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دراسة عن تتبع النشاط الميكروبي على سجاد الصالة
صفاء محمد جمال إبراهيم

تخصص المالبس والمنسوجات -شعبة االقتصاد المنزلي -كلية الزراعة -جامعة الزقازيق
تاريخ القبول2026/8/28:

تاريخ التسليم2026/8/2 :

الملخص
تعتبر المنسوجات موطناً آمناً للكائنات الدقيقة الحية ويتغير معدل تواجدها وتكاثرها تبعاً للظروف المحيطة من رطوبة وح اررة ،واتجهت

العديد من األبحاث العلمية إلى تقييم السجاد واألثاث الداخلي ميكروبي ًا وصحياً وذلك ألنها تعتبر أحد مصادر التلوث لألماكن الداخلية المغلقة

لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم المحتوى الميكروبي الممرض ،وغير الممرض لسجاد الصالة ،والتي يؤدي انتشارها لبعض أمراض
الحساسية في الجهاز التنفسي وبعد األمراض الجلدية وأمراض العيون ،فقد تم استخدام  61عينة سجاد صالة ممثلين لـ  4عينات سجاد صالة
مختلفة من حيث الخامة النسيجية ،وتم توزيعهم على بعض األسر ليستخدمها بعض األفراد فقط والبعض اآلخر تستخدمها عائالت لفترتين
زمنيتين ،ثم تجميعها بعد انتهاء الفترات الزمنية المحددة لها ،وأظهرت النتائج وجود فروق معنوية في العد الكلي للميكروبات طبقاً لنوعية

الخامة لعينات سجاد صالة حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ( )656124وهي معنوية عند مستوى  ،166كما وجد أن متوسط عدد الميكروبات

بلغ في العينة ( )6نحو  65221ميكروب بانحراف معياري  ، 6351بينما بلغ في العينة ( )5نحو  021ميكروب بانحراف معياري ،545
بينما ارتفع في العينة ( )5لنحو 51152ميكروب بانحراف معياري  5225وبالنسبة العينة ( )4بلغ 1152ميكروب بانحراف معياري ،426
كذلك وجدت فروق معنوية في عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات السجاد بالنسبة لنوع السجاد ،حيث بلغت قيمة ف المحسوبة
( )61641وهي معنوية عند مستوى  ،1616وبقياس الفروق بين متوسط عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات سجاد الصالة طبقاً لنوعية

الخامة النسيجية لعينات سجاد الصالة ،وجد أن متوسط عدد األنواع الممرضة المعزولة بلغ في العينة ( )6نحو  6652نوع بانحراف معياري

 1621بينما بلغ في العينة ( 1621 )5نوع بانحراف معياري  ،1611بينما ارتفع في العينة ( )5لنحو 6612نوع بانحراف معياري 1605وبالنسبة
العينة ( )4بلغ  6نوع بانحراف معياري 61.0

كلمات دليلية :سجاد الصالة ،النشاط الميكروبي ،البكتريا الممرضة ،العد الكلي.

المقدمة

تعد صناعة السجاد أحد أفرع الصناعات النسيجية
االستهالكية التي شهدت تطو اًر ملحوظاً خالل السنوات

األخيرة ،وتعتبر سجادة الصالة من أنواع المنسوجات

تم اختيار موضوع الدراسة لتقدير المحتوى البكتيري
الممرض وغير الممرض.

مشكلة البحث

يعتبر موضوع حماية صحة األفراد داخل األسرة

ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيب البنائي والمظهر

من الموضوعات الهامة التي نالت اهتمام العديد من

الحية ويتغير معدل تواجدها وتكاثرها تبعاً للظروف

على الصحة العامة ،وترجع أهمية الدراسة في محاولة

العام ،كما تعتبر المنسوجات موطناً آمناً للكائنات الدقيقة

العلماء والدارسين وذلك لما لها من أهمية في المحافظة

المحيطة من الرطوبة ودرجة الح اررة وتؤثر هذه الكائنات

معرفة المحتوى الميكروبي الممرض وغير الممرض في

واف ارزاتها على األلياف فتقلل من جودتها وقيمتها ومتانتها.

سجاد الصالة والتي يؤدي انتشارها لبعض أمراض

واتجهت العديد من األبحاث العلمية إلى تقييم

الحساسية في الجهاز التنفسي وبعض األمراض الجلدية

السجاد واألثاث الداخلي ميكروبياً وصحياً وذلك ألنها

وأمراض العيون ،خاصة مع عدم تخصيص سجادة صالة

تعتبر أحد مصادر التلوث لألماكن الداخلية المغلقة ،لذلك

لكل فرد ،وكذلك في األماكن الخارجة عن المنزل مثل
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السجاد ومع تنظيفها على فترات بعيدة ،من هنا جاءت
فكرة هذا البحث التي تقوم باإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .5هل يوجد حمل ميكروبي ممرض بسجاد الصالة؟

 .5ما هي العوامل المؤثرة على الحمل الميكروبي
الممرض بسجاد الصالة؟
أهداف البحث:

 -5التعرف على أنواع الميكروبات الموجودة بسجاد
الصالة نتيجة الستعمال األشخاص لها.
 -5التعرف على العوامل المؤثرة في تواجد الميكروبات
في سجادة الصالة.

أهمية البحث:

يعتبر السجاد بيئة جيدة لنمو الجراثيم والبكتيريا إذا ما

توفرت البيئة المناسبة من درجة ح اررة ورطوبة لنموها
وتكاثرها مما يعتبر مصد ار لنقل الميكروبات بين
المستخدمين.
فروض البحث:

 .5هل هناك عالقة بين نوعية الخامة لعينات سجاد
الصالة محل الدراسة وبين كل من العد الكلي

للميكروبات الموجودة بالسجاد ،وبين ظهور
ميكروبات ممرضة معزولة من عينات سجاد
الصالة محل الدراسة.
 .5هل هناك عالقة بين عدد المستخدمين وبين كل
من العد الكلي للميكروبات الموجودة بسجاد

الصالة ،وبين ظهور ميكروبات ممرضة معزولة
من عينات السجاد محل الدراسة.
 .3هل هناك عالقة بين مدد استخدام عينات سجاد
الصالة محل الدراسة وبين كل من العد الكلي

للميكروبات الموجودة بالسجاد ،وبين ظهور
ميكروبات ممرضة معزولة من عينات سجاد
الصالة محل الدراسة.
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الحدود الزمنية 61 :شهور

الحدود الجغرافية :محافظة الشرقية مدينة الزقازيق

منهج البحث :المنهج التجريبي
مصطلحات البحث:

السجاد :يعرف فتحي صالح( )6030بأن السجاد يتكون
من طبقتين العلوية وهي الوبرة والسفلية وهي الخلفية

والوبرة تصنع من الصوف واأللياف الصناعية مثل
النايلون ،البولي استر ،البولي بروبلين وأنواع أخرى من
األلياف الصناعية المنتجة حديثاً وتكون طريقة نسجها

بعروة مفتوحة أو مقفولة كما في الموكيت أما الخلفية فهي
الوجه السفلي من السجاد ويصنع من الجوت أو البولي

بروبلين أو المطاط الصناعي.
سجادة الصالة :حصير أو بساط أو زربية تسع

للصالة  ،وفي صحيح مسلم حديث نبوي عن رسول اهلل
فيه

سماها

الخمرة
ُ

(.)https://ar.wikipedia.org/wiki

بضم

الخاء

النشاط الميكروبي :هو توافر الظروف المثلى للميكروب
للقيام بالعمليات الميتابوليزمية واحداث التغير والضرر

(محمد عبد الستاروآخرون.)5111،
الدراسات السابقة

 -1صناعة السجاد:

هناك العديد من األلياف الصناعية المستخدمة في

صناعة السجاد والموكيت مثل البولي أميد ،البولي إستر،
البولي بروبلين ،والبولي أكريلك(هند أحمد.)5111 ،
ويذكر( Michael (2004أن هناك ستة ألياف رئيسية

تدخل في صناعة السجاد وهي القطن والصوف والبولي
إستر وبولي أكريليلك والبولي أولفين وأن األلياف

الصناعية تمثل أكثر من  ٪00من األلياف المستخدمة
بمصانع السجاد األمريكي ولكل نوع من هذه األلياف

مميزاته وعيوبه.

أوضحت هند أحمد( )5114أن السجاد يتكون تركيبه
حدود البحث:
الحدود البشرية 3 :أفراد و 3عائالت
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البنائي من ثالث مجموعات من الخيوط المجموعة األولي
هي خيوط سداء حشو أو تحبيس ،والمجموعة الثانية وهي
خيوط اللحمة ،والمجموعة الثالثة هي خيوط سداء الوجه
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التي تتكون على السطح للسجاد والتي تغطي إلى حد ما
السطح بالكامل.

وفي دراسة ميدانية أظهرت أن االحتكاك الناشئ
عن تالمس األقمشة والمالبس مع الجلد يؤدي لظهور

وقامت عايدة شتا ،ومنى حجي( )5161بدارسة

بعض المشاكل الصحية واألمراض الجلدية مثل تهيج

تأثير الخامات الصناعية المحلية على خواص سجاد

الجلد وبعض مشاكل الجهاز التنفسي مثل االحتقان

الصالة الموجود بالمملكة العربية السعودية ،ووجدت

والعطس والرشح وصعوبة التنفس ،ومشكالت بالعينين

الدراسة أن أفضل الخامات المستخدمة في عينات سجاد

مثل مياه العيون وانتفاخ العيون واحمرار العيون وكانت

الصالة والتي أعطت أفضل خواص أداء جيدة هي خامة

أكثر األقمشة المسببة للمشاكل الصحية الصوف يليه

األكريليك المحلى والمستورد.

المحتوى الميكروبي بالمالبس والمفروشات:

البولي استر ثم النايلون (زينب محمد.)6000 ،

وقد ثبت بالتجربة أن المناشف قادرة على أن تحدث

أشارت إحدى الدراسات والتي قيمت السجاد المستخدم

ضر اًر جسمياً نتيجة تعدد استخدام الفرد لها يظهر بوضوح

مستشفى لألطفال ،إلى تزايد األعداد الكلية للكائنات الحية

البيئة المناسبة من الرطوبة ودرجة الح اررة الالزمة لنمو

في أرضيات ممرات المعامل وغرف المرضى في
Microbial countsمع تزايد الفترة الزمنية (4أسابيع)،

حيث ارتبط هذا التزايد مع نوع وحجم األنشطة في
المنطقة المفروشة بالسجاد ومساحتها ولكن تنظيف
السجاد باستخدام وسائل الشفط الكهربائية أدى إلى خفض
في األعداد الكلية للكائنات الدقيقة

)(Anderson,. 1969

في انتقال الكائنات الحية الدقيقة وأن الجسم البشري يوفر

وبقاء أنواع عديدة من الميكروبات وبالتالي يمكن أن
تسبب مختلف األمراض من العدوي ،باإلضافة إلى أن
المالبس وما تحتويه من ملوثات تشجع نمو الميكروبات

بتوفير الماء والدفء والغذاء ،وترافق الكائنات الدقيقة
االنسان تقريباً في كل مكان في البيئة ،وهي غالباً تلعب

كما ذكر ).(Baracat , et.al, 1991فضل استخدام

دو اًر هاماً في العديد من التفاعالت البيولوجية حيث أن

األقمشة القطنية والكتانية في أماكن التجمعات وذلك لسهولة

الدقيقة (فلو ار طبيعية) ويمكن للكائنات الدقيقة أن تتكاثر

خامات نسيجية طبيعية للمناشف ذات سطح أملس مثل
تنظيفها وتحملها لدرجات الح اررة المرتفعة مما ساعد على
القضاء على أي كائنات حية قد تكون عالقة بالقماش أما

األلياف الصناعية تحتاج لعناية خاصة أثناء التنظيف نظ اًر

لتلفها عند تعرضها لدرجات ح اررة عالية ولذا فهي ال تتواءم
مع أماكن التجمعات ،وهناك بعض الكائنات الدقيقة
(البكتيريا-الفطريات) المعزولة من القدم تسبب بعض
األضرار الصحية مثل انبعاث روائح من القدم اللتهابات

جلدية بين أصابع القدمين ،وذلك لعدم تجفيف تلك األماكن
جيداً.

وأوصت(حنان الجزيري )6001 ،بعدم استعمال

مالبس مصنوعة من ألياف صناعية وذلك لقدرة الكائنات
الحية الدقيقة على النمو والتكاثر على مثل هذه المنسوجات

كذلك صعوبة تطهيرها عن طريق رفع درجات ح اررة الغسيل
لما يضر بخواص المنسوج.

األعضاء الحية ال تؤدي وظيفتها دون مساعدة الكائنات

سريعاً إذا توافرت الرطوبة واألكسجين والغذاء ودرجة
الح اررة وتلك الظروف البيئية على األقمشة تشابه تلك

التي على الجلد لذلك يزدحم بالكائنات الدقيقة التي تعد
جزءاً من الجلد (فلو ار طبيعية)

(Neely, and Maley,

)2000

ومن المؤثرات السلبية للكائنات الدقيقة على الجلد
تأثيرات شديدة الحساسية فمثالً بكتريا

Proteus mirabilis

وفطر  Candida albicansلهما القدرة على األيض
وتحويل اليوريا الناتجة عن العرق إلى أمونيا مسببة

الطفح

الجلدي).(Payne, & Kudner. ,1996

كما ذكر ) Bholah & Subratty (2002أن السجاد
يعمل على امتصاص وحجز الغبار واألتربة ومن ثم
إعادة انبعاثها مركزة إلى البيئة المحيطة ،حيث أظهرت

العديد من الدراسات بأن هناك عالقة بين المحتوى
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الميكروبي للهواء الداخلي لألماكن المغلقة وبين المحتوى

الجلد وعلى األغشية المخاطية ،وذلك عند انخفاض

الميكروبي للسجاد داخل هذه األماكن.

قدرات الجسم المناعية ،ويختلف أيضاً تأثير عوامل

وقد أظهرت بعض الدراسات كفاءة بعض الطرق

الجسم المناعية على الميكروبات باختالف أنواع هذه

المستخدمة إلزالة الملوثات الحيوية من السجاد ومواد

الميكروبات ،فنجد أن األجسام المضادة في الجسم تلعب

الفرش األخرى ،حيث أن استخدام مواد التطهير في آالت
تنظيف السجاد أدى إلى خفض أعداد بكتيريا

دو اًر هاماً في الدفاع ضد البكتيريا المرضية ،ولقد وجد أن
األفراد الذين يعانون من نقص إنتاج األجسام المضادة

 Salmonella entericaولكن في المقابل لم يستطع

لهم قابلية عالية لإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي

).(Rice et al., 2003

المضادة في دفاع الجسم ضد الميكروبات في حالة

التخلص التام من هذه الساللة من عينات السجاد الملوثة

كما وجد أن التأثيرات الصحية الضارة الناتجة عن
نمو البكتيريا هي حدوث ألم في الحلق نتيجة العدوى

البكتيرية بسبب ( )Escherichia coliوتحدث العدوى
خالل

الجلد

بواسطة

بكتريا

للبكتريا الموجبة لصبغ الجرام وتقل أهمية األجسام

اإلصابة بالفيروسات و الفطريات(محمد الصاوي مبارك،
وآخرون.)5112 ،

كما ذكرت رحاب جمعة ( )5111أن المنسوجات

قد تكون مصد اًر هاماً لنقل التلوث البكتيري وذلك عن

( )Staphylococcus aureusوتحدث العدوى بواسطة

طريق التالمس للجلد ،فقد وجدت بعض األنواع البكتيرية

أغطية األسرة والستائر والرداء الخاص باألطباء

الموجبة لصبغة جرام وبعض البكتيريا السالبة لصبغ

داخل المستشفى (إيمان أبو طالب.)5115 ،

ساعة حسب النوع البكتيري.

والممرضات وأدوات التنظيف التي تحمل البكتيريا وتنقلها

الجرام وتعيش هذه األنواع فترة تتراوح ما بين 54:4

وأشارت سناء الغمغام( )5115إلى أهم المشكالت

وأوضحت نتائج دراسة محمود نصر اهلل وآخرون

الصحية الناتجة عن المنتجات النسيجية هي ظهور كثير

( )5113أن السجاد يعمل على امتصاص الغبار واألتربة

من األمراض التي تصيب األفراد في جميع مراحل

وتزداد هذه الظاهرة في المسجد الحرام نظ اًر لما تشهده

المحمولة على المالبس أو أنسجة المفروشات التي تسبب

المسجد الحرام ،كما يعتبر السجاد في نفس الوقت بيئة

الحساسية الجلدية والحساسية الصدرية وبعض أنواع

جيدة لنمو الجراثيم والبكتيريا إذا ما توفرت البيئة المناسبة

أخرى من األمراض المختلفة.

من درجة ح اررة ورطوبة لنموها وتكاثرها األمر الذي

أعمارهم الناتجة عن بعض الكائنات الحية الممرضة

المنطقة من حركة تطويرية وعمرانية كبيرة في توسعة

كما ذكرت هند أحمد( )5114أن مفروشات

األرضية من السجاد والموكيت تعتبر وسط مناسب لنمو

يستدعي المسئولين بالمسجد الحرام ممثالً بالرئاسة العامة

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تكثيف عمليا

الحشرات والبكتيريا ولذلك فهي تشكل مشكلة كبيرة خاصة

تنظيف السجاد وغسيله بصفة دورية خالل العام ،إضافة

في أماكن تواجد األطفال مثل دور الحضانات وأماكن

إلى إيجاد بعض الحلول لتعقيم وتطهير السجاد.

العالج مثل المستشفيات لذلك البد من معالجة هذه

كما أثبتت إحدى الدراسات أيضاً إلى أن تعريض

المفروشات على فترات متقاربة ببعض المواد الكيميائية

السجاد وأنواع أخري من الفرش لمحلول فوق أكسيد

التي تعمل على قتل البكتيريا والحشرات داخل العراوي.

الهيدروجين ( (H2O2يؤدي إلى خفض في أعداد جراثيم

ويعتبر الكثير من الباحثون أن اإلنسان عائالً لكثير

من الفيروسات والبكتيريا والفطريات ،كما أنه عرضة
لإلصابة بالميكروبات التي تعيش بصورة طبيعية على
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البكتيريا في جميع عينات السجاد ومواد الفرش التي
شملتها الدراسة باستثناء عدم حدوث تناقض في السالالت

بكتريا  ،Bacillus anthracisبكتيريا ،Bacillus subtilis
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وبكتيريا  ،Geobacillus stearothermophilusفي جميع

أمثلة هذه األمراض(اإلكزيما-الجرب– االلتهابات الجلدية

عينات السجاد ومواد الفرش التي شملتها الدراسة باستثناء

المالبس

عدم حدوث تناقص في السالالت بكتريا في عينات

السجاد المصنعة من الخيوط

الصناعية (Rogers, et al.,

)2007

كما استنتجت إحدى الدراسات احتمالية أن يتعرض
العاملين في المكاتب المفروشة بالسجاد إلى تركيزات
عالية من الملوثات البكتيرية وسموم البكتيريا الداخلية

 Endotoxinمما قد يشكل مخاطر صحية عديدة والتي
تسمى باألمراض المرتبطة بالعمل

work related

 ،diseasesحيث كان متوسط األعداد الكلية للبكتريا
الملوثة للسجاد ) (7.28×105cfu/gبينما متوسط تركيز

السموم الداخلية

(Bouillard, L. et al., 2005) (20.3

) EU/mgفي المقابل إمكانية بقاء بكتريا

Salmonella

) )typhimuriumالمسببة للتسمم الغذائي حية لمدة أربعة
أسابيع على السجاد بجانب سهولة انتقالها للمواد الغذائية

((Dawson, P. et al., 2007

فام ) )Amal Rahouma et al., 2010بدراسة لتحديد
البكتيريا المسببة لألمراض التي قد تكون موجودة على
السجاد في المساجد في مدينة طرابلس ،ليبيا ووجد في

عينات الغبار التي تم فحصها ،ميكروب السالمونيال
بنسبة( ،٪)562وميكروب  E. coliبنسبة(،)٪5366
وميكروب  Aeromonas sppوجد في بنسبة (،)٪663
وميكروب المكورات العنقودية الذهبية

Staphylococcus

 aureusوجد بنسبة  ،٪5666وذكر أن تلوث السجاد في

مساجد طرابلس بالبكتيريا المسببة لألمراض والمحتمل أن
تكون مرضية المقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل خط اًر
صحياً على المصلين ،وال سيما صغار السن والمسنين

وذوي المناعة الضعيفة المعرضين للخطر .ويتم تشجيع
المصلين على استخدام حصيرة أو سجادة الصالة

الشخصية في الصالة في

المساجد.

وذكرت منال البكري( )5166هناك العديد من
األمراض التي تصيب الفرد ناتجة عن (بكتريا -فطريات–

فيروسات) التي تحملها المالبس أو المفروشات ،ومن

 -الطفح الجلدي– التنيا) ،كما أضافت أن

المصنعة من ألياف صناعية أظهرت مقدرة كبيرة على

االحتفاظ بالبكتيريا بداخلها مما يجعلها وسيلة لنقل
الجراثيم واألمراض ،كذلك أن هناك أضرار صحية
لأللياف الصناعية تناولتها الكثير من األبحاث والدراسات
منها :أن المالبس المصنعة من ألياف صناعية يتولد

عنها كهرباء إستاتيكية يتولد عنها شحنات ضارة تؤثر

على المخ واألعصاب مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات
عصبية ،كذلك عند ارتداء مالبس مصنوعة من األكريليك
تزيد الشحنات المتولدة عنها وتتسرب هذه الشحنات

للجسم وتؤدي إلى اضطرابات في الجهاز التنفسي

والعصبي.
وفي دراسة بسام بن حسين ،وآخرون()5165
للمحتوى البكتيري والكيماوي لسجاد المسجد الحرام أن

متوسط العد الكلي للمحتوى البكتيري لعينات سجاد سطح
المسجد الحرام أقل من متوسط العد الكلي للمحتوى البكتيري
لعينات سجاد البدروم والدور األرضي والدور األول ،وهذا قد
يرجع إلى تعرض السجاد المستخدم في سطح المسجد الحرام
إلى تأثير عوامل بيئة عديدة مثل تأثير التهوية الطبيعية

وتأثير درجة ح اررة أشعة الشمس ،وما تحتويه من أشعة فوق
البنفسجية والتي لها تأثير قاتل على الكائنات الدقيقة ،وعلى
الجانب اآلخر فإن ارتفاع متوسط أعداد البكتيريا الكلية في
كل من الدور األرضي واألول قد يرجع إلى زيادة أعداد
األشخاص لهذه المناطق وما يرتبط بذلك من زيادة في

األنشطة البشرية.
وقام( )Mostafa, et al., 2014بدراسة لتحديد الجودة
البكتيريولوجية لمياه وسجاد المساجد في مدينة الخميس
في ليبيا ،حيث تم عزل البكتريا المسببة لألمراض من

عينات مياه ،وعينات غبار من السجاد ،ووجد في عينات

الغبار من السجاد التي تم فحصها أن ( )٪65منها كانت
إيجابية لميكروب  E.coliو( )٪11منها كانت إيجابية
لميكروب  ،Klebsiellaو( )٪11منها كانت إيجابية
لميكروب

Staphylococcus
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وتوصل الباحثون إلى أن وجود الجراثيم المقاومة

االختبارات المعملية:

لألدوية المتعددة من المياه والسجاد التي تم فحصها تشير

أوالً :تم تقدير العد الكلي للميكروبات في عينات السجاد

إلى أن المساجد كبيئات مجتمعية قد تلعب دو اًر في

طبقاً لطريقة ) (Difco, 1989وتم إجراؤه بكلية الزراعة

انتشار البكتريا المقاومة لألدوية المتعددة في المجتمع،

– جامعة الزقازيق.

وتشكل خط اًر كبي اًر على صحة المصلين.
الدراسة المعملية:

ثانياً :تم عزل وتصنيف األنواع المرضية المعزولة:

 .5أخــذت مســحات مــن عينــات الســجاد التــي تــم تجمعيهــا

األسلوب البحثي

مـن المسـتخدمين مـن مواضـع السـجود ونقلـت إلـي بيئـة

تم شراء أربع أنواع من سجاد الصالة الموجود

نقـل (

باألسواق ،تم تعقيمها باألشعة فوق البنفسجية لمدة 51

) )Oxoidللحف ـ ـ ــاظ عل ـ ـ ــي الميكروب ـ ـ ــات لح ـ ـ ــين إجـ ـ ـ ـراء

دقيقة ،ثم اختبرت للتأكد من كفاءة عملية التعقيم وخلوها
من الميكروبات ثم تم توزيع عينات السجاد على النحو
التالي :سجادة من كل نوع لعدد  4أفراد ألداء فريضة

Ameis Transport medium With Charcoal -

التحليالت المطلوبة.

 .5تم أخذ تلقيحات من بيئة النقل المحتوية على المسحات
وتم استزراعها بطريقة التخطيط على سطح بيئات

الصالة لمدة  42يوم ،سجادة من كل نوع لعدد  4أفراد
ألداء الفريضة لمدة  01يوم ،ثم تم تجميع العينات في

متخصصة ألنواع الميكروبات المختلفة ،بيئة أجار

الدم القاعدية  Blood Agar Base mediumالستنبات

أكياس من البولي إيثلين ذاتية القفل مفرغة الهواء ،ونقلت

الميكروبات المرضية:

للعمل إلجراء االختبارات الميكروبيولوجية عليها.

جدول  :2مواصفات عينات سجاد الصالة المستخدمة في البحث
رقم العينة

الخامة

142

 ٪61قطن  ٪2صوف

االستاتيكية

عالي

المربع

السمك

منخفض

6

الشكل

وزن المتر

الكهربية
Kv

56341

66344

663

 ٪32بولي إستر
5

 ٪52قطن  ٪61أكريليك

216

5661

16511

162

 ٪22بولي إستر
5

٪61أكريليك ٪01بولي إستر

351

56515

4

 ٪61قطن ٪61أكريليك

122

5643

561

16104

662

 ٪2صوف ٪31بولي إستر
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بيئ ــة آج ــار م ــاكونكي  Mac- Conkey agarلز ارع ــة

 .5وتم تحضـين األطبـاق علـى درجـة حـ اررة 2 51م لمـدة

ميكروبـ ـ ـ ـ ــات الكوليفـ ـ ـ ـ ــورم ،بيئـ ـ ـ ـ ــة آجـ ـ ـ ـ ــار السـ ـ ـ ـ ــابورود

 54ساعة بالنسبة للبكتيريا وعلى درجة ح اررة  53م

 Sabouraud Dextrose agar mediumلز ارعـة الخمـائر

لم ــدة  62- 3ي ــوم بالنس ــبة للفطري ــات .ث ــم ت ــم إجـ ـراء

والفطريات.

الفحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص الميكروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوبي للتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

2
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 .1اختبــار الحركـ ــة  Motility testللكشــف عــن إذا مــا

الشـ ــكل(المورفولوجي) للنم ـ ـوات المعزولـ ــة مـ ــن علـ ــى

كان الميكروب له القدرة علـى الحركـة مـن عدمـه ،و

سطح البيئات كالتالــي:

تم ذلك بكلية الطب – جامعة الزقازيق.

تـ ـ ـ ــم إجـ ـ ـ ــرء الفحـ ـ ـ ــص الميكروسـ ـ ـ ــكوبي للتفرقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــين
الميكروبات الكرويـة والميكروبـات العصـوية ،كـذلك للتفرقـة

المعالجة اإلحصائية:

بــين المكــورات العنقوديــة ،والســبحية ،كمــا تــم أيضـاً إج ارئــه

حس ــاب المتوس ــطات واالنح ارف ــات المعياري ــة لك ــل م ــن

للتعــرف علــى الفطريــات بأنواعهــا والخمــائر ،وذلــك بمعمــل

العــد الكلــي للميكروبــات وعــدد األن ـواع الممرضــة المعزولــة

ألت ار بمدينة الزقازيق

م ـ ـ ــن عين ـ ـ ــات الس ـ ـ ــجاد م ـ ـ ــع تغي ـ ـ ــر ن ـ ـ ــوع الخام ـ ـ ــة وع ـ ـ ــدد

كم ــا أجري ــت التف ــاعالت الكيميائي ــة للتفرق ــة ب ــين أنـ ـواع

المستخدمين ومدة االستخدام.

الميكروبات كالتالي:

 .5تحليـل التبـاين األحـادي  N-Way ANOVAللمقارنـة

تــم بالنســبة للميكروبــات الموجبــة الج ـرام أجــري اختبــار

بين المتغيرات (نوع الخامة وعـدد المسـتخدمين ومـدة

الكتـــاليز واختبـ ــار الكوأجي ـ ـوالز للتفرقـ ــة مـ ــا بـ ــين المكـ ــورات
العنقوديـ ـ ــة الذهبيـ ـ ــة

االستخدام) ).)Murry, 1975

 Staphylococcusوبـ ـ ــاقي

aureus

النتائج ومناقشتها

المكورات العنقودية اآلخري.

يوضح الجدول( )5نتائج العد الكلي للميكروبات

أمــا بالنســبة للعصــويات الســالبة الج ـرام فقــد تــم تنميتهــا

لعينات السجاد ويتضح من الجدول أن عينة سجاد

على بيئة األجار المغذي ،وتم إجراء االختبارات اآلتية:

الصالة رقم( )5التي استخدمت من قبل عائلة لمدة 01

 .5اختب ــار تخم ــر واختـ ـزال الس ــكريات وت ــم إجـ ـراء ه ــذا
االختبار باستخدام بيئة

يوم أعطت أعلى عد كلي للميكروبات حيث بلغ

– )Triple sugar Iron (TSI

 bult slantمن إنتاج شركة

نحو 66611ميكروب ،بينما كان أقل عد كلي

Oxoid

للميكروبات وكان لصالح عينة سجاد الصالة رقم()5

 .5اختبار إنتاج األندول.

التي استخدمت من قبل فرد لمدة  42يوم ،حيث بلغ نحو

 .3اختبار اليوريز.

111ميكروب.

 .5اختب ــار تخم ــر الس ــكريات  Citrate testوف ــي ه ــذا
االختبار يستخدم بيئة .Simon citrate ager
جدول  :2نتائج العد الكلي للميكروبات لعينات السجاد.
م

6
5
5
4
2
1
1
3

عينة السجاد

عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة

السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

()6
()6
()6
()6
()5
()5
()5
()5

فرد لمدة  42يوم
فرد لمدة  01يوم
عائلة لمدة  42يوم
عائلة لمدة  01يوم
فرد لمدة  42يوم
فرد لمدة  01يوم
عائلة لمدة  42يوم
عائلة لمدة  01يوم

العد الكلي
للميكروبات

6511
5111
61111
41111
111
311
6111
6411

عينة السجاد

م

0
61
66
65
65
64
62
61

عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة

السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد
السجاد

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

()5
()5
()5
()5
()4
()4
()4
()4

فرد لمدة  42يوم
فرد لمدة  01يوم
عائلة لمدة  42يوم
عائلة لمدة  01يوم
فرد لمدة  42يوم
فرد لمدة  01يوم
عائلة لمدة  42يوم
عائلة لمدة  01يوم

العد الكلي
للميكروبات

2111
65111
31111
66611
5111
2211
1111
65111

يوضح الجدول( )5نتائج عزل وتصنيف األنواع

الممرضة المعزولة نحو  1أنواع ،بينما كان أقل عدد من

الممرضة لعينات السجاد محل الدراسة ويتضح من الجدول

األنواع الممرضة المعزولة من عينات السجاد لصالح

أن العينة رقم( )5أعطت أعلى عدد من األنواع الممرضة

العينة رقم ( )5فقد بلغ إجمالي األنواع الممرضة المعزولة

المعزولة من عينات السجاد فقد بلغ إجمالي األنواع
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Staphylococcus

و

 epdermidisوAnthracoid

 Diphthroidمن عينات سجاد الصالة.

جدول  :3يوضح نتائج عزل وتصنيف األنواع الممرضة لعينات السجاد محل الدراسة.
االختبار والنتيجة

الميكروب المعرف

رقم العينة
6

عينة ( )6فرد لمدة

ال يوجد

ال يوجد

5

عينة ( )6فرد لمدة

فحص ميكروسكوبي مسحة من مزرعة

Candida

5

عينة ( )6عائلة

4

عينة ( )6عائلة

 42يوم
 01يوم

على على بيئة آجار السابورود
Sabouraud Dextrose agar
medium

أجسام كروية موجبة الجرام.
لمدة  42يوم

لمدة  01يوم

اختبار الكتاليز – الكواجيوليز موجب.

اختبار ( TSIأصفر /أحمر  -ال يوجد
غاز)  -اختبار اإلندول سالب

فحـ ــص ميكروسـ ــكوبي لمسـ ــحة مـ ــن

مزرعـ ـ ــة علـ ـ ــى بيئـ ـ ــة آجـ ـ ــار السـ ـ ــابورود
agar
medium

Dextrose

Sabouraud

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

Staphylococcus
aures
Serratia

فطريات Fugus
Filamentus
Fungeus
Klebsiella

(( )TSIأصــفر  /أصــفر -يوجــد غــاز)
 اختبـ ـ ـ ــار اإلنـ ـ ـ ــدول سـ ـ ـ ــالب اختبـ ـ ـ ــارالس ـ ــترات موج ـ ــب -غي ـ ــر ق ـ ــادر علـ ـ ــي

الحركة -اختبار اليوريز سالب.
2

عينة ( )5فرد لمدة

ال يوجد

ال يوجد

1

عينة ( )5فرد لمدة

ال يوجد

ال يوجد

 42يوم
 01يوم

تابع جدول :3
رقم العينة

االختبار والنتيجة

الميكروب المعرف
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رقم العينة
1

عينة ( )5عائلة

3

عينة ( )5عائلة

0

عينة ( )5فرد لمدة

لمدة  42يوم

االختبار والنتيجة
فحـ ــص ميكروسـ ــكوبي لمسـ ــحة مـ ــن

 42يوم

الميكروب المعرف
Yeast cells

مزرع ـ ــة عل ـ ــى بيئ ـ ــة آج ـ ــار الس ـ ــابورود
agar
medium

لمدة  01يوم

Alex. J. Agric. Sci.

Dextrose

Sabouraud

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

Morganella

(( )TSIأحمر  /أصفر -ال يوجد غاز)
 -اختبار اإلندول موجب.

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

Klebsiella

(( )TSIأصــفر  /أصــفر -يوجــد غــاز)
 اختبـ ـ ـ ــار اإلنـ ـ ـ ــدول سـ ـ ـ ــالب اختبـ ـ ـ ــارالس ـ ــترات موج ـ ــب -غي ـ ــر ق ـ ــادر علـ ـ ــي

الحركة  -اختبار اليوريز سالب.
 61عينة ( )5فرد لمدة
 01يوم

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

Serratia

(( )TSIأصــفر /أحمــر-ال يوجــد غــاز)
-اختبار اإلندول سالب.

فحص ميكروسكوبي

 66عينة ( )5عائلة
لمدة  42يوم

فحص ميكروسكوبي لمسحة من

Streptococci

Dermatophytes

مزرعة على بيئة آجار السابورود
Sabouraud Dextrose agar
medium

 65عينة ( )5عائلة
لمدة  01يوم

بكتريـ ــا موجبـ ــة الج ـ ـرام كرويـ ــة مزدوجـ ــة

Streptococcus
pneumonia

اختبار الكتاليز – الكواجيوليز موجب

Staphylococcus
aures

(في أزواج).

فحـ ــص ميكروسـ ــكوبي لمسـ ــحة مـ ــن

مزرعة علـى علـى بيئـة آجـار السـابورود
agar

Dextrose

Candida

Sabouraud

 ، mediumأجس ـ ـ ـ ــام كروي ـ ـ ـ ــة موجب ـ ـ ـ ــة
الجرام.

 65عينة ()4

فرد لمدة  42يوم

ال يوجد

ال يوجد

تابع جدول :3
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رقم العينة

االختبار والنتيجة

 64عينة ( )4فرد لمدة
 01يوم

 62عينة ( )4عائلة
لمدة  42يوم

الميكروب المعرف

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

(( )TSIأصـفر /أحمــر -ال يوجــد غــاز)
ـ اختبار اإلندول سالب.

Serratia

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

(( )TSIأصفر /أصفر -يوجـد غـاز) -
اختبـ ـ ـ ــار اإلنـ ـ ـ ــدول سـ ـ ـ ــالب  -اختبـ ـ ـ ــار

Klebsiella

الس ـ ــترات موجـ ـ ــب -غيـ ـ ــر قـ ـ ــادر علـ ـ ــي

الحركة -اختبار اليوريز سالب.
 61عينة ( )4عائلة
لمدة  01يوم

اختب ـ ـ ــار الس ـ ـ ــكريات الثالثي ـ ـ ــة والحدي ـ ـ ــد

Enterobacter

(( )TSIأصفر /اصفر -يوجـد غـاز) -
اختبار اإلندول سالب -اختبار السـترات
سـ ــالب -قـ ــادر علـ ــي الحركـ ــة -اختبـ ــار

اليوريز سالب.

Streptococci

فحص ميكروسكوبي

بكتري ــا كروي ــة موجب ــة الجـ ـرام ف ــي ش ــكل

سبحي.

من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه لقياس

( )2والشكل ( ،)6أن متوسط عدد الميكروبات بلغ في

معنوية الفروق في العد الكلي للميكروبات طبقاً لنوعية

العينة( 65221 )6ميكروب بانحراف معياري 6351

الخامة لعينات السجاد اتضح من جدول( )4وجود فروق

بينما بلغ في العينة( 021 )5ميكروب بانحراف معياري

معنوية في عدد الميكروبات ،حيث بلغت قيمة ف

 ،545بينما ارتفع في العينة( )5لنحو  51152ميكروب

المحسوبة ( )656124وهي معنوية عند مستوى 166

بقياس الفروق بين متوسط عدد الميكروبات طبقاً

بانحراف معياري  5225وبالنسبة العينة( )4بلغ
1152ميكروب بانحراف معياري .426

لنوعية الخامة لعينات سجاد الصالة اتضح من جدول

جدول  :4تحليل التباين للعدد الكلي للميكروبات طبقاً لنوعية الخامة لعينات السجاد.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

مجموع المربعات
4100111111
6261111111
1562111111

درجات الحرية
5
65
62

متوسط المربعات
6200111111
651461111

"ف"
656124

المعنوية
معنوية عند مستوى 1616

جدول  :5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في العد الكلي للميكروبات حسب نوعية الخامة لعينات السجاد
العينة
عينة ()6
عينة ()5
عينة ()5
عينة ()4
D.S.L

155

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

b13550
d950
a27025
c6625

1837
342
3553
451
2003.86
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شكل  :2الفروق في العد الكلي للميكروبات طبقاً لنوعية الخامة لعينات السجاد
من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه لقياس معنوية

ومما سبق ترى الباحثة أن العينة( )5هي أعلى

الفروق في عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات

العينات في العد الكلي للميكروبات وكذلك في عدد

جدول( )1وجود فروق معنوية في عدد األنواع الممرضة

هي األعلى في نسبة األلياف الصناعية حيث بلغت نحو

السجاد طبقاً لنوعية الخامة لعينات السجاد اتضح من

األنواع الممرضة المعزولة من عينات السجاد كذلك نجد

المعزولة بالنسبة لنوع خامة عينات السجاد ،حيث بلغت

 ٪611ومن المعروف أن األلياف الصناعية لها كهربية

قيمة ف المحسوبة( )61641وهي معنوية عند مستوى

استاتيكية عالية حيث بلغت بهذه العينة نحو  kv 561مما

بقياس الفروق بين متوسط عدد األنواع الممرضة

بداخلها مما يجعلها وسيلة لنقل الجراثيم واألمراض وهذا

المعزولة من عينات السجاد طبقاً لنوعية الخامة لعينات

ما أكدته منال البكري( ،)5166كما أنها أعلى العينات

1616

سجاد الصالة اتضح من جدول( )1والشكل( )6أن

يجعل لها مقدرة كبيرة على االحتفاظ باألتربة وبالبكتيريا

في وزن المتر المربع ،والسمك فحين أن أقل العينات في

متوسط عدد األنواع الممرضة المعزولة بلغ في العينة

في العد الكلي للميكروبات وكذلك في عدد األنواع

العينة( 1621 )5نوع بانحراف معياري  ،1611بينما ارتفع

الثانية األقل في نسبة األلياف الصناعية حيث بلغت

في العينة( )5لنحو 6612نوع بانحراف معياري1605

نحو ٪ 12ولها كهربية استاتيكية أقل حيث بلغت بهذه

وبالنسبة العينة( )4بلغ  6نوع بانحراف معياري ،1661

العينة نحو  ،kv 162وأيضاً أقل العينات في وزن المتر

( 6652 )6نوع بانحراف معياري  1621بينما بلغ في

الممرضة المعزولة من عينات سجاد الصالة ،هي العينة

المربع ،والسمك.

جدول  :6تحليل التباين لعدد األنواع الممرضة المعزولة طبقاً نوعية الخامة لعينات السجاد.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

مجموع المربعات
362
5652
66612

درجات الحرية
5
65
62

متوسط المربعات
5635
1651

"ف"

61641

المعنوية
معنوية عند مستوى
1616
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جدول  :7المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات السجاد طبقاً لنوعية
الخامة لعينات السجاد
العينة
عينة ()6
عينة ()5
عينة ()5
عينة ()4

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

b1.25
d0.50
a1.75
c1.0

0.57
0.07
0.92
0.16
0.092

L.S.D

شكل  :2الفروق في عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات السجاد طبقاً لنوعية الخامة لعينات السجاد
وبناء على ذلك يمكن قبول الفرض االحصائي القائل

عدد الميكروبات ،حيث بلغت قيمة ف المحسوبة

أن هناك فروق معنوية في العد الكلي للميكروبات وعدد

( )636501وهي معنوية عند مستوى 166

لعينات سجاد الصالة.

لعــدد المســتخدمين اتضــح مــن جــدول( )0والشــكل ( )5أن

األنواع المعزولة من عينات السجاد طبقاً لنوعية الخامة

وبقي ــاس الف ــروق ب ــين متوس ــط ع ــدد الميكروب ــات طبقـ ـاً

من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه لقياس معنوية

عــدد الميكروبــات يــزداد بزيــادة عــدد المســتخدمين فالنســبة

الفروق في العد الكلي للميكروبات بالنسبة لعدد

للفـ ــرد بلـ ــغ نحـ ــو  5115621ميكـ ــروب بـ ــانحراف معيـ ــاري

المستخدمين اتضح من جدول( )3وجود فروق معنوية في

 ،5311614وبالنس ـ ـ ــبة للعائل ـ ـ ــة بل ـ ـ ــغ  66565ميك ـ ـ ــروب

بانحراف معياري 65515613
جدول  :8تحليل التباين للعدد الكلي للميكروبات طبقاً لعدد المستخدمين
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

155

مجموع المربعات
26115
56312
36053

درجات الحرية
6
64
62

متوسط المربعات
26115
16511

"ف"
636501

المعنوية
معنوية عند
1616
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جدول  :9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في العد الكلي للميكروبات طبقاً لعدد المستخدمين
فرد
عائلة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3762.50b
11312.0a

3806.74
12302.08
7067.81

L.S.D

شكل  :3الفروق في العد الكلي للميكروبات طبقاً لعدد المستخدمين
من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه لقياس معنوية

66152نوع بانحراف معياري  ،16126ومما سبق

بلغ

الفروق في عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات

ترى الباحثة وجود عدد كبير من الميكروبات بالسجاد

سجاد الصالة طبقاً لعدد المستخدمين اتضح من جدول

ورحاب

وهذا

ما

أكدته

أحمد(،)5114

هند

( )61وجود فروق معنوية في عدد األنواع الممرضة

جمعة( ،)5111كما أن زيادة أعداد األشخاص

المعزولة طبقاً لعدد المستخدمين ،حيث بلغت قيمة ف

المستخدمين لسجادة الصالة يؤدي الرتفاع متوسط أعداد

المحسوبة ( )16653وهي معنوية عند مستوى 1616

وبقياس الفروق بين متوسط عدد األنواع الممرضة
المعزولة من عينات السجاد طبقاً لعدد المستخدمين

البكتيريا ،وهذا ما أكده

بسام بن حسين ،وآخرون

(،)5165
وبناء على ذلك يمكن قبول الفرض االحصائي القائل

بالنسبة للفرد اتضح من جدول( )66والشكل( )4أن

أن هناك فروق معنوية في العد الكلي للميكروبات وفي

متوسط عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات

عدد األنواع المعزولة من عينات السجاد طبقاً لعدد

السجاد يزداد بزيادة عدد المستخدمين حيث بلغ 1621

المستخدمين.

نوع في المدة القصيرة بانحراف معياري ،وبالنسبة للعائلة
جدول  :20تحليل التباين لعدد األنواع الممرضة المعزولة طبقاً لعدد المستخدمين.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

مجموع المربعات
6616111111
553111111
6530111111

درجات الحرية
6
64
62

متوسط المربعات
6616111111
6153216465

"ف"
16653

المعنوية
معنوية عند
1616

جدول  :22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في العد الكلي للميكروبات طبقاً لعدد المستخدمين
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
0.034
b 0.50
فرد
0.051
a 1.625
عائلة
L.S.D

0.31
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أنواع الميكروبات

[CATEGOR
Y
NAME][VAL
]UE

عائلة 1.625
شكل  :4الفروق في عدد األنواع المعزولة من عينات السجاد طبقاً لعدد المستخدمين
من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه لقياس معنوية

والشكل( )2أن عدد الميكروبات يزداد بزيادة مدة

الفروق في العد الكلي للميكروبات طبقاً لمدة االستخدام

االستخدام حيث بلغ  5511ميكروب في المدة قصيرة

اتضح من جدول( )65وجود فروق معنوية في عدد

بانحراف معياري  6025613بينما ارتفع في مدة

الميكروبات بالنسبة للفرد ،حيث بلغت قيمة ف المحسوبة

االستخدام الطويلة ليصل  2552ميكروب بانحراف

( )52661وهي معنوية عند مستوى  ،1616وبالنسبة

معياري  ،4341621وبالنسبة للعائلة بلغ  1211ميكروب

مستوى 166

في مدة االستخدام الطويلة ليصل  61652ميكروب

للعائلة بلغت قيمة ف المحسوبة( )5365وهي معنوية عند
وبقياس الفروق بين متوسط عدد الميكروبات طبقاً

في المدة قصيرة بانحراف معياري  5315603بينما ارتفع

بانحراف معياري 61154652

لمدة االستخدام بالنسبة للفرد اتضح من جدول()65
جدول  :22تحليل التباين للعدد الكلي للميكروبات طبقاً لمدة االستخدام للفرد والعائلة.
مصدر التباين
بين المجموعات
الفرد داخل لمجموعات
الكلى
بين المجموعات
العائلة داخل المجموعات
الكلى

مجموع المربعات
36061111
60251111
616411111
314611111
632511111
6120111111

متوسط المربعات
36061111
5522111

درجات الحرية
6
1
1
314611111
6
51335555655
1
1

"ف"
52661
5365

المعنوية
معنوية عند
1616
معنوية عند
1616

جدول  :23المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في العد الكلي للميكروبات طبقاً لمدة االستخدام للفرد والعائلة.
مدة قصيرة
مدة طويلة
L.S.D
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المتوسط الحسابي

فرد

2200b
5325a
732.01

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

1952.78
4846.56

6500b
16125a

عائلة

االنحراف المعياري
3872.98
16624.35

2415.44
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شكل  :5الفروق في العد الكلي للميكروبات طبقاً لمدة االستخدام للفرد والعائلة
من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه لقياس معنوية

االستخدام الطويلة ليصل  1612نوع بانحراف معياري

السجاد طبقاً لمدة االستخدام اتضح من جدول( )64وجود

بانحراف معياري  1621بينما ارتفع في مدة االستخدام

الفروق في عدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات
فروق معنوية في عدد األنواع الممرضة المعزولة بالنسبة

 ،1612وبالنسبة للعائلة بلغ  662نوع في المدة قصيرة
الطويلة ليصل  6612ميكروب بانحراف معياري ،1621

للفرد ،حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ( )561وهي معنوية

ومما سبق ترى الباحثة أنا طول فترة استخدامنا لسجادة

المحسوبة( )2664وهي معنوية عند مستوى 1612

الصالة من الميكروبات وهذا ما أكده

عند مستوى  ،1612وبالنسبة للعائلة بلغت قيمة ف

الصالة دون تنظيف يساعد على زيادة محتوى سجاد
Anderson, R.

وبقياس الفروق بين متوسط عدد األنواع الممرضة

) ،(1969رضوى مصطفى( ،)5111ألن سجاد الصالة

المعزولة من عينات السجاد طبقاً لمدة االستخدام بالنسبة

يعتبر بيئة جيدة لنمو الجراثيم والبكتيريا إذا ما توفرت

للفرد اتضح من جدول( )62والشكل( )1أن متوسط عدد

البيئة المناسبة من درجة ح اررة ورطوبة لنموها وتكاثرها

يزداد بزيادة مدة االستخدام حيث بلغ نحو  1652نوع في

على فترات متقاربة مع استخدام مطهرات،

األنواع الممرضة المعزولة من عينات سجاد الصالة

لذا ترى الباحثة ضرورة االهتمام بتنظيف سجاد الصالة

المدة القصيرة بانحراف معياري  1612بينما ارتفع في مدة
جدول  :24تحليل التباين لعدد األنواع الممرضة المعزولة طبقاً لمدة االستخدام للفرد والعائلة.
الفرد
العائلة

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

مجموع المربعات
1612
6652
5
662
6612
5652

درجات الحرية
6
1
1
6
1
1

متوسط المربعات
1612
1656
662
1650

"ف"

561
2664

المعنوية
معنوية عند 1612
معنوية عند 1612
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جدول  :25المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعدد األنواع الممرضة المعزولة من عينات السجاد طبقاً لمدة
االستخدام للفرد والعائلة

مدة  42يوم
مدة  01يوم

فرد

المتوسط الحسابي
0.25 b
0.75 a

L.S.D

1610

االنحراف المعياري
1612
1612

المتوسط الحسابي
1.5 b
1.75 a

عائلة

1611

االنحراف المعياري
1621
1621

شكل  :6الفروق في عدد األنواع المعزولة من عينات السجاد حسب مدة االستخدام للفرد والعائلة
وبناء على ذلك يمكن قبول الفرد االحصائي القائل أن

نجد أن المحتوى الميكروبي يزداد مع يزداد مع أنواع

هناك فروق معنوية في العد الكلي للميكروبات وفي عدد

على نسبة عالية من األلياف

األنواع المعزولة من عينات السجاد طبقاً لمدة االستخدام.

سجاد الصالة المحتوية

الصناعية ،لذلك يفضل األنواع التي نسبة األلياف

لذا ترى الباحثة مما سبق أن سجاد الصالة بيئة

الصناعية بها أقل ،فمن المعروف أن األلياف الصناعية

مناسبة لنمو الميكروبات باختالف أنواعها ،فقد تم عزل

لها كهربية استاتيكية مما يجعل لها مقدرة كبيرة على

األنواع اآلتية من عينات سجاد الصالة:

cells

،Yeast

،Dermatophytes، Filamentus Fungeus،Morganella

،Enterobacter

pneumonia

لنقل الجراثيم واألمراض ،كما ،باإلضافة إلى ذلك فإنها

تسبب الكثير من المشاكل الصحية سواء للجلد أو الجهاز

Streptococci

التنفسي كما ذكرت (زينب محمد ،)6000 ،كما أنه من

 ،Serratia ،Klebsiella ،وهذا اتفق مع عدد من الدراسات

المعروف أن السجود أثناء الصالة يعمل على تفريغ

سواء الخاصة بسجاد المسجد الحرام أو المساجد العامة

الشحنات الكهربية الموجودة بالجسم خاصة وأن الصالة

aures

،Candida،staphylococcus

Streptococcus

االحتفاظ باألتربة وبالبكتيريا بداخلها مما يجعلها وسيلة

بليبيا )( ،)Amal Rahouma et al., 2010بسام بن حسين،

تجاه الكعبة المشرفة التي هي مركز الكرة األرضية فيكون

وآخرون ،)Mostafa, et al., 2014( )5165 ،ومن النتائج

التفريغ للشحنات أكثر ،كما أن سمك سجاد الصالة له

155

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 4, pp. 531-549, 2016 (Arabic

تأثير في زيادة محتوى سجاد الصالة من الميكروبات،

الحرام" مجلة العلوم الزراعية والبيطرية ،جامعة

ولكن نظ اًر لعدم وجود مواصفة أو حدود متعارف عليها

القصيم ،المجلد ( ،)5العدد( )2ص .13 :40

لنوعية وكمية المحتوى الميكروبي في سجاد الصالة فإن

حنان محمد أحمد الجزيري (" :)2996انتقال األمراض

إلى وجود خطورة واضحة للوضع الحالي لسجاد الصالة

الصناعية وتأثير كل من البكتيريا والمطهرات

النتائج المتحصل عليها من الدراسة الحالية قد ال تشير
ولكن نخشى على األفراد ذوي المناعة الضعيفة مثل
األطفال ،كبار السن ،الحوامل ،ومرضى السكري ،وهذا ما

ذكره(محمد الصاوي مبارك وآخرون،)5112 ،

Amal

).)Rahouma et al,2010

التوصيات

 -5الحرص على غسل سجادة الصالة

البكتيرية عن طريق المالبس المصنوعة من األلياف

المثبطة على خواص النسيج" ،رسالة ماجستير ،قسم
االقتصاد المنزلي ،جامعة اإلسكندرية.
رحاب جمعة إبراهيم عبد الهادي(" :)2006تأثير تجهيز
األقمشة الصوفية والمخلوطة لمقاومة الكائنات الحية
الدقيقة إليفاء بالغرض الوظيفي لالستخدام النهائي"،

في أول

إستعمال لها لما تحمله من ميكروبات أثناء إنتاجها
وتسويقها ،كذلك غسلها من حين آلخر مع استخدام
مطهر ،والعمل على تهويتها في الشمس كل فترة.

 -5العمل على تخصيص سجادة شخصية لكل فرد في
المنزل ،واصطحاب سجادة الفرد الخاصة به عند
الذهاب للمساجد ،وأيضاً تخصيص سجادة للزائرين
الوافدين على المنزل.

 -3كذلك الحرص على إتباع سنة تجديد الوضوء عند
الصالة للحد من تلوث السجاد.
 -5ضرورة دعم بعض األبحاث العلمية لدراسة أثر

استخدام بعض المواد المانعة لنمو الميكروبات في
السجاد واستخدام التقنيات متناهية الصغر في

معالجة الخيوط المستخدمة في صناعة السجاد لمنع
نمو وتكاثر الميكروبات في السجاد.
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A study by Tracking Microbial Activity on Prayer Rugs
Safaa M. G. Ibrahim
Clothing and Textiles at the Faculty of Agriculture - University of Zagazig.

ABSTRACT
Textiles are considered as a safe environment for living microorganisms. Rate of existence of these
microorganisms and its reproduction change depending on the surrounding circumstances like moisture and
heat. Numerous scientific papers were made to assess carpets and interior furniture at the level of health and
microbiology, because they are one of the sources of pollution of closed internal spaces. So the current study
aimed at assessment of pathogenic and non-pathogenic microbial content in prayer rugs, whose spread causes
some respiratory allergic, skin and eye diseases. It has been used sixteen sample representing four different
kinds of prayer rugs in their textiles have been used ,distributed among individuals and some of the families
allowing them to use these samples for two periods of time and collected after different periods of time. The
results have showed significant differences in the total number of microbes according to the sort of the textile
material of the samples. P value calculated (12.654) is significant at the level of 0.1. The average number of
microbes has been found 13550 microbes in sample (1) at 1837 as a standard deviation, while increased in
sample (2) to 950 microbes at 342 as a standard deviation, while increased in sample (3) to about 27,025
microbes at 3553 as a standard deviation and for sample (4) reached 6625 microbes at 451 as a standard
deviation. Significant differences have been found in the number of isolated pathogenic sorts of the prayer rugs
samples according to the sort of prayer rugs. P value calculated (10.46) is found significant at the level of 0.01.
and measuring the differences between the average number of isolated pathogenic sorts of the prayer rugs
samples according to the textile material of the samples of the prayer rugs, it has been found that the average
number of isolated pathogenic sorts in sample (1) reached 1.25 at 0.57 as a standard deviation, while reached
0.50 in sample (2) at 0.07 as a standard deviation, while in sample (3) reached 1.75 at (0.92) as a standard
deviation and in sample (4) reached 1 at 0.16 as a standard deviation.

Keywords: Prayer rugs, Microbial activity, pathogenic bacteria, Total content of microbes.
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