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تحسين الخواص األدائية ألقمشة الشاش باستخدام صمغ العسل
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1تخصص كيمياء وتكنولوجيا المنسوجات– المركز القومي للبحوث
2تخصص المالبس والنسيج– كلية التربية النوعية -جامعة الزقازيق
تاريخ القبول2016/6/30:

تاريخ التسليم2016/4/3 :

الملخص
انتشرت صناعة الغزل والنسيج في العديد من المجناتت وزادت منخخ ار فني المجنال الطبني وتعتبنر األقمشنة المسنتخدمة فني المجنال الطبني من
أكثر مصادر العدوي لذلك يجب أ تعالج هذه األقمشة لتقاوم البكتريا أو تمنع أوتقلل العندوي لنذلك هند
مدي تأثير معالجة أقمشنة الشنا

البحنث إلني اجنراء د ارسنة تجريبينة لبينا

المسنتخدم فني المجنال الطبني وتجهيزهنا لمقاومنة البكترينا باسنتخدام منواد طبيعين أمنن بيئينا وقند تنم انتنا ننوعي

م أقمشة الشا (خفي  -سميك) ثم معالجة هذه األقمشة بتركيزات مختلفنة ( 5.2 -2 -2.2جنم/لتنر) من مناد ( propolisصنم العسنل) عنند
درجات تحميص مختلفة (121-141م )°لمد دقيقتي

اتختبنارات المعملين علني اتقمشنة المنتجنة تحنت البحنث قبنل

وبعد ذلنك تنم اجنراء بعن

وبعد المعالجة لتحديد خواصها المختلفة وعالقة هذه الخواص بعوامل الدراسة وهذه اتختبارات هي (وز المتنر المربنع -امتصناص المناء -اختبنار
الخشننونة– مقاومننة نمننو البكتريننا) وتننم اجنراء الماسن اتلكتروننني لمعرفننة منناتم علن سننط القمننا
شننا

معظننم الخ نواص المقاس ن وخاص ن مقاومننة البكتريننا وكانننت أفضننل العينننات هنني م ن قمننا
121م °بمساحة مثالية( )% 12.21بالنسب لجميع الخواص المقاس بينما كانت أقمشة الشا

من معالجننة .أظهننرت النتننائج تحسن ملحننوظ فنني
سننميك بتركيننز  5.2جننم /لتننر ودرجننة تحمننيص
الخفي

بندو معالجنة أقنل العيننات بالنسنبة لجمينع

الخواص المقاس بمساحة مثالية (.)%41.12

كلمات دليلية :أقمشة الشاش -صمغ العسل -صديق البيئة -ضد الميكروبات0

األلين ننا

المقدمة

اتجهت الصناعات الطبية إلي مجال يكو في التعقنيم
أم ار ملحا وم المهم جعل هذه المنسوجات المستخدم في
الص ننناعات الطبي ننة خالي ننة من ن الميكروب ننات وق نند ش ننهدت
صننناعة هننذه األقمشننة الطبيننة تطننو ار كبي ن ار إت انهننا تواج ن
بع ن

المشننكالت عننند اسننتخدام المرضنني واألطبنناء لهننذه

األقمشة ومنها نمو البكتيريا عليها.

وتعتبننر األقمشننة المسننتخدمة فنني األغن ار

الطبيننة من

أه ننم وأكب ننر مص ننادر الع نندوي ل ننذلك يج ننب أ تع ننالج ه ننذه
األقمشن ننة لتقن نناوم البكترين ننا وبالتن ننالي تمنن ننع أو تقلن ننل العن نندوي
(.)Park et al 2009
ويعد التجهيز ضد البكتيريا من الد ارسنات الملحنة التني
تبحننث ع ن تقنندير منندي التل ن

الننذي تسننبب هننذه الكائنننات

الدقيقننة للمنننتج النس ننجي وكيفي ن العناي ن به ننا والعمننل عل نني
حمايته ننا من ن ت ننأثير ه ننذه الكائن ننات الت نني تقل ننل من ن متانن ن

النسن ننجية باتضن نناف إلن نني تأثيرهن ننا المباشن ننر علن نني

صننحة اتنسننا ومننا تسننبب ل ن م ن أم ن ار

(أميننر محمنند

.)2112

ويع ننر ص ننم العس ننل ( )Propolisبأنن ن ه ننو الم نناد الت نني
يستخدمها النحل لسند فتحنات الخلينة لتجننب تينارات الهنواء
الخارجيننة ) )Fokt et al., 2010ومننا لن م ن تننأثير مقنناوم
للبكتيريا كماد خام طبيعية ).(Moreira et al.,.2008
مشكلة البحث

تتحدد مشكلة البحث في اتجابة علي التساختت
التالية-:

 هل توجد فروق ذات دتلة احصائية بيالشا

المستخدم والغر

سمك

الوظيفي لتلك األقمشة.

 هل توجد فروق ذات دتلة احصائية بي تركيز مادالمعالجة والغر

البحث.

الوظيفي لألقمشة المنتجة تحت
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 هل توجد فروق ذات دتلة احصائية بيالتحميص المستخدم والغر
المنتجة تحت البحث.

درجة

الوظيفي لألقمشة

مصطلحات البحث:

الشاش الطبي :medical gauze

يقصند بن المنناد التنني يمكن أ تنقننع بهنند

هدف البحث:

 -تحسن ن ن نني اآلداء الن ن ن ننوظيفي ألقمشن ن ن ننة الشن ن ن ننا

الطبين ن ن ننة

بتجهيزها ومعالجتها ضند البكتيرينا باسنتخدام منواد آمنن
بيئيا للحد م التلوث البيئي.
 الوصول إلي أفضنل تركينز يقلنل أو يمننع نمنو وانتشنارالبكتريا.

التعقننيم أو

األس ن ار فنني التئننام الجننرو واألغشننية والم نواد الهالمي نة
) (Health and Energy 2015وق نند ذك ننرت المواص ننفة
القياسية المصرية  2112أ الشا
القما

الطبي هو نسيج من

يوضع علي الجر ليعزز التئام ويمنع زيناد تلفن

وتص ن ننمم األربط ن ننة الطبين ن ن لتبق ن نني عل ن نني اتص ن ننال مباش ن ننر
بالجر .

 -الوصننول إلنني أفضننل درجننة تحمننيص لألقمشننة المنتجننة

صمغ العسل :Propolis

 -اتستفاده م التجهيز اآلم بيئيا يثبط نمو البكتيريا.

اتزهنننار) ويسن ننتخدم لسن نند الثقن ننوب بالخلي ننة وحمايتهن ننا م ن ن

تمنع أو تقلل نمو البكتريا.
أهمية البحث:
 إجن نراء بعن نبغننر

التجهين نزات عل نني أقمش ننة الش ننا

حمايننة المسننتهلك ووقايتن من بعن

أثننناء احتكنناك هننذه األقمش ننة بجل نند المننري

الطبي ننة
األمن ار

باس ننتخدام

خامات طبيعية.

 الح نند من ن التل ننوث والوصننول إل نني أفض ننل آداء وظيف ننيلألقمشة المنتجة.

فروض البحث:
 -اخننتال

سننمك الشننا

الشا
 -اخننتال

يننخثر علنني مقاومت ن للبكتيريننا قبننل

تركي ن ننز م ن نناد التجهي ن ننز ي ن ننخثر عل ن نني مقاوم ن ننة

للبكتيريا قبل وبعد المعالجة.

درجننة التحمننيص يننخثر علنني مقاوم ن اتقمشننة

تحت البحث للبكتيريا.
حدود البحث:
حددددددود زمنيدددددة :اسن ننتغرق تجهين ننز وعمن ننل البكترين ننا اسن ننبو
والدراسة منذ أواخر شهر ديسمبر .2112

حدددددود مكانيددددة :ش ننركة المحل ننة للغ ننزل والنس ننيج– المرك ننز
القومي للبحوث.

منهج البحث:

المنهج التجريب التطبيق التحليل .
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العوام ن ن ننل الخارجي ن ن ننة ويتك ن ن ننو من ن ن ن (%11 resin %21

شن ننمع  %11زين ننوت عطرين ننة  %2حبن ننوب اللقن ننا

%2

مركبات أخري).
تجهيز األقمشة لمقاومة الميكروبات:

ترجع أهمية تجهيز األقمشنة لمقاومنة الميكروبنات للحند

م ن الرائحننة الكريهننة والبقننع التنني تسننبب هننذه الميكروبننات
عل نني الخام ننات النس ننجية ال ننتحكم ف نني تهت ننك المنس ننوجات

وبعد المعالجة.

 -اخ ن ننتال

هو ماد تجمعها النحلة م النباتنات المختلفنة (رحينق

وخاص المصننوعة من األلينا
انتشار األم ار

الطبيعينة والسنيطر علني

والحد م انتشار

العدوي .(Margret and

)Kavitha 2014

متغيرات البحث:

ن ننوعي من ن أقمش ننة الش ننا

المس ننتخدم ف نني اتغن ن ار

الطبي ن ننة (خفين ن ن  -ثقي ن ننل) بتركين ن نزات مختلف ن ننة من ن ن م ن نناد
التجهين ن ن ننز صن ن ن ننم العسن ن ن ننل ))5.2 -2 -2.2( (Propolis

جم/لتر درجتي حرار للتحميص (°)121 -141م.
الدراسات السابقة والدراسة النظرية

درس ) )Sharaf et al., 2013اسنتخدام  propolisكمناد

طبيعيننة ذات نشنناط مقنناوم للبكتريننا علنني اتقمشننة القطنيننة
 %111وأظه ن ننرت النت ن ننائج تحسن ن ن ملح ن ننوظ ف ن نني مقاوم ن ننة
اتقمشة للبكتريا مع التركيزات المختلفنة من

 propolisكمنا

أوضن ) (Abranko, D. et al., 2013اسنتخدام طريقنة آمنن

بيئيا في تجهينز أقمشنة التريكنو القطنينة  %111لمقاومتهنا
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ضنند البكتيريننا باسننتخدام صننم العسننل والكيتننو از وأظهننرت

نسننجي– أفضننل نسننب خلننط -ظننرو

النتننائج تحس ن ع ننالي لألقمشننة لمقاوم ننة البكتيريننا الموجب ننة

هن ننذه الكائنن ننات الدقيقن ننة وذلن ننك باسن ننتخدام م ن نواد آمن ن ن بيئين ننا

مح ن ن نني ال ن ن نندي وآخ ن ن ننرو  )2112امكاني ن ن ننة تحس ن ن نني اآلداء

وفن نناء الن نندي

 )2112امكانين ننة تحسن نني األقمشن ننة الطبين ننة

ال ننوظيفي لمالبننس اتحنن ارم الرجننالي المنتجننة م ن األقمش ننة

لمقاومننة البكتيريننا وتجهيزهننا باسننتخدام م نواد صننديقة للبيئننة

الوبرين ننة المتواجن نند ف ن نني اتس ن نواق وتجهي ن ننز هن ننذه األقمش ن ننة

للح نند من ن التل ننوث البيئ نني وتحدي نند أفض ننل أنن نوا الخام ننات

لمقاومننة البكتيريننا واتتسننا ورفننع قننيم العننزل الح نراري لهننا

المستخدم للعناملي فني المجناتت الطبينة والتني تقلنل من

والسالبة كما تحسنت خواص الراحة لألقمشة درس (خالند

باس ننتخدام تركين نزات مختلف ننة من ن ص ننم العس ننل وأظه ننرت

وتوصل البحث إلي تحقيق أهداف

تشننغيل) لتثبننيط نمننو
ودرست (أمينر محمند

نمو ونشاط البكتيريا وتوصلت الد ارسنة إلني تحسن ملحنوظ

النتننائج مقاومننة عاليننة لنمننو البكتيريننا واتتسننا وزينناد قننيم

لألقمش ننة تح ننت البح ننث تح ننت ظ ننرو

العننزل الحننراري لألقمشننة مح نل الد ارسننة دو الحاجننة إل نني

وتعن ن ن ننر (خال ن ن ن نند عن ن ن ننز ال ن ن ن نندي  )1222علن ن ن نني خ ن ن ن نواص

(Orhue & Momoh

الطبيننة

خليط م المركبات الكيميائية تنناول

التجهي ننز التجهي ننز

ومواصننفات المنسننوجات المسننتخدمة فنني األغ ن ار

) 2012أثن ن ن ن ن ن ن ننر التجهين ن ن ن ن ن ن ننز لمقاومن ن ن ن ن ن ن ننة نمن ن ن ن ن ن ن ننو البكتري ن ن ن ن ن ن ن نا

وأث ن ننر تل ن ننك األقمش ن ننة عل ن نني الجس ن ننم تقس ن ننيم اس ن ننتخدامات

خ ن نواص األداء

الطبيننة مثننل (أغطيننة الس نراير-

aurous

 Staphylococcusعل ن ن بع ن ن

الن ننوظيفي لن ننبع

المالبن ننس .وتن ننم تحدي ن ند أفضن ننل ظن ننرو

تجهي ننز ت ننوفر أعلن ن مقاوم ننة لنم ننو البكتيري ننا دو اإلخ ننالل
بقدر األقمشة عل اتمتصاص وذلك ف ظرو

تجهينز

وتركي ن نزات مختلفن ننة م ن ن المن نناد المقاومن ننة للبكتيري ن نا كن ننذلك
تحدي ن ند تن ننأثير التجهي ن نز عل ن ن بع ن ن
للمالبس استطاعوا

المنسننوجات فنني األغ ن ار

الض ننمادات– األزي نناء الخاص ننة بهيئ ننة التمن نري

– مالب ننس

غرفننة العمليننات) .تمك ن ) )Mc Curry Jw, 2002منن

اسننتخدام أحنندث التطننورات م ن الخيننوط واألليننا
للبكتيريننا وأليننا

المضنناد

فضننية ثابت ن تسننتخدم فنني مالبننس الطقننس

الخ ن نواص الوظيفين ن نة

الب ننارد والمالب ننس المض نناد للميكروب ننات والت نني تخل ننط م ننع

(Hebeish et al. (2011) ,A.Bebeish

األخنري تنتنا أننوا من المنتجننات

) et al (2013) & Ghada Morshed et al ,(2012من

معلجة األقمشة القطنية باستخدام الكيتو از وتحضنير منواد

مجموعنة من األليننا

منهن ن ننا الج ن ن نوارب والمالبن ن ننس الطبين ن ننة والمالبن ن ننس الداخلين ن ننة
والقفازات.

نانومتريننة واكسننابها خ نواص مقاومننة البكتريننا كمننا تناولننت

وأوضن ننحت حنن ننا الجزين ننري ( )1222تن ننأثير البكتيرين ننا

الد ارسنة األقمشننة الطبيننة واسننتخداماتها والتجهينزات الحديثننة

علن نني خ ن نواص النسن ننيج وكيفين ننة القضن نناء عليهن ننا باسن ننتخدام

باسن ننتخدام م ن نواد صن ننديقة للبيئن ننة وتمكنن ننت (رحن نناب محمن نند

بعن ن

المطهن نرات المثبط ننة ود ارس ننة ت ننأثير ه ننذه المطه ننرت

الكيتن ن ن ن ننو از المحمن ن ن ن ننل بجسن ن ن ن ننيمات الفضن ن ن ن ننة النانومترين ن ن ن ننة

تغير م خواص النسيج الفيزيقية بشكل غير معنوي.

وآخ ننرو  )2112من ن معالج ننة أقمش ننة الش ننا

باس ننتخدام

تسننتخدامها فنني المجننال الطبيننة وأوضننحت الد ارسننة تحسن
ملحوظ في معظم الخواص المقاسة وخاصة تثبيط البكترينا
مقارنن بأقمشننة الشننا

قبننل المعالجننة وتمكنننت(مهننا طلعننت

 )2112من ن ن حماي ن ننة األقمش ن ننة المس ن ننتخدمة ف ن نني المج ن ننال

علي خواص النسنيج وتوصنلت الد ارسنة إلني أ المطهنرات
كم ننا تمكن ننت آمنننال حس نني كمنننال الن نندي ( )2112من ن

تحدي نند أفض ننل ظ ننرو

تجهي ننز ت ننوفر أعل نني مقاوم ننة لنم ننو

البكتيري ننا دو اتخ ننالل بق نندر األقمش ننة عل نني األمتص نناص

وتعتبر هذه الخاصية م أهم الخواص المطلوبنة ببطاننات

الطبنني من تننأثير البكتيريننا التنني تنمننو عليهننا كننذلك د ارسننة

المالبس الرياضية مع استخدام مواد تنعيم عوامنل حفناز

تننأثير المعالجننة لمقاومننة البكتيريننا وا ازلننة اتتسننا فنني حمننام

م نواد عنايننة سننهلة وتركي نزات مختلفننة م ن المنناد المقاومننة

واحد علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لألقمشة القطنية

للبكتيريا.

 %111والمخلوطننة وتحدينند أفضننل (نننو قمننا – تركيننب

األقمشة

الطبية Medical Textile
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يش ننير مص ننطل األقمش ننة الطبي ننة إل نني تل ننك المنتج ننات

 تجهيز مضاد للبكتريا لحماية األقمشة المستخدمة فياألغ ار

النسننجية التنني تسننتخدم فنني مجننال العنايننة بصننحة اتنسننا

وق ن نند كان ن ننت ه ن ننذه المنتج ن ننات مقتص ن ننر عل ن نني الض ن ننمادات

نمو البكتريا عليها(رحاب

الصناعية م

محمد وآخرو .)2112

واتربطة خاصة المصنوعة م القط وال ارينو  .واألقمشنة
المستخدمة فني المستشنفيات مثنل مالبنس األطبناء وأغطينة

تصنيف البكتريا:

 -بكتريا موجب لجرام .Staphylococcus

األس ننر وحفاضن ننات األطفن ننال وقن نند حن نندث تطن ننور فن نني هن ننذه

بكتريا سالبة لجرام

األقمشنة بزيناد حجنم السنوق وتننو المنتجنات

(Mathews

تقسيم األقمشة المستخدمة في المجال الطبي:

تنفيننذ عينننات األقمشننة المنتجننة تحننت البحننث ت نم إنتننا

األنس ن ننجة غي ن ننر المزروع ن ننة بالجس ن ننم مث ن ننل الض ن ننمادات

الجراحية ضمادات العيو

.

التجارب العملية:

).and Harding 1994

الشا

الطبي.

األنس ننجة المزروع ننة بالجسنننم مث ننل الخي ننوط الجراحي ننة

نننوعي م ن أقمشننة الشننا

الصناعية ).(Park etal 2009

يتميننز  propolisبأنن غيننر سننام لالنسننا ويسننتخدم فنني

العننال الطبنني لمننا لن من تننأثير عالجنني مضنناد ألم ن ار

القلنب السنكر السننرطا ) (Xu et al 2009كمنا يسننتخدم
فن نني ص ننناعة مستحض ن نرات التجمي ننل واألغذي ننة والتجهين ننز
نش نناط الفع ننال ف نني

مقاومننة البكترياوالفطريننات والفيروس ننات وكمضنناد لألكس نند
واتلتهابات ).( Sharaf et al 2013

مواصفات أقمشة الشا

 تجهيز يعطي المنسوجات خواص مقاومة البكترياوبالتالي

توفير

تجهيز األقمشة تحت البحث :تم تجهيز األقمشة تحنت

الكبننر وتننم عمننل تبينني

لألقمشننة المنتجننة (إ ازلننة بننو -

غليا في القلوي -تبيي

).

المواد المستخدمه في التجهيز:
propolis, N- butanol

المعالجة:

ت ننم عم ننل تركين نزات مختلف ننة من ن -2 -2.2( propolis

 5.2جننم )%لعنندد  12عينننة حيننث تننم غمننر العينننات م ن

 12-1في محلول  propolisبالتركيزات السنابقة ثنم عملينة
التجفي

التجهيز ضد البكتريا ينقسم إلي:

اتحتياطات

الطبي تحت البحث.

البحننث بمعمننل التجهي ننز بشننركة للغ ننزل و النسننيج بالمحلننة

:propolis

النهننائي للمنس ننوجات ومن ن المع ننرو

(خفي ن  -ثقيننل) بشننركة مصننر

للغن ن ننزل والنسن ن ننيج بالمحلن ن ننة الكبن ن ننري والجن ن نندول( )1يوض ن ن ن

األربط ن ننة الص ن ننناعية ترقي ن ننع الوعي ن ننة الدموي ن ننة المفاص ن ننل
خواص واستخدامات

(Margret and Kavitha 2014) E-Coli

العامة

للمالبس

في درجة حرار الغرفة ثم التحمنيص عنند(-141

°)121م لمن ن نند  2دقيق ن ن نة ومقارنن ن ننة النتن ن ننائج بالعينن ن ننة رقن ن ننم
11و14بدو معالجة.

والمفروشات.
جدول  :1يوضح مواصفات أقمشة الشاش الطبي تحت البحث.
المواصفة

نو الخامة
عر القما
التجهيز
عدد لحمات البوصة
نمر السداء
نمر اللحمة
التركيب النسجي

االختبارات التي تم اجراؤها علي األقمشة تحت البحث:

شاش طبي خفيف
قط %111
 21سم
مبي
 24لحمة
 1/11قط
 1/11قط
ساد 1/1

 اختبننار وز المتننر المربننع طبقننا للمواصننفة القياسننيةASTM1970
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النوع

شاش طبي سميك
قط %111
 21سم
مبي
 24لحمة
 1/21قط
 1/21قط
ساد 1/1
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 اختبار الخشونة طبقا للمواصفة القياسية المصرية1222/2524

 اختبار امتصاص الماء طبقا للمواصفة القياسيةASTM 1682

 مقاومة اتقمشة لنمو البكتريا طبقا للمواصفة القياسيةAATCC 1998

وتن ننم اختين ننار نن ننوعي م ن ن البكترين ننا

Staphylocoous

) aureusموجبة لجرام) ( E- coliسالبة لجرام).
 -الماس اتلكتروني ).(SEM

النتائج والمناقشة

تدديرير عوامددل الدراسددة علددي الخ دواص الوظيفيددة لألقمشددة
المنتجة تحت البحث:

ت ن ننم عم ن ننل تحلي ن ننل التب ن نناي ) (ANOVAلد ارس ن ننة ت ن ننأثير

اخن ننتال

عوامن ننل الد ارسن ننة وهن نني (سن ننمك أقمشن ننة الشن ننا -

تركي ن ننز المعالج ن ننة -درج ن ننة التحم ن ننيص) علن ن ني وز المت ن ننر
المربننع (جننم)– الخشننونة (درجننة)– زم ن امتصنناص المنناء
(بالثانيننة)– قطننر تثبننيط نمننو البكتريننا

(E.coli –Staph.

) aureusعل ن نني األقمش ن ننة المنتج ن ننة تح ن ننت البح ن ننث ويرج ن ننع
التننأثير س نواء كننا معنننوي أو غيننر معنننوي إلنني أقننل قيمننة
المعنويننة المحسننوبة ) (P-Levelفنناذا كانننت قيمتهننا أقننل من

المدروسة أما إذا كانت أكبر م ) (0.05يكو هناك تأثير
غير معنوي علي الخاصية المدروسة.

أوالا :تيرير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع(جم):

تشير نتائج جدول ( )1إلي أ كل عوامل الد ارسنة لهنا

تننأثير غيننر معنننوي علنني خاصننية وز المتننر المربننع فيمننا
لها تأثير معنوي.

عدا سمك القما

وجنناءت معادلننة اتنحنندار الخطنني المتعنندد علنني النحننو
التالي :سمك القمنا = X1تركينز المناد

المعالجنة= X2

درجة التحميص=X3
Y= 6.323+ 24.560 x1+ 0.460 x2+ 0.079x3 R2= 0.91

وهننو يمثننل ارتبنناط طننردي بنني وز المتننر المربننع وعوامننل
الدراسة المختلفة.

ولتحديد اتجاه الفروق بي سمك القما

قامنت الباحثنة

بتطبين ن ن ن ن ننق اختبن ن ن ن ن ننار  t-testللمقارنن ن ن ن ن ننة بن ن ن ن ن نني مس ن ن ن ن ن ننتويات
القمن نناس(خفي ن ن

سن ننميك) وذلن ننك علن نني النحن ننو التن ننالي فن نني

جدول(.)4
تشير نتائج الجندول إلني وجنود فنرق دال إحصنائيا بني
متوسطي سمك القما
السمك السميك.

علني وز المتنر المربنع– لصنال

أو يساوي ) (0.05يكو هناك تأثير معنوي علي الخاصنية
جدول  :2يوضح نتائج متوسطات القراءات الختبارات األقمشة تحت البحث
رقم
العينة
1
2
1
4
2
2
5
1
2
11
11
12
11
14

سمك
الشاش
خفي

سميك
خفي
سميك

تركيز
المعالجة
(جرام)
2.2
2
5.2
2.2
2
5.2
2.2
2
5.2
2.2
2
5.2
بدو

زمن
التحميص
(دقيقة)
2

2
1
1

وزن
درجة
التحميص المتر المربع
(جرام)
()°
42.12
41.11
141
41.12
42.12
41.12
121
41.2
22.12
51.41
141
52.51
22.2
51.21
121
52.51
41.12
1
42.11
1

اختبار
الخشونة
درجة
12
55
51
11
55
51
22
22
22
21
22
21
12
22

امتصاص
الماء
(ث)
2.51
2.11
5.2
2.25
5.52
1.25
5.12
1.2
2.5
5.5
1.2
11.1
1.2
4.1

قطر تربيط البكتريا
Staph.

E- coli

11
24
22
11
22
22
12
22
25
12
22
21
1
1

2
21
21
2
21
22
11
21
22
11
21
21
1
1

جدول  :3تحليل التباين األحادى فى  Nاتجاه ) (N- Way ANOVEلتيرير عوامل الدراسة على وزن المتر المربع(جم)
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مصدر التباين
سمك القما
تركيز الماد المعالجة
درجة التحميص
الخطأ
المجمو

)Vol. 61, No. 3, pp. 355-369, 2016(Arabic
مجموع المربعات
2111.151
11.211
124.
242.115
2511.141

متوسط المربعات
2111.151
2.111
124.
11.525

درجات الحرية
1
2
1
1
11

قيمة "ف"
21.515
151.
111.

جدول  :4اختبار T- TESTللمقارنة بين متوسطى سمك القماش على وزن المتر المربع
السمك
خفي
سميك

المتوسط
42.52
25.11

**دالة عند مستوي 1.11

االنحراف المعياري
1.11
2.12

تشير نتنائج جندول( )2إلني أ كنل عوامنل الد ارسنة لهنا
(درجة).

وجنناءت معادلننة اتنحنندار الخطنني المتعنندد علنني النحننو

التالي :سنمك القمنا = X1تركينز المناد المعالجنة=

وهو يمثل ارتباط طردي بي الخشنونة وعوامنل الد ارسنة

المختلفة.

قامنت الباحثنة

بتطبي ن ننق اختب ن ننار  t-testللمقارن ن ننة ب ن نني مس ن ننتويات القم ن نناس
(خفي

سميك) وذلك علي النحو التالي في جدول (.)2

تشير نتائج الجندول إلني وجنود فنرق دال إحصنائيا بني

متوسننطي سننمك القمننا

12

2.22

**

الباحثنة بتطبيننق اختبنار( LSDأقننل فنرق معنننوي) للمقارنننات
المتعنندد بنني تركيننز المعالجننة .وذلننك علنني النحننو المبنني
في جدول(.)5

نتبنني من النتننائج التنني يلخصننها الجنندول( )5انن يوجنند

X2

درجة التحميص= X3
Y= 106.07 – 20.00 x1 + 2.08 x2+ 0.005x3 R2= 0.99

ولتحديد اتجاه الفروق بي سمك القما

درجة الحرية

قيمة "ت"

مستوي المعنوية

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني تركين ننز المعالجن ننة قامن ننت

رانيا :تيرير عوامل الدراسة علي الخشونة (درجة):
تأثير معنوي علي خاصية الخشونة

مستوي المعنوية
111.
142.
251.

علنني الخشننونة– لصننال السننمك

هننناك فروقننا دال ننة بنني تركي ننز المعالج ننة ف نني تأثيرهننا عل نني
الخشونة ويمك للباحثة ترتيب تركيز الماد المعالجة وفنق
تأثيرهن ننا فن نني ضن ننوء المتوسن ننطات باسن ننتخدام اختبن ننار

LSD

كالتالي :بدو (الخام) 2.21جم 2جم 5.2جم.

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني درجن ننة التحمن ننيص قامن ننت

الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فرق معننوي) للمقارننات
المتعدد بي درجات التحميص .وذلنك علني النحنو المبني
في جدول(.)1

الخفي 1
جدول  :5تحليل التباين األحادى فى  Nاتجاه ) (N-Way ANOVAلتيرير عوامل الدراسة على الخشونة (درجة)
مجموع المربعات
1411.111
221.225
1.111
2.225
1514.125

مصدر التباين
سمك القما
تركيز المعالجة
درجة التحميص
الخطأ
المجمو

درجات الحرية
1
2
1
1
11

متوسط المربعات
1411.111
111.111
1.111
111.

جدول  :6اختبار  t- testللمقارنة بين متوسطي سمك القماش علي الخشونة(درجة).
السمك
خفي
سميك

**دالة عند مستوي 1.11

المتوسط
55.51
25.51

االنحراف المعياري
2.12
2.421

درجة الحرية
12

قيمة "ف" مستوي المعنوية
111.
4211.111
111.
111.111
141.
4.111

قيمة "ت"

مستوي المعنوية

2.21

**

جدول  :7الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار( LSDأقدل فدرق معندوي) للمقارندات المتعددد بدين تركيدز المعالجدة
علي الخشونة (درجة)
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بدو ()1
م= 52.11
2.2جم211/ملل/لتر()2
م= 51.21
 2جم211/ملل/لتر()1
م= 22.21
 5.2جم211/ملل/لتر()4
م= 21.11

بدون()1
م= 76.00

Alex. J. Agric. Sci.

2.5جم200/ملل/لتر( 5 )2جم200/ملل/لتر( 7.5 )3جم200/ملل/لتر()4
م= 61.00
م= 66.50
م= 71.50
*4.21

*2.21

*12.11

*2.11

*11.21
*2.21

*دالة عند مستوي 1.12

جدول  :8الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار( LSDأقل فرق معنوي) للمقارندات المتعددد بدين درجدة التحمديص
علي الخشونة (درجة)

بدون()1
م= 76.00

بدو ( )1م= 52.11
141درجة( )2م= 22.22
121درجة( )1م= 22.11

150درجة()3
م= 66.00
*11.11
1.22

140درجة()2
م= 66.66
*2.11

*دالة عند مستوي 1.12

نتبنني من النتننائج التنني يلخصننها الجنندول( )1انن يوجنند
هننناك فروقننا دالننة بنني درجننة التحمننيص فنني تأثيرهننا علنني
الخشن ننونة ويمك ن ن للباحثن ننة ترتين ننب درجن ننة التحمن ننيص وفن ننق

تأثيرهن ننا فن نني ضن ننوء المتوسن ننطات باسن ننتخدام اختبن ننار

وجنناءت معادلننة اتنحنندار الخطنني المتعنندد علنني النحننو
التالي :سمك القما =  X1تركيز المناد المعالجنة=
درجة

LSD

كالتالي :بدو (الخام)  141درجة  121درجة1
رالرددد ا :تددديرير عوامدددل الدراسدددة علدددي زمدددن امتصددداص
الماء(ث):

تشير نتنائج جندول( )2إلني أ كنل عوامنل الد ارسنة لهنا
تأثير معنوي علي خاصية زم امتصاص الماء(ث).

X2

التحميص= X3
Y= 1.11+ 1.64 x1+ 0.42 x2+ 0.015x3 R2= 0.98

وهن ن ننو يمثن ن ننل ارتبن ن نناط طن ن ننردي بن ن نني زم ن ن ن امتصن ن نناص
الماء(ث) وعوامل الدراسة المختلفة.

ولتحديد اتجاه الفروق بي سمك القما

قامنت الباحثنة

بتطبي ن ننق اختب ن ننار  t-testللمقارن ن ننة ب ن نني مس ن ننتويات القم ن نناس
(خفي

سميك) وذلك علي النحو التالي في جدول(.)11

جدددول  :9تحليددل التبدداين األحددادي فددي  Nاتجدداه ) )N– Way ANOVAلتدديرير عوامددل الدراسددة علددي زمددن امتصدداص
الماء(ث)

مصدر التباين
سمك القما
تركيز المعالجة
درجة التحميص
الخطأ
المجمو

مجموع المربعات
2.212
2.551
1.152
1.112
22.122

درجات الحرية
1
2
1
1
11

متوسط المربعات
2.212
4.112
1.152
142.

قيمة "ف"
24.124
12.111
12.212

جدول  :10اختبار  t- testللمقارنة بين متوسطي سمك القماش علي زمن امتصاص الماء(ث)
السمك
خفي
سميك

*دالة عند مستوي 1.12

المتوسط
2.44
1.12

االنحراف المعياري
1.54
2.14

تشير نتائج الجندول إلني وجنود فنرق دال إحصنائيا بني

متوسطي سنمك القمنا

علني زمن امتصناص المناء(ث)–

درجة الحرية

قيمة "ت"

12

1.21

مستوي المعنوية
1.111
1.111
1.111

مستوي المعنوية
*

لصال السمك السميك.

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني تركين ننز المعالجن ننة قامن ننت
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الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فرق معننوي) للمقارننات

عل نني زمن ن امتص نناص الم نناء(ث) ويمكن ن للباحث ننة ترتين نب

المتعنندد بنني تركيننز المعالجننة .وذلننك علنني النحننو المبنني

درج ن ننة التحم ن ننيص وف ن ننق تأثيره ن ننا ف ن نني ض ن ننوء المتوس ن ننطات

باستخدام اختبار LSDكالتنالي 121 :درجنة  141درجنة

في جدول (.)11

بدو (الخام).

نتب نني من ن النت ننائج الت نني يلخص ننها الج نندول ( )11انن ن
يوجنند هننناك فروقننا دالننة بنني تركيننز المعالجننة فنني تأثيرهننا

رابع ا :تيرير عوامل الدراسة علي قطر تربيط البكتريدا

عل نني زمن ن امتص نناص الم نناء(ث) ويمكن ن للباحث ننة ترتي ننب

(S

):aures

تركيننز المنناد المعالجننة وفننق تأثيرهننا فنني ضننوء المتوسننطات

تشننير نتننائج جنندول ( )11إلنني أ كننل عوامننل الد ارسننة

باسننتخدام اختبننار  LSDكالتننالي5.2 :جننم 2جننم 2.21جننم

لها تأثير معننوي علني خاصنية قطنر تثبنيط البكترينا

بدو (الخام).

)(Staph

ما عدا درجة التحميص.

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني درجن ننة التحمن ننيص قامن ننت

وجنناءت معادلننة اتنحنندار الخطنني المتعنندد علنني النحننو

الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فرق معننوي) للمقارننات

التنالي :سنمك القمنا =  X1تركينز المناد

المتعدد بي درجات التحميص .وذلنك علني النحنو المبني

درجة

في جدول (.)12

المعالجنة=X2

التحميص=X3
Y= 1.915 + 1.28 x1 + 2.50 x2+ 0.064x3 R2= 0.99

وهن ننو يمثن ننل ارتبن نناط طن ننردي بن نني قطن ننر تثبن ننيط البكترين ننا

نتب نني من ن النت ننائج الت نني يلخص ننها الج نندول ( )12انن ن

( )Staphوعوامل الدراسة المختلفة.

يوجنند هننناك فروقننا دالننة بنني درجننة التحمننيص فنني تأثيرهننا

جدول  :11الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار( LSDأقل فرق معنوي) للمقارندات المتعددد بدين تركيدز المعالجدة علدي
زمن امتصاص الماء(ث)
بدو ()1
م= 1.22
2.2جم211/ملل/لتر()2
م= 2.52
 2جم211/ملل/لتر()1
م= 5.12
 5.2جم211/ملل/لتر()4
م= 1.22

بدون()1
م= 3.65

2.5جم200/ملل/لتر( 5 )2جم200/ملل/لتر( 7.5 )3جم200/ملل/لتر()4
م= 8.96
م= 7.89
م= 6.75
*1.11

*4.24

*2.11

*1.11

*2.21
*1.15

*دالة عند مستوي 1.12

جدول  :12الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار ( LSDأقل فدرق معندوي) للمقارندات المتعددد بدين درجدة التحمديص علدي
زمن امتصاص الماء (ث)

بدو ( )1م= 1.22
141درجة( )2م= 5.45
121درجة( )1م= 1.22

140درجة()2
م= 7.47
*1.12

بدون()1
م= 3.65

150درجة()3
م= 8.26
*4.21
1.52

*دالة عند مستوي 1.12

جدول  :13تحليل التباين األحادي في  Nاتجاه ) )N– Way ANOVAلتيرير عوامل الدراسة علي قطر تربيط البكتريا
()Staph

مصدر التباين
سمك القما

مجموع المربعات
2.512

درجات الحرية
1

متوسط المربعات
2.512

قيمة "ف"
14.411

مستوي المعنوية
112.
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122.211
521.
1.214
1115.214

ولتحديد اتجاه الفروق بي سمك القما

قامنت الباحثنة

2
1
1
11

بتطبي ن ننق اختب ن ننار  t-testللمقارن ن ننة ب ن نني مس ن ننتويات القم ن نناس
سميك) وذلك علي النحو التالي في جدول(.)14

(خفي

تشير نتائج الجدول إلي عدم وجنود فنرق دال إحصنائيا
ب نني متوس ننطي س ننمك القم ننا

عل نني قط ننر تثب ننيط البكتري ننا

).(Staph

111.221
521.
412.

422.112
1.125

111.
212.

وفننق تأثيرهننا فنني ضننوء المتوسننطات باسننتخدام اختبننار

LSD

كالتالي5.2 :جم 2جم 2.21جم بدو (الخام).

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني درجن ننة التحمن ننيص قامن ننت

الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فرق معننوي) للمقارننات
المتعدد بي درجات التحميص .وذلنك علني النحنو المبني
في جدول(.)12

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني تركين ننز المعالجن ننة قامن ننت

نتبي م النتائج التي يلخصها الجدول( )12ان يوجند

الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فرق معننوي) للمقارننات

هننناك فروقننا دالننة بنني درجننة التحمننيص فنني تأثيرهننا علنني

المتعنندد بنني تركيننز المعالجننة وذلننك علنني النحننو المبنني

قطننر تثبننيط البكتريننا ( )Staphويمك ن للباحثننة ترتيننب درجننة

في جدول(.)12

التحمننيص وف ننق تأثيره ننا فنني ض ننوء المتوسننطات باسننتخدام

نتب نني من ن النت ننائج الت نني يلخص ننها الج نندول ( )12انن ن

يوجنند هننناك فروقننا دالننة بنني تركيننز المعالجننة فنني تأثيرهننا

اختب ننار  LSDكالت ننالي 121 :درج ننة  141درج ننة ب نندو
(الخام).

علي الخشونة ويمك للباحثة ترتيب تركيز الماد المعالجة
جدول  :14اختبار
السمك
خفي
سميك

 t- testللمقارنة بين متوسطي سمك القماش علي قطر تربيط البكتريا ()Staph

المتوسط
11.11
12.21

*دالة عند مستوي 1.12

االنحراف المعياري
2.52
11.15

درجة الحرية
12

قيمة "ت"

مستوي المعنوية

1.111

-

جدول  :15الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار ( LSDأقل فرق معنوي) للمقارنات المتعدد بين تركيدز المعالجدة علدي
قطر تربيط البكتريا

()Staph

بدو ()1
م= 1
2.2جم211/ملل/لتر()2
م= 14.11
 2جم211/ملل/لتر()1
م= 24.52
 5.2جم211/ملل/لتر()4
م= 22.21

بدون(2.5 )1جم200/ملل/لتر( 5 )2جم200/ملل/لتر( 7.5 )3جم200/ملل/لتر()4
م= 26.50
م= 24.75
م= 14.00
م= 0
*14.11

*24.52

*22.21

*11.52

*12.21
*1.52

*دالة عند مستوي 1.12

جدول  :16الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار ( LSDأقل فدرق معندوي) للمقارندات المتعددد بدين درجدة التحمديص علدي

قطر تربيط البكتريا

()Staph

بدو ( )1م= 1.11

بدون()1
م= 0.0

140درجة()2
م= 21.50
*21.21

150درجة()3
م= 22.00
*22.11
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1.21

141درجة( )2م= 21.21
121درجة( )1م= 22.11

*دالة عند مستوي 1.12

خامسا :تيرير عوامل الدراسة علدي قطدر تربديط البكتريدا

ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني درجن ننة التحمن ننيص قامن ننت

)(E-coil

تشننير نتننائج جنندول( )15إلنني أ كننل عوام ل الد ارسننة

له ن ننا ت ن ننأثير معن ن ننوي عل ن نني خاص ن ننية قط ن ننر تثب ن ننيط البكتري ن ننا
( )E_coliما عدا درجة التحميص.

وجنناءت معادلننة اتنحنندار الخطنني المتعنندد علنني النحننو

التننالي :سننمك القمننا =

X1

تركيننز المنناد المعالجننة=

 X2درجة التحميص= X3
Y= 1.71+ 1.14 x1 + 2.40 x2+ 0.038x3 R2= 0.99

وهن ننو يمثن ننل ارتبن نناط طن ننردي بن نني قطن ننر تثبن ننيط البكترين ننا
( )E_coliوعوامل الدراسة المختلفة.
ولتحديد اتجاه الفروق بي سمك القما

قامنت الباحثنة

بتطبي ن ننق اختب ن ننار  t-testللمقارن ن ننة ب ن نني مس ن ننتويات القم ن نناس
(خفي ن ن

الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فرق معننوي) للمقارننات
المتعدد بي درجات التحميص .وذلنك علني النحنو المبني
في جدول(.)21
نتب نني من ن النت ننائج الت نني يلخص ننها الج نندول ( )21انن ن

يوجنند هننناك فروقننا دالننة بنني درجننة التحمننيص فنني تأثيرهننا
عل نني عل نني قط ننر تثب ننيط البكتري ننا ( )E_coliويمكن ن ترتي ننب
درج ن ننة التحم ن ننيص وف ن ننق تأثيره ن ننا ف ن نني ض ن ننوء المتوس ن ننطات
باستخدام اختبار  LSDكالتنالي 121 :درجنة  141درجنة

بدو (الخام).

سادس دا :تقيدديم الجددود الكليددة ألقمشددة الشدداش المنتجددة
تحت البحث:

س ن نميك) وذلن ننك علن نني النحن ننو التن ننالي فن نني جن نندول

(.)11
تشير نتائج الجدول إلي عدم وجنود فنرق دال إحصنائيا

ب نني متوس ننطي س ننمك القم ننا

عل نني قط ننر تثب ننيط البكتري ننا

(.)E_coli
ولتحدين نند اتجن نناه الفن ننروق بن نني تركين ننز المعالجن ننة قامن ننت
الباحثة بتطبيق اختبار ( LSDأقل فنرق معننوي) للمقارننات
المتعنندد بنني تركيننز المعالجننة وذلننك علنني النحننو المبنني

في جدول (.)12

نتب نني من ن النت ننائج الت نني يلخص ننها الج نندول ( )12انن ن
يوجنند هننناك فروقننا دالننة بنني تركيننز المعالجننة فنني تأثيرهننا
علنني قطننر تثبننيط البكتريننا ( )E_coliويمكن للباحثننة ترتيننب

تركيز المناد المعالجنة وفنق تأثيرهنا فني ضنوء المتوسنطات

ذكننرت وفنناء شننلبي وجننيال القبنناني( )1221وانتصننار

زكي( )2111لمالئمتها للغنر

عوام ننل الد ارس ننة (س ننمك القم ننا

النوظيفي تختينار انسنب

تركي ننز المعالج ننة درج ننة

التحمننيص) وذلننك باسننتخدام أشننكال ال نرادار

Radar-Chart

متع نندد المح نناور ليعب ننر عن ن تقي ننيم الج ننود الكلي ننة ألقمش ننة
الشا

المنتجة تحت البحث من خنالل اسنتخدام الخنواص

األتين ننة :وز المت ن ننر المرب ن ننع(ج ن ننم) الخش ن ننونة امتص ن نناص
المناء قطننر تثبنيط البكتريننا ( )Staph- E-coliولهنذا التقيننيم
وذلك بتحويل نتائج قياسنات هنذه الخنواص إلني قنيم مقارننة
نسننبة تت نراو مننا بنني ( )12-41حيننث أ القيمننة المقارنننة
األكبر تكو األفضل مع خواص وز المتر المربع قطنر

تثبيط

البكتريا.

باس ن ن ن ننتخدام اختب ن ن ن ننار  LSDكالت ن ن ن ننالي5.2 :ج ن ن ن ننم 2ج ن ن ن ننم
2.21جم بدو (الخام).
جدول  :17تحليل التباين األحادي في  Nاتجاه ) )N– Way ANOVAلتيرير عوامل الدراسدة علدي قطدر تربديط البكتريدا
()E_coli

مصدر التباين
سمك القما
تركيز المعالجة
درجة التحميص
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مجموع المربعات
4.251
142.111
111.

درجات الحرية
1
2
1

متوسط المربعات
4.251
151.111
111.

قيمة "ف"
15.422
222.212
1.251

مستوي المعنوية
111.
111.
222.

Alex. J. Agric. Sci.
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المجمو
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2.122
154.111

222.

1
11

جدول  :18اختبار  t-testللمقارنة بين متوسطي سمك القماش علي قطر تربيط
السمك
خفي
سميك

*دالة عند مستوي 1.12

المتوسط
14.42
12.25

االنحراف المعياري
1.42
1.22

البكتريا()E_coli

درجة الحرية

قيمة "ت"

12

1.112

مستوي المعنوية
-

جدول  :19الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار( LSDأقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددد بدين تركيدز المعالجدة علدي
قطر تربيط البكتريا
بدو ()1
م= 1
2.2جم211/ملل/لتر()2
م= 11.11
 2جم211/ملل/لتر()1
م= 21.21
 5.2جم211/ملل/لتر()4
م= 22.11

بدون()1
م= 0

2.5جم200/ملل/لتر( 5 )2جم200/ملل/لتر( 7.5 )3جم200/ملل/لتر()4
م= 22.00
م= 20.50
م= 10.00
*11.11

*21.21

*22.11

*11.21

*12.11
*1.21

*دالة عند مستوي 1.12

جدول  :20الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار ( LSDأقل فرق معنوي) للمقارنات المتعدد بين درجة التحميص علدي
قطر تربيط البكتريا

بدو ( )1م= 1.11
141درجة( )2م= 15.11
121درجة( )1م= 15.22

140درجة()2
م= 17.33
*15.11

بدون()1
م= 0.0

150درجة()3
م= 17.66
*15.22
1.11

*دالة عند مستوي 1.12

شدددكل  :1معامدددل الجدددود الكليدددة ألفضدددل العيندددات (العيندددة رقدددم )12 :بمسددداحة مراليدددة ( )431.07ومعامدددل الجدددود

( )86.21بسددددمك الشدددداش :سددددميك,وتركيز معالجددددة( ,)7.5وزمددددن التحمدددديص(2دقيقددددة) ,ودرجددددة التحمدددديص
( 150درجة)

جدول  :21معامل الجود للخواص الميكانيكة لألقمشة في ضوء متغيرات البحث
وزن
درجة
زمن
تركيز
سمك
رقم
المعالجة التحميص التحميص المتر المربع
العينة الشاش
(جرام)
()°
(جرام) (دقيقة)
25.14
2.2
1
22.12
141
2
2
خفي
2
21.12
5.2
1
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اختبار
الخشونة
درجة
22.21
22.21
51.11

امتصاص قطر تربيط البكتريا
الماء
E-coli Staph.
(ث)
22.11 221.24 12.11 42.41 22.14
22.55 141.12 12.22 12.51 21.52
51.44 125.11 21.11 12.22 44.44
المساحة معامل
المرالية الجود

)Vol. 61, No. 3, pp.355-369, 2016 (Arabic
4
2
2
5
1
2
11
11
12
11
14

سميك
خفي
سميك

2.2
2
5.2
2.2
2
5.2
2.2
2
5.2
بدو

121
141
2
121
1
1

1
1

21.22
22.22
21.12
22.11
22.14
111.11
22.12
22.25
111.11
22.42
22.11

Alex. J. Agric. Sci.
22.22
22.21
52.12
12.22
21.15
21.11
11.21
21.15
111.11
22.11
55.25

21.14
41.24
12.21
41.24
15.21
12.22
41.22
12.22
11.15
111.11
51.12

42.41
12.22
22.12
21.25
12.22
22.41
21.25
12.22
111.11
1.11
1.11

12.11
12.22
22.22
45.11
21.11
22.22
45.11
21.11
111.11
1.11
1.11

225.11
142.21
121.22
121.25
412.51
421.12
122.51
414.22
411.15
212.55
215.41

21.22
21.22
51.51
24.22
11.14
14.21
24.24
11.22
12.21
41.12
41.41

شكل  :2معامل الجود الكلية ألقل العينات (العينة رقم )13 :بمساحة مرالية ( )215.77ومعامل جود ()43.15
بسمك الشاش :خفيف ,وتركيز معالجة (بدون) ,وزمن التحميص (بدون).

شكل  :3يوضح قماش شاش سميك معالج
ببكتريا  S aureusبالتركيزات المختلفة

شكل  :4يوضح قماش شاش سميك معالج
ببكتريا  E-Coliبالتركيزات المختلفة
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شكل  :5يوضح قماش شاش خفيف معالج
ببكتريا  S aureusبالتركيزات المختلفة

شكل :7عينة قماش معالج

propolis

التوصيات

بنن نناء علن نني النتن ننائج التن نني تن ننم التوصن ننل اليهن ننا والد ارسن ننة
التطبيقية يوصي يوصي البحث باتت -:
 ضن ننرور اتتجن نناه نحن ننو اسن ننتخدام الم ن نواد الطبيعين ننة فن ننيتجهيز األقمشة والتي تتسبب أي ضرر للبيئة.

 إجنراء تجهينزات مختلفننة علنني األقمشننة الطبيننة تكسننابها533

شكل  :6يوضح قماش شاش خفيف معالج
ببكتريا  E-Coliبالتركيزات المختلفة

شكل  :8عينة قماش بدون معالجة
مقاومة الكائنات الدقيقة والتي تخثر علي صحة الفرد.
المراجع:

أمير محمد وفاء الدي ( :)2009د ارسنة إمكانينة تحسني
خ ن نواص بع ن ن

لأليفاء بنالغر

األقمشن ننة الطبين ننة لمقاومن ننة البكتيرين ننا
النوظيفي لالسنتخدام النهنائي رسنالة

ماجس ننتير غين ننر منشن ننور كلين ننة األقتصن نناد المنزلن نني-

Vol. 61, No. 3, pp. 355-369, 2016(Arabic)
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اختبنار امتصناص المناء طبقنا للمواصنفة القياسنية
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مقاومنة اتقمشنة لنمنو البكترينا طبقنا للمواصنفة القياسنية
AATCC1998

533

Vol. 61, No. 3, pp. 355-369, 2016(Arabic)

Alex. J. Agric. Sci.

Performance Properties Improvement for Gauze Fabrics using
Propolis
Mohamed A. Ramadan1, Rehab G. Ibrahim2
National Research Center, Dokki, Cairo Egypt
2
Clothes &textile Faculty of Specific Education, Zagazig University
1

ABSTRACT
This article aims to gauze fabric treatment by using eco-friendly material such as propolis which honey
bees used it to protect its cells from any outer factors. Propolis is a gum gathered by honey bees from various
plants. The gauze fabric (light, thick) treated by different concentrations (2.5, 5.0, 7.5 g%) of propolis solution
(propolis+ N-butanol) by pad-dry-cure technique. The curing process carried out at 140 °C and 150 °C for 2
minutes. Some investigations, such as roughness, antimicrobial activity (G +ve & G -ve), absorbency and
metersquare weight, carried out for the fabric under investigated before and after treatment. Scanning electron
microscope (SEM) was used to detect the changes in surface characteristics of the gauze fabrics due to the
treatment with propolis.The results showed that the treatment conditions were 7.5 g of propolis, curing time 2
minutes and curing temperature 150°C. Quality factor of thick gauze fabrics was 86.21% while was 43.15 for
light gauze fabric.
Key wards: gauze fabric, eco-friendly, propolis and antimicrobial
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