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  :Keywordsكلمات دالة       :Abstractملخص البحث 

والنشاطات الحیاتیة االلتزام باإلجراءات الوقائیة في أماكن العمل رضت القوانین والتنظیمات ضرورة ف 
نعة الوجھ الجراحیة للحمایة من التعرض لإلصابة بعدوى الجھاز التنفسي، وأصبح استخدام اق المختلفة،

ً، أأو القماشیة  ً الزامیا ً مرا لذا جاء الھدف من الدراسة ھو تقییم اداء اقنعة الوجھ القماشیة المصنعة محلیا
وتمثل  ،اتبع البحث المنھج  التجریبيفي تحقیق الراحة والحمایة من التعرض لعدوى الجھاز التنفسي، و

) عینة من اقنعة الوجھ المصنوعة من أقمشة السوق 31(ذلك في إجراء االختبارات المعملیة على عدد 
ھناك استخدمت للمقارنة المرجعیة ، وأوضحت النتائج أن  ،، وعینة واحدة لقناع الوجھ الطبيالمحلي

دم وجود ع الى أقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي، أدى تباین واختالف في مواصفات
تحقیق خاصیة الراحة عند عدد الطبقات) و –تقلة (التركیب النسجي تأثیر معنوي بین العوامل المس

دم وجود تأثیر معنوي بین عامل التركیب النسجي كما أدى ھذا التباین واالختالف إلى ع، االستخدام 
وتحقیق خاصیة الحمایة من التعرض لعدوى الجھاز التنفسي، إال أن نوع الخامة أعطى تأثیر معنوي 

راء المزید من الدراسات التي تھدف إلى تحدید جإبایة، وجاءت أھم التوصیات لتحقیق خاصیة الحم
تلزم المصنعین والمشاریع الصغیرة واالسر المنتجة التقید مواصفة قیاسیة ألقنعة الوجھ القماشیة 
  .واالسترشاد بھا ووضع ملصق یشیر الیھا 

 اقنعة الوجھ القماشیة    
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   Introduction:مقدمة  

الحبیبات الفیروسیة من تتولد قطرات الجھاز التنفسي المحمل ب
قطرة،  40.000خالل العطس والسعال والتحدث، فالعطس یكون 

قطرة في  600قطرة أما التحدث فیكون  3000بینما السعال یكون 
، وتنتقل قطرات الجھاز التنفسي  .)Nancy et al ,2020( الدقیقة

حسب حجمھا ، وھي تصنف عادة على أنھا ھباء  لمسافات مختلفة
میكرومتر) و تنتقل لمسافات من 5قطرات أقل من  (مصنوعة من

م وبعدھا تستقر القطرات الكبیرة منھا بسبب الجاذبیة ، بینما  1−2
القطرات الصغیرة تظل في الھباء الجوي معلقة في الھواء لفترات 
أطول نظًرا لصغر حجمھا وتلعب دوًرا رئیسیًا في انتشار العدوى 

في منع أو إبطاء انتشار مما یتطلب ذلك احتیاطات احترازیة 
  .)Aydin et al,2020عدوى الجھاز التنفسي (

كما ، أحد االحتیاطات اإلضافیة اقنعة الوجھ القماشیة (الكمامة)تعد 
ً عن التباعد الجسدي وغیره من تدابیر الوقایة ، حیث تعتبر بدیال

اوصت المراكز األمریكیة للسیطرة على األمراض والوقایة منھا 
)CDC ( باستخدام اقنعة الوجھ القماشیة المحلیة الصنع من مؤخرا

على التقلیل من انتشار الفایروسات لكونھا تساعد ، قبل عامة الناس
وسائل النقل في األماكن التي یصعب فیھا التباعد الجسدي مثل 

جاءت التوصیات . كما  www.cdc.govالعامة وأماكن التسوق 
ستخدام أقنعة الوجھ القماشیة في حالة حدوث اآلثار السلبیة خالل با

، أوفي حالة النقص في  N95االستخدام الطویل ألجھزة التنفس
الناجمة من زیادة الطلب   واألقنعة الجراحیة N95 أجھزة التنفس

إن تكلفة عالوة على ذلك،  .COVID-19علیھا جراء جائحة 
دوالر  0.14، حوالي N95 األقنعة الجراحیة وأجھزة التنفس

دوالر أمریكي لكل جھاز تنفس  0.63أمریكي لكل قناع جراحي و
N95  ذو االستعمال الواحد، وھذا ال یتناسب مع مجتمعات الدول
    .)Chughtai et al ,2013( النامیة

المراكز األمریكیة للسیطرة على األمراض والوقایة  وقد حددت
حیث یجب أن  القماشیةقنعة الوجھ مواصفات ا )CDC(منھا 

والذقن وھي منطقة  القماشیة األنف والفماقنعة الوجھ تغطي 
الحمایة، وأن تكون مالئمة ومریحة على جانبي الوجھ ومثبتة 

یجب ان تتكون من عدة طبقات وكحد ، كما بأربطة أو حلقات لإلذن
ن یراعى إحكام المقاس على وجھ المستخدم أأدني طبقتین على 

وبالتالي عدم ، الكافي لمنطقة الفم واالنف والذقن غالقلضمان اإل
  www.cdc.govتدفق الھواء من الجانبین 

القماشیة مع متطلبات اختبارات اقنعة الوجھ كما یجب ان تتوافق 
دي مقاومة اقنعة الجودة واألداء وھي: اختبار االبتالل لمعرفة م

لل الماء، اختبار نفاذیة الھواء لتحدید قدرة المنتج الوجھ القماشیة لتغ
، اختبار كفاءة الترشیح على السماح بالتنفس بسھولة من عدمھ

غسلة كحد  25بعد  میكرومتر 3لمرور جزیئات ال یتعدى حجمھا 
، اختبار المواد الضارة بھدف الحمایة من مثبتات الصبغات، أدني

الھیئة العامة كحد أدني ( غسلة 25اختبار ثبات ابعاد القناع عند 
  ).2020للغذاء والدواء ،

ذات فاعلیة في كفاءة  ویجب أن تكون خامة اقنعة الوجھ القماشیة
 et )2013دراسة (مقاومة قطرات الرذاذ وتحقیق الحمایة ، ففي 

al   Daviesقدرة الخامات المنزلیة الشائعة في عمل  تم اختبار
عند اجد في الھباء الجوي ،تصفیة عالیة لتركیز الفیروسات المتو

كبدیل لألقنعة التجاریة في الحمایة من جائحة  استخدامھا
االنفلونزا، حیث تم قیاس عدد الكائنات الحیة الدقیقة المعزولة من 
سعال متطوعین أصحاء یرتدون اقنعة من خامات منزلیة ، وتمت 

ناع مقارنة الفاعلیة في حجب الرذاذ باستخدام القناع المنزلي أو الق
الجراحي أو عدم استخدام القناع ، وجاءت النتائج أن األقنعة  
القماشیة المنزلیة قللت بشكل ملحوظ من عدد الكائنات الحیة الدقیقة 
التي یطردھا المتطوعون ، وأن القناع الجراحي أكثر فعالیة ثالث 

  .مرات في منع انتقال العدوى من القناع المنزلي
أداء فاعلیة الترشیح  Rengasamy et al.  (2010)  كما اختبر

ألنواع مختلفة من أقنعة الوجھ القماشیة وخلص إلى أن أقنعة الوجھ 
القماشیة تحقق الحد األدنى من حمایة عدوى الجھاز التنفسي ولكن 
ھناك أنواع معینة من نسیج القماش لھا قیمة وقائیة أكثر من 

  . غیرھا
ة ( ي دراس د Aydin et al ).2020وف م التأك ن أداء  ت ً م ا معملی

اش 100 قماش( عشرة أقمشة مختلفة تر  100٪ قطن ، قم ٪ بولیس
الءة سریر)، قماش مخلوط ،   وشاح حریر ، تیشیرت ، منشفة ، م

الث  ، ومقارنة خواصھا مع خواص القناع الجراحي ن ث المكون م
ب  ي حج یح ف اءة الترش یم كف م تقی ث ت ة، حی ادة مرجعی ات كم طبق

ا لنف رذاذ وقابلیتھ ةاال اء  ذی اص الم ى امتص درتھا عل واء، وق الھ
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م  اع، وت ب القن ر جوان واء عب دفق الھ ن ت ل م ة، والتقلی والرطوب
د،  كل جی رذاذ بش التوصل الى أن معظم األقمشة المنزلیة تحجب ال

یج التریكو تخدام نس د اس ھ عن یرت(حتى كطبقة واحدة، كما ان ) تیش
ل  اءة األداء لتص زداد كف ین، ت ود طبقت ع وج ىم اع أد إل اء القن

  .الجراحي دون التأثیر على نفاذیة الھواء بشكل كبیر
ي ة وھ ق الحمای یح وتحقی ة الترش ى فاعلی ؤثر عل : وھناك عوامل ت

ھ  اع ومالئمت میم القن رذاذ، وتص ال ال افة انتق ة، مس ود الرطوب وج
للوجھ، وعدم السماح بمرور جزء كبیر من الھواء من خالل جانبي 

ةالقناع كي ال یعطي القناع  ا بالحمای ً عوًرا زائف  Chughtai et( ش
al ,2013(. فیة ي دراسة وص م  Azmana et al (2017) . وف ت

د  الیزیین عن رین الم اج والمعتم ھ الحج ي تواج اكل الت د المش تحدی
استخدام أقنعة الوجھ، والعوامل التي تؤثر على اختیاراتھم للتوصل 

اج  بة لوجھ الحج دة مناس ب  رینوالمعتمالى تصمیم أقنعة جدی حس
ات  الجنس والعمر ومالمح الوجھ اطر التھاب ن مخ ممكن أن تقلل م

  الجھاز التنفسي الحادة اثناء أدائھم لشعائر الحج والعمرة.
ن  یة م ھ القماش ة الوج ة ألقنع واص الحمای ة خ ن أھمی الرغم م وب
میم  د تص ة عن واص مھم اك خ ي، أال أن ھن از التنفس دوى الجھ ع

وجات  علمتفسر في ة، التي أقنعة الوجھ، وھي خواص الراح المنس
دیھا والظروف  ي یرت س الت ان والمالب بأنھا العالقة بین جسم اإلنس

  .)2005(حبیب،المحیطة بھا 
عدم زیادة طبقات النسیج لقناع الوجھ من  ویتحقق الشعور بالراحة 

مقاومة  بھدف رفع كفاءة الترشیح، مما یسبب صعوبة التنفس نتیجة
ادة  واء وزی ة الھ رارةنفاذی راكم الح ھ  ت ة الوج ي منطق  et al(ف

,2013 Davies( (Jone, 1991),  
تخدمة ى قابلیة كما تتوقف خاصیة الراحة عل ة المس األقمشة المنزلی

ة  ة، مقارن درجات متفاوت اء ب اص الم ة المتص ناعة األقنع ي ص ف
ذه  ل ھ ث تعم اء، حی اردة للم ة الط ة الجراحی یةباألقنع ع  الخاص م

بین الجسم وبین البیئة المحیطة تقال بخار الماء لى اننفاذیة الھواء ع
  .(Aydin et al,2020)شعور بالراحة بھ وبالتالي ال

ویعتبر ملمس االقمشة النسجیة من الخواص الھامة التي تؤثر على 
اك  ون ھن ً یك ا س ناعم راحة الجسم أثناء االستعمال، فاذا كان الملم

التھابات في الجلد راحة اثناء االستعمال كما یعمل على عدم حدوث 
  ).  2005نتیجة االحتكاك المستمر(قشقري،

ا ام بھ ة ق ي دراس ي   Song (2011)ف ورات ف ر التط اول آخ تن
یج  میم النس اقش دور تص ا ن یة كم الصناعة المتعلقة بالراحة الملبس
ي  ل الت ك بالعوام ة ذل ن الراحة وعالق ن م في توفیر أقصى ما یمك

وھذا ما أكدتھ محمد وغالب  ،تؤثر على خواص األلیاف واألقمشة 
ة ) 2014( ة والفیزیقی ائص المیكانیكی أثیر الخص ة ت د دراس عن

یولوجیة  ة الفس وفیر الراح ي ت و ف ة التریك قألقمش األداء  وتحقی
الوظیفي والجمالي، حیث جاءت النتائج ان التركیب البنائي ألقمشة 

  التریكو ھومن یحدد الراحة الملبسیة.   
اومن خالل تفشي جائحة  م ف COVID19 كورون وانین ت رض الق

ة والتنظیمات التي تنص على ضرورة  االلتزام باإلجراءات الوقائی
ل  اكن العم ي أم ة،ف ة المختلف اطات الحیاتی تخدام  والنش بح اس وأص

یة  ً، أاقنعة الوجھ الجراحیة او القماش ا ً الزامی را ذا م اءتل ة  ج أھمی
نع یة المص ق دراسة تقییم اداء اقنعة الوجھ القماش ي تحقی ً ف ا ة محلی

  الراحة والحمایة من التعرض لعدوى الجھاز التنفسي.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

ً مع الطلب المتنامي ع ایروس اقنعة الوجھلى تزامنا ي ف  نتیجة تفش
ا ر ،  COVID19 كورون عودیة األس ارة الس ت وزارة التج دع

نیع  دءغیرة للبالمنتجة والمتاجر اإللكترونیة والمنشآت الص ي تص ف
أعلنتھا وزارة  مواصفات، وذلك حسب اقنعة الوجھ القماشیة وبیعھا

عودیة  حة الس ذه  www.moh.gov.saالص ت ھ د طرح ، وق
یة  ة الوجھ القماش ن اقنع د م النشاطات التجاریة  في األسواق العدی

ث بشكل متفاوت في المعاییر والمواصف كلة البح اءت مش ذا ج ات ل
  في التساؤل التالي :

ھل تحقق اقنعة الوجھ القماشیة المنشرة في األسواق المحلیة 
خواص الراحة والحمایة عند استعمالھا للحد من التعرض لعدوى 

 الجھاز التنفسي.

   :Objectivesأھداف البحث 
ً في تحقیق  -1 تقییم أداء اقنعة الوجھ القماشیة المصنعة محلیا

 احة والحمایة من التعرض لعدوى الجھاز التنفسي الر
ً األكثر مالئمة مع  -2 معرفة اقنعة الوجھ القماشیة المصنعة محلیا

  ضمان تحقیق الراحة والحمایة.
  :Hypothesisفروض البحث 

فات -1 ي مواص تالف ف این واخ اك تب یة  ھن ھ القماش ة الوج أقنع
ي وق المحل عودي، أدى المنتشرة في الس ى الس ودع ال  دم وج

ب النسجي  دد  –تأثیر معنوي بین العوامل المستقلة (التركی ع
  .تحقیق خاصیة الراحة عند االستخدامالطبقات) و

فات -2 ي مواص تالف ف این واخ اك تب یة  ھن ھ القماش ة الوج أقنع
عودي ، أدى ى المنتشرة في السوق المحلي الس ود ع ال دم وج

ب النسجي  وع ن –تأثیر معنوي بین العوامل المستقلة (التركی
از  دوى الجھ الخامة) وتحقیق خاصیة الحمایة من التعرض لع

 التنفسي
د -3 ن تحدی ر  یمك ً األكث ا نعة محلی یة المص ھ القماش ة الوج اقنع

   مالئمة مع ضمان تحقیق الراحة والحمایة.
  : Significanceأھمیة البحث 

ى  تتضح أھمیة البحث في تفعیل دور البحث العلمي في التوصل ال
تخدمة  تقییم علمي ألداء ي والمس وق المحل ي الس األقمشة الشائعة ف

ة  دیم رؤی في صناعة اقنعة الوجھ القماشیة، كما تأتي األھمیة في تق
ة  ئمینللقاعلمیة  دى مطابق ة م في وزارة التجارة تساعد على معرف

 ً ا نعة محلی یة المص ھ القماش ة الوج ات اقنع ي منتج فات الت للمواص
 تحمي سالمة المستھلك 

  :Terminologyث مصطلحات البح
  Fabric face masksاقنعة الوجھ القماشیة 

ا  ادةً م تخدام، وع ائعة االس وجات ش ن المنس نوع م تج مص ي من ھ
والذقن عند  یكون من القطن او القطن المخلوط لیغطي االنف والفم

ن  ي م ي الجزء الخلف ألذن أو أربطة ف ارتدائھا، ومزودة بحلقات ل
ذ  .الرأس كان ھ ة الس تخدم عام ة ویس ات المنزلی ي البیئ ة ف ه األقنع

والمجتمعیة كإجراء وقائي محسوس ضد األمراض المعدیة وتلوث 
يالھواء بالجسیمات ة  ، وھ ة واقنع ة الجراحی ن األقنع ً م ة ل فعالی أق

N95 ، ي ـذا فھ تخدمھا األل ده لیس ى، مع یس المرض حاء ول ص
دا  لھا جی د غس رة بع ن م ر م تخدم أكث وتس

)Maclntyre&chughtai,2015(  
  Respiratory infection عدوى الجھاز التنفسي:

یب  ي تص راض الت ن األم ة م ف مجموع ام، یص طلح ع و مص ھ
وم،  الجھاز التنفسي وتشمل األنف، الجیوب األنفیة، الحنجرة، البلع

رى ة الكب عب الھوائی ن  .القصبة الھوائیة والش وذج األول م إن النم
ى  افة إل ة، باإلض ة البردی و النزل راض ھ ذه األم ق، ھ اب الحل التھ

ونزا ،التھاب الجیوب األنفیة والتھاب القصبات ن مرض األنفل . وم
رض ببات الم ي  مس از التنفس دوى الجھ بب ع ي تس یة الت الرئیس

ا  ات والبكتری ي الفیروس وي ھ العل
)http://l.academicdirect.org(.  

    Comfort properties خواص الراحة:
ا ا وجات بأنھ م المنس ان تفسر الراحة في عل م اإلنس ین جس ة ب لعالق

ى  ف عل ا، وتتوق ة بھ روف المحبط دیھا والظ ي یرت س الت والمالب
ة  ةالكثاف اء  النوعی ة، الكھرب اص، المرون ة االمتص وط، درج للخی

أثر الراحة  مقاومةاالستاتیكیة،  ا تت ة، كم نفاذ الماء، ونسبة الرطوب
بطھ  بس وض كل المل میم وش اش وتص البة القم مك وص وزن وس ب

  .)2005(حبیب،. على الجسم
   Protection Properties :خواص الحمایة

وجات: ب ً) الحمایة في علم المنس اجز تفسر الباحثة (اجرائیا ا الح أنھ
ة  ن البیئ ان م ي االنس س لتحم ائص المالب ض خص كلھ بع ذي تش ال

ة ،  وي، المحیط اء الج ة كالھب ل الكیمائی ن العوام ة م كالحمای
وق ا عة ف ة والعوامل الفیزیائیة كاألش ل البیولوجی لبنفسجیة والعوام

 الكثافة النوعیة للخیوطى وتتوقف علئنات الدقیقة، كالطفیلیات والكا
  التجھیز النھائي لسطح المنسوجات. ونوع الخامة و

http://www.moh.gov.sa
http://l.academicdirect.org(.
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  : procedureاجراءات البحث 
  :Methodologyمنھج البحث

ي  ة ف اتبع البحث المنھج التجریبي الذي یعتمد على استخدام التجرب
ي اجراء  ،لفروضإثبات ا اراتوتمثل ذلك ف ى  االختب ة عل المعملی

  بعض اقنعة الوجھ القماشیة محل الدراسة
  : Sample عینة البحث

ن األقمشة، 31عینة عشوائیة تتكون من ( ) قناع للوجھ مصنوعة م
ارة اإل ع التج ن مواق ا م م جمعھ ابات ت ن حس ة وم ع  لكترونی مواق

واق لألسر المنتجة ومن  التواصل االجتماعى ي األس مراكز البیع ف
ائف،  دة والط ة وج ة المكرم ة مك المحلیة السعودیة وبالتحدید منطق

ي اع الوجھ الطب دة لقن و  ،وعینة واح ى النح فاتھا عل اءت مواص ج
  التالي: ـ

  التركیب النسجي  عدد العینات  نوع قناع الوجھ
اقنعة الوجھ المصنوعة 

  من القماش المنسوج
  ومبرد 1/1سادة   23

لوجھ المصنوعة اقنعة ا
  من قماش التریكو

سنجل  –بیكیھ   8
  جرسیھ

قناع الوجھ الطبي 
المصنوع من القماش 

  الغیر منسوج

  شعیرات  1

  
  : Experimntal tests االختبارات المعملیة

مختبر الشركة السعودیة تم اجراء االختبارات المعملیة في 
   للفحص واالختبار 

االختبار حسب اختبار وزن المتر المربع: تم اجراء  -
جھاز باستخدام    ASTM D 3776المواصفة رقم

OHAUS PX224 
تم اجراء االختبار حسب المواصفة  :اختبار نفاذیة الھواء -

 FX3300جھاز باستخدام   ASTM D 737رقم
للطبقة الخارجیة لقماش الكمامة  لاختبار مقاومة االبتال -

باستخدام  AATCC 22باستخدام المواصفة رقم 
 Spray Testerجھاز

اختبار زمن االمتصاص للطبقة الداخلیة لقماش الكمامة  -
باستخدام  AATCC79باستخدام المواصفة رقم 

 TF167جھاز
تعین نسبة الفورمالدھاید باستخدام المواصفة السعودیة  -

SASO ISO 14184-1,2  باستخدام
   +Spectrophotometer T80جھاز

  :Resultsنتائج البحث 

  بارات المعملیة لخواص الراحة والحمایة لعینات البحثئج االخت) نتا1جدول (
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  التحلیل اإلحصائي للنتائج
ا  ائج بیانی تم تقییم األداء بناًء على التحلیل اإلحصائي، وعرض النت

  لخواص الراحة وخواص الحمایة
  اوالً: تحلیل التباین ومعامل االختالف

ا رق اإلحص ي الط تالف وھ ل االخ این ومعام تخدام التب م اس ئیة ت
ث أن  ائج، حی ین النت تالف ب یم االخ بة لتقی این والمناس ل التب معام

م  االختالف ذا ت ائج، ول من المقاییس المھمة جدا لقیاس التشتت للنت
  استخدمھما لتقییم النتائج احصائیا.

  ) التباین ومعامل االختالف بین النتائج المقاسة كمیا ألقنعة الوجھ القماشیة2جدول (
  اص الحمایةخو  خواص الراحة  

  نفاذیة  الوزن  الخاصیة
  الھواء

  معامل
  النعومة

نسبة 
  الفورمالدھاید

  مقاومة
  البلل

زمن 
  االمتصاص

 -- 312.5 48.83 0.55 2193.52 13.86  التباین
 136.37 565.69 31.44 22.29 95.33 34.46  معامل االختالف

  
  التباین بین النتائج

ی تت ب اییس التش د مق دار تباین النتائج ھو أح یس مق و یق یم وھ ن الق
ة  ت قیم بعض وإذا كان ھا ال ن بعض ط وع ن المتوس یم ع تت الق تش
ن  ھا، وع ن بعض دة ع یم متباع ي أن الق ذا یعن إن ھ رة ف این كبی التب
یم  المتوسط، أما إذا كانت قیمة التباین صغیرة فإن ذلك یعني أن الق

  متقاربة من بعضھا، ومن المتوسط.
ل وكما ھو موضح في الجدول، یالح ظ أن قیم التباین كبیرة جدا لك

د  خاصیة على حدة مثل بة الفورمالدھای واء ونس ة الھ وزن ونفاذی ال
ل ة البل ل  ومقاوم دا داخ ر ج اوت كبی ود تف ى وج دل عل ذا ی وھ

وق  ي الس ودة ف یة الموج ھ القماش ة الوج دة ألقنع یة الواح الخاص
  المحلي.

  معامل االختالف بین النتائج
د م و أح تالف ھ ل االخ تخدامھ معام م اس بي وت تت النس اییس التش ق

ة  وزن ونفاذی واص ال ین خ انس ب بي أو التج تت النس ة التش لمقارن

ل  ح أن معام الھواء ونسبة الفورمالدھاید ومقاومة البلل، حیث اتض
د ً لكل خاصیة على ح تت  ى،االختالف كبیر جدا إن التش الي ف وبالت

یة أن قیم ك كبیـر أیضا، كما ىالنسبي لكل خاصیة على حد ل خاص
  غیر متجانسة.

  ثانیاً: تقییم خواص الراحة 
واء  ة الھ وزن ونفاذی ل ال ة مث ھا الفیزیائی ة بخصائص رتبط الراح ت
از  ة الجھ ى وظیف واص عل ذه الخ ؤثر ھ ا ت س وأحیان ونعومة الملم
التنفسي بسبب اختالفات الخصائص الفیزیائیة، وإذا كان التباین في 

ة لل ة القابل ائص الفیزیائی ذه الخص اف ھ ب اكتش ً، فیج را اس كبی قی
ي،  وق المحل ي الس رة ف ة الوجھ المنتش ین أقنع ة ب ات الراح اختالف
ة  تخدم بالراح عور المس ى ش حیح ال ار الص ؤدي االختی ث ی حی
ة  ات المحمول رض للملوث ل التع تخدام وتقلی ادة االس الي زی وبالت

  بالھواء.
  الوزن: ـ
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اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي مع قناع الوجھ الطبي المصنوع من ) من 32) یوضح قیم الوزن بالجرام لعدد (1شكل (

  القماش الغیر منسوج.
) اختالف أوزان اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة 1یالحظ من شكل (

یحھ  م توض ا ت ي، وكم اع الوجھ الطب في السوق المحلي مقارنة بقن
ین وزن اقنع دا ب الي ج این ع ان التب ائیا ف یة إحص ھ القماش ة الوج

د  ا یوج ي، كم المنتشرة في السوق المحلي مقارنة بقناع الوجھ الطب
اختالف وتباین كبیر جدا بین أوزان اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة 

  في السوق المحلي.
ي  رة ف یة المنتش ھ القماش ة الوج ین وزن اقنع اوت ب رواح التف ویت

ا ب ي م اع الوجھ الطب ة بقن ي مقارن ي السوق المحل عف) ف ین (الض
ً 9الوزن إلى ( وبالتالي ، ) أضعاف الوزن، وھذه األوزان عالیة جدا

وزن ال  ادة ال ث أن زی فان زیادة الوزن تؤثر سلبا على الراحة، حی

ون وزن  ب أن یك ي، ویج اع القماش داء القن ى ارت اعد عل ة تس اقنع
اع الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي  ع وزن قن متقارب م

  الطبي حتى ال تؤثر على الراحة.الوجھ 
  نفاذیة الھواء:

نتیمتر  واء بالس م الھ ا حج اش بأنھ ي القم واء ف ة الھ رف نفاذی تع
الل ( دة خ ة واح ي ثانی ر ف ذي یم ب ال ن 100المكع ع م م مرب ) س

  ) سم ماء.10القماش بفارق ضغط یبلغ (
ة الوجھ  ونفاذیة الھواء مھمة ألنھا تؤثر على خواص الراحة ألقنع

واء القماش ماح للھ اش للس ة للقم درة الفیزیائی رف بالق ي تع یة، وھ
ل  ن أن تنق اش، ویمك طحي القم ین س ین ب غط مع ت ض دفق تح بالت
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جزیئات بخار الماء إلى الطبقة العلیا، وباختالف التراكیب النسجیة 
جي  ب النس واء والتركی ة الھ ث أن نفاذی واء، حی ة الھ ف نفاذی تختل

ب مرتبطان بعضھما البعض، وھذا یعن واء والتركی ة الھ ي أن نفاذی
  النسجي یؤثران على التنفس مع استخدام اقنعة الوجھ.
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رقم كمامة الىوجھ

  
) من اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي مع قناع الوجھ الطبي المصنوع من 32) یوضح قیم نفاذیة الھواء لعدد (2شكل (

  القماش الغیر منسوج
ة ) االختالف الكبیر جد2یالحظ من شكل ( ً بین نفاذیة الھواء ألقنع ا

ھ  اع الوج الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي مقارنة مع قن
ً بین نفاذیة ، الطبي وكما تم توضیحھ إحصائیا فان التباین عالي جدا

ى   ھ إل تالف  2193.52الھواء حیث تصل قیمت ل االخ ، وأن معام
ً وتصل قیمتھ إلى    . 95.33بین النتائج عالي جدا

دد (ویال واء لع ة الھ یم نفاذی ظ أن ق ھ 11ح ة الوج ن اقنع وع م ) ن
الي  ي وبالت اع الوجھ الطب واء لقن ة الھ ة نفاذی ن قیم ل م یة أق القماش
اء  نفس أثن ي الت یق ف بب ض ة وتس ر مریح ون غی وف تك ا س فإنھ

دد ( واء لع ة الھ وع 20االستخدام، كما یالحظ أیضا أن قیم نفاذی ) ن
اع الوجھ من اقنعة الوجھ القماشیة أعلى  واء لقن ة الھ من قیمة نفاذی

ي  از التنفس ى الجھ دوى ال ل الع وف تنق ا س الي فإنھ ي وبالت الطب
  وبالتالي لن توفر الحمایة.

ین  ھ القماشیة وب ة الوج واء ألقنع ة الھ ین نفاذی اط ب معامل االرتب
  الوزن

واء  باستخدام التحلیل اإلحصائي فان معامل االرتباط بین نفاذیة الھ
دل  0.3وبین الوزن =  ھ القماشیةألقنعة الوج غیرة ت ة ص ي قیم وھ

بب أن  وزن بس ین ال واء وب على أن االرتباط ضعیف بین نفاذیة الھ
ب  ا التركی وزن وأھمھ ر ال رى غی ل أخ أثر بعوام واء تت ة الھ نفاذی
و ذات  یج التریك ن نس نوعة م النسجي، حیث أن اقنعة الوجھ المص

  ي.نفاذیة عالیة على الرغم من أن وزنھا عال
اش  ام القم وع مس ي بن اع الوجھ القماش واء لقن ة الھ كما تتأثر نفاذی
ام  یا كالمس تظم ھندس ع المن ا ذات المقط واع منھ دة أن ي ع وھ
ي  كل المقطع ام ذات الش ة أو المس ام المخروطی طوانیة والمس األس

  الغیر منتظم ھندسیا حسب الشكل التالي: ـ

  
) األنواع المختلفة لمسام قماش قناع الوجھ، منھا المسام ذات المقطع المنتظم ھندسیا (أسطواني أو مخرطي) أ والمسام ذات المقطع 3شكل (

  الغیر منتظم ھندسیا
  تأثیر التركیب النسجي على خاصیة نفاذیة الھواء للكمامة 

ألقنعة  لمعرفة تأثیر العوامل المستقلة على خاصیة نفاذیة الھواء
) و كانت ANOVAالوجھ القماشیة، تم عمل اختبار التباین (

  النتائج كالتالي:ـ
  ) التحلیل اإلحصائي لتأثیر التركیب النسجي (عامل مستقل) على خاصیة نفاذیة الھواء ألقنعة الوجھ القماشیة (عامل متغیر).3جدول (

ANOVA 
Analysis of Variance of Fabric Structure 

D. of F Sums of Squares Mean Squares F P-Level 
Regression 1.00 3843.22 3843.22 1.80 0.19 
Residual 30.00 64155.96 2138.53   

Total 31.00 67999.18    
  

دول ( ب 3ج تقل التركی ر المس دد للمتغی دار المتع ح اإلنح ) یوض
باین، ، وكما نالحظ من جدول تحلیل التأقنعة الوجھالنسجي لقماش 

ة اإل  )Level=0.19-P (ال یوجد تأثیر معنوي ن الناحی ائیة م حص
  .أقنعة الوجھعلى خاصیة نفاذیة الھواء لقماش 

، بینما االنحدار الباقي =  67999.18حیث أن االنحدار الكلى = 

، كما أن معنویة االنحدار لیست ذات داللة إحصائیة  64155.96
و التي تؤكد  P-LEVEL) كما ھو واضح من قیمة 0.19قدرھا (

أن التركیب النسجي لیس لھ تأثیر معنوي على خاصیة نفاذیة 
  الھواء، ویرجع ذلك الى اختالف عدد طبقات أقنعة الوجھ القماشیة.

  تأثیر عدد طبقات الكمامة على خاصیة نفاذیة الھواء للكمامة 
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لمعرفة تأثیر العوامل المستقلة على خاصیة نفاذیة الھواء ألقنعة 
) وكانت ANOVAھ القماشیة، تم عمل اختبار التباین (الوج

  النتائج كالتالي: ـ

  ) التحلیل اإلحصائي لتأثیر عدد طبقات أقنعة الوجھ القماشیة (عامل مستقل) على خاصیة نفاذیة الھواء      (عامل متغیر).4جدول (

ANOVA 
Analysis of Variance of Number of Layers 

D. of F Sums of Squares Mean Squares F P-Level 
Regression 1.00 2290.91 2290.91 1.05 0.31 
Residual 30.00 65708.27 2190.28   

Total 31.00 67999.18    
  

ات 4جدول ( دد طبق تقل ع ر المس دد للمتغی ) یوضح االنحدار المتع
د  این، ال یوج قماش اقنعة الوجھ، وكما نالحظ من جدول تحلیل التب

أثیر وي ت ى  )Level=0.31-P (معن ائیة عل ة االحص ن الناحی م
  خاصیة نفاذیة الھواء لقماش اقنعة الوجھ.

ى = دار الكل اقي =  67999.18حیث أن االنح دار الب ا االنح ، بینم
ائیة  65708.27 ة إحص ت ذات دالل ، كما أن معنویة االنحدار لیس

د  P-LEVEL) كما ھو واضح من قیمة 0.31قدرھا ( ي تؤك و الت
واء،  أن ة الھ ى نفاذی وي عل عدد طبقات الكمامة لیس لھا تأثیر معن

ي  تخدم ف اش المس ع للقم ویرجع ذلك الى اختالف وزن المتر المرب
  تصنیع اقنعة الوجھ القماشیة

  النعومة: ـ
ي  ي تغط ي والت اع الوجھ القماش یجب أن تكون الطبقة الداخلیة لقن

ن الق ون م ات األنف والفم ناعمة الملمس ویجب أن تك ن، فالخام ط
رة  ھ لفت اع الوج داء قن تمرار ارت ع اس ة م ر راح ون أكث ة تك الناعم

  زمنیة طویلة.
ل 5تم تقییم النعومة وصفیا بحیث تكون القیمة ( ة لمعام ى قیم ) أعل

ة 1والقیمة (، للنعومة ) أقل قیمة لمعامل للنعومة لجمیع عینات اقنع
ا ن القم ي م وق المحل ي الس ودة ف اع الوجھ القماشیة الموج ش والقن

  الطبي أیضا.
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) من اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي مع قناع الوجھ الطبي المصنوع من 32) یوضح قیم معامل النعومة لعدد (4شكل (

القماش الغیر منسوج
ل  ائج معام ین نت تالف ب وكما تم توضیحھ إحصائیا فإن معامل االخ

  .22.29النعومة عالي جدا وتصل قیمتھ إلى 
ین 4یالحظ من شكل ( ) أن معامل النعومة لجمیع العینات یتراوح ب

كل أن (5) كحد أدنى وبین (2( ح الش ) 18) كحد أقصى، كما یوض
ل ( ة أق ل النعوم ا معام یة لھ ة الوجھ القماش ذه 4عینة من اقنع ) وھ

ع  اك م بب احتك ة، وتس ى الراح لبا عل ؤثر س ة وت ر مقبول یم غی الق
یم س  الجلد، كما أن الق ز بملم ي تتمی ة والت ل النعوم ة لمعام المقبول

ع ( نوعة 14ونعومة عالیة تحققت م ة الوجھ المص ن اقنع ة م ) عین
  من القماش بما في ذلك القناع الطبي.

تأثیر التركیب النسجي على خاصیة نعومة قماش طبقة اقنعة 
  الوجھ الداخلیة 

قة لمعرفة تأثیر العوامل المستقلة على خاصیة نعومة قماش طب
) و كانت ANOVAاقنعة الوجھ الداخلیة، تم عمل اختبار التباین (

  النتائج كالتالي:ـ
نعومة قماش طبقة اقنعة الوجھ ) التحلیل اإلحصائي لتأثیر التركیب النسجي ألقنعة الوجھ القماشیة (عامل مستقل) على خاصیة 6جدول (

  (عامل متغیر). الداخلیة

ANOVA 
Analysis of Variance of Fabric Structure 

D. of F Sums of Squares Mean Squares F P-Level 
Regression 1.00 0.66 0.66 1.20 0.28 
Residual 30.00 16.56 0.55   

Total 31.00 17.22    
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دول ( ب 6ج تقل التركی ر المس دد للمتغی دار المتع ح االنح ) یوض
من جدول تحلیل الداخلیة، وكما نالحظ اقنعة الوجھ النسجي لقماش 

وي أثیر معن د ت این، ال یوج ة  )Level=0.28-P (التب ن الناحی م
  خاصیة نعومة قماش طبقة الكمامة الداخلیة.االحصائیة على 

ویرجع عدم وجود تأثیر معنوي للتركیب النسحي على خاصیة 
الداخلیة بسبب وجود عوامل أخرى اقنعة الوجھ نعومة قماش طبقة 

لومة مثل اختالف نمر الخیوط تؤثر على النعومة غیر مع
المستخدمة واختالف كثافات خیوط السداء واللحمة، حیث أن معظم 

  العینات تم إنتاجھا من قماش غیر منتظم
وھذا یؤكد الفرض األول الذي ینص " ھناك تباین واختالف في 
أداء اقنعة الوجھ القماشیة المنشرة في السوق المحلي یؤدي الي 

بین التركیب النسجي وعدد الطبقات أثیر معنوي عدم جود ت
  "  وتحقیق خواص الراحة عن استعمال األقنعة القماشیة 

  ثالثاً: تقییم خواص الحمایة
ة  ة لمقاوم ائص الفیزیائی الل الخص ن خ ة م تم تقییم خواص الحمای
اق  ع التص ي تمن ي والت اع الوجھ القماش ة لقن ة الخارجی البلل للطبق

اع، وام ة بالقن وائل الخارجی ة الس ة الداخلی وائل للطبق اص الس تص
ي  ا ال ع انتقالھ ف وتمن م واألن ن الف وائل م تص الس ي تم للقناع والت
بغات  ي الص ا ف موح بھ د المس البیئة الخارجیة، ونسبة الفورمالدھای
دود  ي ح ون ف ب أن تك ي یج اع والت اش القن ي قم تخدمة ف المس
از  ة الجھ ى حمای ؤثر عل واص ت ذه الخ ع ھ ھ، وجمی موح ب المس

  سي من انتقال العدوى.التنف
  مقاومة البلل للطبقة الخارجیة لقماش الكمامة

ون  ھ أن تك ة الوج ة ألقنع ة الخارجی اش الطبق واص قم م خ ن أھ م
ن  و م ي الج ة ف مقاومة للبلل بحیث تمنع السوائل المحیطة أو العالق

م ، االلتصاق بھا ذلك ت ي، ول از التنفس ى الجھ دوى ال وتمنع نقل الع
تخدام  اقنعة الوجھ لل للطبقة الخارجیة لقماشاختبار مقاومة الب باس

  لجمیع العینات. AATCC 22المواصفة 
دول ( الل ج ات 1من خ ع العین ح أن جمی ارات اتض ائج االختب ) لنت

ددھا ( وق وع ن اقمشة 31الموجودة في الس نوعة م ة والمص ) عین

اق  ى التص اعد عل وف تس الي س غیر مقاومة للبلل والسوائل، وبالت
لطبقة الخارجیة ألقنعة الوجھ وتعمل على تجمیع العدوى السوائل با

  ونقلھا الى الجھاز التنفسي.
ارات ، ویستثنى من ذلك قناع الوجھ الطبي فقط ت االختب والتي أثبت

فر)  ل (ص ة البل ات لمقاوم مقاومتھ للبلل، حیث أن تقییم جمیع العین
اوي ( ل تس ة للبل ة الطبی ا أن معا100بینما مقاومة الكمام ل )، كم م

وھي  565.69بین نتائج مقاومة القماش للبلل وصل إلى االختالف 
  قیمة عالیة جدا.

  امتصاص السوائل للطبقة الداخلیة لقماش الكمامة
ھ  ة الوج ة ألقنع ة الداخلی اش الطبق دا لقم ة ج ائص الھام ن الخص م
القماشیة أن تكون محبة المتصاص السوائل، بحیث تمتص السوائل 

ن رج م ن أن تخ ي یمك ة  الت ى البیئ ا ال ع مرورھ م وتمن ف والف األن
اب  ان المص ن اإلنس دوى م ل الع ع نق الي تمن ة وبالت ى إلالخارجی

ة  وائل للطبق اص الس ار امتص م اختب ذلك ت حیح، ول ان الص اإلنس
تخدام  ل باس ى األق ین عل ن طبقت ة م اع المكون اش القن ة لقم الداخلی

 لجمیع العینات.   79AATCCالمواصفة 
ختبار بوضع عینة القماش داخل إطار محكم، ویتم وقد تم اجراء اال

) سم، 2.5) ملي من ارتفاع (0.1اسقاط قطرة السوائل التي تعادل (
اعة  تخدام س وائل باس اش للس اص القم ن امتص اب زم تم حس م ی ث

  اإلیقاف.
ائج 2یبین جدول ( ین نت تالف ب ) للتحلیل اإلحصائي أن معامل االخ

الداخلیة لقناع الوجھ وصل زمن امتصاص السوائل لطبقة القماش 
ر  136.37الى  اوت الكبی ح التف و یوض دا، وھ ة ج ة عالی وھي قیم

  بین زمن االمتصاص للعینات.
تأثیر نوع الخامات على خاصیة امتصاص السوائل بواسطة 

  الداخلیة. اقنعة الوجھقماش طبقة 
اقنعة لمعرفة تأثیر العوامل المستقلة على خاصیة امتصاص طبقة 

) ANOVAخلیة للسوائل، تم عمل اختبار التباین (الدا الوجھ
  وكانت النتائج كالتالي: ـ

  ) التحلیل اإلحصائي لتأثیر نوع الخامات (عامل مستقل) على خاصیة امتصاص قماش الكمامة الداخلیة للسوائل (عامل متغیر).7جدول (

ANOVA 
Analysis of Variance of Raw Materials 

D. of F Sums of Squares Mean Squares F P-Level 
Regression 1.00 31030.25 31030.25 5.19 0.03 
Residual 29.00 173366.53 5978.16   

Total 30.00 204396.77    
  

ات 7جدول ( وع خام تقل ن ر المس دد للمتغی ) یوضح االنحدار المتع
این، اقنعة الوجھ طبقة  ل التب دول تحلی ن ج الداخلیة، وكما نالحظ م

ويیو أثیر معن د ت ائیة  )Level= 0.03-P (ج ة االحص ن الناحی م
  على خاصیة امتصاص القماش للسوائل ألقنعة الوجھ القماشیة.

، بینما االنحدار الباقي = 204396.77حیث أن االنحدار الكلى = 
، كما أن معنویة االنحدار ذات داللة إحصائیة قدرھا 173366.53

-Pھو واضح من قیمة % كما  97) بدرجة ثقة تعادل 0.03(
LEVEL  والتي تؤكد أن نوع الخامات لھا تأثیر معنوي على زمن

  امتصاص السوائل.
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رقم العینة

 
) من اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي مع 32) یوضح زمن امتصاص السوائل لطبقة القماش الداخلیة للكمامة لعدد (5شكل (

  ر منسوجقناع الوجھ الطبي المصنوع من القماش الغی
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م ( كل رق ح الش رة 5یوض تص قط ا تم ات تقریب ف العین ) أن نص
اقي  ا ب بیا، بینم ة نس ي مقبول ة وھ ن دقیق ل م ن أق ي زم وائل ف الس
ر  ائق وتعتب العینات تمتص السوائل في زمن قد یصل الى خمس دق
اءة  ت كف ا قل وائل كلم اص الس ن امتص ا زاد زم ة، فكلم ر مقبول غی

ن الق نوعة م وائل اقنعة الوجھ المص ل الس اش، وزادت فرص نق م
ى  اب ال ان المص ن اإلنس دوى م ر الع الي تنتش ارج وبالت ى الخ ال

  اإلنسان الصحیح.
تأثیر التركیب النسجي على خاصیة امتصاص السوائل بواسطة 

  قماش طبقة اقنعة الوجھ الداخلیة.
وائل  اص الس یة امتص ى خاص تقلة عل ل المس أثیر العوام ة ت لمعرف

این بواسطة قماش طبقة ا ار التب الل اختب قنعة الوجھ الداخلیة من خ
)ANOVAو كانت النتائج كالتالي:ـ (  

) التحلیل اإلحصائي لتأثیر التركیب النسجي (عامل مستقل) على خاصیة امتصاص قماش الكمامة الداخلیة للسوائل 8جدول (
  (عامل متغیر)

ANOVA 
Analysis of Variance of Fabric Structure 

D. of F Sums of Squares Mean Squares F P-Level 
Regression 1.00 330.47 330.47 0.03 0.85 
Residual 29.00 286549.03 9551.63   

Total 30.00 286879.50    
  

دول ( ب 8ج تقل التركی ر المس دد للمتغی دار المتع ح االنح ) یوض
أثیر  د ت این، ال یوج ل التب دول تحلی ن ج ظ م ا یالح جي، وكم النس

ويم یة  )Level=0.83-P (عن ى خاص ائیة عل ة االحص ن الناحی م
  امتصاص القماش للسوائل ألقمشة اقنعة الوجھ.

، بینما االنحدار الباقي = 286879.50حیث أن االنحدار الكلى = 
والتي تؤكد  P-LEVEL، وكما ھو واضح من قیمة 286549.03

  ئل.أن التركیب النسجي ال یؤثر معنویا على زمن امتصاص السوا
وھذا یؤكد الفرض الثاني الذي ینص " ھناك تباین واختالف في 
مواصفات اقنعة الوجھ القماشیة المنشرة في السوق المحلي یؤدي 

أثیر معنوي بین التركیب النسجي وتحقیق خواص الي عدم جود ت
الحمایة من انتشار امراض الجھاز التنفسي عن استعمال األقنعة 

أثیر معنوي لنوع الخامة في تحقیق د ت" بینما اتضح وجوالقماشیة 
    خاصیة الحمایة. 

  نسبة الفورمالدھاید في القماش المصنوع منھ الكمامة 
ن إذا  بغة ولك ت الص یستخدم الفورمالدھید في صباغة القماش لتثبی
بب  د تس ا ق موح فإنھ دود المس ن الح د ع بة الفورمالدھای زادت نس

ون  د تك الي فق ان، وبالت د اإلنس اكل لجل رة مش ب خطی ادة النس زی
ي،  از التنفس ى الجھ خاصة مع اقنعة الوجھ التي یمر منھا الھواء ال
فة  دده المواص ا تح وبالتالي فیجب أن تكون نسب الفورمالدھاید كم

ة وال  SASO ISO 14184-1,2السعودیة  ن أو مقبول أقل ما یمك
تخدمة 75تزید عن ( یة المس ) جزء في الملیون ألقنعة الوجھ القماش

ب أن للكب ال فیج تخدمة لألطف ھ المس ة الوج بة ألقنع ا بالنس ار، أم
ن ( ل م ة 20تكون النسبة أق إن اقنع الي ف ون، وبالت ي الملی ) جزء ف

اوزت  ال إذا تج الوجھ القماشیة التي تناسب الكبار لن تناسب األطف
  نسبة الفورمالدھاید المسموح بھا لألطفال طبقا للسن.
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) من اقنعة الوجھ القماشیة المنتشرة في السوق المحلي مع قناع الوجھ الطبي المصنوع من 32ید لعدد () یوضح نسب الفورمالدھا6شكل (

  القماش الغیر منسوج
دول ( ب 2یبین التحلیل اإلحصائي في ج ائج نس ین نت این ب ) أن التب

د ( ى 48.83الفورمالدھای ل ال تالف وص ل اإلخ ا معام ) بینم
  فاوت الكبیر بین النتائج.) وھي قیمة عالیة، ویوضح الت31.44(

  اقنعة الوجھ القماشیة التي تناسب الكبار والبالغین
م ( كل رق ح الش ات 6یوض ع العین د لجمی ب الفورمالدھای ) أن نس

بة ( دى نس ا ال تتع ث أنھ ار حی الغین والكب ي 75تناسب الب ) جزء ف
ى  ة ال الملیون حسب المواصفة السعودیة، حیث وصلت أقصى قیم

  یون.) جزء في المل44(
  اقنعة الوجھ القماشیة التي تناسب األطفال

ا  تخدم أیض اش تس ن القم نوعة م ھ المص ة الوج را ألن اقنع نظ
تھا  د مالمس ورة عن د خط ب الفومالدھای لألطفال فقد تمثل زیادة نس
دد  ائج أن ع ث أوضحت النت ة، حی لجلد األطفال عند ارتداء الكمام

اش15( ن القم نوعة م ھ المص ة الوج ن اقنع وع م ب  ) ن ال تناس
بة  ال، ألن نس د األطف ة جل د مالمس ورة عن كل خط ال وتش األطف
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ن ( د ع د تزی الف 20الفورمالدھای ذا مخ ون، وھ ي الملی زء ف ) ج
  للمواصفة.

ة  ة بالكمام ي مقارن وق المحل ي الس ودة ف ات الموج ترتیب الكمام
  الطبیة

وزن مل ال واص الراحة وتش یم خ م تقی ة ، من خالل النتائج، ت نفاذی
واء و بة الھ مل نس ة وتش واص الحمای ة، وخ ل النعوم معام

ھ  ة الوج ة ألقنع ة الخارجی ل للطبق ة البل د ومقاوم الفورمالدھای

  واالمتصاص للطبقة الداخلیة للقماش.
كال  م االش تخدام رس ابقة باس واص الس یم الخ ع ق اب جمی وتم احتس

) ، مع استبعاد خاصیة مقاومة البلل للطبقة 1الراداریة ( ملحق رقم
ة وذلك لعدم اجتیاز جمیع اقنعة الوجھ الموجودة في السوق الخارجی

لھذا االختبار، وكان ترتیب عینات الكمامة موضحة في جدول رقم 
م (9( كل رق ي الش حة ف ات وموض ر عین ل عش ع 7) ألفض ) لجمی

  اقنعة الوجھ القماشیة على النحو التالي:ـ
  ع الوجھ الطبي) یوضح أفضل عشر اقنعة قماشیة محلیة مقارنة بقنا9جدول (

  التركیب النسجي  نوع الخامة  رقم الكمامة  الترتیب
  قماش غیر منسوج  بولي بروبلین الطبیة  1
  1/1سادة   %100قطن 25  2
  1/1سادة  %100قطن 15  3
  1/1سادة  %100قطن 12  4
  1/1سادة  %100قطن 2  5
  1/1سادة  %100قطن 3  6
  تریكو سینجل جیرسیھ %100قطن 14  7
  1/1سادة  %100قطن 10  8
  1/1سادة  %100قطن 29  9

  2/1مبرد   بولى استر/قطن 7  10
  2/1مبرد   بولى استر/قطن 18  11
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رادار ترتیب العینات حسب نسبة مساحة ال

  
  ) مقارنة بالقناع الطبي31) ترتیب اقنعة الوجھ القماشیة وعددھا (7شكل (

تحدید اقنعة الوجھ القماشیة  ) أمكن7) وشكل (9دول(من ج
ً األكثر مالئمة مع ضمان ت  حقیق الراحة والحمایةالمصنعة محلیا

% وتركیب نسجي 100) عینات من خامة القطن 8حیث حققت (
أفضل خواص الراحة والحمایة، تلیھم عینة واحدة من  1\1سادة 

% وتركیب نسجي محبوك، تلیھم (عینتین) من 100خامة القطن 
وھذا ، 1\2قطن) وتركیب نسجي مبرد\خامة مخلوطة (بولي استر

ینص " یمكن تحدید اقنعة الوجھ القماشیة  یؤكد الفرض الثالث الذي
ً األكثر مالئمة مع ضمان تحقیق الراحة والحمایة.   المصنعة محلیا

 :Conclusionالخالصة 
اش والمنتشرة  . 1 ن القم نوعة م جمیع عینات اقنعة الوجھ المص

في السوق المحلي مصنوعة من خامات ال تتوفر فیھا خواص 
وائیا د نوعة عش ة، ومص ة والحمای ط الراح اة ألبس ون مراع

 المواصفات.
  جمیع اقنعة الوجھ المصنوعة من القماش مجھولة المصدر. . 2
ة  . 3 واص الراح ائج خ ین نت ً ب دا ر ج این كبی اوت وتب د تف یوج

  والحمایة لجمیع عینات القماش.
ً وقد  . 4 وزن بعض اقنعة الوجھ المصنوعة من القماش عالي جدا

تأثیر  ) أضعاف وزن قناع الوجھ الطبي وھذا لھ9وصل الى (
  سلبي على الراحة عند االستخدام. 

ى الراحة  . 5 لبا عل ؤثر س واء ی ة الھ یم نفاذی ي ق اد ف التفاوت الح
 وعلى الحمایة معا.

وي  . 6 أثیر معن ھ ت یس ل ة الوجھ ل اش اقنع جي لقم ب النس التركی
على خاصیة نفاذیة الھواء بسبب تصنیع اقنعة الوجھ القماشیة 

 من أكثر من طبقة.
ة ال . 7 ات اقنع ة عدد طبق ى نفاذی وي عل أثیر معن ا ت یس لھ وجھ ل

 الھواء بسبب اختالف وزن المتر المربع لقماش اقنعة الوجھ.
 خشونة بعض اقنعة الوجھ ا یسبب احتكاك للجلد. . 8
ة  . 9 ر مقاوم یة غی ھ القماش ة الوج ع اقنع ة لجمی ة الخارجی الطبق

ذا  وائل، وھ ة للس ر ممتص ة غی ة الداخلی ا أن الطبق ل، كم للبل
ان یساعد على انتشا ر العدوي من اإلنسان المصاب الى اإلنس
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 الصحیح.
د  . 10 ي ق وق المحل ي الس بعض اقنعة الوجھ القماشیة والمنتشرة ف

ن  ى م د أعل ب الفورمالدھای بب أن نس ال بس ب األطف ال تناس
 المسموح بھ للقماش المالمس لجلد األطفال. 

دائھا  . 11 ل ارت اش قب ن القم نوعة م یجب غسل اقنعة الوجھ المص
 تقلیل خطورة الفورمالدھاید والصبغاتألول مرة، ل

 :  Recommendationsالتوصیات 
راء المزید من الدراسات التي تھدف الى تحدید مواصفة اج -1

تلزم المصنعین والمشاریع قیاسیة ألقنعة الوجھ القماشیة 
الصغیرة واالسر المنتجة التقید واالسترشاد بھا ووضع 

 ملصق لإلشارة الیھا.
التي تھدف الى تحدید العمر  دراساتراء المزید من الاج -2

 االستھالكي ألقنعة الوجھ القماشیة
التي تھدف الى تقدیم تصمیمات  راء المزید من الدراساتاج -3

  ألقنعة الوجھ القماشیة ترفع من معدل الراحة والحمایة  
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