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  إنتاج أقمشة أربطة عنق ذكية باستخدام تكنولوجيا النانو

 2جييان محمود عبد الحميد، 1عواطف بييج محمد ابراىيم
 جامعة الزقازيؽ -قسـ االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية -تخصص المالبس والنسيج1
  المنصورة جامعة -قسـ االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية -تخصص المالبس والنسيج2

 61/4/2061 :تاريخ القبول                                61/2/2061 تاريخ التسميم:

 الممخص
تعتبػػػر شقمأػػػة شربطػػػة العنػػػؽ مػػػف اجقمأػػػة التػػػل ت تػػػا  الػػػل تخنيػػػاا عاليػػػة اجداا مػػػف  يػػػى الخامػػػاا واجلػػػواف وشسػػػالي  التعاأػػػؽ النسػػػجل 

جقمأة لمست دثاا الموضة وتعتبػر متممػة لمػزو سػواا لمرجػاؿ شو السػيداا واجطمػاؿ اجمػر الػذو والتجييزاا الخاصة ال ديثة.  يى تخضع ىذه ا
دراسػة المتطمبػاا اجساسػية جقمأػة شربطػة ييدؼ الب ى إلل يتطم  تطويرىا باستمرار لكل تناس  اجداا الوظيمل ليا وكذلؾ جذ  المستيمكيف. و 

خاصػػية  إكسػػابيامػػع  ،مبكتريػػالت سػػيف خواصػػيا اجداويػػة ومخاومتيػػا سػػتخدمييا. ومػػدو إمكانيػػة العنػػؽ والوقػػوؼ عمػػل شىػػـ المأػػكالا التػػل تواجػػو م
 5بتركيػ  نسػجل شطمػس  بػولل اسػتر  بنسػ  خمػط مختممػةقطػف/ ثالى شنواع مف اجقمأة المخموطػة   إنتا  . فخد قاما البا ثتاف بالتنظيؼ الذاتي

جسػػيماا شكسػػيد التيتػػانيـو   -%15ة والمعالجػػة باسػػتخداـ كػػؿ مػػف  تينوسػػاؿ سػػؿ وصػػباهتيا بمسػػتخمص مػػف قأػػر البرتخػػاؿ وشخػػرو بصػػب ة نأػػط
اجقمأػة ت ػا الب ػى قبػؿ وبعػد  خػواص تـ تخييـو مممل(. 1.5% / جسيماا شكسيد  التيتانيـو النانومترية 15تينوساؿ سؿ  -مممل 1.5النانومترية 

المػػوف، الثبػػاا لمضػػوا، الثبػػاا لمعػػرؽ، يػػة التجعػػد، معامػػؿ االنسػػداؿ، عمػػؽ النعومة،درجػػة إزالػػة االتسػػا ، زاو المعالجػػة عػػف طريػػؽ قيػػاس خػػواص  
لت ديػد معػايير جػودة إنتػا  ىػذه اجقمأػة ومػدو إمكانيػة اسػتخداميا كحقمأػة تصػمن جربطػة العنػؽ يمكػف شف تػوفر الرا ػة وال مايػة ) مخاومة البكتريػا

والمصػػػبوهة بصػػب اا طبيعيػػة والمعالجػػة بخمػػيط مػػػف  بػػولل اسػػتر %75ف/ قطػػ 25  اجقمأػػةوشظيػػرا النتػػاوج شف معالجػػػة واجمػػاف لمسػػتخدمييا. 
Tinosancell-15%/Mml TiO2-1.5  969.27وذلػػػؾ بمسػػػا ة مثاليػػػة ، خػػػواص اجداا المختممػػػة لمعظػػػـىػػػل شفضػػػؿ العينػػػاا المنتجػػػة بالنسػػػبة ،

 ،والتنظيػػؼ الػػذاتل البكتريػػا مخاومػػةخاصػػة  يػػى شوضػػ ا النتػػاوج ت سػػف مم ػػوظ وواضػػن فػي معظػػـ الخػػواص المخاسػػة و . 87.77ومعامػؿ الجػػودة 
نتػػا  شربطػة العنػػؽ اويمكػف اسػػتخداميبحنيػػا نمنػػة صػ يائ وبيويػػائ  كمػا تميػػزا تمػؾ اجقمأػػة المعالجػة بينمػا كانػػا اقػؿ العينػػاا المنتجػػة  .فػل تصػػنيع واا

، ومعامػؿ الجػودة 677.55 ا ة مثاليػةوذلػؾ بمسػالمصبوهة بصب ة طبيعيػة قبػؿ المعالجػة  بولل استر %25قطف/ 75اجقمأة   ت ا الب ى ىل
57.62  . 

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

 المقدمة
 المالبػػػػػس مكمػػػػػالا شىػػػػـ مػػػػػف العنػػػػؽ ةتعتبػػػػر شربطػػػػػ

 مختممػة خامػاا باسػتخداـ المناسػباا مختمػؼوتستخدـ مع 
 مػػػف المسػػػتخدمة بةلممناسػػػ وفخػػػائ  متنوعػػػة ومػػػوديالا وشلػػػواف
 كػاف سػواا الخػارجي الػزو ولػوف نػوع  سػ  عمي شو اجميا
(. 2712، سػػمير2712 ا مػػد فخط قمػػيص شو كاممػػة ةبدلػػ

كبيػػػرة عمػػػي جػػػذ  االنتبػػػاه  يػػػى تضػػػمي عمػػػي  وليػػػا قػػػدرة
باإلضػػػافة إلػػػي شف تصػػػنيعيا ال  ،الممػػػبس نظػػػرة شكثػػػر ثػػػراا

 (.2777عبػػدا  ي تػػا  إلػػي إمكانيػػاا اقتصػػادية مرتمعػػة  
وتتعػػرض شقمأػػة شربطػػػة العنػػؽ نتيجػػػة االسػػتخداـ المتكػػػرر 
دوف هسيميا  ت تا  الل عناية خاصة  إلل االتسا  بمواد 

متعػػػددة مثػػػؿ اجتربػػػة العالخػػػة إضػػػافة الػػػل مموثػػػاا اليػػػواا 
وتػػػػػراكـ اجتربػػػػػة ومكونػػػػػاا العػػػػػػرؽ والػػػػػدىوف تجعػػػػػؿ ىػػػػػػذه 
اجقمأػػة بيوػػة مثاليػػة لنمػػو الكاونػػاا ال يػػة الدقيخػػة وبالتػػالي 

ؤثر عمػػػل العمػػػر الزمنػػػل ليػػػا وخواصػػػيا المختممػػػة وشيضػػػا تػػػ
(. كمػػػػا وجػػػػد شف مػػػػادة 2715عمػػػػل صػػػػ ة المػػػػرد  م مػػػػد 

التجييػػز تنأػػػط قػػدرة الصػػػب اا الصػػناعية عمػػػل اف تكػػػوف 
ونظػرائ جف معظػـ شربطػة العنػؽ المتػوفرة مسببة لم ساسػية. 

شقمأػػة مصػػبوهة شو مطبوعػػة باجسػػواؽ يػػتـ تصػػنيعيا مػػف 
ومػػع زيػػادة البعػػد  .بصػػ ة المػػردصػػناعية تضػػر  بصػػب اا

البيوػػػػي طالػػػػ  المسػػػػتيمكوف بمالبػػػػس نمنػػػػو عمػػػػي الصػػػػ ة 
تعتمػػػد عمػػػل اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا ال ديثػػػة  وصػػػديخة لمبيوػػػة
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كمػػػػػػا تتعػػػػػػرض شربطػػػػػػة العنػػػػػػؽ لعوامػػػػػػؿ  (.2711 جمعػػػػػػة 
اال تكاؾ وال ػرارة والرطوبػة العاليػة مػف العػرؽ الزاوػد شثنػاا 

المرتمعػػػة وظيػػػور  االسػػتخداـ وخاصػػػة مػػع درجػػػاا ال ػػرارة
العرؽ لمرتػدييا  ػوؿ الرقبػة، وتػزداد ىػذه المأػكالا  ةراو 

مع استخداـ كػال مػف اجليػاؼ والصػب اا الصػناعية وذلػؾ 
لعػػدـ قػػدرتيا عمػػل امتصػػاص الرطوبػػة الناتجػػة مػػف العػػرؽ 
والتػػل ينأػػا عنيػػا توالػػد وتكػػاثر شعػػداد كبيػػرة مػػف الكاونػػاا 

 Pritoا  ال يػػػة باإلضػػػػافة إلػػػل سػػػػيولة وسػػػرعة اتسػػػػاخي

(. ممػػػػا دفػػػػع البا ثتػػػػاف الػػػػل االتجػػػػاه الػػػػل اسػػػػتخداـ 2014
المخموطػػػة وصػػػباهتيا  تكنولوجيػػػا النػػػانو فػػػل تجييزاجقمأػػػة

بصب اا طبيعية مف قأور البرتخاؿ وشخرو بصب ة نأػطة 
ومعالجتيػػػػا بجسػػػػيماا ثػػػػانل شكسػػػػيد التيتػػػػانيـو النانومتريػػػػة 
والتينوساؿ سؿ لت سيف بعض الخواص وإلكسػابيا خػواص 

 التنظيؼ الذاتل ومخاومة البكتريا. 
 يمكن صياغة مشكمة البحث فى التساؤالت اآلتية:

ىػػػػػؿ توجػػػػػد مأػػػػػكالا ممبسػػػػػية تواجػػػػػو مرتػػػػػدو شربطػػػػػة  -
 العنؽ؟

 ىؿ توجد فروؽ ذاا دالالة ا صػاوية بػيف نػوع الخامػة -
 وخواص اجقمأة المنتجة ت ا الب ى؟

ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذاا دالالػػة ا صػػاوية بػػيف الصػػب اا  -
وخػػواص اجقمأػػة المنتجػػة ت ػػا  لطبيعيػػة والنأػػطةا

  الب ى؟

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

 أىمية البحث
إنتا  اجقمأة الذكية ذاتية التنظيؼ والمخاومػة لمبكتريػا  -

 باستخداـ مواد النانو اآلمنة بيويا. 
امػػػاا ونسػػػ  خمػػػط مختممػػػة إلنتػػػا  شقمأػػػة اسػػػتخداـ خ -

 كحربطة عنؽ. ـمتنوعة تصمن لالستخدا
اسػػػػتخداـ الصػػػػب اا الطبيعيػػػػة المستخمصػػػػة مػػػػف بخايػػػػا  -

 الماكية لمم افظة عمل ص ة وسالمة المرد والبيوة.
معالجػػة مػػف خػػالؿ  الصػػ ل والػػوظيملت خيػػؽ الجانػػ   -

 .  بمواد شمنة بيويا وصباهتيا اجقمأة

عػػػض المأػػػكالا الممبسػػػية التػػػل تواجػػػو الت مػػػ  عمػػػل ب -
 مرتدو شربطة العنؽ.

 الوصوؿ الل/ييدؼ الب ى أىداف البحث: 
شىػػػـ المأػػػكالا الممبسػػػية التػػػل تواجػػػو مرتػػػدو شربطػػػػة  -

 العنؽ.
اسػػػػتخداـ الصػػػػب اا الطبيعيػػػػة اآلمنػػػػة  صػػػػ يا وبيويػػػػا   -

 واقتصادية.
لألقمأػػة المسػػتخدمة ت ػػا الب ػػى والتػػي  خامػػة شنسػػ  -

 .الخواصشفضؿ  ت خؽ
ألقمأػػػة المنتجػػػة ت ػػػا الب ػػػى والتػػػي ل صػػػب ة شنسػػػ  -

 .تعطي شفضؿ الخواص
وت خيػؽ ألقمأػة المنتجػة ت ػا الب ػى معالجػة ل شنسػ  -

 خواص العناية السيمة.
 فروض البحث: 

 7.75توجػػد فػػروؽ ذاا داللػػة إ صػػاوية عنػػد مسػػتو   -
 خػػػواص اجقمأػػػة عمػػػينػػػوع الخامػػػة بػػػيف مسػػػتوياا 

 .ت ا الب ى

 7.75وؽ ذاا داللػػة إ صػػاوية عنػػد مسػػتو  توجػػد فػػر  -
عمػػي  نػػوع الصػػب ة  نأػػطة، طبيعيػػة(بػػيف مسػػتوياا 

 .ت ا الب ى اجقمأةخواص 

 7.75توجػػد فػػروؽ ذاا داللػػة إ صػػاوية عنػػد مسػػتو   -
المعالجػػػػػػػػػػػػػػػػة  قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وبعػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػػػػػػتوياا 

-Tinosancell-15%، Mml TiO2المعالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

1.5،Tinosancell-15% /Mml TiO2-1.5 )  عمػػػػػػػػػػػػػي
 .ت ا الب ى اجقمأةص خوا

  حدود البحث:
إنتػػا  ثػػالى خامػػاا مختممػػة تتناسػػ  مػػع إنتػػا  شقمأػػة  -

شربطػػة العنػػؽ باسػػتخداـ ثػػالى خامػػاا لم مػػاا وىػػل 
               57/بػػػػػػػػػولل اسػػػػػػػػػتر 57  -بػػػػػػػػػولل اسػػػػػػػػػتر% 177 

قطػػػػػف %(. شمػػػػػا خيػػػػػوط السػػػػػداا 177 - قطػػػػػف  %
قطػػػف %،  57/ بػػػولل اسػػػتر 57فكانػػػا مػػػف خامػػػة  

 ر الخيػوط المسػػػتخدمة لخيػوط الم مػة ىػلوكانا نم
نمػرة خيػوط خامػة و مع تثبيػا قطف  47/1ما تعادؿ 
، قطف % 57/ بولل استر57وىل ما تعادؿ السداا 
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جميعيا م زوؿ بحسػمو  ال ػزؿ    قطف   36/1نمرة 
 .5بتركي  نسجل شطمس  ال مخي.

صػػػػػػباهة اجقمأػػػػػػة المنتجػػػػػػة بنػػػػػػوعيف مػػػػػػف الصػػػػػػب اا  -
 النأطة(. –أور البرتخاؿ   الطبيعية  مستخمص ق

-Tinosancellمعالجػػػػػة اجقمأػػػػػة المنتجػػػػػة بكػػػػػؿ مػػػػػف   -

15%،  Mml TiO2-1.5Mml-1.5،Tinosancell -

15% /Mml TiO2-1.5 ثػػػػػػػػـ إجػػػػػػػػراا االختبػػػػػػػػاراا .)
النعومػػػػػة، درجػػػػػة إزالػػػػػة االتسػػػػػا ، زاويػػػػػة  المعمميػػػػػة 

التجعػػػػػد، معامػػػػػؿ االنسػػػػػداؿ، عمػػػػػؽ المػػػػػوف، الثبػػػػػاا 
 قمػػػػػػػو ، نضػػػػػػػو  قمػػػػػػػو ، لمضػػػػػػػوا، الثبػػػػػػػاا لمعػػػػػػػرؽ 

ال مضػػػػػػي، نضػػػػػػو  ال مضػػػػػػي ، مخاومػػػػػػة البكتريػػػػػػا 
 Serratia spp، Bacillus spp بػػالمركز الخػػومل ) 

 لمب وى.
 .ت ا الب ىتخييـ الجودة الكمية لألقمأة  -

 متغيرات البحث:
 بػػػػػػػولل25 /قطػػػػػػػف 75نػػػػػػػوع خامػػػػػػػة الخمػػػػػػػاش المنػػػػػػػتج   -

، اسػػػػػػػػػػػػػػػتر% بػػػػػػػػػػػػػػػولل 57/قطػػػػػػػػػػػػػػػف 57 ،اسػػػػػػػػػػػػػػػتر%
 (.%بولل استر75/قطف25

 نأطة(. -قأر البرتخاؿ  مف  طبيعيةصب ةال نوع -
المعالجػػػة لألقمأػػػة   قبػػػؿ وبعػػػد المعالجػػػة  بػػػػ مسػػػتوياا  -

جسػػػػيماا شكسػػػػيد التيتػػػػانيـو  -%15 تينوسػػػػاؿ سػػػػؿ 
% / 15تينوسػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػؿ -مممػػػػػػػػػل1.5النانومتريػػػػػػػػػة 

 مممل(. 1.5جسيماا شكسيد التيتانيـو النانومترية 
 أدوات البحث:

 -تينوسػػػػاؿ سػػػػؿ -اؿمسػػػػتخمص صػػػػب ة قأػػػػر البرتخػػػػ
 -االختبػػػػػػػاراا -جسػػػػػػػيماا شكسػػػػػػػيد التيتػػػػػػػانيـو النانومتريػػػػػػػة

 اجسمو  اال صاول.
 منيج البحث: 

لدراسػة  المنيج التجريبي الت ميمييعتمد الب ى عمي 
 اجقمأػػػػػػة المخموطػػػػػػةالتطبيخػػػػػػاا ال ديثػػػػػػة لتجييػػػػػػز تػػػػػػحثير 

كسػػابيا  البكتريػػا والتنظيػػؼ  خػػواص وظيميػػة مثػػؿ مخاومػػوواا
نتػػا   ومخاومػػة الػػذاتي التجعػػد والكرمأػػة إلمكانيػػة تصػػميـ واا

 شربطة عنؽ تتوافر فييا الخواص اجداوية والجمالية.
 :اإلطار النظرى -أوال

تتعػػرض شربطػػة العنػػؽ شثنػػاا االسػػتخداـ اليػػومل الػػل 
االتسػػػػػا  بمػػػػػواد متعػػػػػددة وتمتصػػػػػؽ بيػػػػػا بعػػػػػض المموثػػػػػاا 
اليواويػػة واجتربػػة ومكونػػاا العػػرؽ والػػدىوف. وتػػزداد درجػػة 

رة ىػػػذه االتسػػػاخاا عمػػػل بعػػػض مسػػػتخدمي شربطػػػة وخطػػػو 
 يػػػى ثبػػػا  العنػػػؽ مثػػػؿ اجطبػػػاا والمريػػػؽ الطبػػػل المعػػػاوف

العممػػػل تػػػحثير شربطػػػة العنػػػؽ عمػػػل انتخػػػاؿ العػػػدوو  بالب ػػػى 
 مػف بالبكتيريػا العػدوو انتخػاؿ بيف مخارنةإلل المريض. وبال

 العػػامميف إلػػي اجطبػػاا مػػف الخمػػيص شكمػػاـو  العنػػؽ شربطػػة
 معػػػػدؿ شفثبػػػػا  والمرضػػػػي الصػػػػ ية يػػػػةالرعا مجػػػػاؿ فػػػػي

 مػف عنو شكبر العنؽ شربطة مف اإلصابةشو  العدوو انتخاؿ
ممػػػػا دفػػػػع البػػػػا ثيف  (.R.L.Weber2012 الخمصػػػػاف شكمػػػػاـ

الػل االتجػاه إجػراا عمميػػاا تجييػز اجقمأػة ضػد االتسػػا  
والميكروبػػػػػاا بطػػػػػرؽ مختممػػػػػة لتنظيػػػػػؼ اجقمأػػػػػة الخطنيػػػػػة 

داـ ثانل شكسػيد  التيتػانيـو باستخ sol-gel"المنسوجة ذاتيا  
 Gupta 2008 وقػػد ثبػػا شف اجقمأػػػة الخطنيػػة المنتجػػػة .)

بػالخيط الممػرد شفضػػؿ فػل إزالػة االتسػػا  عػف التػل شنتجػػا 
بػػالخيط المػػزوو، كمػػا شف طػػوؿ التأػػييمة وزيػػادة المسػػافاا 

(. ومع 2715البينية تخمؿ مف درجة إزالة االتسا   م مد 
شنسػػػجة قطنيػػػة  إنتػػػا  انو تػػػـاسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا ومػػػواد النػػػ

باالعتمػػػاد عمػػػل شأػػػعة الأػػػمس بػػػدالئ مػػػف  ذاتيػػػة التنظيػػػؼ
عنػػد  وتعمػػؿ TiO2ىػػذه اجنسػػجة بجسػػيماا  بت ميػػؼ المػػاا

 UVبمضػػػػؿ اجأػػػػعة  فتؤكسػػػػدهتعرضػػػػيا جأػػػػعة الأػػػػمس 
جػػدائ، فتكمك ػؾ اجوسػػا   لتوليػػد مػواد نأػػطة O2مػع  ويتماعػؿ

ة تعرضػو طػواؿ فتػر ويسػتمر ذلػؾ  قبؿ طردىا عف اجنسجة
 بػدوف راو ػةجػوار   صػناعة شيضػا فػل ويسػتخدـلمأمس. 

 Healthanddenergy 2015). إنتػػا  شنسػػجة تمنػػع  كمػػا تػػـ
هسػميا بػرش  عمييػا، ويسػيؿ اجتربةتسر  العرؽ شو تراكـ 

 Prito المػػوتس المضػػػة وزىػػرة وتجيػػػز بجسػػػيماا .المػػاا

بعػػػػػض  تجييػػػػزب (2715عبػػػػدالعزيز  كمػػػػا اىػػػػتـ  (.2014
 ودراسػة تحثيرىػا عمػل بعػض البكتريػا نمو ومةلمخاالمالبس 
ت ديد شفضؿ ظػروؼ تجييػز تـ و الوظيمي.  اجداا خواص

 Staphylococcus تػػػػػػػػوفر شعمػػػػػػػػل مخاومػػػػػػػػة لنمػػػػػػػػو بكتيريػػػػػػػػا
والم افظػػػػة عمػػػػل االمتصاصػػػػية. وتوصػػػػؿ البػػػػا ثوف الػػػػل 

جسػػػػػػيماا نانومتريػػػػػػة مػػػػػػف الكيتػػػػػػوزاف تمتػػػػػػاز بػػػػػػػ  إعػػػػػػداد 
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اضػػػػػػػػػػػػػػػػػعاؼ الكيتػػػػػػػػػػػػػػػػػوزاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػػػػػػػى الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاا 17
. كمػػػػػا تػػػػػـ تجييػػػػػز (Sanyakmdhorn 2013 االسػػػػػتخرارو 

ضػػػد البكتريػػػا باسػػػتخداـ  ةاجقمأػػػة الخطنيػػػة ال يػػػر منسػػػوج
النانوسػػممر وكبسػػوالا ميكرونيػػة مػػف الكيتػػوزاف، وثبػػا شف 
اجقمأة الخطنية ال ير منسوجة المجيزة بجسػمياا المضػة 
الم ممػػػة بػػػالكيتوزاف ليػػػا مخػػػدرة عاليػػػة عمػػػل نماذيػػػة المػػػاا 

(. واىتما Youbo2012مخاومة لبكتريا االيكوالو واليواا و 
( بتجييػػػػػػػػػػػػز شقمأػػػػػػػػػػػػة 2712،2711دراسػػػػػػػػػػػػة عبدالمطيؼ 

كسػػػػػابيا خاصػػػػػية التنظيػػػػػؼ  المسػػػػػكوز لمخاومػػػػػة البكتريػػػػػا واا
وبعػػػػض البػػػػوليمراا. كمػػػػا تمػػػػا  TIO2الػػػػذاتل باسػػػػتخداـ 

دراسة شخرو لمعالجة اجقمأة المخموطة قطف/بولل اسػتر 
النانومتريػة وعمػؿ تخنيػاا باستخداـ جسيماا شكسيد الزنػؾ 

لم ياكػػػػػة. وتوصػػػػػما الػػػػػل شف اجقمأػػػػػة المعالجػػػػػة  خخػػػػػا 
ومخاومػػػة البكتريػػػا وشثػػػرا  UVارتمػػػاع معػػػدؿ ال مايػػػة مػػػف 

سمبل عمل النماذية والتأر . وبزيادة كثافة ال رز لم ياكة 
(. وتػػػػػػـ 2714 عبػػػػػػدالر مف UVت خػػػػػػؽ  مايػػػػػػة شعمػػػػػػل لػػػػػػػ

نية بيا استخالص جسيماا المضة ومعالجة اجقمأة الخط
إلكسػػػػػػابيا خاصػػػػػػية مخاومػػػػػػة البكتيريػػػػػػا السػػػػػػالبة والموجبػػػػػػة 

 C.j.Park 2009 .) وقػػػد ثبػػػا بالب ػػػى العممػػػل شف كمػػػااة
 خخػػػػا  العنايػػػػة السػػػػيمةو مػػػػواد التنعػػػػيـ  ـالتجييػػػػز باسػػػػتخدا

  موجبػػػػػػة الجػػػػػراـ وسػػػػػالبة الجػػػػػػراـ  البكتريػػػػػا نمػػػػػول مخاومػػػػػة
 بسػػػػػيونل  المالبػػػػػس بعضلػػػػػ االمتصػػػػػاصوال مػػػػػاظ عمػػػػػل 

تـ إنتا  صب ة طبيعيػة مػف قأػر البرتخػاؿ شقػؿ و (. 2711
 ةتػػػػػحثير عمػػػػػل البيوػػػػػة بالمخارنػػػػػة مػػػػػع الصػػػػػب اا الكيمياويػػػػػ

اجخػػرو، وصػػباهة شقمأػػة الخطػػف المصػػرو باسػػتخداـ تمػػؾ 
الصػػػػػػػب ة بحسػػػػػػػمو  ال أػػػػػػػو واستخالصػػػػػػػيا بالتكنولوجيػػػػػػػا 
الجافة. وشظيرا اجقمأة المعالجة خصاوص ثباا عاليػة 

 Ahmad2015 ،).(Avaوت سػف فػل امتصػاص الصػب ة  

2010)  
يعػػػػود شصػػػػميا التػػػػاريخل الػػػػل الم ػػػػاربوف أربطةةةةة العنةةةةق: 

وكػػػانوا يمبسػػػوف قطعػػػة مػػػف  14الكػػػرواا فػػػل جػػػيش لػػػويس
 –الخماش  وؿ الرقبة تمييزا ليـ ولذا سميا باسـ  كرواتيػا

كرافاا(، ثـ تطػورا وتعػرؼ اآلف بربػاط العنػؽ  –كرواا 

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

 ربطػػػةج المناسػػػ  العػػػرض يتػػػراو  أربطةةةة العنةةةق: مقةةةاس
 يتػػراو  بػػػيف الطػػػوؿو سػػـ،  9سػػػـ، 6.4بػػيف  بػػػيف مػػا العنػػؽ
 ت ييػػػر  ػػػاؿ وفػػػي .(2775 فاضػػػؿ سػػػـ153سػػػـ، 127
 نسػبة فػي ت يػر عميػو يترتػ  ذلػؾ فػاف العنؽ شربطة عرض
 وأػػػكؿ الخامػػػة طػػػوؿ مراعػػػاة إلػػػي افةباإلضػػػ شيضػػػا الطػػػوؿ
 . (2776عبدالمطيؼ  يرتدييا الذ  لممرد الجسـ
، سػػـ 5 الرفيعػػة العنػػؽ شربطػػة توجػػد: العنةةق أربطةةة أنةةواع

 ذااو  .سػـ17-9.5 العريضػةو  ،سػـ7 العرض متوسطةوال
 (.2775فاضػػػػؿ   المثمثػػػػةشو  الماومػػػػة شو المربعػػػػة  النيايػػػػة

سػػػػػػػػمير   رجػػػػػػػيالب الأػػػػػػػػكؿو  ،المسػػػػػػػتخيميف الجنبػػػػػػػيف ذااو 
2712). 

 :ط العنةةقااختيةةار ربةةالعوامةةل التةةى يجةةا مراعاتيةةا عنةةد 
، ط العنػؽ المالوػـالوف ربيار كؿ مف  اخت يراعل الدقة فل

ط اربػػػ وعػػػرض طػػػوؿ، واجنمػػػاط التػػػي تزينيػػػا اجربطػػػةنػػػوع 
نوعيػػػػػة فػػػػػاخرة  ذوالعنػػػػػؽ  طاربػػػػػ ، أػػػػػرااالعنػػػػػؽ المناسػػػػػب ي ف

 (.وممي زة
  طة العنق:المشكالت التى تواجو مرتدى أرب

فيػػؿ تت ػػوؿ شربطػػة العنػػؽ مػػف رمػػز لألناقػػة والػػذوؽ 
الرفيػػػػع الػػػػل رمػػػػز مضػػػػر بالصػػػػ ة؟ مػػػػف خػػػػالؿ الدراسػػػػػة 
االسػػػتطالعية عػػػف شىػػػـ المأػػػكالا الممبسػػػية التػػػل تواجػػػو 
مرتػػػدو شربطػػػة العنػػػؽ وخاصػػػة الػػػذيف يسػػػتخدموىا لمتػػػراا 
طويمة فل اليـو تـ التوصؿ الل العديد مف تمؾ المأكالا 

 ا الل:يمكف تصنيمي
وتأػػػمؿ  تخمػػػؿ اإل سػػػاس مشةةةكالت خاصةةةة باالسةةةتخدام: 

بالرا ػػػػػػة، ال تمػػػػػػتص العػػػػػػرؽ، اإل سػػػػػػاس ب ػػػػػػرارة داخميػػػػػػة 
لمجسػػػػػػـ، التصػػػػػػاؽ بعػػػػػػض اجأػػػػػػياا مػػػػػػف عمػػػػػػل اجسػػػػػػطن 
المالمسػػػػة ليػػػػا  سػػػػيولة االتسػػػػا  ، التػػػػوبير بعػػػػد عمميػػػػاا 

 ال سيؿ، ت تا  الل عناية خاصة  التنظيؼ الجاؼ (.
تأػػمؿ  تعػػوؽ اجداا شثنػػاا و  مشةةكالت خاصةةة بالتصةةميم:

العمؿ وال ركة، عدـ مالومة المخػاس والخامػة، عػدـ التنػوع 
فػػػل المػػػوديالا واجنمػػػاط  الكالسػػػيكية  تعطػػػل اإل سػػػاس 

 بالضيؽ والرتابة(.
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تتعػػػدد الخػػػواص الواجػػػ   خةةةواص أقمشةةةة أربطةةةة العنةةةق:
 -توافرىػػا فػػػل شقمأػػػة شربطػػػة العنػػػؽ الػػػل خػػػواص  وظيميػػػة 

(. 2776المظيرية  عبدالمطيؼ  –الرا ة والص ة واجماف
ومف خالؿ الدراساا السابخة وشيضػا الدراسػة االسػتطالعية 
تػػػـ التعػػػرؼ عمػػػل شىػػػـ الخػػػواص المطموبػػػة جقمأػػػة شربطػػػة 
العنػػؽ وكػػذلؾ المأػػكالا والصػػعوباا التػػل تواجػػو مرتػػدييا 
لكػػل يػػتـ مراعػػاة ذلػػؾ عنػػد إنتػػا  ومعالجػػة اجقمأػػة ت ػػا 

 الب ى. 
 تتنػػوع :العنةةق أربطةةة صةةناعة فةة  المسةةتخدمة األقمشةةة
 فمنيػػػػا العنػػػػؽ، اربطػػػػة صػػػػناعة فػػػػي تػػػػدخؿ التػػػػي اجقمأػػػػة

 ىػػػػو مػػػػا ومنيػػػػا والكتػػػػاف، والخطػػػػف ال ريػػػػر مثػػػػؿ طبيعػػػػيال
 .والمسكوز واالسيتاا استر البولي مثؿ صناعي

المالبس واجنسجة الذكية تأيد  المنسوجات الذكية:
خاصة في جميع شن اا  تطورا متسارعا وت تؿ شىمية

 لـ وبخاصة مع التطوراا السريعة والمتزايدة في شجيزةالعا
 .االتصاالا واإللكترونياا وتخنياا النانو متناىية الص ر

الل التزاو  بيف البيولوجيا  و ديثا اتجيا الدراساا
التخنياا متناىية  واإللكترونياا، وتطبيخاا والبوليمراا

بعض المواد الذكية تؤدو و  .الص ر في اجنسجة الذكية
معداا  – مالبس واقيةمثؿ ظاوؼ م ددة لالستخداـ و 

 –عسكرية  ااستخداما –منسوجاا طبية  –سالمة مينية
منتجاا العناية  –مضاداا  ساسية وميكروبية 

 (.باجطماؿ
قابمة األقمشة الذكية واألنسجة اإللكترونية 

 قابمة لالرتداا م اكة معداا إلكترونية دمج: تـ لالرتداء
  وتخيس وتنذر بالمؤأراا ال يوية لمف في المالبس. تراق

نبضاا الخم  ودرجة ال رارة وض ط  يرتدييا مثؿ معدؿ

ذكل يتمتع بيذه تـ تصميـ قميص و  .الدـ
 (.(Healthanddenergy 2016الخواص

كبسوالا تـ دمج كبسوالا ميكرونية: شقمأة مزودة ب
ت تػػوو عمػػل مػػواد كيماويػػة فػػل النسػػيج  بوليمريػػة ميكرونيػػة

تضػاؼ لألليػاؼ الطبيعيػة او  عطريػة اا مجيريػةفخاعػبيا 
الكبسػػوالا بػػالتالمس مػػع الجمػػد شو تمػػؾ الصػػناعية وتنمجػػر 

  Sanyakamdhornم تواىػػا العطػػرو   ويخػػر  اال تكػػاؾ

2013.) 
يت ير منسوجاا  :مالبس تتمتع بالتغير المونى الحرارى

تستخدـ فل وفخا لدرجة  رارة الجسـ والطخس،  لونيا
شنسجة تخاـو الجراثيـ، شو تكأؼ عف و  لالطبالمجاؿ 

 .السرطانية بعض اجمراض كاجوراـ
ت ػػػتمظ بالرطوبػػػة عمػػػل  بحنيػػػاتتميػػػز Coolmax: أقمشةةةة 

سػػػػطن الخمػػػػاش المنسػػػػو  لجعػػػػؿ الجسػػػػـ جػػػػاؼ واسػػػػػتمرار 
  .وتستخدـ مع الطخس ال ار الأعور بالرا ة

شقمأة مضادة لمماا ومخاومة لمريا   :Gore-Tex أقمشة 
 اا لالستخداـ فل اليواا الطمؽ. وتستخدـ كستر 

: وقد تـ تصميـ ىػذه اجقمأػة لتخميػد Biomimetics أقمشة
الطبيعػػػة فػػػل مالبػػػس السػػػبا ة لت ػػػاكل الخأػػػور الموجػػػودة 

وت ػػافظ عمػػل درجػػة  ػػرارة الجسػػـ عمػػل جمػػد سػػمؾ الخػػرش 
 (.,Healthanddenergy 2016 وتستخدـ مع الطخس البارد

 فرىا فى أقمشة أربطة العنقيوضح الخواص الواجا توا :6جدول 
 خواص المظيرية خواص الراحة والصحة واالمان الخواص الوظيفية

 المممس الجيد الخدرة عمل نماذية اليواا ت تا  الل كل بسيط
 المظيرية الخدرة عمل امتصاص العرؽ مخاومة التجعد

 مخاومة االتسا 
 لمعرؽثباا االلواف  االنسدالية الخدرة عمل مخاومة البكتريا

 ثباا االلواف لمضوا
 ثباا االلواف بعد ال سيؿ
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مموثػػػاا عضػػػوية مثػػػؿ (: 2062أنةةةواع الممو)اتممحمةةةد 
العػػػرؽ(، ومموثػػػاا  مكونػػػة  –الأػػػموع –الػػػدىوف – الزيػػػوا

مػػف دقػػػاوؽ قػػد تكػػػوف مػػػف شمػػال  او سػػػكرياا او شتربػػػة او 
 –كربػػػػوف، ومموثػػػػاا البخػػػػع واإلصػػػػباغ مثػػػػؿ بخػػػػع  ال بػػػػر 

 الماكية(. –الصمغ –الصدش 
بخػػػػع قابمػػػػة لمػػػػذوباف فػػػػل  (:Prito 2014أنةةةةواع البقةةةةع م

المػػذيباا وىػػػل ال تػػػذو  فػػل المػػػاا بػػػؿ تػػذو  فػػػل المػػػواد 
الكيمياوية مثؿ بخع الزيا والدىوف، وبخع قابمة لمذوباف فل 
المػػػػاا كبخػػػػع العػػػػرؽ والطعػػػػاـ اوالأػػػػرا ، وبخػػػػع مموثػػػػاا ال 

  فػػػػػل تػػػػػذو  فػػػػػل المػػػػػذيباا والمػػػػػاا وىػػػػػل بخػػػػػع ال تػػػػػذو 
 المذيباا الكيمياوية مثؿ بخع ال بر والصدش.
تتمثؿ فل نوع العوامل التى تتوقف عمييا إزالة الممو)ات: 

 النسيج وايضا لونو ونوع البخع.
 (:Sharma 2012أنواع إزالة الممو)اتم

 
 : يوضح أنواع إزالة الممو)ات6شكل

 العوامل المؤ)رة عمى درجة اتساخ األقمشة:
: كمما زادا مسامية التركيػ  النسػجل التركيا النسجى -

كممػػا نمػػذا االتربػػة والسػػواوؿ خػػالؿ الخمػػاش ويعػػوؽ 
تنظيميا.واالنسػػػجة ذاا العػػػداا الكثيمػػػة تكػػػوف اكبػػػر 

 لالتسا .  ةمخاوم
: تػػؤثر عمػػػل نعومػػة سػػػطن الخػػيط وعمػػػل دقةةة االليةةةاف -

سػػػػػطن الخمػػػػػاش وكممػػػػػا زادا النعومػػػػػة زادا درجػػػػػة 
 .مخاومة االتسا 

لخيػػػػوط المنتجػػػػة مػػػػف ال ػػػػزؿ ذو الطػػػػرؼ :انةةةةوع الغةةةةزل -
الممتػػػػو  ليػػػػا خاصػػػػية التضػػػػخـ تسػػػػاعد عمػػػػل تخميػػػػؿ 
المسافاا البينيػة داخػؿ المنسػو  وبالتػالل تػزاد درجػة 
مخاومػػػة االتسػػػا  عمػػػل عكػػػس الخيػػػوط المنتجػػػة مػػػف 

 ال زؿ ال مخل. 

 االسػػتاتيكية الكيربػػاا تتولػػد: الكيربةةاء االسةةتاتيكية -

 أئ او  وؿ اوو نمس عمي ولم عند الخماش با تكاؾ

 فانيػا الكيرباويػة الأػ ناا تمػؾ تمريػغ يتـ لـ واذ شخر.

 منيػا مأػاكؿ لعػدة يػؤدو ممػا الخمػاش سػطن تظيػر

 .الخماش بسطن اجوسا  تعمؽ
 (:2000مواد التنظيف والغسيلمجمال الدين 

تنخسػػػػػػػػـ الػػػػػػػػل مػػػػػػػػواد التنظيػػػػػػػػؼ الجػػػػػػػػاؼ  المػػػػػػػػذيباا 
المػػذيباا العضػػوية  وتنتمػػل الػػل ا ػػد المجموعػػاا اآلتية  

البتروليػػػػػػة، المػػػػػػذيباا العطريػػػػػػة، كموروكربػػػػػػوف((، ومػػػػػػواد 
التنظيؼ المبمؿ  التنظيؼ الماول  وتنتمل الػل المػواد ذاا 
النأػػػػػاط السػػػػػط ل، ويتركػػػػػ  الجػػػػػزوا مػػػػػف أػػػػػؽ م ػػػػػ  
لمماا ىيػػدروفوليؾ  وشخػػر كػػاره لممػػاا  ىيػػدروفوبيؾ  وتنخسػػـ 
مػػواد النأػػاط السػػط ل الػػل مجموعػػة   انيونيػػة، كاتيونيػػة، 

 هير انيونية((. 
تنخسػػـ الػػل المصػػيمة االنيونيػػة مثػػؿ المنظفةةات الصةةناعية: 

 ممػػػن الصػػػوديـو لسػػػمموناا دودوسػػػيؿ البنػػػزيف، سػػػمموناا 
الك ػػػوالا الدىنيػػػة(، والمصػػػيمة الكاتيونيػػػة   ت تػػػوو عمػػػل 
أػػؽ دىنػػل وىػػل تكسػػ  اجقمأػػة مممػػس نػػاعـ ، المصػػيمة 

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

: تتمثػػؿ فػػل ت م ػػؿ جيػػد وابػػتالؿ جليػػاؼ مراحةةل التنظيةةف
المنسو  بالمنظؼ ثـ إزالػة االتسػا  مػف داخػؿ اجليػاؼ ثػـ 
تعميؽ الجزيواا المزا ػة فػل الم مػوؿ وشخيػرا إزالػة م مػوؿ 

مػؿ المموى، وتعتمد عممية التنظيؼ عمل عدة عواال سيؿ 
ىػػل طبيعية اجتربػػة واالتسػػاخاا، السػػطن المػػراد تنظيمػػو، 

 الماا المستخدـ، المنظؼ(.
يػػتـ ال صػػػوؿ (: Ava 2010الصةةباغة بقشةةةور البرتقةةالم

كػػػاروتيف ىػػػو  -β عمػػػل الكاروتينػػػاا مػػػف قأػػػور البرتخػػػاؿ،
المػػػػوف اجصػػػػمر واج مػػػػر الطبيعػػػػل. والتركيػػػػ  الكيميػػػػاوي 

مسػػػػمة مػػػػف وتتكػػػػوف مػػػػف س C40H56.لمػػػػادة الصػػػػباهة ىػػػػو
ذراا الكربػػػػػػوف بػػػػػػروابط تسػػػػػػاىمية. ونتيجػػػػػػة لعػػػػػػدـ وجػػػػػػود 

كػػػػاروتيف نػػػػافرة مػػػػػف  -βمجموعػػػػاا الييدروكسػػػػيؿ يجعػػػػؿ 
 -β ،αالمػػاا. والمركبػػاا الرويسػػية فػػي قأػػر البرتخػػاؿ ىػػي 

كاروتيف، وزياكسانثيف باإلضافة إلل مركبػاا المالفونويػد، 
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اج مػػػاض المينوليػػػة، البكتػػػيف والأػػػموع. وثبػػػا شف بعػػػض 
اا فػػػػي قأػػػػور البرتخػػػػاؿ تتميػػػػز بخصػػػػاوص مضػػػػادة مركبػػػػ

لمميكروبػػػاا ولألأػػػعة المػػػوؽ بنمسػػػجية. ويػػػتـ استخالصػػػو 
 (. Saminthane 2013)باستخداـ المذيباا العضوية 

 

   
Flavones& Flavonols التركيا الكيميائ  لة 

β-carotene 
 
 

 β-carotene 

 يوضح التركيا الكيميائ  :2شكل 
 β-carotene ، Flavones& Flavonolsلة  

(. 2715 عبػػػػدالعزيز وعرفيػػػػا المعالجةةةةة ضةةةةد البكتريةةةةا: 
الت كـ فػػل وجػػود البكتريػػا والمطريػػاا عمػػل الخمػػاش. لػػذا بػػ

تػػػتـ المعالجػػػة لمنػػػع نمػػػو الكاونػػػاا الدقيخػػػة عمػػػل او داخػػػؿ 
وتسػػػمل  .بيولػػػوجلالمنػػػتج والم افظػػػة عميػػػو مػػػف الت مػػػؿ ال

ىذه المواد المخاومة لمبكتريػا بالمضػاداا ال يويػة وتصػنؼ 
وتصػنؼ الل  مواد  مانعة لنمػو البكتريػا، وقاتمػة لمبكتريػا(  

البكتريػػا الػػل سػػالبة وموجبػػة لجػػراـ. كمػػا شف التجييػػز ضػػد 
البكتريػػػػا ينخسػػػػػـ الػػػػل التجييػػػػػز الػػػػذو يعطػػػػػل المنسػػػػػوجاا 

اد لمبكتريػا ل مايػة خواص مخاومػة البكتريػا، التجييػز المضػ

اجقمأػػػة المسػػػتخدمة فػػػل اجهػػػراض الصػػػناعية مػػػف نمػػػو 
 (.Youbo2012البكتريا عمييا  

: المنسػػػوجاا اثنػػػاا المةةةؤ)رة عمةةةى نمةةةو البكتريةةةا لالعوامةةة
استخداميا وتخزينيا سمبيا، وكذلؾ الأخص الذو يرتػدييا، 
ونػػػػػوع النسػػػػػيج، ودرجػػػػػة ال ػػػػػرارة   فتنمػػػػػو معظػػػػػـ البكتريػػػػػا 

. كمػا 5ـ35-25درجاا  رارة تتػراو  بػيف والمطرياا فل 
توجد بكتريا م بة لم رارة المنخمضة، واخرو م بة لم رارة 

 المتوسطة وايضا بكتريا م بة لم رارة المرتمعة.
تةةةةا)ير الميكروبةةةةات والبكتريةةةةا عمةةةةى خصةةةةائص االليةةةةاف 

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

منػع وتخميػؿ اليدف من معالجة االقمشة بالتينوسال سةل: 
انتأػػػار الكاونػػػػاا الدقيخػػػػة، الػػػػت كـ فػػػػل نمػػػػو الميكروبػػػػاا، 
تجنػػػ  انتخػػػاؿ العػػػدوو،  مايػػػة مرتػػػدييا مػػػف البكتريػػػا، منػػػع 
تكػػػػػػػػػػػػػػػويف رواوػػػػػػػػػػػػػػػن كرييػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػؽ البكتريػػػػػػػػػػػػػػػا 

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

تنميذ عيناا اجقمأػة المنتجػة ت ػا الب ػى بخسػـ  تـ
النسػيج بأػػركة الأػػرقية لم ػزؿ والنسػػيج بالزقػػازيؽ باسػػتخداـ 

( PICANOLنػػػػػػػػوؿ بمجيكػػػػػػػػل الصػػػػػػػػنع بواسػػػػػػػػطة أػػػػػػػػركة  
 (.2( بالمواصماا الموض ة بالجدوؿ JIP–4Cموديؿ 

: يوضح مواصفات األقمشة المنتجة تحت البحث2جدول  
استر % بولى 22 /قطن 52  نوع الخامة المنتجة استر % بولى 20 /قطن 20   % بولى استر 52/قطن 22    

ـس96 العرض ـس96  ـس96   
 مبيض مبيض مبيض التجييز

ـج 163.5 وزف المتر المربع ـج 124  ـج 119   
فتمة 172 عدد فتؿ البوصة فتمة 172  فتمة 172   

ل مة 71 عدد ل ماا البوصة ل مة 71  ل مة 71   
36/1 نمرة السداا  

%57استر  بولل /طف ق57  
36/1  

%57استر  بولل /قطف 57  
36/1  

%57استر  بولل /قطف 57  
قطف   47/1 نمرة الم مة قطف   47/1  قطف   47/1   
%177قطف  خامة الم مة %57استر %/بولل57   %177استر  بولل    

كـج 67.7 قوة الأد فل اتجاه السداا كـج 77.2  كـج 76   
كـج 38.9 قوة الأد فل اتجاه الم مة كـج 42.3  كـج 65.3   

5شطمس  التركي  النسجل 5شطمس   5شطمس    
 
تػػػـ تبػػػيض اجقمأػػػة المنتجػػػة باسػػػتخداـ ماكينػػػة تبػػػيض  -

 ىاسػػػبؿ ممتػػػو   وهمرىػػػا فػػػل م مػػػوؿ الصػػػودا الكاويػػػة 
دقيخة عنػد  67جـ صابوف لمدة  577%، وال مياف، 2

ـ. وال سػػيؿ بالمػػاا السػػاخف ثػػـ البػػارد 97درجػػة  ػػرارة 
 H2O2كجػـ  2دقيخة. ثػـ التبيػيض باسػتخداـ  25لمدة 
دقيخػػػػة عنػػػػد درجػػػػة  67لمػػػػدة  NaOHكجػػػػـ  %1، 57
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جػػػـ بػػػودرة تبيػػػيض لمػػػدة 177ـ. واسػػػتخداـ 97 ػػػرارة 
ـ ثػػػـ ال سػػػيؿ بالخػػػؿ 67دقيخػػػة عنػػػد درجػػػة  ػػػرارة  25

دقيخة ثـ ال سيؿ جيدا بالماا البػارد  25جـ لمدة  577
 ثـ تجمؼ.

تػػـ تجميػػؼ قةةال: اسةةتخالص الصةةبغة مةةن قشةةور البرت -
ـ. 47oبخايػػا قأػػور البرتخػػاؿ الم مػػل عنػػد درجػػة  ػػرارة 

واسػػػػػػػػػتخداـ كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  المػػػػػػػػػاا المخطػػػػػػػػػر، بيروكسػػػػػػػػػيد 
%، 27%، سػػػػػػػػػػيميكاا الصػػػػػػػػػػوديـو 37الييػػػػػػػػػػدروجيف 

% . وتػػػـ التجميػػػؼ فػػػي مكػػػاف 33الجينػػػاا الصػػػوديـو 
كػػػػػاروتيف. ثػػػػػـ ال صػػػػػوؿ عمػػػػػل  βمظمػػػػػـ لمنػػػػػع تػػػػػدىور

ف ثػػػـ ال سػػػيؿ الصػػػب ة بنخػػػؿ الكاروتينػػػاا إلػػػل اليكسػػػا
 بالماا.

الصةةباغة بمسةةتخمص قشةةور البرتقةةال لالقمشةةة تحةةت  -
جـ/لتػػػػر، الجينػػػػاا 15تػػػػـ اسػػػػتخداـ الصػػػػب ة  البحةةةةث:

جـ/لتػػػر، كبريتػػػاا الصػػػوديـو والتبخيرعنػػػد 2الصػػوديـو 
، دقػػػػػػاوؽ 17 : لمػػػػػػدةRH177، ـ177oدرجػػػػػػة  ػػػػػػرارة 

. وهسػػػػؿ العينػػػػاا المجممػػػػة مػػػػع ـ65oوالتجميػػػػؼ عنػػػػد 
ثػـ دقيخػة  27تػر وال ميػاف لمػدة جػـ/ ل1صابوف انيػونل 

 يأطؼ في ماا دافلا وبارد عمل التوالي.
الصةةباغة بالصةةبغات النشةةطة لالقمشةةة تحةةت البحةةث:  -

مػؿ مػاا. وتمػا  47جػـ:1 مػاـ الصػب ة بنسػبة إعداد 
 Launder Ometer Standardالصباهة باستخداـ جيػاز

Instrument دقيخػػػة  67 لمػػػدةـ ˚67درجػػػة  ػػػرارة  عنػػػد
لتػػػر جـ/ 25ربونػػػاا الصػػػوديـو بمعػػػدؿ تػػػـ إضػػػافة كو 

ضػػػػافة هسػػػػيؿ و  لتػػػػر جػػػػـ/ 18ممػػػػن الطعػػػػاـ بمعػػػػدؿ  واا
بالمػػػػػاا  ياأػػػػػطمو العينػػػػػاا بالمػػػػػاا السػػػػػاخف والصػػػػػابوف 

 البارد وتترؾ لتجؼ فل اليواا.
تـ معالجة اجقمأة مخاومة : Tinosan cellبة  المعالجة -

 Tinosan cellالميكروباا ت ا الب ى باسػتخداـ مػادة 
% مػػػػػػػػػع إيجيبتػػػػػػػػػوؿ وكموريػػػػػػػػػد االمونيػػػػػػػػػـو 15بتركيػػػػػػػػػز
جػػػػػػـ/ لتػػػػػػر  لمتنعػػػػػػيـ( 2% ومػػػػػػادة الميػػػػػػوميف 2بتركيػػػػػػز

دقيخػػػػػة  27 ـ لمػػػػػدة 47oوالتجمػػػػػؼ عنػػػػػد درجػػػػػة  ػػػػػرارة 
 27ـ لمػػدة 117oوالتثبيػػا ال ػػرار  عنػػد درجػػة  ػػرارة  

 دقيخة.

تػػػـ معالجػػػة  :النانومتريةةةة TiO2بجسةةةيمات  المعالجةةةة -
 نخػػػػػػعباجقمأػػػػػػة إلكسػػػػػػابيا خػػػػػػواص التنظيػػػػػػؼ الػػػػػػذاتل 

 37مػدة ل  Mml TiO2- 1.5مػف  م مػوؿ فػياجقمأػة 
ثػػػـ  سػػػاعاا، 3مػػػاا م مػػػي لمػػػدة  فػػػي دقيخػػػة ووضػػػعيا

فػي شفػراف خاصػة لمػدة  ـ97o ػرارة درجػة  تكجم ػؼ عمػل
 ـ.˚157 عند الت ميص ثـدقيخة  15

االختبارات التة  تةم إجراؤىةا عمةى األقمشةة تحةت البحةث: 
جقمأػة ت ػا تـ  إجراا بعػض االختبػاراا المعمميػة عمػل ا

الب ػػػػػى وذلػػػػػؾ لت ديػػػػػد خواصػػػػػيا المختممػػػػػة وعالقػػػػػة ىػػػػػذه 
الخػواص بمت يػراا الب ػى وذلػػؾ بػػمعامؿ  المركػز الخػػومل 

 لمب وى، وتضمنا ىذه االختباراا الخواص اآلتية:
طبخػػػػػػػػػػػػػػا لممواصػػػػػػػػػػػػػػمة الخياسػػػػػػػػػػػػػػية                  درجةةةةةةةةةةةةةةة النعومةةةةةةةةةةةةةةة

(AATCC  2010). 
الرماد   يخاس  س  المخياس درجة إزالة االتساخ  -

 .AATCC, 2005)مطبخا لممواصمة الخياسية 1:5
طبخػػػػػػػػػػػػػا لممواصػػػػػػػػػػػػػمة الخياسػػػػػػػػػػػػػية                 زاويةةةةةةةةةةةةةة التجعةةةةةةةةةةةةةد  -

 (ASTM, D, 922. 
طبخػػػػػػػػػػػا لممواصػػػػػػػػػػػمة الخياسػػػػػػػػػػػية  معامةةةةةةةةةةةل االنسةةةةةةةةةةةدال -

ASTM,D,1518,57T).) 
 مػف بكتروفوتوميترسػ: اسػتخداـ جيػاز K/S عمق المون -

 ReflectanceMeasurements,ICS -TEXICONطػراز

Computerized Spectrophotometer, Model M 

520220 (produced by ICS-TEXICON Limited 

Co., England   
 AATCCطبخػػػػػا لممواصػػػػػمة الخياسػػػػػية  ال)بةةةةةات لمعةةةةةرق  -

 قمػػػو ، نضػػػو   لمعينػػػاا ت ػػػا الدراسػػػة وتمػػػا لخيػػػاس
 قمو ، ال مضي، نضو  ال مضي(.

 AATCC)ة الخياسية طبخا لممواصم مقاومة نمو البكتريا-

وىما  ا.  يى تـ إنماا نوعاف مف البكتري(1998
 Serratia spp, Bacillus spp عمل اجقمأة ت ا ) 

 الب ى.
 نتائج البحث: -)ال)ا

 إ صاويا عف طريؽ: الب ىوتـ ت ميؿ نتاوج 



Vol. 61, No. 2, pp. 115-147, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 124 

اختبار  سا  المتوسطاا واالن رافاا المعيارية لكؿ  -1
نػوع الخامػة،  ونػوع مف االختباراا السابخة ت ا تػحثير 

 الصب ة، والمعالجة.
لممخارنػة   N- way ANOVA اج ػاد  ت ميػؿ التبػايف  -2

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

ىػػػػذا  7.75 إذا كانػػػػا المعنويػػػػة شقػػػػؿ مػػػػف شو تسػػػػاو  
ض البػػػديؿ يعنػػػي رفػػػض المػػػرض الصػػػمر  وقبػػػوؿ المػػػر 

بمعني وجود فروؽ معنويػة بػيف المتوسػطاا شو بمعنػي 
شخػػػػر معنويػػػػة االختبػػػػار ووجػػػػود تػػػػحثير معنػػػػو  لمعامػػػػؿ 

ذا كانا قيمػة المعنويػة  دراستوالمراد  عمي الخواص، واا
يعنػػي قبػػوؿ المػػرض الصػػمر  ورفػػض  7.75شكبػػر مػػف 

المرض البديؿ بمعنػي عػدـ وجػود فػروؽ بػيف مسػتوياا 
 المت يراا.

لممخارنػػػػػاا المتعػػػػػددة بػػػػػيف مسػػػػػتوياا  Tukey اختبػػػػػار -3
 المت يػػػػػراا  نػػػػػوع الخامػػػػػة، نػػػػػوع الصػػػػػب ة، المعالجػػػػػة(
لت ديػػػد اتجػػػاه المػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطاا ومعنويػػػة ىػػػذه 

 المروؽ في كؿ مف مستوياتو.
تخيػػػػػػيـ الجػػػػػػودة  معامػػػػػػؿ الجػػػػػػودة لكػػػػػػؿ خاصػػػػػػية مػػػػػػف  -4

 Radar(  كمػػا تػػـ اسػػتخداـ الػػػالب ػػىالخػػواص م ػػؿ 

Charts   
 الفروض

بػػػػػيف  7.75يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ إ صػػػػػاويائ عنػػػػػد مسػػػػػتو   -1
بػػػولل اسػػػتر%، 25قطػػػف/  75نػػػوع الخامػػػة مسػػػتوياا 

بػػػػػػػػولل 75قطػػػػػػػػف/25بػػػػػػػػولل اسػػػػػػػػتر%،  57قطػػػػػػػػف/57
الخػواص المخاسػة: النعومػة، درجػة إزالػة  عمياستر%( 

االتسا ، زاوية التجعد، معامؿ االنسداؿ، عمؽ المػوف، 
مػػػو ، الثبػػػاا لمضػػػوا، الثبػػػاا لمعػػػرؽ  قمػػػو ، نضػػػو  ق

ال مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ال مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي(، مخاومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ،Serratiaspp البكتريا

Bacillus spp). 
بػػػػػيف  7.75يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ إ صػػػػػاويائ عنػػػػػد مسػػػػػتو   -2

عمػي الخػواص  نوع الصب ة نأػطة، طبيعيػة(مستوياا 
زاويػة التجعػد،  درجػة إزالػة االتسػا ، المخاسة: النعومػة،

اا معامؿ االنسػداؿ، عمػؽ المػوف، الثبػاا لمضػوا، الثبػ
لمعػػػػػػػرؽ  قمػػػػػػػو ، نضػػػػػػػو  قمػػػػػػػو ، ال مضػػػػػػػي، نضػػػػػػػو  

 Serratia spp، Bacillusال مضػي(، مخاومػة البكتريػا  

spp). 
بػػػػػيف  7.75يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ إ صػػػػػاويائ عنػػػػػد مسػػػػػتو   -3

-Tinosan cellالمعالجة بػػػػدوف معالجػػػػة، مسػػػػتوياا 

15،TiO2 – 1.5 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ) عمػي
زاويػة  ة إزالة االتسا ،درج الخواص المخاسة: النعومة،

التجعد، معامؿ االنسداؿ، عمؽ الموف، الثباا لمضوا، 
الثبػاا لمعػرؽ  قمػو ، نضػو  قمػو ، ال مضػي، نضػو  

 Serratia spp، Bacillusال مضػي(، مخاومػة البكتريػا 

spp). 
 درجة النعومة  عم  البحث عوامل متغيرات أواًل: تأ)ير 

عنػػو  لنػػوع ( وجػػود تػػحثير م4يتضػػن مػػف نتػػاوج جػػدوؿ 
( وىػػي 3.27الخامػػة عمػػي النعومػػة  يػػى بم ػػا قيمػػة ؼ  

، وعػػػػدـ وجػػػػود تػػػػحثير 7.75دالػػػػة إ صػػػػاويائ عنػػػػد مسػػػػتو  
معنػػو  لنػػوع الصػػب ة عمػػي النعومػػة  يػػى بم ػػا قيمػػة ؼ 

( وىػػػي هيػػػر دالػػػة إ صػػػاويائ، كػػػذلؾ وجػػػود تػػػحثير 7.275 
معنػػػػػو  لممعالجػػػػػة عمػػػػػي النعومػػػػػة  يػػػػػى بم ػػػػػا قيمػػػػػة ؼ 

 7.75 صاويائ عند مستو  ( وىي دالة إ11.67 
يتضػػن شف شفضػػؿ نػػوع  (5وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ 

بػػولل اسػػتر 57قطػػف/57بػػولل اسػػتر، 25قطػػف/75خامػػة  
بولل اسػتر( عمػي الترتيػ ، كمػا يتضػن شف 75قطف/25ثـ 

نوع الصب ة الطبيعية شفضؿ مف النأطة، كمػا شف النعومػة 
 TiO2، يمييػا Tinosan cell-15بدوف معالجة شفضؿ مػف  

 Tinosan cell-15/ TiO2-1.5، يمييا 1.5 –
 لممخارنػػاا Tukey اختبػػار بتطبيػػؽ تػػافالبا ث قامػػاو 
 بيف نوع الخامة. المتعددة

 توجػد شنػو (6 جػدوؿ يمخصػيا التي النتاوج مف نتبيف
نػػوع الخامػػة فػػي تحثيرىػػا عمػػي درجػػة  بػػيف دالػػة فروقػػا ىنػػاؾ

( 7.57النعومػػػػة  يػػػػى بم ػػػػا المػػػػروؽ بػػػػيف المتوسػػػػطاا  
بػولل اسػتر 75قطف/ 25بولل استر، 25قطف/75جقمأة 

، كما بم ا المػروؽ 7.75وىي دالة إ صاويا عند مستو  
بػػػػػػولل 57قطػػػػػػف/57( جقمأػػػػػػة 7.57بػػػػػػيف المتوسػػػػػػطاا  
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 .7.75مستو  بػػولل اسػػتر وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد 75قطػػف/25اسػػتر، 
 حت: متوسطات القراءات لالختبارات الطبيعية والميكانيكية عمى األقمشة ت1جدول 

لعينة
رقم ا

خامة القماش  
صبغة المنتج

وع ال
 ن

الجة
 المع

درجة
ة/ ال
نعوم
 ال

درجة
خ/ال
التسا

زالة ا
 إ

جعد 
ة  الت

زاوي
رجة(
 مالد

سدال
ل االن

 معام
 

المون
عمق 

 
K

/S
 

ضوء/
ات لم
ال)ب

8
2ال)بات لمعرق/   مقاومة البكتريا 

لقموي
 ا

لقموي
ضوح ا

 ن

ضى
ضوح  الحم
ن

ضى
 الحم

Se
rra

tia
 

sp
p 

Ba
cil

lus
  

sp
p 

بولل استر  25قطف/75 1  

أطة
 ن

بدوف
 

3 2-3  147.66 54.8 2.8 7 4 4 3-4  4 7 7 

بولل استر  57قطف/57 2  3 2 144.49 68.7 2.29 6-7  4 4 3-4  4 7 5 

بولل استر  75قطف/25 3  2 2-1  141.99 74.6 2.39 6 4 4 3-4  4 2 4 

بولل استر  25قطف/75 4  

بيعية
 6 . 4 3 3 3 6 2.5 54.7 147.16 2 3 ط

بولل استر  57قطف/57 5  3 2-1  143.39 68.4 2.2 5 3-4  3 4 3-4  1 7 

بولل استر  75قطف/25 6  3 1 138.99 75.1 2.72 5 3 3 4 3-4  7 8 

بولل استر  25قطف/75 7  

أطة
 ن

Ti
no

sa
n 

ce
ll-

15
 

3 3 149.99 55.1 3 7 4 3-4  4 4 12 15 

بولل استر  57قطف/57 8  2 2-3  146.16 68.8 2.3 6 4 4 3-4  4 13 16 

بولل استر  75قطف/25 9  3 2 141.83 74.9 2.6 6 4 3-4  4 4 13 19 

1
7 

بولل استر  25قطف/75  

بيعية
3-2 2 ط  148.89 55.1 3.1 6 3 3-4  3-4  3-4  13 17 

1
1 

بولل استر  57قطف/57  3 2 145.99 65.7 2.2 5-6  4 4 3-4  3-4  15 19 

1
2 

استر   بولل75قطف/25  3 1-2  141.49 75.4 2.2 6 3 4 3-4  4 16 19 

1
3 

بولل استر  25قطف/75  

أطة
 ن

Ti
O

2 
– 

1.
5 

2 4 157.49 54.8 3.1 7-8  4 4 3 4 13 17 

1
4 

بولل استر  57قطف/57  2 3-4  148.99 69.1 2.5 6 4 4 5 3-4  15 18 

1
5 

بولل استر  75قطف/25  1 3 146.16 66.2 2.7 6 4 3-4  4 4 17 27 

1
6 

بولل استر  25قطف/75  

بيعية
4-3 2 ط  151.77 55.3 2.9 6 4 3-4  3-4  3-4  15 19 

1
7 

بولل استر  57قطف/57  2 3 147.57 65.8 2.1 5-6  4 3-4  3-4  4 17 22 

1
8 

بولل استر  75قطف/25  1 2-3  145.99 77.2 2.2 5 3 3-4  5 4 27 25 

1
9 

بولل استر  25قطف/75  
أطة

 ن
Ti

no
sa

n 
ce

ll-
15
/ Ti

O
2-

1.
5 2 5 155 54.2 3.3 7 4  4 4 15 19 

2
7 

بولل استر  57قطف/57  2 4 153.99 77.3 2.7 7 4 3-4  4 4 18 22 

2
1 

بولل استر  75قطف/25  1 3-4  151.16 76.7 2.4 6-7  4 5 4 5 21 25 

2
2 

بولل استر  25قطف/75  

بيعية
5-4 2 ط  151.83 56.1 3.72 7 4 4 3-4  4-5  18 23 

2
3 

بولل استر  57ف/قط57  2 4 149.99 67.5 2.5 6 4 4 4-5  4 25 27 

2
4 

بولل استر  75قطف/25  1 4 148 78.4 2.6 5-6  4-5  4 4 4-5  26 32 

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

المربعاتمجموع  مصدر التباين  مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية 
667. 2 1.333 نوع الخامة  3.277 .743  
742. نوع الصب ة  1 .742  .275  .657  

777. 11.675 2.375 3 7.125 المعالجة  
273. 17 3.458 الخطح    

R 23 11.958 المجموع
2 = 7.711 

 لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم  درجة النعومة اريةالمتوسطات واالنحرافات المعي :2جدول 
 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 نوع الخامة
بولل استر  25قطف/75  2.38 7.52 1 
بولل استر  57قطف/57  2.38 7.52 1 
بولل استر  75قطف/25  1.88 7.99 2 

 2 7.72 2.17 نأطة الصب ة
 1 7.75 2.25 طبيعية
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 المعالجة
 1 7.41 2.83 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 2.67 7.52 2 
TiO2 – 1.5 1.67 7.52 3 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 1.67 7.52 3 
   

 
 : متوسطات درجة النعومة لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة1شكل 

 عم  درجة النعومة  نوع الخامة بين المتعددة لممقارنات Tukey اراختب باستخدام المتوسطات بين الفروق: 1 جدول
 

بولى استر 22قطن/52
(2.18=مم  

بولى استر 20قطن/20
(2.18= مم  

بولى استر 52قطن/22
(6.88= مم  

(2.38= ـبولل استر  25قطف/75   7.77 7.57*  
(2.38= ـبولل استر  57قطف/57    7.57*  
(1.88= ـبولل استر  75قطف/25     

 توجػد شنػو (7 جػدوؿ يمخصػيا التي النتاوج مف نتبيف
مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا عمػي درجػة  بػيف دالة فروقا

( 1.16النعومػػػػة  يػػػػى بم ػػػػا المػػػػروؽ بػػػػيف المتوسػػػػطاا  
( وىػي دالػة إ صػاويا TiO2 – 1.5بدوف معالجة، ومعالجػة 

 Tinosanمعالجػة  و بػدوف معالجػة، . و 7.75عند مسػتو  

cell-15/ TiO2-1.5 يػػػػػػػػػى بم ػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػػيف  )
( وىػػػػػي دالػػػػػة إ صػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػتو  1.16المتوسػػػػػطاا 

           معالجػػػػػػػػػةالو  ،(Tinosan cell-15 معالجػػػػػػػػػةوال .7.75
 TiO2 –1.5 يػػػػػى بم ػػػػػا المػػػػػروؽ بػػػػػيف المتوسػػػػػطاا )
 .7.75( وىػػػػػػػػي دالػػػػػػػػة إ صػػػػػػػػاويا عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتو  1.77 
-Tinosan cell(، ومعالجػة  Tinosan cell-15معالجػة  وال

15/TiO2-1.5 يػػػػػػى بم ػػػػػػا المػػػػػػروؽ بػػػػػػيف المتوسػػػػػػطاا  )
. ويرجػػع 7.75( وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو  1.16 

 ةذلػػؾ الػػل زيػػادة المسػػافة السػػط ية لجزيوػػاا النػػانو مخارنػػ
ب جميا مما يؤدو الل زيادة الطاقة السط ية والتل تؤدو 
الػػل تجػػاذ  وتماسػػؾ شعمػػل بػػيف اجقمأػػة وجزيوػػاا النػػانو 

ل عمػػػػػل خاصػػػػػية النعومػػػػػة والمرونػػػػػة وبالتػػػػػالل تػػػػػؤثر سػػػػػمب

 Guptaلألقمأػة ويتمػؽ ذلػؾ مػػع دراسػة                  

(. كمػا يمكػػف تمسػيرىا يرجػػع الػل شف المػػواد المعالجػػة 2008
إلػػل   لمخاومػة البكتريػػا والمعالجػػة ايضػػا ضػػد االتسػػا  تػػؤد

زيػػػادة تخميػػػؿ نعومػػػة السػػػطن بسػػػب  تأػػػر  مػػػادة المعالجػػػة 
 والتي تسب  خأونة السطن.

درجة إزالة عم  البحث عوامل متغيرات انيا: تأ)ير )
 االتساخ

( شف معنوية تحثير نوع 8يتضن مف نتاوج جدوؿ 
الخامة عمي درجة إزالة االتسا ،  يى بم ا قيمة ؼ 

. 7.75( ىي دالة إ صاويائ عند مستو  45.471 
ومعنوية نوع الصب ة عمي درجة إزالة االتسا   يى 

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

( وىي دالة إ صاويائ عند 7.182 يى بم ا قيمة ؼ 
 7.75مستو  

 عم  درجة النعومة المعالجة بين المتعددة لممقارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 5 جدول
 

 بدون معالجة 
 (2.81= مم 

Tinosan cell-15   
 (2.15= مم

TiO2 – 1.5  
 (6.15= مم 

Tinosan cell-15/  
TiO2-1.5  =6.15مم) 

 *1.16 *1.16 7.16  (2.83= ـبدوف معالجة  
Tinosan cell-15   1.77 *1.77   (2.67= ـ* 
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TiO2 – 1.5  7.77    (1.67=ـ 

Tinosan cell-15/ TiO2-

 (1.67 ـ= 1.5
 

  
 

( لتأ)ير نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم   (N – Way ANOVAاتجاه  Nل التباين األحادي ف  : تحمي8جدول 
 درجة إزالة االتساخ  

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 771. 45.471 952. 2 1.973 نوع الخامة
 772. 12.851 277. 1 277. نوع الصب ة

 773. 7.182 151. 3 452. المعالجة
   722. 17 357. الخطح

  23 2.982 المجموع
يتضن شف شفضؿ ترتي   (9وفي ضوا نتاوج جدوؿ 

بولل 25قطف/75لدرجة إزالة االتسا  لنوع الخامة  
بولل استر( 57قطف/57بولل استر، 75قطف/25استر، 

لطبيعية(، عمي الترتي ، وترتي  نوع الصب ة النأطة، ا
 – Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ،TiO2 معالجة ال ترتي 

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

نوع الخامة في تحثيرىا عمي  بيف دالة فروقا ىناؾ توجد
درجة إزالة االتسا .  يى بم ا المروؽ بيف المتوسطاا 

بولل استر، 25قطف/75وع الخامة ( بالنسبة لن7.61 
بولل استر وىي دالة إ صاويا عند مستو   57قطف/ 57

. وتمسير ذلؾ ىو شف اجقمأة المنتجة والتل بيا 7.75

بولل استر . بينما 25قطف/75نسبة قطف اكبر  خامة 
بولل 75قطف/ 25يكوف تخؿ نسبة الخطف فل  خامة

 بولل استر . وبما شف الخطف مف57قطف/57استر ، 
اجلياؼ الم بة لمماا ىيدروفيمؾ  فانو يتعامؿ جيدا مع 
الماا والمنظؼ الصناعل ويتخمص بسيولو مف 
االتساخاا والبخع الزيتية شثناا ال سيؿ، باإلضافة الل شف 
الخطف ال يعود لجذ  رواس  سبؽ ازالتيا مف م موؿ 
ال سيؿ. وىذا ىو ما شكدا عميو دراسة جماؿ الديف 

 م ؿ لمواد االتسا  بصورة اكبر (. مما يعطل ت2777
بولل استر 57قطف/57بولل استر،75قطف/25فل خامة 

 بولل استر. 25قطف/75عنيا فل شقمأة 

 لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم  درجة إزالة االتساخ   المتوسطات واالنحرافات المعيارية :9جدول 
ياالترت االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات  

 نوع الخامة
بولل استر  25قطف/75  2.98 7.25 1 
بولل استر57قطف/57  2.36 7.21 3 
بولل استر  75قطف/25  2.39 7.24 2 

 1 7.35 2.68 نأطة الصب ة
 2 7.38 2.47 طبيعية

 المعالجة
 4 7.28 2.38 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 2.58 7.41 3 
TiO2 – 1.5 2.59 7.39 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 2.76 7.35 1 
 

 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 2, pp.115-147, 2016 (Arabic) 

 121 

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

 االتساخ  
 

بولى استر22قطن/52  
(2.98= مم   

بولى استر20قطن/20  
(2.11=مم   

بولى استر 52قطن/22
(2.19=مم  

(2.98ـ=بولل استر  25قطف/75   7.61*  7.58*  
(2.36ـ=بولل استر  57قطف/57    7.73 
(2.39ـ=بولل استر  75قطف/25     

( لنوع 7.57كما بم ا المروؽ بيف المتوسطاا 
بولل استر 75قطف/25بولل استر، 25قطف/75الخامة 
شف  ؾ. ويمسر ذل7.75ة إ صاويا عند مستو  وىي دال

كمما زادا نسبة اجلياؼ الصناعية كمما قما درجة إزالة 
االتسا  مما يؤدو الل ت م ؿ مواد االتسا  داخؿ تمؾ 
المسافاا البينية لمأعيراا بكمية اكبر مف خامة 

بولل استر وىذا 57قطف/57بولل استر، 25قطف/75
 (.2715اتمؽ مع ما توصما اليو م مد 

 شنو (11 جدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف
مستوياا المعالجة لألقمأة  بيف دالة فروقا ىناؾ توجد

ت ا الب ى في تحثيرىا عمي درجة إزالة االتسا .  يى 
( لألقمأة  بدوف 7.27بم ا المروؽ بيف المتوسطاا 

( وىي دالة Tinosan cell-15معالجة، والمعالجة  
. كما بم ا المروؽ بيف 7.75إ صاويا عند مستو  

( بالنسبة لألقمأة  بدوف معالجة، 7.21المتوسطاا 

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

( فل إكسا  اجقمأة الخطنية المعالجة بثانل شكسيد  2008
بم ا المروؽ بيف  التيتانيـو خواص التنظيؼ الذاتل. كما

  معالجةوالبدوف معالجة، لالقمأة   (7.38المتوسطاا  
 Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 وىي دالة إ صاويا عند  )

المروؽ بيف المتوسطاا  وبم ا شيضا .7.75مستو  
معالجة ال(، و Tinosan cell-15معالجة لالقمأة ال (7.18 
 Tinosan cell-15/TiO2-1.5عند  ( وىي دالة إ صاويا

ويرجع ذلؾ الل استخداـ ثانل شكسيد   .7.75مستو  
التيتانيـو فل وجود الضوا يعمؿ كم مز ويتماعؿ فينتج 
مجموعة الييدروكسيؿ وفوؽ االكسجيف والذاف يعمال عمل 
شكسدة المموثاا وت ويميا الل ثانل شكسيد  الكربوف 

( Sharama2012تمؾ النتيجة مع ما توصؿ اليو  اواتمخ
 الذاتل باستخداـ تخنياا النانو.والتنظيؼ 

عمةة  درجةةة إزالةةة  المعالجةةة بةةين المتعةةددة لممقارنةةات Tukey اختبةةار باسةةتخدام المتوسةةطات بةةين الفةةروق: 66 جةةدول
 االتساخ 

 
 بدون معالجة 

 (2.18= مم 
Tinosan cell-15  

 (2.28= مم
TiO2 – 1.5  

 (2.29= مم 
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5  
 (2.51مم= 

 *7.38 *7.21 *7.27  (2.38= ـف معالجة   بدو 
Tinosan cell-15  7.18 7.71   (2.58= ـ* 

TiO2 – 1.5   7.17    (2.59= ـ 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 =ـ  2.76)     

 
 

البحث عم  درجة زاوية عوامل متغيرات )ال)ا: تأ)ير 
 التجعد

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

. ومعنوية نوع 7.75ىي دالة إ صاويائ عند مستو  
الصب ة  عمي درجة زاوية التجعد  يى بم ا قيمة 

عند مستو  ( وىي دالة إ صاويائ 9.66ؼ 
ومعنوية تحثير المعالجة عمي درجة زاوية التجعد .7.75



Vol. 61, No. 2, pp. 115-147, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 116 

 صاويائ عند ( وىي دالة إ57.792 يى بم ا قيمة ؼ  
 7.75مستو  

يتضػػن شف ترتيػػ  نػػوع  (13وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ  
بػولل  57قطف/ 57بولل استر%، 25قطف /  75الخامة 

بػػػػػػولل اسػػػػػتر%( عمػػػػػي الترتيػػػػػػ ، 75قطػػػػػف/25اسػػػػػتر%، 
معالجػة ال وترتي  نوع الصب ة  النأطة، الطبيعية(، ترتي 

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

cell-15، .)بدوف معالجة 
( لتةأ)ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة، والمعالجةة (N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميةل التبةاين األحةادي فة  62جةدول

 عم  درجة زاوية التجعد
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 777. 49.967 67.427 2 134.855 نوع الخامة
 776. 9.661 13.739 1 13.739 نوع الصب ة

 777. 57.792 67.676 3 272.818 المعالجة
   1.357 17 22.944 الخطح

 R2 =7.93 23 373.655 المجموع
 لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم  درجة زاوية التجعد المتوسطات واالنحرافات المعيارية :61جدول 

 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 نوع الخامة
 1 2.57 157.25 بولل استر  25قطف/75
 2 3.39 147.56 بولل استر57قطف/57
 3 4.74 144.45 بولل استر  75قطف/25

 1 4.25 148.16 نأطة الصب ة
 2 3.83 146.69 طبيعية

 المعالجة
 4 3.26 143.95 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 145.73 3.51 3 
TiO2 – 1.5 148.36 2.15 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 151.66 2.57 1 
 

 
 : متوسطات درجة زاوية التجعد لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة2شكل 

 توجد شنو (14 جدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف
نوع الخامة في تحثيرىا عمي درجة  بيف دالة فروقا ىناؾ
ة التجعد  يى بم ا المروؽ بيف المتوسطاا زاوي
.لنوع 7.75( وىي دالة إ صاويا عند مستو  2.69 

بولل استر 57قطف/57بولل استر، 25قطف/75الخامة 
( لنوع الخامة 5.87وبم ا المروؽ بيف المتوسطاا 

بولل استر وىي 75قطف/25بولل استر، 25قطف/75
. وبم ا المروؽ 7.75دالة إ صاويا عند مستو  

. لنوع 7.75( وىي دالة إ صاويا عند مستو  3.11 
بولل استر. 75قطف/25بولل استر،57قطف/57الخامة 

ويرجع ذلؾ الل انو بزيادة نسبة البولل استر تزداد مخاومة 
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اجقمأة المنتجة لمكرمأة والتجعد وىذا ما شكدتو 
 .(Gupta 2008دراسة 

 توجد شنو (15  جدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف
مستوياا المعالجة في تحثيرىا عمي  بيف دالة فروقا ىناؾ

درجة زاوية التجعد  يى بم ا المروؽ بيف المتوسطاا 
 . بدوف7.75( وىي دالة إ صاويا عند مستو  4.47 

( 7.71المروؽ  ( وبم اTiO2–1.5معالجة، ومعالجة 
.بدوف معالجة، 7.75وىي دالة إ صاويا عند مستو  

المروؽ وبم ا ( Tinosan cell-15/TiO2-1.5معالجة و 
 .معالجة7.75( وىي دالة إ صاويا عند مستو  2.63 
 Tinosan cell-15) ومعالجة ،TiO2–1.5 ) بم ا كما

( وىي دالة إ صاويا عند 5.93المروؽ بيف المتوسطاا 

ومعالجة  (،Tinosan cell-15معالجة  7.75مستو  
 Tinosan cell-15/TiO2-1.5). 

 البحث عم  معامل االنسدالمتغيرات  عواملرابعا: تأ)ير 
( معنوية تحثير نػوع الخامػة 16يتضن مف نتاوج جدوؿ 

( 142.17عمػػي معامػػؿ االنسػػداؿ  يػػى بم ػػا قيمػػػة ؼ  
وعػدـ معنويػة نػوع  .7.75ىػي دالػة إ صػاويائ عنػد مسػتو  

الصػػػػػب ة عمػػػػػي معامػػػػػؿ االنسػػػػػداؿ  يػػػػػى بم ػػػػػا قيمػػػػػة ؼ 
ة تػػػحثير ( وىػػػي هيػػػر دالػػػة إ صػػػاويائ وعػػػدـ معنويػػػ7.379 

المعالجػػػػة عمػػػػي معامػػػػؿ االنسػػػػداؿ  يػػػػى بم ػػػػا قيمػػػػة ؼ 
 .( وىي هير دالة إ صاويائ 1.776 

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

 
بولى استر   22قطن/52  
(620.22= مم  

بولى استر 20قطن/20  
(645.21= مم  

بولى استر 52قطن/22  
(644.42=مم  

(157.25=ـبولل استر  25قطف/75   2.69*  5.87*  
(147.56= ـبولل استر 57قطف/57    3.11*  
(144.45= ـبولل استر 75قطف/25     

عمةة  درجةةة زاويةةة  المعالجةةة بةةين المتعةةددة لممقارنةةات Tukey اختبةةار باسةةتخدام المتوسةةطات بةةين الفةةروق: 62 جةةدول
 التجعد 

 
 ون معالجة بد
 (641.92= مم

Tinosan cell-15 
 (642.51= مم

TiO2 – 1.5   
 (648.11= مم

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 
 (626.11مم= 

 *7.71 *4.47 1.77  (143.95= ـبدوف معالجة   
Tinosan cell-15 5.93 *2.63   (145.73=ـ* 

TiO2 – 1.5   3.37    (148.36= ـ 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 =ـ  151.66)     

( لتةأ)ير نةوع الخامةة، ونةوع الصةبغة، والمعالجةة (N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميل التباين األحادي فة  61جدول 
 عم  معامل االنسدال
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 777. 142.177 817.122 2 1627.243 نوع الخامة
 586. 379. 1.767 1 1.767 نوع الصب ة

 386. 1.776 6.133 3 18.398 المعالجة
   5.771 17 96.918 الخطح

  R2=7.943  23 1737.327 المجموع
يتضن شف ترتي  نوع  (17وفي ضوا نتاوج جدوؿ 

بولل استر، 57قطف/57بولل استر،75قطف/25الخامة 
رتي  نوع بولل استر( عمي الترتي ، وت25قطف/75

 Tinosan معالجةال الصب ة الطبيعية، النأطة(، ترتي 

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

 توجػد شنػو (18 جػدوؿ يمخصػيا التػي النتػاوج مػف نتبػيف
نػوع الخامػة فػي تحثيرىػا عمػي معامػؿ  بػيف دالػة فروقا ىناؾ

( 13.72ا  االنسػػداؿ  يػػى بم ػػا المػػروؽ بػػيف المتوسػػطا
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.لنػػػػػوع الخامػػػػػة 7.75وىػػػػػي دالػػػػػة إ صػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػتو  
بػػػػػولل اسػػػػػتر 57قطػػػػػف/57بػػػػػولل اسػػػػػتر، واؿ25قطػػػػػف/75

( وىي دالة إ صػاويا عنػد مسػتو  19.87وبم ا المروؽ  
بػػػػػػػػػػػػػولل اسػػػػػػػػػػػػػتر 25قطػػػػػػػػػػػػػف/75. لنػػػػػػػػػػػػػوع الخامػػػػػػػػػػػػػة 7.75

( 6.77بػػػػػػولل اسػػػػػػتر. وبم ػػػػػػا  المػػػػػػروؽ  75قطػػػػػػف/25و
 بػػػػػػػػػػػولل اسػػػػػػػػػػػتر57قطػػػػػػػػػػػف/57بالنسػػػػػػػػػػػبة لنػػػػػػػػػػػوع الخامػػػػػػػػػػػة 

بولل اسػتر وىػي دالػة إ صػاويا عنػد مسػتو  75قطف/25و

. ويمسػػػر ذلػػػؾ بحنػػػو كممػػػا زادا نسػػػبة البػػػولل اسػػػتر 7.75
 كمما ت سف مستوو المظيرية وبالتالل ت سنا االنسدالية. 

 البحث عم  عمق المونعوامل متغيرات خامسا: تأ)ير 
( معنوية كؿ مف تحثير 19يتضن مف نتاوج جدوؿ 

 k/sب ة والمعالجة عمي عمؽ الموف نوع الخامة ونوع الص
( عمي 7.18-12.85 -45.47 يى بم ا قيمة ؼ 

 .7.75الترتي  وىي دالة إ صاويائ عند مستو  
 لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم  معامل االنسدال   المتوسطات واالنحرافات المعيارية :65جدول 

 رتياالت االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 نوع الخامة
 3 7.55 55.71 بولل استر  25قطف/75
 2 1.61 68.74 بولل استر57قطف/57
 1 3.72 74.81 بولل استر  75قطف/25

 2 8.63 65.68 نأطة الصب ة
 1 9.13 66.23 طبيعية

 المعالجة
 2 9.27 66.75 بدوف معالجة

llac na onTT-15 65.83 9.79 3 
llT2 – 1.5 64.73 8.55 4 

llac na onTT-15/ llT2-1.5 67.27 17.17 1 
 

 
 : متوسطات معامل االنسدال لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة1شكل 

نةةوع الخامةةة عمةة  معامةةل  بةةين المتعةةددة لممقارنةةات Tukey اختبةةار باسةةتخدام المتوسةةطات بةةين الفةةروق: 68 جةةدول
 االنسدال   

 
 بولى استر 22قطن/52
 (22.06= مم

 بولى استر20قطن/20
 (18.04= مم 

بولى استر 52قطن/22
 (54.86=مم

 بولل استر25قطف/75
 (55.71= ـ 

 13.72* 19.87* 
 بولل استر57قطف/57

 (68.74= ـ  
  6.77* 

بولل 75قطف/25
 (74.81=ـاستر 

   

وع الصةبغة، والمعالجةة ( لتةأ)ير نةوع الخامةة، ونة(N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميل التباين األحادي فة  69جدول 
 k/sعم  عمق المون 

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 777. 45.477 951. 2 1.972 نوع الخامة
 772. 12.857 269. 1 269. نوع الصب ة

 773. 7.182 157. 3 451. المعالجة
   721. 17 356. الخطح

  R2= 7.88 23 2.978 المجموع
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يتضػػن شف ترتيػػ  نػػوع  (27وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ 
بػولل اسػتر، 75قطػف/25بػولل اسػتر، 25قطف/75الخامة 

بػػػػػولل اسػػػػػتر( عمػػػػػي الترتيػػػػػ ، وترتيػػػػػ  نػػػػػوع 57قطػػػػػف/57
             معالجػػػػػػػػػػػةال الصػػػػػػػػػػػب ة  النأػػػػػػػػػػػطة، الطبيعيػػػػػػػػػػػة(، ترتيػػػػػػػػػػػ 

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

cell-15.)بدوف معالجة ، 
 شنو (21 جدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف

نوع الخامة في تحثيرىا عمي  بيف دالة فروقا ىناؾ توجد

 يى بم ا المروؽ بيف  k/sعمؽ الموف 
بولل استر، 25قطف/75( لنوع الخامة7.61المتوسطاا 

بولل استر وىي دالة إ صاويا عند 57قطف/57
( وىي دالة إ صاويا 7.57وبم ا المروؽ  7.75مستو 

بولل استر، 25قطف/75. لنوع الخامة 7.75عند مستو  
 بولل استر.75قطف/25

 k/sلكل من نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم  عمق المون  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :20جدول 
 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 نوع الخامة
 1 7.24 2.97 استر  بولل 25قطف/75
 3 7.27 2.35 بولل استر57قطف/57
 2 7.24 2.39 بولل استر  75قطف/25

 1 7.33 2.67 نأطة الصب ة
 2 7.37 2.46 طبيعية

 المعالجة
 4 7.27 2.37 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 2.57 7.47 3 
TiO2 – 1.5 2.58 7.39 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 2.75 7.34 1 
 

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

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

بولى استر 22قطن/52 
 (2.95= مم

 بولى استر20قطن/20
 (2.12= مم 

 تربولى اس52قطن/22
 (2.19= مم 

 بولل استر25قطف/75
 *7.57 *7.61  (2.97= ـ  

 بولل استر57قطف/57
 7.74   (2.35= ـ  

 بولل استر75قطف/25
    (2.39= ـ  

 شنػػػػو (22 جػػػػدوؿ يمخصػػػػيا التػػػػي النتػػػػاوج مػػػػف نتبػػػػيف
مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا  بػيف دالػة فروقا ىناؾ توجد

ؽ بػػػػػػػػػيف  يػػػػػػػػػى بم ػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػرو  k/sعمػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػوف 
( وىػػػػػي دالػػػػػة إ صػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػتو  7.27المتوسػػػػػطاا 

( وبم ػا Tinosan cell-15بدوف معالجػة، ومعالجػة  7.75
( وىػػػػػػػػي دالػػػػػػػػة إ صػػػػػػػػاويا عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتو  7.21المػػػػػػػػروؽ 

بم ػػػا ( و TiO2 – 1.5.بػػػدوف معالجػػػة، ومعالجػػػة 7.75
 7.75( وىػػػي دالػػػة إ صػػػاويا عنػػػد مسػػػتو  7.38المػػػروؽ 

( Tinosan cell-15/ TiO2-1.5معالجػػة  و بػػدوف معالجػػة، 
( وىػي دالػة إ صػاويا عنػد مسػتو  7.18المػروؽ   وبم ا 
 Tinosan(، ومعالجػة  Tinosan cell-15معالجػة   7.75

cell-15/ TiO2-1.5) وتمسػػير ذلػػؾ ىػػو شف طبيعػػة شليػػاؼ .
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الخطف ليػا قابميػو عاليػة عمػل تأػر  المػاا والصػب ة يكػوف 
ا النأػػطة اكبػػر مػػف اليػػاؼ البػػولل اسػػتر، كمػػا شف الصػػب ا

شكثػػػر عمخػػػا مػػػف الصػػػب اا الطبيعيػػػة، ويػػػزداد عمػػػؽ المػػػوف 
بالمعالجػػة بكػػؿ مػػف التينوسػػاؿ سػػؿ واكسػػيد التيتػػانيـو  يػػى 

 ويتحكسػد شكسػيد التيتػانيـو اجقمأػة بكػؿ منيمػا تخـو بت ميؼ
تكسػػ  اجقمأػػػة  جػػػدائ  لتوليػػد مػػػواد نأػػطة O2مػػػع  ويتماعػػؿ

خصػػػاوص ثبػػػاا عاليػػػة وت سػػػف فػػػل امتصػػػاص الصػػػب ة 
 Ahmad2015 ،).(Avaبيعيػة، وىػذا مػػا شكدتػو دراسػة  الط

2010)  
 البحث عم  ال)بات لمضوءعوامل متغيرات سادسا: تأ)ير 

( عدـ معنوية كؿ مف 23يتضن مف نتاوج جدوؿ 
تحثير نوع الخامة ونوع الصب ة وتحثير المعالجة عمي 

-1.47-2.36الثباا لمضوا  يى بم ا قيمة ؼ 
 ر دالة إ صاويائ.( عمي التوالي وىي هي7.771

يتضػن شف ترتيػ  نػوع  (24وفػي ضػوا نتػاوج جػدوؿ 
بػولل  57قطف/ 57بولل استر%، 25قطف /  75الخامة 

بػػػػػػولل اسػػػػػتر%( عمػػػػػي الترتيػػػػػػ ، 75قطػػػػػف/25اسػػػػػتر%، 
معالجػػة ال وترتيػ  نػوع الصب ة النأػطة، الطبيعيػة(، ترتيػ 

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

معالجػػة(. ويرجػػع ذلػػؾ الػػل لطبيعػػة تركيػػ   ، بػػدوف1.5 –
الصػػػب ة ونػػػوع اجليػػػاؼ كمػػػا يعػػػود ذلػػػؾ شيضػػػا الػػػل ت م ػػػؿ 

 مواد المعالجة داخؿ اجلياؼ النسجية. 
البحث عم  ال)بات لمعرق  عوامل متغيرات سابعا: تأ)ير 
 مقموي(

( عدـ معنوية كؿ مف تحثير 25يتضن مف نتاوج جدوؿ  
اا لمعرؽ  قمو (  يى بم ا نوع الخامة والمعالجة عمي الثب

( عمي التوالي وىي  هير دالة 1.385-2.64قيمة ؼ 
إ صاويائ. بينما معنوية نوع الصب ة عمي الثباا لمعرؽ  قمو ( 

( وىي دالة إ صاويائ 9.44 يى بم ا قيمة ؼ 
 k/sعمق المون عم   المعالجة بين المتعددة لممقارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 22 جدول

 
 بدون معالجة 

 (2.15= مم 
Tinosan cell-15 

 (2.25= مم  
TiO2 – 1.5  

 (2.28= مم 
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 
 (2.52مم= 

 *7.38 *7.21 *7.27  (2.37= ـبدوف معالجة   
Tinosan cell-15  7.18 7.71   (2.57=ـ* 

TiO2 – 1.5  7.17    (2.58= ـ 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 =ـ  2.75)     

( لتةأ)ير نةوع الخامةة، ونةوع الصةبغة، والمعالجةة (N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميل التباين األحادي فة  21جدول 
 عم   ال)بات لمضوء

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 124. 2.366 1.125 2 2.257 نوع الخامة
 253. 1.472 667. 1 667. نوع الصب ة

 564. 771. 333. 3 1.777 المعالجة
   475. 17 8.783 الخطح

 R2=7.32 23 12.777 المجموع
 
 لكل من نوع الخامة ونوع الصبغة، والمعالجة عم  ال)بات لمضوء المتوسطات واالنحرافات المعيارية :24 جدول

 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات
نوع 
 الخامة

بولل استر  25قطف/75  6.38 7.74 1 
بولل استر57قطف/57  6.77 7.76 2 
بولل استر  75قطف/25  5.63 7.52 3 

 1 7.72 6.17 نأطة الصب ة
 2 7.72 5.83 طبيعية

 المعالجة
 4 7.75 5.83 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 6.77 7.63 2 
TiO2 – 1.5 5.83 7.75 3 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 6.33 7.82 1 
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 : متوسطات ال)بات لمضوء لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة8شكل 

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

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية ربعاتمجموع الم مصدر التباين
 177. 2.644 292. 2 583. نوع الخامة
 777. 9.444 1.742 1 1.742 نوع الصب ة

 281. 1.385 153. 3 458. المعالجة
   117. 17 1.875 الخطح

  R2=7.35  23 3.958 المجموع
 يتضػن شف ترتيػ  نػوع (26وفػي ضػوا نتػاوج جػدوؿ 

بػولل اسػتر، 25قطػف/75بػولل اسػتر، 57قطف/57الخامة 
بػػػػػولل اسػػػػػتر( عمػػػػػي الترتيػػػػػ ، وترتيػػػػػ  نػػػػػوع 75قطػػػػػف/25

                 معالجػػػػػػػػػػػػػػػةال الصب ة النأػػػػػػػػػػػػػػػطة، الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػػة(، ترتيػػػػػػػػػػػػػػػ 
 Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ،TiO2 – 1.5 ،Tinosan 

cell-15  بػدوف معالجػػة(. ويرجػػع ذلػؾ الػػل لطبيعػػة تركيػػ ،
اجليػػػاؼ كمػػػا يعػػػود ذلػػػؾ شيضػػػا الػػػل ت م ػػػؿ الصػػػب ة ونػػػوع 

 مواد المعالجة داخؿ اجلياؼ النسجية. 
البحةث عمة  ال)بةات لمعةرق عوامةل متغيةرات )امنةا: تةأ)ير 

 منضوح قموي(
( عػػدـ معنويػػة تػػحثير نػػوع 27يتضػػن مػػف نتػػاوج جػػدوؿ 

الخامة عمي الثباا لمعرؽ نضػو  قمػو (  يػى بم ػا قيمػة 
ائ بينمػػا معنويػػة كػػؿ ( ىػػي  هيػػر دالػػة إ صػػاوي7.447ؼ 

مػػػػف نػػػػوع الصػػػػب ة وتػػػػحثير المعالجػػػػة عمػػػػي الثبػػػػاا لمعػػػػرؽ 
( عمػي 5.36 -7.15 نضو  قمو (  يى بم ا قيمة ؼ 

 .7.75عند مستو  الترتي  وىي دالة إ صاويائ 

يتضػن شف ترتيػ  نػوع  (28وفي ضوا نتاوج جػدوؿ  
بػػػػػػولل 57قطػػػػػػف/57بػػػػػػولل اسػػػػػػتر، 75قطػػػػػػف/25الخامػػػػػػة 

عمػي الترتيػ ، وترتيػ  نػوع  بولل استر(25قطف/75استر،
 Tinosan معالجػة ال الصب ة  النأػطة، الطبيعيػة(، ترتيػ 

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

 توجػػد شنػػو(29 جػػدوؿ يمخصػػيا التػػي النتػػاوج مػػف نتبػػيف
مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا عمػي  بػيف دالػة فروقا ىناؾ

 يػػػػػى بم ػػػػػا المػػػػػروؽ بػػػػػيف و ( الثبػػػػػاا لمعرؽ نضػػػػػو  قمػػػػػ
( وىػػػػػي دالػػػػػة إ صػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػتو  7.57المتوسػػػػػطاا 

( Tinosan cell-15بػػػػػػدوف معالجػػػػػػة، ومعالجػػػػػػة   7.75
( وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو  7.57وبم ػػا  المػػروؽ 

 ( وبم ػػػا TiO2 – 1.5بػػدوف معالجػػػة، ومعالجػػػة   7.75
 7.75( وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو  7.66المػػروؽ  
. (Tinosan cell-15/ TiO2-1.5معالجػة  و عالجػة، بػدوف م

ويرجػػػع ذلػػػؾ الػػػل لطبيعػػػة تركيػػػ  الصػػػب ة ونػػػوع اجليػػػاؼ 
باالضػػػػػػافة الػػػػػػل ت م ػػػػػػؿ مػػػػػػواد المعالجػػػػػػة داخػػػػػػؿ اجليػػػػػػاؼ 

 النسجية.
لكةل مةن نةةوع الخامةة ونةةوع الصةبغة، والمعالجةة  عمةة  ال)بةات لمعةةرق  المتوسةطات واالنحرافةات المعياريةةة :21جةدول 

 مقموي(  
االنحراف  المتوسط المتغيرات

 الترتيا المعياري
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 نوع الخامة
بولل استر  25قطف/75  3.75 7.46 2 
بولل استر57قطف/57  4.77 7.77 1 
بولل استر  75قطف/25  3.63 7.52 3 

 1 7.77 4.77 نأطة الصب ة
 2 7.51 3.58 طبيعية

 المعالجة
 4 7.52 3.67 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 3.67 7.52 3 
TiO2 – 1.5 3.83 7.41 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 4.77 7.77 1 
 

 
 : متوسطات ال)بات لمعرق مقموي(  لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة9شكل 

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

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
783. نوع الخامة  2 .742  .447  .647  
667. نوع الصب ة  1 .667  7.158 .716  

577. 3 1.577 المعالجة  5.368 .779  
793. 17 1.583 الخطح    

R2 23 3.833 المجموع = 7.58 

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

 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 نوع الخامة
 3 7.35 3.88 بولل استر  25قطف/75
 2 7.35 3.88 بولل استر57قطف/57
 1 7.53 4.77   بولل استر75قطف/25

 1 7.29 4.78 نأطة الصب ة
 2 7.45 3.75 طبيعية

 المعالجة
 4 7.55 3.57 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 4.77 7.77 3 
TiO2 – 1.5 4.77 7.77 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 4.17 7.41 1 
 

 

 وع الصبغة، والمعالجة  : متوسطات ال)بات لمعرق منضوح قموي( لكل من نوع الخامة، ون60شكل 
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ال)بةات لمعةرق عمة   المعالجةة بةين المتعةددة لممقارنةات Tukey اختبةار باسةتخدام المتوسةطات بين الفروق: 29 جدول
 منضوح قموي(  

 
 بدون معالجة 

 (1.20=م 
Tinosan cell-15   

 (4.00= مم
TiO2 – 1.5   

 (4.00= مم
Tinosan cell-15/ TiO2-1.5  

 (4.65مم= 
 عالجة بدوف م

 (3.57= ـ  
 0.20* 0.20* 0.11* 

Tinosan cell-15  
 0.65 0.00   (4.77= ـ  

TiO2 – 1.5  
 (4.77= ـ 

   0.65 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 
 (4.17 ـ= 

 
  

 

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

( معنويػػػػة تػػػػحثير نػػػػوع 37يتضػػػػن مػػػػف نتػػػػاوج جػػػػدوؿ 
ة عمػػي الثبػػاا لمعػػرؽ  ال مضػػي(  يػػى بم ػػا قيمػػة الخامػػ
وعػػدـ  7.75( ىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد مسػػتو  3.47ؼ 

معنوية كؿ مف نػوع الصػب ة وتػحثير المعالجػة عمػي الثبػاا 
-1.457لمعرؽ ال مضػػػػػػػػػي(  يػػػػػػػػػى بم ػػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػػة ؼ  

 .( عمي الترتي  وىي هير دالة إ صاويائ 7.162
 يتضػن شف ترتيػ  نػوع (31وفػي ضػوا نتػاوج جػدوؿ 

بػولل اسػتر، 57قطػف/57بػولل اسػتر، 75قطف/25الخامة 
بػػػػػولل اسػػػػػتر( عمػػػػػي الترتيػػػػػ ، وترتيػػػػػ  نػػػػػوع 25قطػػػػػف/75

 Tinosan معالجػػة ال الصب ة النأػػطة، الطبيعيػػة(، ترتيػػ 

cell-15 ،Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ،TiO2 – 1.5 ،
 .بدوف معالجة(
 شنػػػػو (32 جػػػػدوؿ يمخصػػػػيا التػػػػي النتػػػػاوج مػػػػف نتبػػػػيف

نػػوع الخامػػة فػػي تحثيرىػػا عمػػي  بػػيف دالػػة قػػافرو  ىنػػاؾ توجػػد
الثبػػػػػػػاا لمعرؽ ال مضػػػػػػػػي(  يػػػػػػػػى بم ػػػػػػػػا المػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػيف 

( وىػػػػػي دالػػػػػة إ صػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػتو  7.62المتوسػػػػػطاا 
بػػػػػػػولل اسػػػػػػػتر، ونػػػػػػػوع 25قطػػػػػػػف/75لنػػػػػػػوع الخامػػػػػػػة  7.75
بػػولل اسػػتر. ويرجػػع ذلػػؾ الػػل لطبيعػػة 75قطػػف/25الخامػػة

اد تركيػػ  الصػػب ة ونػػوع اجليػػاؼ باالضػػافة الػػل ت م ػػؿ مػػو 
 المعالجة داخؿ اجلياؼ النسجية. 

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

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
875. 2 1.757 نوع الخامة  3.477 .757  
375. نوع الصب ة  1 .375  1.457 .244  

125. المعالجة  3 .742  .162  .921  
257. 17 4.375 الخطح    

R= 23 6.625 المجموع
2
  7.34 

 
لكةةل مةةن نةةوع الخامةةة ونةةوع الصةةبغة، والمعالجةةة عمةة  ال)بةةات لمعةةرق  المتوسةةطات واالنحرافةةات المعياريةةة :16جةةدول 

 مالحمض (  
 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط يراتالمتغ

نوع 
 الخامة

 3 7.53 3.57 بولل استر  25قطف/75
 2 7.53 4.77 بولل استر57قطف/57
 1 7.35 4.13 بولل استر  75قطف/25

 1 7.43 4.77 نأطة الصب ة
 2 7.62 3.75 طبيعية

 المعالجة
 4 7.41 3.83 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 4.77 7.77 1 
TiO2 – 1.5 3.83 7.98 2 
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Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 3.83 7.41 3 
 

 
 : متوسطات ال)بات لمعرقمالحمض ( لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة66شكل 

نوع الخامة عمة  ال)بةات لمعةرق  بين المتعددة لممقارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق: 12 جدول
 لحمض (  ما

 
بولى استر   22قطن/52

 (1.20= مم
بولى استر 20قطن/20

 (4.00= مم
بولى استر   52قطن/22

 (4.61= مم
 بولل استر 25قطف/75
 (3.57= ـ   

 7.57 7.62* 
 بولل استر57قطف/57
 (4.77= ـ  

  7.125 

 بولل استر75قطف/25
 (4.13= ـ    

   

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

( عػػػدـ معنويػػػة كػػػؿ مػػػف 33يتضػػػن مػػػف نتػػػاوج جػػػدوؿ 
تػػػحثير نػػػوع الخامػػػػة ونػػػوع الصػػػب ة وتػػػػحثير المعالجػػػة عمػػػػي 
الثبػػػػػاا لمعرؽ نضػػػػػو  ال مضػػػػػي(  يػػػػػى بم ػػػػػا قيمػػػػػة ؼ 

 .( ىي  هير دالة إ صاويا2.68 
يتضػػن شف ترتيػػ  نػػوع  (34وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ 

بولل استر، 57طف/ق57بولل استر، 75قطف/25الخامة  

بػػػػػولل اسػػػػػتر( عمػػػػػي الترتيػػػػػ ، وترتيػػػػػ  نػػػػػوع 25قطػػػػػف/75
 Tinosan معالجػة ال الصب ة  النأػطة، الطبيعيػة(، ترتيػ 

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

15،TiO2 –1.5 ويرجػع ذلػؾ الػل سػرعة الجمػاؼ جليػاؼ .)
البػػولل اسػػتر ونتيجػػة النخمػػاض نسػػبة امتصػػاص الرطوبػػة 

راتو، باإلضػػافة الػػل ت م ػػؿ مػػواد المعالجػػة داخػػؿ فػػل أػػعي
 اجلياؼ النسجية. 

لتةأ)ير نةوع الخامةةونوع الصةبغة، والمعالجةة ( (N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميةل التبةاين األحةادي فة  11جةدول 
 عم   ال)بات لمعرق  منضوح الحمض (

ف"قيمة " متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  مستوي المعنوية 
757. نوع الخامة  2 .375  2.684 .797  
375. نوع الصب ة  1 .375  2.684 .127  

375. 3 1.125 المعالجة  2.684 .779  
147. 17 2.375 الخطح    

 R2  =7.48 23 4.625 المجموع
عمةة  ال)بةةات لمعةةرق لكةةل مةةن نةةوع الخامةةة، ونةةوع الصةةبغة والمعالجةةة  : المتوسةةطات واالنحرافةةات المعياريةةة14جةةدول 

 منضوح الحمض (  
 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 3 463. 3.75 بولل استر  25قطف/75 نوع الخامة
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 2 463. 3.75 بولل استر57قطف/57
 1 354. 4.13 بولل استر  75قطف/25

 1 426. 4.77 نأطة الصب ة
 2 452. 3.75 طبيعية

 المعالجة
 2 777. 4.77 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 3.67 .516 4 
TiO2 – 1.5 3.67 .516 3 

Tinosan cell-15/TiO2-1.5 4.17 .478 1 
 

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

البحةةةث عمةةة  مقاومةةةة عوامةةةل متغيةةةرات حةةةادى عشةةةر: تةةةأ)ير 
 serratia sppالبكتريا 

( معنويػػػة كػػػؿ مػػػف تػػػحثير 35يتضػػػن مػػػف نتػػػاوج جػػػدوؿ 
نػػوع الخامػػة ونػػوع الصػػػب ة وتػػحثير المعالجػػة عمػػي مخاومػػػة 

 -8.56 يػػػػى بم ػػػػا قيمػػػػة ؼ   serratia sppالبكتريػػػػا 
( عمي الترتيػ  وىػي دالػة إ صػاويائ عنػد 9.77-142.62

 .7.75مستو  
يتضػػن شف ترتيػػ  نػػوع  (36وفػػي ضػػوا نتػػاوج جػػدوؿ 

بػولل اسػتر، 57قطػف/57بػولل اسػتر، 75طف/ق25الخامة 
بػػػػػولل اسػػػػػتر( عمػػػػػي الترتيػػػػػ ، وترتيػػػػػ  نػػػػػوع 25قطػػػػػف/75

             معالجػػػػػػػػػػػةال الصػػػػػػػػػػػب ة  الطبيعيػػػػػػػػػػػة، النأػػػػػػػػػػػطة(، ترتيػػػػػػػػػػػ 
 Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 ،TiO2 – 1.5 ،Tinosan 

cell-15)بدوف معالجة ،. 
 توجػد شنػو (37 جػدوؿ يمخصػيا التػي النتػاوج مػف نتبػيف

نػوع الخامػة فػي تحثيرىػا عمػي مخاومػة  بػيف دالة روقاف ىناؾ

 يػػػػػػػػى بم ػػػػػػػػا المػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػيف  serratia sppالبكتريػػػػػػػػا 
( وىػػػػػي دالػػػػػة إ صػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػتو  2.25المتوسػػػػػطاا 

بػػػػػػػولل اسػػػػػػػتر، ونػػػػػػػوع 25قطػػػػػػػف/75لنػػػػػػػوع الخامػػػػػػػة  7.75
( 3.62بػػػولل اسػػػتر وبم ػػػا المػػػروؽ  57قطػػػف/57الخامػػػة

امػػػػػػة لنػػػػػػوع الخ7.75وىػػػػػي دالػػػػػػة إ صػػػػػػاويا عنػػػػػد مسػػػػػػتو  
بػػػولل 75قطػػػف/25بػػػولل اسػػػتر، ونػػػوع الخامػػػة25قطػػػف/75

( وىػػػػي دالػػػػة إ صػػػػاويا عنػػػػد 1.37المػػػػروؽ اسػػػػتر وبم ػػػػا 
، بػػػػولل اسػػػػتر57قطػػػػف/57 لنػػػػوع الخامػػػػة .7.75مسػػػػتو  

. وتمسػػػير ذلػػػؾ ىػػػو بػػػولل اسػػػتر75قطػػػف/25ونػػػوع الخامػػػة
تزداد مخاومة جقمأة لنمو البكتريا بزادة نسبة البولل اسػتر 

طػػػػػف ويرجػػػػػع ذلػػػػػؾ الػػػػػل الخػػػػػواص وتخػػػػػؿ بزيػػػػػادة نسػػػػػبة الخ
الطبيعيػػػػػػة لنػػػػػػوع اجليػػػػػػاؼ وىػػػػػػو مػػػػػػا شكدتػػػػػػو دراسة  سػػػػػػيف 

2776). 

( لتةأ)ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة، والمعالجةة (N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميل التبةاين األحةادي فة  12جدول 
 serratia sppعم  مقاومة البكتريا 

المربعات متوسط درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  مستوي المعنوية قيمة "ف" 
773. 8.567 26.792 2 53.583 نوع الخامة  
776. 9.775 37.375 1 37.375 نوع الصب ة  

777. 142.261 445.264 3 1335.792 المعالجة  
   3.137 17 53.278 الخطح

 R2  7.96= 23 1472.958 المجموع
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مةن نةوع الخامةة، ونةوع الصةبغة والمعالجةة عمة  مقاومةة البكتريةا لكةل  المتوسةطات واالنحرافةات المعياريةة :11جةدول 
serratia spp 

 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 نوع الخامة
 3 6.88 17.75 بولل استر  25قطف/75
 2 8.57 13.77 بولل استر57قطف/57
 1 9.12 14.38 بولل استر  75قطف/25

 2 7.76 11.58 نأطة الصب ة
 1 9.71 13.83 بيعيةط

 المعالجة
 4 7.84 7.57 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 13.67 1.51 3 
TiO2 – 1.5 16.17 2.47 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 27.57 4.32 1 
 

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

نةةوع الخامةةة عمةة  مقاومةةة  بةةين المتعةةددة لممقارنةةات Tukey اختبةةار باسةةتخدام المتوسةةطات بةةين قالفةةرو: 15 جةةدول
 serratia sppالبكتريا 

 
بولى استر   22قطن/52
 (60.52= مم

= مبولى استر م20قطن/20
61.00) 

بولى استر   52قطن/22
 (64.18= مم

= ـبولل استر    25قطف/75
17.75) 

 2.25* 3.62* 
 استربولل 57قطف/57
 (13.77= ـ  

  1.37* 

= ـبولل استر    75قطف/25
14.38) 

   

 توجد شنو(38 جدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف
مستوياا المعالجة في تحثيرىا عمي  بيف دالة فروقا ىناؾ

 يى بم ا المروؽ بيف  serratia sppمخاومة البكتريا 
( وىي دالة إ صاويا عند مستو  13.16المتوسطاا 

( وبم ا Tinosan cell-15بدوف معالجة، ومعالجة 7.75
 7.75( وىي دالة إ صاويا عند مستو  15.66المروؽ 

 بم ا المروؽ( و TiO2 –1.5بدوف معالجة، ومعالجة 
بدوف 7.75( وىي دالة إ صاويا عند مستو  27.77 

 وبم ا ( Tinosan cell-15/ TiO2-1.5معالجة  و معالجة، 

 7.75صاويا عند مستو  ( وىي دالة إ 6.83  المروؽ
 /Tinosan cell-15  (، ومعالجةTinosan cell-15معالجة 

TiO2-1.5) وىي 4.33بم ا المروؽ بيف المتوسطاا و )
          معالجة 7.75دالة إ صاويا عند مستو  

 TiO2 – 1.5 ومعالجة ،)Tinosan cell-15/ TiO2-1.5.) 
سيد  لذا نجد اف المعالجة بالتينوساؿ سؿ وجسيماا شك

التيتانيـو النانومترية قد  خخا ت سف مم وظ فل مخاومة 
(. كما Gupta 2008اجقمأة لنوعل البكتريا م ؿ الدراسة 

يرجع ذلؾ شيضا الل اف الصب ة الطبيعية المستخمصة 
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مف قأور البرتخاؿ تتميز بخصاوص مضادة لمميكروباا، 
 Saminthane وىو ما شكدتو نتاوج دراسة             

2013.) 
البحث عم  مقاومة عوامل متغيرات )انى عشر: تأ)ير 

 Bacillus sppالبكتريا 
( معنوية كؿ مف تحثير نوع 39يتضن مف نتاوج جدوؿ 

الخامة ونوع الصب ة وتحثير المعالجة عمي مخاومة البكتريا 
Bacillus spp  15.97 -7.386 يى بم ا قيمة ؼ-

د مستو  ( عمي الترتي  وىي دالة إ صاويائ عن174.36
7.75. 

يتضن شف ترتي  نوع  (47وفي ضوا نتاوج جدوؿ 
بولل استر، 57قطف/57بولل استر، 75قطف/25الخامة 

بولل استر( عمي الترتي ، وترتي  نوع 25قطف/75
 Tinosan معالجة ال الصب ة  الطبيعية، النأطة(، ترتي 

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

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

 
 بدون معالجة 

 (0.20=مم 
Tinosan cell-15   

 (61.15= مم
TiO2 – 1.5  

 (61.65= مم 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 
 (20.20مم= 

 بدوف معالجة 
 (7.57= ـ  

 13.16** 15.66* 27.77* 
Tinosan cell-15  

 (13.67= ـ  
  2.57 6.83* 

TiO2 – 1.5  
 (16.17= ـ  

   4.33* 

Tinosan cell-15/ 
TiO2-1.5 

 (27.57 ـ= 

 
   

( لتةأ)ير نةوع الخامةة ونةوع الصةبغة، والمعالجةة (N – Way ANOVAاتجةاه  N: تحميل التبةاين األحةادي فة  19جدول 
 Bacillus sppبكتريا عم  مقاومة ال

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 775. 7.386 26.375 2 52.757 نوع الخامة
 771. 15.973 57.742 1 57.742 نوع الصب ة

 777. 174.369 372.778 3 1118.125 المعالجة
   3.571 17 67.778 الخطح

  R2=7.95  23 1288.625 المجموع
 

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

 الترتيا االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات
نوع 
 الخامة

بولل استر  25قطف/75  15.38 5.95 3 

بولل استر57قطف/57  17.00 7.56 2 

بولل استر  75قطف/25  19.00 9.17 1 
 2 6.75 15.58 نأطة الصب ة

 1 8.15 18.67 طبيعية

 المعالجة
 4 1.47 6.17 بدوف معالجة

Tinosan cell-15 17.50 1.76 3 
TiO2 – 1.5 20.17 2.93 2 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 24.67 4.50 1 
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 لكل من نوع الخامة، ونوع الصبغة، والمعالجة Bacillus spp: متوسطات مقاومة البكتريا64شكل

 شنو (41 جدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف
نوع الخامة في تحثيرىا عمي  بيف دالة فروقا ىناؾ توجد

 يى بم ا المروؽ بيف   Bacillus sppمخاومة البكتريا 
( وىي دالة إ صاويا عند 1.622.25المتوسطاا 

بولل استر، ونوع 25قطف/75امة لنوع الخ7.75مستو  
( 3.62بولل استر وبم ا  المروؽ  57قطف/57الخامة

لنوع الخامة  7.75وىي دالة إ صاويا عند مستو  
بولل 75قطف/ 25بولل استر، ونوع الخامة25قطف/75

( وىي دالة إ صاويا عند 2.77المروؽ  استر. وبم ا 
، ونوع بولل استر57قطف/57 لنوع الخامة 7.75مستو  

. وقد يرجع ذلؾ الل ويتـ بولل استر75قطف/25لخامةا
تجميؼ شقمأة البولل استر بسرعة عالية وسيولة جف 
الرطوبة شو الماا موجود مباأرة عمل السطن وليس فل 

 .داخؿ اجلياؼ
 توجػد شنػو (42  جػدوؿ يمخصيا التي النتاوج مف نتبيف

مسػتوياا المعالجػة فػي تحثيرىػا عمػي  بػيف دالة فروقا ىناؾ
 يػػػى بم ػػػا المػػػروؽ بػػػيف  Bacillus sppخاومػػػة البكتريػػػا م

( وىػػػي دالػػػة إ صػػػاويا عنػػػد مسػػػتو  11.33المتوسػػػطاا  
(  Tinosan cell-15بػػػػػػدوف معالجػػػػػػة، ومعالجػػػػػػة  7.75

( وىػي دالػة إ صػاويا عنػد مسػتو  14.77وبم ا المػروؽ 
 (  وبم ػػا TiO2 – 1.5بػػدوف معالجػػة، ومعالجػػة   7.75

صػػػػػػػاويا عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتو  ( وىػػػػػػػي دالػػػػػػػة إ 18.57المػػػػػػػروؽ 
-Tinosan cell-15/ TiO2معالجػة  و بػدوف معالجػة، 7.75

( وىػػي دالػػة إ صػػاويا عنػػد 7.16المػػروؽ   وبم ػػا (  1.5
( ومعالجػػػػػة Tinosan cell-15معالجػػػػػة   7.75مسػػػػػتو  

 Tinosan cell-15/ TiO2-1.5  ) 4.57المػروؽ  وبم ػا )
 – TiO2معالجػة   7.75وىي دالة إ صاويا عند مسػتو  

. ويرجػع (Tinosan cell-15/ TiO2-1.5،، ومعالجػة  (1.5
ذلػػػػؾ ايضػػػػا الػػػػل تػػػػاثيرا مػػػػادة التينوسػػػػاؿ سػػػػؿ والمركبػػػػاا 
 الموجػػػػودة بمسػػػػتخمص صػػػػب ة قأػػػػر البرتخػػػػاؿ كالمركبػػػػاا

والتػػل شكسػػبا اجقمأػػة مخاومػػة  العطريػػة لراو تيػػا الخاصػػة
ضػػػد البكتريػػػا. وتتمػػػؽ تمػػػؾ النتيجػػػة مػػػع مػػػا توصػػػما اليػػػو 

 (.Saminthane 2013دراسة  
الخماش  سطن عمل البكترياتـ دراسة معدؿ نمو و 

الضووي  لتصوير بالميكروسكو باالم ص   يى تـ
اجقمأة المعالجة عمي  البكتيرو لمال ظة ظيور النمو

والأكؿ وتسجيؿ النتاوج.  وال ير معالجة ت ا الب ى
معدؿ نمو ( بعض نماذ  لعيناا اجقمأة تظير 15 

وشظيرا  ت ا الدراسة. اجقمأةعمل سطن  البكتريا
العيناا المعالجة بالتينوساؿ سؿ وثانل شكسيد التيتانيـو 
النانومترية اقؿ معدؿ لنمو البكتريا عمل العكس ومف 

 .العيناا ال ير معالجة
نةةوع الخامةةة عمةة  مقاومةةة  بةةين المتعةةددة لممقارنةةات Tukey اختبةةار باسةةتخدام المتوسةةطات بةةين الفةةروق: 46 جةةدول

 Bacillus sppالبكتريا 
 

 بولى استر   22قطن/52
 (62.18= مم

 بولى استر20قطن/20
 (65.00= مم 

 بولى استر52قطن/22
 (69.00= مم

 بولل استر25قطف/75
 (15.38= ـ 

 6.12* 1.12* 
 بولل استر 57قطف/57
 (17.77= ـ 

  2.00* 
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 بولل استر75قطف/25
 (19.77= ـ  

   

عمة  مقاومةة البكتريةا  المعالجةة بين المتعددة لممقارنات Tukey اختبار مباستخدا المتوسطات بين الفروق: 42 جدول
Bacillus spp 
 

 بدون معالجة 
 (1.65=مم 

Tinosan cell-15   
 (65.20= مم

TiO2 – 1.5  
 (20.65= مم

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 
 (24.15مم= 

 بدوف معالجة 
 (6.17= ـ  

 66.11* 64.00* 68.20* 
Tinosan cell-15  

 (65.20= مم 
  2.11 5.61* 

TiO2 – 1.5  
 (27.17= ـ  

 
  4.20* 

Tinosan cell-15/ TiO2-1.5 
 (24.67 ـ= 

 
   

 

      

 هير معالجة معالجة معالجة هير معالجة

    

 هير معالجة معالجة معالجة هير معالجة

 البكتريانمو  لوتظير معد البحثتحت  بعض عينات األقمشةسطح : صور ل62شكل 

 serratia spp) "المون حمراء، "Bacillus spp "المون م"بيضاء
( يتضن شف وجود  تكاثر 15ومف خالؿ الأكؿ 

قمأة ال ير معالجة بينما اجقمأة كثيؼ لمبكتريا عمي اج
  Tinosancell-15%/Mml TiO2-1.5 المعالجة بكؿ مف

فخد شعطا مخاومة واض ة لمبكتريا وكانا اكثر وضو  
. ونال ظ مف الت ميؿ Bacillus sppوتاثير مع بكتريا 

اإل صاوي شنو في  الة عدـ معالجة بعض اجقمأة 
ـ تظير ش  لTiO2 شو  Tinosan cellت ا الب ى بمادة 

مخاومة لمبكتريا  يى شف قطر المنطخة الخالية مف النأاط 
البكتير  ساو  صمر ونال ظ شيضا شف معالجة اجقمأة 

/   Tinosan cell% 15بتركيزاا عالية مف مادة
 سنا مف مخاومتيا لمبكتريا، وشف ىذا  TiO2 مممل1.5

وبزيادة  Tinosan callالت سف يزداد فل وجود 
 .TiO2تركيز
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، معامل 105.22بولى استر(، صبغة طبيعية  قبل المعالجة وبدون تركيزممساحة م)الية 22قطن/52( خامة م4: أقل العينات رقم م61شكل 

 (20.12الجودة
 

 

ممسةاحة Tinosan cell-15/TiO2-1.5بولى استر(، صبغة طبيعية بعد المعالجة وبتركيةز52قطن/22( خامة م24: أفضل العينات رقم م65شكل 
 (80.55، معامل الجودة919.25م)الية 
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 الخالصة
 يتضح من المعالجات اإلحصائية السابقة:

شف اخػػػتالؼ نػػػوع الخامػػػاا المسػػػتخدمة م ػػػؿ الدراسػػػة  -
تػػػؤثر عمػػػل  درجػػػة النعومػػػة، درجػػػة إزالػػػة االتسػػػا ، 

، مخاومػػػػػػة معامػػػػػػؿ االنسػػػػػػداؿ، عمػػػػػػؽ المػػػػػػوف وثباتػػػػػػو
 25البكتريػػػا( ويتضػػػن ذلػػػؾ فػػػل اجقمأػػػة المخموطػػػة 

بػػػػولل اسػػػػتر  يػػػػى  خخػػػػا نتػػػػاوج شفضػػػػؿ 75قطػػػػف/ 
قطػػػػف/  75بالنسػػػػبة لمخػػػػواص المخاسػػػػة مػػػػف شقمأػػػػة 

بػػولل اسػػتر. وبػػذلؾ 57قطػػف/  57بػػولل اسػػتر، 25
 يت خؽ المرض اجوؿ لمدراسة.

شف صػػباهة اجقمأػػة م ػػؿ الدراسػػة بالصػػب ة الطبيعيػػة  -
اص اجقمأػة وخاصػة مخاومػة  سنا مف بعػض خػو 

البكتريػػا. والثبػػاا لمعػػرؽ وقممػػا مػػف خػػواص النعومػػة 
، بينمػػػػا صػػػػباهة اجقمأػػػػة م ػػػػؿ الدراسػػػػة بالصػػػػب ة 
النأػػػطة  سػػػنا مػػػػف بعػػػض الخػػػػواص مثػػػؿ  عمػػػػؽ 
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الثبػػػػاا لمضػػػػوا(. وبػػػػذلؾ يت خػػػػؽ المػػػػرض  –المػػػػوف 
 الثانل لمدراسة.

شف معالجػػػػػة اجقمأػػػػػة م ػػػػػؿ الدراسػػػػػة بالتينوسػػػػػاؿ سػػػػػؿ  -
بعػػض خػػواص اجقمأػػة وخاصػػة مخاومػػة ي سػػف مػػف 

 البكتريا. 
شف معالجػػػػة اجقمأػػػػة م ػػػػؿ الدراسػػػػة بجسػػػػيماا ثػػػػانل  -

شكسػػػػػيد  التيتػػػػػانيـو النانومتريػػػػػة ت سػػػػػف مػػػػػف بعػػػػػض 
 خواص اجقمأة وخاصة درجة إزالة االتسا .

شف معالجػػة اجقمأػػة م ػػؿ الدراسػػة بكػػؿ مػػف التينوسػػاؿ  -
ة سػػػؿ وجسػػػيماا ثػػػانل شكسػػػيد  التيتػػػانيـو النانومتريػػػ

ي سػػف مػػف بعػػض خػػواص اجقمأػػة مثؿ درجػػة ازالػػة 
ثبػػػاا الصػػػب ة لمػػػوف  –مخاومػػػة التجعػػػد  –اإلتسػػػا  
 مخاومة البكتريا(. –والضوا 

شف معالجػػة اجقمأػػة م ػػؿ الدراسػػة بكػػؿ مػػف التينوسػػاؿ  -
سػػػؿ وجسػػػيماا ثػػػانل شكسػػػيد  التيتػػػانيـو النانومتريػػػة 
تخمؿ مف بعض خػواص اجقمأػة مثؿ درجػة النعومػة 

النسػػػداؿ(. ويرجػػػع ذلػػػؾ نتيجػػػة المعالجػػػة معامػػػؿ ا –
 يػػػػػػػػى تمتمػػػػػػػػلا المسػػػػػػػػافاا بػػػػػػػػيف شليػػػػػػػػاؼ النسػػػػػػػػيج 
بجسػػػيماا ثػػػػانل شكسػػػػيد  التيتػػػػانيـو النانومتريػػػػة ممػػػػا 
يخمػػؿ مػػػف درجػػػة النعومػػة ومعامػػػؿ االنسػػػداؿ. وبػػػذلؾ 

 يت خؽ المرض الثالى لمدراسة.
تػػػػـ إنتػػػػا  شقمأػػػػة تصػػػػمن لالسػػػػتخداـ كحقمأػػػػة جربطػػػػة  -

رهوبػة فػل ضػوا تكنولوجيػا العنؽ ت خؽ الخواص الم
  النانو.

 75قطػػػػف/ 25شف اجقمأػػػػة المخموطػػػػة ت ػػػػا الدراسػػػػة  -
بػػولل اسػػتر  والمصػػبوهة بصػػب ة طبيعيػػة والمعالجػػة 

شعطػػػا  Tinosan cell-15/ TiO2-1.5)بكػػػؿ مػػػف 
ومخاومػة عاليػة لمبكتريػا  االتسػا  إلزالػة شعمػل درجػة

ومخاومػػة لمكرمأػػة وثبػػاا لمػػوف والضػػوا بينمػػا شثػػرا 
 عمل درجة النعومة ومعامؿ االنسداؿ.سمبيا 

 25قطػػػف / 75شف اجقمأػػػة المخموطػػػة ت ػػػا الدراسػػػة  -
بػػػػولل اسػػػػتر  والمصػػػػبوهة بصػػػػب ة طبيعيػػػػة وبػػػػدوف 

ومخاومػة  االتسػا  إلزالػةاقػؿ   درجػة معالجػة شعطػا 
عاليػػػػػػة لمبكتريػػػػػػػا ومخاومػػػػػػػة لمكرمأػػػػػػػة وثبػػػػػػػاا لمػػػػػػػوف 

والضػػػوا( بينمػػػا شثػػػرا ايجػػػابي عمػػػل درجػػػة النعومػػػة 
 النسداؿ.ومعامؿ ا

 التوصيات
اسػتخداـ تكنولوجيػػا النػػانو والتوسػػع فػػل عمػػؿ مواصػػماا  -

 قياسية تتناس  مع شقمأة شربطة العنؽ الص ية.

زيػػادة الػػوعي البيوػػي السػػتخداـ اجصػػباغ الطبيعيػػة عمػػل  -
 المنسوجاا والمالبس.

إمكانيػػة اسػػتخداـ اجصػػباغ الطبيعيػػة لصػػباهة وطباعػػة  -
 البيوية.المنسوجاا ت خؽ الجوان  الص ية و 

نتػػا  اجقمأػػة  - بػػذؿ العديػػد مػػف الدراسػػاا فػػل تصػػميـ واا
 والمالبس الذكية.

 المراجع
االيجابيػػػػة والسػػػػمبية فػػػػل بعػػػػض : (2062طػػػػارؽ  ا مػػػػد،

شسػػػػػالي  التعاأػػػػػؽ ال مزونيػػػػػة واالسػػػػػتمادة منيػػػػػا فػػػػػل 
 العنػؽ شربطػة ال صوؿ عمػل تػحثيراا مبتكػرة جقمأػة

 العربػػػػػػػػػػي – اجوؿ الػػػػػػػػػػدولي المػػػػػػػػػػؤتمر – الجاكػػػػػػػػػػارد
 المنزلػي االقتصاد  المنزلي لالقتصاد عأر لخامسا

 . مارس28، 25 –( الأبا  وقضايا
اسػػػػػػتخداـ الصػػػػػػب اا  إمكانيػػػػػػة (:2066بسػػػػػػيونل، شمػػػػػػؿ 

 - الطبيعيػػة لت سػػيف كمػػااة اجداا لألقمأػػة الطبيػػة

 –جامعػػػػة المنوفيػػػػة  المنزلػػػػي االقتصػػػػادمجمػػػػة كميػػػػة 
 .يناير 1عدد  22مجمد

(: دراسػػػة تػػػحثير 2061، ر ػػػا  جمعػػػة -بيػػػيج، عواطػػػؼ
خمػػػط الصػػػب اا الطبيعيػػػة وال صػػػوؿ عمػػػل درجػػػاا 
لونيػػػة مختممػػػة لألقمأػػػة المصػػػبوهة الصػػػديخة لمبيوػػػة 

جامعػػػػػة  -دراسػػػػػاا وب ػػػػػوى –مجمػػػػػة عمػػػػػـو وفنػػػػػوف
 .يوليو -1عدد  – 22مجمد  - مواف 

ظػػػػاىرة تمػػػػوى المالبػػػػس : (2000عػػػػادؿ  جمػػػػاؿ الػػػػديف،
 القتصػػادة امجمػػ – والتجييػػزاا المضػػادة لالتسػػاخاا

 1عػػػػػدد -60مجمػػػػػد  –جامعػػػػػة المنوفيػػػػػة   المنزلػػػػػي
   .يوليو

 اجقمأػػػػػػػػػة معالجػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػحثير: (2066 ر ػػػػػػػػػا  ،جمعػػػػػػػػػة
 عمػػػػػػػػل الميكروويػػػػػػػػؼ شأػػػػػػػػعةباسػػػػػػػػتخداـ  السػػػػػػػػميموزية
 الجػػػػػػػػاىزة المالبػػػػػػػػس جقمأػػػػػػػػة الوظيميػػػػػػػػة الخػػػػػػػػواص

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a+
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كميػػة  – رسػػالة دكتػوراة – لمصػباهة قابميتيػػا وت سػيف
 جامعة طنطا. –التربية النوعية 

: تكنولوجيػػػػػػا إنتػػػػػػا  واسػػػػػػتخداـ (2060مير، سػػػػػػوزافسػػػػػػم
المالبػػػس الذكيػػػة ذاا الخيمػػػة المضػػػافة فػػػل مصػػػانع 

جامعػػػػػػػة  -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير –المالبػػػػػػػس الجػػػػػػػاىزة 
  مواف.

: (2062مىبػػػػػػػػا ا  ، مصػػػػػػػػطمي -صػػػػػػػػافيناز ،سػػػػػػػػمير
 إلثػػراا الرجػػالي العنػػؽ شربطػػة مػػف االسػػتمادة إمكانيػػة

 الػػػػػػػدولي المػػػػػػػؤتمر – السػػػػػػػيداا مالبػػػػػػػس جماليػػػػػػػاا
       المنزلػػػػي لالقتصػػػػاد عأػػػػر الخػػػػامس العربػػػػي –اجوؿ

 25،28–( الأػػػػػػبا  وقضػػػػػػايا المنزلػػػػػػي االقتصػػػػػػاد 
 . مارس

ال يػر  اجقمأػة معالجػة تػاثير (:2062  اليػاـ ،العزيز عبد
 بالخسػط الطبيػة اجهػراض فػي المسػتخدمة منسػوجة

 مجمػػة ،والمطريػػاا بالبكتريػػا التمػوى  ضػد الينػدو

 .6 عدد .2 مجمد ة،يالدول ـيالتصم
 

نتػػػا   تكنولوجيػػػا النػػػانو(: 2064 رأػػػا ،عبػػػد الػػػر مف واا
 لػػػبعض الموػػػاا المعرضػػػة لخطػػػر  مالبػػػس وقاويػػػة

 مجمد الدولية، التصميـ مجمة، اجأعة فوؽ البنمسجية

سوسػػػػػػػػػػػػف ، عبػػػػػػػػػػػػد المطيػػػػػػػػػػػػؼ. 4 عػػػػػػػػػػػػدد .4
شقمأػػة المسػػكوز مخاومػػة  (: إكسػػا 2062ونخػػروف 

سػػتخداـ با داومػػة لمبكتيريػػا ومخاومػػة لم سػػيؿ المتكػػرر
شكسػػيد  الزنػػؾ النػػانومترو ال جػػـ وبعػػض البػػوليمراا 

المجمػة المصػرية لمعمػـو التطبيخيػة المركػز   -اجربطػة
 .25المجمد  – 4العدد - الخومل لمب وى

شقمأػػة (: إكسػػا  2066ونخػػروف سوسػػف ، عبػػد المطيػػؼ
المسػػكوز خاصػػية التنظيػػؼ الػػذاتي باسػػتخداـ شكسػػيد  

ا تػػػػحثير شأػػػػعة النػػػػانومترو ال جػػػػـ ت ػػػػ التيتػػػػانيـو
المجمػػػة المصػػػرية لمعمػػػـو التطبيخيػػػة المركػػػز -الأػػػمس

لسػػػػػػنة  25المجمػػػػػػد  – 4العػػػػػػدد - الخػػػػػومل لمب ػػػػػػوى
2066. 
شداا  وضػػػػع مواصػػػػمة(: 2001 سوسػػػػف، عبػػػد المطيػػػػؼ

قياسية مصػرية جربطػة العنػؽ  الكرافتػاا( المصػنعة 

المت يػػػػػراا  مػػػػػف اجقمأػػػػػة المنسػػػػػوجة فػػػػػل ضػػػػػوا
 –عمػػػػػػػـو وفنػػػػػػػوف المجمػػػػػػػة العمميػػػػػػػة  -التكنولوجيػػػػػػػة 

 .أكتوبر - مواف جامعة –دراساا وب وى 
: تػػػػػػحثير اخػػػػػػتالؼ زوايػػػػػػا ميػػػػػػؿ (2005 منػػػػػػي ،عبػػػػػػد ا 

بػػػولل اسػػػتر  57قطػػػف/57وامتػػػداداا نػػػوع الخامػػػةاؿ
وبعػػػػض مت يػػػػراا التركيػػػػ  البنػػػػاوي عمػػػػي الخػػػػواص 

رسػػالة ماجسػػتير   -الوظيميػػة جربطػػة العنػػؽ الرجػػالي
 ة. جامعة المنوفي –كمية االقتصاد المنزلي

 الممرد الخيط (: تحثير2062يـ، عبير ھإبرا -شمؿ م مد،

االتسػا ،  إزالػة عمػل الخطنيػة اجقمأػة فػل والمطبػؽ
 .يوليو 4 عدد ،1 الدولية، مجمد التصميـ مجمة

 
 
 

: االسػػتمادة مػػف (2002 شمػػؿ ،بسػػيوني -إييػػا  ،فاضػػؿ
الخػػػط العربي الكػػػوفي( فػػػي إثػػػراا تصػػػميماا شربطػػػة 

 –ـ تخنيػػػاا ال اسػػػ  اآللػػػي العنػػؽ الرجػػػالي باسػػػتخدا
المؤتمر المصػر  التاسػع بعنػواف  االقتصػاد المنزلػي 
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ABSTRACT 

Neck Ties fabrics needs of high-performance technologies in terms of materials، colors، fabric 

construction and new special finishing. Where these fabrics to fashion  innovations are considered. 

Complementary to the dress، whether for men or women and children، which requires continuously developed 

in order to match her function performance as well as to attract consumers. This research focuses on the use of 

basic requirements and prosperities for neck tie fabrics and recognition of the most problems for cloth users. 

as possibility of improving performance properties، anti bacteria، self-cleaning. when producing and treatment 

fabrics under research. The researchers produced three blended fabrics and textile dyeing extract of orange 

peel and other active dye. The researchers have produced fabrics " Cotton / Polyester " in different blends and 

dyeing by extract of orange peel and other active dye. Then fabrics treated by "Titanium Dioxide 

nanoparticles1.5mml، Tinosan.cel-15g، Titanium Dioxide nano particles 1.5mml / Tinosan.cel.15%" 

http://www.healthanddenergy.com/
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evaluating fabrics properties by measuring many properties (Softness، crease recovery، draping، depth of 

colour، light fastness، stability of sweat، anti-Bacterial) "treated -untreated fabrics" to determine the quality of 

the production of these fabrics standards and the efficiency of the use of such as the fabrics for Neck Ties 

treatment provide comfort، protection and safety. Results showed that treatment of dyed fabrics and natural 

dyes with a mixture of Tinosancell-15% / Mml TiO2- 1.5، Cotton 25/ Polyester 75% fabrics is the best 

samples for most of the properties as anti bacteria، self-cleaning. While the lowest is un treatment Cotton 75 / 

Polyester 25 % fabrics dyed natural dye. The results showed improvement in most of the properties measured 

as ant bactericidal، self-cleaning and safety in treated fabrics. 

            

Key words: Production – Neck Tie – Smart- NanoTechnology- Dyeing- Orange Peel. 

 


