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Abstract  Keywords 

ة وصبغة  أثیر استخدام جسیمات الفضة النانومتری ى ت یھدف ھذا البحث إلى إجراء دراسة تجریبیة للتعرف عل
وع الخامة لخیط اللحمة  ط ون اءة الشاي في طباعة أقمشة المالبس السلیلوزیة وكذلك تأثیر نسبة الخل ى كف عل

ك باستخدام . عملیة الطباعة وظیفي وذل ب الصحي وال وتبرز أھمیة البحث من خالل المساھمة في تحقیق الجان
ن( الصبغات الطبیعیة في عجینة الطباعة وتحسین الخواص الوظیفیة لألقمشة السلیلوزیة  ان/ قط المنتجة ) كت

تجاھات العالمیة الستخدام تكنولوجیا النانو فضال عن تحت البحث بمعالجتھا بنانو الفضة والتأكید على مواكبة اال
ة ودة األقمش ق ج ا یحق جیة بم وق البنفس عة ف ات واألش ة للمیكروب ة مقاوم اج أقمش ارات . إنت راء االختب م إج ت

ات البحث وة الشد، نسبة االستطالة، ( المعملیة لعین ن االمتصاص، ق ات، زم ون، خواص الثب ق الل ، UPFعم
 . Spss21وبعدھا تم معالجة نتائج ھذه االختبارات باستخدام البرنامج اإلحصائي  )مقاومة المیكروبات

، )كتان%  75: قطن % 25( القماش المنتج بنسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  أنوتوصلت الدراسة إلى 
ـة الشـاي  ل 750( وتركیز صبغ ة ) كجم / م ز جسیمات الفضة النانومتری ق )كجم / مل 400( ، وتركی د حق  ق

وأوصت الدراسة باالستفادة من ممیزات ) .  1078.66( بمساحـة مثالیـة  % )  77.05( أعلـى معامـل جـودة  
ة ألقمشة المالبس السلیلوزیة و ي تحسین الخواص الوظیفی استخدام  الطباعة بجسیمات الفضة النانومتریة ف
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:Introduction  
ي  الم ف النانوتكنولوجي ھي تكنولوجیا المستقبل التي ستغیر وجھ الع

الم  اد الع دول واقتص تقبل ال كل مس ا ستش اة، كم ( كافة مجاالت الحی
ة ) . 2018 -مروة السید ة، كیمیائی واص فیزیائی ا خ انو لھ ادة الن وم

ا  ي حجمھ ت ف ا كان ھا إذا م ن خواص را ع ة كثی ة مختلف وبیولوجی
ي   ي )Abeer Samy- 2015( الطبیع انو ھ ا الن ، وتكنولوجی

ل  ل القلی ر مقاب ي الكثی ي تعط دم العلم اء ( مساحة نشطة من التق دع
وھناك العدید من تطبیقات النانوتكنولوجي على ). 2016 -إسماعیل

ف  زة تختل المنسوجات وتھدف ھذه التطبیقات إلى إنتاج أقمشة مجھ
وظیفي  واص األداء ال ي خ بعض ف ھا ال ن بعض اب ( ع ھرح  -جمع

2016  .(  
ا  ب عصر التكنولوجی ب أن تواك ة یج ات العلمی ك أن الدراس وال ش
ورة  واالنفتاح التقني والمعرفي، وقد أحدثت تقنیة النانو وتطبیقاتھا ث
ن  ا م ا فیھ ناعات النسجیة بم ال الص ي مج ة وبخاصة ف علمیة حدیث
اء  واء أثن واد النسجیة س ي الم ة ف یمات نانومتری إدخال أو خلق جس

  ).  2016 -سالي أحمد( نیع أو التجھیز التص
ات  ز األقمشة بجزیئ ت بتجھی ي اھتم اث الت ن األبح وھناك العدید م

  :النانو فقد
 د ( استخدم وزان )  2017 -وسام أسامة، سمیرة أحم انو كیت الن

میك  ي الس اش القطن ة الش ي معالج ة ف زات مختلف ة تركی بثالث
اش مقا بت الش ا وأظھرت النتائج أن المعالجة أكس ة للبكتری وم

السالبة الجرام والموجبة الجرام وحسنت من وزن المتر المربع 
 . وزمن االمتصاص

  وفي المجال الطبي استخدم نانو الفضة في العدید من الدراسات
بدراسة تأثیر  Eman R.,Nashwa M.-2014)(حیث قامت 

واص  ى الخ ة عل انو الفض ات ن ة بجزیئ ة القطنی ة األقمش تغطی
ار ة وأش ب الوظیفی ة أكس انو الفض ة بن ائج أن المعالج ت النت

األقمشة خاصیة التنظیف الذاتي ومقاومة البكتریا والمیكروبات 
س  ل المالب ددة مث تخدامات متع بة الس مما یجعل األقمشة مناس

تخدمت  ة، واس د( الطبی یماء عبدالحمی انو الفضة ) 2014 -ش ن
ي في معالجة أقمشة ومالبس العاملین في  مجال الطب البیطر

رحاب محمد، عواطف ( ضد البكتریـا والمیكروبـات، وقامـت 
دالمنعم د عب یج، محم اش ) 2015 -بھ ة الش ة أقمش بمعالج

بالكیتوزان المحمل بجسیمات الفضة النانومتریة لالستخدام في 
میك  اش الس المجال الطبي وبینت النتائج أن معالجة أقمشة الش

ة النانوم یمات الفض م بجس الكیتوزان أوال ث ل ب ي أفض ة ھ تری
ام دمرداش( العینات المنتجة، وتناولت   2016 -آیة محمد، ھی

ال )  ي مج املین ف س للع ي مالب انو ف ا الن ق  تكنولوجی تطبی
ة  ة المنتج ة القطنی ت األقمش ث عولج حیة حی ة الص الرعای
ة  زات مختلف تر بتركی ولي اس ن الب ة م والمخلوطة بنسب مختلف

ائ ن نت ة وم أثیر من جزیئات الفضة النانونی ود ت ج الدراسة وج
واص  ى خ ي األقمشة المنتجة عل تر ف ولي اس معنوي لنسبة الب
اص  ن االمتص اھین وزم ال االتج ي ك تطالة ف د واالس وة الش ق
ول المعالجة  ي محل ة ف ات الفضة النانونی وبزیادة تركیز جزیئ

دعاء ( ، وأوضحت %97 -27ترتفع نسبة مقاومة البكتریا من 
ماعیل ة اس)  2016 -اس اء أھمی انو " تخدام غط ا ن تكنولوجی

روب اد للمیك ة المض اث " الفض ن أث ة م ة الداخلی طح البیئ ألس
ع  ومفروشات، سجاد وغیرھا، حتى توفر بیئة داخلیة صحیة م
ا  ا، كم الي لمحتویاتھ وظیفي والجم ب ال ى الجان ة عل المحافظ

ت  د( قام الي أحم ة ) 2016 -س یمات الفض تخدام جس باس
ة وأظھرت النانومتریة في معالجة أق ة القطنی و اللحم مشة تریك

یة  النتائج أن تلك المعالجة تكسب األقمشة محل الدراسة خاص
ن  یین م ة الریاض ة لحمای ون مالئم مقاومة البكتریا وبالتالي تك

ت ة، واھتم األمراض الجلدی ابة ب د(اإلص ا محم )  2017 -دالی
بمعالجة أقمشة المالبس الداخلیة لألطفال بمعلق الفضة النانوي 

ا ف ة البكتری ابھا مقاوم ك إلكس ل وذل د الفینی ول عدی ي كح
ارت  ة وأش راض الجلدی بعض األم ببة ل ات المس والمیكروب
زة  النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینات المجھ

 . بنانو الفضة من حیث مقاومة البكتریا
  وشھد عصرنا الحالي اھتماما كبیرا بأسباب األضرار الصحیة

ار  الناتجة عن ذا اإلط ي ھ وق البنفسجیة وف التعرض لألشعة ف
تكنولوجیا النانو وجسیمات ) 2014 -رشا عبدالرحمن( تناولت 

ة  س وقائی اج مالب ي إنت تخدامھا ف ة الس أكسید الزنك النانومتری
لبعض الفئات المعرضة لخطر األشعة فوق البنفسجیة وأشارت 

وق البن عة ف ن األش ة م دل الحمای اع مع ائج الرتف جیة، النت فس
إلى إنتاج  (M.K.,Mohamed H.,Afaf F.-2015) وھدف

وین  ك بتك جیة وذل وق البنفس عة ف ة لألش تائر مقاوم ة س أقمش
ة ك النانومتری ید الزن ات أكس اء المعالجة -جزئی ك  -أثن ى تل عل

األقمشة المحتویة على ألیاف سلیلوزیة وبتراكیب بنائیة مختلفة 
درة ا ي ق اع ف ائج أن االرتف ة وأظھرت النت ى الحمای ألقمشة عل

ب  ة والتركی وع الخام ى ن د عل من األشعة فوق البنفسجیة یعتم
البنائي كما أن قیم قوة الشد واالستطالة لم تتغیر بعد المعالجة، 

انومتري ) 2016 -رحاب جمعھ( واستخدمت  ك الن ید الزن أكس
ة  تر لمقاوم في تجھیز األقمشة القطنیة المخلوطة مع البولي اس

 2016 -منال البكري( ة فوق البنفسجیة، وقامت التجعد واألشع
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ة )  ك النانومتری ید الزن یمات أكس ة بجس أثیر المعالج ة ت بدراس
ة  ة القطنی و اللحم ة تریك ة ألقمش واص الوقائی ض الخ ى بع عل
وأشارت النتائج إلى عدم تأثیر المعالجة على الفطریات واتفقت 

ة  أن المعالج ال ب ذا المج ي ھ ابقة ف ات الس ع الدراس ید م بأكس
وق  عة ف ة األش ین مقاوم ي تحس اعد ف انومتري یس ك الن الزن

 . البنفسجیة
  ض ي بع كما استخدمت جسیمات أكسید التیتانیوم النانومتریة ف

ت  ث اھتم ات حی ود( الدراس ان محم یج، جیھ ف بھ  -عواط
اج أقمشة مخلوطة )  2016 ن( بإنت تر/ قط ولي اس ألربطة ) ب

ا ر البرتق تخلص قش باغتھا بمس ق وص بغة العن رى بص ل وأخ
انیوم  ید التیت یمات أكس ة جس ي المعالج تخدم ف طة واس نش
ت  ات المنتجة كان ائج أن أفضل العین ارت النت النانومتریة وأش

ة  ن 25(لألقمش تر 75/ قط ولي اس بغة ) ب بوغة بص والمص
یط  ة بخل ة والمعالج ل ( طبیعی ال س یمات % / 15تینوس جس

ة  انیوم النانومتری ید التیت ي 1.5أكس ائج كم) ملل رت النت ا أظھ
( تحسن ملحوظ في مقاومة البكتریا والتنظیف الذاتي، وتناولت 

د  ا محم ید )  2018 –رانی اني أكس انو ث ة بن أثیر المعالج ت
ة  واص الوظیفی ذاتي والخ ف ال واص التنظی ى خ انیوم عل التیت
ة  ة المختلف ب البنائی بعض التراكی لألقمشة السلیلوزیة المنتجة ب

ت اش المن ق القم ط وقد حق ـة خل ن %  75( ج بنسبـ % 25: قط
 . أعلى معامل جودة 5وتركیب نسجي أطلس ) كتان

  مروة (وامتد استخدام جزیئات النانو في مجاالت أخرى فقامت
ید كوب )  2018-الس رات المیكروس ن تكبی تفادة م باالس

ة  ة ألقمش میم طباع ار تص انو البتك ات الن ي لجزیئ االلكترون
ات المعاصرة ت. المفروش ا اس  ,D. Maamoun)خدمت  كم

H.Osman,S.H.,M.Khairy-2013)  انو یمات الن جس
وط  وف المخل وف والص ة الص ة أقمش تتة لطباع بغة المش للص

 . بالبولي استر وكانت جمیع خواص الثبات جیدة جدا
تخدام **  دم اس ظ ع ابقة نالح ات الس ع الدراس ن جمی الرغم م وب

قمشة السلیلوزیة جزیئات النانو مع الصبغات الطبیعیة في طباعة األ
الل  ن خ ة، وم ة الوظیفی واص األقمش ى خ ك عل أثیر ذل دى ت وم
ات  د المیكروب ة ض ز األقمش ة تجھی ر أھمی ابقة تظھ ات الس الدراس
حیث تعد من الدراسات الملحة التي تعمل على حمایتھا من الكائنات 
ان،  ة لإلنس دد الصحة العام الدقیقة التي تقلل من متانة األقمشة وتھ

طح ونظرا لت ى س ي تصل إل زاید األشعة فوق البنفسجیة الضارة الت
بب  ا یتس األرض وم یط ب ة األوزون المح ل طبق ة لتآك األرض نتیج
ا زال  عنھ من أمراض أھمھا سرطان الجلد، ولذلك فمجال البحث م
ن  تفادة م ى االس ل عل ي تعم ات الت ن الدراس د م ام المزی ا أم مفتوح

وتأثیرھا على األقمشة المعالجة  اإلمكانیات الھائلة لتكنولوجیا النانو
 . بھا

وان**  ت عن الي تح ث الح وع البح ار موض اء اختی ا ج ن ھن " م
ة  ة أقمش ي طباع ة ف بغات الطبیعی انو والص ا الن تخدام تكنولوجی اس

  ". المالبس السلیلوزیة
Statement of the problem 

  : التاليمن خالل ما تقدم یمكن تحدید مشكلة البحث في السؤال 
ة  ي طباع ة ف بغات الطبیعی انو والص ا الن تخدام تكنولوجی ر اس ا أث م

  أقمشة المالبس السلیلوزیة؟
  :ویتفرع منھ األسئلة الفرعیة التالیة

ما تأثیر المعالجة بجسیمات الفضة النانومتریة على عمق اللون  .1
لیلوزیة  ة الس ة لألقمش واص الوظیفی ات والخ واص الثب وخ

  المنتجة تحت البحث؟ 
ما تأثیر استخدام مستخلص صبغة الشاي الطبیعیة في الطباعة  .2

على عمق اللون وخواص الثبات والخواص الوظیفیة لألقمشة 
 المنتجة تحت البحث؟

ق  .3 ى عم ة عل یط اللحم ة لخ وع الخام ط ون بة الخل أثیر نس ا ت م
اللون وخواص الثبات والخواص الوظیفیة لألقمشة السلیلوزیة 

 المنتجة تحت البحث؟ 
Objectives 

  :تتمثل أھداف البحث في محاولة
ق  .1 ة یحق یط اللحم ة لخ التوصل إلى أنسب نسبة خلط ونوع خام

ة  ة لألقمش واص وظیفی ات وخ واص ثب ون وخ ق ل ل عم أفض
ة  یمات الفض ث والمعالجة بجس ت البح ة تح لیلوزیة المنتج الس

  . النانومتریة والمطبوعة باستخدام صبغة الشاي الطبیعیة

ة ا .2 اي الطبیعی بغة الش تخلص ص لتعرف على تأثیر استخدام مس
واص  ون وخ ق الل ى عم ة عل ي الطباع ة ف ا المختلف بتركیزاتھ
ت  لیلوزیة المنتجة تح ة لألقمشة الس الثبات والخواص الوظیفی

 . البحث
ى  .3 التعرف على تأثیر المعالجة بجسیمات الفضة النانومتریة عل

واص الوظ ات والخ واص الثب ون وخ ق الل ة عم ة لألقمش یفی
 . السلیلوزیة المنتجة تحت البحث

لیلوزیة  .4 ن( إنتاج أقمشة س ان/ قط انو ) كت ات الن معالجة بمركب
 .ولھا القدرة على مقاومة المیكروبات واألشعة فوق البنفسجیة

:Study Significance 
ى  .1 استخدام الصبغات الطبیعیة في عجینة الطباعة للمحافظة عل

  .والبیئةصحة اإلنسان 
لیلوزیة  .2 ة لألقمشة الس ن( تحسین الخواص الوظیفی ان/ قط ) كت

ا  ة مم بغات الطبیعی انو و الص ات الن تخدام مركب ا باس بطباعتھ
 . یؤدي إلى زیادة جودة األقمشة ومتانتھا 

ق  .3 انو وتطبی ا الن مواكبة االتجاھات العالمیة الستخدام تكنولوجی
 . إمكاناتھا في مجال صناعة المالبس والنسیج

وق  .4 عة ف ات واألش ا والفطری ار للبكتری أثیر الض ن الت د م الح
ات  ن الخام ة م ط مختلف ب خل ة بنس اج أقمش جیة بإنت البنفس

 . السلیلوزیة ومعالجتھا بجسیمات الفضة النانومتریة
: Hypothesis  

ط ) 0.05(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  .1 بة الخل بین نس
یط اللحم ة لخ وع الخام ة ون ة لألقمش واص المقاس ة والخ

  .السلیلوزیة المنتجة تحت البحث 
توى  .2 د مس ائیا عن رق دال إحص د ف ز ) 0.05(یوج ین تركی ب

واص  ة والخ ي الطباع تخدمة ف ود المس اي األس بغة الش ص
 . المقاسة لألقمشة السلیلوزیة المنتجة تحت البحث

توى  .3 د مس ائیا عن رق دال إحص د ف ز ) 0.05(یوج ین تركی ب
یمات ال ة جس ة لألقمش واص المقاس ة والخ ة النانومتری فض

 . السلیلوزیة المنتجة تحت البحث
 
  :اقتصر البحث على دراسة تأثیر كل من: حدود نوعیة

ة. 1 یط اللحم ن : نسبة الخلط ونوع الخامة لخ ان م تخدام نوع م اس ت
  :الخامات لخیط اللحمة

ن  -أ    رة  % 100قط وح 12/1نم رف المفت زل ذو الط                  غ
  24/2نمرة % 100كتان  -ب  

  :حیث تم استخدام ثالث نسب خلط لخیط اللحمة كالتالي
 كتان               % 25: قطن % 75  - أ 
 كتان              % 50: قطن% 50   -ب 
  كتان%  75: قطن% 25   -ج 
  و د وھ وع واح ن ن تخدمة م داء المس وط الس ت خی ن : وكان قط

 . غزل حلقي 24/1نمرة % 100
 2بعد ) 5(تركیب النسجي المستخدم ھو أطلس ال . 
ي : تركیز صبغة الشاي األسود. 2 زات وھ ( تم استخدام ثالث تركی

  . كجم معجون طباعة/ مل) 750، 500، 200
زات : تركیـز جسیمات الفضة النانومتریة. 3 الث تركی تم استخدام ث

  ن  جـزء من الملـیـو 1500من جسیمات الفضـة النانومتریـة بتركیـز 
    )1500 ppm (ي ون / مل) 400، 300، 200: (وھ م معج كج

  . طباعة
ة  دود مكانی ر : ح ركة مص لیلوزیة بش ة الس ات األقمش اج عین م إنت ت

رى ة الكب یج بالمحل زل والنس ارات  -للغ ارب واالختب ت التج وتم
ة  یج بالمحل زل والنس ر للغ ركة مص ز بش ل التجھی ة بمعام المعملی

  . بحوث بالدقيالكبرى، والمركز القومي لل
 

ث ت البح اي  -األقمشة السلیلوزیة المنتجة تح بغة الش تخلص ص مس
ة  ة –الطبیعی ة النانومتری یمات الفض ة  -جس زة الخاص األجھ

ھا یة -باالختبارات المعملیة المراد قیاس فات القیاس امج  -المواص برن
  . اإلحصاء التطبیقي المستخدم

Methodology 
ق یتبع ا لبحث الحالي المنھجین التجریبي والتحلیلي عن طریق تطبی

ین  ات ب ل العالق روض وتحلی حة الف ات ص ة إلثب ة العملی التجرب
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  . المتغیرات وتوضحیھا لتحقیق أھداف البحث
 
انو ا الن رف : تكنولوجی غر وتع ي الص ة ف واد المتناھی ة الم ي تقنی ھ

 - .Bowman D,Hodge G)ة أیضا بالتكنولوجیا المجھریة الدقیق
        2007, Bowman D., Fitzharris M.- 2007) انو والن

ر أدق  ر وتعتب ن المت ار جزء م ن ملی د م غ واح اس تبل دة قی ھي وح
  ) . 2016 -رحاب جمعھ( وحدة قیاس متریة 

ات : جسیمات الفضة النانومتریة ھي فضة متأینة وتأخذ شكل الكری
لل متناھیة الصغر، باإلضافة إلى  قابلیتھا للحركة وقدرتھا على التس

  ). Duan Y.-2007(من األنسجة واختراق جدران الخالیا الحیة
ا : الصبغة ن محالیھ ة م ھا الخام ن أن تمتص ة یمك ھي كل مادة ملون

 -أسماء سامي، رانیا محمد( المائیة أو من معلق ھذه المادة في الماء 
2014 .(  

ا: الطباعة عیة لمس باغة موض ة ھي عملیة ص ن الخام ة م حات معین
تم  وان وت ن األل د أو مجموعة م ون واح تخدام ل حسب التصمیم باس

ن ف م یط یختل ق وس ن طری ر ع ى آخ لوب إل امي( أس ماء س -أس
2015 .(  

Theoretical framework  
  : الجسمیات النانویة

كل  ھ بش رتبط ببعض كوبي م ي میكروس ع ذري أو جزیئ ي تجم ھ
ف ق ا بنص روي تقریب ن ك ل م ر أق ـھ  100ط ـا یوضح انومتر، كم ن

  ) .2018 -، مروة السید2016 -ھند سالم) ( 1(شكــل 

  
 جسیم النانوي) 1(شكل 

 
  بعض تطبیقات تكنولوجیا النانو في النسیج) 2(شكل 

ادة  ة دون زی واص األقمش ن خ انو تحس یمات الن اف بجس واأللی
دث ان یح ا ك البة، كم مك أو الص وزن أو الس ي ال ة ف ي  ملحوظ ف

  ). . 2014 -شیماء عبدالحمید( التكنولوجیات السابقة 
  : تطبیقات تقنیة النانو في صناعة النسیج

  .الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة  -    .مقاومة الماء -
  .     مقاومة الكھربیة االستاتیكیة –.    مقاومة البكتریا  –
  . مقاومة التجعد  -
 Eman R., Nashwa) ،  ) 2016 -ھند سالم. ( التنظیف الذاتي -

M.-2014) 
  : ممیزات جزیئات نانو الفضة  كمضاد للمیكروب

  .     ال تستھلك أثناء إبادة المیكروب فھي في نشاط دائم مستمر -
 .لھا مساحة سطح كبیر فتزداد فرص تالمس المیكروبات لھا -
ود  - ع وج ذلك تمن تمنع تكاثر ونمو المیكروبات المسببة للعدوى وك

 .وتغیر لون السطح   رائحة الكریھةال
دعاء .(تعمل ذاتیا دون أي تأثیر مضر على اإلنسان أو على البیئة  -

 )2016-اسماعیل

Experimental Work 
 

تم إنتاج عینات األقمشة السلیلوزیة المستخدمة بالبحث بشركة مصر 
  :والنسیج بالمحلة الكبرى وذلك بالمتغیرات اآلتیة للغزل

ة*  یط اللحم ة لخ وع الخام ط ون ن : نسبة الخل ان م تخدام نوع م اس ت
  :الخامات لخیط اللحمة

ن  - رة  % 100قط زي(  12/1نم رقیم انجلی رف ) ت زل ذو الط غ
  .المفتوح

  ).ترقیم انجلیزي(  24/2نمرة % 100كتان  -
  :لخیط اللحمة كالتاليحیث تم استخدام ثالث نسب خلط 

ان% 25: قطن% 75 -1 ن% 50 -2.          كت ان% 50: قط .            كت
  .كتان% 75: قطن% 25 -3
و*  د وھ وع واح ن ن تخدمة م داء المس وط الس ت خی ن : وكان قط

  .غزل حلقي) ترقیم انجلیزي(  24/1نمرة % 100
  .سم 190تم التشغیل على نول بیكانول دوبي * 

 
ون  - تم استخالص صبغة الشاي الطبیعیة باستخدام شاي أسود لیبت

اعم(  ز ) ن م  50بتركی ف /ج دة نص ي لم ق الغل ن طری ر ع لت
  .اإلناء المستخدم  ساعة مع تغطیة

اي  - بغة الش تخلص ص ن مس ة م تم استخدام ثالث تركیزات مختلف
  . كجم معجون طباعة / مل)  750، 500، 200( وھي 

ة  - ة النانومتری یمات الفض ن جس زات م الث تركی تخدام ث م اس ت
ون  1500بتركیز  ن الملی ي ) ppm 1500( جزء م  200(وھ

  .كجم معجون طباعة/ مل)   400،  300، 
ا  - اي بتركیزاتھ بغة الش تخلص ص تخدام مس ات باس تم طباعة عین

  . ن نانو وذلك للمقارنةالمختلفة في معجون الطباعة بدو
  .كجم معجون طباعة / جم 2تم استخدام مثبت الشبھ بتركیز  -
  :تم تكوین معجون الطباعة كما یلي -

ة  انو الفض یمات ن تخدم( جس ز المس ب التركی تخلص ) + حس مس
اي  بغة الش تخدم( ص ز المس ب التركی م 2) + حس ت / ج ك مثب

  ) . GB Thickner(ك متخن صناعي /جم 5+ الشبـھ 
ول  - ى الحص الب حت ى الق ون الطباعة عل ات معج ط مكون م خل ت

  . على اللزوجة الالزمة لعملیة الطباعة
  ).أقالم( تم استخدام شبلونة یدویة  -
 10م لمدة 0 80 بعد عملیة الطباعة تم التجفیف عند درجة حرارة -

  . دقائق
  .دقائق 5م لمدة  150Oثم تم التحمیص عند درجة حرارة -

 
تم إجراء ھذه االختبارات لتحدید عالقة الخواص المقاسة بمتغیرات 

بیة ( البحث وتم إجراؤھا جمیعا تحت الظروف القیاسیة   رطوبة نس
  ).م 02±  20، درجة حرارة ±2% % 65
  :   K/Sاختبار قیاس عمق اللون . 1

از تخدام  جھ م اس  Spectrophotometer, Data Colourت
International Model SF 600 +  فات ا للمواص ك طبق وذل

  . 1995/ 2864القیاسیة المصریة  
  :اختبار ثبات اللون للضوء -2

از  تخدام جھ م اس فة  AATCC Light Testerت ا للمواص طبق
یة  یم  AATCC Test Method 16 A-1971القیاس م تقی ، وت

  . Blue Scaleالعینات بالمقیاس األزرق 
  ):قلوي  -حامضي( ن للعرقاختبار ثبات اللو -3

از  تخدام جھ م اس ا  AATCC Perspiration Testerت طبق
یة  فة القیاس م  AATCC Test Method 15-1973للمواص ، وت

  . Grey Scaleتقییم العینات باستخدام المقیاس الرمادي 
  ):رطب –جاف ( اختبار ثبات اللون لالحتكاك  -4

از  تخدام جھ م اس ا للمواص Crok- Meterت یةطبق  فة القیاس
AATCC Test Method 8-1977  ي ر ف دى التغی یم م م تقی ، وت

  .Grey Scaleلون العینات باستخدام المقیاس الرمادي 
  :اختبار ثبات اللون للغسیل -5

از   تخدام جھ م اس  Launder-Ometer Tandar Instrumentت
یة  فة القیاس ا للمواص ،  AATCC Test Method 61-1975 طبق

  .Grey Scaleینات بالمقیاس الرمادي وتم تقییم الع
  ):ثانیة( اختبار زمن االمتصاص  -6
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یة  فة القیاس ا للمواص ار طبق ذا االختب  AATCC Testتم إجراء ھ
Method79- 1992 وذلك باستخدام ساعة إیقاف.  

  :في اتجاه اللحمة) كجم ( اختبار قوة الشد القاطع للقماش  -7
  : في اتجاه اللحمة) %( اختبار النسبة المئویة لالستطالة -8

ة  حیث تم قیاس اختبارات قوة الشد ونسبة االستطالة في اتجاه اللحم
ألنھا متغیرة أما السداء فثابت، وتم إجراؤھا طبقا للمواصفة القیاسیة 

از  1962/ 235المصریة    ,Testing Instrumentباستخدام جھ
Hans Haer AG- CH, Zurich. 

ارات ال**  م إجراء االختب ر وت ز بشركة مص ل التجھی ابقة بمعام س
  .للغزل والنسیج بالمحلة الكبرى

  ): UPF(قیاس معامل الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة  -9
تخدام  AS/NZS 4399: 1996وذلك طبقا للمواصفة القیاسیة  باس

UV-Shimadzu 3101- PC- Spectrophotometer 
  ):مم( اختبار مقاومة المیكروبات  -10

اومة العینات لنمو المیكروبات باستخدام الطریقة القیاسیة تم قیاس مق
AATCC 1998ا ا : ، حیث تم إنماء نوعان من البكتریا وھم بكتری
رام  ة الج رام  Staphylococcusموجب البة الج ا س ، وبكتری
Pseudomonas  وفطر ،Aspergillus Niger .  

  .لدقيتم إجراء االختبارات السابقة بالمركز القومي للبحوث با** 
 

ات  م إجراء المعالج ة ت بعد الحصول على نتائج االختبارات المعملی
ادي  Spss21اإلحصائیة باستخدام البرنامج االحصائي  االصدار الح

: والعشرون إلیجاد العالقات المختلفة بین متغیرات البحث باستخدام
ي  ادي ف این األح ل التب اه  Nتحلی ، ) N-way ANOVA( اتج

یم )LSD(معادالت خط االنحدار، ومعامالت التحدید،  اختبار  ، تقی
  . Radar Chartsالجودة الكلیة واألشكال متعددة المحاور 

Results 
تأثیر متغیرات البحث علي الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة 

  :تحت البحث
ف متغیرات لدراسة تأثیر اختال (ANOVA)تم عمل تحلیل التباین 

نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة، تركیز صبغة (البحث وھي 
عمق اللون : علي) الشاي، تركیز جسیمات الفضة النانومتریة

K/S الثبات للعرق )حامضي(، الثبات للضوء، الثبات للعرق ،
، )رطب(، الثبات لالحتكاك )جاف(، الثبات لالحتكاك )قلوي(

، نسبة )كجم(، قوة الشد )ث(ص الثبات للغسیل، زمن االمتصا
، مقاومة )A(، مقاومة المیكروبات UPF، (%)االستطالة 

، ویرجع التأثیر سواء )S(، مقاومة المیكروبات )P(المیكروبات 
-P)كان معنوي أو غیر معنوي إلي أقل قیمة المعنویة المحسوبة 

Level)  یكون ھناك  (0.05)فإذا كانت قیمتھا أقل من أو یساوي
معنوي علي الخاصیة المدروسة أما إذا كانت أكبر من تأثیر 

یكون ھناك تأثیر غیر معنوي علي الخاصیة المدروسة،  (0.05)
والجدول التالي یوضح نتائج متوسطات القراءات لالختبارات تحت 

  .البحث

  یوضح نتائج متوسطات القراءات الختبارات األقمشة المنتجة تحت البحث) 1(جدول 

 
 ً   K/Sتأثیر متغیرات البحث علي عمق اللون  -أوأل

  K/Sلتأثیر متغیرات البحث  علي عمق اللون ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 2(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 000. 137.993 75.953 2 151.905  نسبة الخلط ونوع الخامة
 000. 236.978 130.434 2 260.869  تركیز الشاي
 000. 11.380 6.264 3 18.791  تركیز النانو
   550. 28 15.411 تباین الخطأ

  35 446.976 الكلي
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    :إلي أن) 2(تشیر نتائج جدول 
بین نسب الخلط ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1

 .K/Sونوع الخامة لخیط اللحمة علي عمق اللون 
بین تركیز الشاي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2

  .K/Sعلي عمق اللون 
بین تركیز النانو ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  .K/Sي عمق اللون عل
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 4.423 + 2.459 X1 + 3.289 X2 + 0.645 X3  
R2= 0.96 

ومتغیرات البحث  K/Sوھو یمثل ارتباط طردي بین عمق اللون 
  .المختلفة

  K/Sا علي عمق اللون المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھ): 3(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

  نسبة الخلط
  ونوع الخامة

 3 3.32 14.77 كتان% 25قطن، % 75
 2 2.82 18.15 كتان% 50قطن، % 50
 1 2.81 19.68 كتان% 75قطن، % 25

 تركیزالشاى  
 

 3 2.85 14.37  كجم/مل 200
 2 1.82 17.27  كجم/مل 500
 1 2.34 20.95  كجم/مل 750

 تركیز النانو
 4 3.81 16.54 بدون نانو

 3 3.50 17.25 كجم/مل 200
 2 3.61 17.86 كجم/مل 300
 1 3.71 18.49 كجم/مل400

 
 K/Sمتوسطات متغیرات البحث في تأثیرھا علي خاصیة عمق اللون ) 3(شكل 

فروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة ولتحدید اتجاه ال         
للمقارنات ) أقل فرق معنوي( LSDقامت الدراسة بتطبیق اختبار 

  ).4(المتعددة، وذلك علي النحو المبین في جدول 

مة لخیط اللحمة  علي عمق للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخا) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 4(جدول 
  K/Sاللون 

  )1(كتان % 25قطن، % 75 
 14.77= م

  )2(كتان % 50قطن، % 50
 18.15= م

  )3(كتان % 75قطن، % 25
  19.68= م

 *4.91 *3.38  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *1.53   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 4(تائج التي یلخصھا الجدول نتبین من الن أنھ یوجد ھناك فروقا

بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي عمق اللون 
K/S  ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة وفق

% 25: كالتالي LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .كتان% 25قطن، % 75كتان، % 50قطن،  %50كتان، % 75قطن، 
حیث أن ألیاف الكتان محبة للماء تمتصھ وینتشر بھا سریعا، فھو        

 -أسماء سامي( یمتص الرطوبة بسرعة وبسھولة اكثر من القطن 
2007.(  

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )المتعددة، وذلك علي النحو المبین  للمقارنات) أقل فرق معنوي

  ).5(في جدول 

  K/Sللمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي عمق اللون ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 5(جدول 
= م) 1(كجم /مل 200 

14.37 
= م) 2(كجم /مل 500

17.27 
= م) 3(كجم  /مل 750

20.95 
 *6.57 *2.89  ) 1(كجم /مل 200
 *3.68   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 5(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ترتیب  K/Sبین تركیز الشاي في تأثیره علي عمق اللون 
 LSDتخدام اختبار تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باس

  .كجم/مل 200كجم، /مل 500كجم، /مل 750: كالتالي
فكلما زاد تركیز الشاي أدى إلى زیادة  عمق اللون وذلك لزیادة        

  .المادة الملونة
ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

LSD )ي النحو المبین للمقارنات المتعددة، وذلك عل) أقل فرق معنوي
  ).6(في جدول 

  K/Sللمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي عمق اللون ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 6(جدول 
  )1(بدون نانو  

 16.54= م 
  )2(كجم /مل 200
 17.25= م 

  )3(كجم /مل 300
 17.86= م 

  )4(كجم /مل 400
 18.49= م 

 *1.948 *1.317 0.705  )1(نانو بدون 
 *1.243 0.612   )2(كجم /مل 200
 0.631    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
لباحثة ویمكن ل K/Sدالة بین تركیز النانو في تأثیره علي عمق اللون أنھ یوجد ھناك فروقاً ) 6(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول          
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ترتیب تركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
LSD كجم، بدون نانو/مل 200كجم، /مل 300كجم، /مل 400: كالتالي.  

أي أن زیادة تركیز جسیمات الفضة النانومتریة أدى إلى زیادة عمق     

  .اللون
  تأثیر متغیرات البحث علي الثبات للضوء -ثانیاً 

  لتأثیر متغیرات البحث  علي الثبات للضوء) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في : )7(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 044. 2.704 549. 2 1.097  نسبة الخلط ونوع الخامة
 873. 137. 028. 2 056.  تركیز الشاي

 000. 16.556 3.359 3 10.076  كیز النانوتر
   203. 28 5.681 تباین الخطأ

  35 16.910 الكلي
  :إلي أن) 7(تشیر نتائج جدول 

بین نسب الخلط ) 0.05(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1
 .ونوع الخامة لخیط اللحمة علي الثبات للضوء

بات ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز الشاي علي الث .2
  .للضوء

بین تركیز النانو ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  .علي الثبات للضوء
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 4.167 + 0.208 X1 – 0.042 X2 + 0.361 X3 
R2= 0.66 

  .المختلفةمتغیرات البحث  وھو یمثل ارتباط طردي بین الثبات للضوء و

  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث  في تأثیرھا علي الثبات للضوء): 8(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات
 نسبة الخلط
 ونوع الخامة

 

 3 0.83 5.17 كتان% 25قطن، % 75
 2 0.69 5.46 كتان% 50قطن، % 50
 1 0.51 5.58 كتان% 75قطن، % 25

ز الشايتركی  
 1 0.72 5.46  كجم/مل 200
 2 0.71 5.38  كجم/مل 500
 2 0.71 5.38  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 3 0.43 4.50 بدون نانو
 1 0.44 5.78 كجم/مل 200
 2 0.53 5.56 كجم/مل 300
 1 0.44 5.78 كجم/مل400

ت ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قام
للمقارنات المتعددة، ) أقل فرق معنوي( LSDالدراسة بتطبیق اختبار 

  ).9(وذلك علي النحو المبین في جدول 

للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 9(جدول 
  الثبات للضوء

 
كتان % 25قطن، % 75

)1(  
 5.17= م

كتان % 50قطن، % 50
)2(  

 5.46= م

كتان % 75قطن، % 25
)3(  

  5.58= م
 *0.416 *0.291  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *0.125   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً ) 9(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  دالة  أنھ یوجد ھناك فروقا

بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي الثبات للضوء 
ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة وفق تأثیره 

قطن، % 25: كالتالي LSDفي ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  .كتان% 25قطن، % 75كتان، % 50قطن، % 50كتان، % 75
الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار ولتحدید اتجاه 

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین ) أقل فرق معنوي
  ).10(في جدول 

  للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي الثبات للضوء) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 10(جدول 
  )1(انو بدون ن 

 4.50= م 
  )2(كجم /مل 200
 5.78= م 

  )3(كجم /مل 300
 5.56= م 

  )4(كجم /مل 400
 5.78= م 

 *1.27 *1.05 *1.27  )1(بدون نانو 
 0.000 0.222   )2(كجم /مل 200
 0.222    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 10( نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول انھ یوجد ھناك فروقا

بین تركیز النانو في تأثیره علي الثبات للضوء ویمكن للباحثة ترتیب 
 LSDتركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

كجم، بدون /مل 300كجم، /مل 200كجم مع /مل 400بالتساوي : كالتالي
  .نانو
  )حامضي(الثبات للعرق تأثیر متغیرات البحث علي  -ثالثاً 

  )حامضي(لتأثیر متغیرات البحث  علي الثبات للعرق ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 11(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 288. 1.302 333. 2 667.  نسبة الخلط ونوع الخامة
 000. 15.953 4.083 2 8.167  تركیز الشاي
 293. 1.302 333. 3 1.000  تركیز النانو
   256. 28 7.167 تباین الخطأ

  35 17.000 الكلي
  :إلي أن) 11(تشیر نتائج جدول 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین نسب الخلط ونوع الخامة لخیط  .1
 .)حامضي(اللحمة علي الثبات للعرق 

بین تركیز الشاي علي ) 0.01(إحصائیا عند مستوي یوجد فرق دال  .2
  ).حامضي(الثبات للعرق 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز النانو علي الثبات للعرق  .3
  ).حامضي(

 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي
Y= 3.250 + 0.167 X1 – 0.458 X2 - 0.067 X3  
R2= 0.58 

متغیرات البحث  و) حامضي(طردي بین الثبات للعرق  وھو یمثل ارتباط
  .المختلفة
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  )حامضي(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث  في تأثیرھا علي الثبات للعرق ): 12(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط 
 ونوع الخامة

 3 0.65 2.33 كتان% 25قطن، % 75
 2 0.67 2.50 كتان% 50قطن، % 50
 1 0.78 2.67 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 1 0.72 3.17  كجم/مل 200
 3 0.29 2.08  كجم/مل 500
 2 0.45 2.25  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 2 0.53 2.44 بدون نانو
 1 0.97 2.78 كجم/مل 200
 2 0.73 2.44 كجم/مل 300
 3 0.50 2.33 كجم/مل400

للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في جدول ) أقل فرق معنوي( LSDولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
)13.(  

  )حامضي(للعرق للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي الثبات ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 13(جدول 
= م) 1(كجم /مل 200 

3.17 
= م) 2(كجم /مل 500

 2.25= م) 3(كجم  /مل 750 2.08
 *0.916 *1.08  ) 1(كجم /مل 200
 0.166   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 13(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) حامضي(تركیز الشاي في تأثیره علي الثبات للعرق بین 
ترتیب تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

LSD كجم/مل 500كجم، /مل 750كجم، /مل 200: كالتالي.  
  )قلوي(تأثیر متغیرات البحث علي الثبات للعرق  -رابعاً 

  )قلوي(لتأثیر متغیرات البحث علي الثبات للعرق ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nي في تحلیل التباین األحاد): 14(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 397. 955. 250. 2 500.  نسبة الخلط ونوع الخامة
 000. 11.773 3.083 2 6.167  تركیز الشاي
 428. 955. 250. 3 750.  تركیز النانو
   262. 28 7.333 تباین الخطأ

  35 14.750 الكلي
  :إلي أن) 14(تشیر نتائج جدول 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین نسب الخلط ونوع الخامة لخیط  .1
 .)قلوي(اللحمة علي الثبات للعرق 

بین تركیز الشاي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  ).قلوي(علي الثبات للعرق 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز النانو علي الثبات للعرق  .3

  ).قلوي(
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 3.167 + 0.125 X1 – 0.458 X2 - 0.033 X3 
R2= 0.50 

متغیرات البحث  و) قلوي(وھو یمثل ارتباط طردي بین الثبات للعرق 
  المختلفة

  )قلوي(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي الثبات للعرق ): 15(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
ونوع الخامة   

 2 0.65 2.33 كتان% 25قطن، % 75
 2 0.49 2.33 كتان% 50قطن، % 50
 1 0.79 2.58 كتان% 75قطن، % 25

كیز الشايتر  
 1 0.74 3.00  كجم/مل 200
 2 0.39 2.17  كجم/مل 500
 3 0.29 2.08  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 2 0.50 2.33 بدون نانو
 1 0.88 2.56 كجم/مل 200
 1 0.73 2.56 كجم/مل 300
 3 0.44 2.22 كجم/مل400

ار ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختب
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي

 ).16(جدول 

  )قلوي(للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي الثبات للعرق ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 16(جدول 
= م) 1(كجم /مل 200 

3.00 
= م) 2(كجم /مل 500

2.17 
= م) 3(كجم  /مل 750

2.08 
 *0.916 *0.83  ) 1(كجم /مل 200
 0.083   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 16(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) قلوي(بین تركیز الشاي في تأثیره علي الثبات للعرق 
ب تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار ترتی

LSD كجم/مل 750كجم، /مل 500كجم، /مل 200: كالتالي.  
ً - تأثیر متغیرات البحث علي الثبات لالحتكاك (جاف)  خامسا

  )جاف(حتكاك لتأثیر متغیرات البحث علي الثبات لال) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 17(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 749. 292. 028. 2 056.  نسبة الخلط ونوع الخامة
 000. 26.542 2.528 2 5.056  تركیز الشاي
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 000. 8.556 815. 3 2.444  تركیز النانو
   095. 28 2.667 تباین الخطأ

  35 10.222 الكلي
    :إلي أن) 17(تشیر نتائج جدول 

یوجد فرق دال إحصائیا بین نسب الخلط ونوع الخامة لخیط ال  .1
 .)جاف(اللحمة علي الثبات لالحتكاك 

بین تركیز الشاي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  ).جاف(علي الثبات لالحتكاك 

النانو  بین تركیز) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  ).جاف(علي الثبات لالحتكاك 
  :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 3.583 + 0.042 X1 – 0.417 X2 + 0.156 X3  
R2= 0.73  

متغیرات البحث  و) جاف(وھو یمثل ارتباط طردي بین الثبات لالحتكاك 
  .المختلفة

  )جاف(یة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي الثبات لالحتكاك المتوسطات واالنحرافات المعیار): 18(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
ونوع الخامة    

 2 0.72 3.17 كتان% 25قطن، % 75
 1 0.45 3.25 كتان% 50قطن، % 50
 1 0.45 3.25 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 1 0.45 3.75  كجم/مل 200
 2 0.43 3.00  كجم/مل 500
 3 0.29 2.92  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 3 0.44 2.78 بدون نانو
 1 0.53 3.44 كجم/مل 200
 2 0.50 3.33 كجم/مل 300
 2 0.50 3.33 كجم/مل400

  
ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

LSD )ت المتعددة، وذلك علي النحو المبین في للمقارنا) أقل فرق معنوي
  ).19(جدول 

  )جاف(للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي الثبات لالحتكاك ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 19(جدول 
 2.92= م) 3(كجم  /مل 750 3.00= م) 2(كجم /مل 500 3.75= م) 1(كجم /مل 200 

 *0.833 *0.750  ) 1(كجم /مل 200
 0.083   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 19(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) جاف(بین تركیز الشاي في تأثیره علي الثبات لالحتكاك 
ي ضوء المتوسطات باستخدام اختبار ترتیب تركیز الشاي وفق تأثیره ف

LSD كجم/مل 750كجم، /مل 500كجم، /مل 200: كالتالي.  

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق          
للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو ) أقل فرق معنوي( LSDاختبار 

  ).20(المبین في جدول 

  )جاف(للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي الثبات لالحتكاك ) أقل فرق معنوي( LSDتوسطات باستخدام اختبار الفروق بین الم) 20(جدول 
  )1(بدون نانو  

 2.78= م 
  )2(كجم /مل 200
 3.44= م 

  )3(كجم /مل 300
 3.33= م 

  )4(كجم /مل 400
 3.33= م 

 *0.555 *0.555 *0.666  )1(بدون نانو 
 0.111 0.111   )2(كجم /مل 200
 0.000    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 20(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) جاف(بین تركیز النانو في تأثیره علي الثبات لالحتكاك 
وسطات باستخدام اختبار ترتیب تركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المت

LSD كجم، /مل 400كجم مع /مل 300كجم، بالتساوي /مل 200: كالتالي

  .بدون نانو
 ً   )رطب(تأثیر متغیرات البحث علي الثبات لالحتكاك  - سادسا

  )رطب(لتأثیر متغیرات البحث علي الثبات لالحتكاك ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 21(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات صدر التباینم

 451. 818. 132. 2 264.  نسبة الخلط ونوع الخامة
 003. 7.409 1.194 2 2.389  تركیز الشاي
 347. 1.149 185. 3 556.  تركیز النانو
   161. 28 4.514 تباین الخطأ

  35 7.722 الكلي
    :إلي أن) 21(ئج جدول تشیر نتا

یوجد فرق دال إحصائیا بین نسب الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة ال  .1
 .)رطب(علي الثبات لالحتكاك 

بین تركیز الشاي علي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  ).رطب(الثبات لالحتكاك 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز النانو علي الثبات لالحتكاك  .3
  ).برط(

 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي
Y= 2.875 + 0.104 X1 + 0.081 X2 + 0.059 X3  
R2= 0.41  

ومتغیرات البحث ) رطب(وھو یمثل ارتباط طردي بین الثبات لالحتكاك 
 .المختلفة

  )رطب(لي الثبات لالحتكاك المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا ع): 22(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
ونوع الخامة   

 3 0.48 2.63 كتان% 25قطن، % 75
 2 0.40 2.71 كتان% 50قطن، % 50
 1 0.54 2.83 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 1 0.29 3.08  كجم/مل 200
 2 0.42 2.58  كجم/مل 500
 3 0.48 2.50  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 4 0.46 2.56 بدون نانو
 3 0.50 2.67 كجم/مل 200
 1 0.55 2.89 كجم/مل 300
 2 0.36 2.78 كجم/مل400
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ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )في  للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین) أقل فرق معنوي

  ).23(جدول 

 
  )رطب(للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي الثبات لالحتكاك ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 23(جدول 

 2.50= م) 3(كجم  /مل 750 2.58= م) 2(كجم /مل 500 3.08= م) 1(كجم /مل 200 
 *0.583 *0.500  )1(كجم /مل 200
 0.083   )2(جم ك/مل 500
    )3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 23(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) رطب(بین تركیز الشاي في تأثیره علي الثبات لالحتكاك 
ترتیب تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

LSD كجم/مل 750كجم، /مل 500كجم، /مل 200: كالتالي.  

 الشاى صبغة تركیز قل كلما ھأن یتضح )  23و 19 (ومن الجدولین 23
  .الرطب أو الجاف سواء لالحتكاك الثبات زاد كلما

 ً   تأثیر متغیرات البحث علي الثبات للغسیل -سابعا

 
  لتأثیر متغیرات البحث علي الثبات للغسیل) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 24(جدول 

 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 002. 7.511 1.021 2 2.042  نسبة الخلط ونوع الخامة

 155. 1.993 271. 2 542.  تركیز الشاي
 006. 5.178 704. 3 2.111  تركیز النانو

   136. 28 3.806 خطأتباین ال
  35 8.500 الكلي

    :إلي أن) 24(تشیر نتائج جدول 
بین نسب الخلط ونوع ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1

 .الخامة لخیط اللحمة علي الثبات للغسیل
  .ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز الشاي علي الثبات للغسیل .2
بین تركیز النانو علي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  .الثبات للغسیل
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 2.653 + 0.271 X1 – 0.042 X2 + 0.156 X3  
R2= 0.552 

  .المختلفةومتغیرات البحث وھو یمثل ارتباط طردي بین الثبات للغسیل 
 

  ة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي الثبات للغسیلالمتوسطات واالنحرافات المعیاری): 25(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط 
 ونوع الخامة

 3 0.39 3.17 كتان% 25قطن، % 75
 2 0.48 3.63 كتان% 50قطن، % 50
 1 0.45 3.71 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 2 0.50 3.46  كجم/مل 200
 1 0.49 3.67  كجم/مل 500
 3 0.48 3.38  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 2 0.53 3.44 بدون نانو
 3 0.36 3.22 كجم/مل 200
 2 0.53 3.44 كجم/مل 300
 1 0.33 3.89 كجم/مل400

  
للمقارنات المتعددة، وذلك علي ) نويأقل فرق مع( LSDولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

 ).26(النحو المبین في جدول 
  

للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي الثبات ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 26(جدول 
  للغسیل

  )1(كتان % 25قطن، % 75 
 3.17= م

  )2(كتان % 50، قطن% 50
 3.63= م

  )3(كتان % 75قطن، % 25
  3.71= م

 *0.541 *0.458  )1(كتان % 25قطن، % 75
 0.083   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 26(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي الثبات للغسیل بین نسبة الخلط ونو
ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة وفق تأثیره 

قطن، % 25: كالتالي LSDفي ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  .كتان% 25قطن، % 75كتان، % 50قطن، % 50كتان، % 75
قامت الدراسة بتطبیق اختبار  ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).27(جدول 

 
  للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي الثبات للغسیل) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 27(جدول 

  )1(بدون نانو  
 3.44= م 

  )2(كجم /مل 200
 3.22= م 

  )3(كجم /مل 300
 3.44= م 

  )4(كجم /مل 400
 3.89= م 

 *0.444 0.000 0.222  )1(بدون نانو 
 *0.666 0.222   )2(كجم /مل 200
 *0.444    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
 
ً دالة أنھ یوجد ھ) 27(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول   ناك فروقا

بین تركیز النانو في تأثیره علي الثبات للغسیل ویمكن للباحثة ترتیب 
 LSDتركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
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  .كجم/مل 200كجم مع بدون نانو، /مل 300كجم، بالتساوي /مل 400: كالتالي

  
  غیرات البحث في تأثیرھا علي خواص الثباتمتوسطات مت):4(شكل

  تأثیر متغیرات البحث علي زمن االمتصاص -ثامناً 
  لتأثیر متغیرات البحث علي زمن االمتصاص) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 28(جدول 

 عنویةمستوي الم "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 292.164 35.361 2 70.722  نسبة الخلط ونوع الخامة

 000. 56.000 6.778 2 13.556  تركیز الشاي
 000. 116.743 14.130 3 42.389  تركیز النانو
   121. 28 3.389 تباین الخطأ

  35 130.056 الكلي
      :إلي أن) 28(تشیر نتائج جدول 

بین نسب الخلط ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1
 .ونوع الخامة لخیط اللحمة علي زمن االمتصاص

بین تركیز الشاي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  .علي زمن االمتصاص

بین تركیز النانو ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  .علي زمن االمتصاص
 :  ليوجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التا

Y= 14.194 – 1.708 X1 – 0.750 X2 + 0.933 X3  
R2= 0.97 
  .وھو یمثل ارتباط عكسي بین زمن االمتصاص ومتغیرات البحث المختلفة

  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي زمن االمتصاص): 29(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

سبة الخلطن  

 ونوع الخامة

 3 1.24 13.42 كتان% 25قطن، % 75
 2 1.28 11.42 كتان% 50قطن، % 50
 1 1.49 10.00 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي

 3 1.72 12.33  كجم/مل 200
 2 1.91 11.67  كجم/مل 500
 1 1.99 10.83  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 1 1.92 9.89 بدون نانو
 2 1.27 11.61 كجم/مل 200
 3 1.62 12.11 كجم/مل 300
 4 1.75 12.83 كجم/مل400

  
  متوسطات متغیرات البحث في تأثیرھا علي خاصیة زمن االمتصاص) 5(شكل 

ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة        
للمقارنات ) أقل فرق معنوي( LSDقامت الدراسة بتطبیق اختبار 

  ).30(المتعددة، وذلك علي النحو المبین في جدول 

للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي زمن ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 30(جدول 
  االمتصاص

  )3(كتان % 75قطن، % 25  )2(كتان % 50ن، قط% 50  )1(كتان % 25قطن، % 75 
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  10.00= م 11.42= م 13.42= م
 *3.41 *2.00  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *1.41   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 30(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

وع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي زمن بین نسبة الخلط ون
االمتصاص ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة 

% 25: كالتالي LSDوفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  .كتان% 25قطن، % 75كتان، % 50قطن، % 50كتان، % 75قطن، 
قامت الدراسة بتطبیق اختبار ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي 

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).31(جدول 

 
  للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي زمن االمتصاص) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 31(جدول 

= م) 1(كجم /مل 200 
12.33 

= م) 2(كجم /مل 500
11.67 

= م) 3(كجم  /مل 750
10.83 

 *1.500 *0.666  ) 1(كجم /مل 200
 *0.833   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 31(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

مكن للباحثة ترتیب بین تركیز الشاي في تأثیره علي زمن االمتصاص وی
 LSDتركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  .كجم/مل 200كجم، /مل 500كجم، /مل 750: كالتالي

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي

  ).32(ل جدو

 
  للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو علي زمن االمتصاص) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 32(جدول 

  )1(بدون نانو  
 9.89= م 

  )2(كجم /مل 200
 11.61= م 

  )3(كجم /مل 300
 12.11= م 

  )4(كجم /مل 400
 12.83= م 

 *2.94 *2.22 *1.72  )1(بدون نانو 
 *1.22 0.500   )2(كجم /مل 200
 *0.722    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 32(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

بین تركیز النانو في تأثیره علي زمن االمتصاص ویمكن للباحثة ترتیب 
 LSDثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار تركیز النانو وفق تأ

  . كجم/مل 400كجم،/مل 300كجم،/مل 200بدون نانو، : كالتالي
فنجد بزیادة تركیز جزیئات الفضة النانونیة یزداد زمن           

وبالرغم ).  2016 -آیة محمد، ھیام دمرداش( االمتصاص وھذا یتفق مع 

الماء إال أن الھواء والعرق مازال  أن المعالجة تجعل األقمشة القطنیة ضد
 Eman). یمكنھما المرور خالل القماش ولھذا فھي مربحة

R.,Nashwa M.-2014)   
 ً   )كجم(تأثیر متغیرات البحث علي قوة الشد  -تاسعا

 
  )كجم(علي قوة الشد متغیرات البحث لتأثیر ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 33(جدول 

 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات ر التباینمصد
 000. 142.704 51.674 2 103.347  نسبة الخلط ونوع الخامة

 000. 58.934 21.340 2 42.681  تركیز الشاي
 000. 32.136 11.637 3 34.910  تركیز النانو
   362. 28 10.139 تباین الخطأ

  35 191.076 الكلي
      :إلي أن) 33(تشیر نتائج جدول 

بین نسب الخلط ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1
 ).كجم(ونوع الخامة لخیط اللحمة علي قوة الشد 

بین تركیز الشاي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  ).كجم(علي قوة الشد 

ز النانو بین تركی) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  ).كجم(علي قوة الشد 
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 35.347 + 2.063 X1 + 1.333 X2 + 0.872 X3  
R2= 0.94 

  .ومتغیرات البحث المختلفة) كجم(وھو یمثل ارتباط طردي بین قوة الشد 
  )كجم(البحث في تأثیرھا علي قوة الشد المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات ): 34(جدول 

 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
 ونوع الخامة

 3 1.21 42.13 كتان% 25قطن، % 75
 2 1.56 44.58 كتان% 50قطن، % 50
 1 2.02 46.25 كتان% 75قطن، % 25

 تركیزالشاى 
 

 3 1.68 43.00  كجم/مل 200
 2 2.17 44.29  كجم/مل 500
 1 2.44 45.67  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 4 2.20 43.11 بدون نانو
 3 2.15 43.83 كجم/مل 200
 2 2.19 44.56 كجم/مل 300
 1 2.29 45.78 كجم/مل400



270 Usage of Nanotechnology and Natural Dyes in the Printing of Cellulosic Clothing Fabrics 
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

 
  )كجم(متوسطات متغیرات البحث في تأثیرھا علي خاصیة قوة الشد ) 6(شكل 

تجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قامت ولتحدید ا
للمقارنات المتعددة، ) أقل فرق معنوي( LSDالدراسة بتطبیق اختبار 

 ).35(وذلك علي النحو المبین في جدول 

ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي قوة الشد للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 35(جدول 
  )كجم(

  )1(كتان % 25قطن، % 75 
 42.13= م

  )2(كتان % 50قطن، % 50
 44.58= م

  )3(كتان % 75قطن، % 25
  46.25= م

 *4.12 *2.45  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *1.66   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 35(بین من النتائج التي یلخصھا الجدول نت أنھ یوجد ھناك فروقا

بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي قوة الشد 
ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة وفق ) كجم(

% 25: كالتالي LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .كتان% 25قطن، % 75كتان، % 50قطن، % 50كتان، % 75قطن، 

فنجد بزیادة نسبة الكتان في خیط اللحمة تزداد قوة الشد حیث یتمیز 

رانیا ( الكتان بدرجة عالیة من المتانة تفوق متانة القطن وھذا یتفق مع 
  )2018 -محمد

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).36(جدول 

  )كجم(للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي قوة الشد ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 36(جدول 

= م) 1(كجم /مل 200 
43.00 

= م) 2(كجم /مل 500
44.29  

= م) 3( كجم /مل 750
45.67 

 *2.66 *1.29  )1(كجم /مل 200
 *1.37   )2(كجم /مل 500
    )3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 36(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ترتیب ) كجم(بین تركیز الشاي في تأثیره علي قوة الشد 
 LSDق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار تركیز الشاي وف

  .كجم/مل 200كجم، /مل 500كجم، /مل 750: كالتالي

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).37(جدول 

  )كجم(للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي قوة الشد ) أقل فرق معنوي( LSDمتوسطات باستخدام اختبار الفروق بین ال) 37(جدول 

  )1(بدون نانو  
 43.11= م 

  )2(كجم /مل 200
 43.83= م 

  )3(كجم /مل 300
 44.56= م 

  )4(كجم /مل 400
 45.78= م 

 *2.66 *1.44 *0.722  )1(بدون نانو 
 *1.94 0.722   )2(كجم /مل 200
 *1.22    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 37(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ترتیب ) كجم(بین تركیز النانو في تأثیره علي قوة الشد 
 LSDدام اختبار تركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخ

  . بدون نانو. كجم/مل 200كجم، /مل 300كجم، /مل 400: كالتالي
حیث أن  M.K., Mohamed H.,Afaf F.-2015)(ویتفق ذلك مع 

جسیمات النانو تزود األقمشة المعالجة بمتانة عالیة، وھذا ما أكدتھ 
(Eman R., Nashwa M.-2014)  فالمعالجة بجسیمات نانو الفضة

  . قة جدا تجعل القماش أكثر متانةیكون طبقة رقی
 ً   (%)تأثیر متغیرات البحث علي االستطالة  -عاشرا

  (%)علي االستطالة متغیرات البحث لتأثیر ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 38(جدول 
 ةمستوي المعنوی "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 000. 34.104 221.021 2 442.042  نسبة الخلط ونوع الخامة
 176. 1.852 12.001 2 24.002  تركیز الشاي
 491. 826. 5.354 3 16.061  تركیز النانو
   6.481 28 181.464 تباین الخطأ

  35 663.570 الكلي
  :إلي أن) 38(تشیر نتائج جدول 

ین نسب الخلط ب) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1
 (%).ونوع الخامة لخیط اللحمة علي االستطالة 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز الشاي علي االستطالة  .2
.(%)  

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین تركیز النانو علي االستطالة  .3

.(%)  
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 24.844 - 2.642 X1 + 1.00 X2 - 0.506 X3  
R2= 0.72 

  .ومتغیرات البحث المختلفة(%) وھو یمثل ارتباط طردي بین االستطالة 
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  (%)المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي االستطالة ): 39(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
ونوع الخامة   

 1 1.44 24.89 كتان% 25، قطن% 75
 3 3.83 16.39 كتان% 50قطن، % 50
 2 1.83 19.61 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 3 3.93 19.29  كجم/مل 200
 2 4.47 20.31  كجم/مل 500
 1 4.76 21.29  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 1 4.97 21.44 بدون نانو
 2 4.02 20.01 كجم/مل 200
 3 4.37 19.96 كجم/مل 300
 4 4.57 19.78  كجم/مل400

  
  (%)االستطالة متوسطات متغیرات البحث  في تأثیرھا علي خاصیة ) 7(شكل 

ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قامت 
ددة، للمقارنات المتع) أقل فرق معنوي( LSDالدراسة بتطبیق اختبار 

  ).40(وذلك علي النحو المبین في جدول 

  (%)للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي االستطالة  LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 40(جدول 

 
  )1(كتان % 25قطن، % 75

 24.89= م
  )2(كتان % 50قطن، % 50

 16.39= م
  )3(كتان % 75قطن، % 25

  19.61= م
 *5.28 *8.50  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *3.21   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 40(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي االستطالة 
ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة وفق ) (%

% 75: كالتالي LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .كتان% 50قطن، % 50كتان، % 75قطن، % 25كتان، % 25قطن، 

 ً   UPFتأثیر متغیرات البحث علي  -حادي عاشرا
  UPFعلي متغیرات البحث لتأثیر ) (N – Way ANOVAه اتجا Nتحلیل التباین األحادي في ): 41(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 001. 9.180 7722.294 2 15444.587  نسبة الخلط ونوع الخامة
 000. 83.381 70141.917 2 140283.834  تركیز الشاي
 027. 3.558 2993.064 3 8979.191  تركیز النانو
   841.219 28 23554.130 تباین الخطأ

  35 188261.742 الكلي
      :إلي أن) 41(تشیر نتائج جدول 

بین نسب الخلط ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1
 .UPFونوع الخامة لخیط اللحمة علي 

بین تركیز الشاي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  .UPFعلي 

بین تركیز النانو )  0.05(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  .UPFعلي 
 :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

Y= 45.106 – 24.529 X1 + 76.421 X2 + 13.760 X3  
R2= 0.87 

  .ومتغیرات البحث المختلفة  UPFوھو یمثل ارتباط طردي بین 

  UPFواالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي المتوسطات ): 42(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط 
 ونوع الخامة

 1 91.15 121.34 كتان% 25قطن، % 75
 2 54.80 85.61 كتان% 50قطن، % 50
 3 66.33 72.28 كتان% 75قطن، % 25

 تركیزالشاى 
 

 3 9.13 17.95  كجم/مل 200
 2 43.94 90.49  كجم/مل 500
 1 48.45 170.79  كجم/مل 750

 4 61.36 75.79 بدون نانو تركیز النانو
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 3 68.43 83.23 كجم/مل 200
 2 75.12 95.83 كجم/مل 300
 1 91.21 117.46  كجم/مل400

 

  
  UPFعلي خاصیة متوسطات متغیرات البحث في تأثیرھا ) 8(شكل 

ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قامت 
للمقارنات المتعددة، ) أقل فرق معنوي( LSDالدراسة بتطبیق اختبار 

 ).43(وذلك علي النحو المبین في جدول 

  UPFالمتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي للمقارنات ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 43(جدول 

 
  )1(كتان % 25قطن، % 75

 121.34= م
  )2(كتان % 50قطن، % 50

 85.61= م
  )3(كتان % 75قطن، % 25

  72.28= م
 *49.05 *35.73  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *13.32   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01ند مستوي دالة ع*
ً دالة ) 43(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن  UPFبین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي 
للباحثة ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة وفق تأثیره في 

% 25طن، ق% 75: كالتالي LSDضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  .كتان% 75قطن، % 25كتان،% 50قطن، % 50كتان، 
ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).44(جدول 

  UPFللمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي ) يأقل فرق معنو( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 44(جدول 

= م) 1(كجم /مل 200 
17.95 

= م) 2(كجم /مل 500
90.49  

= م) 3(كجم  /مل 750
170.79 

 *152.84 72.54  )1(كجم /مل 200
 *80.30   )2(كجم /مل 500
    )3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 44(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ترتیب تركیز  UPFبین تركیز الشاي في تأثیره علي 
: كالتالي LSDالشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  .كجم/مل 200كجم، /مل 500كجم، /مل 750
أي بزیادة تركیز صبغة الشاي االسود یزداد معامل الحمایة من االشعة 

حیث وجد ان األلوان الداكنة تعطي حمایة ، )  UPF( ق البنفسجیة فو

 -رشا عبدالرحمن.( أفضل من األشعة فوق البنفسجیة عن األلوان الفاتحة
2014 .(  

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار       
LSD )حو المبین في للمقارنات المتعددة، وذلك علي الن) أقل فرق معنوي
  ).45(جدول 

  UPFللمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 45(جدول 

  )1(بدون نانو  
 75.79= م 

  )2(كجم /مل 200
 83.23= م 

  )3(كجم /مل 300
 95.83= م 

  )4(كجم /مل 400
 117.46= م 

 *41.66 *20.04 *7.44  )1(بدون نانو 
 *34.22 *12.60   )2(كجم /مل 200
 *21.62    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 45(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ترتیب تركیز النانو  UPFبین تركیز النانو في تأثیره علي 
 400: كالتالي LSDق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار وف

  .بدون نانو. كجم/مل 200كجم، /مل 300كجم، /مل
  )A(تأثیر متغیرات البحث علي مقاومة المیكروبات  -ثان عشر

  )A(وبات علي مقاومة المیكرمتغیرات البحث لتأثیر ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 46(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
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 000. 12.934 23.250 2 46.500  نسبة الخلط ونوع الخامة
 000. 14.232 25.583 2 51.167  تركیز الشاي
 000. 583.179 1048.333 3 3145.000  تركیز النانو
   1.798 28 50.333 تباین الخطأ

  35 3293.000 الكلي
    :إلي أن) 46(تشیر نتائج جدول 

بین نسب الخلط ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1
 .)A(ونوع الخامة لخیط اللحمة علي مقاومة المیكروبات 

بین تركیز ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2
  ).A(الشاي علي مقاومة المیكروبات 

بین تركیز النانو ) 0.01(ائیا عند مستوي یوجد فرق دال إحص .3
  ).A(علي مقاومة المیكروبات 

  :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي
 Y= 6.333 + 1.375 X1 + 1.458 X2 + 6.733 X3  

R2= 0.98 
ومتغیرات البحث ) A(وھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة المیكروبات 

 .المختلفة

  )A(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي مقاومة المیكروبات ): 47(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
ونوع الخامة    

 3 9.08 14.92 كتان% 25قطن، % 75
 2 9.91 15.92 كتان% 50قطن، % 50
 1 10.70 17.67 كتان% 75قطن، % 25

 تركیزالشاي
 3 9.04 14.67  كجم/مل 200
 2 9.93 16.25  كجم/مل 500
 1 10.70 17.58  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 4 0.00 0.00 بدون نانو
 3 2.40 21.00 كجم/مل 200
 2 2.74 21.33 كجم/مل 300
 1 2.29 22.33 كجم/مل400

لخامة لخیط اللحمة ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع ا         
للمقارنات ) أقل فرق معنوي( LSDقامت الدراسة بتطبیق اختبار 

  ).48(المتعددة، وذلك علي النحو المبین في جدول 

مة للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي مقاو) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 48(جدول 
  )A(المیكروبات 

 
كتان % 25قطن، % 75

)1(  
 14.92= م

كتان % 50قطن، % 50
)2(  

 15.92= م

كتان % 75قطن، % 25
)3(  

  17.67= م
 *2.75 *1.00  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *1.75   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 48(الجدول  نتبین من النتائج التي یلخصھا أنھ یوجد ھناك فروقا

بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي مقاومة 
ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط ) A(المیكروبات 

: كالتالي LSDاللحمة وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
قطن، % 75كتان، % 50قطن، % 50كتان، % 75قطن، % 25

  .كتان% 25
ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).49(جدول 

  )A(ین تركیز الشاي علي مقاومة المیكروبات للمقارنات المتعددة ب) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 49(جدول 

  )1(كجم /مل 200 
 14.67= م 

  )2(كجم /مل 500
 16.25= م 

  )3(كجم  /مل 750
 17.58= م 

 *2.91 *1.58  ) 1(كجم /مل 200
 *1.33   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 49(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) A(بین تركیز الشاي في تأثیره علي مقاومة المیكروبات 
ترتیب تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

LSD كجم/مل 200كجم، /مل 500كجم، /مل 750: كالتالي.  

بتطبیق اختبار ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة 
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).50(جدول 

  )A(للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي مقاومة المیكروبات ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 50(جدول 

  )1(بدون نانو  
 0.00= م 

  )2(كجم /مل 200
 21.00= م 

  )3(كجم /مل 300
 21.33= م 

  )4(كجم /مل 400
 22.33= م 

 *22.33 *21.33 *21.00  )1(بدون نانو 
 *1.33 0.333   )2(كجم /مل 200
 *1.00    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
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ً دالة أنھ یوجد ھناك فر) 50(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  وقا
ویمكن للباحثة ) A(بین تركیز النانو في تأثیره علي مقاومة المیكروبات 

ترتیب تركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
LSD كجم، بدون نانو/مل 200كجم، /مل 300كجم، /مل 400: كالتالي.  

  )P(تأثیر متغیرات البحث علي مقاومة المیكروبات  -ثالث عشر
  )P(علي مقاومة المیكروبات متغیرات البحث لتأثیر ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 51(جدول 

 مستوي المعنویة "ف"قیمة  متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 001. 9.854 5.083 2 10.167  نسبة الخلط ونوع الخامة

 014. 5.008 2.583 2 5.167  تركیز الشاي
 000. 586.851 302.741 3 908.222  تركیز النانو
   516. 28 14.444 تباین الخطأ

  35 938.000 الكلي

    :إلي أن) 51(تشیر نتائج جدول 
بین نسب الخلط ونوع ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .1

 .)P(الخامة لخیط اللحمة علي مقاومة المیكروبات 
بین تركیز الشاي علي ) 0.01(ق دال إحصائیا عند مستوي یوجد فر .2

  ).P(مقاومة المیكروبات 
بین تركیز النانو علي ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  ).P(مقاومة المیكروبات 

  :  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي
Y= 2.611 + 0.542 X1 + 0.458 X2 + 3.711 X3  
R2= 0.95 

متغیرات البحث و) P(وھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة المیكروبات 
 .المختلفة

 
  )P(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي مقاومة المیكروبات ): 52(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط 
 ونوع الخامة

 2 5.087 8.333 كتان% 25قطن، % 75
 3 5.101 8.250 كتان% 50قطن، % 50
 1 5.696 9.417 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 3 5.078 8.167  كجم/مل 200
 2 5.362 8.750  كجم/مل 500
 1 5.501 9.083  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 4 0.000 0.000 بدون نانو
 3 1.167 10.889 كجم/مل 200
 2 1.118 11.667 كجم/لم 300
 1 1.054 12.111 كجم/مل400

ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قامت 
للمقارنات المتعددة، ) أقل فرق معنوي( LSDالدراسة بتطبیق اختبار 

  ).53(وذلك علي النحو المبین في جدول 

 
للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي مقاومة ) أقل فرق معنوي( LSDختبار الفروق بین المتوسطات باستخدام ا) 53(جدول 

  )P(المیكروبات 

 
  )1(كتان % 25قطن، % 75

 8.33= م
  )2(كتان % 50قطن، % 50

 8.25= م
  )3(كتان % 75قطن، % 25

  9.41= م
 *1.08 0.083  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *1.16   )2( كتان% 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 53(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي مقاومة 
ویمكن للباحثة  ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط ) P(المیكروبات 

: كالتالي LSDحمة وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار الل
قطن، % 50كتان، % 25قطن، % 75كتان، % 75قطن، % 25

  .كتان% 50
ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  .)54(جدول 

 
  )P(للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي مقاومة المیكروبات ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 54(جدول 

  )1(كجم /مل 200 
 8.167= م 

  )2(كجم /مل 500
 8.750= م 

  ) 3(كجم  /مل 750
 9.08= م

 *0.916 0.583  ) 1(كجم /مل 200
 0.33   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 54(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) P(بین تركیز الشاي في تأثیره علي مقاومة المیكروبات 
ترتیب تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

LSD كجم/مل 200كجم، /مل 500كجم، /مل 750: يكالتال.  

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).55(جدول 
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  )P(ات المتعددة بین تركیز النانو  علي مقاومة المیكروبات للمقارن) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 55(جدول 

  )1(بدون نانو  
 0.00= م 

  )2(كجم /مل 200
 10.88= م 

  )3(كجم /مل 300
 11.66= م 

  )4(كجم /مل 400
 12.11= م 

 *12.11 *11.66 *10.88  )1(بدون نانو 
 *1.22 *0.77   )2(كجم /مل 200
 0.444    )3(كجم /مل 300
     )4(جم ك/مل 400

  0.01دالة عند مستوي *
ً دالة ) 55(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا

ویمكن للباحثة ) P(بین تركیز النانو في تأثیره علي مقاومة المیكروبات 
ترتیب تركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

LSD كجم، بدون نانو/مل 200كجم، /مل 300كجم، /مل 400: كالتالي.  
  )S(تأثیر متغیرات البحث علي مقاومة المیكروبات  -رابع عشر

  )S(علي مقاومة المیكروبات متغیرات البحث لتأثیر ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): 56(جدول 
 مستوي المعنویة "ف"یمة ق متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 000. 15.167 9.028 2 18.056  نسبة الخلط ونوع الخامة
 025. 4.247 2.528 2 5.056  تركیز الشاي
 000. 443.396 263.926 3 791.778  تركیز النانو
   595. 28 16.667 تباین الخطأ

  35 831.556 الكلي

  :إلي أن) 56(تشیر نتائج جدول 
بین نسب الخلط ) 0.01(ا عند مستوي یوجد فرق دال إحصائی .1

 .)S(ونوع الخامة لخیط اللحمة علي مقاومة المیكروبات 
بین تركیز الشاي ) 0.05(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .2

  ).S(علي مقاومة المیكروبات 
بین تركیز النانو ) 0.01(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي  .3

  ).S(علي مقاومة المیكروبات 

  :  دلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التاليوجاءت معا
Y= 2.750 + 0.833 X1 + 0.375 X2 + 3.378 X3  
R2= 0.98 

ومتغیرات البحث ) S(وھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة المیكروبات 
  .المختلفة

  )S(كروبات المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات البحث في تأثیرھا علي مقاومة المی): 57(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط  المتغیرات

 نسبة الخلط
ونوع الخامة   

 3 4.52 7.42 كتان% 25قطن، % 75
 2 4.80 7.83 كتان% 50قطن، % 50
 1 5.52 9.08 كتان% 75قطن، % 25

 تركیز الشاي
 3 4.66 7.58  كجم/مل 200
 1 5.14 8.42  كجم/مل 500
 2 5.19 8.33  كجم/مل 750

 تركیز النانو

 4 0.00 0.00 بدون نانو
 3 1.51 10.56 كجم/مل 200
 2 1.12 10.67 كجم/مل 300
 1 1.20 11.22 كجم/مل400

ولتحدید اتجاه الفروق بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة قامت 
للمقارنات المتعددة، ) أقل فرق معنوي( LSDالدراسة بتطبیق اختبار 

  ).58(النحو المبین في جدول وذلك علي 

للمقارنات المتعددة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  علي مقاومة ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 58(جدول 
  )S(المیكروبات 

 
  )1(كتان % 25قطن، % 75

 7.42= م
  )2(كتان % 50قطن، % 50

 7.83= م
  )3(ان كت% 75قطن، % 25

  9.08= م
 *1.66 0.416  )1(كتان % 25قطن، % 75
 *1.25   )2(كتان % 50قطن، % 50
    )3(كتان % 75قطن، % 25

  0.01دالة عند مستوي *
أنھ یوجد ھناك فروقاً دالة ) 58(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول 

ة بین نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة في تأثیره علي مقاوم
ویمكن للباحثة ترتیب نسبة الخلط ونوع الخامة لخیط ) S(المیكروبات 

 LSDاللحمة وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
% 75كتان، % 50قطن، % 50كتان، % 75قطن، % 25: كالتالي
  .كتان% 25قطن، 

مما سبق یتضح أن بزیادة نسبة الكتان في خیط اللحمة تزداد مقاومة 

ات حیث تؤدي المیكروبات إلى تدھور ألیاف القطن وفقدان في المیكروب
عواطف بھیج، جیھان ( قوة الشد والمتانة وتقلل عمر ھذه األقمشة 

  ).  2016 -محمود
ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز الشاي قامت الدراسة بتطبیق اختبار 

LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین) أقل فرق معنوي 
  ).59(في جدول 

 
  )S(للمقارنات المتعددة بین تركیز الشاي علي مقاومة المیكروبات ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 59(جدول 

 8.33= م) 3(كجم  /مل 750 8.42= م) 2(كجم /مل 500 7.58= م) 1(كجم /مل 200 
 *0.750 *0.833  ) 1(كجم /مل 200
 0.08   ) 2(كجم /مل 500
    ) 3(كجم  /مل 750

  0.01دالة عند مستوي *
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ً دالة ) 59(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  أنھ یوجد ھناك فروقا
ویمكن للباحثة ) S(بین تركیز الشاي في تأثیره علي مقاومة المیكروبات 

ترتیب تركیز الشاي وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
LSD كجم/مل 200كجم، /مل 750كجم، /مل 500: كالتالي.  

ولتحدید اتجاه الفروق بین تركیز النانو قامت الدراسة بتطبیق اختبار 
LSD )للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبین في ) أقل فرق معنوي
  ).60(جدول 

  )S(للمقارنات المتعددة بین تركیز النانو  علي مقاومة المیكروبات  )أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) 60(جدول 

  )1(بدون نانو  
 0.00= م 

  )2(كجم /مل 200
 10.56= م 

  )3(كجم /مل 300
 10.67= م 

  )4(كجم /مل 400
 11.22= م 

 *11.22 *10.66 *10.55  )1(بدون نانو 
 0.666 0.111   )2(كجم /مل 200
 0.555    )3(كجم /مل 300
     )4(كجم /مل 400

     0.01دالة عند مستوي *
أنھ یوجد ھناك فروقاً دالة ) 60(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول 

ویمكن للباحثة ) S(بین تركیز النانو في تأثیره علي مقاومة المیكروبات 
ترتیب تركیز النانو وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

LSD كجم، بدون نانو/مل 200كجم، /مل 300كجم، /مل 400: كالتالي.  
مما سبق یتضح أنھ كلما زاد تركیز النانو أدى إلى مقاومة المیكروبات 
سواء البكتریا الموجبة أو السالبة أو الفطر ویرجع ذلك لصغر حجم 

الجزئ الذي یغطي مساحة أكبر للسطح المعالج وبالتالي تكون المعالجة 
، حیث تزداد فرصة جزیئات نانو )2015-البكري منال. ( أكثر فاعلیة

ھند ( الفضة باالتصال مع البكتریا والفطریات وتمنع نموھا وتكاثرھا 
 (Eman R., Nashwa M.-2014)، كما یتفق مع  )  2016 -سالم

حیث أن المعالجة بجسیمات نانو الفضة تجعل األقمشة القطنیة مقاومة 
  . ة لمختلف التطبیقاتللمیكروبات مما یجعل األقمشة مناسب

 
  متوسطات متغیرات البحث في تأثیرھا علي خواص مقاومة المیكروبات ) 9(شكل 

  یوضح نتائج تقییم الجودة  الختبارات األقمشة تحت البحث) 61(جدول 
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بنسبة الخلط ونوع الخامة لخیط )   77.05(ومعامل الجودة ) 1078.66(بمساحة مثالیة )  36: رقم(معامل الجودة الكلیة ألفضل العینات ) 10(شكل 

  )مكج/مل 400(، وتركیز النانو )كجم/مل 750(وتركیز الشاي ) كتان% 75قطن، % 25( اللحمة 

  
بنسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة ) 39.79(ومعامل الجودة ) 557.06(بمساحة مثالیة   )1: رقم(معامل الجودة الكلیة ألقل العینات ) 11(شكل 

  )بدون نانو(، وتركیز النانو )كجم/مل200(وتركیز الشاي ) كتان% 25قطن، % 75(
 خامس عشر:تقییم الجودة الكلیة لألقمشة المنتجة تحت البحث

تم عمل تقییم لجودة األقمشة المنتجة تحت البحث لمالئمتھا للغرض 
نسبة الخلط ونوع (الوظیفي، الختیار أنسب متغیرات البحث 

الخامة لخیط اللحمة، تركیز صبغة الشاي األسود ، تركیز جسیمات 
 Radar-Chartوذلك باستخدام أشكال الرادار ) الفضة النانومتریة

لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة لألقمشة المنتجة تحت متعدد المحاور 
، K/Sعمق اللون : البحث من خالل استخدام الخواص األتیة

، )قلوي(، الثبات للعرق )حامضي(الثبات للضوء، الثبات للعرق 
، الثبات )رطب(، الثبات لالحتكاك )جاف(الثبات لالحتكاك 

ة االستطالة ، نسب)كجم(، قوة الشد )ث(للغسیل، زمن االمتصاص 
(%) ،UPF مقاومة المیكروبات ،)A( مقاومة المیكروبات ،)P( ،

، وذلك بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص )S(مقاومة المیكروبات 
إلي قیم مقارنة، حیث أن القیمة المقارنة األكبر تكون األفضل مع 

، الثبات للضوء، الثبات للعرق K/Sخواص عمق اللون 
، )جاف(، الثبات لالحتكاك )قلوي( ، الثبات للعرق)حامضي(

، )كجم(، قوة الشد )ث(، الثبات للغسیل، )رطب(الثبات لالحتكاك 
، مقاومة )A(، مقاومة المیكروبات UPF، (%)نسبة االستطالة 

، القیمة المقارنة )S(، مقاومة المیكروبات )P(المیكروبات 
  .األصغر تكون األفضل مع خاصیة زمن االمتصاص

نستخلص ما )  11،  10(والشكلین الراداریین  ) 61(من الجدول 
  : یلي
( حقق القماش المنتج بنسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  .1

 750( ، وتركیز صبغة الشاي )كتان%  75قطن ، % 25
/ مل400( ، وتركیز جسیمات الفضة النانومتریة )كجم/ مل

( بمساحة مثالیة%) 77.05( اعلى معامل جودة ) كجم
1078.66 .(  

أعطى القماش المنتج  بنسبة الخلط ونوع الخامة لخیط اللحمة  .2
( ، وتركیز صبغــة الشــاي )كتان% 25قطن، % 75( 

، وبدون وجود جسمیات الفضـة النانومتریـة )كجم/ مل200

( بمساحة مثالیة  ) 39.79(  أقـــل معـامل جــودة 
557.06(.   

 : Recommendationsالتوصیات 
د .1 تخدام المزی ة  اس ة األقمش ي طباع ة ف بغات الطبیعی ن الص م

  . السلیلوزیة
ة  .2 یمات الفضة النانومتری زات الطباعة بجس االستفادة من ممی

 . في تحسین الخواص الوظیفیة ألقمشة المالبس السلیلوزیة
وفر  .3 ي ت س والت ة المالب ة بأقمش ات الخاص ام بالمعالج االھتم

جیة وق البنفس عة ف ن األش واء م دیھا س ة لمرت أو  الحمای
 . المیكروبات

ط  .4 ب خل تخدام نس ث باس ة للبح ة مماثل ات تجریبی إجراء دراس
 . وخامات أخرى

ى  .5 ائج المثل ق النت س بتطبی ة المالب ویر أقمش ى تط ل عل العم
ث  االت البح ین مج ربط ب ى ال ؤدي إل ا ی ة مم اث العلمی لألبح

  . العملي ومجاالت الصناعة المختلفة
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