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ملخص البحث :Abstract

يُﻌﺪ مرض اﻟﺴكري من أﻛثر األمراض انتشارا ويشكل خطراً ﻛﺒﯿراً عﻠى صحﺔ اﻟكثﯿر من فئات اﻟﺒشر ويؤثر
سﻠﺒا ً عﻠى أعضاء اﻟجﺴﻢ محﺪثا ً فﯿها اﻟﻌﺪيﺪ من اﻟتغﯿرات واﻟﻤشكالت عﻠى سﺒﯿل اﻟذﻛر اﻟﻤشكالت اﻟجﻠﺪيﺔ وخاصﺔ
االﻟتهابات اﻟجﻠﺪيﺔ اﻟﺒكتﯿريﺔ .هﻨاك عالﻗﺔ وطﯿﺪة بﯿن اﻟﻤالبس وصحﺔ اﻟفرد ،حﯿث تالمس اﻟجﻠﺪ بشكل مﺒاشر
ويﻤكن أن تكون بﯿئﺔ خصﺒﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﻤﯿكروبات عﻠى اختالف أنواعها ،وﻟضﻤان توفﯿر مﻨاخ صحي وآمن ﻟجﻠﺪ
مريض اﻟﺴكري يحتاج ذﻟﻚ االختﯿار اﻟﻤالئﻢ ﻟألﻗﻤشﺔ واﻟخامات اﻟﻨﺴجﯿﺔ ﻟﯿتﺴﻨى اﻟتﻌامل مع اﻟتغﯿرات اﻟحﯿويﺔ
اﻟتي تُصﯿب اﻟجﻠﺪ نتﯿجﺔ أي تغﯿر يحﺪث من اﻟﺒﯿئﺔ اﻟﻤحﯿطﺔ .مع اﻟتطور اﻟﻌﻠﻤي اﻟهائل في مجال تجهﯿﺰ األﻗﻤشﺔ
واﻟخامات اﻟﻨﺴجﯿﺔ وتحﺴﯿن خواصها اﻟوظﯿفﯿﺔ ﻟﻤقاومﺔ نﻤو اﻟكائﻨات اﻟﺪﻗﯿقﺔ اﻟﻤتﻤثﻠﺔ في اﻟﺒكتﯿريا ومﻨع نﻤوها
وتكاثرها اﻟذي يضرُّ بصحﺔ اإلنﺴان واﻟﺒﯿئﺔ ،ﻛان من اﻟضروري االهتﻤام بوﺟود اﻟﻤالبس اﻟﻤضادة ﻟﻠﺒكتﯿريا اﻟتي
يﺪخل في صﻨاعتها اﻟفضﺔ .حﯿث هﺪف اﻟﺒحث إﻟى دراسﺔ تأثﯿر األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا في
تحقﯿق اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا .اتﺒع اﻟﺒحث اﻟﻤﻨهﺞ اﻟتجريﺒي في إﺟراء االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ عﻠى
بﻌض األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا ً اﻟﻤتﻤثﻠﺔ في (االختﺒارات اﻟفﯿﺰيائﯿﺔ واﻟﻤﯿكانﯿكﯿﺔ واختﺒار اﻟﺒكتﯿريا
عﻠى نوعﯿن ( )Escherichia Coli, Staphylococcus Aureusأظهرت نتائﺞ اﻟﺒحث أنها توﺟﺪ فروق بﯿن
األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا .واتضح ان ﻗﻤاش اﻟقطن اﻟﻤخﻠوط بﻨﺴﺒﺔ  %5نايﻠون هو األفضل من
حﯿث مقاومه اﻟﺒك تﯿريا ونفاذيﺔ اﻟهواء وباﻟتاﻟي يﻤكن االستفادة مﻨه في تحﺴﯿن اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ﻟﻤالبس مرضى
اﻟﺴكري وأيضا ً في تقﻠﯿل اآلثار اﻟﻨاتجﺔ عن األمراض اﻟجﻠﺪيﺔ .توصي اﻟﺪراسﺔ بضرورة اﺟراء اﻟﻤﺰيﺪ من
اﻟﺒحوث عﻠى األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟتقﻨﯿات اﻟحﺪيثﺔ مثل اﻟذهب واﻟﺰنﻚ ﻟﻠتأﻛﺪ من فاعﻠﯿتها ضﺪ اﻟﺒكتﯿريا واالستفادة
مﻨها في مجال تحﺴﯿن اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤرضى بشكل خاص.
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مقدمة :Introduction
يُﻌﺪ مرض اﻟﺴكري ومضاعفاته اﻟﻤﺰمﻨﺔ مشكﻠﺔ صحﯿﺔ عامﺔ تؤثر
عﻠى ماليﯿن من األشخاص في ﺟﻤﯿع أنحاء اﻟﻌاﻟﻢ ،فﻤرض اﻟﺴكري
يضاعف من خطر اإلصابﺔ باﻟﻌﺪيﺪ من األمراض عﻠى سﺒﯿل اﻟﻤثال
(اﻟقﻠب واألوعﯿﺔ اﻟﺪمويﺔ واعتالل األعصاب واﻟﻌﻤى) ( Bilous,
 ،)Donnelly, 2010ووفقًا إلحصاءات االتحاد اﻟﺪوﻟي ﻟﻠﺴكري
( )IDF, 2015فهﻨاك ( )415مﻠﯿون شخص مصابون حاﻟﯿًّا
باﻟﺴكري ،ويتوﻗع زيادة هذه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟى ( )642مﻠﯿون في عام
2040م بﻨﺴﺒﺔ واحﺪ ﻟكل ( )10باﻟغﯿن .هﻨاك دراسات توضح
عالﻗﺔ مرض اﻟﺴكري باألمراض اﻟجﻠﺪيﺔ ،حﯿث يؤثر داء اﻟﺴكري
سﻠﺒًا في ﺟﻤﯿع أعضاء اﻟجﺴﻢ بﻤا فﯿها اﻟجﻠﺪ محﺪثًا فﯿه اﻟكثﯿر من
اﻟتغﯿرات واﻟﻤشكالت مثل اﻟﻤشكالت اﻟجﻠﺪيﺔ؛ واﻟتي تشﻤل
االﻟتهابات اﻟجﻠﺪيﺔ اﻟﺒكتﯿريﺔ واﻟفطريﺔ واﻟحكﺔ اﻟجﻠﺪيﺔ واﻟجفاف،
واالعتالالت اﻟجﻠﺪيﺔ اﻟﺴكريﺔ واﻟحﺴاسﯿﺔ اﻟجﻠﺪيﺔ ﻟألدويﺔ( ،بابﻠﻠي
 .)2005،توصﻠت نتائﺞ دراسﺔ (2014( Demirseren et al .إﻟى
أنه من بﯿن ﻛل خﻤﺴﺔ أشخاص مصابﯿن بﻤرض اﻟﺴكري أربﻌﺔ
ﺟفاف اﻟﺒشرة واﻟحكﺔ بشكل دائﻢ ،ﻛﻤا تﻨاوﻟت
أشخاص يﻌانون من
َ
دراسﺔ ﻛﯿاﻟي ( )2001االختالطات اﻟجﻠﺪيﺔ ﻟﺪاء اﻟﺴكري وتوصﻠت
اﻟﻨتائﺞ إﻟى أن نﺴﺒﺔ ( )%59من اﻟﻤرضى ﻟﺪيهﻢ إصابات ﺟﻠﺪيﺔ.
ذﻛر ( Bartels, V.T )2011أنه مع انتشار هذه األعراض
اﻟجﻠﺪيﺔ يؤدي إﻟى استﻤراريﺔ انتشار االﻟتهابات اﻟﻤﯿكروبﯿﺔ وهذا ما
يﺴﻤى باآلفات االﻟتهابﯿﺔ وهي تﻤثل نﺴﺒﺔ ما بﯿن  % 90 -10من
حاالت اﻟﻤرضى باإلضافﺔ إﻟى أن شكل اﻟجﻠﺪ يختﻠف ﻛﻠﯿا ً عن
مواصفات اﻟجﻠﺪ اﻟطﺒﯿﻌي بﻨﺴﺒﺔ .%76
تقوم اﻟﻤالبس بﺪور اﻟوسﯿط بﯿن اﻟجﻠﺪ واﻟﺒﯿئﺔ اﻟخارﺟﯿﺔ وباﻟتاﻟي
يتأثر بها مرتﺪيها .فاﻟجﻠﺪ واﻟﺒﯿئﺔ متشارﻛان في تحقﯿق اﻟرضا
واﻟراحﺔ ﻟكل ما يتﻢ ارتﺪاؤه؛ وتﻌتﺒر صفﺔ اﻟراحﺔ من اﻟصفات

اﻟﻤهﻤﺔ اﻟتي يجب توفرها في خامات اﻟﻤالبس ،ويﻌود ذﻟﻚ ﻟﻠﺪور
اﻟكﺒﯿر في اﻟحفاظ عﻠى توازن اﻟجﺴﻢ مع اﻟﺒﯿئﺔ اﻟﻤحﯿطﺔ ،واﻟراحﺔ
مرتﺒطﺔ بﻌﺪة خواص؛ مثل :اﻟقﺪرة عﻠى امتصاص األﻗﻤشﺔ
ﻟﻠرطوبﺔ واﻟﻌرق ،واﻟﺴﻤاح بﻨفاذيﺔ اﻟهواء ،وعﻨﺪ عﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﻠﺒس
عﻠى تحقﯿق متطﻠﺒات اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ يؤدي ذﻟﻚ إلحﺪاث اﻟكثﯿر من
األضرار اﻟتي ترتﺒط بصحﺔ اإلنﺴان بصفﺔ عامﺔ( .ﺟودة،
2007م)( ،اﻟﺒكري )Zhong, 2006( & )2010 ،و(ابتﺴام،
.)2014
أصﺒحت اﻟﻤﻨﺴوﺟات اﻟوظﯿفﯿﺔ تﻠﻌب دوراً حاسﻤا ً في حاالت اﻟجﻠﺪ
االﻟتهابﯿﺔ مع مرضى اﻟﺴكري  ،حﯿث يﻌانوا من اﻟتهاب اﻟجﻠﺪ بشكل
ﻛﺒﯿر ومع ﻛﺒر اﻟﺴن واﻟوصول إﻟى مرحﻠﺔ مﺰمﻨﺔ من اﻟﻤرض
تظهر أعراض اﻟحﺴاسﯿﺔ في اﻟﯿﺪين واﻟقﺪمﯿن واﻟﻤﻌصﻤﯿن
واﻟكاحﻠﯿن واﻟرﻛﺒتﯿن واإلبطﯿن واألصابع واﻟجﺰء اﻟﻌﻠوي من
اﻟذراعﯿن واﻟظهر وطﯿات اﻟوﺟه واﻟرﻛﺒﺔBartels, V.T. (.
.)2011ومع اﻟتطور اﻟﻌﻠﻤي اﻟكﺒﯿر في مجال تجهﯿﺰ األﻗﻤشﺔ
وتحﺴﯿن خواصها اﻟوظﯿفﯿﺔ ﻟﻤقاومﺔ نﻤو اﻟكائﻨات اﻟﺪﻗﯿقﺔ اﻟﻤتﻤثﻠﺔ
يضر بصحﺔ
في اﻟﺒكتﯿريا واﻟﻤﯿكروبات ومﻨع نﻤوها وتكاثرها اﻟذي
ُّ
اإلنﺴان واﻟﺒﯿئﺔ ،ﻛان من اﻟضروري االهتﻤام بوﺟود اﻟﻤالبس
اﻟوظﯿفﯿﺔ اﻟﻤضادة ﻟﻠﺒكتﯿريا واﻟﻤﯿكروبات اﻟتي تﻌتﻤﺪ في صﻨاعتها
عﻠى اﻟفضﺔ  .حﯿث هﺪفت دراسﺔ (اﻟﻨحاس ورمضان  )2013،اﻟى
تصﻤﯿﻢ ﺟوارب خاصﺔ ﻟﻤرضى اﻟقﺪم اﻟﺴكري مﻌاﻟجﺔ بتقﻨﯿﺔ نانو
اﻟفضﺔ ﻟﯿﺴاعﺪ في عالج اﻟتقرحات واﻟجروح ومﻨع تطورها ﻟحﺪ
اﻟﺒتر وأوضحت اﻟﻨتائﺞ أن اﻟجوارب اﻟﻤﻌاﻟجﺔ أعطت مقاومﺔ
ﻟﻠﺒكتﯿريا بﻨﺴﺒﺔ  ،%100وأفضل اﻟﻨتائﺞ من حﯿث ﻗصر مﺪة اﻟﻌالج
واﻟتئام اﻟجرح ،بﯿﻨﻤا توصﻠت دراسﺔ (اﻟﻌشﻤاوي )2016،
& )Ibrahim, H. M., & Hassan, M. S (2016)).عﻠى أن
مﻌاﻟجﺔ األﻗﻤشﺔ اﻟقطﻨﯿﺔ بجﺴﯿﻤات اﻟفضﺔ اﻟﻨانو متريﺔ يكﺴﺒها
خاصﯿﺔ مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا ،ومن ثﻢ تكون مالئﻤﺔ ﻟﻠحﻤايﺔ من
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 .1مواﻛﺒﺔ اﻟتقﻨﯿات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟتقﻨﯿﺔ في توظﯿف اﻟخامات اﻟﻨﺴجﯿﺔ
اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ في اﻟﻤالبس اﻟجاهﺰة ﻟﻠﺴﯿﺪات.
 .2اﻟﻤﺴاهﻤﺔ في اﻟوﻗايﺔ واﻟﻌالج ﻟالﻟتهابات اﻟجﻠﺪيﺔ اﻟﺒكتﯿريﺔ
اﻟﻨاتجﺔ عن مرض اﻟﺴكري من خالل استخﺪام األﻗﻤشﺔ
اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ اﻟتي تتﻤﯿﺰ بﻤقاومﺔ عاﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒكتﯿريا.
 .3اﻟﻤﺴاهﻤﺔ في توفر اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ باﻟخامات اﻟﻨﺴجﯿﺔ
اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ ﻟﻤرضى اﻟﺴكري.
فروض البحث :Hypothesis
 .1توﺟﺪ فروق بﯿن األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا
وفقًا ﻟﻨتائﺞ االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ.
 .2توﺟﺪ فروق بﯿن األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ وخواص اﻟراحﺔ
اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ وفقًا ﻟﻨتائﺞ االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ.
منهج البحث :Methodology
اتﺒع اﻟﺒحث اﻟﻤﻨهﺞ اﻟتجريﺒي ﻟﻠكشف عن تأثﯿر األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ
باﻟفضﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا عﻠى اﻟخواص اﻟفﯿﺰيائﯿﺔ واﻟﻤﯿكانﯿكﯿﺔ
وخواص اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا .من خالل عﻤل
االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤتﻤثﻠﺔ في (اختﺒار اﻟﺒكتﯿريا عﻠى نوعﯿن ( S.
 ،)E. coli, aureusواالختﺒارات اﻟفﯿﺰيائﯿﺔ واﻟﻤﯿكانﯿكﯿﺔ.
حدود البحث :Delimitations
 حدود مكانية :شرﻛﺔ بﯿروفﯿريتاس اﻟﻌربﯿﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ ﻟخﺪمﺔاالختﺒار بﻤﺪيﻨﺔ ﺟﺪة اﻟﻤﻤﻠكﺔ اﻟﻌربﯿﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ.
 حدود موضوعية :إﺟراء االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ عﻠى األﻗﻤشﺔاﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا ﻟﻠتأﻛﺪ من مقاومتها ﻟﻠﺒكتﯿريا
وخواص اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ.
إجراءات البحث :Procedures

اإلصابﺔ باألمراض اﻟجﻠﺪيﺔ مقارنﺔ باألﻗﻤشﺔ غﯿر اﻟﻤﻌاﻟجﺔ،
وهﺪفت دراسﺔ حﺒﯿب ( )2016إﻟى مﻌاﻟجﺔ اﻟجوارب اﻟﻤصﻨوعﺔ
من اﻟتريكو ﻟﻤقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا باستخﺪام نانو اﻟفضﺔ وﻗﺪ أظهرت
اﻟﻨتائﺞ نجاح اﻟﻌﯿﻨات في اﻟتخﻠص من اﻟﺒكتﯿريا واﻟفطريات بﻨﺴﺒﺔ
 %100خاصﺔ اﻟجوارب اﻟقطﻨﯿﺔ ،ﻛﻤا أظهرت نتائﺞ دراسﺔ
) Rohani & Kordjazi & Bashari (2019أن مﻌاﻟجﺔ
األﻗﻤشﺔ بجﺰيئات اﻟفضﺔ يجﻌﻠها مضادة ﻟﻠجراثﯿﻢ ومثﺒطﺔ ﻟﻨﻤو
ا ﻟﺒكتﯿريا ويجﻌﻠها أﻗﻤشﺔ صحﯿﺔ وصﺪيقﺔ ﻟﻠﺒﯿئﺔ ،بﯿﻨﻤا هﺪفت
دراسﺔ) Paladini, F., & Pollini, M. (2019إﻟى إنتاج
ﺟوارب ﻟﻤرضى اﻟقﺪم اﻟﺴكريﺔ بإضافﺔ أيونات اﻟفضﺔ اﻟذي أعطى
نتائﺞ إيجابﯿﺔ في اﻟتئام ﺟروح اﻟقﺪم اﻟﺴكريﺔ؛ ﻛﻤا أظهرت مقاومﺔ
ﻟﻠﺒكتﯿريا ،وأﻛﺪت دراسﺔ ) Choudhury (2020وآخرون أن
اﻟجﺴﯿﻤات اﻟفضﯿﺔ اﻟﻨانويﺔ أعطت نتائﺞ واعﺪة في اﻟتئام اﻟجروح
ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا ﻟﺪى مرضى اﻟﺴكري.
بﻌﺪ االطالع عﻠى األبحاث واﻟﺪراسات في مجال اﻟخامات اﻟﻨﺴجﯿﺔ
ﻟألﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ ﻟﻤرضى اﻟﺴكري رﻛﺰت اﻟﺪراسات
اﻟﺴابقﺔ عﻠى اﻟقﺪم اﻟﺴكريﺔ وإنتاج اﻟجوارب اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ اﻟتي
حققت نتائﺞ ﻛﺒﯿرة في مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا واﻟﻤﺴاعﺪة في شفاء
اﻟجروح .استﻠﺰم ذﻟﻚ االهتﻤام بوﺟود مالبس مضادة ﻟﻠﺒكتﯿريا
واﻟﻤﯿكروبات تﻌتﻤﺪ في صﻨاعتها عﻠى اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ ﻟتحﺴﯿن
خواصها اﻟوظﯿفﯿﺔ وتوفﯿر اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ﻟتﻠﻚ اﻟفئﺔ اﻟتي تحتاج
ﻟرعايﺔ صحﯿﺔ ومﻠﺒﺴﯿه آمﻨﺔ .مﻤا سﺒق يﻤكن تحﺪيﺪ مشكﻠﺔ اﻟﺒحث
اﻟتي تتﻤثل في تﻌرض مرضى اﻟﺴكري ﻟإلصابﺔ بﺒﻌض األمراض
اﻟجﻠﺪيﺔ اﻟتي تﺴﺒﺒها اﻟﻤالبس حﯿث تﻌتﺒر بﯿئﺔ خصﺒﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﺒكتﯿريا
وتكاثرها وباﻟتاﻟي تﺰيﺪ من فرص اإلصابﺔ باألمراض اﻟجﻠﺪيﺔ
واﻟحﺴاسﯿﺔ؛ ﻟذﻟﻚ تﻢ اﻟترﻛﯿﺰ في هذا اﻟﺒحث عﻠى استخﺪام األﻗﻤشﺔ
اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ في اﻟﻤالبس اﻟﯿومﯿﺔ؛ ﻟﻤا تتﻤﯿﺰ به من ﻗﺪرات
ﻛﺒﯿرة عﻠى محاربﺔ تكاثر اﻟﺒكتﯿريا؛ ﻟﻤقﺪرتها عﻠى االنﺪماج مع
اخلامات املستخدمة:
بروتﯿﻨات اﻟخﻠﯿﺔ ووﻗف نشاط اﻟﻤﯿكروبات .حﯿث ثﺒت من اﻟﻨاحﯿﺔ
تﻢ إﺟراء اﻟتجارب اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ عﻠى األﻗﻤشﺔ ﻟﻠتأ ُّﻛﺪ من توفر خواص
اﻟطﺒﯿﺔ أن اﻟفضﺔ تقتل أﻛثر من ( )65مﺴﺒﺒًا ﻟألمراض في اﻟجﺴﻢ
اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ فﯿها ومﻌرفﺔ أفضل خامﺔ نﺴجﯿه توفر مواصفات
(عطا هللا .)2011 ،يهﺪف اﻟﺒحث اﻟى دراسﺔ تأثﯿر األﻗﻤشﺔ
اﻟراحﺔ ﻟجﻠﺪ مرضى اﻟﺴكري وﻟﻠتأﻛﺪ من فاعﻠﯿتها ضﺪ اﻟﺒكتﯿريا.
اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا في تحقﯿق اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ
وﻟقﺪ تﻢ اﻟحصول عﻠى األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ من موﻗع
ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا ،واﻟتﻌرف عﻠى أفضل األﻗﻤشﺔ من حﯿث
( .)Alibabaواألﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ في اﻟﺒحث عﺒارة عن ﻗﻤاش
خصائص اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ومقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا وفقا ﻟﻨتﯿجﺔ
ﻗطن مخﻠوط بفضﺔ %96ﻗطن و%4فضﺔ ورمﺰه "ق ،"1ﻗﻤاش
االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ.
ﻗطن مخﻠوط بفضﺔ ونايﻠون ﻗطن %53مع فضﺔ  ،%42ونايﻠون
مشكلة البحث:Statement of the problem
 %5ورمﺰه "ق ،”2ﻗﻤاش ﻗطن خاﻟي من اﻟفضﺔ ﻗطن %100
ورمﺰه "ق "3مع اﻟﻌﻠﻢ بأن اﻟقطﻌﺔ من ( )2 :1ﺟﻤﯿﻌها مﺪعﻤﺔ
يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت االتية
بخﯿوط اﻟفضﺔ داخﻠﺔ في ترﻛﯿب األﻟﯿاف وال تتحرر ،بﯿﻨﻤا تﻢ
 .1ما تأثﯿر األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ عﻠى مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا؟
استخﺪام اﻟقطﻌﺔ ( )3من ﻗﻤاش ﻗطن خاﻟي من اﻟفضﺔ ﻟﻤقارنته
 .2ما تأثﯿر األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ في تحقﯿق اﻟراحﺔ
ﺟﺪول ( )1يوضح
احصائﯿا مع األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ.
اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ﻟﻤرضى اﻟﺴكري؟
مواصفات األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ باﻟﺒحث.
أهمية البحث :Significance
جدول ( )1مواصفات األقمشة المستخدمة بالبحث
العينة
الخاصية
ق3
ق2
ق1
ﻗطن %100
ﻗطن %53مع فضﺔ
%96ﻗطن و%4فضﺔ
نوع القماش
 ،%42ونايﻠون %5
160ﺟﻢ/م2
180ﺟﻢ/م2
148ﺟﻢ/م2
وزن القماش
سمك القماش

 0.42مﻢ

 0.48مﻢ

 0.53مﻢ

التركيب النسيجي

سﯿﻨجل ﺟﯿرسي
Single Jersey
163
178

سﻨجل ﺟﯿرسي
Single Jersey
125
173

سﻨجل ﺟﯿرسي
Single Jersey
157
205

عدد العقد العامودية في 10سم
عدد العقد األفقية في 10سم
* ق = ﻗطﻌﺔ (رﻗﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ)
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االختبارات املعمليةُ :Experimental Work
أوالً :اختبارات فيزيائية:
تﻢ عﻤل االختﺒارات اﻟفﯿﺰيائﯿﺔ عﻠى األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ ﻟﻠكشف
عن مقﺪار اﻟراحﺔ في استخﺪامها ،تﻢ اﺟراء ﺟﻤﯿع االختﺒارات
في اﻟجو اﻟقﯿاسي درﺟﺔ اﻟحرارة  20درﺟﺔ  2 -/+واﻟرطوبﺔ
.% 5 -/+ 65
وشﻤﻠت هذه االختﺒارات ما يﻠي:
-1الوزن:
ً
تﻢ ﻗﯿاس وزن اﻟﻤتر اﻟﻤربع وفقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ
) (SASO ISO3801:2001باستخﺪام ﺟهاز ( circular
 )cutter with balance for fabric weightيتﻢ تحﺪيﺪ
اﻟكتﻠﺔ ﻟكل وحﺪة طول واﻟكتﻠﺔ ﻟكل وحﺪة مﺴاحﺔ وذﻟﻚ بقﯿاس
وزن عﯿﻨات تكراريﺔ من مواضع مختﻠفﺔ من اﻟقﻤاش أبﻌاد ﻛل
عﯿﻨﺔ 10سﻢ × 10سﻢ عﻠي مﯿﺰان حﺴاس واﻟتقريب ألﻗرب رﻗﻢ
ثﻢ حﺴاب متوسط وزن اﻟﻤتر اﻟﻤربع .في هذه اﻟتجربﺔ تﻢ أخذ
متوسط  5ﻗراءات.
-2السمك:
تﻢ إﺟراء هذا االختﺒار طﺒقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ االمريكﯿﺔ
) .(ASTM D1777:2007بواسطﺔ ﺟهاز (Micrometer
) for thicknessويتﻢ إﺟراء هذا االختﺒار بقﯿاس سﻤﻚ عﯿﻨات
تكراريﺔ من مواضع مختﻠفﺔ من اﻟقﻤاش ،في هذه اﻟتجربﺔ تﻢ
أخذ متوسط  5ﻗراءات.
-3التركيب النسجي
تﻢ إﺟراء هذا االختﺒار طﺒقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ
( (SASO ISO 7211- :2006يجرى هذا االختﺒار بهﺪف
اﻟتﻌرف عﻠى اﻟترﻛﯿب اﻟﻨﺴجي ﻟﻠقﻤاش ،يﻤكن اﻟحصول عﻠى
تكرار اﻟﻨﺴﯿﺞ مﺒاشرة عن طريق اﻟفحص اﻟﺒصري ،أو
بﻤﺴاعﺪة عﺪسﺔ تكﺒﯿر واليﻠﺰم تشريح اﻟﻨﺴﯿﺞ.
-4عدد العقد العامودية واألفقية في 10سم
تﻢ إﺟراء هذا االختﺒار طﺒقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ
) (SASO 183:2002عن طريق فرد ﻟفﺔ اﻟقﻤاش عﻠى
مﻨضﺪة مﺴتويﺔ مﻠﺴاء ثﻢ تﺰال اﻟكﺴرات واﻟتجﻌﺪات يﺪويا دون
تشويه اﻟقﻤاش .ثﻢ تﻌﺪ اﻟصفوف األفقﯿﺔ واألعﻤﺪة اﻟرأسﯿﺔ في
10سﻢ بوضع عﺪسﺔ تحﻠﯿل أو عﺪسﺔ تكﺒﯿر عﻠى وﺟه اﻟقﻤاش
في خﻤﺴﺔ أماﻛن مختﻠفﺔ .ثﻢ يحﺴب متوسط عﺪد اﻟصفوف
األفقﯿﺔ وعﺪ االعﻤﺪة اﻟرأسﯿﺔ في 10سﻢ بقﺴﻤﺔ مجﻤوع اﻟقراءات
ﻟكل مﻨها عﻠى عﺪد اﻟقراءات اإلﺟﻤاﻟﯿﺔ.

ثانيا :اختبارات خواص الراحة
 .1زمن امتصاص الماء
تﻢ إﺟراء هذا االختﺒار طﺒ ًقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ
( .)SASO 1626:2002يهﺪف هذا االختﺒار إﻟى تحﺪيﺪ درﺟﺔ
ﺟودة األﻗﻤشﺔ من حﯿث خصائصها اﻟوظﯿفﯿﺔ المتصاص اﻟﻤﯿاه.
تﻢ تحضﯿر خﻤس عﯿﻨات اختﺒار أبﻌادها ( )3 ×3سﻢ ،من
مواضع مختﻠفﺔ من اﻟقﻤاش ثﻢ تثﺒت عﻠى ﺟهاز ( glassware
 ،)and stop watchتوضع ﻛل ﻗطﻌﺔ من ﻗطع االختﺒار برفق
عﻠى سطح ماء درﺟﺔ حرارتﺔْ 20في اﻟكأس اﻟﺰﺟاﺟﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠوءة
باﻟﻤاء ﻟﻌﻤق10سﻢ .تترك اﻟقطﻌﺔ ﻟتﺴقط في اﻟﻤاء حتى تغﻤر
تﻤاما تحت سطح اﻟﻤاء وحتى تﺴتقر في اﻟكأس ،تكرر
اﻟخطوات عﻠى ﻗطع االختﺒار اﻟخﻤس باستخﺪام ماء نظﯿف في
ﻛل مرة .ثﻢ يحﺴب متوسط اﻟﺰمن اﻟذي تﺴتغرﻗه اﻟقطع حتى
تﺴتقر تﻤاما في ﻗاع اﻟكأس ﻟﻨحصل عﻠى زمن االمتصاص
ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ.
 .2نفاذية الهواء

تﻢ ﻗﯿاس نفاذيﺔ اﻟهواء باستخﺪام ﺟهاز (.)Air Permeability
طﺒقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ االمريكﯿﺔ (ASTM D737-
 .)04:2016نفاذيﺔ اﻟهواء هي اﻟتي تﻌﺒر عن مﻌﺪل تﺪفق اﻟهواء
اﻟﻤار عﻤوديًا من خالل مﻨطقﺔ محﺪدة تحت ضغط مﻌﯿن
ومختﻠف بﯿن سطحي اﻟقﻤاش ،وهي أحﺪ اﻟخواص اﻟرئﯿﺴﯿﺔ
ﻟﻠشﻌور باﻟراحﺔ في اﻟﻤالبس (سونغ .)2019 ،في هذه اﻟتجربﺔ
ﻛانت مﺴاحﺔ عﯿﻨﺔ االختﺒار ﻟكل عﯿﻨﺔ ( )10 × 10سﻢ .ويتﻢ
عﻤل هذا االختﺒار عﻠى مﻌظﻢ أنواع األﻗﻤشﺔ بهﺪف ﻗﯿاس ﻗﺪرة
اﻟهواء عﻠى اﻟﻤرور خالل اﻟقﻤاش من خالل اﻟﻤﺴامات بﯿن
األﻟﯿاف وهي من أهﻢ اﻟخواص اﻟتي تحﺪد ﻛفاءة اﻟقﻤاش ،وتؤثِّر
عﻠى خاصﯿﺔ اﻟراحﺔ (سالمﺔ .)2010،حﯿث تﻢ تثﺒﯿت ﻗطﻌﺔ
اﻟقﻤاش عﻠى اﻟجهاز بإحكام ،وﻗام اﻟجهاز بﺴحب اﻟهواء من
خالل اﻟﻌﯿﻨﺔ بﻤضخﺔ تفريغ عﻠى ﺟهﺔ واحﺪة من اﻟقﻤاش تحت
مقﯿاس ضغط (125باسكال) ،والختالف اﻟضغط سﯿتﺪفق
اﻟهواء من اﻟﻨاحﯿﺔ األخرى ،ومن خالل ﻗﯿاس مﻌﺪل تﺪفق اﻟهواء
من خالل اﻟﻌﯿﻨﺔ تحت اﻟضغط ،يحﺪد مقﺪار نفاذيﺔ اﻟهواء في
األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ.

ثالثا :اختبارات ميكانيكية:
قوة االنفجار:
تﻢ إﺟراء هذا االختﺒار طﺒ ًقا ﻟﻠﻤواصفﺔ اﻟقﯿاسﯿﺔ
األمريكﯿﺔ) .)ASTM D3787:2016تﻢ تحضﯿر 10عﯿﻨات
من اﻟقﻤاش بحﯿث تكون أبﻌاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ( )15 × 15سﻢ ،تثﺒت
اﻟﻌﯿﻨﺔ عﻠى ﺟهاز ( )Burst Testووضع عﻠﯿها غطاء شفاف
ﻟﻠحﻤايﺔ ،يﺒﺪأ اﻟضغط عﻠى اﻟﻌﯿﻨﺔ من اﻟجانب اﻟﺴفﻠي بواسطﺔ
بكرة متحرﻛﺔ ويتﻢ تﻌريضها ﻟضغط هﯿﺪروﻟﯿكي (100ﻛﯿﻠو/
باسكال)؛ مﻤا يؤدِّي إﻟى زيادة تﻤﺪد اﻟقﻤاش ،ويتﻢ زيادة اﻟضغط
بﻤﻌﺪل ثابت حتى تﻨفجر عﯿﻨﺔ االختﺒار ،وتﺴجل ﻗوة االنفجار
اﻟظاهرة عﻠى اﻟجهاز وتكرر نفس اإلﺟراءات ﻟﻠﻌﯿﻨات اﻟﻤتﺒقﯿﺔ.
ثﻢ يحﺴب متوسط نتﯿجﺔ ﻗوة االنفجار.

رابعا :اختبار مقاومة األقمشة للبكترييا
تﻢ إﺟراء هذا االختﺒار طﺒقا ً ﻟﻠﻤواصفﺔ AATCC TM 100-
) ،)2012اﻟهﺪف من هذا االختﺒار هو مﻌرفﺔ مﺪى مقاومﺔ
األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ ﻟﻠﻨشاط اﻟﺒكتﯿري .تﻢ عﻠى نوعﯿن من
اﻟﺒكتﯿريا ( Escherichia Coli, Staphylococcus
)Aureus؛ ألنها سﺒب ﻟﻠكثﯿر من اﻟﻤشاﻛل اﻟصحﯿﺔ ﻛﻤا ذﻛرت
دراسﺔ ) .(Paladini, F., & Pollini, M. 2019وذﻛر
( Sun (2016أنَّ
هذين اﻟﻨوعﯿن من اﻟﺒكتﯿريا نﻤوذﺟان مثاﻟﯿان
ِّ
ألنواع اﻟﺒكتﯿريا (اﻟﺴاﻟﺒﺔ واﻟﻤوﺟﺒﺔ) .تﻢ إﺟراء االختﺒار
باستخﺪام أطﺒاق اآلﺟار حﯿث تﻢ وضع ﻗطﻌﺔ من اﻟقﻤاش (بﻌﺪ
تقطﯿﻌها إﻟى دوائر صغﯿرة ،بحﯿث يكون ﻗطر اﻟﺪائرة 4.8سﻢ)
عﻠى سطح طﺒق من اآلﺟار اﻟذي يحتوي عﻠى مﺰرعﺔ بكتﯿريا،
(ﺟرام موﺟب ،ﺟرام ساﻟب) ،ويتﻢ ترﻛها داخل اﻟحضانﺔ ﻟﻤﺪة
( 24-0ساعﺔ) في درﺟﺔ حرارة ( )37درﺟﺔ مئويﺔ .تحﺪث
إعاﻗﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺒكتﯿري عﻠى اﻟقﻤاش في حاﻟﺔ مﻌاﻟجته بﻤضاد
بكتﯿري ﺟﯿﺪ ،حﯿث يالحظ ظهور مﻨطقﺔ واضحﺔ حول عﯿﻨﺔ
اﻟقﻤاش تﺪ ُّل عﻠى عﺪم نﻤو اﻟﺒكتﯿريا بها (عطا هللا.)2011 ،
النتائج ومناقشتهاResults and discussed :
 .1اختبار زمن امتصاص الماء:
تﻌﺪ خاصﯿﺔ امتصاص اﻟرطوبﺔ واحﺪة من أهﻢ خواص اﻟراحﺔ
في اﻟﻤالبس خاصﺔ عﻨﺪ بذل مجهود عضﻠي ،وهﻨا ال يكفي ان
يتﻢ امتصاص اﻟﻌرق فقط بل األهﻢ من هذا نقل اﻟﻌرق بﻌﯿﺪا عن
اﻟجﺴﻢ من خالل تﺒخﯿره اﻟى اﻟجو اﻟﻤحﯿط ،وإذا ﻟﻢ يتﻢ ذﻟﻚ يكون
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اﻟشخص مﻌرض ﻟإلنهاك اﻟﺒﺪني واﻟﻨفﺴي وهذا ما اوضحه
برﻛات ومحﻤﺪ (.)2020

شكل ( )1نتائج اختبار كا ²للفروق في نتائج التقييم الموضوعي للعينات المختلفة في خاصية زمن امتصاص الماء
دراسﺔ (اﻟﯿﻤﻨي  )2020،اﻟتي ذﻛرت أن نﺴﺒﺔ امتصاص اﻟﻤاء
أظهرت اﻟﻨتائﺞ أن ق3ﺟاءت األفضل في خاصﯿﺔ زمن
ﻗﻠت في األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ .من نتائﺞ االختﺒارات
امتصاص اﻟﻤاء بﻤﻌﺪل ( 12,38ثانﯿﺔ) يرﺟع ذﻟﻚ ﻟﻌﺪد من
اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟتحﻠﯿل االحصائي يظهر أن (ق )3تﻌتﺒر األفضل في
األسﺒاب أوال ألنها مصﻨوعﺔ من ﻗﻤاش اﻟقطن بﻨﺴﺒﺔ ()%100
خاصﯿﺔ زمن امتصاص اﻟﻤاء ﻛﻤا ذﻛرت دراسﺔ
اﻟذي يتﻤﯿﺰ بقﺪرة ﻛﺒﯿرة عﻠى امتصاص اﻟﻤاء أﻛﺪت ذﻟﻚ دراسﺔ
(اﻟطوبشي )2011،أن اﻟﻤالبس اﻟﻤصﻨوعﺔ من اﻟقطن تﻌتﺒر
اﻟﺴﯿﺪ ( )2013أن خاصﯿﺔ االمتصاص ﻟﻠرطوبﺔ تﻌتﺒر واحﺪة
أفضل اﻟﻤالبس في حال ارتفاع درﺟﺔ حرارة اﻟجﺴﻢ وزيادة
من أهﻢ خواص اﻟﻤالبس اﻟقطﻨﯿﺔ ،أيضا أﻛﺪت نتﯿجﺔ اختﺒار
افراز اﻟﻌرق ﻟﻤا تتﻤﯿﺰ به من ﻗﺪرة عاﻟﯿﺔ عﻠى امتصاص اﻟﻌرق
اﻟﻌقﺪ اﻟﻌاموديﺔ واالفقﯿﺔ أن هﻨاك زيادة في عﺪد االعﻤﺪة
وسرعﺔ طرد اﻟرطوبﺔ.
واﻟصفوف حﯿث بﻠغت عﺪد اﻟﻌقﺪ اﻟﻌاموديﺔ ( )157وعﺪد اﻟﻌقﺪ
 .2اختبار نفاذية الهواء:
األفقﯿﺔ ( .)205مﻤا يﺰيﺪ من ﻗﺪرتها عﻠى امتصاص اﻟﻤاء اتفقت
إن خاصﯿﺔ نفاذيﺔ اﻟهواء تﻌﺪ من أهﻢ خواص اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ
نتﯿجﺔ اﻟﺒحث مع دراسﺔ (محﻤﺪ وغاﻟب )2014 ،اﻟتي أﻛﺪت أن
واﻟتي ترتﺒط باﻟخواص اﻟحراريﺔ
خاصﯿﺔ االمتصاص تتأثر بﺰيادة مﻌامل اﻟتغطﯿﺔ فكﻠﻤا زاد
ﻟألﻗﻤشﺔ وهي اﻟﻌامل اﻟرئﯿﺴي ﻟتحقﯿق اﻟراحﺔ واﻟحﻤايﺔ من
زادت ﻗﺪرة اﻟقﻤاش عﻠى االمتصاص ،والن نﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ بها
اﻟرطوبﺔ حﯿث أن زيادتها تﻌﻤل عﻠى فقﺪ
مﻨخفضﺔ .يﻠﯿها (ق ،1ق ،)2ﺟاءت في نفس اﻟترتﯿب أﻛثر من
حرارة اﻟجﺴﻢ عن طريق حرﻛﺔ اﻟهواء ﻛﻤا تﺰيﺪ من تﺒخر
(5دﻗائق) ،ويرﺟع ذﻟﻚ إﻟى انخفاض عﺪد اﻟﻌقﺪ اﻟﻌاموديﺔ
اﻟﻌرق مﻤا يحقق اﻟراحﺔ في األﺟواء اﻟحارة
واالفقﯿﺔ مقارنﺔ باﻟﻌﯿﻨﺔ ق .3ﻛﻤا يرﺟع االنخفاض في
(صالح اﻟﺪين2010،م).
االمتصاص اﻟى مﻌاﻟجﺔ االﻗﻤشﺔ باﻟفضﺔ وهذا ما يتفق مع
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أظهرت اﻟﻨتائﺞ أن ق 2ﻟها نفاذيﺔ عاﻟﯿﺔ ﻟﻠهواء بﻨﺴﺒﺔ ( 159,7سﻢ
/3ثانﯿﺔ/سﻢ  )2يرﺟع ذﻟﻚ إﻟى اﻟترﻛﯿب اﻟﻨﺴجي سﯿﻨجل ﺟﯿرسي
اﻟذي يﺴﻤح بﻨفاذيﺔ اﻟهواء بصورة ﻛﺒﯿرة .تتفق هذه اﻟﻨتﯿجﺔ مع
دراسﺔ Ozkan, E. T., & Kaplangiray, B. (2020).
اﻟتي ذﻛرت أن ترﻛﯿب اﻟﺴﻨجل ﺟﯿرسي اعطى أعﻠى ﻗﯿﻤﺔ في
نفاذيﺔ اﻟهواء .ﻛﻤا أﻛﺪت دراسﺔ (عﺒﺪ اﻟﻠطﯿف )2007،أن اﻗﻤشﺔ
اﻟتريكو تتﻤﯿﺰ بترﻛﯿب نﺴجي يﺴﻤح بﻤرور اﻟهواء من خالﻟه ﻛﻤا
ذﻛرت دراسﺔ (محﻤﺪ وغاﻟب )2014 ،أن اﻗﻤشﺔ اﻟتريكو تتﻤﯿﺰ
بﺪرﺟﺔ عاﻟﯿﺔ من نفاذيﺔ اﻟهواء اﻟتي بﺪورها تﺴاعﺪ عﻠى تﻠطﯿف
حرارة اﻟجﺴﻢ ،ونﺴﯿﺞ اﻟتريكو يوفر مقومات اﻟراحﺔ اﻟفﺴﯿوﻟوﺟﯿﺔ
واﻟﺴﯿكوﻟوﺟﯿﺔ ﻛﻤا أﻛﺪت دراسﺔ عطا هللا ) ،)2011أنَّ خاصﯿﺔ
نفاذيﺔ األﻗﻤشﺔ ﻟﻠهواء تﻌتﺒر من اﻟخواص اﻟهامﺔ ،واﻟتي ﻟها دور
في تحﺪيﺪ مﺪى اﻟﻤالئﻤﺔ اﻟوظﯿفﯿﺔ ﻟﻠقﻤاش ﻛﻤا ذﻛر اﻟﺴﯿﺪ ()2013
أن اﻟﻨفاذيﺔ من اﻟﻌوامل اﻟهامﺔ اﻟتي تؤثر عﻠى خاصﯿﺔ اﻟراحﺔ
وعﻨﺪ عﺪم توافرها ﻗﺪ تﺴﺒب األمراض و ﻟﻠترﻛﯿب اﻟﻨﺴجي عالﻗﺔ
وثﯿقﺔ باﻟﻨفاذيﺔ حﯿث تﺰيﺪ مع اﻟتراﻛﯿب اﻟﻤفتوحﺔ وتقل مع
اﻟتراﻛﯿب اﻟﻤغﻠقﺔ  .وترﺟع أهﻤﯿﺔ خاصﯿﺔ نفاذيﺔ اﻟهواء إﻟى ما
ذﻛرته دراسﺔ (2013) Tashkandiأنَّ ﻟﻨفاذيﺔ اﻟهواء في
اﻟﻤالبس أهﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ألنَّها تحﻤي ﺟﺴﻢ اإلنﺴان من اﻟرطوبﺔ،
حﯿث يﻤكن ﻟﻠﻌرق اﻟتﺒخر من خالل اﻟﻤﺴامات اﻟواسﻌﺔ؛ مﻤا يﺴهل
اﻟتخﻠُّص من اﻟﻌ رق في اﻟجو اﻟحار ،وباﻟتاﻟي تحﺴﯿن اﻟراحﺔ
اﻟحراريﺔ .ﻛﻤا يرﺟع إﻟى ارتفاع نﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ في اﻟقﻤاش واﻟذي
يﺴاوي ( ،)%42أﻛﺪت ذﻟﻚ دراسﺔ (اﻟﯿﻤﻨي )2020 ،أن اﻟﻤﻌاﻟجﺔ
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باﻟفضﺔ تﺰيﺪ من خاصﯿﺔ نفاذيﺔ اﻟهواء .يﻠﯿها ق 1نفاذيتها ﻟﻠهواء
تﺴاوي ( 120,9سﻢ /3ثانﯿﺔ/سﻢ  ،)2ونﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ بها ( ، )%4ثﻢ
ق 3نفاذيتها ﻟﻠهواء تﺴاوي (35,0سﻢ /3ثانﯿﺔ/سﻢ  )2ويرﺟع
انخفاض نفاذيتها ﻟﻠهواء اﻟى زيادة عﺪد اﻟﻌقﺪ اﻟﻌاموديﺔ واالفقﯿﺔ
في وحﺪة اﻟﻤﺴاحﺔ حﯿث ﺟاءت نتﯿجﺔ االختﺒار اﻟﻤﻌﻤﻠي أن عﺪد
اﻟﻌقﺪ اﻟﻌاموديﺔ ( )157وعﺪد اﻟﻌقﺪ األفقﯿﺔ ( )205وهذا يتفق مع
دراسﺔ (محﻤﺪ وغاﻟب  )2014،من حﯿث أن نفاذيﺔ اﻟهواء ترتﺒط
بﻌالﻗﺔ عكﺴﯿﺔ مع عﺪد االعﻤﺪة اﻟﻌاموديﺔ واالفقﯿﺔ فكﻠﻤا زادت
عﺪد االعﻤﺪة اﻟﻌاموديﺔ واالفقﯿﺔ ﻛﻠﻤا نقصت نفاذيﺔ اﻟهواء وﻛﻠﻤا
ﻗﻠت عﺪد االعﻤﺪة اﻟﻌاموديﺔ واالفقﯿﺔ زادت نفاذيﺔ اﻟهواء وذﻟﻚ
ﻟﺰيادة اﻟفراغات في اﻟﻨﺴﯿﺞ مﻤا يﺴﻤح بﻤرور ﻛﻤﯿﺔ اﻛﺒر من
اﻟهواء وباﻟتاﻟي يﺰيﺪ اإلحﺴاس باﻟراحﺔ .ﻛﻤا يﻌود ﻟﺰيادة وزن
اﻟقﻤاش حﯿث بﻠغ 160ﺟﻢ/م 2اتفقت هذه اﻟﻨتﯿجﺔ مع
(سﻠوم )2018،حﯿث توصﻠت اﻟى ان انخفاض نفاذيﺔ اﻟهواء
يرﺟع الرتفاع وزن اﻟقﻤاش وﻟتﻤاسﻚ خﯿوط اﻟﻨﺴﯿﺞ .ويﻤكن ان
يﻌود اﻟى انﻌﺪام نﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ فﯿها اﻟتي تحﺴن من نفاذيﺔ اﻟهواء.
 .3اختبار قوة االنفجار:
يتﻢ عﻤل هذا االختﺒار عﻠى االﻗﻤشﺔ اﻟﻤحﺒوﻛﺔ .ويﻌادل ﻗوة اﻟشﺪ
واالستطاﻟﺔ في األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻨﺴوﺟﺔ يهﺪف ﻟﻠتﻌرف عﻠى متانﺔ
األﻗﻤشﺔ وتحﺪيﺪ ﻗوة تحﻤل عﯿﻨﺔ اﻟقﻤاش ﻗﺒل اﻟتﻤﺰق .ويﻤثل دور
رئﯿﺴي في تحﺪيﺪ مالئﻤﺔ األﻗﻤشﺔ اﻟﻤحﺒوﻛﺔ ﻟﻨوعﯿﺔ األداء
اﻟوظﯿفي اﻟﻤتطﻠب مﻨها يتحﺪد من خالﻟه مﺪى تحﻤل االﻗﻤشﺔ
ﻟإلﺟهادات اﻟواﻗﻌﺔ عﻠﯿها.

شكل ( :)3نتائج اختبار كا ²للفروق في نتائج التقييم الموضوعي للعينات المختلفة في خاصية قوة االنفجار
ﻗﻠت مقاومﺔ االنفجار .يﻠﯿها ق )Lbf 58.5(3ثﻢ ق49.8( 1
تﻢ ﻗﯿاس ﻗوة االنفجار ﻟغرض اﻟتﻌرف عﻠى متانﺔ األﻗﻤشﺔ محل
 )Lbfأعطت أﻗل مقاومﺔ ﻟالنفجار بﺴﺒب انخفاض اﻟوزن واﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺪراسﺔ يتضح من اﻟشكل ( )3أن اﻟﻌﯿﻨﺔ (ق )2حصﻠت عﻠى أعﻠى
حﯿث بﻠغ (148ﺟﻢ/م .)2ثانﯿا انخفاض نﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ بها بﻨﺴﺒﺔ
ﻗﯿﻤﺔ في مقاومﺔ االنفجار بﻤﻌﺪل ( )Lbf 72.7ويرﺟع اﻟﺴﺒب في
( .)%4وﻛذﻟﻚ بﺴﺒب ارتفاع نﺴﺒﺔ اﻟﯿاف اﻟقطن بﻨﺴﺒﺔ ()%96
ذﻟﻚ ﻟخﻠط ﻗﻤاش اﻟقطن بﻨﺴﺒﺔ ( )%5من اﻟﻨايﻠون اﻟذي بﺪورة
اﻟتي تقل بها اﻟﻤطاطﯿﺔ نتﯿجﺔ عﺪم مرونﺔ اﻟشﻌﯿرات .تتفق هذه
يﺰيﺪ من اﻟﻤطاطﯿﺔ ،أضافﺔ أن نﺴﺒﺔ خﯿوط اﻟفضﺔ بﻠغت ()%42
اﻟﻨتﯿجﺔ مع دراسﺔ (ماضي )2015،اﻟتي ذﻛرت ان اﻟﯿاف اﻟقطن
حﯿث اﻛﺪت (اﻟﻌشﻤاوي  )2016أن اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ تحﺴن من
تقل بها اﻟﻤطاطﯿﺔ نتﯿجﺔ عﺪم مرونﺔ اﻟشﻌﯿرات.
مقاومﺔ االنفجار في أﻗﻤشﺔ اﻟتريكو .وأيضا بﺴﺒب زيادة اﻟوزن
 .4اختبار مقاومة البكتيريا:
اﻟذي بﻠغ(180ﺟﻢ/م )2واﻟﺴﻤﻚ ( 0.48مﻢ) وباﻟتاﻟي تﺰيﺪ ﻗوة
تﻢ عﻤل هذا االختﺒار عﻠى نوعﯿن من اﻟﺒكتﯿريا (E. S. aureus
اﻟتحﻤل واﻟصالبﺔ في اﻟقﻤاش اتفقت مع دراسﺔ (عﺒﺪ
اﻟﺒاﻗي )2018،حﯿث أﻛﺪت أن هﻨاك عالﻗﺔ طرديﺔ بﯿن وزن
)coli,؛ اﻟﻤوﺟﺒﺔ واﻟﺴاﻟﺒﺔ اﻟجرام بهﺪف اﻟتﻌرف عﻠى مقاومﺔ
وسﻤﻚ اﻟقﻤاش وخاصﯿﺔ مقاومﺔ االنفجار ﻟه .فكﻠﻤا ارتفع اﻟوزن
األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ ﻟﻠﻨشاط اﻟﺒكتﯿري.
واﻟﺴﻤﻚ زادت مقاومﺔ االنفجار وﻛﻠﻤا انخفض اﻟوزن واﻟﺴﻤﻚ
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شكل ( :)3يوضح نمو البكتيريا على العينات.

شكل ( :)4نتائج اختبار كا ²للفروق في نتائج التقييم الموضوعي للعينات المختلفة في خاصية المقاومة للبكتيريا بعد ( )24 -0ساعة
 )2017من حﯿث أن مﻌاﻟجﺔ األﻗﻤشﺔ بجﺴﯿﻤات اﻟفضﺔ يكﺴﺒها
يتضح من شكل ( )4أن اﻟﻌﯿﻨﺔ ق 2ﻗاومت اﻟﺒكتﯿريا بﻨﺴﺒﺔ
خاصﯿﺔ مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا .ومن ثﻢ تكون مﻨاسﺒﺔ ﻟﻠحﻤايﺔ من اإلصابﺔ
( ،)%96.95ﻟذﻟﻚ تﻌتﺒر أفضل اﻟﻌﯿﻨات مقاومﺔ ﻟﻠﺒكتﯿريا بﻨوعﯿها
باألمراض اﻟجﻠﺪيﺔ مقارنﺔ باألﻗﻤشﺔ غﯿر اﻟﻤﻌاﻟجﺔ .ﻛﻤا يﻤكن ﻟهذه
( )E. coli, S. aureusحﯿث تحتوي عﻠى ﻗطن %53مع فضﺔ
اﻟﻤﻌاﻟجات ضﺪ اﻟﺒكتريا واﻟﻤﯿكروبات أن تﺴاعﺪ في تﻌجﯿل عﻤﻠﯿﺔ
 ،%42ونايﻠون  ،%5وﻗﺪ يرﺟع االرتفاع في مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا إﻟى
اﻟشفاء من األمراض اﻟجﻠﺪيﺔ.
ارتفاع نﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ بها ،وهذا ما اتفق مع دراسﺔ Tayyar, et al
اخلالصة :Conclusion
) (2018حﯿث أظهرت نتائﺞ اﻟﺪراسﺔ أن اﻟﯿاف اﻟقطن اﻟﻤخﻠوطﺔ
باﻟفضﺔ أظهرت نشاطا مضادا ﻟﻠﺒكتﯿريا بﻨوعﯿها (E. S. aureus
ﻛان اﻟهﺪف اﻟرئﯿﺴي من اﻟﺒحث دراسﺔ تأثﯿر األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ
)
 )coli,اﻟﺴاﻟﺒﺔ واﻟﻤوﺟﺒﺔ اﻟجرام .وأﻛﺪت دراسﺔ حﺒﯿب (2016
باﻟفضﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا في تحقﯿق اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ومقاومﺔ
بﻨﺴﺒﺔ
نجاح اﻟﻌﯿﻨات اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضﺔ في اﻟتخﻠص من اﻟﺒكتﯿريا
اﻟﺒكتﯿريا .اتﺒع اﻟﺒحث اﻟﻤﻨهﺞ اﻟتجريﺒي من خالل إﺟراء االختﺒارات
)%
0
(
 .%100يﻠﯿها ق1وق 3ﻛانت مقاومتها ﻟﻠﺒكتﯿريا بﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ عﻠى عﯿﻨتﯿن من األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ باﻟفضَّﺔ اﻟﻤجهﺰة تجاريا
وﻟوحظ أن ق 1ﻛان نﻤو اﻟﺒكتﯿريا عﻠﯿها ( )%289أﻗل من
(ﻗطن مخﻠوط بفضﺔ ،ﻗﻤاش ﻗطن مخﻠوط بفضﺔ ونايﻠون) ﻟﻠتأﻛﺪ من
ق )%320(3يﻤكن أن يﻌود ذﻟﻚ ﻟﺪخول نﺴﺒﺔ بﺴﯿطﺔ من اﻟفضﺔ
تأثﯿرها عﻠى اﻟﺒكتﯿريا وخواص اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ ،واشتﻤﻠت تﻠﻚ
في ترﻛﯿﺒها حواﻟي  ،%4وق 3أﻗل اﻟﻌﯿﻨات مقاومﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﺒكتﯿريا
االختﺒارات (مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا ،اﻟوزن ،اﻟﺴﻤﻚ ،اﻟترﻛﯿب اﻟﻨﺴجي،
ﻟخﻠوها من اﻟفضﺔ حﯿث تتكون من ﻗﻤاش ﻗطن  %100وضﻌت
نفاذيﺔ اﻟهواء ،زمن امتصاص اﻟﻤاء ،ﻗوة االنفجار ،عﺪد اﻟﻌقﺪ
ﻟﻠﻤقارنﺔ مع االﻗﻤشﺔ اﻟﻤﻌاﻟجﺔ .وهكذا يتضح أنه توﺟﺪ فروق داﻟﺔ
اﻟﻌاموديﺔ واألفقﯿﺔ).
إحصائﯿا ً في خاصﯿﺔ اﻟﻤقاومﺔ ﻟﻠﺒكتﯿريا حﯿث أظهرت اﻟﻨتائﺞ
أظهرت نتائﺞ االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ أن ﻟألﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ مقاومﺔ
مقاومﺔ اﻟﻌﯿﻨات ﻟﻠﺒكتﯿريا في ظروف االختﺒار 37c+ - 2 @0-24
ﻟﻠﺒكتﯿريا بﻨﺴب مختﻠفﺔ مﻤا يﺪ ُّل عﻠى تأثﯿر نﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ عﻠى مقاومﺔ
 . hوتﺒﻌا ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟفضﺔ فكﻠﻤا زادت ارتفﻌت مقاومﺔ اﻟﺒكتﯿريا ،وهذه
األﻗﻤشﺔ ﻟﻠﺒكتﯿريا ،وأنَّ أفضل األﻗﻤشﺔ اﻟﻤﺴتخﺪمﺔ هي ق ،2واﻟتي
اﻟﻨتائﺞ تتفق مع دراسﺔ (Paladini, F., & Pollini, M.
تتكون من ( )%53ﻗطن ،و( )%42فضﺔ ،و( )%5نايﻠون ،حﯿث
)) (2019اﻟتي هﺪفت إﻟى إنتاج ﺟوارب ﻟﻤرضى اﻟقﺪم اﻟﺴكريﺔ
أظهرت نتائﺞ االختﺒارات اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ أنها األفضل في مقاومﺔ
بإضافﺔ أيونات اﻟفضﺔ اﻟذي أعطى نتائﺞ إيجابﯿﺔ في اﻟتئام ﺟروح
اﻟﺒكتﯿريا ،ونفاذيﺔ اﻟهواء ،وﻗوة االنفجار ﻟذﻟﻚ يﻤكن اﻟقول إنها
اﻟقﺪم اﻟﺴكريﺔ؛ ﻛﻤا أظهر مقاومﺔ ﻟﻠﺒكتﯿريا بﻨوعﯿها (S. aureus
األفضل في تحقﯿق اﻟراحﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴﯿﺔ .ويﻌﺪ ذﻟﻚ دعﻤا الستخﺪامها في
 )E. coli,ﻛﻤا تتفق مع دراسﺔ (اﻟﻌشﻤاوي 2016،وبﯿومي،
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انتاج مالبس ﻟﻤرضى اﻟﺴكري ألنها تشﻌر اﻟﻤﺴتخﺪم باﻟراحﺔ
وتﺴاعﺪ في تقﻠﯿل االثار اﻟﻨاتجﺔ عن االمراض اﻟجﻠﺪيﺔ.
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