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تأثير اختالف بعض التراكيب البنائية لألقمشة السليلوزية المخلوطة علي مقاومتها 
  لبعض أنواع الفطريات

  السيد نعبد الرحم حعبد الفتا  غادة
  جامعة الزقازيق –كلية التربية النوعية  –اإلقتصاد المنزلى قسم

  ١٧/٤/٢٠١٤ :ولتاريخ القب                                   ١٨/٢/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص

تتعرض استهدف البحث دراسة تأثير اختالف التراكيب النسجية لألقمشة السليلوزية والمخلوطة علي مقاومتها ألنواع الفطريات حيث 
ـ   ى تلفهـا  الخامات النسجية وخاصة األلياف الطبيعية القطنية منها والكتانية والمخلوطة للعديد من المؤثرات التي قد تؤثر عليها وتـؤدي إل

قدرة كبيرة على إحداث تلف لهذه المنسـوجات وخاصـة الفطريـات إذا تـوفرت      )الفطريات(وتآكلها، حيث وجد أن للكائنات الحية الدقيقة
 الظروف البيئية المناسبة من درجة حرارة ورطوبة وبيئة غذائية تساعد على نموها وانتشارها مما يجعلها وسيلة النتقال األمراض ولذا فقد

التي تنمو على األقمشة السليلوزية والمخلوطة ودراسة تأثيرهـا  ) الفطريات(ت هذه الدراسة بهدف التعرف على الكائنات الحية الدقيقة أجري
  ).نوع قماش، تركيب نسجي(على الخواص الطبيعية لهذه األقمشة وتحديد أفضل

  –.سيج وذلك بالمتغيرات التاليةوتم إنتاج عينات األقمشة المنتجة تحت البحث بشركة الشرقية للغزل والن
  % ).٢٥فسكوز %:٢٥: كتان%: ٥٠قطن -% ٢٥فسكوز%:٧٥قطن  -%٢٥كتان%: ٧٥قطن(  -:)خاليا النحل(هنيكوم - ١
  % ).٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن  -% ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن  -%٢٥كتان %: ٧٥قطن : (أنسجة معكوسة - ٢
  % ).٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن -% ٢٥فسكوز%:٧٥قطن  -%٢٥كتان%: ٧٥قطن(  -:كريب بطريقة الزحف والدوران - ٣

مغزول بأسلوب الغزل ) ترقيم إنجليزى(مسرح  ١٦/١نمرة % ١٠٠وكانت مواصفات خيوط السداء ثابتة حيث تم استخدام سداء قطن 
  .الحلقى

هذة أجريت دراسة معملية هدفت إلى عزل نتاجها ثم علي األقمشة التي تم ا)الفيوزاريوم –التريكوديرما  -االسبراجلس(وتم نمو لفطر
داخـل معمـل قسـم    لتقدير درجة نمو كل فطر علي التراكيب النسجية المختلفة وانـواع الخامـات السـليلوزية والمخلوطـة     الفطريات 

  .جامعة الزقازيق –الميكروبيولوجيا الزراعية وأمراض النبات بكلية الزراعة 
  :عن طريق ة االحصائيةتحليل البيانات والمعالجوتم 
خامة اللحمة، والتركيـب النسـجي،    حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من اختبار من االختبارات السابقة تحت تأثيرنوع - ١

 .ونوع الفطر

تم اختبـار  )  التركيب النسجي، نوع خامة اللحمة، نوع الفطر(للمقارنة بين المتغيرات   N - way ANOVAتحليل التباين اإلحادي   - ٢
هذا يعني رفض الفـرض الصـفري وقبـول     ٠.٠٥إذا كانت المعنوية أقل من أو تساوي % ( ٥تحليل التباين عند احتمال إحصائي 

الفرض البديل بمعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات أو بمعني أخر معنوية االختبار ووجود تأثير معنوي للعامل المراد دراستة 
يعني قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعني عدم وجود فروق  ٠.٠٥ت قيمة المعنوية أكبر من علي الخواص، وإذا كان

  .بين مستويات العوامل المراد دراستها
لتحديد اتجاه الفـروق  ) التركيب النسجي، نوع خامة اللحمة، نوع الفطر(المتغيرات للمقارنات المتعددة بين مستويات   Tukeyاختبار  - ٣

  .طات ومعنوية هذه الفروق في كل من مستوياتهبين المتوس
  Radar Chartsكما تم استخدام الـ )  معامل الجودة لكل خاصية من الخواص محل الدراسة(تقييم الجودة  - ٤

 Statistical Package)هو الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة    Spss21وتمت هذه المعالجات اإلحصائية باستخدام  البرنامج اإلحصائي 

for Social Sciences ) اإلصدار الحادي والعشرون.  
كذلك حدوث انخفاض فى الوزن بعد  ان  للفطريات تأثير واضح بشكل كبير فى تهتك وتمزق ألياف القماش -:وتوصلت الدراسة الي

انت أفضل العينات بتركيـب  الغسيل في اإلصابة بفطر الفيوزاريوم مع حدوث انخفاض بشكل أكبر عند اإلصابة بفطر اإلسبيرجيلس حيث ك
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، بينمـا  ) ٢٧٢.١٠= المساحة المثاليـة  ( فطر فطر الفيوزاريوم %) ٢٥فسكوز % : ٧٥قطن (، نوع خامة اللحمة )مبرد معكوس(نسجي 
= المساحة المثاليـة  (فطر االسبرجلس األسود  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (، نوع خامة اللحمة )كريب(كانت أقل العينات بتركيب نسجي 

٢٧٢.١٠.(  
بضرورة عمل معالجة لالقمشة السليلوزية والمخلوطة عند استخدامها او تخزينها لفترات طويلة تجنبا لنشاط ونمـو   وتوصي الدراسة

  .وتكاثر الفطريات
  .االقمشة السليلوزية المخلوطة -الفطريات -التركيب النسيجى :كلمات دليلية

  المقدمة
النسـجية   تعتبر األلياف السليلوزية أكثر األليـاف 

، )٣(استهالكا، وهى تتكون أساساً مـن مـادة السـليلوز   
والسليلوز أحد البوليمرات الطبيعية واسـعة االنتشـار   
والذي تعتمد عليه معظم التفاعالت الكيميائيـة نظـراً   
لتوافق السليلوز مع المركبـات األخـرى، واألليـاف    

مأخوذة من (السليلوزية إما أن تكون من مصدر طبيعي
مـن  (كالقطن والكتان أو من مصدر صـناعي ) الطبيعة

يقـاوم القطـن    .)١(كالفسـكوز ) الطبيعة وتعالج كيميائياً
الجاف تأثير الفطريات اما الرطـب فمـن السـهل أن    

، وحديثاً يمكن تجهيز القطن )١٩(تهاجمه البكتريا والعفن
ضد العفن لذا يراعى تخزينه في مكان جاف ومتجـدد  

بالعته ولكـن فـى وجـود    الكتان ال يتأثر . )٢٦(الهواء
الرطوبة ودرجة الحرارة الدافئة تكون الظروف مهيـأة  

 ،)٣(لعمل فطر العفن الذي له تأثير مدمر على األليـاف 
يعتبر الفسكوز من األلياف الصناعية المحورة من أصل 
نباتي، والمادة الخام المستخدمة فى صـناعته طبيعيـة   

الفسـكوز  ويتأثر  وهى السليلوز الموجود بلب األشجار،
 .)١٤(بالعفن ومقاومته للتآكل جيدة

تلعب الكائنات الحية الدقيقة مثل الفطريات والبكتريـا  
وتتداخل فى دورات العناصر  دوراً هاماً فى حياة اإلنسان

والموارد الطبيعية في البيئة، كما توجـد فـى التربـة    
وأهم   ،)٥،٨،٢٠(والمياه والهواء القريب من سطح األرض

ية الدقيقة المسببة لتدهور األلياف الطبيعيـة  الكائنات الح
الفطريات حيث أنها أكثر الكائنات ضررا يليها البكتريا 

، حيـث تـؤثر هـذة الفطريـات     )١١(ثم األكتينوميسات
النسيج فتقلل من جودتها وقيمتها  أليافعلي  وإفرازاتها
للفطريات القـدرة علـي إفـراز     يكون وحني ،ومتانتها

ك فـى هضـم وتحلـل األليـاف     اإلنزيمات التى تشتر

  Aspergillusفطر االسبيرجيلس السليلوزية، ومثال ذلك 
حيث يجب توفر مصدر للستريك بكتين، درجة الحـرارة  

، والتحضـين تحـت هـذه    ٤، رقم حموضةمئوية° ٤٥
ساعة فعند توافر هذه الظروف  ٧٢-٣٦الظروف لمدة 

يمكـن   .)١٦(Cellulaseاليحدث نشاط إلنزيم السـليوالز  
تخدام هذة الظروف البيئية كوسائل استاتيكية للتحكم فـى  اس

  .)٢٤(التدهور الحيوي للفطر
 فـي وظل تطور الزمن مواكباً للتقدم واالزدهار 

صناعة الغزل والنسيج، وحيث أن الكائنات الحية الدقيقة 
تلعب دوراً في دورة الموارد الطبيعية، وتوجـد هـذه   

ريـا فـي التربـة    الكائنات الدقيقة مثل الفطريات والبكت
في كل مكان حول اإلنسان، وتعتبـر  ووالمياه والهواء 

األلياف الطبيعية موطناً آمنا للكائنات الدقيقة، كما توجد 
أنواع أخري من هذه الكائنات تنمو وتترمم على األلياف 

. الطبيعية سواء كانت ألياف نباتية أو أليـاف حيوانيـة  
جموعـة مـن   لمويتغير معدل تواجدها وتكاثرها تبعـاً  

  :العوامل تتمثل في
 فـي أن معظم البكتريا والفطريات تنمو  -:الحرارة -١

مئوية وهذه الدرجة ° ٣٥- ٢٥درجات حرارة تتراوح بين 
  .اإلنسان قريبة من درجة حرارة جسم

الفطريات تتحمل درجـات   -:الرقم اإليدروجيني -٢
، وإن كانت لهـا القـدرة   ١.٦حموضة أقل تصل إلى 

نطـاق متسـع مـن درجـات الـرقم       فيعلى النمو 
  .اإليدروجيني

تؤثر رطوبة الوسط على نمو ونشـاط   -:الرطوبـة -٣
٪ مـن  ٩٠إلـى   ٧٠الكائنات الدقيقة ويكون الماء من 

مكونات الخلية ومن حيث المحتوي الكلي للرطوبة فإن 
نمو الكائنات الدقيقة، يقل إلى درجة كبيرة إذا قلت نسبة 

  .)١٢(٪١٥-١٠الرطوبة الكلية بالوسط عن 
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تعتبر التربة وبعض األقمشـة المجهـزة    -:الغذاء -٤
مصادر الغذاء للكائنات الدقيقة والعرق حيث يتكون من 
أمالح وأحماض األمونيا وأحماض الكربوكسيل وغيرها 
وهي ضرورية للغذاء الميكروبي وأيضا خاليـا الجلـد   

  ).١٧(الميتة أو الزيوت المفرزة بواسطة الجلد
يعتبر الغالف الجـوي هـو مصـدر     -:األكسجين -٥

األكسجين والمشجع على نمو الميكروبات الهوائية على 
  .)٣٢(سطح الجلد

ونظراً لتعرض األقمشة لالسـتهالك التـدريجي   
نتيجة تتابع عملية االتساخ والغسيل وتـراكم األتربـة   
ومكونات العرق ودهن الجلد على هذه األقمشة وتعتبـر  

  .)٩(الكائنات الحية الدقيقة هذه األقمشة بيئة مثالية لنمو
  -:الدراسات السابقة

شديد فـي قمـاش مخلـوط     الباحثون تأكل الحظ
البوليستر والفسكوز مع ظهور بروز في خيوط القماش، 
وتغير علي سطح القماش نتيجة تضخم الخيوط وتباعدها 
بفعل نمو الفطريات عليها والتي تنتج بعـض البكتريـا   

لي تحلل أليـاف القطـن   والفطريات التي لها القدرة ع
بإنزيمات تحلل السليولوز وتسبب فقد الشد وتقليل عمر 

ــذه  ــة ه ــاف بواســطة األقمش ــدمر األلي ــا وت بكتري
)Staphylococcus aurous ( ويمكن التخلص من البكتريا أو

الغسيل خاصة عنـد درجـات الحـرارة     تقليلها بواسطة
ض التبيي فيوجود الكلورين الذي يستخدم  فيالعالية أو 

وبالرغم من رفع درجة الحرارة أثنـاء الغسـيل إال أن   
ذلك ال يعد كافيا للتعقيم التام لألقمشة حيث أن االتجـاه  
الحديث هو تقليل درجة الحرارة أثناء الغسـيل وهـذا   
يسمح الستمرار البكتريا بعد الغسيل والكلورين له تأثير 
غير مفضل نتيجة ارتفاع درجة الحـرارة واسـتخدام   

  .)٧(يقلل قوة الشد الكلورين
وصباغة األقمشة تؤثر سلبيا على البيئـة لـذلك   
يستبدل الكلورين باألكسجين للتبييض مـع مراعـاة أن   

  .)٣١(األكسجين أقل تأثيراً على الميكروبات
اإلنسان عـائال لكثيـر مـن     الباحثون أن يعتبر

الفيروسات والبكتريا والفطريات، كمـا أنـه عرضـة    

تي تعيش طبيعياً علـي الجلـد   لإلصابة بالميكروبات ال
قـدرات   انخفاضوعلي األغشية المخاطية، وذلك عند 

الجسـم   عوامـل ويختلف أيضاً تـأثير  ، الجسم المناعية
المناعية على الميكروبات باختالف أنواع هذه الميكروبـات  

 فـي الجسم تلعب دورا هاما  فيفنجد أن األجسام المضادة 
جد أن األفراد الـذين  الدفاع ضد البكتريا المرضية، ولقد و

يعانون من نقص إنتاج األجسام المضادة لهم قابليـة عاليـة   
لإلصابة بأمراض  الجهاز التنفسي للبكتريا الموجبة لصبغة 
جرام وتقل أهمية األجسام المضادة في دفاع الجسـم ضـد   

  .)١٢(والفطريات حالة اإلصابة بالفيروسات فيالميكروبات 
كاك علي سطح جلـد  تجمع كال من الرطوبة واالحتو

علي الرغم من أن الجلد جاف  اإلنسان يتسبب عنه بثور،
جداً أو رطب جداً  ويقلل من تشكيل البثـرة بواسـطة   
خفض التأثير االحتكاكي، كما أن هناك احتمالية إلي أن 
الجلد الرطب قد يوفر بيئة جيدة لنمو الفطر فـى حالـة   

  .)٢١(احتكاكحدوث 
مراض للجلد وقد أن هناك فطريات تسبب أووجد 

 ١١٦٠أثبت التشخيص بالفحص الميكروسـكوبي فـى   
ــائعة    ــات الش ــذه الفطري ــن ه ــة أن م ــيحال                ه

)Malarsezia Sp., Candida albicans (  وفطـر التينيـا                    
)Tinea corporis(  ــرض ــاً مـــ ، وأيضـــ
)Pheohyphomycosis (   يحدث بعدوي نـادرة تتسـبب

فيصيب الجلد وما تحت ) Dematila ceous(بواسطة فطر
أدمة الجلد والجيـوب األنفيـة أو الجهـاز العصـبي     

  .)٢٩(المركزي
وقد ثبت بالتجربة أن الفوط والمناشف قادرة على 

ـ  انتقـال   يأن تحدث ضررا جسمانياً يظهر بوضوح ف
، وأن الجسم البشـري يـوفر   )٢٣(الكائنات الحية الدقيقة

ودرجة الحـرارة الالزمـة    البيئة المناسبة من الرطوبة
لنمو وبقاء أنواع عديدة من الميكروبات وبالتالي يمكـن  

، باإلضافة إلي العدوىأن تسبب مختلف األمراض من 
مـن ملوثـات تشـجع نمـو      تحويـه أن المالبس وما 

الميكروبات بتوفيرها الماء والدفء والغـذاء، وترافـق   
البيئـة  كل مكان في  يالكائنات الدقيقة اإلنسان تقريباً ف
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العديد مـن التفـاعالت    يوهي غالباً تلعب دورا هاما ف
البيولوجية حيث أن األعضاء الحية ال تؤدي وظيفتهـا  

ويمكـن  ) فلورا طبيعيـة (دون مساعدة الكائنات الدقيقة
للكائنات الدقيقة أن تتكاثر سريعاً إذا توافرت الرطوبـة  
واألكسجين والغذاء ودرجة الحرارة وتلـك الظـروف   

على األقمشة تشابه تلك التي على الجلـد لـذلك    البيئية
فلورا (يزدحم بالكائنات الدقيقة التي تعد جزءاً من الجلد 

  .)٢٥( )طبيعية
 من المؤثرات السلبية للكائنات الدقيقة علي الجلدو

 Proteus(تأثيرات شديدة الحساسية ومهيجة فمثالً بكتريا

mirabilis ( وفطر)Candida albicans (رة على لهما القد
األيض وتحويل اليوريا الناتجة عن العرق إلي أمونيـا  

  .)٢٧(مسببة الطفح الجلدي
تعمل علي تهيج التي تسببها األمونيا  pHزيادة وب
  .)٣٠(الجلد

من التأثيرات الصحية الضارة الناتجـة  ووجد أنة 
الحلق نتيجـة العـدوى    فيعن نمو البكتريا حدوث ألم 

وتحـدث العـدوى   ) Escherichia coli(البكتيرية بسبب 
وتحـدث  ) Staph. aureus(خالل الجلد بواسطة بكتريا 

العدوى بواسطة أغطيـة األسـرة والسـتائر والـرداء     
الخاص باألطباء والممرضات وأدوات التنظيف التـي  

  .تحمل البكتريا وتنقلها داخل المستشفي
 Identification of Fungiنظـرا الن الفطريـات   

ب دورا هاما في الصـناعات  سريعة النمو وبعضها يلع
والبعض اآلخر خطـر   Geotrichumالغذائية مثل فطر 

ــل    ــراض مث ــبباً أم ــية مس ــة المرض ــن الناحي م
) Thrush(ومرض القـالع  ) Aspergillosis(األسبرجلس

ويمكن التعرف علـي  ) Allergies(وأمراض الحساسية 
الفطريات بواسطة لونها ومظهر األكياس اإلسبورانجية 

  .)٤(نظام وترتيب الجراثيموشكل وحجم و
أن الكائنات الحية الدقيقة العالقة الباحثون  والحظ

على الخامات النسجية التي يستخدمها المرضى تنتقـل  
العدوى من خالل عمليـة   انتقاللألفراد األصحاء بفعل 

الغسيل ولذا البد من مراعاة الشـروط الصـحية عنـد    

تنتقـل   ال حتىغسيل المالبس التي يستخدمها المرضي 
لألفراد األصحاء وخاصة عند غسيل المالبس وخاصة 

أماكن التجمعـات   يالمصنوعة من األلياف الصناعية ف
مثل المستشفيات والفنـادق، كمـا أن هـذه الشـروط     

  .)٧(ضرورية إلطالة العمر االستهالكي لألقمشة
استخدام خامات نسجية طبيعيـة للفـوط    ويفضل

القطنيـة   والمناشف ذات سطح أملـس مثـل األقمشـة   
أماكن التجمعات وذلك لسـهولة تنظيفهـا    فيوالكتانية 

وتحملها لدرجات الحرارة المرتفعة مما يسـاعد علـي   
القضاء علي أي كائنات حية قد تكون عالقة بالقمـاش،  
أما األلياف الصناعية فتحتـاج لعنايـة خاصـة أثنـاء     
التنظيف نظراً لتلفها عند تعرضها لدرجات حرارة عالية 

ال تتواءم مع أماكن التجمعات، وهناك بعـض   ولذا فهي
المعزولة من القدم ) الفطريات –البكتريا(الكائنات الدقيقة

تسبب بعض األضرار الصحية مثل انبعاث روائح مـن  
  .)٦(القدم والتهابات جلدية بين أصابع القدمين

أن  الباحـث  أكـد  االستبيانوفى دراسة باستخدام 
األقمشة والمالبـس  االحتكاك الناشئ عن طريق تالمس 

للجلد يؤدي لظهور بعض المشاكل الصحية واألمراض 
، وبعـض مشـاكل   Skin irritationمثل تهيج الجلد الجلدية 

ـ  الجهاز التنفسي مثل احتقان وعطس  يورشح وصعوبة ف
، Watery eyesالتنفس، ومشاكل بالعين مثل مياه العيون 

 Red، واحمرار بـالعين  Swelling eyesوانتفاخ العيون 

eyes  وكانت أكثر األقمشة المسببة للمشاكل الصحية من
الصوف يليه البـولي إسـتر ثـم     هيخالل االستبيان 

  .النايلون
للتراكيب النسـجية المختلفـة علـى     هناك تأثيرو

تحـدد   الخواص الطبيعية والجمالية لألقمشـة ومنهـا  
خاصية الوزن مقدار الخامات الداخلة في المتر المربع، 

الوزن عن طريق تحديد وزن المتر الطولي ويتم تحديد 
أو وزن المتر المربع بالجرام وتتأثر خاصـية الـوزن   

  :بالعديد من عوامل التركيب البنائي لألقمشة منها
اخـتالف نمـر الخـيط    -نوع الخامة المستخدمة
كثافـة خيـوط السـداء    -المستخدمة في السداء واللحمة
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-ستخدمالتركيب النسجي الم-واللحمة فى وحدة القياس
  .)٢٢( )عمليات التجهيز النهائية لألقمشة

وبجانب هذا التلف في القماش فإنه في كثير مـن  
األحيان قد يكون سبب أساسي في نقل عدوى كثير من 

كما أن نشاط الكائنات الحية الدقيقـة علـى   . األمراض
األقمشة يسبب الكثير من الخسـائر والمتاعـب أثنـاء    

الروائح غير المقبولـة   االستعمال والتخزين مثل تكوين
ومن هنـا جـاءت   والبقع اللونية التي يصعب إزالتها، 

  :البحث وهي تبدو واضحة في التساؤالت التاليةمشكلة 
هل توجد عالقة بين اختالف التركيب النسجي ونمو -١

بعض أنواع الفطريات على أأللياف السـليلوزيه  
  .والمخلوطة

مخلوطـة  نسبة الخلط لألقمشة السـليلوزيه وال هل -٢
  .يؤثر على نشاط ونمو الفطريات

–التريكوديرمـا  -االسـبراجلس (للفطريـات  هل -٣
القدرة علي تغييـر لـون النسـيج     )الفيوزاريوم

 .وإحداث تشوهات لونية وتلف لبعض اجزاءة 

–التريكوديرمـا  -االسبراجلس(هل لهذه الفطريات-٤
تأثير على صحة اإلنسان وإصـابته  ) الفيوزاريوم

  .مراض عند استخدامه لهذه األقمشةبالعديد من األ
لهذه الفطريات تأثير على وزن األقمشة قبل نمو هل - ٥

الفطر عليها وبعد غسلها ومدي تأثير ذلك علـي  
صحة اإلنسان وإصابته بالعديد من األمراض عند 

  .استخدامه لهذه األقمشة
  يةالبحث األهداف

يهدف البحث بصفة عامة إلـي دراسـة ألنـواع    
ي تنمو علي األقمشة السليلوزية والمخلوطة الفطريات الت

وذلك . والتي تم إنتاجها بخامات وتراكيب نسجية مختلفة
  -:من خالل مجموعة من األهداف الفرعية التالية

إنتاج أقمشة بتراكيب نسجية مختلفة مـع تنـوع    .١
 .خاماتها

-االسـبراجلس (زراعة ألنواع مـن الفطريـات   .٢
مشة المنتجة علي األق )الفيوزاريوم –التريكوديرما
 .تحت البحث

تحديد أفضل تركيب نسجي لألقمشة تحت البحث  .٣
والذي يقلل من نمو وتكاثر ونشاط الفطريات علي 

 .سطحه

تحديد أفضل نسبة خلط لألقمشة تحـت البحـث    .٤
والذي يقلل من نمو وتكاثر ونشـاط الفطريـات   

 .عليها

دراسة العالقة بين اختالف أنواع التراكيب النسجية  .٥
سليلوزية والمخلوطة بخامات مختلفـة  لألقمشة ال

وبين تنوع الفطريات التي تنمو علـي األقمشـة   
وتؤثر علي عمرها االفتراضي وتضـر بصـحة   

  .اإلنسان
  -:األهمية البحثية

ترجع أهمية البحث إلي ضرورة الوقـوف علـي   
األسباب الرئيسية التي تتسبب في تهتك وتأكل األقمشـة  

عـن  فـي لونهـا    السليلوزية والمخلوطة وتحدث تغير
وتـوفير الظـروف   زراعة بعض الفطريـات  طريق 

والتي قد يكون لها تأثير سـلبي علـي    المالئمة لنموها
ومن هذا المنطلق  .العمر االستهالكي ومظهرية الملبس

قامت الباحثـة بإنتـاج بعـض األقمشـة السـليلوزية      
نسجية مختلفة وزراعة ألنواع من  بوالمخلوطة بتراكي
لتوصل ألفضل تركيب نسجي ونـوع  الفطريات عليها ل

  .خامة تقاوم تأثير الفطريات
 :ويقوم البحث على الفروض اآلتية

بـين   ٠.٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي  -١
نوع و نوع خامة اللحمةو التركيب النسجي كل من

  .الفطر علي اختبار درجة نمو الفطر
 كل من ٠.٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي -٢

نوع الفطر و نوع خامة اللحمةو يب النسجيالترك
  علي اختبار وزن القماش قبل نمو الفطر

بـين   ٠.٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي  -٣
نوع  نوع خامة اللحمةو التركيب النسجي كل من

  .الفطر علي اختبار وزن العينة بالفطر
بـين   ٠.٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي  -٤

نوع و نوع خامة اللحمةو نسجيالتركيب ال كل من
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الفطر علي اختبار وزن العينة بعد الغسيل بـدون  
  .الفطر

  األسلوب البحثي
  )مصطلحات البحث(أوال التعاريف العلمية

هي  – Fabric Construction:التركيب النسجي للقماش
الخواص الطبيعية للقماش وعادة تضم العرض وعـدد  

إلي نوع النسيج الخيوط والوزن باإلضافة  الخيوط ونمر
  .والتصميم

هي األقمشة التـي   -:Crepe Fabrics  أقمشة الكريب
تتميز بوجود أشكال خاصة علي سطحها كـالبروزات  
والتعرجات وأساس تركيبها هو استخدام خيوط ذات برم 

  .عال
  :ثانيا المتغيرات البحثية

وفقا لطبيعة وأهداف البحث فقد تم تحديد مجموعة 
  -:ة علي النحو التاليمن المتغيرات البحثي
  -:والتي تمثلت في -:المتغيرات المستقلة

تم استخدام ثالث أنواع مـن   :الخامات المستخدمة .١
كتان  -%١٠٠قطن : (الخامات لخيط اللحمة وهى

  %)١٠٠فسكوز  -%١٠٠
لحمـة  (: يليوكان ترتيب اللحمات باألقمشة كما 

لحمـة   -لحمة فسـكوز : لحمة قطن-لحمة كتان: قطن
  )لحمة فسكوز: كتان لحمة: قطن
وكانت مواصفات خيوط السـداء ثابتـة حيـث تـم     *

ترقيم (مسرح  ١٦/١نمرة % ١٠٠استخدام سداء قطن 
  .الحلقيمغزول بأسلوب الغزل ) إنجليزي

تم استخدام ثـالث   :التراكيب النسجية المستخدمة .٢
ــجية    ــب النس ــن التراكي ــة م ــواع مختلف أن

-أنسـجة معكوسـة  -)خاليا النحل(هنيكوم(وهى
  )ب بطريقة الزحف والدورانكري

نمـرة  % ١٠٠قطن (: نوع ونمر اللحمات المستخدمة
نمـرة  % ١٠٠كتـان  -)إنجليزيترقيم قطن ( ١٦/١
نمـرة  % ١٠٠فسكوز -)إنجليزيترقيم قطن ( ١٦/١
  ))إنجليزيترقيم قطن ( ١٦/١

 ٢١تم اسـتخدام   :كثافة خيط اللحمة في وحدة القياس
  .سم لخيط اللحمة/ حدفة 
كتـان  %: ٧٥قطـن  ( -:)اليا النحـل خ(هنيكوم- ١

قطــن  -% ٢٥فســكوز %: ٧٥قطــن  -%٢٥
  %).٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

 -%٢٥كتـان  %: ٧٥قطن ( -:أنسجة معكوسة - ٢
: كتان%: ٥٠قطن  -% ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن 
  %).٢٥فسكوز %: ٢٥

%: ٧٥قطن ( -:كريب بطريقة الزحف والدوران - ٣
 قطن -% ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن  -%٢٥كتان 
  %).٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

-االسبراجلس(تم إنماء فطريات -:نوع الفطريـات  .٣
علــي األقمشــة  )الفيوزاريــوم–التريكوديرمــا 

 .السليلوزيه تحت البحث

  في تمثلت -:المتغيرات التابعة
لقد تـم إجـراء عمليـة     :تجهيز األقمشة المنتجة أوال

نصف تبييض لجميع عينات البحث بشـركة الشـرقية   
 open widtوالنسيج باستخدام ماكينة التبيـيض  للغزل 

system – stage – tow  من إنتاج شركةKyoto  اليابانية
  :التاليوذلك على النحو 
  )إزالة البوش: (المرحلة األولى

تمت عملية إزالة مواد البوش لألقمشـة المنتجـة   
 ٢٥باستخدام محلول من كربونات الصـوديوم بمعـدل   

هـذا   فيلتر والغمر /جم ٥دل لتر ومواد ابتالل بمع/جم
 ١.٥م والتخزين لمدة  ˚٩٠ المحلول عند درجة حرارة

عملية التخزين الغسيل بالماء السـاخن ثـم    ويليساعة 
  .الغسيل بالماء البارد

تـتم عمليـة نصـف     -:)التبيـيض : (المرحلة الثانية
) صـودا آش (التبييض باستخدام كربونات الصـوديوم 

ـ  توسيليكالتر /جم ٢٥بتركيز   ٥وديوم بمعــدل  ص
لتر /جم  ٢٠لتر وفوق أكسيد الهـيدروجين بتركيز /جم

ساعة  ١.٥لتر وتم التخزين لمدة /جم ٣وزهـرة بمعدل 
عملية التخـزين عمليـة    ويليم ˚٩٠عند درجة حرارة 

الغسيل بالماء الساخن ثم الغسيل بالماء البارد للـتخلص  
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ذلـك   يلـي عملية التبييض،  فيمن المواد المستخدمة 
لية التجفيف بإمرار القماش على سلندرات معدنيـة  عم

  .م˚١٢٠درجة حرارتها 
بعد إجراء عمليات التجهيز على األقمشة تم توافر 

الفطريات و اخـذ قـراءت    هذهالظروف المناسبة لنمو 
نصـف  (وهـو   ١/١٠٠٠ )وحدة القياس(القماش أوزان

بعـد  (الفطـر   إزالةبعد -بعد نمو الفطر علية-مبيض 
الفطر علي متغيرات البحث  تأثيرعرفة مدي لم)) الغسيل

  ).نوع خامة خيط اللحمة – النسجيالتركيب (
ثانيا الدراسة الخاصة بالفطريات ودرجة نمـو الفطـر   

إعداد األدوات المستخدمة  -:علي األقمشة تحت البحث
تم تعقيم أطبـاق بتـري وأدوات   : في عزل الفطريات

ـ     رارة زجاجية باستخدام فرن التعقـيم عنـد درجـة ح
بتري  أطباقساعة ويتم ملء  مئوية لمدة نصف) °١٨٠(

بيئـة تحـت   ) مـل ١٠حوالي (المعقمة بالبيئة المجهزة
مكـان   فيظروف تعقيم باستخدام كابينة التلقيح وتحفظ 

  .معقم
استخدمت بيئة بطاطس دكسـتروز   :تجهيز بيئة العزل

)PD (Potato Dextrose    جـم  ٢٠٠والتي تتكون مـن
شكل مكعبات صغيرة يتم غليهـا  بطاطس مجهزه على 

دقيقة من بدء عملية  ٢٠نصف لتر ماء مقطر لمدة  في
الغليان ثم يتم الترشيح والحصول علي الراشح ثم إضافة 

جم سكر الدكستروز وإضافة ماء مقطر حتى يصبح ٢٠
) ستربتومايسين(لتر، ويتم إضافة مادة ) ١(الحجم الكلى

كن مـن  كمضاد حيوي لمنع نمو البكتريـا حتـى نـتم   
الحصول على نموات فطرية نقية، وتوزع هذه الكميـة  

 ٥٠٠مل من البيئة وتوضع فى دوارق سعة  ٢٥٠بواقع 
مل، ويتم التعقيم للبيئة فى األوتـوكالف علـى درجـة    

دقيقة، ثم يتم صب البيئة  ٢٠مئوية لمدة ° ١٢١حرارة 
فى أطباق بتري وتترك لتبرد وبالتالي تصبح بيئة العزل 

  .ة الفطرياتجاهزة لتنمي
تم أخذ عينات نسجية من األقمشـة   :طريقة أخذ العينة

أطبـاق   فـي سم ووضعها ٢×  ٢تحت البحث بمساحة
وتترك هذه األطباق  PDبتري معقمة محتوية على بيئة 

            سـاعة علـى درجـة حـرارة      ٤٨الحضان لمدة  في
مئوية وقد لـوحظ نمـو مجموعـة مـن     ) °٢±  ٢٨(

، Aspergillusســبرجلس الفطريــات وهــي فطــر األ
، Fusarumوالفيوزاريوم   Trichodermaوالتريكوديرما 

وقد تم تحديد الفطريـات والتنقيـة لهـذه الفطريـات     
والحصول على مستعمرات نقية لكل فطر على حـدة،  

أنابيـب   فـي وتم نقل كل فطر على بيئة آجار مائلـة  
)slant (وذلك لحفظها لحين استخدامها)١٥(.  

قسـم  يات والتعرف عليها بمعامل بعد عزل الفطر
الميكروبيولوجيا الزراعية وأمـراض النبـات بكليـة    

تـم وضـع عـزالت     جامعـة الزقـازيق   –الزراعة
علي سـطح األقمشـة محـل الدراسـة     )مسحات(منها

  -:ومتابعتها من خالل
تم ذلـك   -:الفحص الدوري اليومي بالعين المجردة) أ(

ء عمليـة  عن طريق متابعة العينات يومياً بعـد إجـرا  
العدوى الصناعية بالمعلق الفطـري، ومالحظـة نمـو    
الفطريات التي يمكن متابعتها بالعين المجردة، مع التأكد 
من  مستويات الرطوبة ودرجة الحرارة حتـى ظهـور   
النمو الفطري علي األقمشة فى صورة بقع لونية تختلف 

منخفضـة  (إلـى الفاتحـة   ) شديدة اإلصابة(من الداكنة 
قد تم تسـجيل النتـائج والتقـاط الصـور     ، و)اإلصابة

  . التوضيحية لها باستخدام كاميرا التصوير
 -:الفحص بواسطة الميكروسكوب الضوئي العادي )ب(

تم أخذ قطع صغيرة من األقمشة على شريحة زجاجيـة  
و تغطية الشريحة بواحدة أخري مـع غلـق األحـرف    
بشمع برافين لمنـع التلـوث ويـتم وضـعها تحـت      

لمالحظة ظهور النمو الفطـري علـي    الميكروسكوب
) blank(القماش كما تم تصوير العينة الخـام للقمـاش   

  . وتسجيل النتائج
درجات، بحيـث ان  )٥(وتحددت درجة نمو للفطر من 

  .هي األفضل)٥(هي االسوء والدرجة )١(الدرجة 
  -:ثالثا الحدود الزمنية للبحث
أيام، الفحص والدراسـة   ١٠استغرق نمو الفطر 

  .٢٠١٣هر ديسمبر منذ ش
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  -:رابعا منهج البحث
  .اتبعت الدراسة المنهج التجريبي التحليلي

  -:خامسا مكان إجراء الدراسة المعملية
نصف تبيـيض  ،و محل الدراسة تم إنتاج األقمشة

بمدينـة   بشركة الشرقية للغزل والنسيج عيناتاللجميع 
قسـم  المعمليـة للفطـر ب   الدراسة وأجريت الزقازيق،
لوجيا الزراعية وأمـراض النبـات بكليـة    الميكروبيو
  .جامعة الزقازيق –الزراعة 

  -:سادسا تحليل البيانات والمعالجة اإلحصائية
حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكـل   -١

 نوع من اختبار من االختبارات السابقة تحت تأثير

 .خامة اللحمة، والتركيب النسجي، ونوع الفطر

  N - way ANOVA  األحـادي تحليـل التبـاين    -٢
التركيب النسجي، نـوع  (للمقارنة بين المتغيرات 
تـم اختبـار تحليـل    )  خامة اللحمة، نوع الفطر

 التباين

إذا كانت المعنويـة  % ( ٥عند احتمال إحصائي  -٣
هذا يعني رفض الفرض  ٠.٠٥أقل من أو تساوي 

الصفري وقبول الفرض البـديل بمعنـي وجـود    
معنـي أخـر   فروق معنوية بين المتوسطات أو ب

معنوية االختبار ووجود تـأثير معنـوي للعامـل    
علي الخواص، وإذا كانـت قيمـة    دراستهالمراد 

يعنـي قبـول الفـرض     ٠.٠٥المعنوية أكبر من 
الصفري ورفض الفرض البديل بمعني عدم وجود 

 .فروق بين مستويات العوامل المراد دراستها

للمقارنات المتعددة بين مستويات   Tukeyاختبار  -٤
التركيب النسجي، نوع خامة اللحمـة،  (لمتغيرات ا

لتحديد اتجاه الفروق بين المتوسطات ) نوع الفطر
 .ومعنوية هذه الفروق في كل من مستوياته

معامل الجودة لكـل خاصـية مـن    (تقييم الجودة  -٥
كما تم اسـتخدام الــ   )  الخواص محل الدراسة

Radar Charts  
  وتمت هـذه المعالجـات اإلحصـائية باسـتخدام    

هـو الرزمـة اإلحصـائية      Spss21البرنامج اإلحصائي

 Statistical Package for Social)للعلـوم االجتماعيـة   

Sciences ) اإلصدار الحادي والعشرون.  
  النتائج والمناقشة

  :اوال إنتاج التراكيب النسجية بخامات مختلفة
كتـان  %: ٧٥قطـن  ( -:)خاليا النحـل (هنيكوم -١

قطــن  -% ٢٥فســكوز %: ٧٥قطــن  -%٢٥
  %).٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

 -%٢٥كتـان  %: ٧٥قطـن  ( -:أنسجة معكوسة -٢
: كتان%: ٥٠قطن  -% ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن 
  %).٢٥فسكوز %: ٢٥

%: ٧٥قطن ( -:كريب بطريقة الزحف والدوران -٣
قطن  -% ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن  -%٢٥كتان 
  %).٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

 -:رياتتلوث القماش بالفط: ثانيا

لوحظ نمو مجموعة من الفطريات وهـي فطـر   
ــبيرجيلس  ــا Aspergillusاالســ ، والتريكوديرمــ

Trichoderma   والفيوزاريومFusarum  
التركيـب النسـجي،   وعالقتة ب درجة نمو الفطر: ثالثا

  -:ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطر
معنوية تأثير التركيب  )٣(جدوليتضح من نتائج 
) ٢.٨٥(حيث بلغت قيمـة ف   النسجي علي درجة نمو

وهي معنوية التأثير، فضال عن معنوية تأثير نوع الفطر 
 وهي معنوية التأثير) ٥.٠٠(حيث بلغت قيمة ف

وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعـدد علـي   
، نوع خامة اللحمة   =X1التركيب النسجي:  النحو التالي

 X2 = نوع الفطر ،X3 =،  
y= 2.22 + 0.00 x1 + 0.167 x2+ 0.500x3 

المتوسطات واألخطـاء  ) ٤(ويتضح من الجدول 
المعيارية للتركيب النسجى، ونوع خامة اللحمة ونـوع  

 .الفطر وتأثير ذلك كله على درجة نمو الفطر
يوضح أنواع التراكيب النسـجية تحـت    :١جدول رقم 
  البحث
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)خاليا النحل(هنيكوم  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 أنسجة معكوسة
    
    
    
    
   
    
    
    
    
     

 كريب بطريقة الزحف والدوران
يوضـح انـواع التراكيـب النسـجية      :٢جدول رقم 

ــات ــو الفطري ــا ونم ــبراجلس(وخاماته -االس
 عليها)الفيوزاريوم-التريكوديرما

 الفيوزاريومالتريكوديرما االسبراجلس نوع الخامةالتركيب النسجي

 

 

 الهنيكوم

)خاليا النحل(  

كتان %: ٧٥قطن 
٢٥%  

   

%: ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   

   

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
   

 

 

 مبرد معكوس

أنسجة معكوسة

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

   
% : ٧٥قطن 

%٢٥فسكوز   
   

%: ٥٠قطن 
%: ٢٥: كتان

%٢٥فسكوز   
   

 

 

كريب بطريقة 
الزحف والدوران

كتان %: ٧٥قطن 
٢٥%     
%: ٧٥قطن 

%٢٥فسكوز      

%: ٥٠قطن 
%: ٢٥: كتان

%٢٥فسكوز   
   

لتأثير التركيب النسجي، ونوع خامة اللحمـة،  ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحليل التباين األحادي في : ٣جدول 
  .ونوع الفطر علي درجة نمو الفطر

 مستوي المعنوية  "ف"مةقي  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 041. 2.857 2.66721.333 التركيب النسجي
 143. 2.143 2.00021.000  نوع خامة اللحمة

 017. 5.000 4.66722.333 نوع الفطر
     9.33320.467 الخطأ

18.66726 المجموع
R2

= 0.50  

ولتحديد اتجاه الفروق بـين التراكيـب النسـجية     
للمقارنات المتعددة  Tukeyق اختبار قامت الباحثة بتطبي

    :وذلك علي النحو التالي. بين أنواع التراكيب النسجية
أنـه ال   )٥(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 

  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع التراكيب النسجية

يمكن للباحثة ترتيب أنواع التراكيب النسجية وفق 
  Tukeyدام اختبار تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخ

  هنيكوم، كريب، مبرد معكوس: كالتالي
ولتحديد اتجاه الفروق بين نـوع خامـة اللحمـة     

للمقارنات المتعددة  Tukeyقامت الباحثة بتطبيق اختبار 
  :وذلك علي النحو التالي
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طر علي درجـة  لكل من التركيب النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الف المتوسطات واألخطاء المعيارية :٤جدول 
 نمو الفطر

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 التركيب النسجي
 1 0.66  3.77  )١(هنيكوم 

  3 0.92 3.11)٢(مبرد معكوس 
 مكرر1 0.83 3.77)٣(كريب 

  نوع خامة اللحمة
 2  0.72  3.55  %٢٥كتان % : ٧٥قطن 
 3 0.97 3.22%٢٥فسكوز % : ٧٥قطن 
 1 0.78 3.88%٢٥فسكوز %: ٢٥: تان ك% : ٥٠قطن 

 نوع الفطر
 3  60.  3.11  فطر االسبرجلس األسود

 2 1.01 3.44فطر التريكوديرما
 1 600. 4.11فطر الفيوزاريوم

للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي درجـة   Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ٥جدول 
  نمو الفطر

 3.77= م) ٣(كريب3.11= م) ٢(مبرد معكوس3.77= م) ١(هنيكوم 
 0.00 0.66 ٣.٧٧= م) ١(هنيكوم 

 0.66 ٣.١١= م )٢(مبرد معكوس 
   ٣.٧٧= م) ٣(كريب 

أنـه ال   )٦(جدول نتبين من النتائج التي يلخصها 
 .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع خامة اللحمة

حمـة وفـق   يمكن للباحثة ترتيب أنواع خامـة الل 
 Tukeyتأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبـار  

، %٢٥فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطن : كالتالي
  %.٢٥فسكوز %: ٧٥، قطن %٢٥كتان %: ٧٥قطن 

ولتحديد اتجاه الفروق بين نـوع الفطـر قامـت    
للمقارنات المتعددة وذلك  Tukeyالباحثة بتطبيق اختبار 

  :علي النحو التالي
أنه توجد  ) ٧(تائج التي يلخصها جدولنتبين من الن

  :هناك فروقا دالة بين كل من
فطر االسبرجلس األسود، وفطـر الفيوزاريـوم،    -١

وهـي   ١.٠٠حيث بلغت الفروق بين المتوسطات 
 .لصالح فطر االسبرجلس األسود-معنوية التأثير

مكن للباحثة ترتيب نوع الفطر وفق تأثيرها فـي  ي
 Tukeyر ضوء المتوسـطات باسـتخدام اختبـا   

فطــر االســبرجلس األســود، فطــر : كالتــالي
  .التريكوديرما، فطر الفيوزاريوم

التركيـب  وعالقتة بوزن القماش قبل نمو الفطر : اًرابع
  .النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطر

معنوية تأثير التركيب  )٨(جدوليتضح من نتائج 
) 337.07(النسجي علي درجة نمو حيث بلغت قيمة ف 

نوية التأثير، فضال عن معنوية تأثير نوع خامة وهي مع
وهي معنويـة  ) ١٥٢.٣١(اللحمة حيث بلغت قيمة ف 

 التأثير

وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعـدد علـي   
، نوع خامة اللحمة   = X1التركيب النسجي: النحو التالي

 X2 = نوع الفطر ،X3 =  
y= 0.216 – 0.006 x1 + 0.008 x2+ 0.000x3

للمقارنات المتعددة بين أنواع خامة اللحمة علي درجة  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  :٦جدول 
  نمو الفطر

كتان %: ٧٥قطن  
3.55= م) ١% (٢٥

فسكوز %: ٧٥قطن 
 3.22= م) ٢% (٢٥

%: ٢٥: كتان % : ٥٠قطن 
 3.88= م) ٣% (٢٥فسكوز 

  )١% (٢٥كتان %: ٧٥قطن 
 0.33 0.33 ٣.٥٥= م 
  )٢% (٢٥فسكوز %: ٧٥ن قط
 0.66  ٣.٢٢= م 

فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
 ٣.٨٨= م) ٣% (٢٥
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للمقارنات المتعددة  بين نوع الفطر  علي درجة نمـو   Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ٧جدول 
  الفطر

   )١(فطر االسبرجلس األسود 
 3.11= م

  )٢(فطر التريكوديرما  
  3.44= م

  )٣(الفيوزاريوم  فطر
 4.11= م

  )١( فطر االسبرجلس األسود
 ٣.١١= م

0.33 1.00* 
  )٢(فطر التريكوديرما  

 0.66  ٣.٤٤= م
  )٣(فطر الفيوزاريوم 

    ٤.١١= م

التركيب وعالقتة بوزن القماش قبل نمو الفطر ) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحليل التباين األحادي في : ٨جدول 
  .مة اللحمة، ونوع الفطرالنسجي، ونوع خا

"ف"قيمة متوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  مستوي المعنوية 
 000. 337.073 003. 2 005. التركيب النسجي
 000. 152.317 001. 2 002. نوع خامة اللحمة
 1.852E-006 2 9.259E-007 .122 .886 نوع الفطر
   7.593E-006 20 000. الخطأ
  26 008. المجموع

R2
= 0.98 

المتوسـطات واألخطـاء   ) ٩(يتضح من الجدول
المعيارية للتركيب النسجى ونوع خامة اللحمـة ونـوع   
الفطر وتأثير ذلك على وزن القماش قبل نمـو الفطـر   

  عليه
ولتحديد اتجاه الفروق بـين التراكيـب النسـجية     

للمقارنات المتعددة  Tukeyقامت الباحثة بتطبيق اختبار 
 :وذلك علي النحو التالي. بين أنواع التراكيب النسجية

أنـه ال   )١٠(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 
  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع التراكيب النسجية

والتركيـب النسـجي   ) هنيكـوم (التركيب النسجي -١
حيـث بلغـت الفـروق بـين     ) مبرد معكـوس (

لصالح  -هي معنوية التأثيرو) 0.033(المتوسطات 
  .هنيكوم

والتركيـب النسـجي   ) هنيكـوم (التركيب النسجي -٢
حيث بلغت الفروق بـين المتوسـطات   ) كريب(
 .لصالح هنيكوم –وهي معنوية التأثير) 0.012(

والتركيـب  ) مبـرد معكـوس  (التركيب النسجي -٣
حيـث بلغـت الفـروق بـين     )  كريب(النسجي 

لصالح  –روهي معنوية التأثي) 0.021(المتوسطات
 .كريب

يمكن للباحثة ترتيب أنواع التراكيب النسجية وفق 
  Tukeyتأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

 هنيكوم، كريب، مبرد معكوس: كالتالي

ولتحديد اتجاه الفروق بين نـوع خامـة اللحمـة     
للمقارنات المتعددة  Tukeyقامت الباحثة بتطبيق اختبار 

  :ليوذلك علي النحو التا
لكل من التركيب النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطـر علـي وزن    المتوسطات واألخطاء المعيارية: ٩جدول

 القماش قبل نمو الفطر
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسطالمتغيرات

التركيب 
 النسجي

 1 0.012 0.234)١(هنيكوم 
 3  0.007 0.201  )٢(مبرد معكوس 

 2 0.010 0.222)٣(كريب 
نوع خامة 
 اللحمة

 2 0.013 0.217%٢٥كتان % : ٧٥قطن 
 3 0.013 0.209%٢٥فسكوز % : ٧٥قطن 
 1 0.018 0.232%٢٥فسكوز % : ٢٥:  كتان% : ٥٠قطن 

 نوع الفطر
 1 0.018 0.219  فطر االسبرجلس األسود

 1 0.018 0.219فطر التريكوديرما
 1 0.018 0.219فطر الفيوزاريوم
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للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي وزن  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ١٠ول جد
  القماش قبل نمو الفطر

 0.222= م) ٣(كريب 0.201= م) ٢(مبرد معكوس 0.234= م) ١(هنيكوم  
  *0.012 0.033*0.234= م) ١(هنيكوم 

 *0.021 0.201= م  )٢(مبرد معكوس 
  0.222= م) ٣(ب كري

للمقارنات المتعددة بين أنواع خامة اللحمة علي وزن  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ١١جدول 
  القماش قبل نمو الفطر

كتان %: ٧٥قطن 
0.217= م) ١% (٢٥

فسكوز %: ٧٥قطن 
 0.209= م) ٢% (٢٥

%: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
 0.232= م) ٣%(٢٥فسكوز 

  )١% (٢٥كتان %: ٧٥قطن 
  *0.015  *0.007 0.217= م

  )٢% (٢٥فسكوز %: ٧٥قطن 
 *0.022  0.209= م

%: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
  )٣% (٢٥فسكوز 
 0.232= م

 

أنه ال ) ١١(نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول
  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع خامة اللحمة

ونـوع  %) ٢٥كتـان  %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -١
حيث بلغـت  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (لخامة ا

وهي معنويـة  ) ٠.٠٠٧(الفروق بين المتوسطات
  %.٢٥كتان %: ٧٥لصالح قطن  –التأثير

ونـوع  %) ٢٥كتـان  %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -٢
%) ٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن (الخامة

) ٠.٠١٥(حيث بلغت الفروق بـين المتوسـطات  
 %:٥٠لصـالح ق قطـن    –وهي معنوية التأثير

 %.٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان

ونـوع  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -٣
فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطـن  (الخامة 

حيث بلغت الفـروق بـين المتوسـطات    %) ٢٥

لصـالح قطـن    –وهي معنوية التأثير) ٠.٠٢٢(
 %.٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

يمكن للباحثة ترتيب أنواع خامـة اللحمـة وفـق    
 Tukeyطات باستخدام اختبـار  تأثيرها في ضوء المتوس

، %٢٥فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطن : كالتالي
  %.٢٥فسكوز %: ٧٥، قطن %٢٥كتان %: ٧٥قطن 

ولتحديد اتجاه الفروق بين نـوع الفطـر قامـت    
للمقارنات المتعددة وذلك  Tukeyالباحثة بتطبيق اختبار 

  :علي النحو التالي
ال  أنـه ) ١٢(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 

  .توجد  هناك فروقا دالة بين أنواع الفطر المختلفة
يمكن للباحثة ترتيب نوع الفطر وفق تأثيرها فـي  

: كالتـالي  Tukeyضوء المتوسطات باستخدام اختبـار  
فطر االسبرجلس األسود، فطر التريكوديرمـا، فطـر   

  .الفيوزاريوم
رنات المتعددة بين نوع الفطر علي وزن القماش قبل نمو للمقا Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ١٢جدول 

  الفطر
  )١(فطر االسبرجلس األسود  

0.219= م
  )٢(فطر التريكوديرما 

 0.219= م
  )٣(فطر الفيوزاريوم 

 0.219= م
  )١(فطر االسبرجلس األسود

 0.219= م
0.006 0.00 

  )٢(فطر التريكوديرما 
 0.006  0.219= م

  )٣(فطر الفيوزاريوم 
    0.219= م



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 59, No. 2, pp. 175‐196, 2014 (Arabic) 

 

التركيب ب روعالقتةبالفط قماش ملوثوزن ال: خامساً
  .النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطر

معنويـة تـأثير    )١٣(جـدول  يتضح من نتائج 
التركيب النسجي علي درجة نمو حيث بلغت قيمـة ف  

وهي معنوية التأثير، فضال عن معنوية تـأثير  ) 12.20(
وهـي  ) 27.06(قيمة ف نوع خامة اللحمة  حيث بلغت 

  معنوية التأثير

وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعـدد علـي   
، نوع خامة اللحمة  =X1التركيب النسجي:  النحو التالي

 X2 = نوع الفطر ،X3 =  
y= 0.238 + 0.001 x1 + 0.021 x2- 0.006x3 

المتوسطات واالنحراف ) ١٤(ويتضح من الجدول 
خامة اللحمـة ونـوع    المعيارى للتركيب النسجى ونوع

  .الفطر وتأثير ذلك على وزن العينة بالفطر
ولتحديد اتجاه الفروق بـين التراكيـب النسـجية     

للمقارنات المتعددة  Tukeyقامت الباحثة بتطبيق اختبار 
    :وذلك علي النحو التالي. بين أنواع التراكيب النسجية

أنـه ال   )١٥(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 
  .هناك فروقا دالة بين أنواع التراكيب النسجيةتوجد 
والتركيـب النسـجي   ) هنيكـوم (التركيب النسجي -١

حيـث بلغـت الفـروق بـين     ) مبرد معكـوس (
لصالح  –وهي معنوية التأثير) 0.049(المتوسطات 

  .هنيكوم
والتركيـب  ) مبـرد معكـوس  (التركيب النسجي -٢

حيـث بلغـت الفـروق بـين     )  كريب(النسجي 
 –وهـي معنويـة التـأثير   ) ٠.٠٥١(المتوسطات

 .لصالح كريب

يمكن للباحثة ترتيب أنواع التراكيب النسجية وفق 
  Tukeyتأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

 كريب، هنيكوم، مبرد معكوس: كالتالي

قامت  ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمة
ك للمقارنات المتعددة وذل Tukeyالباحثة بتطبيق اختبار 

  :علي النحو التالي

التركيب ب وعالقته ربالفط قماش ملوثوزن ال) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحليل التباين األحادي في : ١٣جدول 
  .النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطر

  مستوي المعنوية "ف"قيمة   متوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 000. 0152.00812.203. التركيب النسجي
 000. 0342.01727.065. نوع خامة اللحمة

 0012.000.770.476. نوع الفطر
    01320.001. الخطأ

 06326. المجموع
R2

= 0.80     

لكل من التركيب النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطر علـي وزن   المتوسطات واألخطاء المعيارية :١٤جدول 
 فطرالعينة بال

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسطالمتغيرات

التركيب النسجي
 2 0.035 0.286  )١(هنيكوم 

 3 0.049 0.237)٢(مبرد معكوس 
 1 0.049 0.289)٣(كريب 

نوع خامة 
اللحمة

  3 0.043 0.227%٢٥كتان % : ٧٥قطن 
 1 0.042 0.314  %٢٥فسكوز % : ٧٥قطن 
 2 0.005 0.270%٢٥كوز فس%: ٢٥: كتان% : ٥٠قطن 

نوع الفطر
  1 0.049 0.279فطر االسبرجلس األسود

 2 0.054 0.266فطر التريكوديرما
 3 0.049 0.266فطر الفيوزاريوم
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للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي وزن  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ١٥جدول 
  العينة بالفطر

 0.289= م) ٣(كريب  0.237= م) ٢(مبرد معكوس 0.286= م) ١(هنيكوم  
 0.002 0.049* 0.286= م) ١(هنيكوم 

 *0.051 0.237= م) ٢(مبرد معكوس 
   0.289= م) ٣(كريب 

أنـه   )١٦( جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 
  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع خامة اللحمة

ونـوع  %) ٢٥كتـان  %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -١
حيث بلغـت  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (الخامة 

وهي معنويـة  ) ٠.٠٨٧(الفروق بين المتوسطات 
  %.٢٥فسكوز %: ٧٥لصالح قطن  –التأثير

ونـوع  %) ٢٥كتـان  %: ٧٥قطـن  (نوع الخامة -٢
فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطـن  (الخامة 

حيث بلغت الفـروق بـين المتوسـطات    %) ٢٥
لصالح ق قطـن   –روهي معنوية التأثي) ٠.٠٤٢(

 %.٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

ونـوع  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -٣
فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطـن  (الخامة 

حيث بلغت الفـروق بـين المتوسـطات    %) ٢٥
لصـالح قطـن    -وهي معنوية التأثير) ٠.٠٤٤(

 %.٢٥فسكوز %: ٧٥

يمكن للباحثة ترتيب أنواع خامـة اللحمـة وفـق    
 Tukeyء المتوسطات باستخدام اختبـار  تأثيرها في ضو

%: ٥٠، قطـن  %٢٥فسـكوز  %: ٧٥قطن  :كالتالي
 %٢٥كتان %: ٧٥، قطن %٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان

  ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع الفطر قامت
للمقارنات المتعددة وذلك  Tukeyالباحثة بتطبيق اختبار 

  :علي النحو التالي
أنـه ال   )١٧(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 

  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع الفطر المختلفة
يمكن للباحثة ترتيب نوع الفطر وفق تأثيرها فـي  

: كالتـالي  Tukeyضوء المتوسطات باستخدام اختبـار  
فطر االسبرجلس األسود، فطر التريكوديرمـا، فطـر   

  .الفيوزاريوم
وعالقتـة   بعد الغسيل بدون فطرقماش وزن ال: اًسادس
كيب النسجي، ونوع خامة اللحمـة، ونـوع   الترب

  .الفطر
معنوية تأثير التركيب  )١٨(جدوليتضح من نتائج 

) 3.72(النسجي علي درجة نمو حيث بلغـت قيمـة ف   
وهي معنوية التأثير، فضال عن معنوية تأثير نوع خامة 

 وهي معنوية التأثير) 9.93(اللحمة  حيث بلغت قيمة ف 

المتعـدد علـي    وجاءت معادلة االنحدار الخطي
، نوع خامة اللحمة   = X1التركيب النسجي:  النحو التالي

 X2 = نوع الفطر ،X3 =  
y= 0.238+ 0.004 x1 -0.015 x2- 0.001x3 

للمقارنات المتعددة بين أنواع خامة اللحمة علي وزن  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ١٦جدول 
  العينة بالفطر

% ٢٥ كتان%: ٧٥قطن  
)١(  
0.227= م

فسكوز %: ٧٥قطن 
٢% (٢٥(  
 0.314= م

%: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
  )٣% (٢٥فسكوز 
 0.270= م

  )١% (٢٥كتان %: ٧٥قطن 
 *0.042 *0.087 0.227= م 

  )٢% (٢٥فسكوز %: ٧٥قطن 
 *0.044  0.314= م 

فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
0.270= م )٣% (٢٥
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  للمقارنات المتعددة بين نوع الفطر علي وزن العينة بالفطر Tukeyمتوسطات باستخدام اختبار الفروق بين ال :١٧جدول 
  )١(فطر االسبرجلس األسود   

0.279= م
  )٢(فطر التريكوديرما  

 0.266= م
  )٣(فطر الفيوزاريوم 

 0.266= م
  )١(فطر االسبرجلس األسود  

  12.77 12.66 0.279= م
  )٢(فطر التريكوديرما  

 0.11  0.266= م

  )٣(فطر الفيوزاريوم 
 0.266= م

  

وعالقتة  بعد الغسيل بدون فطرقماش وزن ال) (N – Way ANOVAاتجاه  Nتحليل التباين األحادي في : ١٨جدول 
  .التركيب النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطرب

 مستوي المعنوية "ف"قيمة  متوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 042. 3.729 0212.011. التركيب النسجي
 001. 9.931 0572.028. نوع خامة اللحمة
 505. 707. 0042.002. نوع الفطر
     05720.003. الخطأ
14026. المجموع

R2
= 0.59  

المتوسطات واألخطـاء  ) ١٩(يتضح من الجدول 
مة، ونـوع  المعيارية للتركيب النسجى ونوع خامة اللح

الفطر وتأثير ذلك على وزن القماش بعد الغسيل بـدون  
  .فطر

ولتحديد اتجاه الفروق بـين التراكيـب النسـجية     
للمقارنات المتعددة  Tukeyقامت الباحثة بتطبيق اختبار 
  :وذلك علي النحو التالي. بين أنواع التراكيب النسجية

أنـه ال   )٢٠(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 
  .د هناك فروقا دالة بين أنواع التراكيب النسجيةتوج
والتركيـب النسـجي   ) هنيكـوم (التركيب النسجي -١

حيـث بلغـت الفـروق بـين     ) مبرد معكـوس (
 –وهـي معنويـة التـأثير    ) 0.063(المتوسطات 

  .لصالح مبرد معكوس
والتركيـب  ) مبـرد معكـوس  (التركيب النسجي  -٢

حيـث بلغـت الفـروق بـين     )  كريب(النسجي
 –وهـي معنويـة التـأثير    ) 0.054(المتوسطات 

 .لصالح مبرد معكوس

يمكن للباحثة ترتيب أنواع التراكيب النسجية وفق 
  Tukeyتأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

 هنيكوم مبرد معكوس، كريب،: كالتالي

ولتحديد اتجاه الفروق بين نـوع خامـة اللحمـة     
نات المتعددة للمقار Tukeyقامت الباحثة بتطبيق اختبار 

  :وذلك علي النحو التالي
أنـه ال   )٢١(جدولنتبين من النتائج التي يلخصها 

  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع خامة اللحمة
ونـوع  %) ٢٥كتـان  %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -١

حيث بلغـت  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (الخامة 
وهـي معنويـة   ) 0.109(الفروق بين المتوسطات 

  %.٢٥كتان %: ٧٥ لصالح قطن –التأثير
ونـوع  %) ٢٥كتـان  %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -٢

فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطـن  (الخامة 
حيث بلغت الفـروق بـين المتوسـطات    %) ٢٥

لصـالح قطـن    –وهي معنوية التـأثير ) 0.030(
 %.٢٥كتان %: ٧٥

ونـوع  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (نوع الخامة  -٣
فسـكوز  %: ٢٥: كتـان %: ٥٠قطـن  (الخامة 

غت الفـروق بـين المتوسـطات    حيث بل%) ٢٥
لصـالح قطـن    –وهي معنوية التـأثير ) 0.078(

 %.٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠

  
 



Vol. 59, No. 2, pp. 175‐196, 2014(Arabic)                                                                     Alex. J. Agric. Res. 

 

لكل من التركيب النسجي، ونوع خامة اللحمة، ونوع الفطر علي وزن القمـاش   المتوسطات واألخطاء المعيارية : ١٩جدول 
 بعد الغسيل بدون فطر

 ترتيبال االنحراف المعياري المتوسطالمتغيرات

 التركيب النسجي
 3 0.051 0.190  )١(هنيكوم 

 1 0.106 0.253)٢(مبرد معكوس 
 2 0.021 0.198)٣(كريب 

 نوع خامة اللحمة
 1 0.073 0.260  %٢٥كتان % : ٧٥قطن 
 3 0.055 0.151%٢٥فسكوز% : ٧٥قطن 
 2 0.045 0.230%٢٥فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن

 نوع الفطر
 2 0.051 0.207س األسودفطر االسبرجل

 1 0.076 0.231فطر التريكوديرما
 3 0.092 0.204فطر الفيوزاريوم

للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي وزن العينة بعد  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ٢٠جدول 
  الغسيل بدون فطر

 0.198= م) ٣(كريب 0.253=م) ٢(مبرد معكوس 0.190= م) ١(هنيكوم  
 0.008 0.063* 0.190= م) ١(هنيكوم 

 *0.054 0.253=م) ٢(مبرد معكوس
   0.198= م) ٣(كريب 
للمقارنات المتعددة بين أنواع خامة اللحمة علي وزن العينـة   Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ٢١جدول 

  بعد الغسيل بدون فطر
كتان %: ٧٥قطن  

0.260= م) ١% (٢٥
فسكوز %: ٧٥قطن 
 0.151= م) ٢% (٢٥

%: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
 0.230= م) ٣% (٢٥فسكوز 

  ) ١% (٢٥كتان %: ٧٥قطن 
 *0.030 *0.109 0.260= م

  )٢% (٢٥فسكوز %: ٧٥قطن 
 *0.078  0.151= م

فسكوز %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن 
 0.230= م )٣% (٢٥

  

مـة اللحمـة وفـق    يمكن للباحثة ترتيب أنواع خا
 Tukeyتأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

، %٢٥فسـكوز  %: ٢٥: كتان%: ٥٠قطن : كالتالي
  %.٢٥فسكوز %: ٧٥، قطن %٢٥كتان %: ٧٥قطن 

ولتحديد اتجاه الفروق بين نـوع الفطـر  قامـت    
للمقارنات المتعددة وذلك  Tukeyالباحثة بتطبيق اختبار 

  :علي النحو التالي
أنـه ال   )٢٢(جدولمن النتائج التي يلخصها  نتبين

  .توجد هناك فروقا دالة بين أنواع الفطر

يمكن للباحثة ترتيب نوع الفطر وفق تأثيرها فـي  
: كالتـالي  Tukeyضوء المتوسطات باستخدام اختبـار  

التريكوديرما، فطر االسبرجلس األسـود، فطـر   فطر 
  .الفيوزاريوم

لقماش مـن  وللفطريات تأثير واضح علي ألياف ا
، %)٢٥فسـكوز  %: ٧٥قطـن  (خالل استخدام قماش 
فى الوزن عند اإلصـابة بفطـر    كذلك حدوث انخفاض

مع حدوث انخفاض بشكل أكبـر   )٢(الفيوزاريوم شكل
  .)٣(عند اإلصابة بفطر اإلسبيرجيلس شكل

فطر علـي وزن العينـة بعـد    للمقارنات المتعددة  بين نوع ال Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار : ٢٢ جدول
  الغسيل بدون فطر

  )١(فطر االسبرجلس األسود  
0.207= م

    )٢(فطر التريكوديرما  
 0.231= م

     )٣(فطر الفيوزاريوم 
 0.204= م

 )١(فطر االسبرجلس األسود 
 0.207= م

0.024 0.002 
        )٢(فطر التريكوديرما  

 0.027  0.231= م
  )٣(فطر الفيوزاريوم 

 0.204= م
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 معامل الجودة الكلية لالختبارات ككل: ٢٣جدول 

التركيب 
درجة نمو  نوع الفطر نوع الخامه النسجي

 الفطر
وزن القماش 

قبل نمو 
 الفطر

وزن 
العينة 
 بالفطر

وزن العينة 
بعد الغسيل 
 بدون فطر

المساحة 
 الكلية

أفضل وأقل 
 عينة

 هنيكوم

:  %٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
االسبرجلس 
 األسود

33.33 92.00 75.00 53.72 254.06  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   25.00 90.00 100.00 57.02 272.02  

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
33.33 100.00 75.83 53.46 262.62  

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
 التريكوديرما

25.00 92.00 72.22 67.55 256.78  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   33.33 88.00 86.67 28.72 236.72  

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
25.00 100.00 76.11 53.19 254.30  

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
 الفيوزاريوم

25.00 92.00 68.61 57.45 243.06  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   25.00 90.00 86.11 26.60 227.71  

% : ٥٠ن قط
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
20.00 100.00 74.72 55.05 249.78  

مبرد 
 معكوس

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
االسبرجلس 
 األسود

25.00 80.00 58.33 80.85 244.18  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   50.00 78.00 71.11 26.86 225.97  

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
33.33 84.00 75.83 54.52 247.69  

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
 التريكوديرما

50.00 80.00 42.22 99.73 271.96  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   50.00 76.00 73.89 53.99 253.88  

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
25.00 84.00 74.17 83.51 266.68  

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
 الفيوزاريوم

25.00 80.00 45.56 100.00 250.56  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   أقل 212.65 26.60 74.72 78.00 33.33 

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
25.00 84.00 76.11 80.05 265.16  

 كريب

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
االسبرجلس 
 األسود

33.33 88.00 70.00 53.46 244.79  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   أفضل 272.10 55.32 99.44 84.00 33.33 

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
33.33 94.00 71.94 58.24 257.52  

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
 التريكوديرما

25.00 88.00 66.67 53.99 233.66  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   33.33 86.00 97.50 54.26 271.09  

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
20.00 94.00 76.39 57.98 248.37  

% : ٧٥قطن 
%٢٥كتان   

فطر 
 الفيوزاريوم

25.00 88.00 69.44 56.38 238.83  

% : ٧٥قطن 
%٢٥فسكوز   20.00 84.00 96.39 31.65 232.04  

% : ٥٠قطن 
% : ٢٥: كتان 

%٢٥فسكوز   
25.00 94.00 73.89 53.72 246.61  
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مبـرد  (ت بتركيب نسجي يوضح أفضل العينا: ١شكل 
%: ٧٥قطـن  (، نوع خامـة اللحمـة   )معكوس
المســاحة (فطــر الفيوزاريــوم %) ٢٥فســكوز
  )٢٧٢.١٠= المثالية 

  
نمو فطر الفيوزاريوم علي 
عينة المبرد المعكوس قطن 

في % ٢٥فسكوز %: ٧٥
 طبق بتري

الفحص بالميكروسكوب 
الضوئي بعد غسيل الفطر من 

 العينة تحت البحث

  
لفحص باستخدام ا

الميكروسكوب الضوئي 
اثناء نمو الفطر علي العينة 

  تحت البحث

نمو فطر الفيوزاريوم علي 
القماش ادي الي حدوث  تأثير 
واضح فى لون القماش حتي 

  بعد الغسيل
يوضح نمو فطر الفيوزاريوم علـي عينـة   : ٢شكل 

% ٢٥فسـكوز  % : ٧٥المبرد المعكوس قطـن  
ــث والف   ــة للبح ــل عين ــي افض ــص وه ح

بالميكروسكوب الضوئي اثناء النمو وبعد الغسيل 
  وتاثير لون الفطر علي القماش حتي بعد الغسيل

 
، )كريب(يوضح أقل العينات بتركيب نسجي : ٣شكل 

%) ٢٥فسـكوز  %: ٧٥قطن (نوع خامة اللحمة
= المسـاحة المثاليـة   (فطر االسبرجلس األسود 

٢٧٢.١٠( 

 
اقل العينات نمو فطر 

األسود  االسبرجلس 
، )كريب(بتركيب نسجي 

قطن (نوع خامة اللحمة 
%)٢٥فسكوز %: ٧٥  

الفحص بالميكروسكوبي 
الضوئي للتأثير بفطر 

االسبرجلس األسود بعد ازالة 
الفطر وحدوث تأكل لبعض 
الياف عينة القماش وصباغة 
اجزاء العينة بلون الفطر 

 االسود

 

الفحص الميكروسكوبي 
فطر الكثر العينات تأثرا ب

االسبرجلس األسود  اثناء 
 نمو الفطر

نمو فطر االسبرجلس األسود 
علي القماش ادي الي حدوث  
تأثير واضح فى لون القماش 

 حتي بعد الغسيل
يوضح نمو فطر االسبرجلس األسـود القـل   : ٤شكل 

، نـوع خامـة   )كريـب (العينات بتركيب نسجي 
والفحـص  %) ٢٥فسكوز %: ٧٥قطن (اللحمة 

الضوئي اثناء النمو وبعد الغسيل بالميكروسكوب 
  وتاثير لون الفطر علي القماش حتي بعد الغسيل
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للفطريات تأثير واضح بشكل كبيـر فـى تهتـك    
فطر اإلسبيرجيلس نيجـر  وتمزق ألياف القماش حيث ان 

يسبب تدهور فى األقمشة القطنية تحت ظـروف البيئـات   
، وقد كان هناك اختالف فـى متانـة األنسـجة    المختلفة

طنية، حيث أتضح أن لفطر االسـبير جلـس نيجـر    الق
ويالحظ انخفـاض   )٢٨(ساللة ذات نشاط سليلوزي عالى

فى وزن األلياف عنـد نمـو الفطـر عليهـا ويـزداد      
٪  ٦٠االنخفاض بطول فترة التحضين حتي وصلت إلى 

٪ مـن  ٠.٦ساعة تحضين ولذا فقد القماش  ٣٦فقد بعد 
ضـة  وزنة، كما أن ألياف القطـن تكـون أكثـر عر   

لالنخفاض فى متانة الشد والتغيـر فـى اللـون عنـد     
تعرضها لنمو الفطريات، ويحدث تغيير فى الخـواص  
الطبيعية للقماش، وتأثير واضح فـى لـون القمـاش،    

كما أن البقع ، وتؤدي أيضا إلى تهدم األلياف السليلوزية
اللونية التي تكونها الفطريات على سطح القماش تؤدي 

وبالتالي يتأثر التركيب النسجي ممـا  إلى انتفاخ األلياف 
  .)١١(يؤثر بدورة على متانة القماش

  مستخلص النتائج
من خـالل الدراسـات التطبيقيـة والمعالجـات     

واألشـكال الراداريـة   ) ٢٣(اإلحصائية ومن الجـدول 
  :والفحص نستخلص مايلى) ١.٣(
، )مبرد معكوس(وجد ان القماش بتركيب نسجي  .١

%) ٢٥فسـكوز   %:٧٥قطن (نوع خامة اللحمة 
 )٢٧٢.١٠= المساحة المثاليـة (فطر الفيوزاريوم 

هو األفضل بالنسبة لجميع العينات االخري تحت 
البحث في احتفاظ القماش بالوزن يليـه القمـاش   

قطن (، نوع خامة اللحمة )هنيكوم(بتركيب نسجي
، بفطر االسبرجلس األسود %)٢٥فسكوز %: ٧٥

 ). ٢٧٢.٠٢= المساحة المثالية (

، نـوع  )كريـب (بتركيب نسجيالقماش كان  بينما .٢
هـو  %) ٢٥فسـكوز  %: ٧٥قطن (خامة اللحمة
  ).٢٧٢.١٠= المساحة المثالية (األقل وذلك 

قدرة الفطريات علي تمزق فتل النسـيج وتغلغـل    .٣
هيفات الفطر داخل األلياف بهدف الحصول علي 

غذائها حيث تقوم بإفراز األنزيمات المحللة أللياف 
 .إلي ضعف أو تحلل األقمشةالنسيج مما يؤدي 

قدرة الفطريات علي تغيير لـون النسـيج الـذي     .٤
 .يصعب ازالتة

  التوصيات
بناءا علي النتائج التي تم التوصل إليها والدراسـة  

  :التطبيقية يوصي البحث باآلتي
 -:بالنسبة للمصانع

إجراء تجهيزات مختلفـة علـي هـذه األقمشـة      - ١
مـن   السليلوزية المخلوطـة إلكسـابها المزيـد   

الخصائص والمالئمة الوظيفية حيـث وجـد أن   
األلياف سـواء كانـت طبيعيـة او صـناعية او     
مخلوطة ليس لديها المقاومة ضد الكائنات الحيـة  
الدقيقة إال أنة بفعل تطور طرق التجهيز المختلفة 
لكل أنواع األقمشة ادي ذلك إلكسابها صفة مقاومة 

  .الكائنات الدقيقة المختلفة
وخلطاتها ومعالجته  ير األقمشة القطنيةضرورة تطو - ٢

  لتتالءم مع المتطلبات الوظيفية والمناخية لمصر
  -:بالنسبة للمستهلك

التعرف علي بعض أنـواع  إلي توجيه المستهلك 
الفطريات التي تنمو علي األقمشة بوجه عـام والتلـف   

وضـرورة معرفـة    ،الذي تتسبب فيه هذه الفطريـات 
ونشاط الفطريـات علـي   العوامل التي تعمل علي نمو 

 .األقمشة والمالبس

  المراجع
التطـورات التكنولوجيـة   : "أشرف محمود أحمد هاشم

العالمية فى التجهيز النهائى لأللياف السـليلوزية  
، المؤتمر القومى الثـامن،  "ضد التجعد والكرمشة

، جامعــة المنوفيــة، المنزلــي االقتصــادكليــة 
  ).م٢٠٠٤(

لتصنيف والمصطلحات ا: المواصفة القياسية المصرية
الجزء  –الفنية للطرق القياسية لتقدير وزن األقمشة

 ).م٢٠٠٣(عام ) ٠٢٩٥(رقم  –الثالث
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إستخدام بعض المعالجات : "إيرينى سمير مسيحة داود
المتطــورة صــديقة البيئــة إلكســاب األقمشــة 
، "السليلوزية مقاومة نفاذية األشعة فوق البنفسجية

كليـة التربيـة    –غير منشـورة  -رسالة دكتوراه
 ).م٢٠٠٦(النوعية، جامعة طنطا، 

تحسـين خـواص الضـمادات    " :ايمان محمد أبوطالب
الجراحية لتفي بغرض اآلداء الوظيفي لالستخدام 

كليـة   -رسالة ماجستير غير منشورة  –" النهائي
 ).م٢٠٠٣(-جامعة حلوان -الفنون التطبيقية

ي تتميز إمكانية إنتاج جوارب رجال: "باسنت عبداهللا محيي
بخواص فيزيقية وصحية تالئم الغـرض الـوظيفي   

 - رسالة ماجستير غير منشـورة  - "لالستخدام النهائي
 ).م٢٠٠٥(-جامعة حلوان -الفنون التطبيقية كلية

تقييم طـرق العنايـة للمالبـس    : "حنان لطفي الجمل
والمفروشات فى بعض فنادق ومستشفيات مدينـة  

كلية  -رةرسالة ماجستير غير منشو -اإلسكندرية
 ).م١٩٩٨( –اإلسكندرية جامعة -الزراعة

انتقال األمراض البكتيريـة  : "حنان محمد أحمد الجزيري
عن طريق المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية 
وتأثير كل من البكتريا والمطهرات المثبطـة علـى   

 –رسالة ماجستير غيـر منشـورة   –" خواص النسيج
 ).م١٩٩٦( –جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة

التأثيرات الضارة علـى صـحة   "- :سامية إبراهيم لطفي
اإلنسان بفعـل بعـض األقمشـة الصـناعية أو     

مؤتمر االقتصـاد المنزلـي وصـحة     -"المجهزة
جامعـة   -كليـة االقتصـاد المنزلـي    -اإلنسان
 ).م١٩٩٩( -سبتمبر) ٢-١( -المنوفية

تـأثير الممارسـات   : "سونيا محمد عبدالمحسن شيبون
ى االستخدام والعناية بفوط الوجه والجسم المتبعة ف

وتلوثها بالفطريات وتأثير ذلك على الخصـائص  
رسـالة   –"الطبيعية والميكانيكية لهـذه األقمشـة  

جامعـة   –كلية الزراعة –ماجستير غير منشورة
 ).م٢٠٠٣(-اإلسكندرية
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ABSTRACT 

Textile raw, especially  natural fibers such as cotton ,linen and blended, are exposed to several  influences  
that may result in their damage and  erosion. it  was found that  microorganisms have a great ability that can  
cause damage to these textiles, especially fungi if the appropriate environmental conditions such as  
temperature, humidity and nutritional environment that helps in growth and spread, making it a way of disease 
transmission. So this study is experimented in order to identify micro-organisms (fungi) that grow on  
cellulosic and blended fabrics as well as studying the  impact on the physical properties of these fabrics and 
determine the best (fabric  type c, fabric construction). 

Samples tried under research were produced at Eastern company for Spinning and Weaving and with  the 
following variables. 
used Raw materials: 

Three different types of  weft yarns were used,  namely: (100% Cotton - Linen 100% - 100% Viscose) 
The arrangement wefts in fabrics were as follows: 
(cotton Weft: linen weft- cotton weft: Viscose weft- cotton weft: Linen weft: Viscose weft) with rates           
(Cotton 75%: Linen 25% - Cotton 75%: Viscose 25% - Cotton 50%: Linen : 25% : Viscose 25%). 

The specifications of warp yarns were stable as it was used 100% cotton warp yarns 16/1 combed 
(English count) spun  in the ring  spinning style. 
used fabric constructions: three different types of fabric constructions were used namely (hanicom                
(hives) - converted  textures - Crepe by crawl and rotation way) 

Also another laboratory study were tried in order to  isolate the fungi that grow on cellulosic and  blended 
fabrics (Alasbraszls- Alteracuderma- Fusarium) within the laboratory of Agricultural Microbiology and Plant 
Pathology Department, Faculty of Agriculture - Zagazig  University 
Results of the study were statistically analyzed by: 
1- Calculate averages and standard deviations for each test of the previous tests under the effect of weft type, 

fabric construction and fungi type. 
2- ANOVA N- way ANOVA for comparison between variables (fabric construction, type the weft raw, the 

type of fungi) the - ANOVA N was tested at  statistical probability of 5% (if the significant  is less than 
or equal 0.05. this  means a rejecting  to the zero  hypothesis and accepting  the alternative hypothesis, in 
other words the significance of the test or there is a significant effect of the factor to be studied on  
properties, and if the value of the significance is greater than 0.05 this means accepting the zero 
hypothesis and reject the alternative hypothesis. In other words, there are no differences between the 
levels of the factors to be studied. 

3- Tukey test for multiple comparisons between the levels of the variables fabric construction, type the weft 
raw, the type of fungi) in order to determine the direction of the differences between the averages and 
significance of these differences in each level. 

4 - Evaluation of quality (overall assessment of quality property in each of the properties tried under study). 
The Radar Charts were used. And these statistical treatments were tried by using statistical program  
Spss21 Statistical Package for the Social Sciences (Statistical Package for Social Sciences) 21 st version. 

The study concluded the following: 
the fungi  has an obvious  drastic effect in  laceration and rupture of fabric  as well as a decrease in 

weight after washing in the incidence of infection by  Fusarium fungus  with a drop greater when the infection  
of Alaspergals fungus. as the best samples resulted from  fabric construction (inverted twill), weft type                   
(Cotton 75%: 25% Viscose) Fusarium fungus (ideal space = 272.10), while the lowest samples were produced 
from  (crepe), weft type  (75% Cotton : 25% Viscose) Alasbergls black fungus (ideal space = 272.10). 

 


