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Wesam Abdel Raouf

حتسني كفاءة األداء لألقمشة القطنية واملخلوطة بإستخدام الصبغات الطبيعية الصديقة للبيئة
Improving the performance efficiency of cotton and blended fabrics by
using natural environmentally friendly dyes

د .وسام أسامة عبد الرؤوف

أستاذ المالبس والنسيج المساعد ،شعبة االقتصاد المنزلى الريفى ،كلية الزراعة ،جامعة الزقازيقdr.wesamosama2005@gmail.com ،

ملخص البحث :Abstract

اھتمﺖ الدراسة بتﻜنﻮلﻮجيا استخدام الصبغات الطبيعية األمنة بيئيا واستخالص بعض الصبغات
الطبيعية من مصادر نباتية متﻮفرة في البيئة وأمنة تستخدم في صباغة األقمشة القطنية والمخلﻮطة
لتحسين الخﻮاص الﻮظيفية لتلك األقمشة وتﻜسبها خاصية المقاومة لألشعة الفﻮق بنفسجية ﺣيﺚ
قامﺖ الباﺣﺜة بصباغة ثالثة أنﻮاع من أقمشة المالبس القطنية والمخلﻮطة بالبﻮلى استر وقد أجريﺖ
الدراسة باستخدام الصبغات الطبيعية والمتمﺜلة فى (البنجر – الﻜرنب األﺣمر – العصفر – الفلفل
الحلﻮ – السدر) وإستخدام المﺜبتات الطبيعية وذلك لصباغة (األقمشة القطنية  %50- %100قطن:
 %50بﻮلي ستر –  %35قطن %65 :بﻮلي استر) وكﺬلك إھتمﺖ الدارسة بإجراء اﻹختبارات
المعملية لمعرفة التغير فى خﻮاص أقمشة المالبس الناتجة عن المعالجة ليﺆدى صباغة األقمشة
بالصبغات الطبيعية الغرض منھا بﺄعلى كفاءة وجﻮدة ويتﻀﺢ من التحليل المعملى أن صباغة
أقمشة المالبس محل الدراسة بالصبغات الطبيعية النباتية يحسن من خﻮاصها الﻮظيفية والمتمﺜلة فى
(تﺜبيط نمﻮ البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة جرام -اختبار شدة اللﻮن  -اختبار المقاومة لنفاذية
األشعة الفﻮق بنفسجية – اختبار اﻹﺣتﻜاك (جاف -رطب) ومن أھم التﻮصيات االھتمام بفﻮائد
الصبغات النباتية الطبيعية ومحاولة تﻮظيفها في أبحاث أخري والعمل علي استخدام مﻮاد أمنة بيئيا ً
في عمليات التجهيز المختلفة للحد من التلﻮث البيئي.

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة Introduction

قد بدأت في األونة األخيرة دعﻮة للعﻮدة إلي الطبيعية من أجل صحة
أمنة واﻹتجاه إلي بعض األعشاب الطبيعية للتقليل من األخطار
الناتجة من إستخدام العقاقير أو المﻀادات الحيﻮية ومن ھﺬا المنطلق
نجد أن الطب النبﻮي أورثة لنا رسﻮلنا الﻜريم سيدنا محمد عليه
أفﻀل الصالة والسالم ھﻮ خير ما يستخدمه االنسان في العالج
كاالعشاب الطبيعية وقامﺖ ( )2باالستفادة من صباغة الخيﻮط
الصﻮفية المخلﻮطة بصبغة طبيعية مستخلصة من قشر الرمان لعمل
بعض مﻜمالت المالبس صديقة للبيئة مع إستخدام مﺜبتات كيميائية
وأثبتﺖ ( )5عن إمﻜانية صباغة أقمشة تريﻜﻮ اللحمة ببعﻀه
مستخلصات الصبغات الطبيعية األمنة بيئيا ً ﻹستخدامها في صناعة
عرائس األطفال المصنﻮعة من أقمشة التريﻜﻮ القطنية ﺣيﺚ قامﺖ
باستخدام الصبغات الطبيعية من مصادر نباتية (جﺬور الﻜركم،
الفﻮه ،أوراق الشاي) في الصباغة وتتميز بدرجة ثبات عالية للغسيل
واالﺣتﻜاك كما أنها ذات مقاومة عالية لنمﻮ الفطريات وأثبتﺖ ()4
في دراسة كيميائية للمﻜﻮنات العﻀﻮية الطبيعية لنباتات الصبار إلي
تقدير الﺜروة النباتية المحلية وذلك ﻹستخالص المﻮاد ذات الفاعلية
البيﻮلﻮجية ﺣيﺚ يمﻜن االستفادة منها علي النطاق المحلي ﺣيﺚ له
تﺄثيرات ﺣيﻮية مختلفة واستخدامه في الطب الشعبي .وقامﺖ ()1
بإمﻜانية استخدام الصبغات الطبيعية النباتية (الﻜركدية – الحنة –
الفراولة – البرسيم – التﻮت) لتحسين كفاءة األداء لألقمشة الطبية
وذلك لألقمشة القطنية والمخلﻮطة وكﺬلك لمقاومة البﻜتيريا ودراسة
المشاكل المتعددة الناتجة عن التعرض ألشعة الشمس الﻀارة
وأثبتﺖ دراسة ( )3استخدام المعالجات لتحسين األلياف الطبيعية
ﺣيﺚ تناقش الدراسة خاصية ﺣجب األشعة فﻮق البنفسجية وذلك
على الحرير والعالج االنزيمى والخصائص الﻜهرومغناطيسية
وتعزيز الطلب على السلع االستهالكية للمنسﻮجات المصنعة من
األلياف الطبيعية  .وبين ( )21معالجة النسيج والمالبس لتحسين
الخﻮاص األدائية والمظهرية مﺜل التجعد – المتانه – الراﺣة
الفسيﻮلﻮجية والنفسية – تسرب الماء – التهﻮية والحماية من األشعة
الفﻮق بنفسجية.وأثبﺖ ( )20انتاج المنسﻮجات الﻮظيفية وذلك

لتحسين الخﻮاص األدائية للمنتج الملبسى ويشتمل ذلك على تحسين
األداء والحماية من األشعة تحﺖ الحمراء وذلك الستخدامها فى
المجال الطبى وكﺬلك تعتبر كمرجع اكاديمى .وبين ()8استخدام
الصبغات الطبيعية لﻮقاية المالبس من األشعة الفﻮق بنفسجية ووجد
أن الصبغات الطبيعية تلعب دورا ھام فى الحماية من األشعة الفﻮق
بنفسجية وذلك لألقمشة الصﻮفية ﺣيﺚ تم تصميم أزياء عصرية
للنساء وذلك باستخدام األقمشة المصبﻮغة بالصبغات الطبيعية والتى
لديها خصائص ﺣماية من األشعة الفﻮق بنفسجية وبين ( )9استخدام
جسيمات النانﻮ ألكسيد الزنك وثانى أكسيد التيتانيﻮم وذلك لحماية
الجلد البشرى من األشعة الفﻮق بنفسجية وذلك باستخدامها على
األقمشة وتحسين امتصاص األقمشة من األشعة وثبﺖ ( )4امﻜانية
ﺣماية مالبس األطفال من األشعة الفﻮق بنفسجية وذلك باستخدام
جزيئات أكسيد الزنك النانﻮنيه وتطبيقها على القماش القطنى وذلك
للحماية من األشعة الفﻮق بنفسجية وتشير االختبارات الى تحسن
كبير فى نشاط امتصاص ھﺬه األشعة المعالجة بالزنك وتناول بحﺚ
( )10إستخدام الصبغات الطبيعية الناتجة من النباتات الطبيعية
وإستخدامها على األقمشة كخصائص وقائية للمنسﻮجات المصبﻮغة
بالصبغات الطبيعية من األشعة الفﻮق بنفسجية والميﻜروبات ()10
وتناولﺖ دراسة ()14صباغة األقمشة القطنية جيزة  89المعالجة
بالصبغات المباشرة ﺣيﺚ تم تقييم مستﻮى القطن المصري المعدل
وغير المعدل المصنﻮع من قطن جيزة  89المصبﻮغ في وجﻮد
وغياب اثنين من المﻮاد الخافﻀة للتﻮتر السطحي غير األيﻮنية وتم
تعديل القطن عن طريق التطعيم باستخدام بيريدين فينيل مع وبدون
بروميد الدوديسيل للقطن المعدل وأظهرت النتائج التي تم الحصﻮل
عليها أن مستﻮى صباغة القطن الغير معدل قد تحسن بشﻜل طفيف
بﻮاسطة المﻮاد الخافﻀة للتﻮتر السطحي للقطن المعدل عند الصباغة
باستخدام أي من الخافﻀين للتﻮتر السطحي وبالتالي يمﻜن استخدام
كال الخافﻀين للتﻮتر السطحي ودراسة ( )11إنتاج مالبس وقائية
من األشعة فﻮق البنفسجية باستخدام الصباغة الطبيعية ﺣيﺚ أن
التعرض لألشعة فﻮق البنفسجية من الشمس يمﻜن أن يسبب تلف
الجلد بما في ذلك ﺣروق الشمس والتقرﺣات وشيخﻮخة الجلد وعلى
المدى الطﻮيل يمﻜن أن يﺆدي إلى سرطان الجلد وتﺆدى الصباغة
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دورا مه ًما في الحماية من األشعة فﻮق البنفسجية وفي ھﺬا
الطبيعية ً
البحﺚ تم صباغة أقمشة الصﻮف باألصباغ الطبيعية وقيمﺖ األشعة
فﻮق البنفسجية من ﺣيﺚ قيم معامل الحماية من األشعة لمعامل
الحماية من األشعة الفﻮق البنفسجية وتم فحص قﻮة اللﻮن )(K / S
وإعطاء قيم عالية وتم تقييم خصائص ثبات نسيج الصﻮف المصبﻮغ
ضد الغسيل والﻀﻮء والعرق وأظهرت النتيجة قيم جيدة للغاية وتم
الفحص الفيزيائي والميﻜانيﻜي ولم يﻜن ھناك أي تﺄثير سلبي عليها
وتم ابتﻜار خمسة تصاميم عصرية لمالبس النساء باستخدام أقمشة
مصبﻮغة لها خصائص ﺣماية من األشعة فﻮق البنفسجية وإستخدام
تقنية الصباغة للتصاميم المصبﻮغة أضافﺖ قيمة جمالية باستخدام
الخياطة والرسم والتطريز وتناولﺖ دراسة ( )12المعاملة الحيﻮية
لصباغة األقمشة القطنية بالصبغات المباشرة ﺣيﺚ تمﺖ معالجة
األقمشة القطنية باستخدام إنزيم السليﻮالز وتم إستخدام األصباغ
التفاعلية واألصباغ المباشرة لدراسة تﺄثير تركيز اﻹنزيم على
درجة قابلية األقمشة القطنية المعالجة والمصبﻮغة لتحديد تﺄثير
اﻹنزيم على مظهر القماش القطني وتمﺖ مقارنة النتائج بعينة
الﻜنترول وقياس ثباتها للغسيل والﻀﻮء للعينات المعالجة ﺣيﻮيا ً
والمصبﻮغة وأظهرت النتائج تحسنًا في قﻮة اللﻮن ووجد أن التحسن
في قﻮة اللﻮن يعتمد على درجة التحلل المائي من السليلﻮز القطني و
خصائص األصباغ المستخدمة وقد لﻮﺣظ استخدام تقنية المعالجة
الحيﻮية والصباغة في ﺣمام واﺣد تحسن من قابلية األلياف ومقاومة
النسيج القطني مع انخفاض طفيف في مقاومة الشد وأظهرت
خصائص الﺜبات نتائج تتراوح بين مقبﻮل إلى جيد جدًا والتي تعتمد
على نﻮع األقمشة ومعالجة اﻹنزيم واألصباغ المستخدمة وتهدف
دراسة ( )13إلى إجراء دراسة تجريبية للتعرف على تﺄثير استخدام
جسيمات الفﻀة النانﻮمترية وصبغة الشاي في طباعة أقمشة
المالبس السليلﻮزية وكﺬلك تﺄثير نسبة الخلط ونﻮع الخامة لخيط
اللحمة على كفاءة عملية الطباعة وتبرز أھمية البحﺚ من خالل
المساھمة في تحقيق الجانب الصحي والﻮظيفي وذلك باستخدام
الصبغات الطبيعية في الطباعة وتحسين الخﻮاص الﻮظيفية لألقمشة
السليلﻮزية (قطن /كتان) المنتجة تحﺖ البحﺚ بمعالجتها بنانﻮ الفﻀة
والتﺄكيد على مﻮاكبة االتجاھات العالمية الستخدام تﻜنﻮلﻮجيا النانﻮ
فﻀال عن إنتاج أقمشة مقاومة للميﻜروبات واألشعة فﻮق البنفسجية ،
عمق اللﻮن ،خﻮاص الﺜبات ،زمن االمتصاص ،قﻮة الشد ،معامل ال
الحماية من األشعة الفﻮق بنفسجية ،نسبة االستطالة ،مقاومة
الميﻜروبات وبعدھا تم معالجة نتائج ھﺬه االختبارات باستخدام
البرنامج اﻹﺣصائي ( )19وتﻮصلﺖ دراسة( )15إلى أن القماش
المنتج بنسبة الخلط (كتان  : %75قطن  ) %25لخيط اللحمة
وتركيز جسيمات الفﻀة النانﻮمترية 750مع تركيز صبغـة الشـاي
وأوصﺖ الدراسة باالستفادة من مميزات أعلـى معامـل جـﻮدة
للطباعة بجسيمات الفﻀة النانﻮمترية في تحسين الخﻮاص الﻮظيفية
ألقمشة المالبس السليلﻮزية الطبيعية وتهدف دراسة ( )16لتحسين
الﺜبات والخصائص المﻀادة للميﻜروبات لصباغة أقمشة الخيزران
بﺄصباغ تفاعلية ھﻮ الشيتﻮزان ﺣيﺚ يعد الخيزران مشﻜلة مع
األصباغ الحمﻀية ويحتاج إلى عامل تﺜبيﺖ وتمﺖ زيادة امتصاص
الصبغة بشﻜل معنﻮي مع زيادة تركيز الشيتﻮزان تدريجيا ً من ٪4
إلى  ٪12ﺣيﺚ أعطى شدة للﻮن بقيم عند تركيز الشيتﻮزان ٪12
ولﻮﺣظ وجﻮد عالقة عﻜسية بين شدة اللﻮن وثبات اللﻮن وتﺜبيط
النشاط للميﻜروبات بتركيزات مختلفة من الشيتﻮزان وتم تسجيل
أعلى نشاط مﻀاد للميﻜروبات بتركيز للشيتﻮزان  .٪12وتناول
دراسة ( )7إكساب األقمشة القطنية المستخدمة في مالبس السيدات
مقاومة األشعة فﻮق البنفسجية ونمﻮ البﻜتريا باستخدام صبغة قشر
الﻜليمنتينا المغربي ﺣيﺚ تتجه معظم األبحاث اليﻮم إلى الحﺚ على
استخدام تﻜنﻮلﻮجيا نظيفة لﻺقالل من تلﻮث البيئة بالصبغات
الصناعية والﻜيماويات وفى مجال االقالل من التلﻮث باألصباغ تتجه
العديد من االبحاث إلى استخدام الصبغات الطبيعية لمقاومة األشعة

فﻮق البنفسجية ونمﻮ البﻜتريا والصديقة للبيئة كبديل للصبغات
التخليقية ﺣيﺚ يفقد جزء كبير من الصبغات الصناعية أثناء مراﺣل
التصنيع ويعنى ذلك أن العديد من األطنان يﻮمياً من الصبغات
الصناعية تجد طريقها إلى البيئة المحيطة وتناولﺖ دراسة صباغة
األقمشة القطنية المصرية بقشر البرتقال ( )17بتقنية الحشﻮﺣيﺚ تم
االستخالص من قشر البرتقال ﺣيﺚ تم صبغ األقمشة المصنﻮعة من
القطن المصري الطﻮيل جيزة  93باللﻮن المستخرج وأجريﺖ
الدراسة للتعرف على كيفية استخدام قشر البرتقال كﺄصباغ طبيعية
منتقاة وتمﺖ دراسة العﻮامل المﺆثرة على تﺜبيﺖ الصبغة المستخرجة
بالسليلﻮز وتم اختبار عينات األقمشة المعالجة وغير المعالجة
لمعرفة خﻮاصها الميﻜانيﻜية معبرا ً عنها بمقاومة الشد (كجم  /قﻮة)
واالستطالة٪وتمﺖ دراسة معدل الصباغة من ﺣيﺚ معامالت اللﻮن.

أهداف البحث Objectives
-

-

-

دراسة إمﻜانية تطبيق تﻜنﻮلﻮجيا الصبغات الطبيعية النباتية
والتى اشتملﺖ على (البنجر – الﻜرنب األﺣمر – العصفر –
الفلفل الحلﻮ – السدر)) في صباغة أقمشة المالبس لتحسين
خﻮاصها الﻮظيفية والحماية من نفاذ األشعة الفﻮق بنفسجية.
استخدام أقمشة قطنية ومخلﻮطة وصباغتها بالصبغات الطبيعية
النباتية .
اجراء االختبارات الﻮظيفية على األقمشة المعامله بالصبغات
الطبيعية النباتية وعالقتها بنفاذ األشعة الفﻮق بنفسجية للتﻮصل
الى الصبغة األكﺜر فاعلية لتحسين الخﻮاص الﻮظيفية لتلك
األقمشة واألكﺜر مقاومه لألشعة الفﻮق بنفسجية.
معرفة العالقة بين الصبغات الطبيعية النباتية على األقمشة
القطنية والمخلﻮطة والخﻮاص الﻮظيفية لهﺬه األقمشة المعاملة.

أهمية البحث Significance

 مﻮاكبة التقنيات العالمية لتطبيق أبحاث تﻜنﻮلﻮجيا الصبغاتالطبيعية النباتية األمنه بيئيا في مجال صناعة المنسﻮجات السيما
بمجال صناعة المالبس والنسيج للﻮقاية من األشعة الفﻮق
بنفسجية.
 استخدام خامات قطنية ومخلﻮطة وإمﻜانية صباغتها بالصبغاتالطبيعية النباتية
 تحسين خﻮاص األداء الﻮظيفي ألقمشة المالبس بإستخدامتﻜنﻮلﻮجيا الصبغات الطبيعية النباتية.

أدوات البحث Tools:

تتمﺜل أدوات البحﺚ فى االتى:
 -1القماش المستخدم :أقمشة قطنية  - %100أقمشة قطنية : %50
بﻮلى استر -%50أقمشة قطنية  :%35بﻮلى استر .%65
 -2إستخدام الصبغات الطبيعية النباتية ( البنجر – الﻜرنب األﺣمر
– العصفر – السدر – الفلفل الحلﻮ) لصباغة أقمشة المالبس
القطنية والمخلﻮطة وذلك بتركيزات مختلفة من الصبغات
الطبيعية وتم تحﻀير الصبغات وتمﺖ صباغة األقمشة
واالختبارات بشركة المحلة الﻜبرى للغزل والنسيج والمركز
القﻮمى للبحﻮث .

منهج البحث :Research Methodology

يستخدم البحﺚ المنهج التجريبى لتﻮضيﺢ العالقات بين المتغيرات
التى تناولها البحﺚ وذلك لتحقيق أھدافة.

مصطلحات البحث :Terminology

األصباغ النباتية :تعتبر األصباغ الطبيعية أول ما استعمل اﻹنسان
من صبغات وكانﺖ مصادرھا جﺬور النباتات أو بﺬورھا كما
أستعملﺖ بعض الحشرات كمصادر ﺣيﻮانية أما المصادر المعدنية
فﻜانﺖ مياه األبار الطبيعية ولﻜنها تسبب ضعفا لأللياف()3
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األﺷﻌة الﻔﻮق ﺑنﻔﺴﺠية :ھى أشعة غير مرئية بحيﺚ ال يمﻜن
لﻺنسان رؤيتها بالعين العادية وھى جزء من الطاقة التى تستمد من
الشمس ولها أثر ضار على جسم اﻹنسان (.)6
ﻣﺆﺷﺮ األﺷﻌة ﻓﻮق البنﻔﺴﺠية:ھﻮ المﺆشر الﺬى يقيس مقدار ھﺬة
األشعة وإذا زاد عن الرقم المحايد ينﺬر بالخطر للعين والجلد(.)6
عملية التبييض :ھى عملية الغرض منها الحصﻮل على لﻮن أبيض
ناصع ودائم كما تعتبر من العمليات التحﻀيرية األساسية فى
األقمشة التى ستمر بمراﺣل الصباغة ألنها تساعد على إمتصاص
مﺜل ھﺬذة المﻮاد ()3

الدراسة العملية :Experimental Work

القﻮمى للبحﻮث بالقاھرة و شركة المحلة الﻜبرى للغزل والنسيج.
وتتﻀﺢ خطﻮات إستخالص الصبغات الطبيعية من النباتات فى
التالى- :
 – 1تقطيع النباتات إلى قطع صغيرة ويﻮضع فى إناء مقاوم
الصدأ ويﻮضع عليها ضعف كمية النبات الماء ويﻮضع
على النار ويترك يغلى لمدة  40-30دقيقة ثم يترك
المنقﻮع لمدة  25ساعة ثم يعاود غليه مرة أخرى ثم
التصفية ﻹزالة النباتات.
 -2صباغة القماش تحﺖ الدراسة بطريقة الغمر لمدة  60دقائق
للتﺄكد من تشرب القماش للمادة المعالجة  %100ثم
يعصر القماش للتخلص من المحلﻮل الزائد.
 - 3التجفيف عند  80م لمدة خمس دقائق ثم تحميصها فىأفران
خاصة عند 130م لمدة دقيقتان)18(.
 اجراء االختبارات الﻮظيفية على األقمشة المعالجة مع وجﻮد عينهمن كل خامة غير معالجة لمعرفة مدى تﺄثير تلك الصبغات
الطبيعية النباتية على األقمشة محل الدراسة.

أوال :تحديد الخامات المستخدمة محل الدراسة وھى أقمشة قطنية
 - %100أقمشة قطنية  : %50بﻮلى استر  - %50أقمشة قطنية
 : %35بﻮلى إستر .%65
ثانيا :صباغة األقمشة الفطنية والمخلﻮطة بالصبغات الطبيعية النباتية
( البنجر – الﻜرنب األﺣمر – العصفر – السدر -الفلفل الحلﻮ األﺣمر
) وإستخدام المﺜبتات الطبيعية للصبغة المتمﺜلة فى ( ﺣمض التانيك –
النتائج :Results
ﺣمض الستريك – الشبة ) ( )6كالتالى :
الﻔﺮوض:
  2لتر من صبغة البنجر  40/جم من ﺣمض التانيك -1يﻮجد فرق دال إﺣصائيا ً عند مستﻮي ( )0.05بين نﻮع الخامة
  2لتر من صبغة الﻜرنب األﺣمر  40/جم من ﺣمض(قطن  ،%100قطن  ،%50قطن  )%35علي الخﻮاص
الستريك
المقاسة :تﺜبيط نمﻮ البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة جرام –
  2لتر من صبغة السدر  40/جم من الشبةشدة اللﻮن -اختبار اﻹﺣتﻜاك  -مقاومة األقمشة لنفاذ األشعة
  2لتر من صبغة العصفر  40/جم من ﺣمض الستريكالفﻮق بنفسجية"."U.V
  2لتر من صبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ 40 /جم من ﺣمض -2يﻮجد فرق دال إﺣصائيا ً عند مستﻮي ( )0.05بين الصبغات
الستريك)6(.
الطبيعية النباتية( البنجر – الﻜرنب األﺣمر – العصفر –
ثالﺜا اجراء إختبارات األداء الﻮظيفى والمتمﺜلة فى (اختبار تﺜبيط نمﻮ
السدر -الفلفل الحلﻮ األﺣمر ) .علي الخﻮاص المقاسة :تﺜبيط
البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة جرام – اختبار شدة اللﻮن –
نمﻮ البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة جرام – شدة اللﻮن-
اختبار اﻹﺣتﻜاك الرطب والجاف – معامل األشعة فﻮق البنفسجية ).
اختبار اﻹﺣتﻜاك  -مقاومة األقمشة لنفاذ األشعة ""UV
– تمﺖ الصباغة واجراء اختبارات األداء الﻮظيفى بمعامل المركز
جدول ( )1تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على تثبيط نمﻮ البكتيﺮيا المﻮجبة والﺴالبة لصبغة جﺮام للﻌينات ﻣحل البحث
)Diameter of Clear Zone (mm
Gram Negative
Gram Positive
العينات
Proteus
E. coli
B. subtilis
S. aureus
0.000 t
0.000 t
0.000 t
0.000 t
 C1قطن %100
0.000 t
0.000 t
0.000 t
0.000 t
 C2قطن %50
0.000 t
0.000 t
0.000 t
0.000 t
 C3قطن%35بﻮلى إستر
0.000 t
0.000 t
0.000 t
0.000 t
قطن %100معامل بصبغة البنجر
4.000 r
5.000 qr
7.000 p
6.000 pq
قطن %50معامل بصبغة البنجر
9.000 o
11.500 lm
12.000 klm
13.000 ijk
قطن  %35معامل بصبغة البنجر
16.000 ef
14.000 ghi
16.000 ef
15.000 fg
قطن  %100معامل بصبغة الﻜرنب أﺣمر
14.000 ghi
13.500 hij
15.000 fg
16.000 ef
قطن  %50معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
15.000 fg
14.500 gh
16.000 ef
18.000 d
قطن  %35معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
14.500 gh
15.000 fg
18.000 d
18.500 cd
قطن  %100معامل بصبغة السدر
0.000 t
0.000 t
0.000 t
2.000 s
قطن  %50معامل بصبغة السدر
6.000 pq
5.000 qr
5.000 qr
7.000 p
قطن  %35معامل بصبغة السدر
13.000 ijk
14.000 ghi
15.000 fg
14.500 gh
قطن  %100معامل بصبغة العصفر
12.500 jkl
13.500 hij
14.000 ghi
14.000 ghi
قطن  %50معامل بصبغة العصفر
16.000 ef
12.000 klm
18.500 cd
20.000 b
قطن  %35معامل بصبغة العصفر
13.000 ijk
16.500 e
13.000 ijk
13.000 ijk
قطن  %100معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
12.000 klm
10.000 no
11.000 mn
10.000 no
قطن  %50معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
19.500 bc
18.000 d
20.500 b
22.000 a
قطن  %35معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
المتﻮسطات المتبﻮعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إﺣصائية عند 0.05
بلفﺖ أكبر قيمة أقمشة القطن : %35بﻮلى إستر  %65والمعاملة
يتﻀﺢ من جدول ( )1أن ھناك فروق معنﻮية ذات دالله إﺣصائية
بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ ويليها صبغة العصفر ويليها صبغة
عند 0.05بين الﻜنترول وبين المعامالت األخرى ﻹستخدام
الﻜرنب األﺣمر لنفس الخامة ويليها قطن  %100المعامل بصبغة
الصبغات الطبيعية لتﺜبيط نمﻮ البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة
السدر ويليها القطن  %50: %50بﻮلى إستر وقطن %100
جرام على أقمشة المالبس القطنية والمخلﻮطة ﺣيﺚ أن القيمة أقل
المعامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر ثم يليها قطن  %65: %35بﻮلى
من  0.05ويمﻜن ترتيب المعامالت المختلفة على النحﻮ التالى ﺣيﺚ
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إستر المعامل بصبغة البنجر وقطن  %100المعامل بصبغة الفلفل
األﺣمر الحلﻮ ويليها قطن :%50بﻮلى إستر  %50معامل بصبغة
الفلفل األﺣمر الحلﻮويليها قطن : %35بﻮلى إستر  %65معامل
بصبغة السدر ويليها قطن : %50بﻮلى إستر  %50معامل بصبغة
البنجر ويليها قطن  : %50بﻮلى إستر  %50معامل بصبغة السدر

وإختالف القيم للصبغات المختلفة يدل على إختالف القيم تبعا لنﻮع
الخامة المستخدمة وتغلغلها للصبغات المعاملة وكانﺖ أقل القيم
للﻜنترول وذلك يدل على كفاءة وفاعلية الصبغات الطبيعية فى تﺜبيط
نشاط البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة جرام للخامات المختلفة
المستخدمة .

ﺷكل ( )1تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على تثبيط نمﻮ البكتيﺮيا المﻮجبة والﺴالبة لصبغة جﺮام للﻌينات ﻣحل البحث
األقمشة القطنية والمخلﻮطة المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات
يتﻀﺢ من الشﻜل ( )1أن للصبغات الطبيعية تﺄثير على تﺜبيط نمﻮ
الغير معاملة بالصبغات الطبيعية
البﻜتيريا المﻮجبة والسالبة لصبغة جرام وذلك على جميع أنﻮاع
جدول ( )2تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على ﻣقاوﻣة األﺷﻌة الﻔﻮق ﺑنﻔﺴﺠية للﻌينات ﻣحل البحث
UPF

العينات

C1قطن %100
7.500 n
C2قطن %50
6.100 o
C3قطن%35بﻮلى إستر
7.400 n
قطن %100معامل بصبغة البنجر
85.900 a
قطن %50معامل بصبغة البنجر
24.000 e
قطن  %35معامل بصبغة البنجر
36.200 c
قطن  %100معامل بصبغة الﻜرنب أﺣمر
18.400 g
قطن  %50معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
9.300 m
قطن  %35معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
13.800 j
قطن  %100معامل بصبغة السدر
41.700 b
قطن  %50معامل بصبغة السدر
17.700 h
قطن  %35معامل بصبغة السدر
29.900 d
قطن  %100معامل بصبغة العصفر
15.000 i
قطن  %50معامل بصبغة العصفر
8.000 n
قطن  %35معامل بصبغة العصفر
12.800 k
قطن  %100معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
19.300 f
قطن  %50معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
10.400 l
قطن  %35معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
18.800 fg
المتﻮسطات المتبﻮعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إﺣصائية عند 0.05
وقطن  %100المعامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ ويليها قطن
يتﻀﺢ من جدول ( )2أن ھناك فروق ذات دالله إﺣصائية عند
 %100معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمرويليها قطن  %100معامل
 0.05بين الﻜنترول وبين المعامالت األخرى ﻹستخدام الصبغات
بصبغة العصفر ويليها قطن : %35بﻮلى إستر  %65معامل بصبغة
الطبيعية لمعامل الحماية من األشعة الفﻮق بنفسجية ألقمشة المالبس
العصفر ويليها قطن  : %50بﻮلى إستر  %50معامل بصبغة
القطنية والمخلﻮطة ويمﻜن ترتيب المعامالت المختلفة على النحﻮ
العصفر ويليها صبغة الﻜرنب األﺣمر لنفس الخامة وإختالف القيم
التالى ﺣيﺚ بلفﺖ أكبر قيمة ألقمشة القطن  %100والمعاملة
للصبغات المختلفة يدل على إختالف القيم تبعا لنﻮع الخامة
بصبغة البنجر ويليها قطن  %100المعامل بصبغة السدر ويليها
المستخدمة وتغلغلها للصبغات المعاملة وكانﺖ أقل القيم للﻜنترول
القطن  %65: %35بﻮلى إستر المعامل بصبغة البنجر وصبغة
وذلك يدل على كفاءة وفاعلية الصبغات الطبيعية لمعامل الحماية
السدر ثم يليها قطن  %50: %50بﻮلى إستر المعامل بصبغة البنجر
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لألشعة الفﻮق بنفسجية للخامات المختلفة المستخدمة.

ﺷكل ( )2تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على ﻣقاوﻣة األﺷﻌة الﻔﻮق ﺑنﻔﺴﺠية للﻌينات ﻣحل البحث
بالصبغات الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام الصبغات
يتﻀﺢ من الشﻜل ( )2أن للصبغات الطبيعية تﺄثير على الحماية من
الطبيعية األمنه بيئيا للحماية من خطر األشعة الفﻮق بنفسجية على
األشعة الفﻮق بنفسجية وذلك على جميع أنﻮاع األقمشة القطنية
جميع أنﻮاع األقمشة القطنية والمخلﻮطة المستخدمة.
والمخلﻮطة المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة
جدول ( )3تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على ﺷدة اللﻮن للﻌينات ﻣحل البحث
k/sشدة اللﻮن

العينات

C1قطن %100
0.660 ef
C2قطن %50
1.770 bcd
C3قطن%35بﻮلى إستر
0.530 f
قطن %100معامل بصبغة البنجر
1.770 bcd
قطن %50معامل بصبغة البنجر
1.420 cdef
قطن  %35معامل بصبغة البنجر
1.580 cd
قطن  %100معامل بصبغة الﻜرنب أﺣمر
1.170 cdef
قطن  %50معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
0.910 def
قطن  %35معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
0.970 cdef
قطن  %100معامل بصبغة السدر
3.420 a
قطن  %50معامل بصبغة السدر
2.630 ab
قطن  %35معامل بصبغة السدر
2.690 a
قطن  %100معامل بصبغة العصفر
1.230 cdef
قطن  %50معامل بصبغة العصفر
1.010 cdef
قطن  %35معامل بصبغة العصفر
1.030 cdef
قطن  %100معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
1.850 bc
قطن  %50معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
1.470 cde
قطن  %35معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
1.820 bcd
المتﻮسطات المتبﻮعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إﺣصائية عند 0.05
معامل ويليها قطن :%35بﻮلى إستر  %65المعامل بصبغة البنجر
يتﻀﺢ من جدول ( )3أن ھناك فروق ذات دالله إﺣصائية عند
ويليها القطن  %50: %50بﻮلى إستر المعامل بصبغة الفلفل
 0.05بين الﻜنترول وبين المعامالت األخرى ﻹستخدام الصبغات
األﺣمر الحلﻮ ثم يليها قطن  %50: %50بﻮلى إستر المعامل
الطبيعية ﻹختبار شدة اللﻮن ألقمشة المالبس القطنية والمخلﻮطة
بصبغة البنجر وقطن  %100المعامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
ويمﻜن ترتيب المعامالت المختلفة على النحﻮ التالى ﺣيﺚ بلفﺖ أكبر
ويليها قطن  %100معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمرويليها قطن
قيمة لشدة اللﻮن ألقمشة القطن  %100معامل بصبغة السدر ويليها
 %100معامل بصبغة العصفر ويليها قطن : %35بﻮلى إستر
قطن :%35بﻮلى إستر  %65معامل بصبغة السدر ويليها قن %50
 %65معامل بصبغة العصفر ويليها قطن  : %50بﻮلى إستر
:بﻮلى إستر  %50معامل بصبغة السدر ويليها قطن  %100معامل
 %50وقطن :%35بﻮلى إستر  %65معامل بصبغة العصفر
بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ ويليها قطن :%35بﻮلى إستر %65
ويليها صبغة الﻜرنب األﺣمر لنفس الخامة من قطن  : %50بﻮلى
معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ ويليها القطن  %100والمعاملة
إستر  %50وقطن :%35بﻮلى إستر  %65وإختالف القيم
بصبغة البنجر وكنترول خامة  %50قطن  %50 :بﻮلى إستر الغير
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للصبغات المختلفة يدل على إختالف القيم تبعا لنﻮع الخامة
المستخدمة وتغلغلها للصبغات المعاملة وكانﺖ أقل القيم للﻜنترول

وذلك يدل على كفاءة وفاعلية الصبغات الطبيعية فى إختبار شدة
اللﻮن للخامات المختلفة المستخدمة.

على ﺷدة اللﻮن للﻌينات ﻣحل البحث
بالصبغات الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام الصبغات
الطبيعية األمنه بيئيا للجفاظ شدة اللﻮن على جميع أنﻮاع األقمشة
القطنية والمخلﻮطة المستخدمة.

ﺷكل ( )3تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية
يتﻀﺢ من الشﻜل ( )3أن للصبغات الطبيعية تﺄثير على شدة اللﻮن
وذلك على جميع أنﻮاع األقمشة القطنية والمخلﻮطة المستخدمة ﺣيﺚ
زادت شدة اللﻮن بإستخدام الصبغات الطبيعية لجميع أنﻮاع األقمشة
القطنية والمخلﻮطة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة
جدول ( )4تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على اإلحتكاك (الﺮطب – الﺠاف) للﻌينات ﻣحل البحث
االﺣتﻜاك
رطب

جاف

العينات

 C1قطن %100
a4
a4
 C2قطن %50
a4
a4
 C3قطن%35بﻮلى إستر
a4
a4
قطن %100معامل بصبغة البنجر
a2
a3
قطن %50معامل بصبغة البنجر
a2
a4
قطن  %35معامل بصبغة البنجر
a2
a4
قطن  %100معامل بصبغة الﻜرنب أﺣمر
a2
a3
قطن  %50معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
a2
a3
قطن  %35معامل بصبغة الﻜرنب األﺣمر
a2
a3
قطن  %100معامل بصبغة السدر
a3
a4
قطن  %50معامل بصبغة السدر
a3
a4
قطن  %35معامل بصبغة السدر
a3
a4
قطن  %100معامل بصبغة العصفر
a3
a4
قطن  %50معامل بصبغة العصفر
a3
a4
قطن  %35معامل بصبغة العصفر
a3
a4
قطن  %100معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
a2
a4
قطن  %50معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
a2
a4
قطن  %35معامل بصبغة الفلفل األﺣمر الحلﻮ
a2
a4
المتﻮسطات المتبﻮعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إﺣصائية عند 0.05
ألنﻮاع الخامات المستخدمة يدل على كفاءة وفاعلية الصبغات
يتﻀﺢ من جدول ( )4عدم وجﻮد فروق معنﻮية عند مستﻮى دالله
الطبيعية المستخدمة ﻹختبار اﻹﺣتﻜاك الرطب والجاف للخامات
إﺣصائية  0.05ﻹختبار اﻹﺣتﻜاك الرطب والجاف للعينات الغير
المختلفة المستخدمة .
معاملة والمعامالت األخرى ﻹستخدام الصبغات الطبيعية للخامات
المختلفة المستخدمة وعدم إختالف القيم للصبغات المختلفة تبعا
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ﺷكل( )4تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على اإلحتكاك الﺠاف للﻌينات ﻣحل البحث
على جميع أنﻮاع األقمشة القطنية والمخلﻮطة المستخدمة.
يتﻀﺢ من الشﻜل ( )4أن للصبغات الطبيعية عدم تﺄثير على
اﻹﺣتﻜاك الجاف وذلك على جميع أنﻮاع األقمشة القطنية والمخلﻮطة
المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة بالصبغات
الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام الصبغات الطبيعية

ﺷكل ( )5تأثيﺮ الصبغات الطبيﻌية على اإلحتكاك الﺮطب للﻌينات ﻣحل البحث
لعمل بعض مﻜمالت المالبس صديقة البيئة" مجلة كلية
يتﻀﺢ من الشﻜل ( )5أن للصبغات الطبيعية عدم تﺄثير على
االقتصاد المنزلي – جامعة المنﻮفية مجلد  23عدد ( )3صـ -1
اﻹﺣتﻜاك الرطب لجميع لجميع أنﻮاع األقمشة القطنية والمخلﻮطة
.25
المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة بالصبغات
 .3إنصاف نصر– كﻮثر الزغبى ( :)2000دراسات فى النسيج
الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام الصبغات الطبيعية
الطبعة السادسة – دار الفﻜر العربى
األمنه بيئيا ﻹختبار اﻹﺣتﻜاك الرطب على جميع أنﻮاع األقمشة
 .4سميرة محمد عﻮاض الصائغ ( )2007دراسة كيميائية
القطنية والمخلﻮطة المستخدمة.
للمﻜﻮنات العﻀﻮية الطبيعية لنباتات الصبار .رسالة ماجستير
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