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  استخدام تكنولوجیا النانو لمقاومة األشعة فوق البنفسجیة والكرمشة لمالبس األطفال

Ultra-violet Protection and Easy- care Children Garments by Nanotechnology  
 

  رحاب جمعة ابراھیم
  جامعة الزقازیق -–كلیة التربیة النوعیة  -مدرس مالبس و نسیج 

 
  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

یھدف البحث إلي إجراء دراسة تجریبیة لبیان مدي االستفادة من تكنولوجیا النانو في تجھیز االقمشة القطنیة  
المخلوطة لمقاومة الكرمشة واألشعة فوق البنفسجیة والتوصل ألنسب تركیز للمعالجة لتحسین الخواص الوظیفیة 

سنوات ولتحقیق ھذا الغرض تم انتاج  ٩-٦ال في مرحلة الطفولة الوسطي لألقمشة تحت البحث  علي مالبس االطف
وثالث حدفات ) ٥أطلس  -٢/٢مبرد - ١/١سادة (بثالثة تراكیب نسجیة %  ٧٥/٢٥بولیستر  /أقمشة مخلوطة قطن

األقمشة بحمام تجھیز یحتوي على مادة االركوفیكس لمقاومة الكرمشة  سم وتم تجھیز/حدفة ) ٢٨- ٢٤- ١٦(
° ١٥٠لتر عند / جم)٠.٠٠٣- ٠.٠٠٢-٠.٠٠١( لتر و تركیزات مختلفة من أكسید الزنك النانومتري/جم٨٠ بتركیز

وزن المتر ( دقائق وتم اجراء بعض االختبارات المعملیة علي األقمشة المنتجة المعالجة وغیر المعالجة  ٣لمدة 
ثم تم اجراء الماسح ) ق البنفسجیةمعامل الحمایة من األشعة فو - مقاومة التمزق -زاویة االنفراج - المربع

االلكتروني لمعرفة ماتم على سطح القماش من معالجة وثبات مواد التجھیز بعد الغسیل وتوصل البحث إلي أن 
سم وتركیز / ٢٨بحدفة  ٥أفضل تركیب نسجي بالنسبة لجمیع الخواص المقاسة ھو التركیب النسجي أطلس 

 ١/١بینما حقق التركیب النسجي السادة %) ٩٤.١٦(متري بمعامل جودة لتر لمادة أكسید الزنك النانو/جم ٠.٠٠٣
وبعد التوصل الى افضل األقمشة والتى حققت %) ٥٠.٥٥(سم وبدون تركیز أقل مساحة جودة بنسبة / ١٦بحدفة 

تصمیمات مقترحة ) ٥(تم استخدام ھذه االقمشة فى تصمیم وتنفیذ عدد . أفضل آداء لجمیع الخواص المقاسة
وتم . سنوات وتحقق الخواص المرجوة لتلك المرحلة) ٩- ٦(عة من القمیص تصلح لمرحلة الطفولة الوسطيومتنو

تحكیم تلك التصمیمات من السادة المحكمین المتخصصین في مجال التخصص من خالل محورین ھما الجانب 
ن المودیل األول أقل الجمالي والوظیفي وأظھرت النتائج أن أفضل المودیالت ھو المودیل الخامس بینما كا

ً الرآء المتخصصین وتم حساب تكلفة المودیالت المنفذة وجد زیادة بسیطة عن أسعار المتوافر  المودیالت وفقا
  .باألسواق مما یحقق أھداف البحث من جانب الحمایة ومقاومة الكرمشة باألضافة إلي البعد الجمالي والوظیفي
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  :Introductionمقدمة 
یشھد العالم اآلن طفرة تكنولوجیة في المجاالت والتخصصات النسجیة 

ً لما یحدث من تطور علمي كبیر في شتي نواحي الحیاه المختلف ة نظرا
أمیرة (لیواكب االیقاع السریع للحیاه الیومیة النسان ھذا العصر 

، وتعتبر تكنولوجیا النانومتري ثورة صناعیة علمیة )٢٠٠٩محمد، 
حدیثة تھتم بھا جمیع دول العالم خاصھ الوالیات المتحده األمریكیة 

ول األتحاد األوربي ، وھناك العدید من تطبیقات والصین والیابان ود
النانوتكنولوجي علي المنسوجات وتھدف ھذه التطبیقات إلي أنتاج 
أقمشة مجھزة تختلف عن بعضھا البعض في خواص اآلداء الوظیفي 
ومنھا علي سبیل المثال استخدام أكسید التیتانیوم النانومتري في 

لتنظیف الذاتي لألقمشة ، الحمایة من األشعة البنفسجیة وخواص ا
كذلك استخدام أكسید الزنك النانومتري ألكساب األقمشة خواص 

 Lee ,et alمضاده للمیكروبات والحمایة من األشعة فوق البنفسجیة 
2003, Duran,et al 2007,Vignesh, et al 2006, 

Hebeish,et al 2011A) ( ویتم تجھیز األقمشة ضد الكرمشة
اومة التجعد والكرمشة بحیث یستعید القماش بھدف أكسابھا صفة مق

عزیزة أحمد ،أشرف (وضعھ األصلي بعد تعرضھ للثني 
وتعد مرحلة الطفولة من أھم مراحل تكوین شخصیھ )  ٢٠١٢یوسف

 ً الفرد، فھي تمثل البذره األولي في بناء شخصیتھ ویلعب الملبس دورا
وبقدراتھ  ھاما في حیاه الطفل فمن خاللھ یكتسب الطفل ثقتھ بنفسھ

  ).٢٠١٦یاسمین ابراھیم،(وتتشكل مالمح شخصیتھ 
لذا فقد تناول البحث الحالي حمایھ مالبس األطفال في مرحلة الطفولة 

سنوات من الكرمشة وتأثیر األشعھ فوق البنفسجیة  ٩:٦الوسطي 
باستخدام تكنولوجیا النانو وتنفیذ مجموعة مودیالت قمصان مدارس 

  .تحت البحث لمرحلة الطفولة الوسطي  

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
نظرا لتعرض االنسان بصفھ عامة لالشعاع أثناء ممارستھ للحیاه 
الیومیة واألطفال بصفھ خاصھ وھذه األشعاعات قد تؤدي لالصابھ 
بالعدید من األمراض ، وتعتبر االشعھ فوق البنفسجیة أحد ھذه 

لة البحث من االجابة علي األشعاعات الضارة لذا فقد نبعت مشك
 :التساؤالت التالیة 

ھل تؤدي التكنولوجیات الحدیثة إلي حمایة مالبس األطفال  - 
 .من خطر األشعة البنفسجیة

ھل یؤثر اختالف التركیب النسجي  علي حمایھ مالبس  - 
 .األطفال من االشعة فوق البنفسجیة ومقاومتھا للكرمشة

قمشة للكرمشة ھل یؤثر أختالف الحدفات علي مقاومة األ - 
 .واألشعة فوق البنفسجیة

ھل یؤثر اختالف تركیز ماده المعالجھ علي قابلیة األقمشة  - 
 .المنتجھ تحت البحث ومقاومتھا لالشعة فوق البنفسجیة

ھل تعطي المودیالت المنفذه حمایة من األشعة البنفسجیة  - 
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 .لمالبس األطفال
احیة ما ھي آراء المتخصصین في المودالت المنفذه من الن - 

 .الجمالیة والوظیفیة 

  :Objectivesاھداف البحث 
حمایھ مالبس األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة من تأثیر  - 

  .األشعة فوق البنفسجیة باستخدام تكنولوجیا النانو
األستفاده من النانوتكنولوجي في تجھیز مالبس األطفال  - 

  .ومقاومتھا للتجعد والكرمشة
یقاوم )تركیز  -عدد حدفات  -تركیب نسجي(التوصل ألفضل  - 

  التجعد ویقلل تأثیر األشعھ البنفسجیة 
تنفیذ بعض المودیالت المقترحھ المناسبھ لألطفال لحمایتھم  - 

من مخاطر األشعھ البنفسجیة والتوصل الفضل مودیل مقترح 
.  

 .تحقیق القیم الجمالیة والوظیفیة لمالبس األطفال - 
 :Significanceأھمیة البحث 
األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة من األضرار  حمایة مالبس

البالغة نتیجة تعرض أجسامھم ألشعة الشمس الضارة وأنتاج مالبس 
وقائیة معالجة بأكسید الزنك النانومتري وأختیار أفضل مودیل منفذ 

  .یقي أجسامھم من األشعة فوق البنفسجیة ومقاومة الكرمشة
  :Hypothesisفروض البحث 

اللة احصائیة بین اختالف التركیب النسجي یوجد فرق ذو د - 
  .ومقاومة األقمشة للكرمشة واألشعة فوق البنفسجیة

یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین أختالف عدد الحدفات  - 
  .ومقاومة األقمشة للكرمشة واألشعة فوق البنفسجیة

یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین تركیز مادة المعالجة  - 
  .فوق البنفسجیة وحمایة المالبس من األشعة

یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین اختالف المودیالت المنفذه  - 
 وآراء المحكمین في مستوي الحمایة من األشعة 

 :Methodologyمنھج البحث 
  المنھج التجریبى - 

  :حدود الدراسة 
كلیة  - .شركة مصر للغزل والنسیج بالمحلة الكبري:  الحد المكاني

  د القیاس والمعایرة معھ -العلوم جامعة الزقازیق
  .سنوات  ٩- ٦مرحلة الطفولة الوسطي : الحد البشري
، %) ٢٥:٧٥(بولیستر : قماش قطني مخلوط قطن : أدوات البحث

عدد حدفات  –) ٥أطلس  -٢/٢مبرد  -١/١سادة (تراكیب نسجیة 
/ جم٨٠تركیز   Arkofix، مادة تجھیز ضد الكرمشة) ٢٨-٢٤-١٦(

 Zinc oxide nanoparticlesانو لتر، أكسید الزنك في حجم الن
خمس مودیالت  - )٠.٠٠٣ -٠.٠٠٢- ٠.٠٠١ -٠.٠٠٠(بتركیزات 

مقترحة منفذه لقمصان مدارس لألطفال في مرحلة الطفولة الوسطي ، 
استمارة استبیان للتعرف علي آراء المتخصصین في المودیالت 

  .المنفذه
  :مصطلحات البحث

ة یطلق علیھا نانو وھي ھي تكنولوجیا تستخدم وحد: نانوتكنولوجي
وحده قیاس تبلغ واحد من ملیار جزء من المتر وھي أصغر جسیم في 

 ,Hebeish ,et al (2011))أدق وحدة قیاس متریة  الطبیعة وتعتبر
B,Atiyeh, et al 2007 )   

ھي جسیمات متناھیة الدقة ألكسید الزنك :جسیمات الزنك النانومتریة
  .  (Chopra,2007)رنانومت ١ -١٠٠یتراوح حجمھا بین 

ھي أشعة كھرومفناطیسیة قادمة من الشمس : األشعة فوق البنفسجیة
وھي أشعة غیر مرئیة ذات طاقة عالیة یمكنھا أن تسبب الكثیر من 

  . (Lyman,1914)األضرار لالنسان 
یعرف التجھیز ضد التجعد والكرمشة : التجھیز ضد للكرمشة 

   , Easy care , anti-creaseبمسمیات عدیدة منھا العنایة السھلة 
Durable- press, ال للكي  ,التثبیت الدائمNo Iron  ویتم التجھیز

ضد الكرمشة لأللیاف السلیلوزیة مثل القطن والكتان والرایون وغیرھا 
  ).٢٠٠٤أشرف محمود ،(من االلیاف التي تتمتع برجوعیة طبیعیة 

التي تتسم  وھي المرحلة:  سنوات ٩: ٦مرحلة الطفولة الوسطي من 
بالنمو الجسمي البطئ بینما یقابلھ النموالسریع  للذات ویحاول الطفل 
أن یظھر نوع من األستقالل في شئونھ وتزداه كفاءتھ ومھارتھ 

  ).٢٠١٣أسماء فوزي، (الیدویھ
  :الدراسات السابقة

امكانیة استخدام   Xiaoning T. , etal (2015)درس   
ص التوصیل الكھربائي والحمایة من النانوتكنولوجي في تحسین خوا

األشعة فوق البنفسجیة اللیاف القطن وأظھرت الدراسة كفاءه عالیة 
في التوصیل الكھربائي والقدرة علي الحمایة من األشعة فوق 

دورات غسیل مما یدل علي تحسن في  ١٠البنفسجیة حتي بعد 
راندا (الخواص الوظیفیة للمنسوجات ،وھدفت دراسة 

إلي استخدام األقمشة المعالجة بتكنولوجیا النانو في ) ٢٠١٥دردیر،
- ٣(صناعة مالبس األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من سن

سنوات وتحدید مدي مالئمة مالبس األطفال المصنعة )٦
 ,.Hyejin P)لالستخدامین الوظیفي والجمالي وأظھرت دراسة 

etal2014) والنایلون  فاعلیة أكسید النانومتري علي ألیاف القطن
والبولي استر في حجب األشعة فوق البنفسجیة كما أثر أكسید الزنك 
النانومتري علي زیادة قدرة األقمشة علي التوصیل الكھربائي مع 

 , .Abdel Rehim Rانخفاض درجة الحرارة ، كما ھدفت دراسة 
etal2014) ( إلي امكانیھ حمایة مالبس الطفال من األشعة فوق

مة المیكروبات باستخدام أكسید الزنك النانومتري البنفسجیة ومقاو
وتوصلت الدراسة نتائج فعالة لعینات األقمشة المعالجة في مستوي 
الحمایة من األشعة البنفسجیة ومقاومة المیكروبات كذلك تحسن في 
قوة الشد مع اختالف بسیط في سمك القماش ووزنھ وخاصھ مع 

ا یعطي استخدامات مالبس االطفال والكبار في فصل الصیف مم
رشا (متنوعة ألكسید الزنك النانومتري ، وأھتمت دراسة

بتكنولوجیا النانو وجسیمات أكسید الزنك ) ٢٠١٤عبدالرحمن،
النانومتریة لما لھا من تسمح لنا باستخدامھا في انتاج المالبس 
الوقائیة كذلك اھتمت الدراسة بتحسین تقنیات الحیاكة بما یتالئم 

معالجة وأظھرت النتائج تحسن في بعض خواص وكفاءه آداء ال
ارتفاع معدل الحمایة من  –النعومة المتانة (القماش تحت البحث مثل 

كما یؤثر اختالف كثافھ غرز )مقاومة البكتریا -األشعة فوق البنفسجیة
شیرین سعید (، وھدفت دراسة  (UPF)الحیاكة علي قیمة معامل 

ین خواصھا األدائیة و الي تجھیز أقمشة الفسكوز لتحس) ٢٠١٣،
مقاومتھا ضد البكتریا واألشعة فوق البنفسجیة مع اكساب األقمشھ 
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المجھزه خاصیة التنظیف الذاتي باستخدام تكنولوجیا النانو وأظھرت 
التأثیر الفعال ألكسید (Ates E., & Unalan H.2012)دراستا 

 الزنك النانومتري علي التنظیف الذاتي لألقمشة القطنیة  وخواص
الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة من أقل طول موجي حتي أعلي 
طول موجي مستخدم كذلك المحافظة علي الوان المالبس بعد تكرار 

امكانیة تحقیق ) ٢٠١٣رحاب محمد ، (عملیات الغسیل ، وتناولت 
خواص العنایة السھلة لألقمشة الكتانیة المخلوطة باستخدام مواد امنھ 

 ً مع استخدام اشعة المیكروویف في عملیة  (Arcofix- Resin)بیئیا
تثبیت مواد العنایة وتوصل البحث إلي تحقیق أھدافھ مع التركیزات 

 (Muhammad S. etal 2013)وأوضح . المختلفة لمادة التجھیز
معالجة األقمشة القطنیة المخلوطة المخلوطة مع البولي استر بمواد 

أفضل خواص وظیفیة مثل عنایھ السھلة من الراتنجات للوصول الي 
قوة الشد ومقاومة التجعد وتوصل البحث إلي تحقیق أھدافھ ، و 

 Julia Kalholm and Johanna Strombomدرسا
استخدام مواد العنایة السھلة في معالجة االقمشة القطنیة ) (2011

والمخلوطة باستخدام بعض انواع من الراتنجات وتوصل البحث إلي 
لعنایة السھلة في تحسین الخواص الوظیفیة مثل االثر الفعال لمواد ا

نعومة الملمس والمظھریة مع انخفاض شدید في قوة الشد واوضحت 
مواصفات المالبس التي التي یفضل ارتدائھا ) ٢٠١٣أسماء فوزي،(

للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة بحیث یجب أن تكون مریحة في 
ً االستعمال وسھلة االرتداء حتي یستطیع أن ی قوم بارتدائھا معتمدا

علي نفسھ باالضافھ إلي ان تكون حدیثة في خطوطھا وألوانھا 
أمل (وخاماتھا مع استعمال بعض االكسسوارات وأوضحت دراسة 

أن مرحلة الطفولة المتوسطة من أھم السنوات ) ٢٠١١عبدالحلیم،
التي تشكل شخصیة الطفل وما سیرافقھا في المستقبل من قدرات 

إلي ) ٢٠١٠ایمان محمد ،(ات وھدفت دراسة ومیول واتجاھ
التعرف علي أفضل الخامات المناسبة في انتاج قمیص الطفل وتأثیر 
اختالف خامات الحشو المختلفة المستخدمة في قمیص الطفل ودراسة 
ارتباط مالبس الطفل بالمتغیرات التي تصاحب عملیة النمو في 

  .مرحلة الطفولة المتأخرة
  :أھمیة أكسید الزنك

یمنع نمو البكتیریا ویساعد علي إزالة الروائح الكریھھ من  - 
 .الجسم

یمتص االشعة فوق البنفسجیة وبالتالي حمایة جسم االنسان من  - 
  .تاثیراتھا الضارة

 .یستخدم في صناعة مستحضرات التجمیل  - 
لھ خواص مضادة للجراثیم لذا یستخدم في عالج االمراض  - 

 (Lansdown,etal 2007)الجلدیة 
  :العملیة واالختبارات المعملیة بالتجار

تم انتاج األقمشة المستخدمة تحت البحث بشركة المحلة للغزل والنسیج 
 /نوع القماش قطن: بالمحلة الكبري بالمواصفات التالیة 

نمرة خیط , سم/ حدفة) ٢٨- ٢٤- ١٦(عدد الحدفات , %٧٥/٢٥بولیستر
زل مغزول باسلوب الغ)% ٥٠:٥٠(بولیستر : قطن  ٣٦/١السداء 

,  % ١٠٠قطن  ٢٠/١الطرف المفتوح وكانت نمرة خیوط اللحمة 
وتمت , ) ٥أطلس  – ٢/٢مبرد  -١/١سادة (التراكیب النسجیة 

غلیان  –ازالة بوش ( المعالجات األولیة لألقمشة المنتجة تحت البحث 

لمقاومة التجعد  Arcofixثم المعالجة بمادة ) تبییض –في القلوي 
ت أكسید الزنك النانومتري بتركیزات مختلفة وایضا المعالجة بجسیما

 .لمقاومة االشعة فوق البنفسحیة
  : تحت البحث االقمشةتجھیز 

حمام التجھیز والذي  تم معالجة االقمشة تحت البحث باستخدام •
لتر /جم٨٠لمقاومة الكرمشة بمعدل  Arcofixیحتوي على مادة 

-0.001(بتركیزات  ZnOوجسیمات اكسید الزنك النانومتریة 
لتر والذي تم اذابتھ مسبقا بمذیب ایثیلین /جم) 0.002-0.003

  . جلیكول 
ومعالجة , لتر كعامل مساعد/جم١٠تم استخدام كلورید الماغنسیوم  •

دقائق للتأكد من تشرب  ١٠القماش تحت البحث بطریقة الغمر لمدة
ثم العصر للتخلص من المحلول % ١٠٠القماش لمادة المعالجة 

دقائق مع تثبیت درجة الحرارة  ٥لمدة °   ٨٠عندالزائد والتجفیف 
  .دقائق ٣لمدة ° ١٥٠التحمیص لجمیع العینات المعالجة عند 

تم اجراء بعض األختبارات علي األقمشة المنتجة تحت البحث  •
بمعامل شركة مصر للغزل والنسیج بالمحلة الكبري وھذه 

  :االختبارات ھي 
  .ASTM/D, 3776)(یة المواصفة القیاس) :جم(وزن المتر المربع 

 :المواصفة القیاسیة )° (زاویة األنفراج في اتجاه اللحمھ  
)(ASTM,D,922.  

-ASTM D1424المواصفة القیاسیة األمریكیة   :مقاومة التمزق 
2009  

اختبار مقاومة االقمشة لالشعة فوق البنفسجیة قیاس وذلك بقیاس 
UPF معامل  ً للمواصفة  الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة طبقا

بمعامل   Cary 5000 UV-vis spectrophotometerالقیاسیة 
  وحدة القیاس والمعایرة بالھرم 

تم فحص االقمشة تحت الدراسة قبل وبعد المعالجة بعد اجراء عملیة 
غسلة للتأكد من ثبات المعالجة علي األقمشة  ١٨الغسیل بعد 

د الزنك وأظھرت نتائج الفحص المیكروسكوبي وجود جزیئات أكسی
  .ومواد مقاومة الكرمشة علي القماش بعد عملیة الغسیل 

بعد اجراء التحلیل االحصائى لالقمشة تحت البحث والتوصل الى 
تم استخدام افضل . افضلھا والتى حققت اداء جید للخواص المقاسة

تصمیمات مختلفة ومتنوعة من القمیص ) ٥(االقمشة فى تنفیذ عدد 
سطي وتحقق الخواص المرجوة لتلك تصلح لمرحلة الطفولة الو

وتم تحكیم تلك التصمیمات من السادة المحكمین . المرحلة
  .المتخصصین فى المجال

  :النتائج والمناقشة
تأثیر عوامل الدراسة علي الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة تحت 

  :البحث
لدراسة تأثیر اختالف عوامل  (ANOVA)تم عمل تحلیل التباین 

علي وزن )  التركیز –عدد الحدفات  -التركیب النسجي(الدراسة وھي 
علي  UPFمقاومة التمزق،   –زاویة االنفراج  –) جم(المتر المربع 

األقمشة المنتجة تحت البحث، ویرجع التأثیر سواء كان معنوي أو 
فإذا كانت  (P-Level)غیر معنوي إلي أقل قیمة المعنویة المحسوبة 

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

  یوضح نتائج متوسطات القراءات الختبارات األقمشة تحت البحث) ١( جدول
  رقم
 العینة

  التركیب
 النسجي

  عدد
 الحدفات

  التركیز
 لتر/جم

  وزن المتر
 )جم(بع المر

 زاویة االنفراج
)°( 

مقاومة 
 UPF التمزق

١   
 ١سادة

١٦ 

  
  
  
  

٠.٠٠١  
 

١٥.٣ ٥٥ ١٣٥ ١٣٨ 
١٦.٨ ٥١ ١٤٢ ١٦٤ ٢٤ ٢ 
١٧.٤ ٤٢ ١٤٩ ١٧٤ ٢٨ ٣ 
٤   

 ٢/٢مبرد
١٤.٣ ٦٥ ١٤٢ ١٣٣ ١٦ 

١٥.٩ ٥٥ ١٤٣ ١٦٣ ٢٤ ٥ 
١٦.٥ ٥٠ ١٤٦ ١٧٧ ٢٨ ٦ 
٧   

 ٥أطلس
١٦.٤ ٧٥ ١٤٧ ١٤٠ ١٦ 

١٨.١ ٧٠ ١٤٩ ١٦٨ ٢٤ ٨ 
١٩.٢ ٧٥ ١٥١ ١٨٩ ٢٨ ٩ 

١٠   
 ١سادة

١٦ 

  
  
  
  

٠.٠٠٢  
 

١٧.٦ ٥٥ ١٤٠ ١٤٩ 
١٩ ٥٠ ١٤٧ ١٧٥ ٢٤ ١١ 
٢٠.١ ٤٥ ١٥٢ ١٧٤ ٢٨ ١٢ 
١٣   

 ٢/٢مبرد
١٦.٥ ٧٠ ١٤٨ ١٣٨ ١٦ 

١٨.١ ٧٥ ١٤٩ ١٧٠ ٢٤ ١٤ 
١٩ ٦٤ ١٥٣ ١٨٠ ٢٨ ١٥ 
١٦   

 ٥أطلس
١٨.٨ ٦٤ ١٤٩ ١٤٠ ١٦ 

٢٠.١ ٩١ ١٤٩ ١٧٢ ٢٤ ١٧ 
٢١.٣ ٦٠ ١٥٢ ١٧٥ ٢٨ ١٨ 
١٩   

 ١سادة
١٦ 

  
  
  
  

٠.٠٠٣ 

٢٢.١ ٥٥ ١٤١ ١٦٠ 
٢٣.٢ ٦١ ١٤٩ ١٩٠ ٢٤ ٢٠ 
٢٤.٦ ٤٩ ١٦٠ ١٨٦ ٢٨ ٢١ 
٢٢   

 ٢/٢مبرد
٢٢ ٧٩ ١٥٢ ١٤٢ ١٦ 

٢٢.١ ٦٩ ١٥٣ ١٦٨ ٢٤ ٢٣ 
٢٣.٤ ٦٠ ١٥٥ ١٨٠ ٢٨ ٢٤ 
٢٥   

 ٥أطلس
٢٣.١ ٩٠ ١٥٤ ١٤٣ ١٦ 

٢٤.٤ ٨٥ ١٥٠ ١٧٧ ٢٤ ٢٦ 
٢٦ ٧٢ ١٥٦ ١٩٤ ٢٨ ٢٧ 
٢٨   

 ١سادة
١٦ 

  
  
  
  
 بدون

٤.١ ٥٧ ٩٥ ١٢٥ 
٤.٢ ٥٤ ٩٨ ١٥١ ٢٤ ٢٩ 
٤.٤ ٤٧ ١٠٥ ١٦٢ ٢٨ ٣٠ 
٣١   

 ٢/٢مبرد
٣.٢ ٦٩ ١٠٠ ١٢٥ ١٦ 

٣.٤ ٦٠ ١٠١ ١٥١ ٢٤ ٣٢ 
٣.٥ ٥٤ ١٠٣ ١٥٨ ٢٨ ٣٣ 
٣٤   

 ٥أطلس
٥.٣ ٨٠ ١٠٤ ١٢٦ ١٦ 

٥.٣ ٧٢ ١٠٥ ١٥٣ ٢٤ ٣٥ 
٦ ٧٩ ١٠٧ ١٦٤ ٢٨ ٣٦ 

   ً   ):جم(تأثیر عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع  - أوأل
  )جم(لتأثیر عوامل الدراسة  علي وزن المتر المربع ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): ٢(جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
  الحریة

متوسط 
مستوي  "ف"قیمة  المربعات

 المعنویة
 000. 36.659 988.926 3 2966.778 ركیزالت

 038. 3.683 99.361 2 198.722 التركیب النسجي
 000. 173.036 4667.861 2 9335.722 عدد الحدفات

   26.976 28 755.333 الخطأ
  35 13256.556 المجموع

            
إلي أن التركیز، والتركیب النسجي، عدد ) ٢(تشیر نتائج جدول 

  .أثیر معنوي علي خاصیة وزن المتر المربعالحدفات لھم  ت
: وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

   = X3، عدد الحدفات   = X2، التركیب النسجي  = X1التركیز
Y= 132.19 - 3.62 X1 - 0.29 X2+ 18.91 X3  

R2= 0.94 
وھو یمثل ارتباط طردي بین وزن المتر المربع وعوامل الدراسة 

ولتحدید اتجاه الفروق بین التركیزات المختلفة  وتم تطبیق . مختلفةال
للمقارنات المتعددة بین درجات ) أقل فرق معنوي( LSDاختبار 
 ).٣(وذلك علي النحو المبین في جدول . التركیز
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  )جم(تركیز علي وزن المتر المربع للمقارنات المتعددة بین ال) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ٣(جدول 

  )١(٠.٠٠١تركیز  
 ١٦٠.٦٦= م

  )٢(٠.٠٠٢تركیز 
 ١٦٣.٦٦= م

  )٣(٠.٠٠٣تركیز 
 ١٧١.١١= م

  )٤(بدون تركیز 
١٤٦.١١ 

 *١٤.٥٥ *١٠.٤٤ ٣.٠٠ -  )١(٠.٠٠١تركیز 
 *١٧.٥٥ *٧.٤٤ -   ) ٢(٠.٠٠٢تركیز 
 *٢٥.٠٠ -    )٣(٠.٠٠٣تركیز 

 -     )٤(بدون تركیز 
  ٠.٠٥ند مستوي دالة ع*

ً دالة ) ٣(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا
بین التركیز في تأثیرھا علي وزن المتر المربع ویمكن ترتیب التركیز 

: كالتالي LSDوفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .، بدون التركیز٠.٠٠١، ٠.٠٠٢، تركیز ٠.٠٠٣تركیز 

المختلفة تم تطبیق التركیبات النسجیة د اتجاه الفروق بین ولتحدی
للمقارنات المتعددة بین التراكیب ) أقل فرق معنوي( LSDاختبار 
  ).٤(وذلك علي النحو المبین في جدول . النسجیة

  )جم(ب النسجیة  علي وزن المتر المربع للمقارنات المتعددة بین التراكی) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ٤(جدول 

  )١(١سادة 
 ١٦٢.٣٣= م

  )٢(٢/٢مبرد
 ١٥٧.٠٨= م

  )٣(٥أطلس
 ١٦١.٧٥= م

 ٠.٥٨ *٥.٢٥ -  ) ١(١سادة
 *٤.٦٦ -   )٢(٢/٢مبرد 

 -    )٣(٥أطلس
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة ) ٤(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول انھ یوجد ھناك فروقا
ب النسجیة في تأثیرھا علي وزن المتر المربع ویمكن بین التراكی

ترتیب التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام 
  ٢/٢، مبرد٥، أطلس١/١سادة: كالتالي LSDاختبار 

أقل ( LSDوتم تطبیق اختبار عدد الحدفات ولتحدید اتجاه الفروق بین 
وذلك علي النحو . حدفاتللمقارنات المتعددة بین عدد ال) فرق معنوي

  ).٥(المبین في جدول 

  )جم(للمقارنات المتعددة بین عدد الحدفات  علي وزن المتر المربع ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ٥(جدول 

 
  )١(حدفة ١٦
 ١٣٨.٢٥= م

  )٢(حدفة  ٢٤
 ١٦٦.٨٣= م

  )٣(حدفة  ٢٨
 ١٧٦.٠٨= م

 *٣٧.٨٣ *٢٨.٥٨ -  ) ١(حدفة ١٦
 *٩.٢٥ -   )٢(حدفة  ٢٤ 

    )٣(حدفة  ٢٨
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

انھ یوجد ھناك ) ٥(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول 
ً دالة بین التراكیب النسجیة في تأثیرھا علي وزن المتر المربع  فروقا
ویمكن ترتیب التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات 

  .حدفة ١٦حدفة،  ٢٤حدفة،  ٢٨: كالتالي LSDام اختبار باستخد
:تأثیر عوامل الدراسة علي زاویة االنفراج - ثانیاً 

  
  لتأثیر عوامل الدراسة  علي زاویة االنفراج ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): ٦(جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
مستوي  "ف"قیمة  المربعات

 المعنویة
 000. 632.287 4972.991 3 14918.972 التركیز

 001. 9.550 75.111 2 150.222 التركیب النسجي
 000. 18.408 144.778 2 289.556 عدد الحدفات

   7.865 28 220.222 الخطأ
  35 15578.972 المجموع
ي، عدد إلي أن التركیز، والتركیب النسج) ٦(تشیر نتائج جدول 

  .الحدفات لھم  تأثیر معنوي علي خاصیة زاویة االنفراج
: وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

   = X3، عدد الحدفات   = X2، التركیب النسجي  = X1التركیز
Y= 156.44 – 12.52 X1 + 2.50 X2+ 3.41 X3  

R2= 0.98 

وعوامل الدراسة وھو یمثل ارتباط طردي بین زاویة االنفراج 
  .المختلفة

 LSDولتحدید اتجاه الفروق بین التركیزات المختلفة  تم تطبیق اختبار 
وذلك علي . للمقارنات المتعددة بین درجات التركیز) أقل فرق معنوي(

  ).٧(النحو المبین في جدول 
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  المتعددة بین التركیز  علي زاویة االنفراج للمقارنات) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ٧(جدول 

  )١(٠.٠٠١تركیز  
 ١٤٤.٨٨= م

  )٢(٠.٠٠٢تركیز 
 ١٤٨.٧٧= م

  )٣(٠.٠٠٣تركیز 
 ١٥٢.٢٢= م

  )٤(بدون تركیز 
١٠٢.٠٠ 

 *٤٢.٨٨ *٧.٣٣ ٣.٨٨ -  )١(٠.٠٠١تركیز 
 *٤٦.٧٧ *٣.٤٤ -   ) ٢(٠.٠٠٢تركیز 
 *٥٠.٢٢ -    )٣(٠.٠٠٣تركیز 

 -     )٤(بدون تركیز 
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة ) ٧(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا
بین التركیز في تأثیرھا علي زاویة االنفراج ویمكن ترتیب التركیز 

: كالتالي LSDوفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .، بدون التركیز٠.٠٠١، ٠.٠٠٢، تركیز ٠.٠٠٣تركیز 

المختلفة تم تطبیق التراكیب النسجیة ولتحدید اتجاه الفروق بین 
للمقارنات المتعددة بین التراكیب ) أقل فرق معنوي( LSDاختبار 
  ).٨(وذلك علي النحو المبین في جدول . النسجیة

  
  لتراكیب النسجیة  علي زاویة االنفراجللمقارنات المتعددة بین ا) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ٨(جدول 

  )١(١سادة 
 ١٣٤.٤١= م

  )٢(٢/٢مبرد
 ١٣٧.٠٨= م

  )٣(٥أطلس
 ١٣٩.٤١= م

 ٥.٠٠ *٢.٦٦ -  ) ١(١سادة
 *٢.٣٣ -   )٢(٢/٢مبرد 

 -    )٣(٥أطلس
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة ) ٨(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا
ب النسجیة في تأثیرھا علي زاویة االنفراج ویمكن للباحثة بین التراكی

ترتیب التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام 
  .١، سادة٢/٢، مبرد٥أطلس: كالتالي LSDاختبار 

أقل ( LSDتم تطبیق اختبار عدد الحدفات ولتحدید اتجاه الفروق بین 
وذلك علي النحو . د الحدفاتللمقارنات المتعددة بین عد) فرق معنوي

  ).٩(المبین في جدول 

  
  للمقارنات المتعددة بین عدد الحدفات  علي زاویة االنفراج) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ٩(جدول 

  )١(حدفة ١٦ 
 ١٣٣.٩١= م

  )٢(حدفة  ٢٤
 ١٣٦.٢٥= م

  )٣(حدفة  ٢٨
 ١٤٠.٧٥= م

 *٦.٨٣ *٢.٣٣ -  ) ١(حدفة ١٦
 *٤.٥٠ -   )٢(حدفة  ٢٤ 

    )٣(حدفة  ٢٨
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ن
ً دالة ) ٩(تبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا

بین التراكیب النسجیة في تأثیرھا علي زاویة االنفراج ویمكن ترتیب 
ار التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختب

LSD حدفة ١٦حدفة،  ٢٤حدفة،  ٢٨: كالتالي.  
:تأثیر عوامل الدراسة علي مقاومة التمزق -ثالثاً 

  
  

  لتأثیر عوامل الدراسة  علي مقاومة التمزق) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): ١٠(جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
مستوي  "ف"قیمة  المربعات

 المعنویة
 043. 3.102 125.926 3 377.778 التركیز

 000. 43.768 1776.583 2 3553.167 التركیب النسجي
 002. 7.988 324.250 2 648.500 عدد الحدفات

   40.591 28 1136.556 الخطأ
  35 5716.000 المجموع

إلي أن التركیز، والتركیب النسجي، عدد ) ١٠(تشیر نتائج جدول 
  .حدفات لھم  تأثیر معنوي علي خاصیة مقاومة التمزقال

 X1التركیز: وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

   = X3، عدد الحدفات   = X2، التركیب النسجي  =
Y= 45.306 + 1.64 X1 + 12.16 X2- 4.87 X3  

R2= 0.80 
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اسة وھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة التمزق وعوامل الدر
ولتحدید اتجاه الفروق بین التركیزات المختلفة  تم تطبیق  .المختلفة

للمقارنات المتعددة بین درجات ) أقل فرق معنوي( LSDاختبار 
  ).١١(وذلك علي النحو المبین في جدول . التركیز

  
  بین التركیز  علي مقاومة التمزق للمقارنات المتعددة) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ١١(جدول 

  )١(٠.٠٠١تركیز  
 ٥٩.٧٧= م

  )٢(٠.٠٠٢تركیز 
 ٦٣.٧٧= م

  )٣(٠.٠٠٣تركیز 
 ٦٨.٨٨= م

  )٤(بدون تركیز 
٦٣.٥٥ 

 *٣.٧٧ *٩.١١ ٤.٠٠ -  )١(٠.٠٠١تركیز 
 ٠.٢٢ *٥.١١ -   ) ٢(٠.٠٠٢تركیز 
 *٥.٣٣ -    )٣(٠.٠٠٣تركیز 

 -     )٤(بدون تركیز 
 ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة ) ١١(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا
بین التركیز في تأثیرھا علي مقاومة التمزق ویمكن ترتیب التركیز 

: كالتالي LSDوفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .، بدون التركیز٠.٠٠١، ٠.٠٠٢، تركیز ٠.٠٠٣تركیز 

المختلفة تم تطبیق اختبار التراكیب النسجیة فروق بین ولتحدید اتجاه ال
LSD )للمقارنات المتعددة بین التراكیب النسجیة) أقل فرق معنوي .

  ).١٢(وذلك علي النحو المبین في جدول 

  علي زاویة االنفراج  للمقارنات المتعددة بین التراكیب النسجیة) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ١٢(جدول 

  )١(١سادة 
 ٥١.٧٥= م

  )٢(٢/٢مبرد
 ٦٤.١٦= م

  )٣(٥أطلس
 ٧٦.٠٨= م

 *٢٤.٣٣ *١٢.٤١ -  ) ١(١سادة
 *١١.٩١ -   )٢(٢/٢مبرد 

 -    )٣(٥أطلس
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة ) ١٢(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  انھ یوجد ھناك فروقا
تأثیرھا علي مقاومة التمزق ویمكن ترتیب بین التراكیب النسجیة في 

التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
LSD ١، سادة٢/٢، مبرد٥أطلس: كالتالي.  

أقل ( LSDتم تطبیق اختبار عدد الحدفات ولتحدید اتجاه الفروق بین 
وذلك علي النحو . ین عدد الحدفاتللمقارنات المتعددة ب) فرق معنوي

  ).١٣(المبین في جدول 

  للمقارنات المتعددة بین عدد الحدفات  علي زاویة االنفراج) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ١٣(جدول 

  )١(حدفة ١٦ 
 ٦٧.٨٣= م

  )٢(حدفة  ٢٤
 ٦٦.٠٨= م

  )٣(حدفة  ٢٨
 ٥٨.٠٨= م

 *٩.٧٥ *١.٧٥ -  ) ١(حدفة ١٦
 *٨.٠٠ -   )٢(حدفة  ٢٤ 

    )٣(حدفة  ٢٨
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

انھ یوجد ھناك ) ١٣(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول 
ً دالة بین التراكیب النسجیة في تأثیرھا علي مقاومة التمزق  فروقا
ویمكن ترتیب التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات 

  .حدفة ٢٨حدفة،  ٢٤حدفة،  ١٦: كالتالي LSDختبار باستخدام ا
  :UPFتأثیر عوامل الدراسة علي  - رابعاً 

  UPFلتأثیر عوامل الدراسة  علي ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحلیل التباین األحادي في ): ١٤(جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
مستوي  "ف"قیمة  المربعات

 المعنویة
 000. 2785.133 598.030 3 1794.090 لتركیزا

 000. 66.692 14.320 2 28.641 التركیب النسجي
 000. 50.035 10.744 2 21.487 عدد الحدفات

   215. 28 6.012 الخطأ
  35 1850.230 المجموع

  
إلي أن التركیز، والتركیب النسجي، عدد ) ١٤(تشیر نتائج جدول 

 .UPFعلي خاصیة الحدفات لھم  تأثیر معنوي 
 X1التركیز: وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي

   = X3، عدد الحدفات   = X2، التركیب النسجي  =
Y= 20.78 – 3.23 X1 + 0.63 X2+ 0.94 X3  

R2= 0.99 
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 .وعوامل الدراسة المختلفة UPFوھو یمثل ارتباط طردي بین 
 LSDزات المختلفة  تم تطبیق اختبار ولتحدید اتجاه الفروق بین التركی

وذلك علي . للمقارنات المتعددة بین درجات التركیز) أقل فرق معنوي(
  ).١٥(النحو المبین في جدول 

  
  UPFللمقارنات المتعددة بین التركیز  علي ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ١٥(جدول 

  )١(٠.٠٠١تركیز  
 ١٦.٦٥= م

  )٢(٠.٠٠٢تركیز 
 ١٨.٩٤= م

  )٣(٠.٠٠٣تركیز 
 ٢٣.٤٣= م

  )٤(بدون تركیز 
٤.٣٧ 

 *١٢.٢٧ *٦.٧٧ ٢.٢٨ -  )١(٠.٠٠١تركیز 
 *١٤.٥٦ *٤.٤٨ -   ) ٢(٠.٠٠٢تركیز 
 *١٩.٠٥ -    )٣(٠.٠٠٣تركیز 

 -     )٤(بدون تركیز 
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة انھ یو) ١٥(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  جد ھناك فروقا
ویمكن للباحثة ترتیب التركیز وفق  UPFبین التركیز في تأثیرھا علي 

تركیز : كالتالي LSDتأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  .، بدون التركیز٠.٠٠١، ٠.٠٠٢، تركیز ٠.٠٠٣

المختلفة تم تطبیق اختبار التراكیب النسجیة ولتحدید اتجاه الفروق بین 
LSD )للمقارنات المتعددة بین التراكیب النسجیة) أقل فرق معنوي .

  ).١٦(وذلك علي النحو المبین في جدول 

  UPFللمقارنات المتعددة بین التراكیب النسجیة  علي ) أقل فرق معنوي( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ١٦(جدول 

  )١(١سادة 
 ١٥.٧٣= م

  )٢(٢/٢مبرد
 ١٤.٨٢= م

  )٣(٥أطلس
 ١٧.٠٠= م

 *١.٢٦ ٠.٩٠٨ -  ) ١(١سادة
 *٢.١٧ -   )٢(٢/٢مبرد 

 -    )٣(٥أطلس
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

انھ یوجد ھناك ) ١٦(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول 
ً دالة بین التراكیب النسجیة في تأثیرھا علي  ویمكن ترتیب  UPFفروقا
ات باستخدام اختبار التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسط

LSD ١، سادة٢/٢، مبرد٥أطلس: كالتالي.  

أقل ( LSDتم تطبیق اختبار عدد الحدفات ولتحدید اتجاه الفروق بین 
وذلك علي النحو . للمقارنات المتعددة بین عدد الحدفات) فرق معنوي

  ).١٧(المبین في جدول 

  UPFللمقارنات المتعددة بین عدد الحدفات  علي ) فرق معنوي أقل( LSDالفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ١٧(جدول 

  )١(حدفة ١٦ 
 ١٤.٨٩= م

  )٢(حدفة  ٢٤
 ١٥.٨٨= م

  )٣(حدفة  ٢٨
 ١٦.٧٨= م

 *١.٨٩ *٠.٩٩ -  ) ١(حدفة ١٦
 *٠.٩٠ -   )٢(حدفة  ٢٤ 

    )٣(حدفة  ٢٨
  ٠.٠٥دالة عند مستوي *

ً دالة انھ یوج) ١٧(نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول  د ھناك فروقا
ویمكن للباحثة ترتیب  UPFبین التراكیب النسجیة في تأثیرھا علي 

التراكیب النسجیة وفق تأثیرھا في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
LSD حدفة ١٦حدفة،  ٢٤حدفة،  ٢٨: كالتالي.  
  :تقییم الجودة الكلیة ألقمشة الشاش المنتجة تحت البحث: رابعاً 

ودة األقمشة المنتج ة تح ت البح ث لمالئمتھ ا للغ رض تم عمل تقییم لج
ع  دد  -التركی  ب النس  جي(ال  وظیفي، الختی  ار انس  ب عوام  ل الدراس  ة 

 Radar-Chartوذلك باستخدام أش كال ال رادار )  التركیز –الحدفات 
متعدد المحاور لیعبر عن تقییم الج ودة الكلی ة ألقمش ة الش اش المنتج ة 

وزن المت ر المرب ع : واص األتی ةتحت البحث م ن خ الل اس تخدام الخ 
ولھذا التقی یم وذل ك  UPFمقاومة التمزق،   –زاویة االنفراج  –) جم(

بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص إلي ق یم مقارن ة ، حی ث أن القیم ة 
المقارن  ة األكب  ر تك  ون األفض  ل م  ع خ  واص عل  ي وزن المت  ر المرب  ع 

   UPFمقاومة التمزق،   –زاویة االنفراج  –) جم(
  معامل الجودة  للخواص المیكانیكة لألقمشة في ضوء متغیرات البحث) ١٨(جدول 

  رقم
 العینة

  التركیب
 النسجي

  عدد
 الحدفات

  التركیز
 لتر/جم

  وزن المتر
 )جم(المربع 

زاویة 
 )°( االنفراج

مقاومة            
المساحة  UPF التمزق

 المثالیة
معامل 
 الجودة

1 
 ١سادة

16 

0.001 

71.13 84.38 60.44 58.85 274.79 68.70 
2 24 84.54 88.75 56.04 64.62 293.95 73.49 
3 28 89.69 93.13 46.15 66.92 295.89 73.97 
4 

 ٢/٢مبرد
16 68.56 88.75 71.43 55.00 283.74 70.93 

5 24 84.02 89.38 60.44 61.15 294.99 73.75 
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6 28 91.24 91.25 54.95 63.46 300.89 75.22 
7 

 ٥أطلس
16 72.16 91.88 82.42 63.08 309.53 77.38 

8 24 86.60 93.13 76.92 69.62 326.26 81.57 
9 28 97.42 94.38 82.42 73.85 348.06 87.02 

10 
 ١سادة

16 

.0.002 

76.80 87.50 60.44 67.69 292.44 73.11 
11 24 90.21 91.88 54.95 73.08 310.10 77.53 
12 28 89.69 95.00 49.45 77.31 311.45 77.86 
13 

 ٢/٢مبرد
16 71.13 92.50 76.92 63.46 304.02 76.00 

14 24 87.63 93.13 82.42 69.62 332.79 83.20 
15 28 92.78 95.63 70.33 73.08 331.82 82.95 
16 

 ٥أطلس
16 72.16 93.13 70.33 72.31 307.93 76.98 

17 24 88.66 93.13 100.00 77.31 359.09 89.77 
18 28 90.21 95.00 65.93 81.92 333.06 83.27 
19 

 ١سادة
16 

.0.003 

82.47 88.13 60.44 85.00 316.04 79.01 
20 24 97.94 93.13 67.03 89.23 347.33 86.83 
21 28 95.88 100.00 53.85 94.62 344.34 86.08 
22 

 ٢/٢مبرد
16 73.20 95.00 86.81 84.62 339.62 84.91 

23 24 86.60 95.63 75.82 85.00 343.05 85.76 
24 28 92.78 96.88 65.93 90.00 345.59 86.40 
25 

 ٥أطلس
16 73.71 96.25 98.90 88.85 357.71 89.43 

26 24 91.24 93.75 93.41 93.85 372.24 93.06 
27 28 100.00 97.50 79.12 100.00 376.62 94.16 
28 

 ١ةساد
16 

  بدون

64.43 59.38 62.64 15.77 202.21 50.55 
29 24 77.84 61.25 59.34 16.15 214.58 53.64 
30 28 83.51 65.63 51.65 16.92 217.70 54.43 
31 

 ٢/٢مبرد
16 64.43 62.50 75.82 12.31 215.06 53.77 

32 24 77.84 63.13 65.93 13.08 219.97 54.99 
33 28 81.44 64.38 59.34 13.46 218.62 54.66 
34 

 ٥أطلس
16 64.95 65.00 87.91 20.38 238.25 59.56 

35 24 78.87 65.63 79.12 20.38 244.00 61.00 
36 28 84.54 66.88 86.81 23.08 261.30 65.33 

  

) ٢٧: العینة رقم(معامل الجودة الكلیة ألفضل العینات ) ١(شكل 
بتركیب نسجي ) ٩٤.١٦(ومعامل الجودة ) ٣٧٦.٦٢(بمساحة مثالیة 

 )٠.٠٠٣(، وبتركیز )حدفة ٢٨(، عدد الحدفات )٥أطلس (

بمساحة ) ٢٨: العینة رقم(معامل الجودة الكلیة ألقل العینات ) ٢(شكل 
سادة (بتركیب نسجي ) ٥٠.٥٥(ومعامل الجودة ) ٢٠٢.٢١(مثالیة 

 ).بدون(، وبتركیز )حدفة ١٦(، عدد الحدفات )١١/
) (SEMللتأكد من ثبات المعالجة باستخدام الماسح األلكتروني وقد تم فحص  األقمشة قبل وبعد المعالجة وبعد اجراء عملیة الغسیل 
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ویوضح الشكل التالي نتائج الماسح األلكتروني لبعض األقمشة محل 
) ٢٠١٤رشا عبدالرحمن،(الدراسة بعد المعالجة وھذا یتفق مع دراسة 

ة أكسید الزنك النانومتري واھمیھ استخدامھا في بوجود اثار لماد

والشكل التالي یوضح .معالجة األقمشة وبخاصھ مالبس األطفال 
  .األقمشة المعالجة 

        
الماسح االلكتروني ) ٣( شكل

 للقماش تحت البحث بدون معالجة
الماسح االلكتروني ) ٤(شكل 

  للقماش تحت البحث بعد المعالجة
العینات تحت  یوضح أقل) ٥(شكل

  البحث معالجة
یوضح أعلي العینات تحت )٦(شكل

  البحث معالجة
 .المودیالت المقترحة المنفذة بعد المعالجة بأكسید الزنك النانومتري)  ٧(شكل

 مالحظات  الخلف  االمام  م

ل 
ودی

م
)١(  

  

  
  شكل الجیب
  :مقاس الجیب

 سم١٠:العرض
 سم١٢:عمق الجیب

  
یاقة قمیص   -أزرار ٦المرد األمامي مزدوج بعدد  -زرار  ٢كم طویل بأسورة بمرد قمیص  ب : )١(توصیف المودیل

 v بدون قصھ: الخلف - جیب خارجي أمامي علي الجانب االیسر وینتھي شكل الجیب علي حرف  - 
ل 
ودی

م
)٢( 

  

  
  

  
  
  
 
 
 
  

 )٢(یلتوصیف المود
جیب خارجي أمامي علي الجانب االیسر  - نصف یاقة  -أزرار ٦د المرد األمامي مزدوج بعد -زرار  ٢قمیص  بكم طویل بأسورة بمرد 
 . زرار ٢مثبت بعدد v بدون قصھ: الخلف -  .  یوجد لسان علي خط نصف الكتف ینتھي بشكل   -vوینتھي شكل الجیب علي حرف 
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ل 
ودی

م
)٤( 

  

               
 
 
  

           
 
 

  
   
  

 

  )٣( توصیف المودیل
جیب أمامي بقالب مثبت زرار كما ٢- یاقة قمیص  -أزرار ٦المرد األمامي مزدوج بعدد  -زرار  ٢ة بمرد قمیص  بكم طویل بأسور

 بدون قصھ: یوجد جیب بحجم أصغر نفس التصمیم علي خط نصف الكم علي الكم األیسر فقط  الخلف

یل
ود

م
)٤(  

  

 

 

  )٤( توصیف المودیل
جیب واحد علي الجانب األیسر مغلق بسوستھ   - یاقة–زرار  ٦المامي مزدوج بعدد المرد  ا -زرار ٢قمیص بكم طویل وأسورة بمرد 

  .بدون قصھ: الخلف -مناسب لألطفال في مرحلة الطفولة الوسطي  -سم١٢معدنیة بطول 

یل
ود
م

)٥(  

    

 
  

 
  )٥(توصیف المودیل

جیب أمامي  كالونیھ بقالب ٢-قة قمیص یا -أزرار ٦المرد األمامي مزدوج بعدد  - زرار  ٢قمیص  بكم طویل بأسورة بمرد 
  .بدون قصھ: الخلفمثبت زرار یمكن ثني الكمین وتثبیتھم بلسان بعروة وزرار 

  
تطبیق استبان استخدام تكنولوجیا النانو لمقاومة الكرمشة :  ثانیاً 

  واالشعة فوق البنفسجیة  في مالبس االطفال
  )الصدق والثبات(تقنین األدوات 

 بطاقة تقییم المحكمین للمودیالت المنفذةاستبیان : أوالً 

ً علي نتائج المعالجة والتوصل ألفضل   - حدفھ –تركیب نسجي (بناءا
تم إعداد استبیان موجھ للمتخصصین بمجال المالبس والنسیج ) تركیز

لتحكیم المودیالت المقترحة المنفذة من استخدام تكنولوجیا النانو  –
فسجیة  في مالبس االطفال ،  لمقاومة الكرمشة واالشعة فوق البن
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مودیل واشتمل االستبیان علي ) ٥(واشتمل االستبیان علي تقییم 
  :محورین

.          عبارات) ٥(الجانب الجمالي  وتضمن : المحور األول
  .عبارات) ٦(الجانب الوظیفي  وتضمن : المحور الثاني

مالئم وقد استخدم میزان تقدیر ثالثي المستویات بحیث تعطي االجابة 
، وغیر مالئم )درجتین(ومالئم إلي حد ما ) ثالث درجات(علي 

درجة، والمحور ) ١٥(، وكانت درجة المحور األول )درجة واحدة(
 درجة) ٣٣(درجة، وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان ) ١٨(الثاني 

  :صدق المحكمین: صدق محتوي االستبیان
وللتحقق من . سھویقصد بھ قدرة االستبیان علي قیاس ما وضع لقیا 

صدق محتوي االستبیان تم عرضھ في صورتھ المبدئیة علي مجموعة 
من المحكمین من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسیج، وبلغ 

وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص    ١٥عددھم 
بھ، وكذلك صیاغة العبارات وتحدید وأضافة أي عبارات مقترحة، 

دیل بناء علي أراء المحكمین كالتالي، إضافة بعض وقد تم التع
العبارات الجدیدة تعدیل الشكل العام لالستبیان، لیصبح الشكل النھائي 

  "١ملحق "لھا 
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 

  :والدرجة الكلیة لالستبیان
ساب معامل تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بح 

بین الدرجة الكلیة لكل محور ) معامل ارتباط بیرسون(االرتباط 
والدرجة الكلیة لالستبیان، )  الجانب الجمالي، الجانب الوظیفي(

 :والجدول التالي یوضح ذلك

  قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة االستبیان): ١٩(ولجد
  الداللة االرتباط   

  ٠.٠١ ٠.٨٣  جانب الجماليال: المحور األول
  ٠.٠١ ٠.٨٥  الجانب الوظیفي: المحور الثاني

 
یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوي 

القترابھا من الواحد الصحیح، ومن ثم یمكن القول أن ھناك  ٠.٠١
 اتساق داخلیا بین المحاور المكونة لھذا االستبیان، كما انھ یقیس بالفعل

  .ما وضع لقیاسھ، مما یدل علي صدق وتجانس محاور االستبیان
  ثبات االستبیان

دقة االختبار في القیاس والمالحظة، وعدم  reabilityیقصد بالثبات  

تناقضھ مع نفسھ، واتساقھ واطراده فیما یزودنا بھ من معلومات عن 
سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة علي المقیاس التي 

  :یر إلي األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طریقتش
 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  - ١
 Split – halطریقة التجزئة النصفیة  - ٢ - ٢

  
  نتائج متوسطات درجات بنود االستبیان تبعا الراء المحكمین للمحورین الجانب الوظیفي والجمالي)  ٢٠( جدول 

  
  

 قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان): ٢١(جدول
  التجزئة النصفیة معامل ألفا   

   ٠.٩٢١ -٠.٨٤٢ ٠.٨٦١  الجانب الجمالي: المحور األول
  ٠.٩٢٣ -٠.٨٣٩ ٠.٨٤٢  الجانب الوظیفي: يالمحور الثان

  ٠.٩٤١ -٠.٨٢٢  ٠.٨٥١  ثبات االستبیان ككل
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یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات، معامل 

مما یدل علي ثبات  ٠.٠١ألفا، التجزئة النصفیة، دالة عند مستوي 
 .االستبیان

  مناقشة الفروض والنتائج وتفسیرھا
روق ذات داللة إحصائیة بین المودیالت  توجد ف: الفرض األول

 " في تحقیق الجانب الجمالي وفقا آلراء المحكمین
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات 
المودیالت الخمس  في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء 

 :یوضح ذلك) ٢٢(المحكمین وجدول 

 
 جات المودیالت في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألرراء المحكمینتحلیل التباین لمتوسط در): ٢٢(جدول

 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات الجانب الجمالي
 19.471 165.500 4 662.000  بین المجموعات

 
.000 

 8.500 20 170.000  داخل المجموعات 
  24 832.000  المجموع

) ١٩.٤٧١(كانت ) ف(ول السابق إلي أن قیمة تشیر نتائج الجد 
مما یدل علي وجود ) ٠.٠١(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي 

فروق بین المودیالت في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء 

للمقارنات  LSDالمحكمین، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
 . المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

 
  LSD     للمقارنات المتعددة بین المودیالت الخمس في تحقیق الجانب الجمالياختبار ) : ٢٣(جدول 

الجانب 
  الجمالي

  )١(المودیل
  ٢٦.٠٠=م

  )٢(المودیل
  ٢٨.٤٠=م

  )٣(المودیل
  ٣٥.٨٠=م

  )٤(المودیل
  ٣٤.٦٠=م

  )٥(المودیل
  ٤٠.٢٠=م

          -  )١(المودیل 
       -   *٢.٤٠ )٢(المودیل 
      -   *٧.٤٠  *٩.٨٠ )٣(المودیل 
    -   *١.٢٠  *٦.٢٠  *٨.٦٠ )٤(المودیل 
  -   *٥.٦٠  *٤.٤٠  *١١.٨٠  *١٤.٢٠ )٥(المودیل 

 
یوضح متوسط درجات المودیالت في تحقیق الجانب ) ٨(شكل 

 .الجمالي وفقا ألراء المحكمین
  :یتضح أن) ٨(والشكل )  ٢٣(من الجدول 

، ٢( وجود فروق دالة إحصائیا بین المودیل األول والمودیالت - ١
 .٠.٠١عند مستوي ) ٥، ٤، ٣

، ٣(وجود فروق دالة إحصائیا بین المودیل الثاني والمودیالت  - ٢
 .٠.٠١عند مستوي ) ٤

، ٤(وجود فروق دالة إحصائیا بین المودیل الثالث والمودیالت  - ٣
 .٠.٠١عند مستوي ) ٥

) ٥(وجود فروق دالة إحصائیا بین المودیل الرابع والمودیل  - ٤
 .٠.٠١عند مستوي 

د أن المودیل الخامس كان أفضل المودیالت في تحقیق الجانب فنج
الجمالي، یلیھ الثالث، ثم الرابع، ثم الثاني، ثم األول  وفقا ألراء 

رحاب (وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة . المحكمین
في وجود اختالفات بین التصمیمات )٢٠١٥محمدوصفاء جمال

  .جانبین الوظیفي والجماليالمقترحة لمالبس األطفال لل
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المودیالت  : الفرض الثاني

 " في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا آلراء المحكمین
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات 
المودیالت الخمس في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المحكمین 

 :وضح ذلكی) ٢٤(وجدول 

 تحلیل التباین لمتوسط درجات المودیالت في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألرراء المحكمین): ٢٤(جدول
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات الجانب الوظیفي
 1.208 32.383 4 129.533  بین المجموعات

 
.332 

 26.813 25 670.333  داخل المجموعات 
  29 799.867  المجموع

) ١.٢٠٨(كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة  
مما یدل علي ) ٠.٠١(وھي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوي 

عدم وجود فروق بین المودیالت في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 

ألراء المحكمین، ولمعرفة المتوسطات للمودیالت الخمس تم 
 . الجدول التالي يتوضیحھا ف

  متوسط درجات المودیالت في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألرراء المحكمین):  ٢٥(جدول
 )٥(المودیل )٤(المودیل )٣(المودیل )٢(المودیل )١(المودیل  الجانب الوظیفي

 38.1667 35.5000 36.6667 33.6667 32.3333 المتوسط
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ي تحقیق الجانب یوضح متوسط درجات المودیالت ف) ٩(شكل 

  .الوظیفي وفقا ألراء المحكمین

فنجد أن المودیل الخامس كان أفضل المودیالت في تحقیق الجانب 
الجمالي، یلیھ الثالث، ثم الرابع، ثم الثاني، ثم األول  وفقا ألراء 

في وجود اختالفات )٢٠١٥رحاب محمدوصفاء جمال( .المحكمین
  . بین التصمیمات المقترحة لمالبس األطفال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المودیالت  : الفرض الثالث
 " وفقا آلراء المحكمین)  ككل(في تحقیق جوانب التقییم 

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات 
وفقا ألراء )  ككل(المودیالت الخمس  في تحقیق جوانب التقییم 

 :یوضح ذلك) ٢٦(المحكمین وجدول 

 وفقا ألرراء المحكمین) ككل(جوانب التقییم تحلیل التباین لمتوسط درجات المودیالت في تحقیق ): ٢٥(جدول 
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات الجانب الجمالي
 7.938 165.255 4 661.018  بین المجموعات

 
.000 

 20.818 50 1040.909  داخل المجموعات 
  54 1701.927  المجموع

) ٧.٩٣٨(كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة  
مما یدل علي وجود ) ٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوي وھي 

وفقا ألراء ) ككل(جوانب التقییم فروق بین المودیالت في تحقیق 

ت للمقارنا LSDالمحكمین، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
 . المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

 اختبار): ٢٧(جدول LSD  )ككل(للمقارنات المتعددة بین المودیالت الخمس  في تحقیق جوانب التقییم 
الجانب 
  الجمالي

  )١(المودیل
  ٢٩.٤٥=م

  )٢(المودیل
  ٣١.٢٧=م

  )٣(المودیل
  ٣٦.٢٧=م

  )٤(المودیل
  ٣٥.٠٩=م

  )٥(المودیل
  ٣٩.٠٩=م

         -  )١(المودیل 
        -   *١.٨١ )٢(المودیل 
      -   *٥.٠٠  *٦.٨١ )٣(المودیل 
    -   *١.١٨  *٣.٨١  *٥.٦٣ )٤(المودیل 
  -   *٤.٠٠  *٢.٨١  *٧.٨١  *٩.٦٣ )٥(المودیل 

  
تحقیق جوانب یوضح متوسط درجات المودیالت في ) ١٠(شكل 

  .وفقا ألراء المحكمین )ككل(التقییم 
  :یتضح أن) ١٠(والشكل )  ٢٧(من الجدول 

جود فروق دالة إحصائیا بین المودیل األول والمودیالت و - ١

 .٠.٠١عند مستوي ) ٥، ٤، ٣، ٢(
وجود فروق دالة إحصائیا بین المودیل الثاني والمودیالت  - ٢

 .٠.٠١عند مستوي ) ٤، ٣(
وجود فروق دالة إحصائیا بین المودیل الثالث والمودیالت  - ٣

 .٠.٠١عند مستوي ) ٥، ٤(
) ٥(ین المودیل الرابع والمودیل وجود فروق دالة إحصائیا ب - ٤

 .٠.٠١عند مستوي 
فنجد أن المودیل الخامس كان أفضل المودیالت في تحقیق جوانب 
التقییم ككل، یلیھ الثالث، ثم الرابع، ثم الثاني، ثم األول  وفقا ألراء 

   . المحكمین
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور تقییم  : الفرض الرابع
 " فقا آلراء المحكمینالمودیالت  و

لتقییمات المحكمین للمودیالت    t-test"  ت"تم حساب اختبار  
 : المنفذة  في ضوء محاور التقییم كما ھو موضح بالجدول التالي

  
  لتقییمات المحكمین للمودیالت المنفذة  في ضوء محاور التقییم   t-test"  ت"نتائج تحلیل اختبار ) ٢٨(جدول

نحراف اال المتوسط الجانب
 المعیاري

درجة 
 مستوي الداللة "ت"قیمة  الحریة

 5.25 35.26 الوظیفي غیر دالة 1.05 53 5.88 33.00  الجمالي
       

یتضح من الجدول  عدم وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 
بین متوسطات تقییمات المحكمین للمودیالت المنفذة في  ٠.٠٥

وھي غیر ) ١.٠٥"  (ت"ضوء محاور التقییم حیث جاءت قیمة 
 .دالة إحصائیا 
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