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تحسين عمق المون ألقمشة المالبس المطبوعة المنتجة ببعض التراكيب البنائية 
 باستخدام الكيتوزان

 أسماء سامي عبد العاطى سويمم

  جامعة طنطا–قسم االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية - تخصص المالبس والنسيج 

 1/12/2015 :                                تاريخ القبول13/8/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
ى حدث فى مجال تجهيزات األقمشة ومع زيادة الوعى الصحى ظهرت أهمية تجهيز األقمشة لمقاومة نمو مذمع التطور العممى الكبير ا

مقاومة األقمشة المعالجة به لنمو الكائنات الدقيقة، وفى : كسابها بعض الخواص مثلإلالميكروبات، ويستخدم الكيتوزان كمادة تجهيز لألقمشة 
لى إا البحث يهدف هذن فإلك مذ ًوتطبيقا. ات قدرة عمى تثبيت كم أكثر من الصبغاتذمجال طباعة المنسوجات يستخدم الكيتوزان كمواد مساعدة 

تركيز :  لى أنسبإتحسين عمق المون ألقمشة المالبس المطبوعة المنتجة ببعض التراكيب البنائية باستخدام الكيتوزان من خالل التوصل 
 األقمشة بمصنع نسيج زفتى بشركة الدلتا لمغزل والنسيج وكانت هذهنتاج إلمكيتوزان، أسموب طباعة، تركيب نسجى، كثافة خيط المحمة وتم 

/ قطن) مخموطًانت مواصفات خيط المحمة ثابتة أيضاك غزل حمقى، و20/1نمرة % 100مواصفات خيط السداء المستخدمة ثابتة  قطن 
: ا الغرض باختالف المتغيرات اآلتيةمهذمناسبة  (فسكوز% 50: قطن% 50) ترقيم انجميزى بنسبة خمط 28/1من نمرة  (فسكوز

 :التركيب النسجى-
. ، شبيكة تقميدية2/2، كريب بطريقة الزحف والدوران مبرد 4ضامه عمى قاعدة أطمس: تم استخدام ثالثة تراكيب نسجية مختمفة هى

: كثافة المحمة فى وحدة القياس-
. سم/ حدفة  (28-24-20): تم استخدام ثالث كثافات لخيط المحمة هى

 تم تثبيت القماش المنتج بتركيب نسجى كريب جراء المعالجات األولية عمى األقمشة المنتجة تحت البحث ثمإ عينات األقمشة تم تنفيذبعد *
. لتر/ جم (3،2،1)سم، لممعالجة بالكيتوزان عند تركيزات مختمفة / حدفة28بالزحف والدوران، وكثافة لحمة 

، طباعة بعد المعالجة بالكيتوزان، (بدون كيتوزان)طباعة : ، تم استخدام ثالثة أساليب لمطباعة وهىلى أنسب تركيز لمكيتوزانإ بعد الوصول *
. المعالجة مع عجينة الطباعة والمقارنة بينهم

وقد . تم التطبيق عمى جميع األقمشة المنتجة تحت البحث ،باستخدام االختبارات المعمميةلى أنسب تركيز وأنسب أسموب طباعة إبعد الوصول *
اختبار : جراء االختبارات المعممية بمعامل الجودة بشركة مصر لمغزل والنسيج بالمحمة الكبرى وكانت تمك االختبارات المقاسة هىإتم 

وتم معالجة . اختبار ثبات المون لمضوء اختبار ثبات المون لمغسيل،، ( رطب–جاف)اختبار ثبات المون لالحتكاك، K/Sقياس عمق المون 
 :لى النتائج التاليةإوقد توصمت الدراسة حصائية المناسبة وتقييم الجودة الكمية لتمك النتائج، إل االختبارات باستخدام األساليب اهذهنتائج 

سم هى األفضل بالنسبة لعمق /  حدفة28األقمشة المعالجة والمطبوعة والمنتجة بتركيب نسجى كريب بالزحف والدوران وكثافة خيط لحمة - 1
 %. 82.37لك بمعامل جودة ذالمون وخواص الثبات، و

سم هى األقل بالنسبة لعمق المون /  حدفة20األقمشة المعالجة والمطبوعة والمنتجة بتركيب نسجى شبيكة تقميدية وكثافة خيط لحمة - 2
 %. 66.82لك بمعامل جودة ذوخواص الثبات، و

.الكيتوزان- الطباعة :كممات دليمية

المقدمة  
يشهد العالم اآلن طفرة تكنولوجية فى المجاالت 

 لما حدث من تطور ًاوالتخصصات النسجية المختمفة نظر
يقاع السريع إلعممى كبير فى شتى نواحى الحياة ليواكب ا

وقد اقتحمت صناعة . نسان هذا العصرإللمحياة اليومية 
الغزل والنسيج خالل األعوام القميمة الماضية العديد من 

: أميرة محمد)المجاالت التى لم تكن مألوفة من قبل
، ولقد تطورت صناعة المالبس الجاهزة وازدادت (2009
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أهميتها ليس فقط بغرض حماية الجسم فى األجواء 
نما بغرض التزيين والمظهر الجمالى بما إالمختمفة و

 لمتقدم التكنولوجى ًيتالءم مع أحدث خطوط الموضة تبعا
شباع ممكن فى الحاجات إلى تحقيق أقصى إى يهدف مذا

 لألهمية الكبيرة التى تقوم بها ًاونظر. لألفراد فى المجتمع
هتمام بها إلالمالبس فى حياة الفرد والمجتمع كان ا

ومحاولة تطويرها كصناعة خاصة من أهم مايميز 
( 2009: سوزان عادل). الفترات األخيرة

وتعتبر صناعة المالبس الجاهزة من أقدم األنشطة 
الصناعية فى مصر والتى تعتمد فى تطويرها وتسويقها 

: نهى محمد)عمى عمميات الصباغة والطباعة والتجهيز
، وتعد طباعة المنسوجات أو زخرفتها من أقدم (2008

 زمن بعيد، منذالفنون التى عرفها االنسان ومارسها 
ضافة الرسوم والنقوش إوبديهى أن يفكر االنسان فى 

ضافة لمسة فنية إلى المنسوجات بمعنى إالزخرفية 
وتعتبر طريقة الطباعة بالشبمونات اليدوية . ليهاإوجمالية 

ا مذات االمكانيات الفنية المتعددة ذمن طرق الطباعة 
ن فى مواجهة الزحف المتقدم آلظمت باقية حتى ا

والمستمر لتطور طرق طباعة المنسوجات، وتبرز 
امكانياتها فى قدرتها عمى طباعة مختمف أنواع 

التصميمات مهما تغيرت أبعادها ونظم المنسوجات بتعدد 
( 2003: براهيمإماجدة ). نوعياتها

ى حدث فى مجال مذومع التطور العممى الكبير ا
تجهيزات األقمشة ومع زيادة الوعى الصحى ظهرت أهمية 

أمال حسين )تجهيز األقمشة لمقاومة نمو الميكروبات
، ويستخدم الكيتوزان كمادة تجهيز (2006: كمال الدين

مقاومة األقمشة : كسابهابعض الخواص مثلإللألقمشة 
المعالجة به لنمو الكائنات الدقيقة، ولزيادة قدرة هذه 

األقمشة عمى امتصاص قدر أكبر من الصبغات، وفى 
مجال طباعة المنسوجات يستخدم الكيتوزان كمواد 

.                                                                                                ات قدرة عمى تثبيت كم أكثر من الصبغاتذمساعدة 
 ( 2005: سالى أحمد)

ا البحث بتحسين عمق المون ذ فقد اهتم هلكذوعمى 
ألقمشة المالبس المطبوعة والمنتجة ببعض التراكيب 

لك بمعالجتها بالكيتوزان المستخدم فى ذالبنائية المختمفة و
. مقاومة نمو الكائنات الدقيقة

مشكمة البحث 
: تتضح فى التساؤالت اآلتية

هل يؤثر تركيز الكيتوزان فى زيادة عمق المون - 1
وتحسين خواص الثبات لمقماش تحت البحث ؟ 

هل يوجد تأثير ألسموب المعالجة عمى عمق المون - 2
وخواص الثبات لمقماش تحت البحث؟ 

ما تأثير التركيب النسجى وكثافة خيط المحمة عمى - 3
عمق المون وخواص الثبات لألقمشة المنتجة تحت 

البحث؟ 
أهمية البحث 

: تتمخص أهمية البحث فى اآلتى
استخدام الكيتوزان فى مجال تطبيقى جديد وهو - 1

تحسين عمق المون وبالتالى يمكن ألقمشة المالبس 
المطبوعة الجمع بين مقاومة نمو الكائنات الدقيقة 

. ًلك بطريقة آمنة بيئياذوزيادة عمق المون و
رفع جودة المنتج النهائى من الناحية الفنية والجمالية - 2

ضافة الى مقاومة األقمشة لنمو الكائنات الدقيقة إلبا
لى تفادى الفقد فى خواص األداء إمما يؤدى 

لألقمشة وبالتالى زيادة العمر االستهالكى لممنتج 
.     النسجى

 فى عمميات التجهيز مما يحد ًاستخدام مواد آمنة بيئيا- 3
من التموث البيئى، كما أن مقاومة األقمشة لنمو 

الميكروبات يؤدى لموقاية من نقل وانتشار الكائنات 
الدقيقة الممرضة، والتخمص من الروائح التى 
تسببها تكاثر الجراثيم وبالتالى المحافظة عمى 

. نسانإلصحة ا
مواكبة التطور والتنافس العالمى عن طريق االهتمام - 4

بصناعة المالبس الجاهزة والتوسع فى استخدام 
األنواع المختمفة من التراكيب النسجية بما يحقق 

. جودة فى خواص أقمشة المالبس
أهداف البحث 

: لى أنسبإتتمثل أهداف البحث فى محاولة التوصل 
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تركيز لمادة الكيتوزان يحقق أفضل عمق لمون - 1
. وخواص ثبات لمقماش تحت البحث

أسموب طباعة يحقق أفضل عمق لمون وخواص - 2
.  ثبات لمقماش تحت البحث

تركيب نسجى يحقق أفضل عمق المون وخواص - 3
. الثبات لألقمشة المنتجة تحت البحث

كثافة خيط المحمة يحقق أفضل عمق المون وخواص - 4
.  الثبات لألقمشة المنتجة تحت البحث

: فروض البحث
: يقوم البحث عمى الفروض التالية

و داللة احصائية بين تركيز مادة ذيوجد فرق - 1
الكيتوزان وعمق المون وخواص الثبات لمقماش 

. المطبوع المستخدم تحت البحث
و داللة احصائية بين أسموب الطباعة ذيوجد فرق - 2

وعمق المون وخواص الثبات لمقماش المطبوع 
. المستخدم تحت البحث

و داللة احصائية بين التركيب النسجى ذيوجد فرق - 3
المستخدم وعمق المون وخواص الثبات لألقمشة 

. المنتجة المطبوعة تحت البحث
و داللة احصائية بين كثافة خيط المحمة ذيوجد فرق - 4

المستخدمة وعمق المون وخواص الثبات لألقمشة 
. المنتجة المطبوعة تحت البحث

: مصطمحات البحث
 هى النقوشات السطحية أو زخرفة سطوح :الطباعة

وبان فى الماء أو ممذاألقمشة باستخدام ألوان غير قابمة 
مروه ). صبغات ثابتة فى تكوينات تكرارية منتظمة

( 2012: السعيد
مادة طبيعية قابمة لمتحمل البيولوجى ويعتبر : الكيتوزان

مادة صديقة لمبيئة ونواتج تحممه غير سامة ومفيدة وهو 
لك يحمل شحنة موجبة لوجود مجموعات األمين مما كذ

كسابها إليمكن من استخدامه كمادة تجهيز لألقمشة 
( 2005: سالى أحمد).بعض الخواص

: حدود البحث
: اقتصر البحث عمى

. لتر/ جم (3،2،1)وزان بتركيزات الكيت- 1
طباعة عادية، المعالجة بالكيتوزان )أسموب الطباعة- 2

. (ثم الطباعة، الكيتوزان مع عجينة الطباعة
، كريب 4ضامة عمى قاعدة أطمس )تركيب نسجى - 3

. (، شبيكة تقميدية2/2بطريقة الزحف والدوران مبرد 
. سم/ حدفة (28، 24، 20)كثافة خيط المحمة- 4
 الشاشة الحريرية                     ًالطباعة اليدوية وتحديدا- 5

. (الشبمونات)
 Bercoline لون ًالطباعة بألوان البجمنت وتحديدا- 6

Orange 2BR ك/  جم30 بتركيز 

: منهج البحث
. ا البحث المنهج التجريبى التحميمىذيتبع ه

: الدراسات السابقة
: الدراسات المتعمقة بالطباعة: أوال
(: 2003)براهيم إدراسة ماجدة * 

ه الدراسة طباعة األقمشة القطنية ذتناولت ه
لمحصول عمى تصميمات مبتكرة لألطفال، وتضمنت 

 الخواص ًدراسة عن طرق الطباعة اليدوية المختمفة وأيضا
الطبيعية والكيميائية لمقطن ومميزات األقمشة القطنية 

       .واستعماالتها المختمفة
(: 2010)يمان عمرإدراسة * 

لى اختيار تقنيات جيدة لمطباعة إوهدفت الدراسة 
اليدوية عمى مالبس الفتاة المصنوعة من أقمشة الجينز، 

والربط بين التقنيات المختمفة لمطباعة والتطريز، ومن 
التقنيات التى استخدمت لزخرفة مالبس الجينز محل 

الدراسة الطباعة باستخدام الشاشة الحريرية وتم استخدام 
 .أكثر من نوع من عجائن الطباعة منها عجائن البيجمنت

(: 2010)دراسة فاطمة السعيد* 
مكانية الدمج بين تقنيات إلى إه الدراسة ذهدفت ه

ثراء مجال المشغوالت الفنية النسجية إالطباعة اليدوية و
لى إباستخدام الطباعة اليدوية بها، وتوصمت الدراسة 

ات داللة احصائية بين جميع ذوجود عالقة طردية 
متغيرات الدراسة وبعضها البعض لجميع المشغوالت 

 . الفنية
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(: 2011)دراسة أمانى عثمان * 
لى الحصول عمى معمقات نسجية إهدفت الدراسة 

بدمج أسموبى النسيج والطباعة، وأظهرت النتائج وجود 
ات داللة احصائية لصالح الطباعة بالنقل الحرارى ذفروق 

نوع الخامة، لون الخامة، التركيب النسجى، : فى كل من
.  عدم هجرة األلوان، عدم اختالط األلوان

(: 2013)دراسة ليمى عبد الرحيم * 
ه الدراسة األقمشة المطبوعة كمصدر ذوتناولت ه

لهام فى التصميم والتشكيل عمى المانيكان، إلبداع وامإل
ومن نتائج الدراسة توضيح دور األقمشة المطبوعة 

وتقنيات الطباعة وأثرها عمى رواد الموضة، كما أن لكل 
تقنية من تقنيات الطباعة سحرها الخاص وقد اتسمت 

امكانيات الطباعة بامكانيات تشكيمية وخصائص فنية ال 
.  حدود لها

: الدراسات المتعمقة بالكيتوزان: ثانيا
(: 2004)دراسة فوزى سعيد زكى* 

يجاد معالجة كيميائية إلى إه الدراسة ذههدفت 
حتراق إلكسابها خاصية مقاومة اإلخامة القطن بهدف 

جراء تجارب إلك عن طريق ذ وًبطريقة آمنة بيئيا
لك استخدام ذكواختبارات التجهيز عمى خامة القطن و

مواد كيميائية مساعدة لمادة الكيتوزان كى تقوم بدور 
الربط بين جزيئات الكيتوزان وألياف سميموز القطن وقد 

من مادة  (%1)حصائية  أن تركيزإلأثبتت التحاليل ا
التجهيز الكيتوزان حقق أفضل نتائج عند جميع الخواص 

. المختمفة
(: 2005)دراسة سالى أحمد * 

تناولت الدراسة تأثير اختالف بعض األساليب 
التطبيقية ومراحل التجهيز المختمفة باستخدام مواد آمنة 

 عمى الخواص الوظيفية لألقمشة الوبرية، وقد ًبيئيا
مكانية الحصول عمى منسوجات وبرية إأوضحت النتائج 

بتركيبات مختمفة صديقة لمبيئة بتفاعمها مع مواد طبيعية 
والتى الينتج عنها أى مواد  (األمين)أومخمقة  (الكيتوزان)

ات خواص مطموبة مثل مقاومتها ذضارة بالبيئة، و

لمكائنات الحية الدقيقة وزيادة قدرتها عمى امتصاص 
. الصبغات النشطة

(: 2006)آيه محمد فوزى دراسة*
 الدراسة تأثير معالجة األقمشة هذهتناولت 

السميموزية لمقاومة بعض أنواع البكتريا عمى الخواص 
الوظيفية لألقمشة الوقائية، ومن نتائج الدراسة أن استخدام 

يعطى  ( %0.75 –0.5 )مادة الكيتوزان بتركيز من
أفضل تأثير لها عمى المقاومة البكتيرية، كما يفضل 

جراء عممية الصباغة إالصباغة بعد المعالجة حيث تم 
لمعينة المجهزة بأفضل النسب لمادة التجهيز النهائية 
بثالث فصائل من الصبغة النشطة، وكانت التراكيب 

، أطمس 2/1، مبرد 1/1سادة : النسجية المستخدمة هى
4 .
(: 2009)دراسة أميرة محمد *

لى التعرف عمى الكائنات الدقيقة إهدفت الدراسة 
التى تنمو عمى األقمشة الطبية ودراسة تأثيرها عمى 

 األقمشة وتحديد مهذهالخواص الطبيعية والميكانيكية 
لتثبيط نمو  (نوع قماش، تركيب نسجى، معالجة)أفضل

هذه الكائنات الدقيقة باستخدام مواد صديقة لمبيئة، 
لى أن أفضل نوع معالجة هو استخدام إوتوصمت الدراسة 

مواد صديقة لمبيئة وهى مادة الكيتوزان لمقضاء عمى 
 (م°130)ودرجة حرارة التحميص (جم0.5)البكتريا بتركيز

وأفضل نوع قماش هو  ( دقائق4)وزمن التحميص 
، وأفضل (%50:50)بولى استر/ القماش المخموط قطن

. ليكرا % 5.5 نسبة 1/1تركيب نسجى هو سادة 
: التعقيب عمى الدراسات السابقة

 نجد أنها تناولت الطباعة بالنظر لمدراسات السابقة- 1
اليدوية وتقنياتها، والكيتوزان وتأثيرة عمى مقاومة نمو 
البكتريا، بينما يتضح عدم تعرضها لموضوع البحث 

الحالى  وهو استخدام الكيتوزان فى تحسين عمق 
المون لألقمشة المنتجة المطبوعة مما يدل عمى أهمية 

.  الدراسة الحالية
 المتعمقة بمقاومة الكيتوزان لنمو  نظرا لتعدد الدراسات-2

الكائنات الحية الدقيقة فقد اكتفى البحث الحالى 
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 عمى تحسين عمق المون وخواص الثبات  فقطبالتركيز
لألقمشة المنتجة المطبوعة محل الدراسة، ونتيجة 

لمتأكيد عمى مقاومة تمك المادة لنمو الميكروبات من 
تكون األقمشة محل الدراسة خالل تمك الدراسات 

تجمع بين زيادة عمق المون ومقاومة نمو الكائنات 
. الدقيقة

 عمى تراكيب نسجية لم تستخدم فى تمك تم التطبيق -3
، كريب 4ضامة عمى قاعدة أطمس : الدراسات وهى

، (، شبيكة تقميدية2/2بطريقة الزحف والدوران مبرد 
. فسكوز/ وخامة مخموط قطن

 آية محمد فوزى تم صباغة فقط العينة فى دراسة- 4
المجهزة بأفضل النسب لمادة التجهيز النهائية بثالث 

فصائل من الصبغة النشطة وتم قياس عمق المون 
(K/S)  ،فقد اهتم بطباعة أما البحث الحالىفقط 

األقمشة محل الدراسة بألوان البجمنت، كما تم التركيز 
. لك خواص الثباتكذعمى عمق المون و

: الطباعة
الطباعة هى عممية صباغة موضعية لمساحات 

معينة من الخامة لتشكل فيما بينها بتصميمات ورسومات 
مختمفة باستخدام لون واحد أو مجموعة من األلوان وطرقا 

(. 2003: غادة شاكر)لك الغرضذمختمفة لتحقيق 
لك کذ عن الصباغة وتعطى ً تختمف اختالفا كمياوالطباعة

وعممية طباعة . (2010: يمان عمرإ)نتيجة مغايرة لها 
األقمشة جزء هام من عممية تصنيع األقمشة والمالبس 

حيث فى عممية الطباعة يتم تصميم أو تزين المنسوجات 
والمالبس برسومات أو تصميمات فى أجزاء معينة 

وعممية نقل األلوان المختمفة . (2007:براهيمإهدى )منها
لى القماش هو مايقصد به الطباعة وتتم عن طريق إ

فاطمة )لى آخرإا الوسيط يختمف من أسموب هذوسيط و
ثم فى كثير من الحاالت يعرض لعممية . (2010: السعيد

  العمميةهذهالبخار فى أجهزة مبسطة خاصة بالتبخير، و
 ضرورية وهامة ألنها تعمل عمى أن تتعرض "التبخير"

لك عمى ذبعض المواد الكيمائية لمتغيير والتفاعل، فيساعد 
لك يساعد عمى أن كذثبات الصبغة عمى القماش، و

تتخمل الصبغات خيوط السدى والمحمة فى القماش 
( 2013: ليمى عبد الرحيم).نفسه

 من الميادين التطبيقية التى تعتمد وتعد الطباعة اليدوية
بشكل أساسى عمى مبدأ التجريب حيث تتعدد الطرق 

ستنسل والشاشة الحريرية إلواألساليب المستخدمة كا
والقوالب والباتيك وغيرها، فكل أسموب يحقق مطبوعات 

نهى ). بداعاتها عن األخرىإفنية مبتكرة تختمف فى 
( 2008: محمد

: طباعة الشبمونات
حدى طرق طباعة األقمشة المبنية عمى أساس إ

 عبارة عن برواز خشبى مشدود والشبمونةستنسل، إلا
عميه قماش رقيق دقيق ومنتظم المسام يغطى القماش 
بطبقة من الجالتين ماعدا األجزاء المطابقة لمتصميم 

والطباعة ( 2011:أمانى عثمان). المطموب طباعته
 بالشبمونات والمعروفة بطباعة الشاشة الحريرية اليدوية

هى الطريقة المثمى لطباعة القطعة الواحدة حيث يمكن 
تحديد أماكن الطباعة بدقة عمى األجزاء 

( 2012: توفيق مصطفى).المقصوصة
لى أنها إوترجع أهمية الطباعة بالشاشة الحريرية 

طريقة يدوية نصف ميكانيكية أى أنها تجمع بين أسموب 
نتاج كمى وأسموب العمل اليدوى إعطاء إالميكنة فى 

وتعد طريقة الطباعة  (2003: براهيمإماجدة ). المنفرد
بالشاشة الحريرية من أكثر طرق الطباعة اليدوية 

  (Robert. A.: 1983).المستخدمة فى المجال التطبيقى 
تم استخدام الطباعة بالشاشة  وفى البحث الحالى

: الحريرية لما لها من مميزات والتى من أهمها
ا ظمت باقية حتى مذمكانيات فنية متعددة إات ذأنها - 

مكانياتها فى قدرتها عمى طباعة إاألن، وتبرز 
مختمف أنواع التصميمات مهما تغيرت أبعادها 

 F.G. and).ومعظم المنسوجات بتعدد نوعياتها 

H.W.: 1984 )مكانية طباعة مختمف إلى جانب إ
( 2003: أمل محمود). المساحات الواسعة

 متنفيذعطاء نتائج طباعية تتسم بالدقة والسرعة فى اإ- 
مكانية الطباعة إمع . ومرونة فى الممارسة
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لى أنها طريقة إضافة إلباستخدام أى وسائل لونية با
( 2008: فاطمة مصطفى).واسعة االتنشار

تعد من الطرق االقتصادية لمحصول عمى طبقات - 
متعددة من األلوان متنوعة التأثيرات والتى يمكن 
لى إتكرارها لتناسب األغراض المختمفة دون الحاجة 
أدوات غالية الثمن أو خبرات معقدة أو أماكن 

( 2010: يمان عمرإ). ضخمة التجهيز
: ألوان البيجمنت

تعتبر ألوان البيجمنت من أهم الممونات عمى 
المستوى العالمى، والطباعة بألوان البيجمنت تعتبر من 
أبسط الطرق وأقدمها وتتميز بسهولة تطبيقها حيث أن 
استخدامها ال يتطمب قابمية المون لنوع الخامة، ولكن 

تثبيتها يعتمد عمى البيندر مما يجعل المون الواحد يستخدم 
فى تموين العديد من الخامات سواء كانت من نوع واحد 

لى إأو مخموطة، كما أن ألوان البيجمنت ال تحتاج 
عمميات الغسيل بعد الطباعة بخالف جميع أنواع 

:  تتكون منوعجينة طباعة البيجمنت. الصبغات األخرى
.          المتخن- 3.     لون البيجمنت- 2.       الماء- 1
( 2010: فاطمة السعيد ).البيندر-4

:  الكيتوزان
يصنع الكيتوزان من الكيتين ويعتبر الكيتين ثانى 

 فى العالم بعد ً وتجدداًأكثر البوليمرات الطبيعية انتشارا
وتعتبر قشور الكابوريا والجمبرى واالستاكوزا . السميموز

أهم مصادر الحصول عمى مادة الكيتين التى التوجد فى 
: سالى أحمد)صورة منفردة ولكنها أحد مكونات القشور

وب بسهولة فى المحاليل تذومادة الكيتوزان . (2005
المخففة لألحماض الضعيفة مما يعظم من سهولة 

 –طبية)استخدامها فى العديد من المجاالت المختمفة
: أحمد عمى. )(الخ- ...  صناعات ورقية–نسجية
2005 )

لى إويمكن تقسيم استخدام الكيتوزان فى مجال النسيج 
: ثالث استخدامات رئيسية

. الحصول عمى ألياف وأفالم نسجية- 1
. مادة تجهيز وتغطية سطحية لممنسوجات- 2

مواد مساعدة فى مجال النسيج كاستخدام الكيتوزان - 3
. كمادة متخنة فى عجائن الطباعة

 ًوفى السنوات األخيرة اهتم العالم المتحضر اهتماما
نسان، ونتيجة إل بالبيئة والحفاظ عميها وعمى صحة اًكبيرا

لمنمو االقتصادى وزيادة الوعى ازداد الطمب عمى 
المالبس واألقمشة المجهزة بمواد آمنة بيئيا لتستخدم فى 

األقمشة المقاومة لنمو : بعض األغراض الخاصة مثل
( 2005: سالى أحمد). الكائنات الدقيقة

ومن مميزات مادة الكيتوزان قدرتها عمى تكوين مادة 
وبانها فى سائل فيكون ماهو معروف بالفيمم ذلزجة عند 

ى يعمل عمى تغطية األلياف النسجية فيزيد من مذوا
: أميرة محمد).متانتها ونعومتها ويجعمها مضادة لمرطوبة

2009 )
لى تكوين ما إ وترجع قابمية األلياف السميموزية لمكيتوزان

لك ألن التركيب البنائى ذو (فان درفال)يسمى بروابط
مكانية الربط بين السميموز إلى إضافة إلكميهما متشابه، 

ى يحتوى عمى مجموعات ألدهيد طرفية مع مجموعات مذا
 (بقاعدة شيف)أمين الكيتوزان عن طريق تكوين ما يسمى 

وهى رابطة كيميائية بين مجموعة األلدهيد واألمين كما 
السميموز )أن الروابط الهيدروجينية بين البممرين الطبيعين

 فى تثبيت الكيتوزان عمى ً رئيسياًتمعب دورا (والكيتوزان
( J.Rippon:1984&S.Saxena:1997).األلياف السميموزية

 تحت نفس ووجد أن عينات األقمشة القطنية المعالجة
تزداد  ( %5،3،1)الظروف بمادة الكيتوزان وبتركيزات

مقاومتها بدرجة عالية لنمو الفطريات مقارنة بالقماش 
الخام، ويكون نموها عمى األقمشة المعالجة بتركيز 

 عند ً الفطريات تماماهذه بينما ينعدم نمو ًمتوسطا (1%)
كما وجد أن األقمشة المعالجة . زيادة تركيز مادة الكيتوزان

كورة تكون مقاومتها ممذبالكيتوزان وعند كل التركيزات ا
لك بأن الكيتوزان ذ لنمو البكتريا، ويمكن تفسير ًجيدة جدا

يكسب األقمشة شحنة موجبة نتيجة وجود مجموعات 
 المجموعات تتفاعل بدورها هذهاألمين األولية والثانوية و

مع المواد التى تحمل شحنة سالبة مثل الكائنات الحية 
الدقيقة التى تحمل شحنة سالبة عمى جدار الخمية البنائية 
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 فى تركيب سطح ً كبيراًا التفاعل يحدث تغيراهذلها و
 األسطح وتكون نتيجة هذهية ذالخمية مما يؤثر عمى نفا

لك أن يثبط الكيتوزان التركيب الميتابوليزمى لمكائنات مذ
 الكائنات الحية هذهلى موت إالحية الدقيقة وبالتالى تؤدى 

( 2005: سالى أحمد. )( بكتريا–فطر)الدقيقة
: خمط الفسكوز مع القطن

يستخدم الخمط لتخفيض التكمفة حيث أن الفسكوز 
نتاج إلخامة صناعية محورة من أصل سميموزى واكتشفت 

خامات لها خواص القطن، قميمة التكمفة، لسد االحتياجات 
ويعطى الفسكوز لألقمشة القطنية الممعة . من المالبس

والنعومة وزيادة المقاومة لتأثير الضوء، ويعطى القطن 
لمفسكوز تحسين المتانة عند البمل وقمة الشحنات 

(                             2007: نورا حسن). االستاتيكية وسهولة العناية
: التجارب العممية واالختبارات المعممية

: األقمشة المنتجة تحت البحث: أوال
نتاج مجموعة من العينات بمتغيرات متعددة إتم 

: بغرض تحديد أفضمها وأنسبها لموضوع البحث وهى
: التركيب النسجى- 1

: تم استخدام ثالثة تراكيب نسجية مختمفة هى
    4ضامه عمى قاعدة أطمس - 
            - 2/2كريب بطريقة الزحف والدوران مبرد - 

شبيكة تقميدية 
: كثافة المحمة فى وحدة القياس- 2

:         تم استخدام ثالث كثافات لخيط المحمة هى
. سم/ حدفة (20-24-28)
: مواصفات األقمشة المنتجة تحت البحث *

 عينات من القماش بشركة الدلتا لمغزل 9نتاج إتم 
سم 176 مصنع نسيج زفتى عمى نول بيكانول –والنسيج

: جاكارد وكانت المواصفات كالتالى
سم            145.8عرض السداء بالمشط  -

 (سم لمبراسل2.8+ سم لمبحر 143)
سم      /  باب8.5عدة المشط       - 
باب /  فتمة 4التطريح لمبحر     - 
باب    /  فتمة 4التطريح لمبراسل  - 

سم /  فتمة 34عدد فتل السم بالمشط لمبحر - 
سم /  فتمة34عدد فتل السم بالمشط لمبراسل  - 
 براسل 2 بحر، 1عدد فتل النيرة  - 
سم    / حدفة (28، 24، 20): عدد حدفات السم- 
-غزل حمقى% 100  قطن 20/1نمرة خيط السداء - 

ترقيم انجميزى 
بنسبة  (فسكوز/ قطن) مخموط 28/1نمرة خيط المحمة - 

 ترقيم – (فسكوز% 50: قطن% 50)خمط 
انجميزى 

.  فتمة96عدد خيوط البراسل من الجهتين  - 
  فتمة 4862 عدد خيوط سداء البحر   –

 فتمة 4958جمالى عدد خيوط السداء  إ- 
 :معالجة األقمشة المنتجة تحت البحث: ثانيا

تم اجراء التجارب العممية واالختبارات المعممية 
لمبحث بشركة مصر لمغزل والنسيج بالمحمة الكبرى 

: كالتالى
ازالة )تم اجراء المعالجات األولية الرطبة لألقمشة- 1

. ( نصف تبييض– الغميان فى قموى–البوش
تم تثبيت القماش المنتج بتركيب نسجى كريب - 2

سم، /  حدفة28بالزحف والدوران، وكثافة لحمة 
( 3،2،1)لممعالجة بالكيتوزان عند تركيزات مختمفة 

ابة الكيتوزان استخدم حمض الخميك إلذلتر، و/ جم
. لتر لكل تركيز/  مل20

.   دقائق3م لمدة °80جففت العينات عند - 3
 3م لمدة °130بعدها تم تحميص العينات عند - 4

. دقائق
تم طباعة العينات المعالجة حيث تم طباعة األرضية - 5

: بالكامل باستخدام ألوان البيجمنت كالتالى
وضعت العينة المطموب طباعتها عمى منضدة الطباعة *

. وشدت
تم وضع الشبمونة فوق العينة بحيث يكون وجهها *

مالصقا لمقماش ثم تصب عجينة الطباعة الحاممة 
. لمون داخل الشبمونة قرب الحافة
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سحبت العجينة بطول الشبمونة بالكامل بمسطرة الطباعة *
لى إ المون من فتحات الشاشة الحريرية فينفذ

. القماش
تم رفع الشبمونة ووضعت العينة عمى مجفف ساخن *

(Box .)
لك بذ دقائق، و5م لمدة °150تم تحميص العينات عند *

 ًتم تثبيت الطباعة عمى القماش ويصبح لدينا منتجا
 . فى صورته النهائيةًطباعيا

ا يكون التحميص تم عمى مرحمتين األولى لممعالجة بهذو)
 (بالكيتوزان والثانية لمطباعة

لك ذتم طباعة عينات بدون معالجة بالكيتوزان و- 6
. لممقارنة

وضع لى أنسب تركيز لمكيتوزان، إ بعد الوصول -7
ك كيتوزان عمى عجينة الطباعة /  جم2تركيز 

مباشرة، واستخدم قالب لخمط الكيتوزان مع العجينة 
ثم أجريت الطباعة كما سبق، وكان التحميص عند 

ا يكون التحميص تم بهذو).  دقائق5م لمدة 150°
  (عمى مرحمة واحدة

وضع الكيتوزان عمى عجينة الطباعة فى  وقد تم
محاولة لتوفير مرحمة من المراحل ويكون التحميص فى 

 الحالة عمى مرحمة واحدة بعد الطباعة فقط بدال من هذه
لك يحدث توفير فى الطاقة المستخدمة، وتم بذمرحمتين و

. لك عمى عمق المون وخواص الثباتذدراسة تأثير 
واحدة طباعة عادية : ا كان لدينا ثالث عيناتهکذو*

، والثانية (بدون كيتوزان)بالطريقة المتبعة بالشركة 
التحميص عمى )طباعة بعد المعالجة بالكيتوزان 

، أما الثالثة فكانت المعالجة مع عجينة (مرحمتين
. (التحميص عمى مرحمة واحدة)الطباعة 

لى أنسب أسموب لمطباعة، تم التطبيق إعند الوصول -8
. عمى جميع األقمشة المنتجة تحت البحث

: العوامل الثابتة والمتغيرة فى التجارب العممية: ثالثا
: تم تثبيت ما يمى: العوامل الثابتة*

نوع ونمرة خيوط السداء المستخدمة حيث استخدم سداء - 
غزل حمقى، وعدد % 100 قطن 20/1من خيوط نمرة 

نوع ونمرة خيط المحمة .-سم /  فتمة34فتل السم 
 (فسكوز/ قطن)المستخدمة حيث تم استخدام لحمة مخموط

.                   ترقيم انجميزى– 28/1من نمرة 
: العوامل المتغيرة *

.                    تركيز مادة الكيتوزان المستخدم- 
.   أسموب الطباعة المستخدم–
.   التركيب النسجى المستخدم–
. كثافة خيط المحمة فى وحدة القياس المستخدمة-

االختبارات المعممية التى تم اجراؤها عمى األقمشة : رابعا
: المنتجة تحت البحث

ه االختبارات عمى العينات تحت البحث ذأجريت ه*
بمعامل الفحص والجودة بشركة مصر لمغزل والنسيج 

، %2% ± 65رطوبة )بالمحمة الكبرى فى الجو القياسى 
ه االختبارات ذ، وقد تضمنت ه( م2 ±  20درجة حرارة 

: ما يمى
: K/Sاختبار قياس عمق المون - 1

 Spectro Photometer,Dataتم استخدام جهاز 

Colour International Model SF 600+ وذلك طبقا 
 .1995/ 2864لممواصفة القياسية المصرية 

 :( رطب–جاف)اختبار ثبات المون لالحتكاك-2
 طبقا لممواصفة Crok-Meterتم استخدام جهاز 

 وتم تقييم مدى AATCC Test Method 8 -1977القياسية 
 Greyالمقياس الرمادى التغير فى لون العينات باستخدام 

Scale.  
 :اختبار ثبات المون لمغسيل- 3

 Launder-Ometer Standarتم استخدام جهاز

Instrument طبقا لممواصفة القياسية AATCC Test 

Method 61-1975 وتم تقييم العينات بالمقياس الرمادى 
Grey Scale. 

: اختبار ثبات المون لمضوء- 4
 طبقا AATCC Light Testerتم استخدام جهاز 

 AATCC Test Method 16 A-1971لممواصفة القياسية 
. Blue Scaleوتم تقييم العينات بالمقياس األزرق 
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ه االختبارات تم ذالحصول عمى نتائج ه  بعد:خامسا
 تطبيق األسموب االحصائى المناسب لموصول الى أفضل

تركيز لمادة الكيتوزان وأنسب أسموب طباعة لتحسين 
لك أنسب تركيب نسجى کذعمق المون وخواص الثبات، و

وأنسب كثافة لخيط المحمة لألقمشة المطبوعة المنتجة 
    .تحت البحث

النتائج والمناقشة 
يجاد إل ًوقد تم تناول نتائج البحث وتحميمها احصائيا

 :العالقات المختمفة بين متغيرات البحث كالتالى
و داللة احصائية بين ذيوجد فرق : الفرض األول: ًأوال

تركيز مادة الكيتوزان وعمق المون وخواص الثبات 
. لمقماش المطبوع المستخدم تحت البحث

تأثير تركيز الكيتوزان عمى عمق  (1)يتضح من الجدول
. المون وخواص الثبات لمقماش المطبوع

نحدار ومعادالت مإلولقد تم استخدام أسموب تحميل التباين *
نحدار الخطى لبيان معنوية تأثير العوامل المتغيرة إلا

 :محل الدراسة لكل خاصية كالتالى
 :K/Sعمق المون  -1

 عند ًوجود فرق دال احصائيا (2)يتضح من الجدول
 بين تركيز الكيتوزان وعمق المون، كما 0.05مستوي معنوية 

وجود عالقة طردية بين تركيز الكيتوزان  (1)نالحظ من الجدول

ن المعالجة بالكيتوزان قد حسنت من إفلك ذوعمق المون وعمى 
ن كان الفرق طفيف بين إو% 20لى إعمق المون بنسبة تصل 

لك ألن التفاعل ذلتر، ويرجع / جم3لتر وتركيز / جم2تركيز 
ى يحتوى عميها مذمع األلياف يتم بواسطة مجموعة األمينو ا

الكيتوزان فيمتص بواسطة البكتريا ويمنع انقسام الخاليا ويحسن 
: يمان محمدإ). قابمية القماش لمصباغة ومقاومة االنكماش

حيث أن زيادة قدرة المنسوجات عمى امتصاص قدر  (2003
أكبر من الصبغات سواء أثناء الصباغة أو الطباعة ترجع 

الحتواء األلياف النسجية المعالجة بالكيتوزان عمى مجموعات 
ب األيونى مع ذات شحنة موجبة وقدرة عمى التجاذكاتيونية 

سالى )وهذا يتفق مع . الصبغات التى تحمل شحنة سالبة
نحدار الخطى لتمثل إلولقد تم استنتاج معادلة ا (2005: أحمد
بقيمة عمق المون لك لالستفادة منها فى التنبؤ ذو العالقة هذه

وجاءت المعادلة  عند أى قيمة لتركيز الكيتوزان،ً نظريا
: كالتالى

y= 103.10 + 4.40 x 
 (المتغير التابع) عن الخاصية المقاسة تعبر = y: حيث

 K/S الحالة عمق المون هذهوهو فى 
X =  (المتغير المستقل)تعبر عن تركيز مادة الكيتوزان 

حصائى تبين أن معامل إلومن خالل التحميل ا
 R = 0.92االرتباط 

 المطبوع قماش تأثير تركيز الكيتوزان عمى عمق المون وخواص الثبات لل:1جدول 
              نوع االختبار 

 
نوع العينة 

عمق المون 
خواص الثبات 

الثبات لمضوء الثبات لمغسيل الثبات لالحتكاك 
نضوح غسيل رطب جاف 

 6 4-3 3-2 3-2 4-3 100بدون معالجة 

ج 
معال

ن 
توزا

لكي
 7-6 4 4-3 3 4 113لتر /جم 1تركيز با

 7 4 4 4-3 4 119 لتر/جم 2تركيز 
 7 4 4 4-3 4 120 لتر/جم 3تركيز 

 
 

 عمق المونتحميل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الكيتوزان عمي : 2جدول 
 "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

مستوي 
 المعنوية

 SSR االنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

217.800 1 217.800 
12.033 
 

.034 
 

 SSE البواقي
 (التباين داخل المجموعات)

36.200 2 18.100 

  SST 254.000 3 التباين الكمي 
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 :الثبات لالحتكاك -2

: (جاف)الثبات لالحتكاك: ً أوال
عدم وجود فرق دال  (3)يتضح من الجدول

و الثبات لالحتكاك  بين تركيز الكيتوزانً احصائيا
 ، وجاءت معادلة االنحدار الخطى(جاف)

: ومعامل االرتباط عمى النحو التالى
y= 3.65 + 0.10 x                            R= 0.77 

: (رطب)الثبات لالحتكاك : ًثانيا
 عند ًوجود فرق دال احصائيا (4)يتضح من الجدول

والثبات   بين تركيز الكيتوزان0.05مستوي معنوية 
، وجاءت معادلة االنحدار الخطى (رطب)لالحتكاك

: ومعامل االرتباط عمى النحو التالى
y= 2.60+ 0.23 x                    R= 0.89 

 

: الثبات لمغسيل- 3
 :(غسيل)الثبات لمغسيل : ًأوال

 عند ًوجود فرق دال احصائيا (5)يتضح من الجدول
 والثبات  بين تركيز الكيتوزان0.05مستوي معنوية 

وجاءت معادلة االنحدار الخطى ، (غسيل) لمغسيل
 :ومعامل االرتباط عمى النحو التالى

y= 2.75+ 0.33 x                    R= 0.91  

 :(نضوح)الثبات لمغسيل : ًثانيا
عدم وجود فرق دال  (6)يتضح من الجدول

، (نضوح)لمغسيل الثبات بين تركيز الكيتوزان وًاحصائيا
وجاءت معادلة االنحدار الخطى ومعامل االرتباط عمى 

 :النحو التالى
y= 3.65 + 0.10 x                                R= 0.77  

 (جاف)الثبات لالحتكاك تحميل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الكيتوزان عمي : 3جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.113 1 .113 
3.000 
 

.225 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

.075 2 .038 

  SST .188 3التباين الكمي 

 (رطب)الثبات لالحتكاك تحميل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الكيتوزان عمي : 4جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.613 1 .613 
16.333 
 

.046 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

.075 2 .038 

  SST .688 3التباين الكمي 

 (غسيل)الثبات لمغسيل تحميل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الكيتوزان عمي : 5جدول 
 "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

1.250 1 1.250 
10.000 
 

.047 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

.250 2 .125 

  SST 1.500 3التباين الكمي 

 (نضوح)عمي الثبات لمغسيل تحميل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الكيتوزان : 6جدول 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.113 1 .113 
3.000 
 

.225 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

.075 2 .038 

  SST .188 3التباين الكمي 
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: الثبات لمضوء- 4
 عند ًًوجود فرق دال احصائيا (7)يتضح من الجدول

والثبات   بين تركيز الكيتوزان0.05مستوي معنوية 
ومعامل  وجاءت معادلة االنحدار الخطى، لمضوء

 :االرتباط عمى النحو التالى
y= 6.10 + 0.23 x                               R= 0.94  

حصائى إلومن نتائج التحميل ا (1)من الجدول*
نجد أن المعالجة  (7،5،4)الموضحة بالجداول

، (رطب)بالكيتوزان حسنت من الثبات لالحتكاك
.  لك الثبات لمضوءكذ، و(غسيل)الثبات لمغسيل

لجميع ( رطب)نجد أن الثبات لالحتكاك (1)من الجدول*
 (جاف)العينات المطبوعة أقل من الثبات لالحتكاك 

لك أللوان البيجمنت حيث أن من مميزات ذويرجع 
سهولة طباعة األقمشة السميموزية : ألوان البيجمنت
لى تبخير إلك بسبب عدم الحاجة ذومخاليطها و

األقمشة أو معالجتها فى حمامات مائية أو أية 
عمميات تكميمية بعد التثبيت، ويمكن طباعتها عمى 

األقمشة المخموطة لتجنب المشاكل المرتبطة 
باستخدام خمطات الصبغات، كما أن درجة الثبات 

لمضوء ممتازة، وتكاليف عمميات الطباعة منخفضة 
بالنسبة لطرق الطباعة األخرى، ويمكن استخدامها 
فى طباعة ظالل خفيفة عمى أرضية غامقة لقدرتها 

ولكن من عيوب الطباعة . الكبيرة عمى التغطية

ثباتها لالحتكاك ضعيف : بصبغات البيجمنت
(. 2010: يمان عمرإ). وخصوصا عند البمل

تقييم الجودة الكمية لعمق المون وخواص الثبات * 
لمقماش المعالج بتركيزات مختمفة من الكيتوزان 

: والمطبوع بألوان البيجمنت
ا التقييم تم تحويل نتائج القياسات واالختبارات هذفى * 

 هذهوتتراوح  (بدون وحدات)لى قيم مقارنة إالعممية 
، حيث أن القيمة المقارنة (100-صفر)القيم بين

. األكبر تكون األفضل مع جميع الخواص المختمفة
: يتضح ما يمى (1)والشكل  (8)من الجدول

الفرق الطفيف فى عمق المون بين القماش المعالج - 
/ جم3لتر، والقماش المعالج بتركيز / جم2بتركيز 

. لتر
تساوت قيم خواص الثبات بين القماش المعالج بتركيز - 

. لتر/ جم3لتر، والقماش المعالج بتركيز / جم2
التقارب الشديد فى معامل الجودة الكمية بين القماش - 

لتر، والقماش المعالج بتركيز / جم2المعالج بتركيز 
. لتر/ جم3

/ جم2مما سبق فقد تم استخدام تركيز مادة كيتوزان 
لك لترشيد استخدام مادة ذلتر فى معالجة القماش و

. الكيتوزان بدون داع

الثبات لمضوء تحميل التباين لبيان معنوية تأثير تركيز الكيتوزان عمي : 7جدول 
 "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.613 1 .613 
16.333 
 

.036 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

.075 2 .038 

  SST .688 3التباين الكمي 
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معامل الجودة لتأثير اختالف تركيز الكيتوزان عمى عمق المون و خواص الثبات لمقماش المطبوع : 1شكل 
و داللة احصائية بين ذجد فرق يو: الفرض الثانى: ًثانيا

أسموب الطباعة وعمق المون وخواص الثبات 
. لمقماش المطبوع المستخدم تحت البحث

تأثير أسموب الطباعة عمى  (9)يتضح من الجدول
. عمق المون وخواص الثبات لمقماش المطبوع

 :K/Sعمق المون -1
عدم وجود فرق دال (10)يتضح من الجدول

 بين أسموب الطباعة وعمق المون، ومن جدول ًاحصائيا
يتضح أن أعمى قيم لعمق المون كانت بأسموب  (9)

التحميص عمى ) ثم الطباعةًالمعالجة بالكيتوزان أوال
وأقل قيم لعمق المون كانت ألسموب الطباعة  (مرحمتين
، كما يتضح أن وضع (بدون المعالجة بالكيتوزان)العادية 

جراء التحميص عمى إالكيتوزان مع عجينة الطباعة و
مرحمة واحدة لم يحقق ماحققته المعالجة ثم الطباعة وقد 

لك ألن الكيتوزان لم يعمل بكفاءة تامة حيث يتم ذيرجع 
تشغيمه فى وسط حامضى ووجوده مع عجينة البجمنت قد 

ى مذا- يسبب تكسير مركب ثنائى فوسفات األمونيوم
عمى  (المادة المثبته)يعمل كعامل حفاز لتثبيت البيندر

م حيث يقوم بتكوين °150ألوان الطباعة عند درجةحرارة 
ى يغطى طبقة الطباعة مذا (المادة البالستيكية)البوليمر

حيث يزداد ثبات ثنائى فوسفات -ويعمل عمى تثبيتها
ضافة هيدروكسيد إلك يتم مذاألمونيوم فى الوسط القموى 

األمونيوم لعجائن الطباعة لممحافظة عمى ثبات ثنائى 
فوسفات األمونيوم من التكسير ومنع حدوث ترسيب أو 

جراء عممية إقبل  (تكتل)تجمع فى عجائن الطباعة
ومعامل  الطباعة نفسها، وجاءت معادلة االنحدار الخطى

 :االرتباط عمى النحو التالى
y= 105.33 + 2.00 x                                         R= 0.30  

 المطبوع قماش تأثير أسموب الطباعة عمى عمق المون وخواص الثبات لل:9جدول 
                 نوع االختبار 

عمق المون نوع العينة 
خواص الثبات 

الثبات لمضوء الثبات لمغسيل الثبات لالحتكاك 
نضوح غسيل رطب جاف 

 6 4-3 3-2 3-2 4-3 100طباعة عادية  
 7 4 4 4-3 4 119المعالجة ثم الطباعة 

 6-5 4 3 3 4 106 المعالجة مع عجينة الطباعة 
 عمق المونتحميل التباين لبيان معنوية تأثير أسموب الطباعة عمي : 10جدول 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية
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 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

18.000 1 18.000 

.105 
 

.800 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

170.667 1 170.667 

  SST 188.667 2التباين الكمي 

 :الثبات لالحتكاك- 2

 :(جاف)الثبات لالحتكاك: ًأوال
عدم وجود فرق دال (11)يتضح من الجدول

، (جاف) بين أسموب الطباعة والثبات لالحتكاكًاحصائيا
ومعامل االرتباط عمى  وجاءت معادلة االنحدار الخطى

: النحو التالى
y= 3.58 + 0.16 x                           R= 0.86  

: (رطب)الثبات لالحتكاك : ًثانيا
عدم وجود فرق دال (12)يتضح من الجدول

، (رطب) بين أسموب الطباعة والثبات لالحتكاك ًاحصائيا

ومعامل االرتباط عمى  وجاءت معادلة االنحدار الخطى
 :النحو التالى

y= 2.75+ 0.16 x                          R= 0.50  
: الثبات لمغسيل- 3 

 :(غسيل)الثبات لمغسيل : ًأوال
عدم وجود فرق دال (13)يتضح من الجدول

، (غسيل)والثبات لمغسيل بين أسموب الطباعة ًاحصائيا
ومعامل االرتباط عمى  وجاءت معادلة االنحدار الخطى

 :النحو التالى
y= 2.91+ 0.16 x                             R= 0.32  

    
 (جاف)الثبات لالحتكاك تحميل التباين لبيان معنوية تأثير أسموب الطباعة عمي : 11جدول 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.125 1 .125 

3.000 

 

.333 

 
 SSEالبواقي

 (التباين داخل المجموعات)
.042 1 .042 

  SST .167 2التباين الكمي 

 (رطب)الثبات لالحتكاك تحميل التباين لبيان معنوية تأثير أسموب الطباعة عمي : 12جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.125 1 .125 

.333 

 

.667 

 
 SSEالبواقي

 (التباين داخل المجموعات)
.375 1 .375 

  SST .500 2التباين الكمي 

 (غسيل)الثبات لمغسيل تحميل التباين لبيان معنوية تأثير أسموب الطباعة عمي : 13جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.125 1 .125 

.120 

 

.788 

 
 SSEالبواقي

 (التباين داخل المجموعات)
1.042 1 1.042 

  SST 1.167 2التباين الكمي 

عدم وجود فرق دال (14)يتضح من الجدول :(نضوح)الثبات لمغسيل: ًثانيا
، (نضوح)والثبات لمغسيل بين أسموب الطباعة ًاحصائيا
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ومعامل االرتباط عمى  وجاءت معادلة االنحدار الخطى
 :النحو التالى

y= 3.85 + 0.16 x                             R= 0.86  
 :الثبات لمضوء- 4

. ضوء صناعى: وكانت نوعية الضوء المستخدم
عدم وجود فرق دال (15)يتضح من الجدول

 بين أسموب الطباعة والثبات لمضوء، وجاءت ًاحصائيا
ومعامل االرتباط عمى النحو  معادلة االنحدار الخطى

 :التالى
y= 6.41 - 0.16 x                                    R= 0.32 

تقييم الجودة الكمية لعمق المون وخواص الثبات *
: تحت تأثير أسموب الطباعة المستخدم لمقماش

:  يتضح ما يمى (2)والشكل (16)من الجدول
 ثم الطباعة                ًأسموب المعالجة بالكيتوزان أوال- 

حقق أعمى معامل  (التحميص عمى مرحمتين)
. لمجودة الكمية

أسموبى المعالجة ثم الطباعة، والمعالجة مع عجينة - 
الطباعة حققت معامل جودة أعمى من الطباعة 

. العادية بدون معالجة

نجد أن  (الفرض األول والفرض الثانى)مما سبق
لتر، وأسموب المعالجة / جم2أنسب تركيز لمادة الكيتوزان 

ثم الطباعة 
لك فقد تم تطبيقهما فى معالجة وطباعة األقمشة مذو

التركيب النسجى، كثافة )المنتجة تحت البحث بمتغيراتها 
 .(خيط المحمة فى وحدة القياس

: ويشمل: ًثالثا
و داللة احصائية بين ذ يوجد فرق :الفرض الثالث

التركيب النسجى المستخدم وعمق المون وخواص 
. الثبات لألقمشة المنتجة المطبوعة تحت البحث

و داللة احصائية بين كثافة ذيوجد فرق : الفرض الرابع
خيط المحمة المستخدمة وعمق المون وخواص 
. الثبات لألقمشة المنتجة المطبوعة تحت البحث

 تأثير التركيب النسجي (17)يتضح من الجدول
 وكثافة المحمة عمى عمق المون وخواص الثبات لألقمشة

.  المطبوعةالمنتجة
تم استخدام تحميل التباين األحادى فى اتجاهين            *

Two – Way ANOVA)) ومعادالت االنحدار 
الخطى المتعدد لبيان معنوية تأثير العوامل المتغيرة 

: محل الدراسة عمى كل خاصية كالتالى
 (نضوح)الثبات لمغسيلتحميل التباين لبيان معنوية تأثير أسموب الطباعة عمي : 14جدول 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.125 1 .125 

3.000 
 

.333 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

.042 1 .042 

  SST .167 2التباين الكمي 

 لمضوء الثباتتحميل التباين لبيان معنوية تأثير أسموب الطباعة عمي : 15جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوي 
 المعنوية

 SSRاالنحدار 
 (التباين بين المجموعات)

.125 1 .125 

.120 
 

.788 
 

 SSEالبواقي
 (التباين داخل المجموعات)

1.042 1 1.042 

  SST 1.167 2التباين الكمي 
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معامل الجودة لتأثير اختالف أسموب الطباعة عمى عمق المون و خواص الثبات لمقماش المطبوع : 2شكل 

 المطبوعة  المنتجة تأثير التركيب النسجي وكثافة المحمة عمى عمق المون وخواص الثبات لألقمشة:17جدول 
                         نوع االختبار 

عمق المون نوع العينة 
الثبات خواص الثبات 

لمضوء  الثبات لمغسيل الثبات لالحتكاك 
نضوح غسيل رطب جاف سم /كثافة المحمةالتركيب النسجي 

 4ضامة أطمس 
20 100 4 3-4 3 3-4 6 
24 104 4 3-4 3 3-4 6-7 
28 110 4 3-4 3 3-4 6-7 

 كريب بالزحف والدوران
20 108 4 3-4 3 4 6 
24 114 4 3-4 3 4 6-7 
28 119 4-5 4 3 4 7 

 شبيكة تقميدية
20 118 3 2-3 2-3 3-4 6 
24 121 3-4 3-4 2-3 3-4 6 
28 123 4 4 3 3-4 6-7 

  :K/Sعمق المون -1
التأثير المعنوى القوى لكل  (18)يتضح من الجدول

من التركيب النسجى وكثافة خيط المحمة عند مستوى 
لك عمى عمق المون، ولقد تم استنتاج ذ و0.01معنوية 

لك ذ العالقة وهذهمعادلة االنحدار الخطى المتعدد لتمثل 
 عند أى ًستفادة منها فى التنبؤ بقيمة عمق المون نظريامإل

قيمة لكل من التركيب النسجى وكثافة خيط المحمة، وقد 
: جاءت المعادلة عمى النحو التالى

y= 88.33 + 8.00 x1 + 4.33 x2  

وهو  (المتفير التابع)الخاصية المقاسة  =  y :حيث أن
.  الحالة عمق المونهذهفى 

       X1 = (المتغير المستقل األول)التركيب النسجي        .
 X2 =(المتغير المستقل الثانى)  كثافة خيط المحمة .

حصائى أن معامل إلولقد أثبت التحميل ا
R)التحديد

 مما يدل عمى ارتفاع النسبة المئوية 0.97( = 2
التركيب النسجى، )التى يسهم بها المتغيرين المستقمين

(. عمق المون)عمى المتغير التابع  (كثافة خيط المحمة

  عمي عمق المونتحميل التباين لبيان معنوية تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة : 18جدول 
"ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  مستوي المعنوية 

 001. 68.118 193.000 2 386.000 التركيب النسجي 

 008. 19.882 56.333 2 112.667 كثافة خيط المحمة

   2.833 4 11.333 الخطأ

  8 510.000 المجموع
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وجود فروق  (3)والشكل (19)يتضح من الجدول
. بين أنواع التراكيب النسجية وكثافة خيط المحمة

  بين التراكيب النسجية تمالفروق اتجاه ولتحديد
 عمي وذلك المتعددة لممقارنات Tukey اختبار تطبيق
 :التالي النحو

 ًحصائيا إدالة قفرو دووج (20) من الجدولنتبين
كما عمق المون التراكيب النسجية في تأثيرها عمي  بين
 :يمي
كريب :  وكل من4ضامة أطمس  التركيب النسجى -1

بالزحف والدوران، شبيكة تقميدية وكانت معنوية 
 .0.05التأثير عند مستوي 

 والتركيب كريب بالزحف والدوران، التركيب النسجى -2
 شبيكة تقميدية وكانت معنوية التأثير عند النسجى
. 0.05مستوي 

 في تأثيرها وفق التراكيب النسجية ترتيب يمكنو
 :كالتالي Tukey اختبار باستخدام المتوسطات ضوء

شبيكة تقميدية، كريب بالزحف والدوران، ضامة 
 .4أطمس 

ن التركيب النسجى شبيكة تقميدية إفلك ذوعمى 
لك العتبار تركيبات ذويرجع أعطى أعمى عمق لون 

الشبيكة التقميدية أحد أهم التركيبات النسجية المفتوحة، 
األنسجة أنها تحتوى عمى نسبة كبيرة هذه ومن مميزات 

  (2013:دعاء محمد ). من الفتحات أو الثقوب
  بين كثافة خيط المحمة تمالفروق اتجاه ولتحديد

 عمي وذلك المتعددة لممقارنات Tukey اختبار تطبيق
 :التالي النحو

كثافة  بين دالة فروق دووج( 21) الجدولمن نتبين
 :كما يمي عمق المونفي تأثيرها عمي   خيط المحمة

 24سم وكل من كثافة خيط لحمة / حدفة20كثافة  -1
سم وهى معنوية التأثير عند / حدفة28سم، / حدفة

  .0.05مستوي 

/  حدفة28سم، وكثافة خيط لحمة / حدفة 24كثافة  -2
 .0.05سم وهى معنوية التأثير عند مستوي 

 تأثيرها وفقكثافة خيط المحمة   ترتيب يمكنكما 
 : كالتالي Tukey اختبار باستخدام المتوسطات ضوء في

. سم/  حدفة20سم، / حدفة24سم، / حدفة28
  عمق المونلكل من كثافة خيط المحمة، والتركيب النسجي عمى  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :19جدول 

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 التركيب النسجي
 3 5.03322 104.6667  4ضامة  أطمس

 2 5.50757 113.6667 كريب بالزحف والدوران

 1 2.51661 120.6667 شبيكة تقميدية

 كثافة خيط المحمة
 

سم  / حدفة 20  108.6667 9.01850 3 

سم  / حدفة 24  113.0000 8.54400 2 

سم  / حدفة 28  117.3333 6.65833 1 
 

 
 لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة عمق المونمتوسطات : 3شكل 
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عمق  عمي التراكيب النسجية بين المتعددة لممقارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بين لفروقا: 20جدول 
  المون

 
  4ضامة أطمس 

 104.66= م
كريب بالزحف والدوران  

 113.66= م
شبيكة تقميدية 

 120.66= م 
  4ضامة أطمس 

 104.66= م
 9.00* 16.00* 

كريب بالزحف والدوران  
 113.66= م

  7.00* 

شبيكة تقميدية 
 120.66= م 

   

تأثير غير معنوى                           - (0.05)تأثير معنوى عند مستوى :       * حيث
عمق عمي كثافة خيط المحمة  بين المتعددة لممقارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 21 جدول

  المون
 

  سم / حدفة 20
 108.66= م

سم   /  حدفة24
 113.00= م

  سم/ حدفة28
 117.33= م

  سم / حدفة 20
 108.66= م

 4.33* 8.66* 

سم   /  حدفة24
 113.00= م

  4.33* 

  سم/ حدفة28
 117.33= م

   

لك فكمما زادت كثافة خيط المحمة كمما زاد ذوعمى 
 من أنواع ًلك العتبار الطباعة نوعاذعمق المون ويرجع 

ال أن االختالف الجوهرى عنها هو فى أن إالصباغة 
نما إ بغمره فى محمول الصبغة وً واحداً لونايتخذالقماش ال 

لى سطح إتتم عممية الطباعة بنقل عجائن الطباعة 
القماش فى مواضع مختمفة يمكن تثبيتها فيما بعد 

(. 2003: براهيمإماجدة ). بتعريضها لمبخار
 :الثبات لالحتكاك- 2

 :(جاف)الثبات لالحتكاك: ً أوال

التأثير المعنوى لمتركيب  (22)يتضح من الجدول
، كما يتضح عدم 0.05النسجى عند مستوى معنوية 

لك عمى الثبات ذمعنوية تأثير كثافة خيط المحمة و
، وجاءت معادلة االنحدار الخطى (جاف)لالحتكاك

: المتعدد ومعامل التحديد عمى النحو التالى
y= 3.88 -0.33 x1 + 0.33 x2                                          R

2
= 0.69 

متوسطات  (4)والشكل  (23)يتضح من الجدول
لكل من التركيب النسجي،  (جاف)الثبات لالحتكاك 

 .وكثافة خيط المحمة

  (جاف)الثبات لالحتكاكتحميل التباين لبيان معنوية تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة عمي : 22جدول 
 مستوي المعنوية "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 049. 7.000 778. 2 1.556التركيب النسجي  
 111. 4.000 444. 2 889.كثافة خيط المحمة 

   111. 4 444. الخطأ
  8 2.889 المجموع

عمي الثبات لالحتكاك لكل من كثافة خيط المحمة، والتركيب النسجي  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :23جدول 
  (جاف)

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 التركيب النسجي
 2 00000. 4.0000  4ضامة  أطمس

 1 57735. 4.3333 كريب بالزحف والدوران

 3 57735. 3.3333 شبيكة تقميدية

 كثافة خيط المحمة
 

سم  /حدفة  20  3.6667 .57735 2 

سم  /حدفة  24  3.6667 .57735 2 

 1 57735. 4.3333   سم/حدفة  28
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 لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة (جاف)متوسطات الثبات لالحتكاك: 4شكل 

  بين التراكيب النسجية تمالفروق اتجاه ولتحديد
 عمي وذلك المتعددة لممقارنات Tukey اختبار تطبيق
 :التالي النحو

 ًحصائيا إدالة فروق دوجو( 24)الجدول من نتبين
الثبات لالحتكاك التراكيب النسجية في تأثيرها عمي  بين

 :كما يمي (جاف)
كريب :  وكل من4ضامة أطمس التركيب النسجى - 1

بالزحف والدوران، شبيكة تقميدية وهى معنوية 
 .0.05التأثير عند مستوي 

التركيب النسجي كريب بالزحف والدوران، والتركيب - 2
النسجي شبيكة تقميدية وهى معنوية التأثير عند 

 . 0.05مستوي 

 في تأثيرها وفق التراكيب النسجية ترتيب يمكنو
  :كالتالي Tukey اختبار باستخدام المتوسطات ضوء

، شبيكة 4كريب بالزحف والدوران، ضامة أطمس
 .تقميدية

: (رطب)الثبات لإلحتكاك: ثانياً 
التأثير المعنوى لمتركيب  (25)يتضح من الجدول

، بينما يظهر عدم 0.05النسجى عند مستوى معنوية 
لك عمى الثبات ذمعنوية تأثير كثافة خيط المحمة و

، وجاءت معادلة االنحدار الخطى (رطب)لالحتكاك
:  المتعدد ومعامل التحديد عمى النحو التالى

y= 2.72 +0.083 x1 + 0.250 x2                           R
2

= 0.73 

الثبات  عميالتراكيب النسجية بين المتعددة لممقارنات Tukeyاختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق :24جدول
  (جاف)لالحتكاك 

 
  4ضامة أطمس 

 4.00= م
كريب بالزحف والدوران  

 4.33= م
شبيكة تقميدية 

 3.33= م 

  4ضامة أطمس 
 4.00= م

 0.33* 0.66* 

كريب بالزحف والدوران  
 4.33= م

  1.00* 

شبيكة تقميدية 
 3.33= م 

   

  (رطب)عمي الثبات لالحتكاك تحميل التباين لبيان معنوية تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة : 25جدول 
 مستوي المعنوية "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 037. 4.429 861. 2 1.722التركيب النسجي  

 444. 1.000 194. 2 389.كثافة خيط المحمة 

   194. 4 778. الخطأ

  8 2.889 المجموع
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متوسطات  (5)والشكل (26)يتضح من الجدول
لكل من التركيب النسجي،  (رطب)الثبات لالحتكاك

 .وكثافة خيط المحمة
تم   بين التراكيب النسجيةالفروق اتجاه ولتحديد

 عمي وذلك المتعددة لممقارنات Tukey اختبار تطبيق
: التالي النحو

 ًحصائيا إدالة فروق دوجو( 27)الجدول من نتبين
الثبات لالحتكاك التراكيب النسجية في تأثيرها عمي  بين

 :كما يمي (رطب)

، التركيب النسجي 4التركيب النسجى ضامة أطمس - 1
كريب بالزحف والدوران وكانت معنوية التأثير عند 

 .0.05مستوي 

االتركيب النسجي كريب بالزحف والدوران، والتركيب - 2
النسجي شبيكة تقميدية وكانت معنوية التأثير عند 

 .0.05مستوي 

وفق تأثيرها في التراكيب النسجية ويمكن ترتيب 
 : كالتاليTukeyضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

كريب بالزحف والدوران، شبيكة تقميدية، ضامة 
 .4أطمس

الثبات لالحتكاك لكل من كثافة خيط المحمة، والتركيب النسجي عمي  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :26جدول 
  (رطب)

الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات 

التركيب النسجي 
 3 00000. 3.0000  4ضامة  أطمس

 1 00000. 4.0000كريب بالزحف والدوران 

 2 76376. 3.1667شبيكة تقميدية 

كثافة خيط المحمة 
 

 3 76376. 3.1667 سم  / حدفة 20

 2 57735. 3.3333 سم  / حدفة 24

 1 57735. 3.6667 سم  / حدفة 28
 

 
 لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة   (رطب)الثبات لالحتكاكمتوسطات : 5شكل 

 الثبات عميالتراكيب النسجية بين المتعددة لممقارنات Tukeyاختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 27جدول
  (رطب) لالحتكاك
 

  4ضامة أطمس 
3.00= م  

 كريب بالزحف والدوران 
4.00= م  

 شبيكة تقميدية
3.16= م   

  4ضامة أطمس 
3.00= م  

 1.00*  0.16-  

 كريب بالزحف والدوران 
4.00= م  

  0.83*  

 شبيكة تقميدية
3.16= م   
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: الثبات لمغسيل- 3
 :(غسيل)الثبات لمغسيل: ًأوال

: عدم معنوية تأثير كل من (28)يتضح من الجدول
الثبات التركيب النسجي، كثافة خيط المحمة عمي 

، وجاءت معادلة االنحدار الخطى المتعدد (غسيل)لمغسيل
   : ومعامل التحديد عمى النحو التالى

y= 3.11 -0.33 x1 + 0.16 x2                                    R
2
= 0.69 

متوسطات  (6)والشكل (29)يتضح من الجدول
لكل من التركيب النسجي، وكثافة  (غسيل)الثبات لمغسيل

 .خيط المحمة
وفق تأثيرها في التراكيب النسجية ويمكن ترتيب 

  :ضوء المتوسطات كالتالي

كريب بالزحف )جاء كل من التركيب النسجى
فى المرتبة األولى، ثم التركيب  (4والدوران، ضامة أطمس

 .شبيكة تقميديةالنسجى 
يمكن ترتيب كثافة خيط المحمة وفق تأثيرها في كما 

 : ضوء المتوسطات كالتالي
/  حدفة20سم، / حدفة24) ثم جاءتسم،/حدفة28

. فى نفس المرتبة (سم
: (نضوح)الثبات لمغسيل: ًثانيا

: عدم معنوية تأثير كل من (30)يتضح من الجدول
الثبات التركيب النسجي، كثافة خيط المحمة عمي 

، وجاءت معادلة االنحدار الخطى المتعدد (نضوح)لمغسيل
   : ومعامل التحديد عمى النحو التالى

y= 3.05 +0.16 x1 + 0.083 x2                               R
2

= 0.64

  (غسيل)الثبات لمغسيلتحميل التباين لبيان معنوية تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة عمي : 28جدول 
 مستوي المعنوية "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 111. 4.000 444. 2 889.التركيب النسجي  

 444. 1.000 111. 2 222.كثافة خيط المحمة 

   111. 4 444. الخطأ

  8 1.556 المجموع

  (غسيل)الثبات لمغسيل لكل من كثافة خيط المحمة، والتركيب النسجي عمي  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :29جدول 
الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات 

التركيب النسجي 
 1 00000. 3.0000  4ضامة  أطمس

 1 00000. 3.0000كريب بالزحف والدوران 

 2 57735. 2.3333شبيكة تقميدية 

كثافة خيط المحمة 
 

 2 57735. 2.6667 سم  / حدفة 20

 2 57735. 2.6667 سم  / حدفة 24

 1 00000. 3.0000 سم  / حدفة 28
 

 

 لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة (غسيل)الثبات لمغسيلمتوسطات : 6شكل 
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  (نضوح)عمي الثبات لمغسيلتحميل التباين لبيان معنوية تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة : 30جدول 
 مستوي المعنوية "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 134. 3.455 528. 2 1.056التركيب النسجي  

 840. 182. 028. 2 056.كثافة خيط المحمة 

   153. 4 611. الخطأ

  8 1.722 المجموع

متوسطات  (7)والشكل (31)يتضح من الجدول
لكل من التركيب النسجي، وكثافة  (نضوح)الثبات لمغسيل

 .خيط المحمة
 في تأثيرها وفق التراكيب النسجية ترتيب يمكنو

  :كالتالي المتوسطات ضوء
كريب بالزحف والدوران، شبيكة تقميدية، ضامة 

. 4أطمس
 في تأثيرها وفقكثافة خيط المحمة  ترتيب يمكنكما 

 : كالتالي المتوسطات ضوء

/  حدفة20سم، / حدفة24) جاءتثم سم،/حدفة28
 .فى نفس الترتيب (سم
: الثبات لمضوء-4

: عدم معنوية تأثير كل من (32)يتضح من الجدول
، الثبات لمضوءالتركيب النسجي، كثافة خيط المحمة عمي 

وجاءت معادلة االنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد 
   : عمى النحو التالى

y= 5.88 +0.00 x1 + 0.16 x2                                   R
2

= 0.71 

 

  (نضوح)الثبات لمغسيل لكل من كثافة خيط المحمة، والتركيب النسجي عمي  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :31جدول 
الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات 

التركيب النسجي 
 3 28868. 3.1667  4ضامة  أطمس

 1 00000. 4.0000كريب بالزحف والدوران 

 2 50000. 3.5000شبيكة تقميدية 

كثافة خيط المحمة 
 

 2 50000. 3.5000 سم  / حدفة 20

 2 50000. 3.5000 سم  / حدفة 24

 1 57735. 3.6667 سم  / حدفة 28
 

 
لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة   (نضوح)الثبات لمغسيلمتوسطات : 7شكل 

 لمضوءتحميل التباين لبيان معنوية تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة عمي الثبات : 32جدول 
 مستوي المعنوية "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 111. 4.000 444. 2 889.التركيب النسجي  

 444. 1.000 111. 2 222.كثافة خيط المحمة 

   111. 4 444. الخطأ

  8 1.556 المجموع
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متوسطات  (8)والشكل  (33)يتضح من الجدول
لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط  الثبات لمضوء

 .المحمة
وفق تأثيرها في التراكيب النسجية يمكن ترتيب و

 :ضوء المتوسطات كالتالي
شبيكة ) ثم كل من ً أوال كريب بالزحف والدورانجاء

 .فى نفس الترتيب (4تقميدية، ضامة أطمس
يمكن ترتيب كثافة خيط المحمة  وفق تأثيرها كما 

 : في ضوء المتوسطات كالتالي
فى  (سم/ حدفة24سم، /حدفة28)جاءت كل من 

 فى المرتبة سم/  حدفة20المرتبة األولى، ثم جاءت 
. الثانية

تقييم الجودة الكمية لعمق المون وخواص الثبات *
لألقمشة المنتجة والمعالجة والمطبوعة باستخدام 

: متغيرات البحث

لك الختيار أفضل تركيب نسجى ، وأنسب كثافة ذو
لخيط المحمة فى وحدة القياس يمكن استخدامهما لتحقيق 

أفضل نتائج لعمق المون وخواص الثبات لألقمشة المنتجة 
ولقد تم استخدام . والمعالجة والمطبوعة تحت البحث 

متعدد المحاور ليعبر عن  (Radar Chart)أشكال الرادار
. تقييم الجودة الكمية لألقمشة تحت البحث

النتائج  (10، 9)وأشكال (34)نستخمص من الجدول
: التالية

األقمشة المعالجة والمطبوعة والمنتجة بتركيب - 1
نسجى كريب بالزحف والدوران وكثافة خيط لحمة 

سم هى األفضل بالنسبة لعمق المون /  حدفة28
%. 82.37لك بمعامل جودة ذوخواص الثبات، و

األقمشة المعالجة والمطبوعة والمنتجة بتركيب - 2
/  حدفة20نسجى شبيكة تقميدية وكثافة خيط لحمة 

سم هى األقل بالنسبة لعمق المون وخواص الثبات، 
%. 66.82لك بمعامل جودة ذو

 لمضوءلكل من كثافة خيط المحمة، والتركيب النسجي عمي الثبات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :33جدول 
الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات 

 التركيب النسجي
 2 00000. 6.0000  4ضامة  أطمس

 1 57735. 6.6667كريب بالزحف والدوران 

 2 00000. 6.0000شبيكة تقميدية 

كثافة خيط المحمة 
 

 2 00000. 6.0000 سم  / حدفة 20

 1 57735. 6.3333 سم  / حدفة 24

 1 57735. 6.3333 سم  / حدفة 28
 

 
  لكل من التركيب النسجي، وكثافة خيط المحمة لمضوءمتوسطات الثبات: 8شكل 
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وكثافة المحمة   (كريب بالزحف والدوران)أفضل معامل جودة لمعينات تحت تأثير التركيب النسجي: 9شكل  

  (سم/ حدفة28)

 
  (سم/  حدفة20)وكثافة المحمة  (شبيكة تقميدية)أقل معامل جودة لمعينات تحت تأثير التركيب النسجي: 10شكل 

 التوصيات
حث أصحاب مصانع المالبس الجاهزة والمنسوجات - 1

عمى دعم البحث العممى وتطبيق األبحاث العممية 
 هذهلى تطوير إفى مجاالت الصناعة بما يؤدى 

لك فى صالح أصحاب ذالصناعة وبالتالى يصب 
لك يسهم فى تنمية الكوادر کذتمك المصانع و

. األكاديمية وصقل خبراتها العممية
االهتمام بمتابعة كل جديد فى مجاالت صناعة - 2

المالبس الجاهزة والمنسوجات والطباعة بأنواعها 
لك فى تطوير ذمكانية االستفادة من إلمعرفة مدى 
. تمك الصناعة

االقتناع بأن التجريب مصدر هام لتطوير وتحديث - 3
صناعة المالبس الجاهزة وتحسين جودة األقمشة 

المنتجة والمجهزة بمواصفات معينة لتفى باحتياجات 

لك لزيادة قدرتها عمى كذالمستهمك المختمفة و
. المنافسة

ثراء إدراسة دور عجائن الطباعة المختمفة فى - 4
الجانب الجمالى ومدى تأثيرها عمى الجانب 

 . الوظيفى لألقمشة والمنتجات النسجية
المراجع 

تحسين خواص أداء األقمشة السميموزية : "أحمد عمى ندا
 رسالة ماجستير غير –"بتحويرها بمشتقات الكيتوزان

 – جامعة حموان– كمية الفنون التطبيقية–منشورة
. م2005

 
أثر : "أمال حسين كمال الدين عبد الحميد محمد النجار

التجهيز لمقاومة نمو البكتريا عمى بعض خواص 
األداء الوظيفى لبعض ممبوسات التريكو 
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 كمية – رسالة دكتوراه غير منشورة–"الرياضية
. م2006 – جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلى

مكانية االستفادة من دمج إ: "أمانى عثمان حفنى محمد
تقنيات النسيج والطباعة فى عمل معمقات نسجية 

 رسالة –" مستوحاة من زخارف العصر العثمانى
 – كمية االقتصاد المنزلى–ماجستير غير منشورة 

. م2011 –جامعة المنوفية
استحداث معالجات جديدة : "أمل محمود مصطفى حمودة

 –"لممناعات غير التقميدية أسفل الشاشة الحريرية
 كمية التربية –رسالة ماجستير غير منشورة 

. م2003 – جامعة عين شمس–النوعية
مكانية تحسين خواص إدراسة : "أميرة محمد وفاء الدين

يفاء مإلبعض األقمشة الطبية لمقاومة البكتريا 
 رسالة –" بالغرض الوظيفى لالستخدام النهائى

 – كمية االقتصاد المنزلى–ماجستير غير منشورة 
. م2009 –جامعة المنوفية

ستفادة من التقنيات إلا: "براهيمإيمان عمر عبد المطيف إ
المختمفة لمطباعة والتطريز عمى أقمشة الجينز 

 رسالة –" لمالبس الفتاة فى مرحمة المراهقة 
 – كمية االقتصاد المنزلى–ماجستير غير منشورة

. م2010 –جامعة المنوفية
تحسين خواص الضمادات : " يمان محمد أبو طالبإ

الجراحية لتفى بغرض األداء الوظيفى لالستخدام 
 كمية – رسالة ماجستير غير منشورة–" النهائى

. م2003-  جامعة حموان –الفنون التطبيقية
تأثير معالجة األقمشة : "آيه محمد فوزى الششتاوى لبشتين

السميموزية لمقاومة بعض أنواع البكتريا عمى 
 رسالة –" الخواص الوظيفية لألقمشة الوقائية

 جامعة – كمية التربية النوعية–دكتوراه غير منشورة 
. م2006 –طنطا

دراسة بعض : "توفيق مصطفى محمد توفيق محمد
مشكالت الطباعة اليدوية لألقمشة الصناعية 

لى أفضل جودة لممنتج النهائى إالداكنة لموصول 
 رسالة ماجستير غير –"لمتطبيق فى الصناعة

 – جامعة المنوفية– كمية االقتصاد المنزلى–منشورة
. م2012

أثر اختالف التراكيب :" دعاء محمد راغب سالمان 
ات أساليب غزل ذالنسجية المنتجة من خيوط 

مختمفة عمى الخواص الوظيفية والجمالية ألقمشة 
 رسالة دكتوراه غير –"مالبس طالبات الجامعة

-جامعة المنصورة– كمية التربية النوعية–منشورة
. م2013

تأثير اختالف بعض : " سالى أحمد أحمد العشماوى 
األساليب التطبيقية ومراحل التجهيز المختمفة 

 عمى الخواص الوظيفية ًباستخدام مواد آمنة بيئيا
 – رسالة دكتوراه غير منتشورة–" لألقمشة الوبرية

 – جامعـة المنوفية –كمية االقتصاد المنزلى
. م2005

تأثير بعض عوامل : " سوزان عادل عبد الرحيم عمى
التركيب البنائى النسجى ألقمشة الكريب عمى 

"  مالبس السيدات الخارجيةمتنفيذالخواص الوظيفية 
 كمية االقتصاد – رسالة ماجستير غير منشورة –

. م2009 – جامعة المنوفية –المنزلى
المزج بين طباعة المنسوجات : "غادة شاكر عبد الفتاح

والتطريز فى تصميم أقمشة المفروشات باستخدام 
 رسالة –" بعض األساليب التطبيقية الحديثة

 – كمية االقتصاد المنزلى–ماجستير غير منشورة 
. م2003 –جامعة المنوفية

مكانية الدمج بين تقنيات إ: "فاطمة السعيد مصطفى مدين
الطباعة اليدوية لخدمة المشروعات الصغيرة فى 

 رسالة ماجستير –" مجال المشغوالت الفنية النسجية
 جامعة – كمية االقتصاد المنزلى–غير منشورة

.  م2010 –المنوفية
فاعمية وحدة تعميمية : " فاطمة مصطفى محمد حميدة

مقترحة فى الطباعة عمى الجمود لطالب الفرقة 
 رسالة ماجستير –" قسم المالبس والنسيج–الرابعة

 جامعة – كمية االقتصاد المنزلى–غير منشورة 
. م2008 –حموان 
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األساليب العممية والفنية : "فوزى سعيد زكى شريف
ستفادة منها فى تصنيع إلمكانية اإالحديثة، و

 رسالة –."حتراقلإلمنتجات ممبسية مقاومة 
 – كمية االقتصاد المنزلى–ماجستير غير منشورة 

. م2004 –جامعة المنوفية
األقمشة المطبوعة كمصدر : "ليمى عبد الرحيم المغربى

لهام فى التصميم والتشكيل عمى إلبداع وامإل
 كمية – رسالة دكتوراه غير منشورة–" المانيكان

. م2013 – جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلى
طباعة األقمشة القطنية : "براهيم متولى األسودإماجدة 

 رسالة –" لمحصول عمى تصميمات مبتكرة لألطفال
 – كمية االقتصاد المنزلى–دكتوراه غير منشورة 

. م2003 –جامعة المنوفية
مكانية دمج بعض إ: "مروه السعيد عبد الرحمن الدميرى

 الصور تنفيذتقنيات الطباعة والتطريز اآللية فى 
ثراء مالبس إالمجهرية واالستفادة منها فى 

 كمية – رسالة ماجستير غير منشورة –"الشباب
. م2012 – جامعة المنوفية–االقتصاد المنزلى
استخدام الصبغات الطبيعية فى : "نهى محمد عبده السيد

طباعة أقمشة التريكو واستخدامها فى صناعة 
 – رسالة ماجستير غير منشورة–" مالبس األطفال

 – جامعة المنوفية–كمية االقتصاد المنزلى
. م2008

تقييم األداء الوظيفى لبعض : "براهيم العدوىإنورا حسن 
 –" أقمشة المفروشات المتوافرة فى السوق المصرى

 كمية التربية –رسالة ماجستير غير منشورة 
. م2007 – جامعة المنصورة–النوعية
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ABSTRACT 

With the great scientific development that has occurred in the field of textile equipment and with 

increasing health awareness emerged importance fabrics equipped to resist microbial growth, and uses 

Chitosan as the processing of fabrics to give them the some properties, such as resistance to fabrics treated by 

the growth of microorganisms, and in the field of textile printing uses Chitosan as materials to help with the 

capacity how to install more than dyes. And in application, therefore, this research aims to improve colour 

strength to printed plothing fabrics produced by some constructions using Chitosan through to reach the most 

appropriate: the concentration of chitosan, method of printing, installation of textile, thread weft density. 

These fabrics have been producing in factory of Zifta textile in company of Delta Spinning and Weaving. The 

specifications of used warp thread were fixed, 100% cotton (ring spinning) number 20/1, specifications of 

weft thread were fixed also, mixture (cotton/ viscose) of thread 28/1 English numbering with mixing ratio 

(50% cotton 50% viscose) suitable for this purpose, according to the following variables:  

-Textile structures: 
It was used three different textile structures: Connective base of 4 Satin weave, Crepe crawl rotation 2/2 

Twill weave, Imitation gauze weave. 

-Density of weft in the unit of measurement: 

It was used three densities of weft: (20-24-28) Haddfah / cm. 

* After the implementation of the fabrics samples, pretreatments were performed on fabrics produced under 

the search, and then installed the product installed a textile fabric crepe crawls and rotation, and the weft 

density 28 Haddfah / cm, for the treatment Chitosan at different concentrations (1, 2, 3) g / l. 

* After reaching the appropriate concentration of Chitosan,it has been used three methods for printing: print 

(without Chitosan), print after treatment with Chitosan, treatment with printing including a paste, and 

comparison. 

* After reaching the appropriate concentration and print using the most appropriate method of laboratory tests, 

the application has been on all fabrics produced under research. Laboratory tests made by a factor of 

quality in Misr Company for spinning and weaving in El-Mahalla El-Kobra, those tests were measured 

are: test of measuring colour strength (K / S), a test for colour fastness to rubbing (dry - Wet), a test for 

colour fastness to washing, test for colour fastness to light. The results of these tests were addressing 

using appropriate statistical methods and the overall quality assessment of these findings. 

The study found the following results: 
1-Treatment fabrics, printing and producing with the installation of textile crepe crawls rotation and density of 

weft thread 28 Haddfah / cm is best for colour strength and properties of stability, and that the quality 

factor of 82.37%. 

2-Treatment fabrics, printing and producing with the installation of textile Imitation gauze and the density of a 

weft thread 20 Haddfah / cm is the least for the colour strength and the properties of stability, and that the 

quality factor of 66.82%. 

 


