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 العسل صمغ باستخدام الشاش ألقمشة األدائية الخواص تحسين
 2يمابراه جمعة رحاب, 1نرمضا المنعم عبد محمد

  للبحوث القومي المركز –المنسوجات وتكنولوجيا كيمياء تخصص1
 الزقازيق جامعة -النوعية التربية كلية –نسيجالو  مالبسال تخصص2

 30/6/2016:تاريخ القبول                                3/4/2016 تاريخ التسليم:

 الملخص
 من  الطبني المجنال فني المسنتخدمة األقمشنة وتعتبنر الطبني  المجنال فني منخخرا   وزادت المجناتت من  العديد في والنسيج الغزل صناعةانتشرت 

 لبينا  تجريبينة دراسنة اجنراء إلني البحنث هند  كلنذل  العندوي أوتقلل تمنع أو البكتريا لتقاوم األقمشة هذه تعالج أ  يجب لذلك العدوي مصادر أكثر
 ننوعي  انتنا  تنم وقند بيئينا   أمنن  طبيعين  منواد باسنتخدام البكترينا لمقاومنة وتجهيزهنا الطبني المجنال فني المسنتخدم الشنا  أقمشنة معالجة تأثير مدي
 عنند( العسنل صنم ) propolis مناد  من ( لتنر/جنم 5.2 -2 -2.2) مختلفنة بتركيزات األقمشة هذه معالجة ثم( سميك -خفي )الشا  أقمشة م 

 قبنل البحنث تحنت المنتجنة اتقمشنة علني المعملين  اتختبنارات بعن  اجنراء تنم ذلنك وبعد دقيقتي   لمد (  °م121-141) مختلفة تحميص درجات
 اختبنار -المناء امتصناص -المربنع متنرال وز ) هي اتختبارات وهذه الدراسة بعوامل الخواص هذه وعالقة المختلفة خواصها لتحديد المعالجة وبعد

 فنني ملحننوظ تحسنن  النتننائج أظهننرت. معالجننة منن  القمننا  سننط  علنن  منناتم لمعرفننة اتلكتروننني الماسنن  اجننراء وتننم( البكتريننا نمننو مقاومننة –الخشننونة
 تحمنننيص ودرجننة لتننر/ جنننم 5.2 بتركيننز سننميك شننا  قمنننا  منن  هنني العينننات أفضنننل وكانننت البكتريننا مقاومننة وخاصننن  المقاسنن  الخننواص معظننم
 لجمينع بالنسنبة العيننات أقنل معالجنة بندو  الخفي  الشا  أقمشة كانت بينما المقاس  الخواص لجميع بالنسب  (% 12.21)مثالية بمساحة °م121

 .(%41.12) مثالية بمساحة المقاس  الخواص

 0ضد الميكروبات -صديق البيئة -صمغ العسل -أقمشة الشاش :كلمات دليلية

 المقدمة
 التعقنيم في  يكو  مجال إلي الطبية الصناعات هتاتج
 في المستخدم  المنسوجات هذه جعل المهم وم  ملحا   أمرا  

 شننننهدت وقننند الميكروبنننات  مننن  خالينننة الطبينننة الصنننناعات
 تواجننن  انهنننا إت كبيننرا   تطنننورا   الطبينننة األقمشننة هنننذه صننناعة
 لهنننذه واألطبننناء المرضننني اسنننتخدام عنننند المشنننكالت بعننن 
 عليها. البكتيريا نمو اومنه األقمشة

 منن  الطبيننة األغننرا  فنني المسننتخدمة األقمشننة وتعتبننر
 هنننذه تعنننالج أ  يجنننب لنننذلك العننندوي  مصنننادر وأكبنننر أهنننم

 العنننندوي تقلننننل أو تمنننننع وبالتننننالي البكتريننننا لتقنننناوم األقمشننننة
(Park et al 2009). 

 التني الملحنة الدراسنات من  البكتيريا ضد التجهيز ويعد
 الكائنننات هننذه تسننبب  الننذي لتلنن ا منندي تقنندير عنن  تبحننث
 علننني والعمنننل بهنننا العنايننن  وكيفيننن  النسنننجي للمننننتج الدقيقنننة
 متاننننن  منننن  تقلننننل التنننني الكائنننننات هننننذه تننننأثير منننن  حمايتهننننا

 علنننني المباشننننر تأثيرهننننا إلنننني باتضنننناف  النسننننجية األليننننا 
 محمننند أمينننر ) أمنننرا  مننن  لننن  تسنننبب  ومنننا اتنسنننا  صنننحة
2112). 
 التنننني المنننناد  هنننو بأننننن  (Propolis) العسنننل صننننم  ويعنننر 

 الهنواء تينارات لتجننب الخلينة فتحنات لسند النحل يستخدمها
 مقنناوم تننأثير منن  لنن  ومننا( et al., Fokt (2010  الخارجيننة
  ,.Moreira et al). .(2008 طبيعية خام كماد  للبكتيريا 

البحث مشكلة  

 التساختت علي اتجابة في البحث مشكلة تتحدد
  -:التالية
  سمك بي  احصائية دتلة ذات روقف توجد هل -

 .األقمشة لتلك الوظيفي والغر  المستخدم الشا 
 ماد  تركيز بي  احصائية دتلة ذات فروق توجد هل -

 تحت المنتجة لألقمشة الوظيفي والغر  المعالجة
 .البحث
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 درجة بي  احصائية دتلة ذات فروق توجد هل -
 لألقمشة الوظيفي والغر  المستخدم التحميص

 .البحث تحت تجةالمن
: البحث هدف  
  الطبيننننننننة الشننننننننا  ألقمشننننننننة الننننننننوظيفي اآلداء تحسنننننننني  -

 آمنن  منواد باسنتخدام البكتيرينا ضند ومعالجتها بتجهيزها
 .البيئي التلوث م  للحد بيئيا

 وانتشنار نمنو يمننع أو يقلنل تركينز أفضنل إلي الوصول -
 البكتريا.

 المنتجننة لألقمشننة تحمننيص درجننة أفضننل إلنني الوصننول -
 .البكتريا نمو تقلل أو تمنع

 .البكتيريا نمو يثبط بيئيا اآلم  التجهيز م  اتستفاده -
:البحث أهمية  
 الطبينننة الشنننا  أقمشنننة علننني التجهينننزات بعننن  إجنننراء -

 األمننرا  بعنن  منن  ووقايتنن  المسننتهلك حمايننة بغننر 
 باسنننتخدام المنننري  بجلننند األقمشنننة هنننذه احتكننناك أثنننناء

 .طبيعية خامات
 وظيفننني آداء أفضنننل لنننيإ والوصنننول التلنننوث مننن  الحننند -

 .المنتجة لألقمشة
:البحث فروض  

 قبننل للبكتيريننا مقاومتنن  علنني يننخثر الشننا  سننمك اخننتال  -
 .جةالمعال وبعد

 مقاومنننننة علننننني ينننننخثر التجهينننننز مننننناد  تركينننننز اخنننننتال  -
 .المعالجة وبعد قبل للبكتيريا الشا 

 اتقمشننة مقاومنن  علنني يننخثر التحمننيص درجننة اخننتال  -
 .للبكتيريا البحث تحت

:البحث دحدو   
 اسنننننبو  البكترينننننا وعمنننننل تجهينننننز اسنننننتغرق :زمنيدددددة حددددددود

 .2112 ديسمبر شهر أواخر منذ والدراسة
 المركننننز –والنسننننيج للغننننزل المحلننننة شننننركة :مكانيددددة حدددددود

 .للبحوث القومي
:البحث منهج  

 المنهج التجريب  التطبيق  التحليل .
 

:البحث مصطلحات  
:medical gauze    الطبي الشاش

 أو التعقننيم بهنند  تنقننع أ  يمكنن  التنني  المنناد بنن  يقصند
 ةالهالمينن والمننواد واألغشننية الجننرو  التئننام فنني األسننرا 

(Health and Energy 2015)  المواصنننفة ذكنننرت وقننند 
 من  نسيج هو الطبي الشا  أ  2112 المصرية القياسية
تلفن   زيناد  ويمنع التئام  ليعزز الجر  علي يوضع القما 
 مباشننننننر اتصننننننال علنننننني قننننننيلتب الطبينننننن  األربطننننننة وتصننننننمم
  .بالجر 

:Propolis العسل صمغ  

 رحينق) المختلفنة النباتنات م  النحلة تجمعها  ماد  هو
 منننن  وحمايتهننننا بالخليننننة الثقننننوب لسنننند ويسننننتخدم  (اتزهننننار
 resin  11% %21) مننننننن  ويتكنننننننو  الخارجينننننننة العوامنننننننل
 %2 اللقننننا   حبننننوب %2 عطريننننة  زيننننوت %11 شننننمع 
 .(أخري مركبات
:الميكروبات لمقاومة ةاألقمش تجهيز  

 للحند الميكروبنات لمقاومنة األقمشنة تجهيز أهمية ترجع
 الميكروبنننات هنننذه تسنننبب  التننني والبقنننع الكريهنننة الرائحنننة مننن 
 المنسننننوجات تهتننننك فنننني الننننتحكم النسننننجية  الخامننننات علنننني

 علني والسنيطر  الطبيعينة  األلينا  من  المصننوعة وخاص 
 Margret and). العدوي انتشار م  والحد األمرا  انتشار

Kavitha 2014) 
: البحث متغيرات  

 اتغننننرا  فنننني المسننننتخدم الشننننا  أقمشننننة منننن  نننننوعي 
 منننننناد  منننننن  مختلفننننننة بتركيننننننزات  (ثقيننننننل -خفينننننن ) الطبينننننة

( 2.2- 2- 5.2) (Propolis) العسننننننننل صننننننننم  التجهيننننننننز
 .م°(121 -141) للتحميص حرار  درجتي  لتر/جم

  النظرية والدراسة السابقة الدراسات
 كمناد  propolis اسنتخدام( (Sharaf et al., 2013 درس
 القطنينننة اتقمشنننة علننني للبكترينننا مقننناوم نشننناط ذات طبيعيننة
 مقاومننننننة فنننننني ملحننننننوظ تحسنننننن  النتننننننائج وأظهنننننرت 111%

 كمنا  propolis من  المختلفنة التركيزات مع للبكتريا اتقمشة
 آمنن  طريقنة اسنتخدام (Abranko, D. et al., 2013)  أوضن 
 لمقاومتهنا %111 القطنينة التريكنو أقمشنة ينزتجه في بيئيا  
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 وأظهننرت والكيتننوزا  العسننل صننم  باسننتخدام البكتيريننا ضنند
 الموجبنننة البكتيرينننا لمقاومنننة لألقمشنننة عنننالي تحسننن  النتنننائج
 خالند) درس لألقمشة  الراحة خواص تحسنت كما والسالبة
 اآلداء تحسننننننني  امكانينننننننة( 2112وآخنننننننرو  الننننننندي  محننننننني

 األقمشنننة مننن  المنتجنننة الرجنننالي ماتحنننرا لمالبنننس النننوظيفي
 األقمشنننننة هنننننذه وتجهينننننز اتسنننننواق فننننني المتواجننننند  الوبرينننننة
 لهنننا الحنننراري العنننزل قنننيم ورفنننع واتتسنننا  البكتيرينننا لمقاومنننة
 وأظهنننرت العسنننل صنننم  مننن   مختلفنننة تركينننزات باسنننتخدام
 قننيم وزينناد  واتتسننا  البكتيريننا لنمننو عاليننة مقاومننة النتننائج
 إلننني الحاجنننة دو  الدراسنننة لمحننن لألقمشنننة الحنننراري العنننزل
 Orhue & Momoh)تنناول الكيميائية  المركبات م  خليط

 ايننننننننننننننننالبكتر  نمننننننننننننننننو لمقاومننننننننننننننننة التجهيننننننننننننننننز أثننننننننننننننننر (2012
Staphylococcus aurous  األداء خنننننواص بعننننن  علننننن 

 ظننننرو  أفضننننل ديننننتحد وتننننم. المالبننننس لننننبع  فييالننننوظ
 اإلخنننالل دو  يريننناالبكت لنمنننو مقاومنننة أعلننن  تنننوفر تجهينننز
 تجهينز ظرو  ف  وذلك اتمتصاص  عل  قمشةاأل بقدر 
 كننننذلك ا يريننننللبكت المقاومننننة المنننناد  منننن  مختلفننننة زاتيننننوترك
 ةينننننفيالوظ الخنننننواص بعننننن  علننننن  زينننننالتجه ريتنننننأث دينننننتحد

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

et al  (2013) & Ghada Morshed et al ,(2012)  من 
 منواد وتحضنير الكيتوزا  ستخدامبا القطنية األقمشة معلجة

كسنننابها نانومتريننة  تناولنننت كمنننا البكترينننا  مقاومننة خنننواص وا 
 الحديثننة والتجهيننزات واسننتخداماتها الطبيننة األقمشننة الدراسنة

 محمنننند رحنننناب) وتمكنننننت للبيئننننة  صننننديقة مننننواد باسننننتخدام
 باسننننتخدام الشننننا  أقمشننننة معالجننننة منننن ( 2112 وآخننننرو 

 النانومترينننننننننننة الفضنننننننننننة بجسنننننننننننيمات المحمنننننننننننل الكيتنننننننننننوزا 
 تحسنن  الدراسننة وأوضننحت الطبيننة المجننال فنني تسننتخدامها

 البكترينا تثبيط وخاصة المقاسة الخواص معظم في ملحوظ
 طلعننت مهننا)وتمكنننت المعالجننة قبننل الشننا  بأقمشننة مقارننن 
 المجنننننال فننننني المسنننننتخدمة األقمشنننننة حماينننننة مننننن ( 2112
 دراسننة كننذلك عليهننا  تنمننو التنني البكتيريننا تننأثير منن  الطبنني
زالننة البكتيريننا لمقاومننة المعالجننة تننأثير  حمننام فنني اتتسننا  وا 
 القطنية لألقمشة والميكانيكية الطبيعية الخواص علي واحد
 تركينننب –قمننا  نننو ) أفضنننل وتحدينند والمخلوطننة 111%

 نمننو لتثبننيط( تشننغيل ظننرو  -خلننط نسننب  أفضننل –نسننجي
 بيئيننننا   آمننننن  مننننواد باسننننتخدام وذلننننك الدقيقننننة الكائنننننات هننننذه

 محمند أمينر ) ودرست  أهداف   تحقيق إلي البحث وتوصل
 الطبينننننة األقمشنننننة تحسننننني  امكانينننننة( 2112 الننننندي   وفننننناء

 للبيئنننة صننديقة مننواد باسنننتخدام وتجهيزهننا البكتيريننا لمقاومننة
 الخامنننات أننننوا  أفضنننل وتحديننند البيئننني التلنننوث مننن  للحننند

 من  تقلنل والتني الطبينة المجناتت فني للعناملي  المستخدم 
  ملحنوظ تحسن  إلني الدراسنة وتوصلت بكتيرياال ونشاط نمو

 التجهينننز التجهينننز  ظنننرو  تحنننت البحنننث تحنننت لألقمشنننة
 خنننننننننواص علننننننننني( 1222 الننننننننندي  عنننننننننز خالننننننننند) وتعنننننننننر 

 الطبيننة األغننرا  فنني المسننتخدمة المنسننوجات ومواصننفات
 اسننننننتخدامات تقسننننننيم الجسننننننم  علنننننني األقمشننننننة تلننننننك وأثننننننر

 -السننراير أغطيننة) مثننل الطبيننة األغننرا  فنني المنسننوجات
 مالبنننس –التمنننري  بهيئنننة الخاصنننة األزيننناء –الضنننمادات

 مننن  ((Mc Curry Jw, 2002 تمكننن (. العملينننات غرفنننة
 المضنناد  واألليننا  الخيننوط منن  التطننورات أحنندث اسننتخدام
 الطقننس مالبننس فنني تسننتخدم ثابتنن  فضننية وأليننا  للبكتيريننا
 مننننع تخلننننط والتنننني للميكروبننننات المضنننناد  والمالبننننس البننننارد

 المنتجننات من  أنننوا  تنتنا  األخنري  األليننا من  مجموعنة
 الداخلينننننننة والمالبنننننننس الطبينننننننة والمالبنننننننس الجنننننننوارب منهنننننننا

 .والقفازات
 البكتيرينننننا تنننننأثير( 1222) الجزينننننري حننننننا  وأوضنننننحت

 باسنننننتخدام عليهننننا القضننننناء وكيفيننننة النسنننننيج خننننواص علنننني
 المطهنننرت هنننذه تنننأثير ودراسنننة المثبطنننة المطهنننرات بعننن 
 المطهنرات أ  إلني الدراسنة وتوصنلت النسنيج خواص علي
 .معنوي غير بشكل الفيزيقية النسيج خواص م  تغير

 منننن ( 2112)النننندي  كمننننال حسنننني  آمننننال تمكنننننت كمننننا
 لنمنننو مقاومنننة أعلننني تنننوفر تجهينننز ظنننرو  أفضنننل تحديننند

 األمتصننناص علننني األقمشنننة بقننندر  اتخنننالل دو  البكتيرينننا
 ببطاننات المطلوبنة الخواص أهم م  الخاصية هذه وتعتبر
 حفناز   عوامنل تنعيم  مواد استخدام مع رياضيةال المالبس

 المقاومنننة المننناد  مننن  مختلفنننة وتركينننزات سنننهلة عناينننة منننواد
 .للبكتيريا

Medical Textile الطبية األقمشة  
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 المنتجننننات تلننننك إلنننني الطبينننة األقمشننننة مصننننطل  يشنننير
 اتنسننا  بصننحة العنايننة مجننال فنني تسننتخدم التنني النسننجية

 الضننننننمادات علنننننني مقتصننننننر  المنتجننننننات هننننننذه كانننننننت وقنننننند
 واألقمشنة. والراينو  القط  م  المصنوعة خاصة واتربطة

 وأغطينة األطبناء مالبنس مثنل المستشنفيات فني المستخدمة
 هننننذه فنننني تطننننور حنننندث وقنننند األطفننننال وحفاضننننات األسننننر 
 Mathews) المنتجنات وتننو  السنوق حجنم بزيناد  األقمشنة

and Harding 1994). 
:الطبي الالمج في المستخدمة األقمشة تقسيم  

 الضنننننمادات مثنننننل بالجسنننننم المزروعنننننة غينننننر األنسنننننجة
 .الطبي الشا  العيو   ضمادات الجراحية 

 الجراحيننننة  الخيننننوط مثننننل بالجسننننم المزروعننننة األنسننننجة
 المفاصنننننل الدموينننننة  الوعينننننة ترقينننننع الصنننننناعية  األربطنننننة
 .(Park etal 2009) الصناعية

:propolis   واستخدامات خواص
 فنني ويسننتخدم لالنسننا  سننام يننرغ بأننن  propolis يتميننز
 ألمننرا  مضنناد عالجنني تننأثير منن  لنن  لمننا الطبنني العننال 
 يسننتخدم كمنا (Xu et al 2009) السننرطا  السنكر  القلنب 
 والتجهيننننز واألغذيننننة التجميننننل  مستحضننننرات صننننناعة فنننني

 فننني الفعنننال نشننناط  المعنننرو  ومننن  للمنسنننوجات  النهنننائي
 لألكسننند  وكمضننناد والفيروسنننات البكترياوالفطرينننات مقاومنننة

 .(Sharaf et al 2013 ) واتلتهابات
:إلي ينقسم البكتريا ضد التجهيز  

 البكتريا مقاومة خواص المنسوجات يعطي تجهيز -
 للمالبس العامة اتحتياطات توفير وبالتالي

 .والمفروشات

 في المستخدمة األقمشة لحماية للبكتريا مضاد تجهيز -
 رحاب)عليها البكتريا نمو م  الصناعية األغرا 

 (.2112 وآخرو  محمد
:البكتريا تصنيف  

 . Staphylococcus لجرام موجب  بكتريا -

 E-Coli (Margret and Kavitha 2014) لجرام سالبة بكتريا

 . 
:العملية التجارب  

م إنتنننا  تننن البحنننث تحنننت المنتجنننة األقمشنننة عيننننات تنفيننذ   
 صننرم بشننركة( ثقيننل -خفينن ) الشننا  أقمشننة نننوعي  منن 

 يوضنننننن ( 1)والجنننننندول الكبننننننري بالمحلننننننة والنسننننننيج للغننننننزل
.         البحث تحت الطبي الشا  أقمشة مواصفات  

 تحنت األقمشة تجهيز تم: البحث تحت األقمشة زيتجه
للغنننزل و النسنننيج بالمحلنننة  بشنننركة التجهينننز بمعمنننل البحنننث
 -بننو  إزالننة) المنتجننة لألقمشننة تبينني  عمننل وتننمالكبننر  
 (.تبيي  -القلوي في غليا 
:التجهيز في مستخدمهال المواد  

propolis, N- butanol  

:المعالجة  
 -propolis (2.2- 2 مننن  مختلفنننة تركينننزات عمنننل تنننم
 مننن  العيننننات غمنننر تنننم حينننث عيننننة 12 لعننندد (%جنننم 5.2
 عملينة ثنم السنابقة بالتركيزات propolis محلول في 1-12

-141)عنند التحمنيص ثم الغرفة حرار  درجة في التجفي 
 رقنننننننم بالعيننننننننة النتنننننننائج ومقارننننننننة ةدقيقننننننن 2 لمننننننند  م°(121
 .معالجة بدو 14و11

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

خفيف طبي شاش سميك طبي شاش   
%111 قط   الخامة نو  %111 قط    

سم 21  القما  عر  سم 21   
 مبي  مبي   التجهيز

لحمة 24  البوصة لحمات عدد لحمة 24   
السداء ر نم قط  11/1  قط  21/1   

اللحمة نمر  قط  11/1  قط  21/1   
1/1 ساد   النسجي التركيب 1/1 ساد    

 القياسنننية للمواصنننفة طبقنننا   المربنننع المتنننر وز  اختبنننار - :البحث تحت األقمشة علي اجراؤها تم التي االختبارات

ASTM1970 
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 المصرية القياسية للمواصفة طبقا   الخشونة اختبار -
2524/1222                                     

            القياسية للمواصفة طبقا   الماء امتصاص اختبار -
ASTM 1682      

  القياسية للمواصفة طبقا   البكتريا لنمو اتقمشة مقاومة -
                AATCC 1998  

 Staphylocoous البكتريننننا منننن  نننننوعي  اختيننننار وتننننم

aureus )جرامل موجبة )E- coli (لجرام سالبة.) 
 .(SEM) اتلكتروني الماس  -

والمناقشة النتائج  

لألقمشددة  الوظيفيددة الخددواص علددي الدراسددة عوامددل تدديرير
 :البحث تحت المنتجة
 تنننننأثير لدراسنننننة (ANOVA) التبننننناي  تحلينننننل عمنننننل تنننننم

 -الشننننا  أقمشننننة سننننمك) وهنننني الدراسننننة عوامننننل اخننننتال 
 المتنننننر وز  يعلننننن( التحمنننننيص درجنننننة -المعالجنننننة تركينننننز
 المننناء امتصننناص زمنن  –(درجنننة) الخشننونة –(جنننم) المربننع

 .E.coli –Staph) البكترينننا نمنننو تثبنننيط قطنننر –(بالثانينننة)

aureus) ويرجنننننع البحنننننث  تحنننننت المنتجنننننة األقمشنننننة علننننني 
 قيمنننة أقننل إلننني معنننوي غينننر أو معنننوي كنننا  سننواء التننأثير
 منن  أقننل قيمتهننا كانننت فنناذا (P-Level) المحسننوبة المعنويننة

 الخاصنية علي معنوي تأثير هناك يكو  (0.05) يساوي وأ

 تأثير هناك يكو  (0.05) م  أكبر كانت إذا أما المدروسة
 .المدروسة علي الخاصية معنوي غير
 (: جم)المربع المتر وزن علي الدراسة عوامل تيرير: أوالا 

 لهنا الدراسنة عوامل كل أ  إلي( 1) جدول نتائج تشير
 فيمنننا المربنننع المتنننر وز  خاصنننية علننني معننننوي غينننر تنننأثير
 .معنوي تأثير لها القما  سمك عدا

النحننو  علنني المتعنندد الخطنني اتنحنندار معادلننة وجنناءت
  = X2المعالجنة المناد  تركينز   =X1القمنا  سمك: التالي
 =X3التحميص درجة

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

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

الباحثنة  قامنت القما  سمك بي  الفروق اتجاه ولتحديد
 مسنننننننننننننتويات بننننننننننننني  للمقارننننننننننننننة t-test اختبنننننننننننننار بتطبينننننننننننننق
 فنننني التننننالي النحننننو علنننني وذلننننك( سننننميك خفينننن  )القمنننناس
 (.4)جدول

 بني  إحصنائيا دال فنرق وجنود إلني الجندول نتائج تشير
 لصنال   –لمربنعا المتنر وز  علني القما  سمك متوسطي
 .السميك السمك

البحث تحت األقمشة الختبارات القراءات متوسطات نتائج يوضح: 2 جدول  
 رقم

 العينة
 سمك
 الشاش

 تركيز
 المعالجة

 (جرام)

 زمن
 التحميص

 (دقيقة)

 درجة
 التحميص

(°) 

 وزن
 المربع المتر
 (جرام)

 اختبار
 الخشونة
 درجة

 امتصاص
 الماء

 (ث)

 البكتريا تربيط قطر
Staph. E- coli 

1 
 
 خفي 
 
 

2.2 

2 
141 

42.12 12 2.51 11 2 
2 2 41.11 55 2.11 24 21 
1 5.2 41.12 51 5.2 22 21 
4 2.2 

121 
42.12 11 2.25 11 2 

2 2 41.12 55 5.52 22 21 
2 5.2 41.2 51 1.25 22 22 
5 

 سميك

2.2 

2 
141 

22.12 22 5.12 12 11 
1 2 51.41 22 1.2 22 21 
2 5.2 52.51 22 2.5 25 22 
11 2.2 

121 
22.2 21 5.5 12 11 

11 2 51.21 22 1.2 22 21 
12 5.2 52.51 21 11.1 21 21 
 1 1 1.2 12 41.12 1 1 بدو  خفي  11
 1 1 4.1 22 42.11 1 1 سميك 14

 لتيرير عوامل الدراسة على وزن المتر المربع)جم(  (N- Way ANOVE)اتجاه N: تحليل التباين األحادى فى 3جدول 
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التباين مصدر المربعات مجموع  الحرية درجات  المربعات متوسط  "ف" قيمة  المعنوية مستوي   
111. 21.515 2111.151 1 2111.151  القما  سمك  
151. 2.111 2 11.211  ةالمعالج الماد  تركيز  .142  
124.   التحميص درجة  1 .124  .111  .251  
   11.525 1 242.115 الخطأ

  11 2511.141 المجمو 
T- TEST  للمقارنة بين متوسطى سمك القماش على وزن المتر المربع : اختبار4جدول   

المعياري االنحراف المتوسط السمك الحرية درجة  "ت" قيمة  ةالمعنوي مستوي   
 2.12 25.11 سميك ** 2.22 12 1.11 42.52 خفي 

1.11 مستوي ندع دالة**  

(:درجة) الخشونة علي الدراسة عوامل تيرير :رانياا   
 لهنا الدراسنة عوامنل كنل أ  إلني( 2)جندول نتنائج تشير

 .(درجة) الخشونة خاصية علي معنوي تأثير
 النحننو علنني المتعنندد الخطنني اتنحنندار معادلننة وجنناءت

  = X2المعالجنة المناد  تركينز  =X1القمنا  سنمك :التالي
  = X3التحميص درجة

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

 الدراسنة وعوامنل الخشنونة بي  طردي ارتباط يمثل وهو
 .المختلفة

 الباحثنة قامنت القما  سمك بي  الفروق اتجاه ولتحديد
 القمننننناس مسنننننتويات بننننني  للمقارننننننة t-test اختبنننننار بتطبينننننق

 (.2) جدول في التالي النحو علي وذلك( سميك خفي  )
 بني  إحصنائيا دال فنرق وجنود إلني الجندول نتائج تشير
 السنننمك لصنننال  –الخشنننونة علننني القمنننا  سنننمك متوسنننطي
 1الخفي 

 قامنننننت المعالجننننة تركيننننز بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند
 للمقارنننات( معنننوي فنرق أقننل) LSDاختبنار بتطبيننق الباحثنة
 المبننني  النحننو علنني وذلننك. المعالجنننة تركيننز بنني  المتعنندد 

 .(5)جدول في
 يوجنند اننن ( 5)الجنندول يلخصننها التنني النتننائج منن  نتبنني 
 علننني تأثيرهنننا فننني المعالجنننة تركينننز بننني  دالنننة فروقنننا   هنننناك

 وفنق المعالجة الماد  تركيز ترتيب للباحثة ويمك  الخشونة
 LSD اختبنننننار باسنننننتخدام المتوسنننننطات ضنننننوء فننننني تأثيرهنننننا
 .جم5.2 جم 2 جم 2.21  (الخام) بدو : كالتالي

 قامننننت التحمننننيص درجننننة بنننني  الفننننروق جنننناهات ولتحدينننند
 للمقارننات( معننوي فرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبني  النحنو علني وذلنك. التحميص درجات بي  المتعدد 

 .(1)جدول في

 لتيرير عوامل الدراسة على الخشونة )درجة( (N-Way ANOVA)اتجاه  N: تحليل التباين األحادى فى 5جدول 
 المعنوية مستوي "ف" قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 111. 4211.111 1411.111 1 1411.111 القما  سمك
 111. 111.111 111.111 2 221.225 المعالجة تركيز
 141. 4.111 1.111 1 1.111 التحميص درجة
   111. 1 2.225 الخطأ

  11 1514.125 المجمو 
 (.درجة)الخشونة علي القماش سمك متوسطي بين للمقارنة  t- test اراختب :6 جدول

 المعنوية مستوي "ت" قيمة الحرية درجة المعياري االنحراف المتوسط السمك
 2.421 25.51 سميك ** 2.21 12 2.12 55.51  خفي 

1.11 مستوي عند دالة**  
 المعالجدة تركيدز بدين المتعددد  للمقارندات( معندوي فدرق أقدل)LSD اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق :7 جدول

 (درجة) الخشونة علي
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 (1)بدون

 76.00= م
 (2)لتر/ملل200/جم2.5

 71.50= م
 (3)لتر/ملل200/جم 5

 66.50= م
 (4)لتر/ملل200/جم 7.5

 61.00= م
 (1)بدو 

 *12.11 *2.21 *4.21  52.11= م
 (2)لتر/ملل211/جم2.2
 *11.21 *2.11   51.21= م
 (1)لتر/ملل211/جم 2
 *2.21    22.21= م

 (4)لتر/ملل211/جم 5.2
     21.11= م
1.12 مستوي عند دالة*  

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

 
 (1)بدون

 76.00= م
 (2)درجة140

 66.66= م
 (3)رجةد150

 66.00= م
 *11.11 *2.11  52.11= م( 1)بدو 
 1.22   22.22= م( 2)درجة141
    22.11= م( 1)درجة121

1.12 مستوي عند دالة*  

 يوجنند اننن ( 1)الجنندول يلخصننها التنني النتننائج منن  نتبنني 
 علننني تأثيرهنننا فننني التحمنننيص درجننة بننني  دالنننة فروقنننا   هننناك

 وفننننق حمننننيصالت درجننننة ترتيننننب للباحثننننة ويمكنننن  الخشننننونة
 LSD اختبنننننار باسنننننتخدام المتوسنننننطات ضنننننوء فننننني تأثيرهنننننا
 1درجة 121 درجة  141  (الخام) بدو : كالتالي
 امتصددداص  زمدددن  علدددي الدراسدددة عوامدددل تددديرير :رالرددداا 

                                           (:ث)الماء
 لهنا الدراسنة عوامنل كنل أ  إلني( 2)جندول نتنائج تشير

 )ث(.الماء امتصاص زم  خاصية علي معنوي تأثير
 

 النحننو علنني المتعنندد الخطنني اتنحنندار معادلننة وجنناءت
  X2  تركيز المناد  المعالجنة= X1سمك القما = : التالي

 X3درجة التحميص= 

= 0.98
2R3    + 0.015x2+ 0.42 x1Y= 1.11+ 1.64 x 

 امتصننننننناص زمننننننن  بننننننني  طنننننننردي ارتبننننننناط يمثنننننننل وهنننننننو
 .فةالمختل الدراسة وعوامل( ث)الماء

 الباحثنة قامنت القما  سمك بي  الفروق اتجاه ولتحديد
 القمننننناس مسنننننتويات بننننني  للمقارننننننة t-test اختبنننننار بتطبينننننق

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

 امتصدداص زمددن علددي الدراسددة عوامددل لتدديرير ((N– Way ANOVA اتجدداه N فددي األحددادي التبدداين تحليددل: 9 جدددول
 (ث)الماء
المربعات مجموع التباين مصدر الحرية درجات  المربعات متوسط  "ف" قيمة  المعنوية مستوي   
 1.111 24.124 2.212 1 2.212 القما  سمك
 1.111 12.111 4.112 2 2.551 المعالجة تركيز
 1.111 12.212 1.152 1 1.152 التحميص درجة
142. 1 1.112 الخطأ    

  11 22.122 المجمو 
 (ث)الماء امتصاص زمن علي القماش سمك متوسطي بين للمقارنة t- test راختبا: 10 جدول
المعياري االنحراف المتوسط السمك الحرية درجة  "ت" قيمة  المعنوية مستوي   
 2.14 1.12 سميك * 1.21 12 1.54 2.44 خفي 

1.12 مستوي عند دالة*  
 بني  إحصنائيا دال فنرق وجنود إلني الجندول نتائج تشير
 –(ث)المناء امتصناص زمن  علني القمنا  مكسن متوسطي

 .السميك السمك لصال 
 قامنننننت المعالجننننة تركيننننز بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند
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 للمقارننات( معننوي فرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبننني  النحننو علنني وذلننك. المعالجنننة تركيننز بنني  المتعنندد 

 .(11) جدول في
 اننننن ( 11) الجنننندول يلخصننننها التنننني النتننننائج منننن  نتبنننني 

 تأثيرهنننا فننني المعالجنننة تركينننز بننني  دالنننة فروقنننا   هنننناك يوجننند
 ترتيننننب للباحثننننة ويمكنننن ( ث)المنننناء امتصنننناص زمنننن  علنننني
 المتوسننطات ضننوء فنني تأثيرهننا وفننق المعالجننة المنناد  تركيننز

  جننم2.21 جننم 2 جننم 5.2: كالتننالي LSD اختبننار باسننتخدام
 (.الخام) بدو 

 مننننتقا التحمننننيص درجننننة بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند
 للمقارننات( معننوي فرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبني  النحنو علني وذلنك. التحميص درجات بي  المتعدد 

 .(12) جدول في
 اننننن ( 12) الجنننندول يلخصننننها التنننني النتننننائج منننن  نتبنننني 

 تأثيرهننا فنني التحمننيص درجننة بنني  دالننة فروقننا   هننناك يوجنند

 بترتينننن للباحثننننة ويمكنننن ( ث)المنننناء امتصنننناص زمنننن  علنننني
 المتوسنننننطات ضنننننوء فننننني تأثيرهنننننا وفنننننق التحمنننننيص درجنننننة

 درجنة  141 درجنة  121: كالتنالي LSDاختبار باستخدام
 (.الخام) بدو 
 S) البكتريدا تربيط قطر  علي الدراسة عوامل تيرير :رابعاا 

aures): 
 الدراسننة عوامننل كننل أ  إلنني( 11) جنندول نتننائج تشننير

  (Staph) يناالبكتر  تثبنيط قطنر خاصنية علني معننوي تأثير لها
 .التحميص درجة عدا ما

 النحننو علنني المتعنندد الخطنني اتنحنندار معادلننة وجنناءت
  X2  تركينز المناد  المعالجنة=X1سنمك القمنا = : التنالي

 X3درجة التحميص=
Y= 1.915 + 1.28 x1 + 2.50 x2+ 0.064x3  R2

= 0.99 

 البكتريننننا تثبننننيط قطننننر بنننني  طننننردي ارتبنننناط يمثننننل وهننننو
(Staph ) اسة المختلفة.وعوامل الدر 

 علدي المعالجدة تركيدز بدين المتعددد  للمقارندات( معنوي فرق أقل)LSD اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 11 جدول
 (ث)الماء امتصاص زمن

(1)بدون   
3.65= م  

(2)لتر/ملل200/جم2.5  
6.75= م  

(3)لتر/ملل200/جم 5  
7.89= م  

(4)لتر/ملل200/جم 7.5  
8.96= م  

 (1)بدو 
*1.11  1.22= م  4.24*  2.11*  

 (2)لتر/ملل211/جم2.2
*1.11   2.52= م  2.21*  
 (1)لتر/ملل211/جم 2
*1.15    5.12= م  

 (4)لتر/ملل211/جم 5.2
     1.22= م

1.12 مستوي عند دالة*  

 علدي حمديصالت درجدة بدين المتعددد  للمقارندات( معندوي فدرق أقل)  LSDاختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 12 جدول
 (ث) الماء امتصاص زمن

 
(1)بدون  

3.65= م  
(2)درجة140  

7.47= م  
(3)درجة150  

8.26= م  
*1.12  1.22= م( 1)بدو   4.21*  
 1.52   5.45= م( 2)درجة141
    1.22= م( 1)درجة121

1.12 مستوي عند دالة*  
 

 البكتريا تربيط قطر علي  الدراسة لعوام لتيرير ((N– Way ANOVA اتجاه N في األحادي التباين تحليل: 13 جدول
(Staph) 

المربعات مجموع التباين مصدر الحرية درجات  المربعات متوسط  "ف" قيمة  ةالمعنوي مستوي   
112. 14.411 2.512 1 2.512 القما  سمك  
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111. 422.112 111.221 2 122.211 المعالجة تركيز  
521. التحميص درجة  1 .521  1.125 .212  
412. 1 1.214 الخطأ    

  11 1115.214 المجمو 
 الباحثنة قامنت القما  سمك بي  الفروق اتجاه ولتحديد
 القمننننناس مسنننننتويات بننننني  للمقارننننننة t-test اختبنننننار بتطبينننننق

 .(14)جدول في التالي النحو علي وذلك( سميك خفي  )
 إحصنائيا دال فنرق وجنود عدم إلي الجدول نتائج تشير

 البكتريننننا تثبننننيط قطننننر علنننني القمننننا  سننننمك متوسننننطي بننني 
(Staph). 

 قامنننننت المعالجننننة تركيننننز بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند
 للمقارننات( معننوي فرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبننني  النحننو علنني وذلننك المعالجنننة  تركيننز بنني  المتعنندد 

 (.12)جدول في
 اننننن ( 12) الجنننندول يلخصننننها التنننني النتننننائج منننن  نتبنننني 

 تأثيرهنننا فننني المعالجنننة تركينننز بننني  دالنننة فروقنننا   هنننناك يوجننند
 المعالجة الماد  تركيز ترتيب للباحثة ويمك  الخشونة علي

 LSD اختبننار باسننتخدام المتوسننطات ضننوء فنني تأثيرهننا وفننق
 (.الخام) بدو  جم 2.21 جم 2 جم 5.2: كالتالي

 قامننننت التحمننننيص درجننننة بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند
 للمقارننات( معننوي فرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبني  النحنو علني وذلنك. التحميص درجات بي  المتعدد 

 (.12)جدول في
 يوجند ان ( 12)الجدول يلخصها التي النتائج م  نتبي 
 علننني تأثيرهنننا فننني التحمنننيص درجننة بننني  دالنننة فروقنننا   هننناك
 درجننة ترتيننب للباحثننة ويمكنن  (Staph) البكتريننا تثبننيط قطننر

 باسنننتخدام وسنننطاتالمت ضنننوء فننني تأثيرهنننا وفنننق التحمنننيص
 بنننندو  درجننننة  141 درجننننة  121: كالتننننالي LSD اختبنننار

 (.الخام)
 

 (Staph) البكتريا تربيط قطر علي القماش سمك متوسطي بين للمقارنة t- test اختبار :14 جدول
المعياري االنحراف المتوسط السمك الحرية درجة  "ت" قيمة  المعنوية مستوي   
 11.15 12.21 يكسم - 1.111 12 2.52 11.11 خفي 

1.12 مستوي عند دالة*  

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

(1)بدون   
0= م  

(2)لتر/ملل200/جم2.5  
14.00= م  

(3)لتر/ملل200/جم 5  
24.75= م  

(4)لتر/ملل200/جم 7.5  
26.50= م  

 (1)بدو 
*14.11  1= م  24.52*  22.21*  

 (2)لتر/ملل211/جم2.2
*11.52   14.11= م  12.21*  
 (1)لتر/ملل211/جم 2
*1.52    24.52= م  

 (4)لتر/ملل211/جم 5.2
     22.21= م

1.12 مستوي عند دالة*  
 

 علدي التحمديص درجدة بدين المتعددد  للمقارندات( معندوي فدرق أقل) LSD اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق :16 جدول
 (Staph) البكتريا تربيط قطر

 
(1)بدون  

0.0= م  
(2)درجة140  

21.50= م  
(3)درجة150  

22.00= م  
1.11= م( 1)بدو    21.21*  22.11*  
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21.21= م( 2)درجة141    1.21 
22.11= م( 1)درجة121     

1.12 مستوي عند دالة*  

 البكتريدا تربديط قطدر  علدي الدراسة لعوام تيرير: خامساا 

(E-coil) 
 الدراسننة عواملل  كننل أ  إلنني( 15)جنندول نتننائج تشننير

 البكترينننننا تثبنننننيط قطنننننر خاصنننننية علننننني معننننننوي تنننننأثير لهنننننا
(E_coli) التحميص درجة عدا ما. 

 النحننو علنني المتعنندد الخطنني اتنحنندار معادلننة وجنناءت
  =تركيننز المنناد  المعالجننة  X1  =سننمك القمننا : التننالي

X2  درجة التحميص= X3 
Y= 1.71+ 1.14 x1 + 2.40 x2+ 0.038x3     R2

= 0.99 

 البكتريننننا تثبننننيط قطننننر بنننني  طننننردي ارتبنننناط يمثننننل وهننننو
(E_coli)  المختلفة الدراسة وعوامل. 

 الباحثنة قامنت القما  سمك بي  الفروق اتجاه ولتحديد
 القمننننناس مسنننننتويات بننننني  للمقارننننننة t-test اختبنننننار بتطبينننننق

 جنننندول فنننني التننننالي النحننننو علنننني وذلننننك( ميكسنننن خفينننن  )
(11.) 

 إحصنائيا دال فنرق وجنود عدم إلي الجدول نتائج تشير
 البكتريننننا تثبننننيط قطننننر علنننني القمننننا  سننننمك متوسننننطي بننني 

(E_coli). 
 قامنننننت المعالجننننة تركيننننز بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند

 للمقارننات( معننوي فنرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبننني  النحننو علنني وذلننك المعالجنننة  يننزترك بنني  المتعنندد 

 .(12) جدول في
 اننننن ( 12) الجنننندول يلخصننننها التنننني النتننننائج منننن  نتبنننني 

 تأثيرهنننا فننني المعالجنننة تركينننز بننني  دالنننة فروقنننا   هنننناك يوجننند
 ترتيننب للباحثننة ويمكنن  (E_coli) البكتريننا تثبننيط قطننر علنني
 المتوسنطات ضنوء فني تأثيرهنا وفنق المعالجنة المناد  تركيز

 جننننننننننم 2 جننننننننننم 5.2: كالتننننننننننالي LSD اختبننننننننننار مباسننننننننننتخدا
 (.الخام) بدو  جم 2.21

 
 قامننننت التحمننننيص درجننننة بنننني  الفننننروق اتجنننناه ولتحدينننند

 للمقارننات( معننوي فرق أقل) LSD اختبار بتطبيق الباحثة
 المبني  النحنو علني وذلنك. التحميص درجات بي  المتعدد 

 (.21)جدول في
 اننننن ( 21) الجنننندول يلخصننننها التنننني النتننننائج منننن  نتبنننني 

 تأثيرهننا فنني التحمننيص درجننة بنني  دالننة فروقننا   هننناك يوجنند
 ترتينننب ويمكننن  (E_coli) البكترينننا تثبنننيط قطنننر علننني علننني
 المتوسنننننطات ضنننننوء فننننني تأثيرهنننننا وفنننننق التحمنننننيص درجنننننة

 درجنة  141درجنة  121: كالتنالي LSD اختبار باستخدام
 (.الخام)بدو 

 المنتجددة الشدداش ألقمشددة الكليددة الجددود  تقيدديم :سادسدداا 
  :ت البحثتح

(  وانتصننار 1221ذكننرت وفنناء شننلبي وجننيال  القبنناني)
 انسنب تختينار النوظيفي  للغنر  لمالئمتها( 2111زكي)
 درجنننة المعالجنننة  تركينننز القمنننا   سنننمك) الدراسنننة عوامنننل

 Radar-Chart النننرادار أشننكال باسنننتخدام وذلننك( التحمننيص
 ألقمشنننة الكلينننة الجنننود  تقينننيم عننن  ليعبنننر المحننناور متعننندد
 الخنواص اسنتخدام خنالل من  البحث تحت المنتجة الشا 
 امتصننننناص الخشنننننونة   (جنننننم)المربنننننع المتنننننر وز : األتينننننة
 التقيننيم ولهنذا (E-coli -Staph) البكتريننا تثبنيط قطننر المناء 
 مقارننة قنيم إلني الخنواص هنذه قياسنات نتائج بتحويل وذلك
 المقارنننة القيمننة أ  حيننث( 12-41) بنني  مننا تتننراو  نسننبة
 قطنر المربع  المتر وز  خواص مع األفضل تكو  األكبر
 .البكتريا تثبيط

 
 

 البكتريدا تربديط قطدر علدي الدراسدة عوامل لتيرير ((N– Way ANOVA اتجاه N في األحادي التباين تحليل: 17 جدول
(E_coli) 

 المعنوية مستوي "ف" قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 111. 15.422 4.251 1 4.251  القما سمك
 111. 222.212 151.111 2 142.111 المعالجة تركيز
 222. 1.251 111. 1 111. التحميص درجة
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   222. 1 2.122 الخطأ
  11 154.111 المجمو 
 (E_coli)البكتريا تربيط قطر علي القماش سمك متوسطي بين للمقارنة t-test ختبارا :18 جدول
 المعنوية مستوي "ت" قيمة الحرية درجة المعياري النحرافا المتوسط السمك
 1.22 12.25 سميك - 1.112 12 1.42 14.42 خفي 

1.12 مستوي عند دالة*  
 علدي المعالجدة تركيدز بدين المتعددد  للمقارنات( معنوي فرق أقل) LSD اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق :19 جدول

 االبكتري تربيط قطر
(1)بدون   

0= م  
(2)لتر/ملل200/جم2.5  

10.00= م  
(3)لتر/ملل200/جم 5  

20.50= م  
(4)لتر/ملل200/جم 7.5  

22.00= م  
 (1)بدو 

*11.11  1= م  21.21*  22.11*  
 (2)لتر/ملل211/جم2.2
*11.21   11.11= م  12.11*  
 (1)لتر/ملل211/جم 2
*1.21    21.21= م  

 (4)لتر/ملل211/جم 5.2
     22.11= م
1.12 مستوي عند دالة*  

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

(1)بدون   
0.0= م  

(2)درجة140  
17.33= م  

(3)درجة150  
17.66= م  

*15.11  1.11= م( 1)بدو   15.22*  
 1.11   15.11= م( 2)درجة141
    15.22= م( 1)درجة121

1.12 مستوي عند دالة*  

 

 الجدددود  ومعامدددل( 431.07) مراليدددة بمسددداحة( 12: رقدددم العيندددة) العيندددات ألفضدددل الكليدددة الجدددود  معامدددل :1 شدددكل
        التحمدددديص ودرجددددة ,(دقيقددددة2)التحمدددديص وزمددددن ,(7.5)معالجددددة سددددميك,وتركيز: الشدددداش بسددددمك (86.21)
 (درجة 150)
 البحث متغيرات ضوء في لألقمشة الميكانيكة للخواص  الجود  لمعام :21 جدول

 رقم
 العينة

 سمك
 الشاش

 تركيز
 المعالجة

(جرام)  

 زمن
 التحميص

(دقيقة)  

 درجة
 التحميص

(°)  

 وزن
المربع المتر  
(جرام)  

 اختبار
 الخشونة
 درجة

 امتصاص
 الماء

(ث)  

ياالبكتر  تربيط قطر  المساحة 
 المرالية

 معامل
 Staph. E-coli الجود 

1  
 خفي 

 

2.2 

2 141 

25.14 22.21 22.14 42.41 12.11 221.24 22.11 

2 2 22.12 22.21 21.52 12.51 12.22 141.12 22.55 

1 5.2 21.12 51.11 44.44 12.22 21.11 125.11 51.44 
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4  2.2 

121 

21.22 22.22 21.14 42.41 12.11 225.11 21.22 

2 2 22.22 .2122  41.24 12.22 12.22 142.21 21.22 

2 5.2 21.12 52.12 12.21 22.12 22.22 121.22 51.51 

5 

 سميك

2.2 

2 

141 

22.11 12.22 41.24 21.25 45.11 121.25 24.22 

1 2 22.14 21.15 15.21 12.22 21.11 412.51 11.14 

2 5.2 111.11 21.11 12.22 22.41 22.22 421.12 14.21 

11  2.2 

121 

22.12 11.21 41.22 21.25 45.11 122.51 24.24 

11 2 22.25 21.15 12.22 12.22 21.11 414.22 11.22 

12 5.2 111.11 111.11 11.15 111.11 111.11 411.15 12.21 

 41.12 212.55 1.11 1.11 111.11 22.11 22.42 1 1 بدو  خفي  11

 41.41 215.41 1.11 1.11 51.12 55.25 22.11 1 1 سميك 14

 

 
(43.15) جود  ومعامل( 215.77) مرالية بمساحة( 13: رقم العينة) العينات ألقل الكلية الجود  معامل :2 شكل  

(.بدون) التحميص وزمن ,(بدون) معالجة وتركيز خفيف,: الشاش بسمك  

           
 معالج سميك شاش ماشق  يوضح :4 شكل        معالج سميك شاش قماش  يوضح :3 شكل

 بالتركيزات المختلفة E-Coli ببكتريا               المختلفة بالتركيزات S aureus ببكتريا
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 معالج خفيف شاش قماش  يوضح :6 شكلمعالج               خفيف شاش قماش  يوضح :5 شكل

               المختلفة بالتركيزاتE-Coli  ببكتريا                         ختلفةالم بالتركيزات  S aureus ببكتريا

         

 
 معالجة بدون قماش عينة: 8 شكل                           propolis معالج قماش عينة:7 شكل

 التوصيات
 والدراسننننة اليهننننا التوصننننل تننننم التنننني النتننننائج علنننني بننننناء
 - :باتت حثالب يوصي يوصي التطبيقية

 فننننني الطبيعينننننة المنننننواد اسنننننتخدام نحنننننو اتتجننننناه ضنننننرور  -
 .للبيئة ضرر أي تتسبب والتي األقمشة تجهيز

 تكسننابها الطبيننة األقمشننة علنني مختلفننة تجهيننزات إجننراء -

 .الفرد صحة علي تخثر والتي الدقيقة الكائنات مقاومة
:المراجع  

 حسني ت إمكانينة دراسنة :(2009) الدي  وفاء محمد أمير 
 البكتيرينننننا لمقاومنننننة الطبينننننة األقمشنننننة بعننننن  خنننننواص
 رسنالة النهنائي  لالسنتخدام النوظيفي بنالغر  لأليفاء

 -المنزلنننني األقتصنننناد كليننننة منشننننور   غيننننر ماجسننننتير
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 .المنوفية جامعة
 
 

 عنن  البكتيريننة األمننرا  انتقننال :(1996) الجزيننري حننا 
 الصنننناعية األلينننا  مننن  المصننننوعة المالبنننس طرينننق
 علنننني المثبطننننة والمطهننننرات البكترينننا منننن  كننننل وتنننأثير
 كلينة  منشنور   غير ماجستير رسالة النسيج  خواص
 .األسكندرية جامعة –الزراعة

 أقمشننة انتننا  امكانيننة :(1999) محمننود النندي  عننز خالنند
 المجننناتت بعننن  فننني تسنننتخدم مناسنننبة خنننواص ذات

 الفنننو  كليننة منشننور   غيننر ماجسننتير رسننالة الطبيننة 
 .حلوا  جامعة –التطبيقية

 زيننننننننب العشنننننننماوي  أحمننننننند سنننننننالي الننننننندي   محننننننني خالننننننند
 النوظيفي اتداء تحسني  امكانينة :(2012)عبدالغفار
 المنزلنني  اتقتصنناد مجلننة الرجننالي  اتحننرام لمالبننس
 .الرالث العدد -22 مجلد

 
 
 

 المننننعم عبننند محمننند بهنننيج  عواطننن  علننني  محمننند رحننناب
 المحمنل بالكيتوزا  الشا  أقمشة معالجة: (2015)

 المجننال فنني لالسننتخدام النانومتريننة الفضننة بجسننيمات
 International Design Journal الطبنننني 

,5(2),pp:351-360. 
 النننننوظيفي اآلداء تحسننننني : (2009) السنننننيد طلعنننننت مهنننننا

 بتجهيزهننننا الطبنننني المجننننال فنننني المسننننتخدمة لألقمشننننة
زالننننة البكتريننننا لمقاومننننة  ماجسننننتير رسننننالة اتتسننننا   وا 
 جامعننننننة  المنزلننننني تصننننناداتق كلينننننة  منشنننننور   غينننننر

 .المنوفية
                                القياسننننننية للمواصننننننفة طبقننننننا   المربننننننع المتننننننر وز  اختبننننننار 
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ASTM1682 
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AATCC1998   
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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 

 


