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استخدام  لبیان مدى تأثیر ةندیجو ألقمشة الجینز باستخدام مواد آمنیھدف ھذا البحث الى إمكانیة إزالة صبغات اإل
األقمشة محل الدراسة، وتتضح أھمیة ھذا البحث في إمكانیة   على )مادة برمنجنات البوتاسیوم(مادة التجھیز 

تحسین الخواص الوظیفیة ألقمشة الجینز باستخدام أسلوب الطباعة باإلزالة لالرتقاء بمستوى جودة المنتج النھائي 
مردود بیئي، وقد تم انتاج اقمشة مناسبة لھذا الغرض بنمر مختلفة والحد من استھالك الموارد والطاقة لما لھا من 

خیوط السداء ثابتة لجمیع األقمشة المنتجة تحت البحث وھى قطن  خامةكل من خیوط السداء واللحمة، حیث كانت ل
باستخدام   16/1و 12/1و 8/1 ٪ بنمر مختلفة100واللحمة  قطن  16/1و 12/1و 8/1٪  ولكن بنمر مختلفة 100

ً )1/2مبرد (سم، باستخدام تركیب نسجي واحد ھو / حدفة  17 ، وتم تنفیذ األقمشة المنتجة تحت البحث طبقا
وذلك بعد إجراء التجھیزات األولیة على األقمشة المنتجة تحت البحث، ثم تمت   ،للمواصفات والمتغیرات المحددة

منجنات البوتاسیوم، بثالث تركیزات مختلفة خن صناعي مضاف إلیھ مادة برثطباعتھا بعجینة طباعة مكونة من م
درجة حرارة الغرفة، ثم إجراء عملیة غسیل للعینات بالماء المضاف إلیھ  على، وتم التجفیف )٪6٪، 4٪،  2(ھي 

تكسیر البرمنجنات، ثم أجریت بعض سھولة للمساعدة على ) مادة مساعدةك(صودیوم مادة میتا باي سلفیت 
ً باستخدام تحلیل التباین ثنائي االتجاه االختبارات المعملیة على  األقمشة المنتجة وتم تحلیل النتائج احصائیا

متعدد المحاور لیعبر عن   Radar Chartللحصول على معامالت االرتباط باإلضافة الى استخدام أسلوب الرادار 
المنتج بالتركیب النسجي  القماشن أالجودة الكلیة لألقمشة المنتجة تحت البحث وتوصل البحث الى معامل تقییم 
قطن ھو االفضل بالنسبة لجمیع خواص األداء المختلفة بعد  12/1قطن ونمرة لحمھ  16/1بنمرة سداء  1/2مبرد 

بینما أقل العینات المنتجة تحت  98.18٪ وذلك بمعامل جودة قدره 2المعالجة ببرمنجنات البوتاسیوم عند تركیز 
قطن بعد المعالجة ببرمنجنات  16/1قطن ونمرة لحمھ  12/1مرة سداء بن 1/2البحث بالتركیب النسجي مبرد 

  .86.29٪ وذلك بمعامل جودة قدره 6البوتاسیوم عند تركیز 

 برمنجانات البوناسیوم   
Potassium 
Permanganate 

 قماش الجینز
Denim Materials 

 الطباعة باإلزالة
Discharge Painting 

  

Paper received 17th October 2016,  accepted 28th December 2016 ,   published 15th of January 2017 
  

 :Introductionمقدمة 
تعتبر كفاءة االداء الوظیفي للمالبس من االمور الھامة لجمیع 
المنتجات الملبسیة حیث تعتبر مالبس الجینز من المالبس شائعة 

ا فئات ویستعملھ) بنطلونات وجونالت وفساتین(االستخدام من 
ً ) كبار السن والشباب واألطفال(مختلفة األعمار  حیث تستخدم صیفا

ً ألنھا من األقمشة العملیة واالقتصادیة المفضلة لدي الشباب  وشتاءا
ألنھا ترضي جمیع األذواق، لذا اكتسبت أقمشة الجینز شھرة عالمیة 
في عالم الموضات حیث أصبحت أحب الخامات لدي الشباب من 

تعددت الطرق التكنولوجیة في تجھیز اقمشة الجینز  الجنسین فقد
لذا ).كالغسیل بالحجر واالنزیم واللیزر والسنفرة والطباعة باإلزالة(

كان البد من اجراء لمسة جمالیة لھذه االقمشة حتى تنال رضاء 
المستھلك إلعطاء تنوع ومن ھنا كان اختیارنا ألسلوب الطباعة 

بس وذلك عن طریق استخدام مادة باإلزالة من أسالیب زخرفة المال
  . آمنھ

ھدفت  إلى التي ) 2006(اشارت دراسة میرال شبل، سھا حمدي
التعرف على أنواع التجھیزات النھائیة المختلفة ألقمشة الدنیم 
وأثرھا على بعض الخصائص الجمالیة واألدائیة للوصول إلى 

ي، أفضل تجھیز یسھم في إعطاء الراحة والمتانة والمظھر الجمال
وقد توصلت الدراسة إلى أن التجھیز باستخدام الحجارة حقق أعلى 
قیم لمعامل الجودة على اختالف األوزان المستخدمة في البحث، 
ً على  ً واضحا وأن التجھیزات المختلفة ألقمشة الدنیم لم یؤثر تأثیرا
ً على مظھریة الحیاكة،  انزالق الحیاكة وإنما كان تأثیرھا واضحا

اسة الحالیة من ھذه الدراسة في معرفة أنواع واستفادت الدر
التجھیزات المختلفة ألقمشة الدنیم وتأثیرھا على الخواص االدائیة 
والجمالیة لألقمشة المستخدمة، أما دراسة أمل عبد السمیع، رشا 

) 2008(دراسة أمل عبد السمیع، رشا الجوھري الجوھري، أما 
الجة الحیویة وتأثیرھا التي ھدفت إلى دراسة عملیة السنفرة والمع

على أقمشة الجینز القطنیة وكذلك تحدید أنسب الظروف إلجراء 
بحیث یمكن الحصول ) عملیة السنفرة، والمعالجة الحیویة(المعالجة 

على خواص أدائیة عالیة وتوصلت الدراسة الى الحصول على 
أفضل الخواص الوظیفیة لالستخدام النھائي للمالبس المنتجة من 

لجینز القطنیة والتي تتماشي مع تصمیمات المالبس الجاھزة أقمشة ا
وتم االستفادة من ھذه الدراسة في كیفیة تحسین مظھریة المالبس 

 دراسة عزیزة العقیليباستخدام المعالجة الحیویة والسنفرة، بینما 
ھدفت إلى دراسة تكنولوجیا إنتاج المالبس المصنعة من ) 2008(

وجیا تجھیز المالبس المصنعة من أقمشة أقمشة الجینز دراسة تكنول
الجینز باستخدام مواد صدیقة للبیئة، ودراسة خصائص أقمشة 
الجینز المستخدمة في إنتاج المالبس وكذلك أنواع مستلزمات 
اإلنتاج، كذلك  دراسة المعالجات الحیویة المستخدمة لمعالجة 
المالبس المصنعة من أقمشة الجینز لتحسن الخواص الطبیعیة 
ً دراسة العالقة  والمیكانیكیة والمستلزمات المستخدمة بھا، وأیضا
بین عملیات المعالجة ومدى تأثیرھا على المالبس المصنعة من 
أقمشة الجینز لتحسن ومستلزمات المستخدمة بھا،  وإمكانیة 
الوصول ألفضل الخواص لالستخدام النھائي بعد التجھیز والمعالجة 

ن أقمشة الجینز، تحدید أنسب الظروف الحیویة للمالبس المصنعة م
إلجراء المعالجة باإلنزیم للمالبس المصنعة من اقمشة الجینز بحیث 
یمكن الحصول على خواص أدائیة عالیة، وقد توصلت الدراسة الى 
ً مع سمك األقمشة، وكذلك  ً طردیا أن تركیز اإلنزیم یتناسب تناسبا

ً مع تغیر تنا) السوست(تتناسب قوة شد حیاكات الحابكات  ً عكسیا سبا
ظروف المعالجة وھذا التغیر یعمل على تقلیل قوة حیاكة الحابكة، 
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وأن أفضل األزرار المعدنیة، كما یفضل إجراء مرحلة إزالة النشا 
دراسة المعالجات الحیویة المس . لألقمشة قبل إجراء عملیة الحیاكة

ینز وتم االستفادة منھا في تحسین الخواص الوظیفیة ألقمشة الج
سامیة دمحم دمحم "ودراسة باستخدام المعالجة الحیویة، أوضحت 

تھدف الى التعرف على تأثیر استخدام التجھیز ) 2008(الطوبشي 
على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ألقمشة الدنیم ومعرفة )الغسیل(

نوع التجھیز المستخدم في عملیة التجھیز لتحسین خواص االقمشة 
توصلت الدراسة الى استخدم انواع مختلفة من المستخدمة بالبحث و

االنزیمات یحسن من خواص أقمشة الدنیم وتم االستفادة من ھذه 
اقمشة الدنیم ) غسیل(الدراسة في معرفي ثالث طرق مختلفة لتجھیز

واتضح ان أفضل ) الحجر فقط –الحجر واالنزیم -االنزیمات(
ھدفت ) 2009(دراسة أمیر حامد الشقنقیري، تجھیز باإلنزیمات، 

إلى تجھیز مالبس الجینز بتأثیر الشوارب ـ تقطیع ـ تنسیل ـ رش 
وإمكانیة استخدام ) غسیل باألنزیم والحجر والتدبیس) إزالة الصبغة(

بعض ھذه الطرق بإمكانیات مختلفة للحصول على مجموعة من 
األشكال الجمالیة والمظھریة من خالل العمل الترابطي بین 

یات الفنیة البتكار تصمیمات جدیدة، وكذلك إعداد الكیمیائیة والتقن
برنامج تطبیقي لتنظیم مراحل العمل داخل قسم التجھیز النھائي 

بمصانع المالبس الجاھزة، وتوصلت الى تطویر أحد ) المغسلة(
األسالیب التبعة في التجھیز داخل المصانع وھو أسلوب الرش في 

بما یدعم جودة عمل طباعة بإزالة لبعض األشكال والزخارف 
ً، أیضا إعداد برنامج لتنظیم مراحل  ً وجمالیا المنتج النھائي فنیا
تجھیز بعض المالبس المصنعة من األقمشة القطنیة في صورة 
تتماشى مع طبیعة العمل داخل مصانع التجھیز النھائي، وتم 
االستفادة من ھذه الدراسة في إیجاد فرص عمل جدیدة لخریجي 

زلي للعمل داخل مصانع التجھیز النھائي للمالبس كلیة االقتصاد المن
بحیث یكون لدیھم القدرة على استخدام البرنامج المقترح في ابتكار 
وتصمیم األشكال الجمالیة لتنفیذھا على مالبس الجینز بما یساھم في 
دعم جودة المنتج النھائي من الناحیة الفنیة والجمالیة، وأكدت 

ھدفت إلى ) 2009(السمیع، دراسة رشا الجوھري، أمل عبد 
تحدید فاعلیة استخدام إزالة الصبغات لتجمیل المالبس ومكمالتھا 
بما یخدم الصناعات الصغیرة والمتوسطة لخدمة طلبة كلیة التربیة 

دراسة إمكانیة االستفادة من  وكذلك النوعیة قسم االقتصاد المنزلي
أقمشة أسلوب إزالة الصبغات في إنتاج المالبس ومكمالتھا من 

الجینز وتوصلت الدراسة الى الحصول على تأثیرات زخرفیة 
بأسلوب ازالة الصبغات وتطبیقھ في تجمیل المالبس وتحقیق رؤیة 

راسة \متطورة لخدمة الصناعات الصغیرة وتم االستفادة من ھذه الد
في معرفة اسلوب االزالة المستخدم حیث استخدمت اإلزالة بالكلور 

والطبیعیة والمیكانیكیة للخامة مما یضعفھا  الذى یؤثر على الخواص
) 2009(دراسة نشوى السید   ویقلل من عمرھا االستھالكي، أما

التي ھدفت الى دراسة خصائص أقمشة الدنیم المستخدمة في إنتاج 
مالبس الجینز والتعرف على بعض أسالیب التجھیز النھائي 

ك دراسة تأثیر والتقنیات الحدیثة المستخدمة في تجھیز الجینز وكذل
أنواع التجھیز النھائي على الخواص الوظیفیة والجمالیة للوصول 
إلى أفضل تجھیز یساھم في إعطاء المتانة والمظھر الجمالي مع 
رفع القیمة الجمالیة لمالبس الجینز، وقد توصلت الدراسة إلى وجود 
عالقة بین أسلوب التجھیز النھائي للمنتج وبین كل من مقاومة 

للتمزق وبین نسبة االنكماش لألقمشة وبین نسبة الرطوبة  األقمشة
المكتسبة لألقمشة وكذلك سمك األقمشة ونفاذیة الھواء لألقمشة، 
وكذلك ان عینات القماش قطني ومخلوط أعطت أفضل خواص 
میكانیكیة ھي المجھزة باإلنزیم یلیھا العینات المجھزة بالحجارة 

ً المجھزة باللیزر، وتم االست فادة من ھذه الدراسة في معرفة وأخیرا
تأثیر أسلوب التجھیز النھائي على بعض الخواص الجمالیة 

دراسة إیمان عبد اللطیف والوظیفیة للمنتج الملبسي، وأكدت  
ھدفت الى اختیار تقنیات جدیدة للطباعة الیدویة وللتطریز ) 2010(

الیدوي واآللي على مالبس الفتاة المصنوعة من أقمشة الجینز 

لربط بین التقنیات المختلفة للطباعة والتطریز لرفع القیمة الفنیة وا
لمالبس الفتاة المصنعة من الجینز في مرحلة المراھقة، وتوصلت 
الدراسة الى أن تقنیة الطباعة والتطریز من أفضل التقنیات 
المستخدمة، وتم تنفیذھا على مجموعة مالبس للفتاة في مرحلة 

بنطلون  -عباءة(من أقمشة الجینز وھي المراھقة المتوسطة مصنعة 
، وتم االستفادة من ھذه الدراسة في إنتاج مالبس )جیلیھ -جونلة -

للفتاة من أقمشة الجینز تتسم بالطابع المصري والشخصیة المستقلة 
المتمیزة عن الشعوب األوروبیة في إطار األصالة والمعاصرة، 

الى ھدفت ) 2010(دراسة معروف أحمد معروف، وأشارت 
- االنزیمات(معرفة تأثیر اختالف طرق الغسیل المختلفة للجینز 

لمعرفة أفضلھا وما تعطیھ من ) الحجر فقط –الحجر واالنزیم 
وتوصلت الدراسة . خواص مرغوب فیھا للمالبس لدى المستھلك

الى أن عملیات غسیل الجینز من أھم العملیات التصنیعیة النھائیة 
وتم االستفادة من ھذه الدراسة . المبیعاتالتي تؤثر في المنتج ونسبة 

في أن طرق الغسیل المختلفة للمالبس الجینز تؤثر على خواص 
االداء الوظیفي لھا، وأشارت دراسة توفیق مصطفي توفیق، 

التي كان ھدفھا  إلى  التوصل ألفضل خامة طباعیة ) 2012(
تناسب  ألیاف البولي استر الداكنة اللون للوصول ألفضل جودة 
ممكنة للمنتج المطبوع، كذلك الوصول ألفضل وأنسب درجة 
حرارة وأنسب زمن لتثبیت الطبعات الفاتحة على أقمشة البولي 
استر الداكنة، التوصل ألفضل نقاء لوني ممكن عند الطباعة ألقمشة 
البولي استرا لداكنة بألوان فاتحة وخاصة اللون األبیض، رفع جودة 

ئمة الوظیفیة للمنتج الملبسي، تقلیل المنتج النھائي لتحقیق المال
التكلفة الكلیة لطباعة القطعة بما لھ من جدوى اقتصادیة بشكل 
ً رفع كفاءة األداء في المطابع الیدویة ذات العدد القلیل  واضح، أیضا
من العمال وإمكانیة إنتاج مطبوعات عالیة الجودة بأقل المراحل، 

طباعیة الملونة في وتوصلت النتائج إلى أن أفضل الخامات ال
االنفجار، وقیاس المتانة، االحتكاك الجاف، (مجموع االختبارات 

االحتكاك الرطب، ثبات اللون للغسیل، العرق الحامضي والقلوي، 
كان خامة الدیسبرسول یلیھا خامة ) وثبات اللون للضوء

ً خامة التیتانیوم الطباعیة، وتم  البالستیزول الطباعیة، وأخیرا
في تحدید أفضل الخامات الطباعیة  ن ھذه الدراسةاالستفادة م

الملونة التي تصلح  لألقمشة الصناعیة الداكنة للوصول إلى أفضل 
 Nashwaجودة للمنتج النھائي للتطبیق في الصناعة، بینما دراسة 

Mostafa &Eman Rafat   )2015 ( تھدف ھذه الدراسة الى
بیعیة والمیكانیكیة تأثیر عملیة الغسیل باإلنزیم على الخواص الط

ألقمشة الدنیم على خواص وصالت الحیاكة حیث اختارت وزنین 
مختلفین من اقمشة الدنیم المطاطي وتم حیاكتھا بالغرزة المغلقة ثم 
معالجتھم باستخدام انزیم حمضي مضاف الیھ مادة السلیكون كمادة 
منعمة وبعد اجراء االختبارات المعملیة وجد ان االقمشة المعالجة 
اعطت نتائج افضل من الغیر معالجة وتم االستفادة من ھذه الدراسة 

 .في ان االنزیم یحسن من خواص وصالت الحیاكة ألقمشة الدنیم
ة ) sohier Mahmoud  )2016وذكرت أن میدان الطباعة الیدوی

دأ  ى مب ي عل كل أساس د بش ي تعتم ة الت ادین التطبیقی ن المی د م یع
رق واألس دد الط ث تتع ب حی ة التجری ا بتقنی ل منھ ز ك الیب وتتمی

ل  ق ك ث یحق ا حی تخدمة فیھ ات واألدوات المس ً للخام ا ة وفق خاص
  .أسلوب مطبوعات فنیة مبتكرة تختلف في إبداعاتھا عن األخرى

ى  ون عل ع الل ة لوض باغة، طریق ل الص ا مث ة مثلھ ر الطباع وتعتب
ع  وین جمی ن تل دال م ً فب ا ة تمام ق مختلف ات التطبی ن تقنی القماش ولك

ي ال ط ف ق فق ة یطب ون الطباع ان ل باغة، ف ي الص و ف ا ھ اش كم قم
دد میم مح ذ تص اش لتنفی ن القم ددة م احات مح ان . مس الي ف وبالت

  .الطباعة تسمى غالبا بالصباغة الموضعیة
ولي،  راھیم مت دة إب رت ماج ا ذك ة ) 2003(كم ة الیدوی أن  الطباع

د أس ً تتمیز بالسھولة في األداء وقلة التكالیف كما أنھا تع زا لوبا متمی
ي  س الفن ة الح ى تنمی ل عل ذا تعم كیلیة ول ھ التش ي إمكانات ً ف ومنفردا
والتذوق الجمالي، وللطباعة الیدویة أسالیب أدائیة تتعامل مع وسائط 
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ة   ك والشاش ب والبانی تیل والقوال ة كاالس ور مختلف ي ص ة ف لونی
ى  الحراریة وغیرھا من األسالیب الطباعیة تھدف إلى نقل اللون عل

ذه ا ف ھ رى وتختل زاء دون األخ ض أج ي بع اعي ف طح الطب لس
ارس  ً ألسلوب وطریقة التنفیذ والمھارة اإلبداعیة للمم التأثیرات تبعا
ة  ادل القیم ي تتب ة الت میمات التكراری ة للتص یاغة اإلبداعی والص

ار ة واش ر المطبوع اطق غی ع المن كیلیة م -Ihab Elالتش
sayed,2011)   (ل الى خواص القابلیة للحیا ز قب ة ألقمشة الجین ك

ت ) amylase(وبعد التجھیز بأنزیم  ة وأثب ز معین عند ظروف تجھی
  . ان المعالجات المائیة المختلفة تؤثر على خواص االدائیة لألقمشة

  :ومن أھم تقنیات الطباعة الیدویة
            الرسم المباشر على القماش 
            تقنیة الطباعة المباشرة 
 باإلزالة                   تقنیة الطباعة  
                 تقنیة الطباعة بالمناعة 
        تقنیة الطباعة باألستنسل 
        تقنیة الطباعة بالقوالب الیدویة  
 تقنیة الطباعة بالشاشة الحراریة  

  : Discharge Paintingالطباعة باإلزالة 
ً بصبغات خاصة ع  عند الطباعة باإلزالة تصبغ الخامات أوال ثم یطب

واد  ى م وي عل ون یحت ات بمعج ك الخلفی ى تل ك عل د ذل میم بع التص
ل  ذا التفاع ة وھ ودة بالخلفی بغة الموج ع الص ل م ة تتفاع كیمیائی
ھ  بوغ ویحل محل ان المص ي المك ون ف یض الل ل أو یب المزدوج یزی
ي  احات لك زل المس د تن ابق وق ان الس ي المك ھ ف وب فی اللون المرغ

  .تظل بیضاء
الحصول على األلوان الفاتحة أو البیضاء فوق  ومن ممیزاتھا

خلفیات مصبوغة بصبغات متوسطة أو عمیقة الدرجة بدون مشاكل 
مطابقة التصمیم للخلفیة، وھذه التقنیة تالئم إنتاج ماكینات الشاشة 

ھدى عبد الرحمن عبد (الدائریة وكذلك االسطوانات المحفورة 
ألسلوب إذا كانت الوحدة ، ویلجأ الطباع عادة لھذا ا)2000الھادي، 

التصمیمیة صغیرة ومنفصلة أو متباعدة یصعب معھا طباعة 
  ).2000عبد العزیز أحمد،(األرضیة باألسلوب المباشر 
ا ائن أنھ ذه  ومن خواص العج ت ھ وء وتثب ذة للض ر منف ة وغی معتم

یص  ات التحم ق عملی ن طری اش ع ى القم ع عل ائن وترتف العج
س العادی واة المالب تخدام مك ة باس ي حال ي ف عر وھ ف الش ة أو مجف

دقائق ویالحظ  4: 3م لمدة 5 140م ـ 5 130رطبة في درجة حرارة 
ً ودرجة النفاذ للعجائن  ً یتناسب طردیا أن العجائن ترتفع مكونة سمكا
زء  اع الج زداد ارتف ث ی ة حی ة المختلف بكات الطباعی الل الش خ

  .طباعیةالمطبوع بزیادة تركیز العجائن النافذة خالل الشبكات ال
ب  ارزة یج ة الب ائن الطباع ى عج ت إل وان البیجمن افة أل د إض وعن
ي  ً، وف دا ائن جی بغات بالعج زج الص انس وتمت ً حتى تتج خلطھا جیدا
د  ون واح س بل ارزة لطباعة ملم حالة استخدام العجائن الطباعیة الب
ي  زة ف وان مرك رك األل ً وت دا األلوان جی ائن ب ط العج دم خل ن ع یمك

ي أجزاء أخرى بعض أجزاء من الع ة ف وقي (جائن ومخفف اجر ش ھ
اطر،  ارزة ) 2007خ ة الب ائن الطباع ي عج در ف ة البن ادة كمی وزی

ا  ھا للحرارة كم د تعرض ائن بع یؤدي إلى خلق تجاعید مفرطة للعج
 ً ا اع أساس ن االرتف ا م الزم ال یمكنھ ن ال ر م در أكث ة البن ة كمی أن قل

  ).2005راندا نادي سلیمان، (
ان احم ارت  حن اوي واش ى) 2006(د طنط تثمار  إل ة اس دراس

دة  ات جدی ي مطبوع ة ف ات البحری ن الكائن ارات م ات لمخت جمالی
ة ة باإلزال ة الطباع یدات بطریق اء الس دة ألزی ة الواح ز . للقطع رك

ان،  تلھام الفن در الس ة كمص ات البحری ات الكائن ى جمالی ث عل البح
ة المعا ال الفنی ن األعم ارات م ل لمخت ى تحلی افة إل رة باإلض ص

ر  س والعناص رض لألس م ع ة، ت ات البحری ى الكائن دة عل المعتم
وجات  م دراسة طباعة المنس ا ت یدات، كم البنائیة لتصمیم أزیاء الس
یدات  اء الس ال أزی ي مج ة ف ور الموض ى تط افة إل ة بإض والموض

ھ  ة وإمكانات لوب الطباعة باإلزال اقش أس رن العشرین، ون خالل الق
تفادة من درجات التشكیلیة، وتم االس ة بت ًدائی تحداث طرق ا ي اس ا ف ھ

ة  ى االقمش ر عل م المباش تخدمت الرس ا اس ث انھ ة حی ة مختلف لونی
لوب  ین اس ھ وب دمج بین زال وال دة واالخت تخدام االكس ة باس القطنی

ة ة التقلیدی ة باإلزال ة ، .الطباع حت دراس  hebaو أوض
mohammed el-sayed )2008(  اد ذه الدراسة لالبتع دف ھ تھ

واد  عن المواد الكیمیائیة الضارة في الطباعة باإلزالة لیحل محلھا م
زیم  ل ان ة مث دیقة للبیئ ا وص باغة ) Laccase(امنھ بیئی م ص ث ت حی

ى  روف المثل ق الظ م تحقی طة وت بغات النش ة بالص ة القطنی االقمش
زیم،  طة االن طة بواس لعملیة التجھیز وبعدھا تم ازالة الصبغات النش

ذه الدر ن ھ تفادة م م االس بغات وت ھ الص ة ازال ة كیفی ي معرف ة ف اس
اإلنزیم،  طة ب ة  النش ا دراس  )Mohamed mosaad  )2011أم

دیق  ة وص واد آمن تخدام م و اس ذه الدراسة ھ ن ھ الھدف الرئیسي م
للبیئة  في عملیة الطباعة باإلزالة بدال من المواد الكیمیائیة الخطرة 

ة ة الطبیعی باغة االقمش م ص رة وت زیم او الخمی ل االن بغات  مث بص
زیم طة ان بغات بواس و ) Laccase( طبیعیة ثم تمت اإلزالة للص وھ

ادة امن ة  ةم ة باإلزال ة الطباع ي معرف ا ف تفادة منھ م االس ً، وت ا بیئی
ة  واد الكیمیائی ن الم دال م ا ب ة بیئی رة األمن زیم او الخمی طة االن بواس

 .الضارة
  :التركیب النسجي ألقمشة الجینز

رة یستخدم النسیج المبرد في أق وة كبی ز بق ھ یتمی ث أن مشة الجینز حی
ة  ل عالی ة تحم دمرداش، (ودرج ب ال اطف مح ز ) 2006ع وتتمی

ر  ة غی وط اللحم ون خی ا تك دائھا األزرق بینم ز بس ة الجین أقمش
مصبوغة فتظھر خیوط السداء الزرقاء على وجھ المسنوج في حین 

  .تختفي خیوط اللحمة في ظھره
باغ ھولة ص ن بس ة القط ز خام ا تتمی بغات كم ات الص ذلك ثب تھا وك

وان  ة ذات أل وط وأقمش اج خی ھل إنت ن الس ل م ا یجع ا مم دة بھ الجی
دیجو  بغات األن طة ص داء بواس وط الس باغة خی تم ص ددة وی متع

Indigoid – Dyes  یج ر النس ون، ویعتب اء الل ز بزھ ي تتمی الت
ز  ة الجین تخدم بأقمش ي المس جي األساس ب النس و التركی ردي ھ المب

ریھام (السداء ذو اللون األزرق على وجھ القماش  حیث یظھر ثلثي
  ).2006فخري الشافعي، 
  :Statement of the problemمشكلة البحث 

بما ان الجینز أصبح منذ عدة سنوات اللباس األكثر شعبیة حول 
العالم، وتغیرت النظرة إلیھ من لباس شبابي إلى لباس شعبي وعملي 

ً لإل قبال الشدید على خامات الجینز یستعملھ الكبار والصغار، فنظرا
لكونھا مصنوعة من القطن، كان البد إجراء لمسة جمالیة لھذه 
ً على الخامة النسیجیة، لذا اھتمت الدراسة  األقمشة بمواد أقل ضررا
 ٌ باستخدام تقنیة الطباعة باإلزالة باستخدام برمنجات البوتاسیوم بدال

ً لما لھ  من تأثیر ضار على من الكلور الشائع االستخدام حالیا
  :التساؤالت التالیةمشكلة البحث في تتمثل الخامة، لذلك 

ھل توجد فروق بین التركیزات المختلفة لمادة برمنجات  -1
 موضعالبوتاسیوم على خواص األداء الوظیفي لألقمشة 

 البحث؟
ھل توجد فروق بین األقمشة المختلفة على خواص األداء  -2

 شة بعد الطباعة باإلزالة؟ الوظیفي لألقم
 :Objectivesھدف البحث 

أنسب تركیز لمادة برمنجانات  یھدف ھذا البحث الى تحدید
البوتاسیوم على خواص األداء الوظیفي لألقمشة المنتجة 

أنسب نوع قماش یسعى الى التعرف على  ما ك .تحت البحث
  .یحقق أفضل خواص لألقمشة المنتجة تحت البحث

  : Significance of studyأھمیة البحث 
حسین الخواص الوظیفیة ألقمشة الجینز باستخدام أسلوب الطباعة ت
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باإلزالة لالرتقاء بمستوى جودة المنتج النھائي والحد من استھالك 
  .الموارد والطاقة لما لھا من مردود بیئي

  : Hypothesis فروض الدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تركیز مادة المعالجة  -1

 .قمشة المنتجة تحت البحثوالخواص الوظیفیة لأل
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین اختالف نمر الخیوط،  -2

  .والخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة تحت البحث
  :حدود البحث

ة  أوزان مختلف ز ب اش جین یوم  –قم ات بوتاس ادة برمنج تخن  –م م

  ). مادة مساعدة(مادة صودیوم میتا باي سلفیت  –صناعي 
  : Methodologyالبحث  منھجیة

والمنھج التحلیلي ) التطبیقي(یعتمد ھذا البحث على المنھج التجریبي 
  .لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث

  :Experimental Procedureاالجراءات التطبیقیة 
تم إنتاج ثالثة أنواع من أقمشة الجینز تحت البحث بشركة برنتكس 

فات الموضحة بالمواص. شر من رمضاناألقمشة الجینز بالع
  ).1(بالجدول رقم 

  مواصفات األقمشة المستخدمة) 1(جدول 
  التركیب النسجي  سم / عدد الحدفات  نمرة اللحمة   عدد السداء   نمرة السداء   رقم العینة

  مبرد 1/2  17  قطن 1/8  5040  قطن 1/8  1
  مبرد 1/2  17  قطن 1/16  5070  قطن1/12  2
  مبرد 1/2  17  قطن 1/12  6700  قطن 1/16  3

  
  :تجھیز األقمشة تحت البحث

تم تجھیز األقمشة المنتجة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسیج 
بالمحلة الكبرى، وذلك باستخدام مادة برمنجانات البوتاسیوم 

وتمت المعالجة باستخدام اسلوب ) ٪6٪،4٪،2(بتركیزات مختلفة 
  .الطباعة باإلزالة باستخدام شابلونة مفتوحة

  : مة في التجھیزالمواد المستخد
 مادة برمنجانات البوتاسیوم إلزالة صبغات االندیجو. 

Potassium permanganate (Oxidizing agent),  
  مادة مساعدة لسھولة ازالة (مادة صودیوم میتا باى سلفیت

 Sodium bisulfite (Reducing ).برمنجانات البوتاسیوم
agent), Acetic Acid (Conc), Special 
Thickener, Soap (Polyglycolether, Nonionic). 

 خن صناعيثم.  

معالجة األقمشة بمادة برمنجانات البوتاسیوم إلزالة صبغات 
  :االندیجو

عینات بدون معالجة، 3(عینة من قماش الجینز  12تم استخدام عدد 
ثم تم عمل عجینة ) عینات لكل تركیز 3عینات معالجة بواقع  9

ف الیھ مادة برمنجانات طباعة مكونة من متخن صناعي مضا
ً على حدة ، حیث تم تخفیف البوتاسیوم بالتركیزات المحددة كال

على القوام المناسب للطباعة ثم أضیف الیھ  للحصولالمتخن بالماء 

، %4،%2( مادة برمنجانات البوتاسیوم بالتركیزات المختلفة
حتى یتم تجانس البرمنجنات  sterur ثم تم خفقھا في جھاز%) 6و

متخن الصناعي للحصول على عجینة بقوام یصلح لعملیة مع ال
تمت الطباعة باستخدام شابلونة مفتوحة، وأخرى مقلمة ، الطباعة

إلبراز الشكل الجمالي لعملیة االزالة، ثم تمت عملیة التجفیف على 
درجة حرارة الغرفة، وبعدھا تم إجراء عملیة الغسیل للعینات بالماء 

بتركیز ) مادة مساعدة(یتا باي سلفیت المضاف الیھ صودیوم مادة م
كلما زاد تركیز ٪ للمساعدة على تكسیر البرمنجانات، ، و10

   .البرمنجانات زاد الوقت المستخدم إلزالتھا
  ملحوظة

 تم استخدام مادة برمنجانات البوتاسیوم مع الجینات الصودیوم مع
عجینة البجمنت المضاف الیھا كیروسین ومرة اخرى من غیر 

ولكنھا حلت بعد عملیة تحضیر العجینة بخمس دقائق لذا  سینالكیرو
 ،ً لذا استخدام متخن صناعي فقط مع مادة لم تنجح الفكرة اقتصادیا

  .البرمنجانات ونجحت الفكرة وتم التطبیق
  :المعالجة اإلحصائیة

  (L.S.D )أقل فرق معنوي . حساب المتوسطات  .1
 Two-Way ANOVAتحلیل التباین ثنائي االتجاه   .2

تركیز ماده المعالجة، نمر خیوط (للمقارنة بین المتغیرات 
  (Murry, 1975).) السداء واللحمة للخامات المستخدمة

     
  الشكل الجمالي لعینات الجینز الطباعة باإلزالة باستخدام شابلونة مقلمة) 1(شكل 

  : االختبارات التي تم إجراؤھا على األقمشة تحت البحث
إجراء بعض االختبارات المعملیة على األقمشة المنتجة تحت تم 

البحث وذلك لتحدید تأثیر مادة البرمنجانات بتركیزاتھا المختلفة 
وكذلك نمر خیوط األقمشة محل الدراسة على الخواص الوظیفیة 

شركة مصر للغزل (لألقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بـمعامل 
القومي للبحوث، وتضمنت ھذه  والنسیج بالمحلة الكبرى، والمركز

وزن المتر المربع، قوة الشد (االختبارات الخواص اآلتیة 
  ).واالستطالة، مقاومة التآكل باالحتكاك، الصالبة

 : Resultsالنتائج 
أثیر عوامل الدراسة على الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة ت

  تحت البحث
ین اإلح ع الفرض م وض أثیر ت الیینلقیاس ھذا الت ائیین الت : األول: ص

ة  ادة المعالج ز م ین تركی ائیة ب ة احص روق ذات دالل د ف توج
اني ث، الث ت البح ة تح ة المنتج ة لألقمش واص الوظیفی د : والخ توج

تخدمة  ات المس تالف الخام ین اخ ائیة ب ھ احص روق ذات دالل ف
  .والخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة تحت البحث
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ین بتح ذین الفرض اه وتم اختبار ھ ائي االتج این ثن ل التب  TOW(لی
WAY ANOVA ( ة الي معنوی روق وبالت ة الف ار معنوی الختب

ة  واص الوظیفی ى الخ ز عل ة والتركی وع الخام ن ن ل م أثیر لك الت
لألقمشة المنتجة، ثم تم استخدام المقارنات المتعددة بطرقة أقل فرق 

ً ) L.S.D(معنوي  أثیرا ر ت ى لتحدید الخامة وكذلك التركیز األكث عل
  .الخواص الوظیفة لألقمشة المنتجة

  )جم(اختبار وزن المتر المربع 

  تحلیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على وزن المتر المربع): 2(جدول 
  مستوى المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 0.01 389.673 19353.028 2 38706.056  نمر خیوط الخامات
 0.01 17.315 859.963 3 2579.889  التركیزات

    49.665 30 1489.944  الخطأ
    35 42775.89  الكلى

      
من خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه یتضح أنھ ) 2(من جدول 

لقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على وزن المتر 
) ف(قیمة  بلغتویة الفروق االحصائیة حیث المربع تأكدت معن

، وكذلك 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  389.67المحسوبة 

بینما باختبار معنویة الفروق اإلحصائیة ألثر التركیز على وزن 
المتر المربع تأكدت معنویة الفروق االحصائیة حیث بلغت قیمة 

  . 0.01یة وھي معنویة عند مستوى معنو 17.315المحسوبة ) ف(

    وزن المتر المربع على  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 3(جدول 
  نوع الخامة

  التركیز
  )3(نمر خیوط الخامة   ) 2(نمر خیوط الخامة   )1(نمر خیوط الخامة 

 380.67a 313.00a 338.33a بدون معالجة
2٪ 380.33a 301.67b 324.67b 
4٪ 377.00b 300.67bc 317.67c 
6٪ 374.00b 288.33c 299.00d 

L.S.d 2.07 5.81 5.49 
Mean  378.00a 300.92c 319.92b 
L.S.d 5.64 

  
بحصر الفروق المعنویة للتركیزات  یتضح أنھ) 3(من جدول   

على وزن المتر المربع من القماش باستخدام طریقة أقل فرق 
لنمر خیوط الخامة األولى تبین وجود فروق معنویة   l.s.D معنوي

٪ بینما لم یوجد فرق معنوى 6٪وتركیز 4٪وكل من 2 التركیزبین 
ً بین تركیز  ٪ ، وبحصر الفروق المعنویة في 6٪ وتركیز 4احصائیا

التركیزات على وزن المتر المربع من القماش باستخدام طریقة أقل 
الخامة الثانیة تبین وجود فروق  لنمر خیوط  l.s.Dفرق معنوي 

٪ وكذلك وجود فروق معنویة 6٪ وتركیز 2معنویة بین التركیز 
ً 6٪ وتركیز 4بین التركیز  ٪ بینما لم یوجد فرق معنوي احصائیا
٪، وبحصر الفروق المعنویة في 4٪ وتركیز 2بین تركیز 

التركیزات على وزن المتر المربع من القماش باستخدام طریقة أقل 
لنمر خیوط الخامة الثالثة تبین وجود فروق   l.s.Dمعنوي  فرق

وذلك . ٪ 6٪ وتركیز 4٪وكل من تركیز 2معنویة بین التركیز 
یرجع الى تأثیر ماده المعالجة على الخامة حیث انھا تعمل على 
ازالة صبغات االندیجو من على سطح الخامة و بالتالى تتسبب في 

لمتر المربع ویتضح ذلك فى تأكل بسیط لسطح الخامة فیقل وزن ا

یقل بنسبة بسیطة عن العینات %2التركیزات المختلفة فنجد تركیز 
الغیر معالجة بینما كلما زاد تركیز مادة البرمنجانات قل وزن المتر 
المربع ویتبین من ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص الوظیفیة 

-Heba mohammed elلألقمشة المنتجة وھذا یتفق مع 
sayed 2008 كما اتضح ایضا من نفس الجدول بالمقارنة بین ،

 ً ـتأثیر نمر خیوط الخامات المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا
ثم  378بمتوسط ) 1( بین الخامات الثالثة كانت لصالح الخامة

أي  300.92بمتوسط ) 2(ثم الخامة  319.92بمتوسط ) 3(الخامة 
الخواص الوظیفة لألقمشة المنتجة أن الخامة لھا تأـثیر معنوي على 

ویرجع ذلك الى زیادة سمك نمرة خیط السداء واللحمة للخامة 
االولى یلیھا الخامة الثالثة ثم الثانیة مما یوكد على تأثیر نمر خیوط 

حیث توجد عالقة طردیة بین نمر  الخامات على وزن المتر المربع
سامیة الطوبشى (الخامات ووزن المتر المربع وھذا یتفق مع دراسة 

2008(  
  )كجم(اختبار قوة الشد في اتجاه السداء 

  .تحلیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاه السداء): 4(جدول 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 0.01 42.282 1025.028 2 2050.056  نمر خیوط الخامات
 0.01 24.965 605.213 3 1815.639  التركیزات

    24.243 30 727.278  الخطأ
    35 4592.973  الكلى

       
من خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه یتضح أنھ ) 4(من جدول 

لقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على قوة الشد في 
نویة الفروق االحصائیة حیث بلغت قیمة اتجاه السداء تأكدت مع

 0.01وھى معنویة عند مستوى معنویة 42.282المحسوبة ) ف(

على قوة الشد  التركیزبینما باختبار معنویة الفروق اإلحصائیة ألثر 
في اتجاه السداء تأكدت معنویة الفروق االحصائیة حیث بلغت قیمة 

  . 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  24.965المحسوبة ) ف(
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على  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 5(جدول 
  .قوة الشد في اتجاه السداء

  نوع الخامة
  

  التركیز

  سداء
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 115.33a 101.33a 106.00a معالجةبدون 
2٪ 111.33b 90.33b 100.67b 
4٪ 106.00c 81.33c 98.67b 
6٪ 92.33d 79.00c 93.33c 

L.S.d 3.82 7.71 4.22 
Mean 106.25a 88.00c 99.67b 
L.S.d 3.94 

  
بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 5(من جدول 

باستخدام طریقة أقل فرق معنوي  على قوة الشد في اتجاه السداء
l.s.D   لنمر خیوط الخامة األولى تبین وجود فروق معنویة بین

٪ ، أما بحصر الفروق المعنویة 6٪ وتركیز 4٪وكل من 2التركیز 
في التركیزات على قوة الشد في اتجاه السداء باستخدام طریقة أقل 

فروق  لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین وجود  l.s.Dفرق معنوي 
٪ بینما لم یوجد فرق 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2معنویة بین التركیز 

ً بین تركیز  ٪، وبحصر الفروق 6٪ وتركیز 4معنوي احصائیا
المعنویة في التركیزات قوة الشد في اتجاه السداء باستخدام طریقة 

لنمر خیوط الخامة الثالثة تبین وجود فروق   l.s.Dأقل فرق معنوي 
٪ بینما لم یوجد فرق معنوي 6٪و وتركیز 2یز معنویة بین الترك

ً بین تركیز  ٪، و یرجع ذلك الى تأثیر تركیز 4٪ وتركیز 2احصائیا
ماده المعالجة على الخامة حیث انھا تتسبب في تأكل بسیط لسطح 
الخامة فتقل قوة الشد ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة فنجد 

ر معالجة بینما كلما یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغی%2تركیز 
زاد تركیز مادة البرمنجانات قلت قوة الشد في اتجاه السداء ویتبین 
من ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص الوظیفیة لألقمشة 

، كما (Mohamed mosaad 2011)المنتجة وھذا یتفق مع 
اتضح ایضا من نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط 

ً بین الخامات الخامات المستخدم ة وجود فروق معنویة إحصائیا
) 3(ثم الخامة  106.25بمتوسط ) 1(الثالثة كانت لصالح الخامة

أي أن الخامة لھا تأـثیر  88بمتوسط ) 2(ثم الخامة  99.67بمتوسط 
معنوي على الخواص الوظیفة لألقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى 

ولى یلیھا الخامة زیادة سمك نمرة خیط السداء واللحمة للخامة اال
الثالثة ثم الخامة الثانیة مما یوكد على تأثیر نمر خیوط الخامات على 

معروف أحمد (وھذا یتفق مع دراسة قوة الشد في اتجاه السداء 
2010(  

  .تحلیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاه اللحمة): 6(جدول 
درجات   مجموع المربعات  باینمصدر الت

  الحریة
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات

  0.01 27.090 430.083 2 860.167  نمر خیوط الخامات
  0.01 29.847 473.852 3 1421.556  التركیزات

    15.876 30 476.278  الخطأ
     35 2758.001  الكلى

        
اه من خالل تحلیل التباین ثنائي االتجیتضح أنھ ) 6(من جدول 

لقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على قوة الشد في 
اتجاه اللحمة تأكدت معنویة الفروق االحصائیة حیث بلغت قیمة 

، 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  27.090المحسوبة ) ف(

بینما باختبار معنویة الفروق اإلحصائیة ألثر التركیز على قوة الشد 
أكدت معنویة الفروق االحصائیة حیث بلغت قیمة في اتجاه اللحمة ت

  ، 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  29.847 المحسوبة) ف(

وقوة  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 7(جدول 
  الشد في اتجاه اللحمة

  نوع الخامة
  التركیز

 لحمة
  )3(نمر خیوط خامة   )2(نمر خیوط خامة   )1(وط خامة نمر خی

 90.67a 77.33a 80.67a بدون معالجة
2٪ 89.33a 77.00a 79.00a 
4٪ 84.00b 69.00b 76.00b 
6٪ 71.00c 66.00b 64.00c 

L.S.d 4.69 6.49 2.94 
Mean 83.75a 72.33b 74.92b 
L.S.d 3.19 

 
عنویة في التركیزات بحصر الفروق الم یتضح أنھ) 7(من جدول 

على قوة الشد في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
l.s.D   لنمر خیوط الخامة األولى تبین وجود فروق معنویة بین

٪ ، أما بحصر الفروق المعنویة 6٪وتركیز 4٪وكل من 2التركیز 
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في التركیزات على قوة الشد في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل 
لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین وجود فروق   l.s.Dعنوي فرق م

٪ بینما لم یوجد فرق 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2معنویة بین التركیز 
ً بین تركیز  الفروق  وبحصر٪، 6٪ وتركیز 4معنوي احصائیا

المعنویة في التركیزات قوة الشد في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة 
الخامة الثالثة تبین وجود فروق لنمر خیوط   l.s.Dأقل فرق معنوي 

٪ ، و یرجع 6٪ وتركیز 4٪وكالمن تركیز 2معنویة بین التركیز 
ذلك الى تأثیر تركیز ماده المعالجة على الخامة حیث انھا تعمل على 
تأكل بسیط لسطح الخامة فتقل قوة الشد ویتضح ذلك في التركیزات 

الغیر  یقل بنسبة بسیطة عن العینات%2المختلفة فنجد تركیز 
معالجة بینما كلما زاد تركیز مادة البرمنجانات قلت قوة الشد في 
اتجاه السداء ویتبین من ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص 

 Mohamed)الوظیفیة لألقمشة المنتجة وھذا یتفق مع 
mosaad 2011) كما اتضح ایضا من نفس الجدول بالمقارنة ،

ستخدمة وجود فروق معنویة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات الم
ً بین الخامات الثالثة كانت لصالح الخامة بمتوسط ) 1(إحصائیا

بمتوسط ) 2(ثم الخامة  74.92بمتوسط ) 3(ثم الخامة  83.75
أي أن الخامة لھا تأـثیر معنوي على الخواص الوظیفة  72.33

لألقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى زیادة سمك نمرة خیط السداء 
خامة االولى یلیھا الخامة الثالثة ثم الخامة الثانیة مما یوكد واللحمة لل

وھذا على تأثیر نمر خیوط الخامات على قوة الشد فى اتجاه اللحمة 
  ).(Nashwa Mostafa 2015یتفق مع دراسة 

  ):٪(اختبار االستطالة في اتجاھي السداء واللحمة 

  تأثیر عوامل الدراسة على االستطالة في اتجاھي السداء  تحلیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة): 8(جدول 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 0.644 446. 810. 2 1.620  نمر خیوط الخأمات
 0.061 2.741 4.974 3 14.923  التركیزات

    1.815 30 54.444  الخطأ
    35 70.987  الكلى

     

خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه یتضح أنھ من ) 8( من جدول
لقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على نسبة 

فروق إحصائیة،  توجداالستطالة في اتجاه السداء، تأكدت أنھ ال 
معنویة، غیر وھي 0.446.المحسوبة نحو) ف(حیث بلغت قیمة 

التركیز على نسبة  رألثبینما باختبار معنویة الفروق االحصائیة 
االستطالة في اتجاه السداء، تأكدت معنویة الفروق االحصائیة ال 

المحسوبة نحو    ) ف(حیث بلغت قیمة  احصائیةتوجد فروق 
  .معنویة وھي غیر 2.741

  ة االستطالة في اتجاه السداءونسبأقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة  LSDمتعددة باستخدام اختبار مقارنات ) 9(جدول 
  نوع الخامة

  التركیز
  سداء

  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 
 10.83a 8.83a 8.67a بدون معالجة

2٪ 8.00a 9.50a 9.50a 
4٪ 9.00a 9.00a 9.17a 
6٪ 6.20b 8.50a 8.50a 

L.S.d 2.84 1.65 1.86 
Mean 8.51a 8.96a 8.96a 
L.S.d 1.08 

     

بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 9(من جدول  
على نسبة االستطالة في اتجاه السداء باستخدام طریقة أقل فرق 

لنمر خیوط الخامة األولى تبین عدم وجود فروق   l.s.Dمعنوي 
٪ بینما توجد فروق معنویة بین 4٪ والتركیز 2معنویة بین التركیز 

٪ ، أما بحصر 4٪ والتركیز 2ل من التركیز٪  وك6التركیز 
الفروق المعنویة في التركیزات على نسبة االستطالة في اتجاه 

لنمر خیوط الخامة   l.s.Dالسداء باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
٪ 4٪ وتركیز2الثانیة تبین  عدم وجود فروق معنویة بین التركیز 

یزات قوة الشد في ٪ ، وبحصر الفروق المعنویة في الترك6وتركیز 
لنمر خیوط   l.s.D معنوياتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق 

ً بین التركیز  ٪ 2الخامة الثالثة تبین عدم وجود فروق معنویة أیضا
و یرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده . ٪، 6٪ وتركیز 4وتركیز

المعالجة على الخامة حیث انھا تعمل على تأكل بسیط لسطح الخامة 
قوة الشد ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة فنجد تركیز  فتقل

یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغیر معالجة بینما كلما زاد 2%
تركیز مادة البرمنجانات قلت قوة الشد في اتجاه السداء ویتبین من 
ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة 

، كما اتضح (Mohamed mosaad 2011)وھذا یتفق مع 
ایضا من نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات 
ً بین الخامات الثالثة كانت  المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا

 319.92بمتوسط ) 3(ثم الخامة  378بمتوسط ) 1(لصالح الخامة 
أي أن الخامة لھا تأـثیر معنوي  300.92بمتوسط ) 2(ثم الخامة 

الخواص الوظیفة لألقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى زیادة سمك  على
نمرة خیط السداء واللحمة للخامة االولى یلیھا الخامة الثالثة ثم 
الخامة الثانیة مما یوكد على تأثیر نمر خیوط الخامات على قوة الشد 

 Nashwa Mostafa(وھذا یتفق مع دراسة في اتجاه اللحمة 
2015) .(  

  لیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على االستطالة في اتجاھي اللحمةتح): 10(جدول 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 018. 4.643 4.215 2 8.431  نمر خیوط الخامات
 181. 1.734 1.574 3 4.722  التركیزات

   0.908 30 27.236  الخطأ
     35 40.389  الكلى
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خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه یتضح أنھ من ) 10(من جدول 
لقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على نسبة 
االستطالة في اتجاه اللحمة، تأكدت انھ ال توجد فروق احصائیة 

معنویة، غیر وھي 4.643 المحسوبة نحو) ف(حیث بلغت قیمة 

باختبار معنویة الفروق االحصائیة ألثر التركیز على نسبة  بینما
االستطالة في اتجاه اللحمة، تأكدت انھ ال توجد فروق احصائیة 

  .معنویةغیر  وھي 1.734المحسوبة نحو ) ف(حیث بلغت قیمة 
  

ة المختلفة أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراس LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 11(جدول 
  ونسبة االستطالة في اتجاه اللحمة

  نوع الخامة
  التركیز

  لحمة
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 5.50b 6.83ab 7.50a بدون معالجة
2٪ 5.83b 6.00b 7.83a 
4٪ 6.83ab 7.17ab 8.00a 
6٪ 8.00a 6.67ab 7.17a 

L.S.d 2.19 1.15 1.22 
Mean 6.54b 6.67b 7.63a 
L.S.d 0.76 

  
یتضح أنھ بحصر الفروق المعنویة في التركیزات ) 11(من جدول 

على نسبة االستطالة في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق 
خیوط الخامة األولى تبین عدم وجود فروق  لنمر L.S.Dمعنوي 

بینما توجد فروق معنویة  ،٪4والتركیز  ٪2معنویة بین التركیز 
٪ ، أما بحصر الفروق المعنویة في 2التركیزو٪ 6بین التركیز 

باستخدام طریقة  التركیزات على نسبة االستطالة في اتجاه اللحمة
لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین وجود  L.S.Dأقل فرق معنوي 

 ،٪6٪ وتركیز 4تركیزكل من ٪ و2فروق معنویة بین التركیز 
٪ ، وبحصر 6وتركیز ٪ 4ز بینما ال یوجد فرق معنوي بین تركی

في اتجاه اللحمة  نسبة االستطالةالفروق المعنویة في التركیزات 
لنمر خیوط الخامة   L.S.Dباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 

٪ 4٪ وتركیز2الثالثة تبین عدم وجود فروق معنویة بین التركیز 
،  ویرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده المعالجة على ٪6وتركیز 

حیث أنھا تعمل على ارتخاء وتآكل بسیط لفتل الخامة فتقل  الخامة

٪ 2نسبة االستطالة ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة فنجد تركیز
یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغیر معالجة بینما كلما زاد تركیز 
مادة البرمنجنات قلت نسبة االستطالة في اتجاه اللحمة ویتبین من 

ثیر على الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة ذلك أن التركیز لھ تأ
ً (Mohamed Mosaad, 2011)وھذا یتفق مع  ، كما اتضح أیضا

من نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات 
ً بین الخامات الثالثة كانت  المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا

، ثم 6.67بمتوسط ) 2(ثم الخامة  7.63بمتوسط ) 3(لصالح الخامة 
أي أن الخامة لھا تأـثیر معنوي على  6.54بمتوسط ) 1(الخامة 

الخواص الوظیفة لألقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى كلما زاد سمك 
نمرة خیط السداء واللحمة للخامة تقل نسبة االستطالة مما یؤكد على 
تأثیر نمر خیوط الخامات على نسبة االستطالة في اتجاه اللحمة 

  ).Heba Mohammed, 2008(دراسة  وھذا یتفق مع
  ).عدد اللفات(اختبار التآكل باالحتكاك 

  تحلیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على التآكل باالحتكاك): 12(جدول 
  مستوى المعنویة   "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 01. 18.001 81.028 2 162.056  نمر خیوط الخامة 
 01. 26.616 119.806 3 359.417  التركیزات

   4.501 30 135.040  الخطأ
    35 656.513  الكلى

  
خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه لقیاس یتضح أنھ ) 12(من جدول 

 التآكل باالحتكاكمعنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على 
معنویة الفروق اإلحصائیة، حیث بلغت قیمة ، أنھ تأكدت للقماش

، 0.01وھي معنویة عند مستوى  18.001و المحسوبة نحو) ف(

اختبار  علىبینما باختبار معنویة الفروق االحصائیة ألثر التركیز 
التآكل باالحتكاك، تأكدت معنویة الفروق االحصائیة حیث بلغت 

مستوى  معنویة عند وھي 26.616المحسوبة نحو    ) ف(قیمة 
0.01.  

  
  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 13(جدول 

  للقماش على التآكل باالحتكاك
  نمر خیوط الخامة

  التركیز
  )3(نمر خیوط الخامة   )2(نمر خیوط الخامة   )1(نمر خیوط الخامة 

 31.67a 32.00a 27.00a بدون معالجة
2٪ 30.00a 24.00b 25.00b 
4٪ 24.00c 18.00d 24.00c 
6٪ 28.00b 20.00c 22.00d 

L.S.d 1.78 1.17 0.93 
Mean  28.42a 23.50b 24.50b 
L.S.d 1.69 
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  :في اتجاھي السداء واللحمة) طول الثني بالسم(اختبار الصالبة 
في اتجاه ) طول الثني بالسم(ثیر عوامل الدراسة على تحلیل التباین ثنائي االتجاه لبیان معنویة تأ): 14(جدول 

  السداء 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 699. 362. 017. 2 035.  نمر خیوط الخامات
 01. 83.013 4.012 3 12.037  التركیزات

   0.048 30 1.450  الخطأ
    35 13.522  الكلى

خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه یتضح أنھ من ) 14( من جدول
لقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على الصالبة في 

قیمة  بلغتاتجاه السداء، تأكدت أنھ ال توجد فروق احصائیة حیث 
معنویة، بینما باختبار معنویة غیر وھي  362. المحسوبة نحو) ف(

یز على الصالبة في اتجاه السداء، الفروق االحصائیة ألثر الترك
المحسوبة ) ف(تأكدت معنویة الفروق االحصائیة حیث بلغت قیمة 

  .0.01معنویة عند مستوى  وھي 83.013نحو 

أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 15(جدول 
  اتجاه السداء في )طول الثني بالسم(والصالبة 

  نوع الخامة
  التركیز

  سداء
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 7.35a 7.35a 7.30a بدون معالجة
2٪ 6.95a 6.45c 6.70b 
4٪ 6.90a 6.80b 6.75b 
6٪ 5.55b 5.85d 5.80c 

L.S.D 0.55 0.29 0.14 
Mean 6.69a 6.61a 6.64a 
L.S.D 1.02 

 
بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 15(جدول من 

على الصالبة في اتجاه السداء باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
L.S.D  لنمر خیوط الخامة األولى تبین عدم وجود فروق معنویة

٪ بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 4٪ والتركیز 2بین التركیز 
٪ ، أما بحصر الفروق 4ز ٪ والتركی2٪  وكل من التركیز6

المعنویة في التركیزات على نسبة الصالبة في اتجاه السداء 
لنمر خیوط الخامة الثانیة  L.S.Dباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 

٪، 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2تبین وجود فروق معنویة بین التركیز 
وبحصر الفروق المعنویة في التركیزات الصالبة في اتجاه السداء 

لنمر خیوط الخامة   L.S.Dستخدام طریقة أقل فرق معنوي با
ً بین التركیز  ٪ 2الثالثة تبین عدم وجود فروق معنویة أیضا

٪  وكل من 6٪ بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 4وتركیز
٪ ، ویرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده 4٪ والتركیز 2التركیز

تخاء لفتل الخامة المعالجة على الخامة حیث أنھا تعمل على ار

فتحسن من صالبة األقمشة ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة 
٪ یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغیر معالجة بینما 2فنجد تركیز

كلما زاد تركیز مادة البرمنجنات قلت الصالبة في اتجاه السداء 
، ویتبین من ذلك أن التركیز لھ وبالتالي تحسنت صالبة األقمشة

ً من تأثیر عل ى الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة، كما اتضح أیضا
نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات المستخدمة 
ً بین الخامات الثالثة كانت لصالح  وجود فروق معنویة إحصائیا

ثم الخامة  6.64بمتوسط ) 3(ثم الخامة  6.61بمتوسط ) 2(الخامة 
لھا تأثیر بسیط على الخواص  أي أن الخامة 6.69بمتوسط ) 1(

الوظیفة لألقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى زیادة سمك نمرة خیط 
السداء للخامة تزید الصالبة مما یؤكد على تأثیر نمر خیوط 

 دراسةوھذا یتفق مع  الخامات على الصالبة في اتجاه السداء
(Ihab El-Sayed, 2011) .  

في  )طول الثني بالسم(ه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على الصالبة تحلیل التباین ثنائي االتجا): 16(جدول 
  اتجاه اللحمة 

  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 240. 1.497 0.036 2 071.  نمر خیوط الخامات

 674. 517. 0.012 3 037.  التركیزات
   0.024 30 714.  الخطأ
     35 0.822  الكلى

 
خالل تحلیل التباین ثنائي االتجاه یتضح أنھ من ) 16(من جدول 

في  الصالبةلقیاس معنویة الفروق االحصائیة ألثر نمر الخیط على 
اتجاه اللحمة، تأكدت أنھ ال توجد فروق احصائیة حیث بلغت قیمة 

ً باختبار غیر وھي  240. المحسوبة نحو) ف( معنویة، وأیضا
روق االحصائیة ألثر التركیز على الصالبة في اتجاه معنویة الف

) ف(اللحمة، تأكدت أنھ ال توجد فروق احصائیة حیث بلغت قیمة 
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  .معنویةغیر  وھي 674.المحسوبة نحو 

أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 17(جدول 
  في اتجاه اللحمة )ي بالسمطول الثن(الصالبة 

  نوع الخامة
  التركیز

  لحمة
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 4.40a 4.35a 4.25a بدون معالجة
2٪ 4.05b 4.50a 4.35a 
4٪ 4.35a 4.20a 4.20a 
6٪ 4.25ab 4.35a 4.20a 

L.S.D 0.18 0.31 0.18 
Mean 4.36a 4.35a 4.25a 
L.S.D 0.24 

  
بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 17(من جدول 

على الصالبة في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
L.S.D  لنمر خیوط الخامة األولى تبین عدم وجود فروق معنویة

٪ بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 4٪ والتركیز 2بین التركیز 
٪، أما بحصر الفروق المعنویة 4٪ والتركیز 2ز٪ وكل من التركی6

في التركیزات على نسبة الصالبة في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة 
لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین عدم وجود  L.S.Dأقل فرق معنوي 

ً 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2فروق معنویة بین التركیز  ٪ ، وأیضا
بة في اتجاه اللحمة بحصر الفروق المعنویة في التركیزات الصال

لنمر خیوط الخامة الثالثة  L.S.Dباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
ً بین التركیز  ٪ 4٪ وتركیز2تبین عدم وجود فروق معنویة أیضا

٪ 2٪ وكل من التركیز6بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 
٪ ، ویرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده المعالجة على 4والتركیز 
یث أنھا تعمل على ارتخاء لفتل الخامة فتحسن من صالبة الخامة ح

ً من نفس الجدول بالمقارنة بین تأثیر نمر  االقمشة، كما اتضح أیضا
ً بین  خیوط الخامات المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا

ثم الخامة  4.25بمتوسط ) 3(الخامات الثالثة كانت لصالح الخامة 

أي أن الخامة لھا  4.36بمتوسط ) 1(ثم الخامة  4.35بمتوسط ) 2(
تأـثیر بسیط على الخواص الوظیفة لألقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى 
زیادة سمك نمرة اللحمة للخامة تزید الصالبة مما یؤكد على تأثیر 

وھذا یتفق مع  نمر خیوط الخامات على الصالبة في اتجاه اللحمة
  . (Ihab El-Sayed, 2011) دراسة

 تقییم الجودة الكلیة ألقمشة الشاش المنتجة تحت البحث:
ب  ار أنس ث، الختی ت البح ودة األقمشة المنتجة تح تم عمل تقییم لج

ل الدراسة  ات( عوام وط الخام ر خی ات، نم ادة البرمنجن ز م ) تركی
رادار  كال ال تخدام أش ك باس اور  Radar-Chartوذل دد المح متع

تحت البحث من لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة ألقمشة الجینز المنتجة 
قوة الشد  –) جم(وزن المتر المربع : خالل استخدام الخواص األتیة

م(في اتجاھي السداء واللحمة  اھي   –) كج ي اتج تطالة ف بة االس نس
ة  داء واللحم اك  –) ٪(الس ل باالحتك ة(التآك البة   -)لف ول (الص ط

واص  )الثني بالسم ذه الخ ات ھ ائج قیاس ،  وھذا التقییم تم بتحویل نت
ع إ ون األفضل م ر تك لي قیم مقارنة ، حیث أن القیمة المقارنة األكب

تطالة  -وقوة الشد -خواص وزن المتر المربع  ل  –ونسبة االس التآك
  .)طول الثني بالسم(الصالبة  -باالحتكاك

  معامل الجودة للخواص الوظیفیة لألقمشة في ضوء متغیرات البحث) 18(جدول 
وزن المتر   التركیز  الخامة

  )جم(ربع الم
 االحتكاك  )٪(االستطالة   )كجم(قوة الشد

  )لفھ(
معامل 
  الجودة

  الترتیب
  اتجاه اللحمة  اتجاه سداء  اتجاه اللحمة  اتجاه سداء

1  2٪ 99.91 96.53 98.52 73.87 106.00 94.73 96.74 4 
4٪ 99.04 91.91 92.64 83.10 124.18 75.78 95.25 5 
6٪ 98.25 80.06 78.31 57.25 145.45 88.41 91.27 7 

2  2٪ 96.38 89.14 99.57 107.59 87.85 75.00 94.97 6  
4٪ 96.06 80.26 89.23 101.93 104.98 56.25 97.70 2  
6٪ 92.12 77.96 85.35 96.26 97.66 62.50 84.20 9  

3  2٪ 95.96 94.97 97.93 109.57 104.40 92.59 99.24 1  
4٪ 93.89 93.08 94.21 105.77 106.67 88.89 97.09 3  
6٪ 88.38 88.05 79.34 98.04 95.60 81.48 88.48 8  

  :تقییم الجودة الكلیة ألقمشة الشاش المنتجة تحت البحث
ث،  ت البح ة تح ة المنتج ودة األقمش یم لج ل تقی م عم ت

ل الدراسة  ادة (الختیار أنسب عوام ز م ات، تركی وط الخام نمر خی
دد  Radar-Chartال الرادار وذلك باستخدام أشك) البرمنجنات متع

ت  ز المنتجة تح المحاور لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة ألقمشة الجین
ع : البحث من خالل استخدام الخواص األتیة م(وزن المتر المرب ) ج

ة  – داء واللحم اھي الس م(قوة الشد في اتج تطالة   –) كج بة االس نس
ة  داء واللحم ل باالحتك –) ٪(في اتجاھي الس ة(اك التآك ذا )لف ،  وھ

التقییم تم بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص إلي قیم مقارنة ، حیث 
ر  واص وزن المت ع خ ل م ون األفض ر تك ة األكب ة المقارن أن القیم

  .التآكل باالحتكاك –ونسبة االستطالة  -المربع، وقوة الشد
  :  یتضح ما یلي) 3،2(واالشكال ) 18(من الجدول 

قطن  16/1بنمرة سداء  1/2القماش المنتج بالتركیب النسجى مبرد 
قطن ھو االفضل بالنسبة لجمیع خواص االداء  12/1ونمرة لحمھ 

وذلك % 2یز المختلفة بعد المعالجة ببرمنجانات البوتاسیوم عند ترك
بینما اقل العینات المنتجة تحت البحث  99.24بمساحة مثالیة 

قطن ونمرة لحمھ  12/1بنمرة سداء  1/2بالتركیب النسجى مبرد 
ا % 6قطن بعد المعالجة ببرمنجانات البوتاسیوم عند تركیز  16/1

 .84.20وذلك بمساحة مثالیة 
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  أقل العینات المنتجة تحت البحث قبل المعالجة) 2(شكل 

 
  ضل العینات المنتجة تحت البحث بعد المعالجةأف) 3(شكل

  

 :conclusionالخالصة 
ائي وم ل االحص ائج التحلی ن نت ا م ة یمكنن ذه الدراس الل ھ ن خ

  :استنتاج النتائج التالیة
ب طردى أى  - ع تناس ر المرب ع وزن المت تتناسب نمر الخیوط م

ا  ع بینم ر المرب ا زاد زون المت وط كلم ر الخی ا زادت نم كلم
ر  ع وزن المت ي م ب عكس ة تناس ادة المعالج ز م ب تركی یتناس

ى قلة وزن المربع أي كلما زاد تركیز مادة المعالجة أدى ذلك إل
 .المتر المربع

تتناسب نمر الخیوط مع قوة الشد تناسب طردى أى كلما زادت   -
ادة  ز م ب تركی ا یتناس د بینم وة الش ا زادت ق وط كلم ر الخی نم
ادة  ز م ا زاد تركی د أي كلم وة الش المعالجة تناسب عكسي مع ق

 .المعالجة أدى ذلك إلى قلة قوة الشد
ل باالح - ع التآك وط م ر الخی ب نم ي أى تتناس ب عكس اك تناس تك

اك  ة باالحتك ل الخام وة تآك ل ق ا تق وط كلم كلما زادت نمر الخی
ل  ع تآك ردي م ب ط ة تناس ادة المعالج ز م ب تركی ا یتناس بینم
ك  ادة المعالجة ادى ذل ز م ا زاد تركی الخامة باالحتكاك أي كلم

 .أي زیادة التآكل باالحتكاك للخامات المنتجة تحت البحث
ا زادت تتناسب نمر الخیوط م - ع الصالبة تناسب طردى أى كلم

ادة  ز م ب تركی ا یتناس البة بینم ا زادت الص وط كلم ر الخی نم
ادة  ز م ا زاد تركی البة أي كلم ع الص ي م المعالجة تناسب عكس
ت  ة تح ات المنتج البھ للخام ة الص ك اى قل ة ادى ذل المعالج
البحث وبالتى تحسن من صالبة االقمشة وذلك ناتج عن ارتخاء 

 .عد المعالجةالخیوط ب
  :التوصیات

ات  - ز والمعالج واد التجھی تخدام م ي اس ي ف وعي البیئ ادة ال زی
 .لألقمشة والمنسوجات

واص االداء  - ى خ ا عل ة وتأثیرھ اء الحیوی دور الكیمی ام ب االھتم
 .ألقمشة الجینز

-  ً   .تحسین خواص األداء ألقمشة الجینز باستخدام مواد آمنھ بیئیا
  References المراجـــــع 

ر .1 قنقیري  أمی د الش یم ): "2009(حام ي لتنظ امج تطبیق برن
ة " مراحل تجھیز بعض المالبس المصنعة من األقمشة القطنی

 .جامعة المنوفیة-كلیة االقتصاد المنزلي-رسالة ماجستیر-
يإ .2 وثر الزغب ر، ك اف نص ي ): "2000( نص ات ف دراس

 .القاھرة –دار الفكر العربي  –الطبعة السادسة " النسیج
ر  .3 ان عم راھیم إیم ف إب د اللطی ن ): "2010(عب تفادة م االس

ز  ة الجین ى أقمش ز عل ة والتطری ة للطباع ات المختلف التقنی
ة ة المراھق ي مرحل اة ف س الفت الة- "لمالب تیر رس ة-ماجس  كلی

 .المنوفیة جامعة- االقتصاد المنزلي
طفي  .4 ق مص ق دمحم توفی ض ): "2012(دمحم توفی ة بع دراس

ة الصناعیة الداكنة للوصول مشكالت الطباعة الیدویة لألقمش
ناعة ي الص ق ف ائي للتطبی تج النھ ودة للمن ل ج ى أفض  –" إل

 . جامعة المنوفیة –كلیة االقتصاد المنزلي  –رسالة ماجستیر 
استثمار جمالیات لمختارات ): "2006(حنان أحمد طنطاوي  .5

ة  ات البحری ن الكائن يم دة  ف ة الواح دة للقطع ات جدی مطبوع
وراه -" قة الطباعة باإلزالةألزیاء السیدات بطری الة دكت -رس

   .جامعة حلوان-كلیة التربیة الفنیة
لیمان .6 ادي س دا ن د  ران تحدثة ): "2005(أحم ات مس تطبیق

ي  ة ف ة واالبھامی س الحقیقی ین المالب ة ب ات العالق لجمالی
ة -رسالة ماجستیر –" المطبوعات الیدویة  –كلیة التربیة الفنی

 .جامعة حلوان
رح ): "2006( الشافعيرزق ریھام فخري  .7 وذج مقت إعداد نم

ام  ة األجس ب وطبیع ي یتناس ز الحریم ون الجین للبنطل
ریة تیر  –" المص الة ماجس ي  –رس اد المنزل ة االقتص  –كلی

 .جامعة المنوفیة
ي .8 امیة دمحم دمحم الطوبش رق ):"2008( س تخدام ط أثیر اس ت

ز یل(التجھی ة ) الغس واص الطبیعی ى الخ ة عل المختلف
اد  مجلة-"ألقمشة الدنیموالمیكانیكیة  وث االقتص يبح -المنزل

 .ینایر) 1( العدد-18 مجلد- المنوفیة جامعة
ة ):" 2006( عاطف محب الدمرداش .9 ات الكیمائی أثر المعالج

الي ون الرج ة البنطل الة -" المختلفة على تصمیم ومظھری رس
 .جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة –ماجستیر 

د .10 ودة وآخ عبد العزیز أحم میم طباعة : ")2000(رون ج تص
  .الطبعة الثانیة –" المنسوجات الیدویة

ي  .11 د دمحم العقیل زة أحم واص ): "2008(عزی ین الخ تحس
ز  ة الجین ن أقمش نعة م س المص ة للمالب ة والمیكانیكی الطبیعی

االقتصاد  كلیة-دكتوراه  رسالة-" باستخدام مواد صدیقة للبیئة
 .حلوان جامعة-المنزلي

راھیم م .12 دة إب ود، ماج ولي األس ة ): "2003(ت ة األقمش طباع
ال الة  – "القطنیة للحصول على تصمیمات مبتكرة لألطف رس

 .جامعة المنوفیة –كلیة االقتصاد المنزلي  –دكتوراه 
روف  .13 د مع روف أحم رق ):" 2010(مع تالف ط أثیر اخ ت

، "الغسیل على بعض خواص االداء الوظیفي لمالبس الجینز 
ابع مجلة بحوث التربیة النوعی دد الس ة جامعة المنصورة، الع

 .عشر، مایو
روف دمحم  .14 د مع روف أحم تالف ): " 2005(مع أثیر اخ ت

اتجاھات النموذج للبنطلون الجینز على بعض خواص األداء 
وظیفي ة " ال ي، جامع اد المنزل ة االقتص وراه كلی الة دكت رس
 .المنوفیة

دراسة اختالف ): "2006(میرال عادل شبل، سھا دمحم حمدي  .15
وع واص  ن ض خ ى بع دنیم عل ة ال ائي ألقمش ز النھ التجھی

ة ة، " الحیاك ة المنوفی ي جامع اد المنزل وث االقتص ة بح مجل
 .  ینایر وإبریل – 1/2العدد  16مجلد 

ید  .16 وى دمحم الس الیب ): "2009(نش ض أس تالف بع أثیر اخ ت



358 The Effect of Potassium Permanganate on the Indigo Coloration Removal Using Printing Techniques 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

ز ة الجین - "التجھیز النھائي على الخواص الجمالیة والوظیفی
 .المنوفیة جامعة-المنزليالقتصاد ا كلیة-ماجستیر رسالة

وق .17 اجر ش اطر تھ الح  خ یاغات ): "2007(ص تحداث ص اس
ي  راري ف ل الح ارزة والنق ائن الب ین العج ع ب كیلیة تجم تش

بیكة ة الش ى أقمش ة عل تیر  –" الطباع الة ماجس ة  –رس كلی
 .جامعة حلوان –التربیة الفنیة 

ادي .18 د الھ رحمن عب د ال دى عب ة " ):2000( ھ میم طباع تص
 .المتحدة للطباعة والنشر –" منسوجاتال

19. ASTM D3776 / D3776M - 09a 
(2013) Standard Test Methods for Mass Per 
Unit Area (Weight) of Fabric. 

20. ASTM D4032 - 08(2012) Standard Test 
Method for Stiffness of Fabric by the Circular 
Bend Procedure. 

21. D5035 - 06 Standard Test Method for 
Breaking Force and Elongation of Textile 
Fabrics (Strip Method). 

22. Heba Mohammed El-Sayed 2008:"  
Utilization of Enzymes in Discharge Printing 
and Color Removal from Aqueous Solutions, 
M.Sc. Degree of Applied Arts, Helwan 
university.  

23. Ihab El-Sayed, and others (2011):"Sewability 

of denime fabric before and after finishing", 
Mansoura engineering journal (MEJ), Vol.36, 
No3, September. 

24. Mohamed Mohamed mosaad 2011:" some 
studies of discharge printing on natural fabric 
colored with natural dyes, M.Sc. Degree of 
Applied Arts, Helwan University.  

25. Murry, R. Spiegel, (1975): "Theory and 
problems of probability and statistics", New 
York, 1975, p315. 

26. Nashwa Mostafa Hafez, Eman Rafat Saad 
(2015): "Impact of Washing Stretchy Denim 
using Neutral and Acid Enzymes and 
Subsequent Softening Treatment on Physical, 
Mechanical and Sewing Properties, 
International Design Journal, Volume 5, Issue 
4, pp 1531-1542  

27. Sohir Mahmoud Othman and others (2016): 
"The design of children clothes keeping up 
with global fashion trends for safe, sustainable 
& ecological printing methods". International 
Design Journal, Volume 6, Issue 4. 

  


