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الممخص

تعتب ػػر شقمأ ػػة شربط ػػة العن ػػؽ م ػػف اجقمأ ػػة الت ػػل ت ت ػػا ال ػػل تخني ػػاا عالي ػػة اجداا م ػػف ي ػػى الخام ػػاا واجلػ ػواف وشس ػػالي

التعاأ ػػؽ النس ػػجل

والتجييزاا الخاصة ال ديثة .يى تخضع ىذه اجقمأة لمست دثاا الموضة وتعتبػر متممػة لمػزو سػواا لمرجػاؿ شو السػيداا واجطمػاؿ اجمػر الػذو
يتطم

تطويرىا باستمرار لكل تناس

اجداا الوظيمل ليا وكذلؾ جذ

المستيمكيف .وييدؼ الب ى إلل د ارسػة المتطمبػاا اجساسػية جقمأػة شربطػة

العنػػؽ والوقػػوؼ عمػػل شىػػـ المأػػكالا التػػل تواجػػو مسػػتخدمييا .ومػػدو إمكانيػػة ت سػػيف خواصػػيا اجداويػػة ومخاومتيػػا لمبكتريػػا ،مػػع إكسػػابيا خاصػػية
التنظيؼ الذاتي .فخد قاما البا ثتاف بإنتا ثالى شنواع مف اجقمأة المخموطػة قطػف /بػولل اسػتر بنسػ

خمػط مختممػة بتركيػ

نسػجل شطمػس 5

وصػػباهتيا بمسػػتخمص مػػف قأػػر البرتخػػاؿ وشخػػرو بصػػب ة نأػػطة والمعالجػػة باسػػتخداـ كػػؿ مػػف تينوسػػاؿ سػػؿ  -%15جسػػيماا شكسػػيد التيتػػانيوـ
النانومترية 1.5مممل  -تينوساؿ سؿ / %15جسيماا شكسيد التيتانيوـ النانومترية 1.5مممل) .وتـ تخييـ خػواص اجقمأػة ت ػا الب ػى قبػؿ وبعػد
المعالجػػة عػػف طريػػؽ قيػػاس خ ػواص النعومة،درجػػة إ ازلػػة االتسػػا  ،زاويػػة التجعػػد ،معامػػؿ االنسػػداؿ ،عمػػؽ المػػوف ،الثبػػاا لمضػػوا ،الثبػػاا لمعػػرؽ،
مخاومة البكتريػا( لت ديػد معػايير جػودة إنتػا ىػذه اجقمأػة ومػدو إمكانيػة اسػتخداميا كحقمأػة تصػمن جربطػة العنػؽ يمكػف شف تػوفر ال ار ػة وال مايػة
واجمػػاف لمسػػتخدمييا .وشظيػػرا النتػػاوج شف معالجػػة اجقمأػػة  25قط ػف75 /بػػولل اسػػتر  %والمصػػبوهة بصػػب اا طبيعيػػة والمعالجػػة بخمػػيط مػػف
 TiO2-1.5 Mml/Tinosancell-15%ىػػل شفضػػؿ العينػػاا المنتجػػة بالنسػػبة لمعظػػـ خ ػواص اجداا المختممػػة ،وذلػػؾ بمسػػا ة مثاليػػة ،969.27
ومعامػؿ الجػػودة  .87.77يػػى شوضػ ا النتػػاوج ت سػػف مم ػػوظ وواضػػن فػي معظػػـ الخػواص المخاسػػة وخاصػػة مخاومػػة البكتريػػا والتنظيػػؼ الػػذاتل،
كمػا تميػػزا تمػؾ اجقمأػػة المعالجػة بحنيػػا نمنػػة صػ يائ وبيويػائ ويمكػف اسػػتخداميا فػل تصػػنيع اوانتػػا شربطػة العنػػؽ .بينمػا كانػػا اقػؿ العينػػاا المنتجػػة

ت ا الب ى ىل اجقمأة  75قطف25/بولل استر  %المصبوهة بصب ة طبيعيػة قبػؿ المعالجػة وذلػؾ بمسػا ة مثاليػة  ،677.55ومعامػؿ الجػودة
.57.62

كممات دليمية :إنتاج -أربطة العنق -ذكية – تكنولوجيا النانو -صباغة  -قشر البرتقال.

المقدمة

متع ػػددة مث ػػؿ اجترب ػػة العالخ ػػة إض ػػافة ال ػػل مموث ػػاا اليػ ػواا

تعتبػ ػػر شربط ػ ػة العنػ ػػؽ مػ ػػف شىػ ػػـ مكمػ ػػالا المالبػ ػػس

وتػ ػ ػراكـ اجترب ػ ػػة ومكون ػ ػػاا الع ػ ػػرؽ وال ػ ػػدىوف تجع ػ ػػؿ ى ػ ػػذه

وتستخدـ مع مختمػؼ المناسػباا باسػتخداـ خامػاا مختممػة

اجقمأػػة بيوػػة مثاليػػة لنمػػو الكاونػػاا ال يػػة الدقيخػػة وبالتػػالي

وشل ػواف وم ػػوديالا متنوعػػة وفخػ ػائ لممناس ػبة المس ػػتخدمة م ػػف
اجميا شو عمي سػ

نػوع ولػوف الػزو الخػارجي سػواا كػاف

ت ػؤثر عمػػل العمػػر الزمنػػل ليػػا وخواصػػيا المختممػػة وشيضػػا
عمػػػل ص ػ ػ ة المػ ػػرد م م ػػد  .)2715كمػ ػػا وجػ ػػد شف مػ ػػادة

بدلػة كاممػػة شو قمػػيص فخط ا مػػد  ،2712سػػمير.)2712

التجييػػز تنأػػط قػػدرة الصػػب اا الصػػناعية عمػػل اف تكػػوف

االنتب ػػاه ي ػػى تض ػػمي عم ػػي

مسببة لم ساسػية .ونظػ ائر جف معظػـ شربطػة العنػؽ المتػوفرة

ي تػػا إلػػي إمكانيػػاا اقتصػػادية مرتمعػػة عبػػدا .)2777

بصػػب اا صػػناعية تضػػر بص ػ ة المػػرد .ومػػع زيػػادة البعػػد

ولي ػػا ق ػػدرة كبيػ ػرة عم ػػي ج ػػذ

المم ػػبس نظػ ػرة شكث ػػر ثػ ػراا ،باإلض ػػافة إل ػػي شف تص ػػنيعيا ال

باجس ػواؽ يػػتـ تصػػنيعيا مػػف شقمأػػة مصػػبوهة شو مطبوعػػة
المس ػػتيمكوف بمالبػ ػػس نمن ػػو عمػ ػػي الص ػ ػ ة

وتتعػػرض شقمأػػة شربطػػة العنػػؽ نتيجػػة االسػػتخداـ المتكػػرر

البيو ػػي طال ػ ػ

دوف هسيميا ت تا الل عناية خاصة إلل االتسا بمواد

وصػػديخة لمبيوػػة تعتمػػد عمػػل اسػػتخداـ التكنولوجيػػا ال ديثػػة
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جمع ػ ػػة  .)2711كم ػ ػػا تتع ػ ػػرض شربط ػ ػػة العن ػ ػػؽ لعوام ػ ػػؿ
اال تكاؾ وال ػ اررة والرطوبػة العاليػة مػف العػرؽ ال ازوػد شثنػاا

االسػػتخداـ وخاصػػة مػػع درجػػاا ال ػ اررة المرتمعػػة وظيػػور

 -الت م ػ

عمػػل بعػػض المأػػكالا الممبسػػية التػػل تواجػػو

مرتدو شربطة العنؽ.
أىداف البحث :ييدؼ الب ى الوصوؿ الل/

راو ة العرؽ لمرتػدييا ػوؿ الرقبػة ،وتػزداد ىػذه المأػكالا

 -شى ػػـ المأ ػػكالا الممبس ػػية الت ػػل تواج ػػو مرت ػػدو شربط ػػة

لعػػدـ قػػدرتيا عمػػل امتصػػاص الرطوبػػة الناتجػػة مػػف العػػرؽ

 -اس ػػتخداـ الصػ ػػب اا الطبيعي ػػة اآلمنػ ػػة صػ ػ يا وبيويػ ػػا

مع استخداـ كػال مػف اجليػاؼ والصػب اا الصػناعية وذلػؾ
والتػػل ينأػػا عنيػػا توالػػد وتكػػاثر شعػػداد كبي ػرة مػػف الكاونػػاا
ال ي ػػة باإلض ػػافة إل ػػل س ػػيولة وس ػػرعة اتس ػػاخيا

Prito

العنؽ.

واقتصادية.
 -شنسػ

خامػػة لألقمأػػة المسػػتخدمة ت ػػا الب ػػى والتػػي

 .)2014ممػ ػػا دفػ ػػع البا ثتػ ػػاف الػ ػػل االتجػ ػػاه الػ ػػل اسػ ػػتخداـ

ت خؽ شفضؿ الخواص.

بصب اا طبيعية مف قأور البرتخاؿ وشخرو بصب ة نأػطة

تعطي شفضؿ الخواص.

تكنولوجيػػا النػػانو فػػل تجييزاجقمأػػة المخموطػػة وصػػباهتيا
ومعالجتيػ ػػا بجسػ ػػيماا ثػ ػػانل شكسػ ػػيد التيتػ ػػانيوـ النانومتريػ ػػة
والتينوساؿ سؿ لت سيف بعض الخواص وإلكسػابيا خػواص
التنظيؼ الذاتل ومخاومة البكتريا.
يمكن صياغة مشكمة البحث فى التساؤالت اآلتية:

 ىػ ػػؿ توجػ ػػد مأػ ػػكالا ممبس ػ ػػية تواجػ ػػو مرتػ ػػدو شربط ػ ػػةالعنؽ؟

 -شنسػ

معالجػة لألقمأػة المنتجػة ت ػا الب ػى وت خيػؽ

خواص العناية السيمة.
فروض البحث:

 توجػػد فػػروؽ ذاا داللػػة إ صػػاوية عنػػد مسػػتو 7.75بػػيف مسػػتوياا نػػوع الخامػػة عمػػي خ ػواص اجقمأػػة
ت ا الب ى.

 ىؿ توجد فروؽ ذاا دالالة ا صػاوية بػيف نػوع الخامػةوخواص اجقمأة المنتجة ت ا الب ى؟

 ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذاا دالالػػة ا صػػاوية بػػيف الصػػب ااالطبيعيػػة والنأػػطة وخ ػواص اجقمأػػة المنتجػػة ت ػػا
الب ى؟

 ىػؿ توجػد فػروؽ ذاا دالالػػة إ صػاوية بػيف نػوع المػػادةالمعالجة وخواص اجقمأة المنتجة ت ا الب ى؟

 توجػػد فػػروؽ ذاا داللػػة إ صػػاوية عنػػد مسػػتو 7.75بػػيف مسػػتوياا نػػوع الصػػب ة نأػػطة ،طبيعيػػة) عمػػي
خواص اجقمأة ت ا الب ى.

 توجػػد فػػروؽ ذاا داللػػة إ صػػاوية عنػػد مسػػتو 7.75بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوياا المعالجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ وبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
المعالج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة TiO2- Mml ،Tinosancell-15%

 ) TiO2-1.5 Mml /Tinosancell-15%،1.5عمػ ػ ػ ػ ػ ػػي

خواص اجقمأة ت ا الب ى.

أىمية البحث

 إنتا اجقمأة الذكية ذاتية التنظيؼ والمخاومػة لمبكتريػاباستخداـ مواد النانو اآلمنة بيويا.
 -اسػػتخداـ خام ػػاا ونس ػ

خم ػػط مختممػػة إلنت ػػا شقمأ ػػة

متنوعة تصمن لالستخداـ كحربطة عنؽ.

 اس ػػتخداـ الص ػػب اا الطبيعي ػػة المستخمص ػػة م ػػف بخاي ػػاالماكية لمم افظة عمل ص ة وسالمة المرد والبيوة.
 -ت خيػػؽ الجانػ

 -شنسػ ػ

ص ػػب ة لألقمأ ػػة المنتج ػػة ت ػػا الب ػػى والت ػػي

الصػ ل والػػوظيمل مػػف خػػالؿ معالجػػة

اجقمأة وصباهتيا بمواد شمنة بيويا.

حدود البحث:

 -إنتػػا ثػػالى خامػػاا مختممػػة تتناسػ

مػػع إنتػػا شقمأػػة

شربطػػة العنػػؽ باسػػتخداـ ثػػالى خامػػاا لم مػػاا وىػػل
177ب ػ ػ ػ ػػولل اس ػ ػ ػ ػػتر 57 - %ب ػ ػ ػ ػػولل اس ػ ػ ػ ػػتر57/
قط ػ ػػف 177 - %قط ػ ػػف  .)%شم ػ ػػا خي ػ ػػوط الس ػ ػػداا
فكانػػا مػػف خامػػة  57بػػولل اسػػتر 57 /قطػػف ،%

وكانا نمر الخيػوط المس ػػتخدمة لخيػوط الم مػة ىػل

ما تعادؿ  1/47قطف مع تثبيػا خامػة ونمػرة خيػوط
السداا وىل ما تعادؿ  57بولل استر 57/قطف ،%
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نمرة  1/36قطف جميعيا م زوؿ بحسػمو ال ػزؿ
ال مخي .بتركي

نسجل شطمس .5

 ص ػ ػػباهة اجقمأ ػ ػػة المنتج ػ ػػة بن ػ ػػوعيف م ػ ػػف الص ػ ػػب ااالطبيعية مستخمص قأور البرتخاؿ – النأطة).
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تتعػػرض شربطػػة العنػػؽ شثنػػاا االسػػتخداـ اليػػومل الػػل
االتسػ ػػا بم ػ ػواد متع ػ ػػددة وتمتص ػ ػػؽ بي ػ ػػا بع ػ ػػض المموث ػ ػػاا
اليواويػػة واجتربػػة ومكونػػاا العػػرؽ والػػدىوف .وتػػزداد درجػػة

وخطػػورة ى ػػذه االتس ػػاخاا عمػػل بعػػض مسػػتخدمي شربطػػة

 -معالج ػ ػػة اجقمأ ػ ػػة المنتج ػ ػػة بك ػ ػػؿ م ػ ػػف

Tinosancell-

العنػػؽ مثػػؿ اجطبػػاا والمري ػػؽ الطبػػل المعػػاوف يػػى ثبػػا

-،TiO2-1.5Mml-1.5 Mml

Tinosancell

بالب ػػى العممػػل تػػحثير شربطػػة العنػػؽ عمػػل انتخػػاؿ العػػدوو

 .)TiO2-1.5 Mml /15%ثػ ػ ػ ػػـ إج ػ ػ ػ ػراا االختبػ ػ ػ ػػاراا

إلل المريض .وبالمخارنة بيف انتخػاؿ العػدوو بالبكتيريػا مػف

التجع ػ ػػد ،معام ػ ػػؿ االنس ػ ػػداؿ ،عم ػ ػػؽ الم ػ ػػوف ،الثب ػ ػػاا

فػ ػػي مجػ ػػاؿ الرعايػ ػػة الص ػ ػ ية والمرضػ ػػي ثبػ ػػا شف معػ ػػدؿ

لمض ػ ػ ػػوا ،الثب ػ ػ ػػاا لمع ػ ػ ػػرؽ قم ػ ػ ػػو  ،نض ػ ػ ػػو قم ػ ػ ػػو ،

انتخاؿ العدوو شو اإلصابة مف شربطة العنؽ شكبر عنو مػف

ال مضػ ػ ػػي ،نضػ ػ ػػو ال مضػ ػ ػػي  ،مخاومػ ػ ػػة البكتريػ ػ ػػا

شكم ػػاـ الخمص ػػاف  .)R.L.Weber2012مم ػػا دف ػػع الب ػػا ثيف

لمب وى.

والميكروبػ ػػاا بطػ ػػرؽ مختممػ ػػة لتنظيػ ػػؼ اجقمأػ ػػة الخطنيػ ػػة

،15%

المعممي ػ ػػة النعوم ػ ػػة ،درج ػ ػػة إ ازل ػ ػػة االتس ػ ػػا  ،زاوي ػ ػػة

 ) Bacillus spp،Serratia sppبػػالمركز الخػػومل

 -تخييـ الجودة الكمية لألقمأة ت ا الب ى.

متغيرات البحث:

 ن ػ ػ ػػوع خام ػ ػ ػػة الخم ػ ػ ػػاش المن ػ ػ ػػتج  75قط ػ ػ ػػف25 /ب ػ ػ ػػوللاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتر 57 ،%قط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف 57/ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػولل اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتر،%
25قطف75/بولل استر.)%
 نوع الصب ة طبيعية مف قأر البرتخاؿ  -نأطة). مسػػتوياا المعالج ػػة لألقمأ ػػة قب ػػؿ وبع ػػد المعالج ػػة ب ػ ػتينوس ػػاؿ س ػػؿ  -%15جس ػػيماا شكس ػػيد التيت ػػانيوـ

النانومتري ػ ػ ػ ػػة 1.5ممم ػ ػ ػ ػػل -تينوس ػ ػ ػ ػػاؿ س ػ ػ ػ ػػؿ/ %15
جسيماا شكسيد التيتانيوـ النانومترية 1.5مممل).
أدوات البحث:

مس ػػتخمص ص ػػب ة قأ ػػر البرتخػ ػاؿ -تينوس ػػاؿ س ػػؿ-

جسػ ػ ػػيماا شكسػ ػ ػػيد التيتػ ػ ػػانيوـ النانومتريػ ػ ػػة -االختبػ ػ ػػاراا-

اجسمو اال صاول.
منيج البحث:

يعتمد الب ى عمي المنيج التجريبي الت ميمي لد ارسػة

ت ػ ػػحثير التطبيخ ػ ػػاا ال ديث ػ ػػة لتجيي ػ ػػز اجقمأ ػ ػػة المخموط ػ ػػة
اواكسػػابيا خ ػواص وظيميػػة مثػػؿ مخاومػػو البكتريػػا والتنظيػػؼ
الػػذاتي ومخاومػػة التجعػػد والكرمأػػة إلمكانيػػة تصػػميـ اوانتػػا
شربطة عنؽ تتوافر فييا الخواص اجداوية والجمالية.

أوال -اإلطار النظرى:

شربطػػة العنػػؽ وشكمػػاـ الخمػػيص مػػف اجطبػػاا إلػػي العػػامميف

الػل االتجػاه إجػراا عمميػػاا تجييػز اجقمأػة ضػد االتسػػا

المنسوجة ذاتيا  "sol-gelباستخداـ ثانل شكسػيد التيتػانيوـ
 .)Gupta 2008وقػػد ثبػػا شف اجقمأػػة الخطنيػػة المنتجػػة

بػالخيط الممػرد شفضػػؿ فػل إ ازلػة االتسػػا عػف التػل شنتجػػا
بػػالخيط المػػزوو ،كمػػا شف طػػوؿ التأػػييمة وزيػػادة المسػػافاا
البينية تخمؿ مف درجة إزالة االتسا

م مد  .)2715ومع

اسػػتخداـ تكنولوجيػػا وم ػواد النػػانو تػػـ إنتػػا شنسػػجة قطنيػػة
ذاتي ػػة التنظي ػػؼ باالعتم ػػاد عم ػػل شأ ػػعة الأ ػػمس ب ػػدالئ م ػػف

المػػاا بت ميػػؼ ىػػذه اجنسػػجة بجسػػيماا  TiO2وتعمػػؿ عنػػد
تعرضػ ػػيا جأػ ػػعة الأػ ػػمس فتؤكسػ ػػده بمضػ ػػؿ اجأػ ػػعة

UV

ويتماعػؿ مػع  O2لتوليػػد مػواد نأػػطة جػػدائ ،فتكمكػؾ اجوسػػا

قبؿ طردىا عف اجنسجة ويسػتمر ذلػؾ طػواؿ فتػرة تعرضػو

لمأمس .ويسػتخدـ شيضػا فػل صػناعة جػوار بػدوف راو ػة

 .)Healthanddenergy 2015كمػػا تػػـ إنتػػا شنسػػجة تمنػػع
تسر العرؽ شو تراكـ اجتربة عمييػا ،ويسػيؿ هسػميا بػرش
المػػاا .وتجيػػز بجسػػيماا المضػػة وزى ػرة المػػوتس

Prito

 .)2014كمػ ػػا اىػ ػػتـ عبػ ػػدالعزيز  )2715بتجييػ ػػز بعػ ػػض
المالبس لمخاومة نمو البكتريػا ود ارسػة تحثيرىػا عمػل بعػض

خواص اجداا الوظيمي .وتـ ت ديد شفضؿ ظػروؼ تجييػز
ت ػ ػ ػػوفر شعم ػ ػ ػػل مخاوم ػ ػ ػػة لنم ػ ػ ػػو بكتيريػ ػ ػ ػػا

Staphylococcus

والم افظ ػػة عم ػػل االمتصاص ػػية .وتوص ػػؿ الب ػػا ثوف ال ػػل

إعػ ػ ػػداد جسػ ػ ػػيماا نانومتريػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الكيتػ ػ ػػوزاف تمتػ ػ ػػاز بػ ػ ػ ػ
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17اض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاؼ الكيت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزاف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الثب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا
واالسػ ػػتخرار

2013

 .)Sanyakmdhornكم ػ ػػا تػ ػػـ تجيي ػ ػػز

ويعخد وؿ الرقبة فوؽ الخميص ويػتـ تصػنيعا مػف خامػاا
وشلواف متعددة تتمؽ ومست دثاا الموضة ا مد .)2712

اجقمأ ػػة الخطني ػػة ال ي ػػر منس ػػوجة ض ػػد البكتري ػػا باس ػػتخداـ

مقةةةاس أربطةةةة العنةةةق :يتػ ػراو الع ػػرض المناسػ ػ

جربط ػػة

النانوسػػممر وكبس ػوالا ميكرونيػػة مػػف الكيتػػوزاف ،وثبػػا شف
اجقمأة الخطنية ال ير منسوجة المجيزة بجسػمياا المضػة

العنػػؽ مػػا بػػيف بػػيف 6.4سػػـ 9 ،سػػـ ،والطػػوؿ يت ػراو بػػيف

127س ػػـ153 ،س ػػـ فاض ػػؿ  .)2775وف ػػي ػػاؿ ت يي ػػر

الم مم ػػة ب ػػالكيتوزاف لي ػػا مخ ػػدرة عالي ػػة عم ػػل نماذي ػػة الم ػػاا

عرض شربطة العنؽ فػاف ذلػؾ يترتػ

عميػو ت يػر فػي نسػبة

واليواا ومخاومة لبكتريا االيكوالو  .)Youbo2012واىتما

الطػػوؿ شيض ػػا باإلضػ ػافة إل ػػي م ارعػػاة ط ػػوؿ الخام ػػة وأ ػػكؿ

د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة عبدالمطيؼ  )2712،2711بتجيي ػ ػ ػ ػ ػػز شقمأ ػ ػ ػ ػ ػػة

المس ػ ػػكوز لمخاوم ػ ػػة البكتري ػ ػػا اواكس ػ ػػابيا خاص ػ ػػية التنظي ػ ػػؼ

الػ ػػذاتل باسػ ػػتخداـ  TIO2وبعػ ػػض البػ ػػوليمراا .كمػ ػػا تمػ ػػا

الجسـ لممرد الذ يرتدييا عبدالمطيؼ .)2776
أن ةواع أربطةةة العنةةق :توجػػد شربطػػة العنػػؽ الرفيعػػة  5سػػـ،

والمتوسطة العرض 7سػـ ،والعريضػة 17-9.5سػـ .وذاا

دراسة شخرو لمعالجة اجقمأة المخموطة قطف/بولل اسػتر

النيايػ ػػة المربعػ ػػة شو الماومػ ػػة شو المثمثػ ػػة فاضػ ػػؿ.)2775

لم ياك ػ ػػة .وتوص ػ ػػما ال ػ ػػل شف اجقمأ ػ ػػة المعالج ػ ػػة خخ ػ ػػا

.)2712

باستخداـ جسيماا شكسيد الزنػؾ النانومتريػة وعمػؿ تخنيػاا

وذاا الجنب ػ ػ ػػيف المس ػ ػ ػػتخيميف ،والأ ػ ػ ػػكؿ البرج ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػمير

ارتم ػػاع مع ػػدؿ ال ماي ػػة م ػػف  UVومخاوم ػػة البكتري ػػا وشث ػػرا

العوامةةل التةةى يجةةا مراعاتيةةا عنةةد اختيةةار رب ةاط العنةةق:

ت خ ػ ػػؽ ماي ػ ػػة شعم ػ ػػل ل ػ ػ ػ UVعب ػ ػػدالر مف  .)2714وت ػ ػػـ

نػػوع اجربطػػة واجنم ػػاط الت ػػي تزيني ػػا ،ط ػػوؿ وعػػرض ربػ ػاط

سمبل عمل النماذية والتأر  .وبزيادة كثافة ال رز لم ياكة
استخالص جسيماا المضة ومعالجة اجقمأة الخطنية بيا

إلكس ػ ػػابيا خاص ػ ػػية مخاوم ػ ػػة البكتيري ػ ػػا الس ػ ػػالبة والموجب ػ ػػة
 .)C.j.Park 2009وقػػد ثبػػا بالب ػػى العمم ػػل شف كمػػااة

يراعل الدقة فل اختيار كؿ مف لوف رباط العنػؽ المالوػـ،
العنػ ػػؽ المناس ػ ػػبيف ،أ ػ ػراا ربػ ػ ػاط العنػ ػػؽ ذو نوعي ػ ػػة ف ػ ػػاخرة

ومميزة).

المشكالت التى تواجو مرتدى أربطة العنق:

التجيي ػػز باس ػػتخداـ مػ ػواد التنع ػػيـ والعناي ػػة الس ػػيمة خخ ػػا

فيػػؿ تت ػػوؿ شربطػػة العنػػؽ مػػف رمػػز لألناقػػة والػػذوؽ

وال مػ ػػاظ عمػ ػػل االمتصػ ػػاص ل ػ ػبعض المالبػ ػػس بسػ ػػيونل

االس ػػتطالعية ع ػػف شى ػػـ المأ ػػكالا الممبس ػػية الت ػػل تواج ػػو

مخاوم ػ ػػة لنم ػ ػػو البكتري ػ ػػا موجب ػ ػػة الجػ ػ ػراـ وس ػ ػػالبة الجػ ػ ػراـ

 .)2711وتـ إنتا صب ة طبيعيػة مػف قأػر البرتخػاؿ شقػؿ
ت ػ ػػحثير عم ػ ػػل البيو ػ ػػة بالمخارن ػ ػػة م ػ ػػع الص ػ ػػب اا الكيمياويػ ػ ػة

اجخػػرو ،وصػػباهة شقمأػػة الخطػػف المصػػرو باسػػتخداـ تمػػؾ

الرفيػ ػػع الػ ػػل رمػ ػػز مضػ ػػر بالص ػ ػ ة؟ مػ ػػف خػ ػػالؿ الد ارسػ ػػة
مرت ػػدو شربط ػػة العن ػػؽ وخاص ػػة ال ػػذيف يس ػػتخدموىا لمتػ ػراا
طويمة فل اليوـ تـ التوصؿ الل العديد مف تمؾ المأكالا

يمكف تصنيميا الل:

الص ػ ػ ػػب ة بحس ػ ػ ػػمو ال أ ػ ػ ػػو واستخالص ػ ػ ػػيا بالتكنولوجي ػ ػ ػػا
الجافة .وشظيرا اجقمأة المعالجة خصاوص ثباا عاليػة

مشةةةكالت خاصةةةة باالسةةةتخدام :وتأ ػػمؿ تخم ػػؿ اإل س ػػاس

بال ار ػ ػػة ،ال تمػػ ػػتص الع ػ ػػرؽ ،اإل س ػ ػػاس ب ػ ػ ػ اررة داخميػػ ػػة

.(Ava

لمجس ػ ػػـ ،التصػ ػ ػػاؽ بعػ ػ ػػض اجأ ػ ػػياا مػ ػ ػػف عمػ ػ ػػل اجسػ ػ ػػطن

وت سػف فػل امتصػاص الصػب ة ،)Ahmad2015
)2010

أربطةةةةة العنةةةةق :يع ػػود شصػ ػػميا التػػػاريخل الػ ػػل الم ػ ػػاربوف
الكػػرواا فػػل جػػيش لػػويس 14وكػػانوا يمبسػػوف قطعػػة مػػف

الخماش وؿ الرقبة تميي از ليـ ولذا سميا باسـ كرواتيػا–

كرواا – كرافاا) ،ثـ تطػورا وتعػرؼ اآلف بربػاط العنػؽ

المالمسػ ػػة ليػ ػػا سػ ػػيولة االتسػ ػػا  ،التػ ػػوبير بعػ ػػد عمميػ ػػاا
ال سيؿ ،ت تا الل عناية خاصة التنظيؼ الجاؼ ).
مشةةكالت خاصةةة بالتصةةميم :وتأػػمؿ تعػػوؽ اجداا شثنػػاا
العمؿ وال ركة ،عدـ مالومة المخػاس والخامػة ،عػدـ التنػوع

ف ػػل الم ػػوديالا واجنم ػػاط الكالس ػػيكية تعط ػػل اإل س ػػاس

بالضيؽ والرتابة).
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الدـ.

خةةةواص أقمشةةةة أربطةةةة العنةةةق :تتع ػػدد الخػ ػواص الواجػ ػ

توافرىػػا فػػل شقمأػػة شربطػػة العنػػؽ الػػل خ ػواص وظيميػػة -
ال ار ة والص ة واجماف– المظيرية عبدالمطيؼ .)2776
ومف خالؿ الدراساا السابخة وشيضػا الد ارسػة االسػتطالعية

تػػـ التعػػرؼ عم ػػل شىػػـ الخ ػواص المطموبػػة جقمأػػة شربطػػة

وتـ

تصميـ

ذكل

قميص

يتمتع

بيذه

الخواص).)Healthanddenergy 2016

شقمأة مزودة بكبسوالا ميكرونية :تـ دمج كبسوالا

بوليمريػػة ميكرونيػػة فػػل النسػػيج ت تػػوو عمػػل م ػواد كيماويػػة
بيا فخاعػاا مجيريػة عطريػة تضػاؼ لألليػاؼ الطبيعيػة او

العنػػؽ وكػػذلؾ المأػػكالا والصػػعوباا التػػل تواجػػو مرتػػدييا

الصػػناعية وتنمجػػر تمػػؾ الكبسػوالا بػػالتالمس مػػع الجمػػد شو

لكػػل يػػتـ م ارعػػاة ذلػػؾ عنػػد إنتػػا ومعالجػػة اجقمأػػة ت ػػا

اال تكػػاؾ ويخػػر م تواىػػا العطػػرو

الب ى.

Sanyakamdhorn

.)2013

األقمشةةة المسةةتخدمة ف ة صةةناعة أربطةةة العنةةق :تتنػػوع

مالبس تتمتع بالتغير المونى الحرارى :منسوجاا يت ير

الطبيعػ ػػي مثػ ػػؿ ال ريػ ػػر والخطػ ػػف والكتػ ػػاف ،ومنيػ ػػا مػ ػػا ىػ ػػو

المجاؿ الطبل وشنسجة تخاوـ الجراثيـ ،شو تكأؼ عف

اجقمأ ػػة الت ػػي ت ػػدخؿ ف ػػي ص ػػناعة اربط ػػة العن ػػؽ ،فمني ػػا
صناعي مثؿ البولي استر واالسيتاا والمسكوز.

لونيا وفخا لدرجة
بعض اجمراض

اررة الجسـ والطخس ،تستخدـ فل

كاجوراـ السرطانية.

المنسوجات الذكية :المالبس واجنسجة الذكية تأيد

أقمشةةةة  :Coolmaxتتمي ػػز بحني ػػا ت ػػتمظ بالرطوب ػػة عم ػػل

العالـ وبخاصة مع التطوراا السريعة والمتزايدة في شجيزة

الأعور بال ار ة وتستخدـ مع الطخس ال ار.

تطو ار متسارعا وت تؿ شىمية خاصة في جميع شن اا
االتصاالا واإللكترونياا وتخنياا النانو متناىية الص
و ديثا اتجيا الدراساا الل التزاو

ر.

بيف البيولوجيا

سػ ػػطن الخمػ ػػاش المنسػ ػػو لجعػ ػػؿ الجسػ ػػـ جػ ػػاؼ واسػ ػػتمرار

أقمشة  :Tex- Goreشقمأة مضادة لمماا ومخاومة لمريا

وتستخدـ كستراا لالستخداـ فل اليواا الطمؽ.

والبوليمراا واإللكترونياا ،وتطبيخاا التخنياا متناىية

أقمشة  :Biomimeticsوقد تـ تصميـ ىػذه اجقمأػة لتخميػد

وظاوؼ م ددة لالستخداـ مثؿ مالبس واقية– معداا

عمػػل جمػػد سػػمؾ الخػػرش وت ػػافظ عمػػل درجػػة ػ اررة الجسػػـ

الص ر في اجنسجة الذكية .وبعض المواد الذكية تؤدو
سالمة مينية– منسوجاا طبية – استخداماا عسكرية –
مضاداا

باجطماؿ).

الطبيع ػػة ف ػػل مالب ػػس الس ػػبا ة لت ػػاكل الخأ ػػور الموج ػػودة

وتستخدـ مع الطخس البارد .)Healthanddenergy, 2016

ساسية وميكروبية – منتجاا العناية

األقمشة الذكية واألنسجة اإللكترونية قابمة

لالرتداء :تـ دمج معداا إلكترونية قابمة لالرتداا م اكة
في المالبس .تراق

وتخيس وتنذر بالمؤأراا ال يوية لمف

يرتدييا مثؿ معدؿ نبضاا الخم

ودرجة ال اررة وض ط

جدول  :6يوضح الخواص الواجا توافرىا فى أقمشة أربطة العنق
خواص الراحة والصحة واالمان
الخواص الوظيفية
الخدرة عمل نماذية اليواا
ت تا الل كل بسيط
الخدرة عمل امتصاص العرؽ
مخاومة التجعد
مخاومة االتسا
ثباا االلواف لمعرؽ
الخدرة عمل مخاومة البكتريا
ثباا االلواف لمضوا
ثباا االلواف بعد ال سيؿ

خواص المظيرية
المممس الجيد
المظيرية
االنسدالية
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أنةةةواع الممو(اتممحمةةةد  :)2062مموث ػػاا عض ػػوية مث ػػؿ
الزيػػوا– الػػدىوف– الأػػموع– العػػرؽ) ،ومموثػػاا مكونػػة

 -الكيربةةاء االسةةتاتيكية :تتولػػد الكيربػػاا االسػػتاتيكية

با تكاؾ الخماش عند لمو عمي نمسو او وؿ او أئ

مػػف دقػػاوؽ قػػد تكػػوف مػػف شمػػال او سػػكرياا او شتربػػة او

شخر .واذ لـ يتـ تمريػغ تمػؾ الأػ ناا الكيرباويػة فانيػا

كرب ػػوف ،ومموثػ ػػاا البخػ ػػع واإلصػ ػػباغ مثػ ػػؿ بخػ ػػع ال بػ ػػر –

تظيػر سػطن الخمػاش ممػا يػؤدو لعػدة مأػاكؿ منيػا

الصدش – الصمغ– الماكية).

تعمؽ اجوسا بسطن الخماش.

أنةةةةواع البقةةةةع م :)Prito 2014بخػ ػػع قابمػ ػػة لمػ ػػذوباف فػ ػػل

مواد التنظيف والغسيلمجمال الدين :)2000

الكيمياوية مثؿ بخع الزيا والدىوف ،وبخع قابمة لمذوباف فل

العضػػوية وتنتمػػل الػػل ا ػػد المجموعػػاا اآلتية المػػذيباا

المػػذيباا وىػػل ال تػػذو فػػل المػػاا بػػؿ تػػذو فػػل الم ػواد

تنخس ػ ػ ػػـ ال ػ ػ ػػل مػ ػ ػ ػواد التنظي ػ ػ ػػؼ الج ػ ػ ػػاؼ الم ػ ػ ػػذيباا

الم ػػاا كبخ ػػع الع ػػرؽ والطع ػػاـ اوالأػ ػ ار  ،وبخ ػػع مموث ػػاا ال

البتروليػ ػ ػػة ،المػ ػ ػػذيباا العطريػ ػ ػػة ،كموروكربػ ػ ػػوف)) ،وم ػ ػ ػواد

ت ػ ػػذو ف ػ ػػل الم ػ ػػذيباا والم ػ ػػاا وى ػ ػػل بخ ػ ػػع ال ت ػ ػػذو ف ػ ػػل

التنظيؼ المبمؿ التنظيؼ الماول وتنتمل الػل المػواد ذاا
النأ ػ ػػاط الس ػ ػػط ل ،ويتركػ ػ ػ

المذيباا الكيمياوية مثؿ بخع ال بر والصدش.
العوامل التى تتوقف عمييا إزالة الممو(ات :تتمثؿ فل نوع

النسيج وايضا لونو ونوع البخع.

الج ػ ػػزوا م ػ ػػف أ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ

لمماا ىيػػدروفوليؾ وشخػػر كػػاره لممػػاا ىيػػدروفوبيؾ وتنخسػػـ

مػواد النأػػاط السػػط ل الػػل مجموعػػة انيونيػػة ،كاتيونيػػة،
هير انيونية)).

أنواع إزالة الممو(اتم:)Sharma 2012

المنظفةةات الصةةناعية :تنخسػػـ الػػل المصػػيمة االنيونيػػة مثػػؿ
مم ػػن الص ػػوديوـ لس ػػمموناا دودوس ػػيؿ البنػ ػزيف ،س ػػمموناا

الك ػ ػوالا الدىني ػػة) ،والمص ػػيمة الكاتيوني ػػة ت ت ػػوو عم ػػل

أػػؽ دىنػػل وىػػل تكس ػ

اجقمأػػة مممػػس نػػاعـ  ،المصػػيمة

ال يػػر انيونيػػة وت ضػػر بإضػػافة هػػاز شكسػػيد االثيم ػيف شو
شكسيد البروبميف او مخموطيما الل المواد الدىنية.

شكل :6يوضح أنواع إزالة الممو(ات

العوامل المؤ(رة عمى درجة اتساخ األقمشة:

 -التركيا النسجى :كمما زادا مسامية التركيػ

مراحةةل التنظيةةف :تتمثػػؿ فػػل ت م ػػؿ جيػػد وابػػتالؿ جليػػاؼ
النسػجل

تعميؽ الجزيواا الم از ػة فػل الم مػوؿ وشخيػ ار إ ازلػة م مػوؿ

كممػػا نمػػذا االتربػػة والس ػواوؿ خػػالؿ الخمػػاش ويعػػوؽ

ال سيؿ المموى ،وتعتمد عممية التنظيؼ عمل عدة عوامػؿ

مخاومة لالتسا .

الماا المستخدـ ،المنظؼ).

تنظيميا.واالنسػػجة ذاا الع ػػداا الكثيمػػة تكػػوف اكبػػر
 دقةةة االليةةةاف :تػػؤثر عمػػل نعومػػة سػػطن الخػػيط وعمػػلس ػ ػػطن الخم ػ ػػاش وكمم ػ ػػا زادا النعوم ػ ػػة زادا درج ػ ػػة

مخاومة االتسا .
 -نةةةةوع الغةةةةزل:الخي ػػوط المنتج ػػة م ػػف ال ػػزؿ ذو الط ػػرؼ

ىػػل طبيعية اجتربػػة واالتسػػاخاا ،السػػطن الم ػراد تنظيمػػو،

الصةةباغة بقشةةةور البرتقةةالم :)Ava 2010يػػتـ ال صػػوؿ
عم ػػل الكاروتين ػػاا م ػػف قأ ػػور البرتخ ػػاؿ -β ،ك ػػاروتيف ى ػػو

الم ػػوف اجص ػػمر واج مػ ػػر الطبيع ػػل .والتركيػ ػ

الكيميػ ػػاوي

لمػػػادة الصػ ػػباهة ىػ ػػو .C40H56وتتكػػػوف مػ ػػف سمسػ ػػمة مػ ػػف

الممت ػػو لي ػػا خاص ػػية التض ػػخـ تس ػػاعد عم ػػل تخمي ػػؿ

ذراا الكرب ػ ػػوف ب ػ ػػروابط تس ػ ػػاىمية .ونتيج ػ ػػة لعػػ ػػدـ وج ػ ػػود

مخاومػػة االتسػػا عمػػل عكػػس الخيػػوط المنتجػػة مػػف

المػػاا .والمركبػػاا الرويسػػية فػػي قأػػر البرتخػػاؿ ىػػي -α ،β

المسافاا البينيػة داخػؿ المنسػو وبالتػالل تػزاد درجػة
ال زؿ ال مخل.
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اج م ػػاض المينولي ػػة ،البكت ػػيف والأ ػػموع .وثب ػػا شف بع ػػض

اجقمأ ػػة المس ػػتخدمة ف ػػل اجهػ ػراض الص ػػناعية م ػػف نم ػػو

مركبػ ػاا فػػػي قأ ػػور البرتخػ ػػاؿ تتمي ػػز بخص ػػاوص مضػ ػػادة

البكتريا عمييا .)Youbo2012

لمميكروب ػػاا ولألأ ػػعة الم ػػوؽ بنمس ػػجية .وي ػػتـ استخالص ػػو

باستخداـ المذيباا العضوية (.)Saminthane 2013

العوامةةةل المةةةؤ(رة عمةةةى نمةةةو البكتريةةةا :المنس ػػوجاا اثن ػػاا
استخداميا وتخزينيا سمبيا ،وكذلؾ الأخص الذو يرتػدييا،

ون ػ ػػوع النس ػ ػػيج ،ودرج ػ ػػة ال ػ ػ ػ اررة فتنم ػ ػػو معظ ػ ػػـ البكتري ػ ػػا
والمطرياا فل درجاا اررة تتػراو بػيف 35-25ـ .5كمػا
توجد بكتريا م بة لم اررة المنخمضة ،واخرو م بة لم اررة
Flavones& Flavonols

التركيا الكيميائ لة
β-carotene

لة

شكل  :2يوضح التركيا الكيميائ

Flavones& Flavonols ،β-carotene
β-carotene

المعالجةةةةة ضةةةةد البكتريةةةةا :وعرفي ػػا عبػ ػػدالعزيز .)2715

ب ػالت كـ فػػل وجػػود البكتريػػا والمطريػػاا عمػػل الخمػػاش .لػػذا
تػػتـ المعالجػػة لمنػػع نمػػو الكاونػػاا الدقيخػػة عمػػل او داخػػؿ
المنػػتج والم افظػػة عمي ػػو مػػف الت م ػػؿ البيولػػوجل .وتس ػػمل

ىذه المواد المخاومة لمبكتريػا بالمضػاداا ال يويػة وتصػنؼ
الل مواد مانعة لنمػو البكتريػا ،وقاتمػة لمبكتريػا) وتصػنؼ
البكتريػػا الػػل سػػالبة وموجبػػة لج ػراـ .كمػػا شف التجييػػز ضػػد
البكتريػ ػػا ينخسػ ػػـ الػ ػػل التجييػ ػػز الػ ػػذو يعطػ ػػل المنسػ ػػوجاا

خواص مخاومػة البكتريػا ،التجييػز المضػاد لمبكتريػا ل مايػة
جدول :2يوضح مواصفات األقمشة المنتجة تحت البحث
نوع الخامة المنتجة
العرض
التجييز
وزف المتر المربع
عدد فتؿ البوصة
عدد ل ماا البوصة
نم ةر السداا
نم ةر الم مة
خامة الم مة
قوة الأد فل اتجاه السداا
قوة الأد فل اتجاه الم مة
التركي النسجل

52قطن  22 /بولى استر %
96سـ
مبيض
 163.5جـ
 172فتمة
 71ل مة
1/36
57قطف  /بولل استر %57
 1/47قطف
قطف %177
 67.7كجـ
 38.9كجـ
شطمس 5

 ت ػػـ تب ػػيض اجقمأ ػػة المنتج ػػة باس ػػتخداـ ماكين ػػة تب ػػيضىاس ػػبؿ ممت ػػو وهمرى ػػا ف ػػل م م ػػوؿ الص ػػودا الكاوي ػػة

 ،%2وال مياف 577 ،جـ صابوف لمدة  67دقيخة عنػد

المتوسطة وايضا بكتريا م بة لم اررة المرتمعة.
تةةةةا(ير الميكروبةةةةات والبكتريةةةةا عمةةةةى خصةةةةائص االليةةةةاف

النسجية :تػؤدو الػل تػدىور اليػاؼ الخطػف وفخػداف فػل قػوة
الأد والمتانة وتخمؿ عمر ىذه اجقمأة.

اليدف من معالجة االقمشة بالتينوسال سةل :منػع وتخميػؿ

انتأ ػػار الكاون ػػاا الدقيخ ػػة ،ال ػػت كـ ف ػػل نم ػػو الميكروب ػػاا،
تجن ػ

انتخػػاؿ العػػدوو ،مايػػة مرتػػدييا مػػف البكتريػػا ،منػػع

تكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويف رواوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن كرييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ البكتريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

والميكروباا عبدالعزيز.)2715 ،
(انيا -الدراسة التجريبية:

تـ تنميذ عيناا اجقمأػة المنتجػة ت ػا الب ػى بخسػـ

النسػيج بأػػركة الأػػرقية لم ػزؿ والنسػػيج بالزقػػازيؽ باسػػتخداـ
نػ ػ ػ ػػوؿ بمجيكػ ػ ػ ػػل الصػ ػ ػ ػػنع بواسػ ػ ػ ػػطة أػ ػ ػ ػػركة )PICANOL
موديؿ  )4C–JIPبالمواصماا الموض ة بالجدوؿ .)2
20قطن  20 /بولى استر %
96سـ
مبيض
 124جـ
 172فتمة
 71ل مة
1/36
57قطف  /بولل استر %57
 1/47قطف
/%57بولل استر%57
 77.2كجـ
 42.3كجـ
شطمس 5

22قطن  52/بولى استر %
96سـ
مبيض
 119جـ
 172فتمة
 71ل مة
1/36
57قطف  /بولل استر %57
 1/47قطف
بولل استر %177
 76كجـ
 65.3كجـ
شطمس 5

درجػػة ػ اررة 97ـ .وال سػػيؿ بالمػػاا السػػاخف ثػػـ البػػارد
لمدة  25دقيخة .ثػـ التبيػيض باسػتخداـ  2كجػـ

H2O2

 1 ،%57كجػ ػػـ  NaOHلمػ ػػدة  67دقيخػ ػػة عنػ ػػد درجػ ػػة
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ػ ػ اررة 97ـ .واس ػػتخداـ 177ج ػػـ ب ػػودرة تبي ػػيض لم ػػدة

 -المعالجةةةة بجسةةةيمات  TiO2النانومتريةةةة :ت ػػـ معالج ػػة

 577جـ لمدة  25دقيخة ثـ ال سيؿ جيدا بالماا البػارد

اجقمأػة فػي م مػوؿ مػف  TiO2- 1.5 Mmlلمػدة 37

 25دقيخػػة عنػػد درجػػة ػ اررة 67ـ ثػػـ ال سػػيؿ بالخػػؿ
ثـ تجمؼ.

اجقمأػ ػ ػػة إلكسػ ػ ػػابيا خ ػ ػ ػواص التنظيػ ػ ػػؼ الػ ػ ػػذاتل بنخػ ػ ػػع

دقيخػػة ووضػػعيا فػػي مػػاا م مػػي لمػػدة  3سػػاعاا ،ثػػـ

 -اسةةتخالص الصةةبغة مةةن قشةةور البرتقةةال :تػػـ تجميػػؼ

تكجمػؼ عمػل درجػة ػ اررة o97ـ فػي شفػراف خاصػة لمػدة
 15دقيخة ثـ الت ميص عند ˚157ـ.

واسػ ػ ػ ػػتخداـ كػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف المػ ػ ػ ػػاا المخطػ ػ ػ ػػر ،بيروكسػ ػ ػ ػػيد
اليي ػ ػ ػ ػػدروجيف  ،%37سػ ػ ػ ػ ػػيميكاا الصػ ػ ػ ػ ػػوديوـ ،%27

االختبارات التة تةم إجراؤىةا عمةى األقمشةة تحةت البحةث:

تـ إجراا بعػض االختبػاراا المعمميػة عمػل اجقمأػة ت ػا

الجين ػػاا الص ػػوديوـ  . %33وت ػػـ التجمي ػػؼ ف ػػي مك ػػاف

الب ػ ػػى وذل ػ ػػؾ لت دي ػ ػػد خواص ػ ػػيا المختمم ػ ػػة وعالق ػ ػػة ى ػ ػػذه

بخايػػا قأػػور البرتخػػاؿ الم مػػل عنػػد درجػػة ػ اررة o47ـ.

مظمػ ػػـ لمنػ ػػع ت ػ ػػدىور βكػ ػػاروتيف .ث ػ ػػـ ال صػ ػػوؿ عم ػ ػػل
الص ػػب ة بنخ ػػؿ الكاروتين ػػاا إل ػػل اليكس ػػاف ث ػػـ ال س ػػيؿ
بالماا.
 الصةةباغة بمسةةتخمص قشةةور البرتقةةال لالقمشةةة تحةةتالبحةةةةث :ت ػػـ اس ػػتخداـ الص ػػب ة 15جـ/لتػػػر ،الجين ػػاا
الصػػوديوـ 2جـ/لتػػر ،كبريتػػاا الصػػوديوـ والتبخيرعنػػد
درجػ ػ ػػة ػ ػ ػ اررة o177ـ :177RH ،لمػ ػ ػػدة  17دقػ ػ ػػاوؽ،
والتجميػ ػػؼ عنػ ػػد o65ـ .وهسػ ػػؿ العينػ ػػاا المجممػ ػػة مػ ػػع

الخػواص بمت يػراا الب ػى وذلػػؾ بػػمعامؿ المركػز الخػػومل
لمب وى ،وتضمنا ىذه االختباراا الخواص اآلتية:
درجةةةةةةةةةةةةةةة النعومةةةةةةةةةةةةةةة طبخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لممواصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة الخياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

).(AATCC 2010

 -درجة إزالة االتساخ يخاس س

المخياس الرماد

 1:5طبخا لممواصمة الخياسيةم.(AATCC, 2005

 زاويةةةةةةةةةةةةةة التجعةةةةةةةةةةةةةد طبخػ ػ ػ ػ ػ ػػا لممواصػ ػ ػ ػ ػ ػػمة الخياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية.(ASTM, D, 922

صابوف انيػونل 1جػـ /لتػر وال ميػاف لمػدة  27دقيخػة ثػـ

 -معامةةةةةةةةةةةل االنسةةةةةةةةةةةدال طبخ ػ ػ ػ ػ ػػا لممواص ػ ػ ػ ػ ػػمة الخياس ػ ػ ػ ػ ػػية

 -الصةةباغة بالصةةبغات النشةةطة لالقمشةةة تحةةت البحةةث:

 -عمق المون  :K/Sاسػتخداـ جيػاز سػبكتروفوتوميتر مػف

يأطؼ في ماا دافلا وبارد عمل التوالي.
إعداد مػاـ الصػب ة بنسػبة 1جػـ 47:مػؿ مػاا .وتمػا
الصباهة باستخداـ

جيػاز Launder Ometer Standard

 Instrumentعن ػػد درج ػػة ػ ػ اررة ˚67ـ لم ػػدة  67دقيخ ػػة
وت ػػـ إض ػػافة كربون ػػاا الص ػػوديوـ بمع ػػدؿ  25جـ/لت ػػر
اواضػ ػػافة ممػ ػػن الطعػ ػػاـ بمعػ ػػدؿ  18جػ ػػـ /لتػ ػػر وهسػ ػػيؿ
العينػ ػػاا بالمػ ػػاا السػ ػػاخف والصػ ػػابوف وأػ ػػطميا بالمػ ػػاا

البارد وتترؾ لتجؼ فل اليواا.
 المعالجة بة  :Tinosan cellتـ معالجة اجقمأة مخاومةالميكروباا ت ا الب ى باسػتخداـ مػادة

Tinosan cell

بتركي ػ ػ ػ ػػز %15م ػ ػ ػ ػػع إيجيبت ػ ػ ػ ػػوؿ وكموري ػ ػ ػ ػػد االموني ػ ػ ػ ػػوـ
بتركيػ ػ ػػز %2ومػ ػ ػػادة الميػ ػ ػػوميف 2جػ ػ ػػـ /لتػ ػ ػػر لمتنعػ ػ ػػيـ)
والتجم ػ ػػؼ عن ػ ػػد درج ػ ػػة ػ ػ ػ اررة o47ـ لم ػ ػػدة  27دقيخ ػ ػػة

).)ASTM,D,1518,57T

طػراز ReflectanceMeasurements,ICS -TEXICON
Computerized Spectrophotometer, Model M
520220 (produced by ICS-TEXICON Limited
Co., England

 -ال(بةةةةةات لمعةةةةةرق طبخ ػ ػػا لممواص ػ ػػمة الخياس ػ ػػية

AATCC

لمعين ػػاا ت ػػا الد ارس ػػة وتم ػػا لخي ػػاس قم ػػو  ،نض ػػو
قمو  ،ال مضي ،نضو ال مضي).

مقاومة نمو البكتريا طبخا لممواصمة الخياسية).1998

(AATCC

يى تـ إنماا نوعاف مف البكتريا وىما

 ) Serratia spp, Bacillus sppعمل اجقمأة ت ا
الب ى.
(ال(ا -نتائج البحث:

وتـ ت ميؿ نتاوج الب ى إ صاويا عف طريؽ:

والتثبيػػا ال ػرار عنػػد درجػػة ػ اررة o117ـ لمػػدة 27
دقيخة.
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المتوسطاا واالن رافاا المعيارية لكؿ اختبار

مف االختباراا السابخة ت ا تػحثير نػوع الخامػة ،ونػوع
الصب ة ،والمعالجة.

 -2ت ميػؿ التبػايف اج ػاد

 N- way ANOVAلممخارنػة

بػػيف المت ي ػراا نػػوع الخامػػة ،نػػوع الصػػب ة ،المعالجػػة)
تػػـ اختبػػار ت ميػػؿ التبػػايف عنػػد ا تمػػاؿ إ صػػاوي %5

لمعػ ػ ػػرؽ قمػ ػ ػػو  ،نضػ ػ ػػو قمػ ػ ػػو  ،ال مضػ ػ ػػي ،نضػ ػ ػػو

ال مضػي) ،مخاومػة البكتريػا

Bacillus ،Serratia spp

.)spp
 -3يوجػ ػػد فػ ػػرؽ داؿ إ صػ ػػاويائ عنػ ػػد مسػ ػػتو  7.75بػ ػػيف
مسػ ػػتوياا المعالجة بػ ػػدوف معالجػ ػػة،

cell-

Tinosan

إذا كانػ ػػا المعنويػ ػػة شقػ ػػؿ مػ ػػف شو تسػ ػػاو  7.75ىػ ػػذا

 )Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ،TiO2 – 1.5،15عمػي

بمعني وجود فروؽ معنويػة بػيف المتوسػطاا شو بمعنػي

التجعد ،معامؿ االنسداؿ ،عمؽ الموف ،الثباا لمضوا،

شخ ػػر معنوي ػػة االختب ػػار ووجػ ػػود ت ػػحثير معن ػػو لمعامػ ػػؿ

الثبػاا لمعػرؽ قمػو  ،نضػو قمػو  ،ال مضػي ،نضػو

المراد دراستو عمي الخواص ،اواذا كانا قيمػة المعنويػة
شكبػػر مػػف  7.75يعنػػي قبػػوؿ المػػرض الصػػمر ورفػػض

ال مضػي) ،مخاومػة البكتريػا ،Serratia spp

يعن ػػي رف ػػض الم ػػرض الص ػػمر وقب ػػوؿ الم ػػرض الب ػػديؿ

المرض البديؿ بمعنػي عػدـ وجػود فػروؽ بػيف مسػتوياا
المت يراا.

الخواص المخاسة :النعومة ،درجة إزالة االتسا  ،زاويػة

Bacillus

.)spp

أوالً :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم درجة النعومة

يتضػػن مػػف نتػػاوج جػػدوؿ  )4وجػػود تػػحثير معنػػو لنػػوع

 -3اختب ػ ػػار  Tukeyلممخارن ػ ػػاا المتع ػ ػػددة ب ػ ػػيف مس ػ ػػتوياا
المت يػ ػ ػراا ن ػ ػػوع الخام ػ ػػة ،ن ػ ػػوع الص ػ ػػب ة ،المعالج ػ ػػة)

لت دي ػػد اتج ػػاه الم ػػروؽ ب ػػيف المتوس ػػطاا ومعنوي ػػة ى ػػذه
المروؽ في كؿ مف مستوياتو.
 -4تخي ػ ػػيـ الج ػ ػػودة معام ػ ػػؿ الج ػ ػػودة لك ػ ػػؿ خاص ػ ػػية م ػ ػػف
الخ ػواص م ػػؿ الب ػػى) كمػػا تػػـ اسػػتخداـ الػ ػ

Radar

Charts

الفروض

 -1يوجػ ػػد فػ ػػرؽ داؿ إ صػ ػػاويائ عنػ ػػد مسػ ػػتو  7.75بػ ػػيف
مس ػػتوياا ن ػػوع الخام ػػة  75قط ػػف25 /ب ػػولل اس ػػتر،%
57قط ػ ػ ػػف 57/ب ػ ػ ػػولل اس ػ ػ ػػتر25 ،%قط ػ ػ ػػف75/ب ػ ػ ػػولل
استر )%عمي الخػواص المخاسػة :النعومػة ،درجػة إ ازلػة
االتسا  ،زاوية التجعد ،معامؿ االنسداؿ ،عمؽ المػوف،

الثب ػػاا لمض ػػوا ،الثب ػػاا لمع ػػرؽ قم ػػو  ،نض ػػو قم ػػو ،
ال مضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،نضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ال مضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي) ،مخاومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
البكتريا ،Serratiaspp
.)Bacillus spp

 -2يوجػ ػػد فػ ػػرؽ داؿ إ صػ ػػاويائ عنػ ػػد مسػ ػػتو  7.75بػ ػػيف
مستوياا نوع الصب ة نأػطة ،طبيعيػة) عمػي الخػواص
المخاسة :النعومػة ،درجػة إ ازلػة االتسػا  ،زاويػة التجعػد،
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معامؿ االنسػداؿ ،عمػؽ المػوف ،الثبػاا لمضػوا ،الثبػاا

الخامػػة عمػػي النعومػػة يػػى بم ػػا قيمػػة ؼ  )3.27وىػػي
دالػ ػػة إ صػ ػػاويائ عنػ ػػد مسػ ػػتو  ،7.75وعػ ػػدـ وجػ ػػود تػ ػػحثير
معنػػو لنػػوع الصػػب ة عمػػي النعومػػة يػػى بم ػػا قيمػػة ؼ
 )7.275وىػػي هيػػر دالػػة إ ص ػػاويائ ،كػػذلؾ وجػػود ت ػػحثير

معن ػ ػػو لممعالج ػ ػػة عم ػ ػػي النعوم ػ ػػة ي ػ ػػى بم ػ ػػا قيم ػ ػػة ؼ
 )11.67وىي دالة إ صاويائ عند مستو 7.75

وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ  )5يتضػػن شف شفضػػؿ نػػوع

خامػػة 75قطػػف25/بػػولل اسػػتر57 ،قطػػف57/بػػولل اسػػتر

ثـ 25قطف75/بولل اسػتر) عمػي الترتيػ  ،كمػا يتضػن شف
نوع الصب ة الطبيعية شفضؿ مف النأطة ،كمػا شف النعومػة
بدوف معالجة شفضؿ مػف  ،Tinosan cell-15يمييػا
 ،– 1.5يمييا

TiO2

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

وقامػػا البا ثتػػاف بتطبيػػؽ اختبػػار  Tukeyلممخارنػػاا

المتعددة بيف نوع الخامة.
نتبيف مف النتاوج التي يمخصػيا جػدوؿ  )6شنػو توجػد
ىنػػاؾ فروقػػا دالػػة بػػيف نػػوع الخامػػة فػػي تحثيرىػػا عمػػي درجػػة
النعوم ػػة ي ػػى بم ػػا المػػػروؽ ب ػػيف المتوسػ ػػطاا )7.57

جقمأة 75قطف25/بولل استر 25 ،قطف75/بػولل اسػتر
وىي دالة إ صاويا عند مستو  ،7.75كما بم ا المػروؽ
بػ ػ ػػيف المتوسػ ػ ػػطاا  )7.57جقمأػ ػ ػػة 57قطػ ػ ػػف57/بػ ػ ػػولل
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اسػػتر25 ،قطػػف75/بػػولل اسػػتر وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد

مستو .7.75

جدول  :1متوسطات القراءات لالختبارات الطبيعية والميكانيكية عمى األقمشة تحت

نأطة
طبيعية
نأطة
طبيعية
نأطة
طبيعية
نأطة
طبيعية

رقم العينة

نوع الصبغة

المعالجة
بدوف
Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

النعومة /الدرجة

إزالة االتساخ/الدرجة

ازوية التجعد
مالدرجة)

عمق المون
K/S
معامل االنسدال

ال(بات لمضوء8/

القموي

نضوح القموي

5-4

الحمضى

4

4
4
4
3
4-3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

4
4
4
3
3
3
4-3
4
4-3
4-3
4
4
4
4
4-3
4-3
4-3
4-3

4-3
4-3
4-3
3
4
4
4
4-3
4
4-3
4-3
4-3
3
5
4
4-3
4-3
5
4
4
4
4-3
5-4
4

4-3
5
4
4
4

Serratia
spp
نضوح
الحمضى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
71
11
21
31
41
51
61
17
18
92
72
12
22
32

75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر

3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1

3-2
2
1-2
2
1-2
1
3
3-2
2
3-2
2
2-1
4
4-3
3
4-3
3
3-2
5
4
4-3
5-4
4
4

147.66
144.49
141.99
147.16
143.39
138.99
149.99
146.16
141.83
148.89
145.99
141.49
157.49
148.99
146.16
151.77
147.57
145.99
155
153.99
151.16
151.83
149.99
148

54.8
68.7
74.6
54.7
68.4
75.1
55.1
68.8
74.9
55.1
65.7
75.4
54.8
69.1
66.2
55.3
65.8
77.2
54.2
77.3
76.7
56.1
67.5
78.4

2.8
2.29
2.39
2.5
2.2
2.72
3
2.3
2.6
3.1
2.2
2.2
3.1
2.5
2.7
2.9
2.1
2.2
3.3
2.7
2.4
3.72
2.5
2.6

7
7-6
6
6
5
5
7
6
6
6
6-5
6
8-7
6
6
6
6-5
5
7
7
7-6
7
6
6-5

ال(بات لمعرق2/

4
4
4
4
4-3
4-3
4
4
4
4-3
4-3
4
4
4-3
4
4-3
4
4
4
4
5
5-4
4
5-4

Bacillus
spp

خامة القماش
المنتج

مقاومة البكتريا

7
7
2
.
1
7
12
13
13
13
15
16
13
15
17
15
17
27
15
18
21
18
25
26

7
5
4
6
7
8
15
16
19
17
19
19
17
18
27
19
22
25
19
22
25
23
27
32

جدول  :4تحميل التباين األحادي ف  Nاتجاه ) )N – Way ANOVAلتأ(ير نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم
درجة النعومة

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
1.333
742.
7.125
3.458
11.958

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
667.
742.
2.375
273.

قيمة "ف"
3.277
275.
11.675
R= 7.711

مستوي المعنوية
743.
657.
777.

2

جدول  :2المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم درجة النعومة
نوع الخامة
الصب ة

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية

المتوسط
2.38
2.38
1.88
2.17
2.25

االنحراف المعياري
7.52
7.52
7.99
7.72
7.75

الترتيا
1
1
2
2
1
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بدوف معالجة
Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المعالجة

2.83
2.67
1.67
1.67

1
2
3
3

7.41
7.52
7.52
7.52

شكل  :1متوسطات درجة النعومة لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

جدول  :1الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  Tukeyلممقارنات المتعددة بين نوع الخامة عم درجة النعومة
52قطن22/بولى استر
مم=)2.18

75قطف25/بولل استر ـ= )2.38
57قطف57/بولل استر ـ= )2.38
25قطف75/بولل استر ـ= )1.88

نتبيف مف النتاوج التي يمخصػيا جػدوؿ  )7شنػو توجػد

20قطن20/بولى استر
مم= )2.18
7.77

22قطن52/بولى استر
مم= )6.88
*7.57
*7.57

لألقمأػة ويتمػؽ ذلػؾ مػػع د ارسػة

Gupta

فروقا دالة بػيف مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا عمػي درجػة

 .)2008كمػا يمكػػف تمسػيرىا يرجػػع الػل شف المػواد المعالجػػة

بدوف معالجة ،ومعالجػة  )TiO2 – 1.5وىػي دالػة إ صػاويا

تأ ػػر مػػادة المعالج ػػة

النعوم ػػة ي ػػى بم ػػا الم ػػروؽ ب ػػيف المتوسػ ػػطاا )1.16

عند مسػتو  .7.75وبػدوف معالجػة ،ومعالجػة
TiO2-1.5

Tinosan

 )cell-15/يػ ػ ػ ػػى بم ػ ػ ػ ػػا المػ ػ ػ ػػروؽ بػ ػ ػ ػػيف

المتوسػ ػػطاا  )1.16وىػ ػػي دالػ ػػة إ صػ ػػاويا عنػ ػػد مسػ ػػتو
 .7.75والمعالجػ ػ ػ ػػة
–1.5

cell-15

 ،)Tinosanوالمعالجػ ػ ػ ػػة

 )TiO2ي ػ ػػى بم ػ ػػا الم ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف المتوس ػ ػػطاا

 )1.77وىػ ػ ػ ػػي دالػ ػ ػ ػػة إ صػ ػ ػ ػػاويا عنػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػػتو .7.75
والمعالجػة  ،)Tinosan cell-15ومعالجػة

Tinosan cell-

 )15/TiO2-1.5يػ ػ ػػى بم ػ ػ ػػا المػ ػ ػػروؽ بػ ػ ػػيف المتوسػ ػ ػػطاا
 )1.16وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو  .7.75ويرجػػع
ذلػػؾ الػػل زيػػادة المسػػافة السػػط ية لجزيوػػاا النػػانو مخارن ػة
ب جميا مما يؤدو الل زيادة الطاقة السط ية والتل تؤدو
الػػل تجػػاذ

وتماسػػؾ شعمػػل بػػيف اجقمأػػة وجزيوػػاا النػػانو

لمخاومػة البكتريػػا والمعالجػػة ايضػػا ضػػد االتسػػا تػػؤد إلػػل

زيػػادة تخميػػؿ نعومػػة الس ػػطن بسػػب
والتي تسب

خأونة السطن.

(انيا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم
االتساخ

درجة إزالة

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )8شف معنوية تحثير نوع
الخامة عمي درجة إزالة االتسا ،

يى بم ا قيمة ؼ

 )45.471ىي دالة إ صاويائ عند مستو

ومعنوية نوع الصب ة عمي درجة إزالة االتسا

.7.75

يى

بم ا قيمة ؼ  )12.851وىي دالة إ صاويائ عند مستو
 .7.75ومعنوية تحثير المعالجة عمي درجة إزالة االتسا

يى بم ا قيمة ؼ  )7.182وىي دالة إ صاويائ عند

مستو 7.75

وبالت ػ ػػالل ت ػ ػػؤثر س ػ ػػمبل عم ػ ػػل خاص ػ ػػية النعوم ػ ػػة والمرون ػ ػػة
جدول  :5الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  Tukeyلممقارنات المتعددة بين المعالجة عم درجة النعومة
بدوف معالجة ـ= )2.83
 Tinosan cell-15ـ= )2.67

بدون معالجة
مم= )2.81

Tinosan cell-15

مم= )2.15
7.16

TiO2 – 1.5

مم= )6.15
*1.16
*1.77

/Tinosan cell-15
 TiO2-1.5مم= )6.15
*1.16
*1.77
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7.77

 TiO2 – 1.5ـ=)1.67
TiO2-/Tinosan cell-15
 1.5ـ= )1.67

جدول  :8تحميل التباين األحادي ف  Nاتجاه ) )N – Way ANOVAلتأ(ير نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم
درجة إزالة االتساخ

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
1.973
277.
452.
357.
2.982

درجات الحرية
2
1
3
17
23

وفي ضوا نتاوج جدوؿ  )9يتضن شف شفضؿ ترتي

متوسط المربعات
952.
277.
151.
722.

قيمة "ف"
45.471
12.851
7.182

مستوي المعنوية
771.
772.
773.

نسبة قطف اكبر خامة 75قطف25/بولل استر  .بينما

لدرجة إزالة االتسا

لنوع الخامة

75قطف25/بولل

يكوف تخؿ نسبة الخطف فل خامة 25قطف75/بولل

عمي الترتي  ،وترتي

نوع الصب ة النأطة ،الطبيعية)،

اجلياؼ الم بة لمماا ىيدروفيمؾ فانو يتعامؿ جيدا مع

– TiO2

الماا والمنظؼ الصناعل ويتخمص بسيولو مف

استر25 ،قطف75/بولل استر57 ،قطف57/بولل استر)
ترتي

المعالجة ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

 ،Tinosan cell-15 ،1.5بدوف معالجة).
نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ  )17شنو

استر 57 ،قطف57/بولل استر  .وبما شف الخطف مف

االتساخاا والبخع الزيتية شثناا ال سيؿ ،باإلضافة الل شف
الخطف ال يعود لجذ

رواس

سبؽ ازالتيا مف م موؿ

توجد ىناؾ فروقا دالة بيف نوع الخامة في تحثيرىا عمي

ال سيؿ .وىذا ىو ما شكدا عميو دراسة جماؿ الديف

درجة إزالة االتسا  .يى بم ا المروؽ بيف المتوسطاا

 .)2777مما يعطل ت م ؿ لمواد االتسا

بصورة اكبر

 )7.61بالنسبة لنوع الخامة 75قطف25/بولل استر،

فل خامة 25قطف75/بولل استر57،قطف57/بولل استر

 57قطف 57/بولل استر وىي دالة إ صاويا عند مستو

 .7.75وتمسير ذلؾ ىو شف اجقمأة المنتجة والتل بيا

عنيا فل شقمأة 75قطف25/بولل استر.

جدول  :9المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم درجة إزالة االتساخ
نوع الخامة
الصب ة
المعالجة

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة

Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المتوسط
2.98
2.36
2.39
2.68
2.47
2.38
2.58
2.59
2.76

االنحراف المعياري
7.25
7.21
7.24
7.35
7.38
7.28
7.41
7.39
7.35

الترتيا
1
3
2
1
2
4
3
2
1
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شكل  :4متوسطات درجة إزالة االتساخ لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة
جدول  :60الفروق بين المتوسةطات باسةتخدام اختبةار  Tukeyلممقارنةات المتعةددة بةين نةوع الخامةة عمة درجةة إزالةة
االتساخ

52قطن22/بولى استر
مم= )2.98

75قطف25/بولل استر ـ=)2.98
57قطف57/بولل استر ـ=)2.36
25قطف75/بولل استر ـ=)2.39

كما بم ا المروؽ بيف المتوسطاا  )7.57لنوع

الخامة 75قطف25/بولل استر25 ،قطف75/بولل استر

22قطن52/بولى استر
مم=)2.19
*7.58
7.73

20قطن20/بولى استر
مم=)2.11
*7.61

والمعالجة  )TiO2 –1.5وىي دالة إ صاويا عند مستو
 .7.75وتتمؽ تمؾ النتيجة مع ما توصما اليو

Gupta

وىي دالة إ صاويا عند مستو  .7.75ويمسر ذلؾ شف

 )2008فل إكسا

كمما زادا نسبة اجلياؼ الصناعية كمما قما درجة إزالة

التيتانيوـ خواص التنظيؼ الذاتل .كما بم ا المروؽ بيف

داخؿ تمؾ

المتوسطاا  )7.38لالقمأة بدوف معالجة ،والمعالجة

75قطف25/بولل استر57 ،قطف57/بولل استر وىذا

 .7.75وبم ا شيضا المروؽ بيف المتوسطاا

مما يؤدو الل ت م ؿ مواد االتسا

االتسا

المسافاا البينية لمأعيراا بكمية اكبر مف خامة

اتمؽ مع ما توصما اليو م مد .)2715

اجقمأة الخطنية المعالجة بثانل شكسيد

 )Tinosan cell-15/ TiO2-1.5وىي دالة إ صاويا عند

مستو

 )7.18لالقمأة المعالجة  ،)Tinosan cell-15والمعالجة

نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ  )11شنو

 )Tinosan cell-15/TiO2-1.5وىي دالة إ صاويا عند

توجد ىناؾ فروقا دالة بيف مستوياا المعالجة لألقمأة

مستو

 .7.75ويرجع ذلؾ الل استخداـ ثانل شكسيد

بم ا المروؽ بيف المتوسطاا  )7.27لألقمأة بدوف

مجموعة الييدروكسيؿ وفوؽ االكسجيف والذاف يعمال عمل

دالة

الكربوف

ت ا الب ى في تحثيرىا عمي درجة إزالة االتسا  .يى

معالجة،

والمعالجة )Tinosan cell-15

إ صاويا عند مستو

وىي

 .7.75كما بم ا المروؽ بيف

المتوسطاا  )7.21بالنسبة لألقمأة بدوف معالجة،

التيتانيوـ فل وجود الضوا يعمؿ كم مز ويتماعؿ فينتج

شكسدة المموثاا وت ويميا الل ثانل شكسيد

واتمخا تمؾ النتيجة مع ما توصؿ اليو )Sharama2012
والتنظيؼ الذاتل باستخداـ تخنياا النانو.

جةةدول  :66الفةةروق بةةين المتوسةةطات باسةةتخدام اختبةةار  Tukeyلممقارنةةات المتعةةددة بةةين المعالجةةة عمة درجةةة إزالةةة
االتساخ

بدوف معالجة ـ= )2.38
 Tinosan cell-15ـ= )2.58
 TiO2 – 1.5ـ= )2.59
 TiO2-1.5/Tinosan cell-15ـ= )2.76

بدون معالجة
مم= )2.18

(ال(ا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم
التجعد

Tinosan cell-15

درجة زاوية

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )12معنوية تحثير نوع الخامة
عمي درجة زاوية التجعد يى بم ا قيمة ؼ )49.96

مم= )2.28
*7.27

TiO2 – 1.5

مم= )2.29
*7.21
7.71

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

مم= )2.51
*7.38
*7.18
7.17

ىي دالة إ صاويائ عند مستو
الصب ة

ؼ )9.66

 .7.75ومعنوية نوع

عمي درجة زاوية التجعد
وىي

دالة

إ صاويائ

يى بم ا قيمة
عند

مستو

.7.75ومعنوية تحثير المعالجة عمي درجة زاوية التجعد

121

)Vol. 61, No. 2, pp. 115-147, 2016(Arabic

Alex. J. Agric. Sci.

يى بم ا قيمة ؼ  )57.792وىي دالة إ صاويائ عند

مستو 7.75

وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ  )13يتضػػن شف ترتيػ

نػػوع

الخامة  75قطف 25 /بولل استر 57 ،%قطف 57/بػولل

اس ػ ػػتر25 ،%قط ػ ػػف75/ب ػ ػػولل اس ػ ػػتر )%عم ػ ػػي الترتيػ ػ ػ ،
وترتي

نوع الصب ة النأطة ،الطبيعية) ،ترتي

،TiO2 –1.5،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المعالجػة
Tinosan

 ،cell-15بدوف معالجة).

جةدول :62تحميةل التبةاين األحةادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم درجة زاوية التجعد

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
134.855
13.739
272.818
22.944
373.655

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
67.427
13.739
67.676
1.357

جدول  :61المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة،
المتوسط
المتغيرات
157.25
75قطف25/بولل استر
147.56
57قطف57/بولل استر
نوع الخامة
144.45
25قطف75/بولل استر
148.16
نأطة
الصب ة
146.69
طبيعية
143.95
بدوف معالجة
145.73
Tinosan cell-15
المعالجة
148.36
TiO2 – 1.5
151.66
TiO2-1.5/Tinosan cell-15

قيمة "ف"
49.967
9.661
57.792
R

2

مستوي المعنوية
777.
776.
777.

= 7.93

والمعالجة عم درجة زاوية التجعد
الترتيا
االنحراف المعياري
1
2.57
2
3.39
3
4.74
1
4.25
2
3.83
4
3.26
3
3.51
2
2.15
1
2.57

شكل  :2متوسطات درجة زاوية التجعد لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ  )14شنو توجد

75قطف25/بولل استر25 ،قطف75/بولل استر وىي

ىناؾ فروقا دالة بيف نوع الخامة في تحثيرىا عمي درجة

 .7.75وبم ا المروؽ

زاوية التجعد

يى بم ا المروؽ بيف المتوسطاا

 )3.11وىي دالة إ صاويا عند مستو  .7.75لنوع

.7.75لنوع

الخامة 57قطف57/بولل استر25،قطف75/بولل استر.

 )2.69وىي دالة إ صاويا عند مستو

الخامة 75قطف25/بولل استر57 ،قطف57/بولل استر
وبم ا المروؽ بيف المتوسطاا  )5.87لنوع الخامة
116

دالة إ صاويا عند مستو
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اجقمأة المنتجة لمكرمأة والتجعد وىذا ما شكدتو
دراسة .)Gupta 2008

نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ  )15شنو توجد

ىناؾ فروقا دالة بيف مستوياا المعالجة في تحثيرىا عمي

مستو

 7.75معالجة  ،)Tinosan cell-15ومعالجة

.)Tinosan cell-15/TiO2-1.5
رابعا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم معامل االنسدال

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )16معنوية تحثير نػوع الخامػة

درجة زاوية التجعد يى بم ا المروؽ بيف المتوسطاا

عمػػي معامػػؿ االنسػػداؿ يػػى بم ػػا قيمػػة ؼ )142.17

 )4.47وىي دالة إ صاويا عند مستو  .7.75بدوف

ىػي دالػة إ صػاويائ عنػد مسػتو  .7.75وعػدـ معنويػة نػوع

معالجة ،ومعالجة  )TiO2–1.5وبم ا المروؽ )7.71
وىي دالة إ صاويا عند مستو

.7.75بدوف معالجة،

ومعالجة  )Tinosan cell-15/TiO2-1.5وبم ا المروؽ
 )2.63وىي دالة إ صاويا عند مستو .7.75معالجة
 ،)Tinosan cell-15ومعالجة  )TiO2–1.5كما بم ا

الصػ ػػب ة عم ػ ػػي معام ػ ػػؿ االنس ػ ػػداؿ ي ػ ػػى بم ػ ػػا قيم ػ ػػة ؼ
 )7.379وىػػي هيػػر دالػػة إ صػػاويائ وعػػدـ معنوي ػة تػػحثير

المعالجػ ػػة عمػ ػػي معامػ ػػؿ االنسػ ػػداؿ يػ ػػى بم ػ ػػا قيمػ ػػة ؼ
 )1.776وىي هير دالة إ صاويائ.

المروؽ بيف المتوسطاا  )5.93وىي دالة إ صاويا عند

جدول :64الفروق بةين المتوسةطات باسةتخدام اختبةار  Tukeyلممقارنةات المتعةددة بةين نةوع الخامةة عمة درجةة زاويةة
التجعد

52قطن22/بولى استر
مم= )620.22

75قطف25/بولل استر ـ=)157.25
57قطف57/بولل استر ـ= )147.56
25قطف75/بولل استر ـ= )144.45

22قطن52/بولى استر
مم=)644.42
*5.87
*3.11

20قطن20/بولى استر
مم= )645.21
*2.69

جةةدول  :62الفةةروق بةةين المتوسةةطات باسةةتخدام اختبةةار  Tukeyلممقارنةةات المتعةةددة بةةين المعالجةةة عمة درجةةة زاويةةة
التجعد

بدوف معالجة ـ= )143.95
 Tinosan cell-15ـ=)145.73
 TiO2 – 1.5ـ= )148.36
 TiO2-1.5/Tinosan cell-15ـ=)151.66

بدون معالجة
مم= )641.92

Tinosan cell-15

مم= )642.51
1.77

TiO2 – 1.5

مم= )648.11
*4.47
*2.63

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

مم= )626.11
*7.71
*5.93
3.37

جدول  :61تحميل التباين األحادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ،ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم معامل االنسدال
مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
1627.243
1.767
18.398
96.918
1737.327

درجات الحرية
2
1
3
17
23

وفي ضوا نتاوج جدوؿ  )17يتضن شف ترتي

نوع

الخامة 25قطف75/بولل استر57،قطف57/بولل استر،
75قطف25/بولل استر) عمي الترتي  ،وترتي
الصب ة الطبيعية ،النأطة) ،ترتي
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المعالجة

متوسط المربعات
817.122
1.767
6.133
5.771

قيمة "ف"
142.177
379.
1.776
R=7.943

مستوي المعنوية
777.
586.
386.

2

 ،cell-15/ TiO2-1.5بدوف معالجة،TiO2 – 1.5 ،
.)Tinosan cell-15

نوع

نتبػيف مػف النتػاوج التػي يمخصػيا جػدوؿ  )18شنػو توجػد

Tinosan

ىناؾ فروقا دالػة بػيف نػوع الخامػة فػي تحثيرىػا عمػي معامػؿ
االنسػػداؿ يػػى بم ػػا المػػروؽ بػػيف المتوسػػطاا )13.72
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وىػ ػػي دالػ ػػة إ صػ ػػاويا عنػ ػػد مسػ ػػتو .7.75لنػ ػػوع الخام ػ ػػة

 .7.75ويمس ػػر ذل ػػؾ بحن ػػو كمم ػػا زادا نس ػػبة الب ػػولل اس ػػتر

75قط ػ ػػف25/ب ػ ػػولل اس ػ ػػتر ،واؿ57قط ػ ػػف57/ب ػ ػػولل اس ػ ػػتر

كمما ت سف مستوو المظيرية وبالتالل ت سنا االنسدالية.

وبم ا المروؽ  )19.87وىي دالة إ صػاويا عنػد مسػتو

 .7.75لنػ ػ ػ ػ ػ ػػوع الخامػ ػ ػ ػ ػ ػػة 75قطػ ػ ػ ػ ػ ػػف25/بػ ػ ػ ػ ػ ػػولل اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتر
و25قطػ ػ ػػف75/بػ ػ ػػولل اسػ ػ ػػتر .وبم ػ ػ ػػا المػ ػ ػػروؽ )6.77
بالنس ػ ػ ػ ػ ػػبة لن ػ ػ ػ ػ ػػوع الخام ػ ػ ػ ػ ػػة 57قط ػ ػ ػ ػ ػػف57/ب ػ ػ ػ ػ ػػولل اس ػ ػ ػ ػ ػػتر
و25قطف75/بولل اسػتر وىػي دالػة إ صػاويا عنػد مسػتو

خامسا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم عمق المون

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )19معنوية كؿ مف تحثير

نوع الخامة ونوع الصب ة والمعالجة عمي عمؽ الموف

k/s

يى بم ا قيمة ؼ  )7.18-12.85 -45.47عمي
الترتي

وىي دالة إ صاويائ عند مستو .7.75

جدول  :65المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم معامل االنسدال
المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة
15-llac na onTT
1.5 – 2llT
1.5-2llT /15-llac na onTT

نوع الخامة
الصب ة
المعالجة

المتوسط
55.71
68.74
74.81
65.68
66.23
66.75
65.83
64.73
67.27

الترتيا
3
2
1
2
1
2
3
4
1

االنحراف المعياري
7.55
1.61
3.72
8.63
9.13
9.27
9.79
8.55
17.17

شكل  :1متوسطات معامل االنسدال لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة
جةةدول  :68الفةةروق بةةين المتوسةةطات باسةةتخدام اختبةةار  Tukeyلممقارنةةات المتعةةددة بةةين نةةوع الخامةةة عم ة معامةةل
االنسدال

75قطف25/بولل استر
ـ= )55.71
57قطف57/بولل استر
ـ= )68.74
25قطف75/بولل
استر ـ=)74.81

52قطن22/بولى استر
مم= )22.06

20قطن20/بولى استر
مم= )18.04

22قطن52/بولى استر
مم=)54.86

*13.72

*19.87
*6.77

جدول  :69تحميل التباين األحادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ،ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم عمق المون

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

k/s

مجموع المربعات
1.972
269.
451.
356.
2.978

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
951.
269.
157.
721.

قيمة "ف"
45.477
12.857
7.182
R= 7.88

مستوي المعنوية
777.
772.
773.

2
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وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ  )27يتضػػن شف ترتي ػ

Alex. J. Agric. Sci.

نػػوع

عمؽ

الموف

k/s

يى

بم ا

بيف

المروؽ

الخامة 75قطف25/بػولل اسػتر25 ،قطػف75/بػولل اسػتر،

المتوسطاا  )7.61لنوع الخامة75قطف25/بولل استر،

المعالج ػ ػ ػ ػ ػػة

مستو  7.75وبم ا المروؽ  )7.57وىي دالة إ صاويا

Tinosan

عند مستو  .7.75لنوع الخامة 75قطف25/بولل استر،

57قطػ ػػف57/بػ ػػولل اسػ ػػتر) عمػ ػػي الترتي ػ ػ  ،وترتي ػ ػ
الص ػ ػ ػ ػ ػػب ة النأ ػ ػ ػ ػ ػػطة ،الطبيعي ػ ػ ػ ػ ػػة) ،ترتيػ ػ ػ ػ ػ ػ
،TiO2 –1.5 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

نػ ػػوع

 ،cell-15بدوف معالجة).

57قطف57/بولل استر وىي دالة إ صاويا عند

25قطف75/بولل استر.

نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ  )21شنو

توجد ىناؾ فروقا دالة بيف نوع الخامة في تحثيرىا عمي
جدول  :20المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة
المتوسط
المتغيرات
2.97
75قطف25/بولل استر
2.35
57قطف57/بولل استر
نوع الخامة
2.39
25قطف75/بولل استر
2.67
نأطة
الصب ة
2.46
طبيعية
2.37
بدوف معالجة
2.57
Tinosan cell-15
المعالجة
2.58
TiO2 – 1.5
2.75
TiO2-1.5/Tinosan cell-15

ونوع الصبغة ،والمعالجة عم عمق المون
الترتيا
االنحراف المعياري
1
7.24
3
7.27
2
7.24
1
7.33
2
7.37
4
7.27
3
7.47
2
7.39
1
7.34

k/s

شكل  :5متوسطات عمق المون  k/sلكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

جدول  :26الفروق بين المتوسطات باسةتخدام اختبةار Tukeyلممقارنةات المتعةددة بةين نةوع الخامةة عمة عمةق المةون
k/s

75قطف25/بولل استر
ـ= )2.97
57قطف57/بولل استر
ـ= )2.35
25قطف75/بولل استر
ـ= )2.39

52قطن22/بولى استر
مم= )2.95

نتب ػػيف م ػػف النت ػػاوج الت ػػي يمخص ػػيا ج ػػدوؿ  )22شن ػػو

20قطن20/بولى استر
مم= )2.12
*7.61

22قطن52/بولى استر
مم= )2.19
*7.57
7.74

.7.75ب ػػدوف معالج ػػة ،ومعالج ػػة  )TiO2 – 1.5وبم ػػا

توجد ىناؾ فروقا دالػة بػيف مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا

المػػروؽ  )7.38وى ػػي دال ػػة إ ص ػػاويا عن ػػد مس ػػتو 7.75

عمػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػؽ المػ ػ ػ ػػوف  k/sيػ ػ ػ ػػى بم ػ ػ ػ ػػا المػ ػ ػ ػػروؽ بػ ػ ػ ػػيف

بػػدوف معالجػػة ،ومعالجػػة )Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المتوسػ ػػطاا  )7.27وىػ ػػي دالػ ػػة إ صػ ػػاويا عنػ ػػد مسػ ػػتو

وبم ا المػروؽ  )7.18وىػي دالػة إ صػاويا عنػد مسػتو

7.75بدوف معالجػة ،ومعالجػة  )Tinosan cell-15وبم ػا

 7.75معالجػة  ،)Tinosan cell-15ومعالجػة

المػ ػ ػ ػػروؽ  )7.21وىػ ػ ػ ػػي دالػ ػ ػ ػػة إ صػ ػ ػ ػػاويا عنػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػػتو

Tinosan

 .)cell-15/ TiO2-1.5وتمسػػير ذلػػؾ ىػػو شف طبيعػػة شليػػاؼ
115
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الخطف ليػا قابميػو عاليػة عمػل تأػر المػاا والصػب ة يكػوف

وفػي ضػوا نتػاوج جػدوؿ  )24يتضػن شف ترتيػ

اكبػػر مػػف اليػػاؼ البػػولل اسػػتر ،كمػػا شف الصػػب اا النأػػطة

الخامة  75قطف 25 /بولل استر 57 ،%قطف 57/بػولل

بالمعالجػػة بكػػؿ مػػف التينوسػػاؿ سػػؿ واكسػػيد التيتػػانيوـ يػػى

المعالجػػة

شكثػػر عمخػػا مػػف الصػػب اا الطبيعيػػة ،ويػػزداد عمػػؽ المػػوف

اس ػ ػػتر25 ،%قط ػ ػػف75/ب ػ ػػولل اس ػ ػػتر )%عم ػ ػػي الترتيػ ػ ػ ،
وترتيػ

تخوـ بت ميؼ اجقمأػة بكػؿ منيمػا ويتحكسػد شكسػيد التيتػانيوـ
ويتماعػػؿ مػػع  O2لتوليػػد م ػواد نأػػطة جػػدائ تكس ػ

TiO2

 ،– 1.5بػػدوف معالجػػة) .ويرجػػع ذلػػؾ الػػل لطبيعػػة تركي ػ

خص ػػاوص ثب ػػاا عالي ػػة وت س ػػف ف ػػل امتص ػػاص الص ػػب ة

الصػػب ة ونػػوع اجليػػاؼ كمػػا يعػػود ذلػػؾ شيضػػا الػػل ت م ػػؿ

مواد المعالجة داخؿ اجلياؼ النسجية.

.(Ava

سابعا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم ال(بات لمعرق

)2010

سادسا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم ال(بات لمضوء

مقموي)

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )23عدـ معنوية كؿ مف

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )25عدـ معنوية كؿ مف تحثير

تحثير نوع الخامة ونوع الصب ة وتحثير المعالجة عمي
الثباا لمضوا

نػوع الصب ة النأػطة ،الطبيعيػة) ،ترتيػ

،Tinosan cell-15 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

اجقمأػػة

الطبيعيػة ،وىػذا مػػا شكدتػو د ارسػة ،)Ahmad2015

نػوع

نوع الخامة والمعالجة عمي الثباا لمعرؽ قمو ) يى بم ا

يى بم ا قيمة ؼ -1.47-2.36

قيمة ؼ  )1.385-2.64عمي التوالي وىي

 )7.771عمي التوالي وىي هير دالة إ صاويائ.

هير دالة

إ صاويائ .بينما معنوية نوع الصب ة عمي الثباا لمعرؽ قمو )
يى

بم ا

قيمة

وىي

ؼ )9.44

دالة

إ صاويائ

جدول  :22الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  Tukeyلممقارنات المتعددة بين المعالجة عم عمق المون
بدوف معالجة ـ= )2.37
 Tinosan cell-15ـ=)2.57
 TiO2 – 1.5ـ= )2.58
 TiO2-1.5/Tinosan cell-15ـ= )2.75

بدون معالجة
مم= )2.15

Tinosan cell-15

مم= )2.25
*7.27

TiO2 – 1.5

مم= )2.28
*7.21
7.71

k/s

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

مم= )2.52
*7.38
*7.18
7.17

جدول  :21تحميل التباين األحادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ،ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم

ال(بات لمضوء

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
2.257
667.
1.777
8.783
12.777

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
1.125
667.
333.
475.

قيمة "ف"
2.366
1.472
771.
R=7.32

مستوي المعنوية
124.
253.
564.
2

جدول  :24المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم ال(بات لمضوء
نوع
الخامة
الصب ة
المعالجة

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة

Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المتوسط
6.38
6.77
5.63
6.17
5.83
5.83
6.77
5.83
6.33

االنحراف المعياري
7.74
7.76
7.52
7.72
7.72
7.75
7.63
7.75
7.82

الترتيا
1
2
3
1
2
4
2
3
1
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شكل  :8متوسطات ال(بات لمضوء لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

جدول  :22تحميل التباين األحادي ف  Nاتجاه ) )N – Way ANOVAلتأ(ير نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة
عم ال(بات لمعرقمقموي)

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

درجات الحرية
2
1
3
17
23

مجموع المربعات
583.
1.742
458.
1.875
3.958

وفػي ضػوا نتػاوج جػدوؿ  )26يتضػن شف ترتيػ

نػوع

متوسط المربعات
292.
1.742
153.
117.

قيمة "ف"
2.644
9.444
1.385
R=7.35

مستوي المعنوية
177.
777.
281.
2

وفي ضوا نتاوج جػدوؿ  )28يتضػن شف ترتيػ

نػوع

الخامة 57قطف57/بػولل اسػتر75 ،قطػف25/بػولل اسػتر،

الخامػ ػ ػػة 25قطػ ػ ػػف75/بػ ػ ػػولل اسػ ػ ػػتر57 ،قطػ ػ ػػف57/بػ ػ ػػولل

نػ ػػوع

نػوع

25قطػ ػػف75/بػ ػػولل اسػ ػػتر) عمػ ػػي الترتي ػ ػ  ،وترتي ػ ػ
الصب ة النأ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة ،الطبيعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) ،ترتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

المعالج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

،TiO2 – 1.5 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

Tinosan

 ،cell-15بػدوف معالجػػة) .ويرجػػع ذلػؾ الػػل لطبيعػػة تركيػ

استر75،قطف25/بولل استر) عمػي الترتيػ  ،وترتيػ
الصب ة النأػطة ،الطبيعيػة) ،ترتيػ

المعالجػة

Tinosan

،Tinosan cell-15 ،TiO2 – 1.5 ،cell-15/ TiO2-1.5
بدوف معالجة).

الصػػب ة ونػػوع اجليػػاؼ كمػػا يعػػود ذلػػؾ شيضػػا الػػل ت م ػػؿ

نتبػػيف مػػف النتػػاوج التػػي يمخصػػيا جػػدوؿ )29شنػػو توجػػد

(امنةا :تةأ(ير عوامةل متغيةرات البحةث عمة ال(بةات لمعةرق

الثبػ ػػاا لمعرؽ نض ػ ػػو قم ػ ػو ) ي ػ ػػى بم ػ ػػا الم ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف

مواد المعالجة داخؿ اجلياؼ النسجية.
منضوح قموي)

يتضػػن مػػف نتػػاوج جػػدوؿ  )27عػػدـ معنويػػة تػػحثير نػػوع

الخامة عمي الثباا لمعرؽ نضػو قمػو ) يػى بم ػا قيمػة
ؼ  )7.447ىػػي هيػػر دالػػة إ صػػاويائ بينمػػا معنويػػة كػػؿ

م ػػف نػ ػػوع الص ػػب ة وتػ ػػحثير المعالجػ ػػة عم ػػي الثبػ ػػاا لمعػ ػػرؽ
نضو قمو ) يى بم ا قيمة ؼ  )5.36 -7.15عمػي

الترتي

وىي دالة إ صاويائ عند مستو .7.75

ىناؾ فروقا دالػة بػيف مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا عمػي
المتوسػ ػػطاا  )7.57وىػ ػػي دال ػ ػػة إ صػ ػػاويا عنػ ػػد مسػ ػػتو
 7.75ب ػ ػػدوف معالج ػ ػػة ،ومعالج ػ ػػة

cell-15

)Tinosan

وبم ػػا المػػروؽ  )7.57وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو

 7.75بػػدوف معالجػػة ،ومعالجػػة  )TiO2 – 1.5وبم ػػا
المػػروؽ  )7.66وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو 7.75
بػدوف معالجػة ،ومعالجػة .)Tinosan cell-15/ TiO2-1.5
ويرج ػػع ذل ػػؾ ال ػػل لطبيع ػػة تركيػ ػ

الص ػػب ة ون ػػوع اجلي ػػاؼ

باالض ػ ػػافة الػػ ػػل ت م ػ ػػؿ م ػ ػ ػواد المعالج ػ ػػة داخػػ ػػؿ اجلي ػ ػػاؼ
النسجية.

جةدول  :21المتوسةطات واالنحرافةات المعياريةةة لكةل مةن نةةوع الخامةة ونةةوع الصةبغة ،والمعالجةة عمة ال(بةات لمعةةرق
مقموي)

المتغيرات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيا
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75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة

نوع الخامة
الصب ة

Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المعالجة

Alex. J. Agric. Sci.

3.75
4.77
3.63
4.77
3.58
3.67
3.67
3.83
4.77

2
1
3
1
2
4
3
2
1

7.46
7.77
7.52
7.77
7.51
7.52
7.52
7.41
7.77

شكل  :9متوسطات ال(بات لمعرق مقموي) لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

جدول  :25تحميل التبةاين األحةادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
ال(بات لمعرقمنضوح قموي)

عم

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
783.
667.
1.577
1.583
3.833

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
742.
667.
577.
793.

قيمة "ف"
447.
7.158
5.368

مستوي المعنوية
647.
716.
779.

2

R= 7.58

جدول  :28المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة ،والمعالجة عم ال(بةات لمعرقمنضةوح
قموي)

نوع الخامة
الصب ة
المعالجة

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة

Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
TiO2-1.5/Tinosan cell-15

المتوسط
3.88
3.88
4.77
4.78
3.75
3.57
4.77
4.77
4.17

االنحراف المعياري
7.35
7.35
7.53
7.29
7.45
7.55
7.77
7.77
7.41

الترتيا
3
2
1
1
2
4
3
2
1

شكل  :60متوسطات ال(بات لمعرق منضوح قموي) لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة
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جدول  :29الفروق بين المتوسةطات باسةتخدام اختبةار  Tukeyلممقارنةات المتعةددة بةين المعالجةة عمة ال(بةات لمعةرق
منضوح قموي)

بدون معالجة
م=)1.20

بدوف معالجة
ـ= )3.57

Tinosan cell-15

TiO2 – 1.5

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

*0.20

*0.20

*0.11

0.00

0.65

مم= )4.00

Tinosan cell-15

ـ= )4.77

مم= )4.00

مم= )4.65

TiO2 – 1.5

0.65

ـ= )4.77

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

ـ= )4.17

تاسعا :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم ال(بات لمعرق
مالحمض )

يتض ػػن م ػػف نتػ ػػاوج ج ػػدوؿ  )37معنويػ ػػة ت ػػحثير نػ ػػوع

الخامػة عمػػي الثبػػاا لمعػػرؽ ال مضػػي) يػػى بم ػػا قيمػػة
ؼ  )3.47ىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو  7.75وعػػدـ
معنوية كؿ مف نػوع الصػب ة وتػحثير المعالجػة عمػي الثبػاا
لمعرؽ ال مض ػ ػ ػ ػػي) ي ػ ػ ػ ػػى بم ػ ػ ػ ػػا قيم ػ ػ ػ ػػة ؼ -1.457

 )7.162عمي الترتي

وىي هير دالة إ صاويائ.

وفػي ضػوا نتػاوج جػدوؿ  )31يتضػن شف ترتيػ

نػوع

الخامة 25قطف75/بػولل اسػتر57 ،قطػف57/بػولل اسػتر،
75قطػ ػػف25/بػ ػػولل اسػ ػػتر) عمػ ػػي الترتي ػ ػ  ،وترتي ػ ػ

نػ ػػوع

الصب ة النأػػطة ،الطبيعيػػة) ،ترتيػ

المعالجػػة

Tinosan

،TiO2 – 1.5 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ،cell-15

بدوف معالجة).

نتب ػػيف م ػػف النت ػػاوج الت ػػي يمخص ػػيا ج ػػدوؿ  )32شن ػػو
توجػػد ىنػػاؾ فروقػػا دالػػة بػػيف نػػوع الخامػػة فػػي تحثيرىػػا عمػػي
الثب ػ ػ ػػاا لمعرؽ ال مض ػ ػ ػػي) ي ػ ػ ػػى بم ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػروؽ ب ػ ػ ػػيف
المتوسػ ػػطاا  )7.62وىػ ػػي دال ػ ػػة إ صػ ػػاويا عنػ ػػد مسػ ػػتو

 7.75لنػ ػ ػػوع الخامػ ػ ػػة 75قطػ ػ ػػف25/بػ ػ ػػولل اسػ ػ ػػتر ،ونػ ػ ػػوع
الخامػػة25قطػػف75/بػػولل اسػػتر .ويرجػػع ذلػػؾ الػػل لطبيعػػة
تركي ػ

الصػػب ة ونػػوع اجليػػاؼ باالضػػافة الػػل ت م ػػؿ مػػواد

المعالجة داخؿ اجلياؼ النسجية.

جدول  :10تحميل التبةاين األحةادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم ال(بات لمعرق مالحمض )

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
1.757
375.
125.
4.375
6.625

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
875.
375.
742.
257.

قيمة "ف"
3.477
1.457
162.
R= 7.34

مستوي المعنوية
757.
244.
921.

2

جةةدول  :16المتوسةةطات واالنحرافةةات المعياريةةة لكةةل مةةن نةةوع الخامةةة ونةةوع الصةةبغة ،والمعالجةةة عمة ال(بةةات لمعةةرق
مالحمض )
نوع
الخامة
الصب ة
المعالجة

136

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة
Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5

المتوسط
3.57
4.77
4.13
4.77
3.75
3.83
4.77
3.83

االنحراف المعياري
7.53
7.53
7.35
7.43
7.62
7.41
7.77
7.98

الترتيا
3
2
1
1
2
4
1
2
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3.83

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

3

7.41

شكل  :66متوسطات ال(بات لمعرقمالحمض ) لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

جدول  :12الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  Tukeyلممقارنات المتعددة بين نوع الخامة عمة ال(بةات لمعةرق
مالحمض )

52قطن22/بولى استر
مم= )1.20

75قطف25/بولل استر
ـ= )3.57
57قطف57/بولل استر
ـ= )4.77
25قطف75/بولل استر
ـ= )4.13

20قطن20/بولى استر
مم= )4.00

22قطن52/بولى استر
مم= )4.61

7.57

*7.62
7.125

عاشرا :تأ(ير عوامل متغيرات البحةث عمة ال(بةات لمعةرق
منضوح الحمض )

يتض ػػن م ػػف نت ػػاوج ج ػػدوؿ  )33ع ػػدـ معنوي ػػة ك ػػؿ م ػػف

ت ػػحثير ن ػػوع الخام ػػة ون ػػوع الص ػػب ة وت ػػحثير المعالج ػػة عم ػػي
الثبػ ػػاا لمعرؽ نضػ ػػو ال مضػ ػػي) يػ ػػى بم ػ ػػا قيمػ ػػة ؼ
 )2.68ىي هير دالة إ صاويا.
وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ  )34يتضػػن شف ترتي ػ

نػػوع

75قطػ ػػف25/بػ ػػولل اسػ ػػتر) عمػ ػػي الترتي ػ ػ  ،وترتي ػ ػ
الصب ة النأػطة ،الطبيعيػة) ،ترتيػ
TiO2-1.5

نػ ػػوع

المعالجػة

Tinosan

cell-

Tinosan

 ،cell-15/بػ ػػدوف معالجػ ػػة،

 .)TiO2 –1.5،15ويرجػع ذلػؾ الػل سػرعة الجمػاؼ جليػاؼ
البػػولل اسػػتر ونتيجػػة النخمػػاض نسػػبة امتصػػاص الرطوبػػة
فػػل أػػعيراتو ،باإلضػػافة الػػل ت م ػػؿ م ػواد المعالجػػة داخػػؿ
اجلياؼ النسجية.

الخامة 25قطف75/بولل استر57 ،قطف57/بولل استر،
جةدول  :11تحميةل التبةاين األحةادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةةونوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم

ال(بات لمعرق منضوح الحمض )

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

مجموع المربعات
757.
375.
1.125
2.375
4.625

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
375.
375.
375.
147.

قيمة "ف"
2.684
2.684
2.684
R =7.48

مستوي المعنوية
797.
127.
779.

2

جةةدول  :14المتوسةةطات واالنحرافةةات المعياريةةة لكةةل مةةن نةةوع الخامةةة ،ونةةوع الصةةبغة والمعالجةةة عمة ال(بةةات لمعةةرق
منضوح الحمض )

نوع الخامة

136

المتغيرات
75قطف25/بولل استر

المتوسط
3.75

االنحراف المعياري
463.

الترتيا
3
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57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة

الصب ة

Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
TiO2-1.5/Tinosan cell-15

المعالجة

3.75
4.13
4.77
3.75
4.77
3.67
3.67
4.17

2
1
1
2
2
4
3
1

463.
354.
426.
452.
777.
516.
516.
478.

شكل  :62متوسطات ال(بات لمعرقمنضوح الحمض ) لكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

حةةةادى عشةةةر :تةةةأ(ير عوامةةةل متغيةةةرات البحةةةث عمةةة مقاومةةةة

البكتريا

serratia spp

يتضػػن مػػف نتػػاوج جػػدوؿ  )35معنويػػة كػػؿ مػػف تػػحثير
نػػوع الخامػػة ونػػوع الصػػب ة وتػػحثير المعالجػػة عمػػي مخاومػػة
البكتريػ ػػا

spp

 serratiaيػ ػػى بم ػ ػػا قيمػ ػػة ؼ -8.56

 )142.62-9.77عمي الترتيػ
مستو .7.75

وىػي دالػة إ صػاويائ عنػد

وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ  )36يتضػػن شف ترتي ػ

الص ػ ػ ػ ػ ػػب ة الطبيعي ػ ػ ػ ػ ػػة ،النأ ػ ػ ػ ػ ػػطة) ،ترتيػ ػ ػ ػ ػ ػ
،TiO2 – 1.5 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المتوسػ ػػطاا  )2.25وىػ ػػي دال ػ ػػة إ صػ ػػاويا عنػ ػػد مسػ ػػتو
 7.75لنػ ػ ػػوع الخامػ ػ ػػة 75قطػ ػ ػػف25/بػ ػ ػػولل اسػ ػ ػػتر ،ونػ ػ ػػوع
الخام ػػة57قط ػػف57/ب ػػولل اس ػػتر وبم ػػا الم ػػروؽ )3.62

وى ػ ػػي دال ػ ػػة إ ص ػ ػػاويا عن ػ ػػد مس ػ ػػتو 7.75لن ػ ػػوع الخام ػ ػػة

75قطػػف25/بػػولل اسػػتر ،ون ػػوع الخامػػة25قطػػف75/بػػولل
اس ػػتر وبم ػػا الم ػػروؽ  )1.37وىػ ػػي دال ػػة إ صػػػاويا عن ػػد

نػػوع

مسػ ػػتو  .7.75لنػ ػػوع الخامػ ػػة 57قطػ ػػف57/بػ ػػولل اسػ ػػتر،

نػ ػػوع

تزداد مخاومة جقمأة لنمو البكتريا بزادة نسبة البولل اسػتر

الخامة 25قطف75/بػولل اسػتر57 ،قطػف57/بػولل اسػتر،

75قطػ ػػف25/بػ ػػولل اسػ ػػتر) عمػ ػػي الترتي ػ ػ  ،وترتي ػ ػ

البكتري ػ ػ ػػا

spp

 serratiaي ػ ػ ػػى بم ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػروؽ ب ػ ػ ػػيف

ون ػػوع الخام ػػة25قط ػػف75/ب ػػولل اس ػػتر .وتمس ػػير ذل ػػؾ ى ػػو

المعالج ػ ػ ػ ػ ػػة

وتخ ػ ػػؿ بزي ػ ػػادة نس ػ ػػبة الخط ػ ػػف ويرج ػ ػػع ذل ػ ػػؾ ال ػ ػػل الخػ ػ ػواص

Tinosan

الطبيعي ػ ػػة لن ػ ػػوع اجلي ػ ػػاؼ وى ػ ػػو م ػ ػػا شكدت ػ ػػو دراسة سػػ ػػيف

 ،cell-15بدوف معالجة).

نتبػيف مػف النتػاوج التػي يمخصػيا جػدوؿ  )37شنػو توجػد

.)2776

ىناؾ فروقا دالة بػيف نػوع الخامػة فػي تحثيرىػا عمػي مخاومػة
جدول  :12تحميل التبةاين األحةادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم مقاومة البكتريا
مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

131

serratia spp

مجموع المربعات
53.583
37.375
1335.792
53.278
1472.958

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
26.792
37.375
445.264
3.137

قيمة "ف"
8.567
9.775
142.261
R= 7.96

2

مستوي المعنوية
773.
776.
777.
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جةدول  :11المتوسةطات واالنحرافةات المعياريةة لكةل مةن نةوع الخامةة ،ونةوع الصةبغة والمعالجةة عمة مقاومةة البكتريةا
serratia spp

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة

نوع الخامة
الصب ة

Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
TiO2-1.5/Tinosan cell-15

المعالجة

المتوسط
17.75
13.77
14.38
11.58
13.83
7.57
13.67
16.17
27.57

الترتيا
3
2
1
2
1
4
3
2
1

االنحراف المعياري
6.88
8.57
9.12
7.76
9.71
7.84
1.51
2.47
4.32

شكل  :61متوسطات مقاومة البكتريا  serratia sppلكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة

جةةدول  :15الفةةروق بةةين المتوسةةطات باسةةتخدام اختبةةار  Tukeyلممقارنةةات المتعةةددة بةةين نةةوع الخامةةة عم ة مقاومةةة
البكتريا

serratia spp

75قطف25/بولل استر
)17.75
57قطف57/بولل استر
ـ= )13.77
25قطف75/بولل استر
)14.38

ـ=

52قطن22/بولى استر
مم= )60.52

*2.25

*3.62
*1.37

ـ=

نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ )38شنو توجد

ىناؾ فروقا دالة بيف مستوياا المعالجة في تحثيرىا عمي
مخاومة البكتريا

20قطن20/بولى استر مم=
)61.00

22قطن52/بولى استر
مم= )64.18

serratia spp

يى بم ا المروؽ بيف

المتوسطاا  )13.16وىي دالة إ صاويا عند مستو

المروؽ  )6.83وىي دالة إ صاويا عند مستو 7.75
معالجة  ،)Tinosan cell-15ومعالجة

Tinosan cell-15/

)TiO2-1.5وبم ا المروؽ بيف المتوسطاا  )4.33وىي
دالة

إ صاويا

عند

مستو

7.75

معالجة

7.75بدوف معالجة ،ومعالجة  )Tinosan cell-15وبم ا

 ،)TiO2 – 1.5ومعالجة .)Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المروؽ  )15.66وىي دالة إ صاويا عند مستو 7.75

لذا نجد اف المعالجة بالتينوساؿ سؿ وجسيماا شكسيد

 )27.77وىي دالة إ صاويا عند مستو 7.75بدوف

اجقمأة لنوعل البكتريا م ؿ الدراسة  .)Gupta 2008كما

معالجة ،ومعالجة  )Tinosan cell-15/ TiO2-1.5وبم ا

يرجع ذلؾ شيضا الل اف الصب ة الطبيعية المستخمصة

بدوف معالجة ،ومعالجة  )TiO2 –1.5وبم ا المروؽ
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مف قأور البرتخاؿ تتميز بخصاوص مضادة لمميكروباا،
وىو ما شكدتو نتاوج دراسة

Saminthane

.)2013

.7.75

وفي ضوا نتاوج جدوؿ  )47يتضن شف ترتي

(انى عشر :تأ(ير عوامل متغيرات البحث عم
البكتريا

 )174.36عمي الترتي

وىي دالة إ صاويائ عند مستو

مقاومة

Bacillus spp

يتضن مف نتاوج جدوؿ  )39معنوية كؿ مف تحثير نوع
الخامة ونوع الصب ة وتحثير المعالجة عمي مخاومة البكتريا

 Bacillus sppيى بم ا قيمة ؼ -15.97 -7.386

نوع

الخامة 25قطف75/بولل استر57 ،قطف57/بولل استر،
75قطف25/بولل استر) عمي الترتي  ،وترتي
المعالجة

الصب ة الطبيعية ،النأطة) ،ترتي

نوع

Tinosan

،Tinosan cell-15 ،TiO2 – 1.5 ،cell-15/ TiO2-1.5
بدوف معالجة).

جدول  :18الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  Tukeyلممقارنات المتعددة بين المعالجةة عمة مقاومةة البكتريةا
serratia spp

بدوف معالجة
ـ= )7.57

بدون معالجة
مم=)0.20

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

Tinosan cell-15

TiO2 – 1.5

مم= )61.65

مم=)20.20

**13.16

*15.66

*27.77

2.57

*6.83

مم= )61.15

Tinosan cell-15

ـ= )13.67

TiO2 – 1.5

*4.33

ـ= )16.17

/Tinosan cell-15

TiO2-1.5

ـ= )27.57

جدول  :19تحميل التبةاين األحةادي فة  Nاتجةاه ) )N – Way ANOVAلتةأ(ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة
عم مقاومة البكتريا

مصدر التباين
نوع الخامة
نوع الصب ة
المعالجة
الخطح
المجموع

Bacillus spp

مجموع المربعات
52.757
57.742
1118.125
67.778
1288.625

درجات الحرية
2
1
3
17
23

متوسط المربعات
26.375
57.742
372.778
3.571

قيمة "ف"
7.386
15.973
174.369
R=7.95

مستوي المعنوية
775.
771.
777.

2

جدول  :40المتوسةطات واالنحرافةات المعياريةة لكةل مةن نةوع الخامةة ،ونةوع الصةبغة ،والمعالجةة عمة مقاومةة البكتريةا
Bacillus spp

نوع
الخامة
الصب ة
المعالجة

141

المتغيرات
75قطف25/بولل استر
57قطف57/بولل استر
25قطف75/بولل استر
نأطة
طبيعية
بدوف معالجة
Tinosan cell-15
TiO2 – 1.5
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيا

15.38
17.00
19.00
15.58
18.67
6.17
17.50
20.17
24.67

5.95
7.56
9.17
6.75
8.15
1.47
1.76
2.93
4.50

3
2
1
2
1
4
3
2
1
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شكل :64متوسطات مقاومة البكتريا Bacillus sppلكل من نوع الخامة ،ونوع الصبغة ،والمعالجة
نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جدوؿ  )41شنو
توجد ىناؾ فروقا دالة بيف نوع الخامة في تحثيرىا عمي
مخاومة البكتريا

المػ ػ ػػروؽ  )18.57وىػ ػ ػػي دالػ ػ ػػة إ صػ ػ ػػاويا عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتو
7.75بػدوف معالجػة ،ومعالجػة

Tinosan cell-15/ TiO2-

يى بم ا المروؽ بيف

 )1.5وبم ػػا المػػروؽ  )7.16وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد

المتوسطاا  )1.622.25وىي دالة إ صاويا عند

مسػ ػػتو  7.75معالجػ ػػة

 )Tinosanومعالجػ ػػة

الخامة57قطف57/بولل استر وبم ا المروؽ )3.62

وىي دالة إ صاويا عند مسػتو  7.75معالجػة

Bacillus spp

مستو 7.75لنوع الخامة 75قطف25/بولل استر ،ونوع
وىي دالة إ صاويا عند مستو

cell-15

 )Tinosan cell-15/ TiO2-1.5وبم ػا المػروؽ )4.57
– TiO2

 7.75لنوع الخامة

 ،،)1.5ومعالجػة  .)Tinosan cell-15/ TiO2-1.5ويرجػع

75قطف25/بولل استر ،ونوع الخامة 25قطف75/بولل

ذلػ ػػؾ ايضػ ػػا الػ ػػل تػ ػػاثي ار مػ ػػادة التينوسػ ػػاؿ سػ ػػؿ والمركبػ ػػاا

مستو  7.75لنوع الخامة 57قطف57/بولل استر ،ونوع

العطريػػة لراو تيػػا الخاصػػة والتػػل شكسػػبا اجقمأػػة مخاومػػة

الخامة25قطف75/بولل استر .وقد يرجع ذلؾ الل ويتـ

ض ػػد البكتري ػػا .وتتم ػػؽ تم ػػؾ النتيج ػػة م ػػع م ػػا توص ػػما الي ػػو

تجميؼ شقمأة البولل استر بسرعة عالية وسيولة جف

دراسة .)Saminthane 2013

استر .وبم ا المروؽ  )2.77وىي دالة إ صاويا عند

الموجػ ػػودة بمسػ ػػتخمص صػ ػػب ة قأػ ػػر البرتخػ ػػاؿ كالمركبػ ػػاا

الرطوبة شو الماا موجود مباأرة عمل السطن وليس فل

وتـ دراسة معدؿ نمو البكتريا عمل سطن الخماش

نتبيف مف النتاوج التي يمخصيا جػدوؿ  )42شنػو توجػد

لمال ظة ظيور النمو البكتيرو عمي اجقمأة المعالجة

ىناؾ فروقا دالة بػيف مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا عمػي

وال ير معالجة ت ا الب ى وتسجيؿ النتاوج .والأكؿ

مخاومػػة البكتريػػا  Bacillus sppيػػى بم ػػا المػػروؽ بػػيف

لعيناا اجقمأة تظير معدؿ نمو

داخؿ اجلياؼ.

المتوسػػطاا  )11.33وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو

 7.75بػ ػ ػػدوف معالجػ ػ ػػة ،ومعالجػ ػ ػػة

cell-15

)Tinosan

يى تـ الم ص بالتصوير بالميكروسكو

 )15بعض نماذ

الضووي

البكتريا عمل سطن اجقمأة ت ا الدراسة .وشظيرا
العيناا المعالجة بالتينوساؿ سؿ وثانل شكسيد التيتانيوـ

وبم ا المػروؽ  )14.77وىػي دالػة إ صػاويا عنػد مسػتو

النانومترية اقؿ معدؿ لنمو البكتريا عمل العكس ومف

 7.75بػػدوف معالجػػة ،ومعالجػػة  )TiO2 – 1.5وبم ػػا

العيناا ال ير معالجة.

جةةدول  :46الفةةروق بةةين المتوسةةطات باسةةتخدام اختبةةار  Tukeyلممقارنةةات المتعةةددة بةةين نةةوع الخامةةة عم ة مقاومةةة
البكتريا

Bacillus spp

75قطف25/بولل استر
ـ= )15.38
57قطف57/بولل استر
ـ= )17.77
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52قطن22/بولى استر
مم= )62.18

20قطن20/بولى استر
مم= )65.00

22قطن52/بولى استر
مم= )69.00

*6.12

*1.12
*2.00
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25قطف75/بولل استر
ـ= )19.77

جدول  :42الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  Tukeyلممقارنات المتعددة بين المعالجةة عمة مقاومةة البكتريةا
Bacillus spp

بدون معالجة
مم=)1.65

بدوف معالجة
ـ= )6.17

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

Tinosan cell-15

مم= )20.65

TiO2 – 1.5

مم= )24.15

*66.11

*64.00

*68.20

2.11

*5.61

مم= )65.20

Tinosan cell-15

مم= )65.20

TiO2 – 1.5

*4.20

ـ= )27.17

TiO2-1.5/Tinosan cell-15

ـ= )24.67

هير معالجة

معالجة

معالجة

هير معالجة

هير معالجة

معالجة

معالجة

هير معالجة

شكل  :62صور لسطح بعض عينات األقمشة تحت البحث وتظير معدل نمو البكتريا
م"بيضاء المون" " ،Bacillus sppحمراء

ومف خالؿ الأكؿ  )15يتضن شف وجود

تكاثر

مخاومة لمبكتريا يى شف قطر المنطخة الخالية مف النأاط

مفTiO2-1.5 Mml/ Tinosancell-15%

/

كثيؼ لمبكتريا عمي اجقمأة ال ير معالجة بينما اجقمأة
المعالجة بكؿ

المون"(serratia spp

البكتير ساو صمر ونال ظ شيضا شف معالجة اجقمأة

بتركيزاا عالية مف مادة%15

Tinosan cell

فخد شعطا مخاومة واض ة لمبكتريا وكانا اكثر وضو

1.5مممل  TiO2سنا مف مخاومتيا لمبكتريا ،وشف ىذا

وتاثير مع بكتريا  .Bacillus sppونال ظ مف الت ميؿ

الت سف يزداد فل وجود  Tinosan callوبزيادة

اإل صاوي شنو في

الة عدـ معالجة بعض اجقمأة

ت ا الب ى بمادة  Tinosan cellشو  TiO2لـ تظير ش
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شكل  :61أقل العينات رقم م )4خامة م52قطن22/بولى استر) ،صبغة طبيعية قبل المعالجة وبدون تركيزممساحة م(الية  ،105.22معامل
الجودة)20.12

شكل  :65أفضل العينات رقم م )24خامة م22قطن52/بولى استر) ،صبغة طبيعية بعد المعالجة وبتركيةزTinosan cell-15/TiO2-1.5ممسةاحة
م(الية  ،919.25معامل الجودة)80.55

143
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الخالصة

يتضح من المعالجات اإلحصائية السابقة:

 شف اخ ػػتالؼ ن ػػوع الخام ػػاا المس ػػتخدمة م ػػؿ الد ارس ػػةت ػػؤثر عم ػػل درج ػػة النعوم ػػة ،درج ػػة إ ازل ػػة االتس ػػا ،
معام ػ ػػؿ االنس ػ ػػداؿ ،عم ػ ػػؽ الم ػ ػػوف وثبات ػ ػػو ،مخاوم ػ ػػة
البكتريػػا) ويتضػػن ذلػػؾ فػػل اجقمأػػة المخموطػػة 25
قط ػػف75 /ب ػػولل اس ػػتر ي ػػى خخ ػػا نت ػػاوج شفض ػػؿ
بالنسػ ػػبة لمخ ػ ػواص المخاسػ ػػة مػ ػػف شقمأػ ػػة  75قطػ ػػف/

144

25بػػولل اسػػتر 57 ،قطػػف57 /بػػولل اسػػتر .وبػػذلؾ
يت خؽ المرض اجوؿ لمدراسة.
 شف صػػباهة اجقمأػػة م ػػؿ الد ارسػػة بالصػػب ة الطبيعيػػةسنا مف بعػض خػواص اجقمأػة وخاصػة مخاومػة

البكتريػػا .والثبػػاا لمعػػرؽ وقممػػا مػػف خػواص النعومػػة
 ،بينمػ ػػا صػ ػػباهة اجقمأػ ػػة م ػ ػػؿ الد ارسػ ػػة بالصػ ػػب ة
النأ ػػطة س ػػنا م ػػف بع ػػض الخػ ػواص مث ػػؿ عم ػػؽ

Alex. J. Agric. Sci.
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المػ ػػوف – الثبػ ػػاا لمضػ ػػوا) .وبػ ػػذلؾ يت خػ ػػؽ المػ ػػرض

والض ػػوا) بينم ػػا شث ػػرا ايج ػػابي عم ػػل درج ػػة النعوم ػػة

الثانل لمدراسة.

ومعامؿ االنسداؿ.

 -شف معالجػ ػػة اجقمأػ ػػة م ػ ػػؿ الد ارسػ ػػة بالتينوسػ ػػاؿ سػ ػػؿ

التوصيات

ي سػػف مػػف بعػػض خػواص اجقمأػػة وخاصػػة مخاومػػة

-اسػتخداـ تكنولوجيػػا النػػانو والتوسػػع فػػل عمػػؿ مواصػػماا

 -شف معالجػ ػػة اجقمأػ ػػة م ػ ػػؿ الد ارسػ ػػة بجسػ ػػيماا ثػ ػػانل

 -زيػػادة الػػوعي البيوػػي السػػتخداـ اجصػػباغ الطبيعيػػة عمػػل

البكتريا.
شكس ػ ػػيد التيت ػ ػػانيوـ النانومتري ػ ػػة ت س ػ ػػف م ػ ػػف بع ػ ػػض

خواص اجقمأة وخاصة درجة إزالة االتسا .

 شف معالجػػة اجقمأػػة م ػػؿ الد ارسػػة بكػػؿ مػػف التينوسػػاؿس ػػؿ وجس ػػيماا ث ػػانل شكس ػػيد التيت ػػانيوـ النانومتريػ ػة
ي سػػف مػػف بعػػض خػواص اجقمأػػة مثؿ درجػػة ا ازلػػة

اإلتس ػػا – مخاوم ػػة التجع ػػد – ثب ػػاا الص ػػب ة لم ػػوف
والضوا – مخاومة البكتريا).
 شف معالجػػة اجقمأػػة م ػػؿ الد ارسػػة بكػػؿ مػػف التينوسػػاؿس ػػؿ وجس ػػيماا ث ػػانل شكس ػػيد التيت ػػانيوـ النانومتري ػػة
تخمؿ مف بعض خػواص اجقمأػة مثؿ درجػة النعومػة

– معامػػؿ االنسػػداؿ) .ويرجػػع ذلػػؾ نتيجػػة المعالجػػة
ي ػ ػ ػػى تمتم ػ ػ ػػلا المسػ ػ ػ ػػافاا ب ػ ػ ػػيف شلي ػ ػ ػػاؼ النسػ ػ ػ ػػيج
بجس ػػيماا ث ػػانل شكس ػػيد التيت ػػانيوـ النانومتري ػػة مم ػػا
يخمػػؿ مػػف درجػػة النعومػػة ومعامػػؿ االنسػػداؿ .وبػػذلؾ

يت خؽ المرض الثالى لمدراسة.

 ت ػػـ إنت ػػا شقمأ ػػة تص ػػمن لالس ػػتخداـ كحقمأ ػػة جربط ػػةالعنؽ ت خؽ الخواص المرهوبػة فػل ضػوا تكنولوجيػا
النانو.

 شف اجقمأ ػػة المخموط ػػة ت ػػا الد ارس ػػة 25قط ػػف75 /بػػولل اسػػتر والمصػػبوهة بصػػب ة طبيعيػػة والمعالجػػة
بك ػػؿ م ػػف  (Tinosan cell-15/ TiO2-1.5شعط ػػا
درجػة شعمػل إل ازلػة االتسػا ومخاومػة عاليػة لمبكتريػا
ومخاومػػة لمكرمأػػة وثبػػاا لمػػوف والضػػوا بينمػػا شثػػرا

سمبيا عمل درجة النعومة ومعامؿ االنسداؿ.

 شف اجقمأػػة المخموط ػػة ت ػػا الد ارس ػػة 75قط ػػف 25 /بػ ػػولل اسػ ػػتر والمصػ ػػبوهة بصػ ػػب ة طبيعيػ ػػة وبػ ػػدوف
معالجػة شعطػا درجػة اقػؿ إل ازلػة االتسػا ومخاومػة
عاليػ ػ ػػة لمبكتريػ ػ ػػا ومخاومػ ػ ػػة لمكرمأػ ػ ػػة وثبػ ػ ػػاا لمػ ػ ػػوف

قياسية تتناس

مع شقمأة شربطة العنؽ الص ية.

المنسوجاا والمالبس.
إمكانيػػة اسػػتخداـ اجصػػباغ الطبيعيػػة لصػػباهة وطباعػػةالمنسوجاا ت خؽ الجوان

الص ية والبيوية.

بػػذؿ العديػػد مػػف الد ارسػػاا فػػل تصػػميـ اوانتػػا اجقمأػػةوالمالبس الذكية.
المراجع

ا م ػػد ،طػ ػػارؽ  :)2062االيجابيػ ػػة والسػ ػػمبية ف ػػل بعػ ػػض
شسػ ػػالي

التعاأػ ػػؽ ال مزوني ػ ػػة واالسػ ػػتمادة منيػ ػػا فػ ػػل

ال صوؿ عمػل تػحثيراا مبتكػرة جقمأػة شربطػة العنػؽ
الجاك ػ ػ ػ ػػارد – الم ػ ػ ػ ػػؤتمر ال ػ ػ ػ ػػدولي اجوؿ – العرب ػ ػ ػ ػػي
الخامس عأر لالقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلػي
وقضايا الأبا ) – 28 ،25مارس.
بس ػ ػػيونل ،شم ػ ػػؿ  :)2066إمكاني ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ الص ػ ػػب اا
الطبيعيػػة لت سػػيف كمػػااة اجداا لألقمأػػة الطبيػػة -

مجمػ ػػة كميػ ػػة االقتصػ ػػاد المنزلػ ػػي جامعػ ػػة المنوفيػ ػػة –
مجمد 22عدد  1يناير.

بيػػيج ،عواطػػؼ -جمعػػة ،ر ػػا

 :)2061د ارسػػة تػػحثير

خم ػػط الص ػػب اا الطبيعي ػػة وال ص ػػوؿ عم ػػل درج ػػاا
لوني ػػة مختمم ػػة لألقمأ ػػة المص ػػبوهة الص ػػديخة لمبيو ػػة

مجم ػ ػػة عم ػ ػػوـ وفن ػ ػػوف– د ارس ػ ػػاا وب ػ ػػوى -جامع ػ ػػة
مواف  -مجمد  – 22عدد  -1يوليو.
جمػ ػػاؿ الػ ػػديف ،عػ ػػادؿ  :)2000ظػ ػػاىرة تمػ ػػوى المالبػ ػػس
والتجييػزاا المضػػادة لالتسػػاخاا – مجمػة االقتصػػاد
المنزل ػ ػػي جامع ػ ػػة المنوفي ػ ػػة – مجم ػ ػػد  -60ع ػ ػػدد1

يوليو.

جمع ػ ػ ػ ػػة ،ر ػ ػ ػ ػػا

 :)2066ت ػ ػ ػ ػػحثير معالج ػ ػ ػ ػػة اجقمأ ػ ػ ػ ػػة

الس ػ ػ ػػميموزية باس ػ ػ ػػتخداـ شأ ػ ػ ػػعة الميكرووي ػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػػل

الخ ػ ػ ػ ػواص الوظيميػ ػ ػ ػػة جقمأػ ػ ػ ػػة المالبػ ػ ػ ػػس الجػ ػ ػ ػػاىزة
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وت سػيف قابميتيػػا لمصػباهة – رسػػالة دكتػوراة – كميػػة

م ػ ػػف اجقمأ ػ ػػة المنس ػ ػػوجة ف ػ ػػل ض ػ ػػوا

التربية النوعية – جامعة طنطا.

التكنولوجي ػ ػ ػػة  -المجم ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػوـ وفن ػ ػ ػػوف –

سػ ػ ػػمير ،سػ ػ ػػوزافم :)2060تكنولوجيػ ػ ػػا إنتػ ػ ػػا واسػ ػ ػػتخداـ
المالب ػػس الذكي ػػة ذاا الخيم ػػة المض ػػافة ف ػػل مص ػػانع

المالبػ ػ ػػس الجػ ػ ػػاىزة – رسػ ػ ػػالة ماجسػ ػ ػػتير -جامع ػ ػ ػػة
مواف.

دراساا وب وى – جامعة مواف-

المت يػ ػ ػراا

أكتوبر.

عبػ ػ ػػد ا  ،منػ ػ ػػي  :)2005تػ ػ ػػحثير اخػ ػ ػػتالؼ زوايػ ػ ػػا ميػ ػ ػػؿ
وامت ػػداداا ن ػػوع الخام ػػةاؿ57قط ػػف57/ب ػػولل اس ػػتر
وبع ػػض مت ي ػ ػراا التركي ػ ػ

البنػ ػػاوي عمػ ػػي الخ ػ ػواص

سػ ػ ػ ػػمير ،صػ ػ ػ ػػافيناز -مصػ ػ ػ ػػطمي ،ىبػ ػ ػ ػػا ا م:)2062

الوظيميػػة جربطػػة العنػػؽ الرجػػالي -رسػػالة ماجسػػتير

جمالي ػ ػ ػػاا مالب ػ ػ ػػس الس ػ ػ ػػيداا – الم ػ ػ ػػؤتمر ال ػ ػ ػػدولي

م مد ،شمؿ -إب ارھيـ ،عبير  :)2062تحثير الخيط الممرد

االقتصػ ػ ػػاد المنزلػ ػ ػػي وقضػ ػ ػػايا الأػ ػ ػػبا ) –28،25

مجمة التصميـ الدولية ،مجمد  ،1عدد  4يوليو.

إمكانيػػة االسػػتمادة مػػف شربطػػة العنػػؽ الرجػػالي إلث ػراا

اجوؿ– العربػػػي الخػ ػػامس عأ ػػر لالقتصػ ػػاد المنزلػ ػػي
مارس.

كمية االقتصاد المنزلي– جامعة المنوفية.

والمطبػؽ فػل اجقمأػة الخطنيػة عمػل إ ازلػة االتسػا ،

عبد العزيز ،اليػاـ  :)2062تػاثير معالجػة اجقمأػة ال يػر
منسػوجة المسػتخدمة فػي اجهػراض الطبيػة بالخسػط
الينػدو ضػد التمػوى بالبكتريػػا والمطريػػاا ،مجمػػة

الخ ػػط العربي الك ػػوفي) ف ػػي إثػ ػراا تصػػميماا شربط ػػة

التصميـ الدولية ،مجمد  .2عدد .6

العنػػؽ الرجػػالي باسػػتخداـ تخنيػػاا ال اس ػ

عبػػد الػػر مف ،رأػػا  :)2064تكنولوجيػػا النػػانو اوانتػػا
مالبػػس وقاويػػة لػػبعض الموػػاا المعرضػػة لخطػػر

اجأعة فوؽ البنمسجية ،مجمة التصميـ الدولية ،مجمد
.4

عػ ػ ػ ػ ػ ػػدد  .4عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد المطيػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،سوسػ ػ ػ ػ ػ ػػف

ونخػػروف  :)2062إكسػػا

شقمأػػة المسػػكوز مخاومػػة

داومػػة لمبكتيريػػا ومخاومػػة لم سػػيؿ المتكػػرر باسػػتخداـ

شكسػػيد الزنػػؾ النػػانومترو ال جػػـ وبعػػض البػػوليمراا
اجربطػة  -المجمػة المصػرية لمعمػوـ التطبيخيػة المركػز
الخومل لمب وى  -العدد – 4المجمد .25

عبػػد المطيػػؼ ،سوسػػف ونخػػروف  :)2066إكسػػا

شقمأػػة

المسػػكوز خاصػػية التنظيػػؼ الػػذاتي باسػػتخداـ شكسػػيد

التيتػ ػػانيوـ

النػ ػػانومترو ال جػ ػػـ ت ػ ػا تػ ػػحثير شأػ ػػعة

الأػػمس-المجمػػة المص ػرية لمعمػػوـ التطبيخيػػة المركػػز
الخ ػ ػػومل لمب ػ ػػوى  -الع ػ ػػدد – 4المجم ػ ػػد  25لس ػ ػػنة
.2066

عب ػػد المطي ػػؼ ،سوس ػػف  :)2001وض ػػع مواص ػػمة شداا
قياسية مصػرية جربطػة العنػؽ الكرافتػاا) المصػنعة
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فاضػػؿ ،إييػػا  -بسػػيوني ،شمػػؿ  :)2002االسػػتمادة مػػف
اآللػػي –

المؤتمر المصػر التاسػع بعنػواف االقتصػاد المنزلػي

وقضايا العصر) 20-69،سبتمبر.
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Production of Smart Neck Tie Fabrics using Nano Technology
Awatif Bahig M. Ibrahim1, Gehan M. Abdel-Hamid2
Clothing and Textiles, Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, ZagazigUniversity
2
Clothing and Textiles, Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, Mansoura University
1

ABSTRACT
Neck Ties fabrics needs of high-performance technologies in terms of materials، colors، fabric
construction and new special finishing. Where these fabrics to fashion innovations are considered.
Complementary to the dress، whether for men or women and children، which requires continuously developed
in order to match her function performance as well as to attract consumers. This research focuses on the use of
basic requirements and prosperities for neck tie fabrics and recognition of the most problems for cloth users.
as possibility of improving performance properties، anti bacteria، self-cleaning. when producing and treatment
fabrics under research. The researchers produced three blended fabrics and textile dyeing extract of orange
peel and other active dye. The researchers have produced fabrics " Cotton / Polyester " in different blends and
dyeing by extract of orange peel and other active dye. Then fabrics treated by "Titanium Dioxide
nanoparticles1.5mml، Tinosan.cel-15g، Titanium Dioxide nano particles 1.5mml / Tinosan.cel.15%"
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evaluating fabrics properties by measuring many properties (Softness، crease recovery، draping، depth of
colour، light fastness، stability of sweat، anti-Bacterial) "treated -untreated fabrics" to determine the quality of
the production of these fabrics standards and the efficiency of the use of such as the fabrics for Neck Ties
treatment provide comfort، protection and safety. Results showed that treatment of dyed fabrics and natural
dyes with a mixture of Tinosancell-15% / Mml TiO2- 1.5، Cotton 25/ Polyester 75% fabrics is the best
samples for most of the properties as anti bacteria، self-cleaning. While the lowest is un treatment Cotton 75 /
Polyester 25 % fabrics dyed natural dye. The results showed improvement in most of the properties measured
as ant bactericidal، self-cleaning and safety in treated fabrics.
Key words: Production – Neck Tie – Smart- NanoTechnology- Dyeing- Orange Peel.
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