانت النتائج كاالتي :
ت

نوع القماش

السدى
غير معرض
للظروف القياخية

1قماش ق ني نوع
بازة

2-

نسبة التغير بقوة
الق ع

قماش ق ني نوع
خام اخمر

قماش بولستر

نسبة التغير بقوة
الق ع

معرض للظروف القياخية

غير معرض
للظروف القياخية

معرض للظروف
القياخية

375
382
371
402
380
404

207
222
227
215
219
230

235
240
243
247
252
261

343
365
330
379
348
372

%7

%11.9

389
354
341
318
332
327

نسبة التغير بقوة
الق ع
3-

اللحمة

411
382
368
338
357
358

287
265
277
273
290
252

%7.5

304
292
307
301
320
286
%10

861
870
814
894
806
813

860
868
814
892
804
811
%1.3

812
855
832
896
805
814
%1.4

جدول رقم ( )1نتائج قوة القطع لبعض النماذج
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815
856
833
898
807
815

4-2المناقشة:
 -1تؤثر درجة الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ على اختبار المنسوجات الق نية  ،وبالتالي يتم تحديد جو قياخي في
اختبار المنسوجات الق نية.
 -2تُعد خامة الق ن من المامات المتينة ب بيعتها ،كما تمتلف درجة المتانة حسب نوع الق ن وحسب طول شعيرة
الق ن ،فكلما كانت الشعيرة رفيعة وطويلة التيلة كانت أكثر متانة والعكس صحيح ،وتزداد متانة الق ضن عنضد البلضل
وال بضضضد مضضضن تضضضوافر هضضضذه الماصضضضية عنضضضد شضضضعيرات الق ضضضن المسضضضتعملة فضضضي عمليضضضات الغضضضزل والنسضضضيج..
 -3يعتبر الق ن من المامات المرنة إذ أن شعيرات الق ن تعود إلى شكلها األصلي بعد زوال المؤثر،وتتوقضف نسضبة
المرونضضضضضضضضضضضضضة علضضضضضضضضضضضضضى نسضضضضضضضضضضضضضبة الرطوبضضضضضضضضضضضضضة والمضضضضضضضضضضضضضاء فضضضضضضضضضضضضضي المامضضضضضضضضضضضض ة.
 -4تتوافر في الق ن خاصية قوة الشد وبنسبة قوية جضداً ،حيضث تتحمضل شضعيرات الق ضن عمليضات الغضزل والضضغ
واالحتكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاك والشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضد والتجهيضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضز..
يمضضضتص الق ضضضن أكبضضضر نسضضضبة مضضضن بمضضضار المضضضاء فضضضي درجضضضات الحضضضرارة العاليضضضة فضضضوق  60درجضضضة مئويضضضة5-.
-6الق ن أكثر مقاومة للقلويات الممففة ،أما القلويات المركزة فلها تأثير خاص على خليلوز الق ن إذ تكسبه لمعاناً،
ولذلك تستمدم صودا الكاوية ف ي عملية تحرير الق ن أو ما ي لق عليها مرخرة الق ن وهي عملية تهدف إلى زيادة
اللمعان للق ن وتحسين ملمسه.
-7أال حماض المعدنية الممففة ال تؤثر في المامات النباتية على البارد ولكنها تؤثر فيها وتحللها علضى السضاخن ،أمضا
المركزة فتؤثر فيها حتى على البارد ،ويمكن اختعمال حام

النيتريك بنسبة  ،٪65لمدة خمس دقائق ليكسب الق ن

ملمسا ً مثل الصوف تماما.
-يتح ّمل الق ن درجات الحرارة العالية فيمكن غليه وكيّه بمكواة مرتفعة الحرارة دون أن يتلف.
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1-3االستنتاجات :
تبين هذه الدراخة تغير متانة االقمشة الق نية ومدى تأثرها بالظروف البيئية من درجة حرارة ورطوبة حيث اننا لو
نظرنا الى نسب التغير بالمتانة (قوة الق ع ) لألقمشة لوجدنا االتي :
قماش البازة بلغت %7باتجاه السداء %11.9باتجاه اللحمة . قماش المام األخمر بلغت  %7.5باتجاه السداء و % 10باتجاه اللحمة .قماش البولستر بلغت  %1.3باتجاه السداء و%1.4باتجاه اللحمة .
) (20±52تدل هذه النسب على ان االقمشة الق نية تصبح اكثر متانة عند تعريضها لظروف قياخية (درجة حرارة
)60± %5ورطوبة (
اما قماش البولستر فان متانته التتاثر تقريبا بتغير الظروف البيئية لذلك يعتبر القماش الق ني هو القماش األنسب
لالختمدام في المالبس الن ه يع ي شعورا بالراحة بسبب امتصاصه للرطوبة ويصبح اكثر متانة .كما ان االقمشة
الق نية متوفرة في بالدنا ومصنوعة من غزول طبيعية والحاجة لتصنيعها كما هو الحال مع باقي االنسجة األخرى
التي يت لب تصنيعها إضافة مواد قد تكون خ رة او خامة أحيانا او معاملتها بممتلف ال رق للحصول على
مواصفات معينة وتحسين خصائصها .

2-3التوصيات:
 -1اختمدام االقمشة الق نية في صناعة المالبس لممتلف االعمار وخصوصا مالبس األطفال الن الق ن هضو اكثضر
أنواع الغزول الصحية ومالئمة لألشماص ذوي البشرة الحساخة والذين لديهم مشاكل
 -2اخت مدام االقمشة الق نية في صناعة المفارش واغ يضة االخضرة والشراشضف الن الغضزول الق نيضة اكثضر مقاومضة
للف ريات والبكتريا من الغزول الصناعية.
 -3اختمدام االقمشة الق نية في صناعة الستائر والميم النها اكثر أنواع الغزول تحمال للظروف البيئية واقل تضاثرا
الشعة الشمس واالشعة فوق البنفسجية.
 -4اختمدام االقمشة الق نية في صناعة مالبس رجال اإلطفاء والدفاع المدني بسبب تحمل الغزول الق نية لدرجات
الحرارة العالية ()8
 -5نشر الوعي في المجتمع عن أهمية اختمدام االقمشة الق نية لما لها من تاثيرات إيجابية في حماية جسم االنسان
من تقلبات المناخ وتغير الظروف البيئية وحمايته من االمراض الجلدية مثل الحساخية وغيرها مضن المشضاكل التضي
تسببها الغزول الصناعية مثل البوليستر.
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 -6االهتمام وتشجيع زراعة الق ن في البلد وت وير وتنمية هذه الزراعة لما للق ن من فوائد اقتصادية.
 -7ت وير صناعة االقمشة الق نية واضفاء خصائص مرغوبة اليها مثل عمليات االكمال واالنهاء في خبيل التغلب
على بع

العيوب والجوانب السلبية الموجودة في االقمشة الق نية مث ل التجعد واالنكماش عنضد الغسضل واع اءهضا

ملمسا ناعما وبريق ورونقا لتصبح لها خصائص تضاهي الغزول الصناعية.
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