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الطبيعية والميكانيكية للخيوط المنتجة ، ووجود إختالف بين استخدام األنواع والطرق المستخدمة فى عملية 

تباين على خواص الخيوط وأجريت ھذه الدراسة والتي توضح البوش لخيوط السداء المنتجة و تحديد نسبة ال

تأثير الطرق المختلفة لعملية البوش لخيوط  السداء المستخدمة على خواص الخيوط  المنتجة وذلك لدراسة 

خصائص إنتاج الخيوط القطنية األفضل.والتى تعكس أدائها على األداء الوظيفي لألقمشة المنتجة باستخدام 
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  Introductionمقدمة 

( تأثير الطرق المختلفة لغزل القطن على الخيوط 19تناول البحث )

على تأثير تنوع طرق غزل القطنواألقمشة المنتجة حيث وجد أن 

كل من الخواص الطبيعية والميكانيكية لألقمشة المنتجة ومع عدم 

ف خصائص وجود إختالف بين استخدام األنواع والطرق تختل
الغزل للخيوط المنتجة و تحديد نسبة التباين على خواص األقمشة 

التي يتم غزلها بطرق غزل مختلفة وأجريت ھذه الدراسة والتي 

توضح تأثير الطرق المختلفة للخيوط المستخدمة على خواص القطن 
واألقمشة المنتجة وذلك لدراسة خصائص إنتاج الخيوط القطنية 

دائها على األداء الوظيفي لألقمشة المنتجة والتى تعكس أ األفضل

باستخدام طرق غزل مختلفة وقد تم استخدام أربع طرق غزل 
واستخدام ثالث كثافات مختلفة  40 مختلفة إلنتاج خيوط قطنية نمرة

إلنتاج األقمشة قيد الدراسة وأجريت ( 130،  110،  90)من اللحمة 

المنتجة لتوضيح  تأثير العديد من االختبارات على الخيوط واألقمشة 

  االختالف الناتج عن تغير متغيرات البحث المختلفة وأظهرت النتائج
 اختالفا واضحا في بعض اختبارات الخيوط واألقمشة المنتجة

دراسة  تأثير عوامل التقوية لرذاذ النشا على خصائص  تناولتو

ذ المظهرية للمالبس الخارجية وأكدت النتائج التأثير المعنوي لرذا

النشا على تغيير معامل اإلختالف للقماش والوزن لكل وحدة مساحة 
وأكدت الدراسه أن حاالت النسيج األربعه باستخدام بخاخ النشا يزيد 

تأثيرعملية  (1)من الصالبة ومعامل اإلختالف وتناولت دراسة 

من الخواص الفيزيقية والكيميائية والميكانيكية  لسرة على كالمر

وھو من القطن  86ة قطن جيزام ستخداتم و للخيوط القطنية
لمدمج ل الغزب ابأسلوط ثالثة خيوج نتاإفي المصرى طويل التيلة 

ستجابة ى التجفيف على مدة والمرسراعملية اء جرح وإلمسرا

ة لمرسرالمدمج  بنوعيها لعملية ل الغزط البنائي لخيوالتركيب ا
 على دث لحاف االختالى اكذلك مد ميودلصواكسيد رويدل ھبمحلو

ط لخيوالميكانيكية لكال من والكيميائية والفيزيقية اص الخواكال من 

لمدمج بعد ل الغزب المنتجة بأسلوواقة ولمحرالممشطة والمسرحة ا
نة رلمقاوالتقييم والبحث بالتحليل اقد توصل و ةلمرسراعملية اء جرإ

على كال ة لمرسراضحة تماماً لعملية وايجابية ات إتأثيرد جوولى إ

لقطنية ط الميكانيكية للخيووالكيميائية والفيزيقية اص الخوامن 

عليها عملية ي جرألتي والمدمج بنوعيها ل الغزب المنتجة بأسلوا
المعاملة الحيوية ( 12)وتناولت دراسة  لمباشراباللهب  لحريقا

لصباغة األقمشة القطنية بالصبغات المباشرة حيث تمت معالجة 

السليوالز وصبغت في حمام واحد  األقمشة القطنية باستخدام إنزيم
باستخدام األصباغ التفاعلية واألصباغ المباشرة وتم دراسة تأثير 
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تركيز اإلنزيم على درجة قابلية األقمشة القطنية المعالجة باإلنزيم 

( تأثير  العالج األنزيمي على 13)واألصباغ المباشرة ويهتم دراسة 
لسليلوزية حيث تمت امتصاص الصبغة الطبيعية بواسطة األقمشة ا

دراسة مدى المعالجة األنزيمية وامتصاص الصبغة بواسطة أقمشة 

السليلوز دون التأثير على خواصها الميكانيكية وقد بذلت محاوالت 

لتعديل العالج األنزيمي التقليدي ألقمشة السليلوز والمعالجة 
األنزيمية والصباغة الالحقة في حمامين منفصلين وبعد العالج 

يمي باستخدام ثالثة أصباغ طبيعية ھي الكركم والحناء والشاي األنز

عززت المعالجة باإلنزيم امتصاص الصبغة الطبيعية وأعطت أعلى 
النتائج من حيث ثبات الصبغة بإسنخدام األقمشة السليلوزية مع 

استخدام تراكيب نسجية مختلفة اكتسبت الخصائص الميكانيكية 

مستخدمة في المركبات المقواة والحرارية لأللياف الطبيعية ال

( تأثير 10باأللياف أھمية في السنوات األخيرة واھنمت دراسة )
المعالجة السطحية وطالء السيليكا  على خواص الشد والوزن 

الحراري لخيوط الجوت وتتم معالجة ألياف الجوت بالقلويات 

لتحسين خصائص سطحها ومقاومتها للماء ويُظهر خيط الجوت 
قلوي والمغطى بالسيليكا خاصية أفضل مقارنة بخيوط المعالج ال

( تحسين  15الجوت المعالجة وغير المعالجة وتناولت دراسة )

سطح خيوط الكتان بواسطة أكسيد الزنك الحرارية المائية أدى ذلك 
إلى إلتصاق أفضل بين خيوط الكتان المعدلة بـأكسيد الزنك واھتمت 

 ئية على الخواص الميكانيكية(تأثير المعالجات الكيميا16دراسة )

خيوط الجوت / البولي بروبلين وجد أن الخواص الميكانيكية 

للمركبات المحضرة من خيوط الجوت المعالجة كيميائياً تزداد بشكل 
( البحث إلى 17كبير مقارنة بالخيوط الغير معالجة. ويهدف )

مبللة  المعالجة اإلنزيمية أللياف الكتان إلنتاج خيوط مغزولة استخدام

وذلك لتحسين إنتظام الخيوط حيث وجد أن إستخدام إنزيم الالكتيز 
( الخيوط 18يحسن من إنتظام الخيوط المنتجة وتهدف دراسة )

القطنية المقاومة للماء بإستخدام مادة البوليفينول النباتية لفصل الزيت 

والماء في مياه البحرحيث تم تحضير غزل القطن المعدل بحمض 
مقاومة فائقة  بطريقة تحضير بسيطة وصديقة للبيئة لحديدالتانيك / ا

ويوفر ھذا  درجة مئوية 150للماء بزاوية مالمسة للماء أكبر من 

البحث طريقة تحضير بسيطة بمواد منخفضة التكلفة لفصل الزيت / 

( إستخدام المنسوجات المقاومة 14الماء بكفاءة ويتناول دراسة )
ولوجي من بروتين الصويا المعزز للحرارة والقابلة للتحلل البي

ببلورات السليلوز النانوية المستخدمة بالغزل حيث أن بروتين فول 

٪ 5.09٪ و 51.4الصويا  لها خصائص التصاق أعلى بنسبة 
٪ لكل من خيوط الغزل 38.3٪ و 43.1ومعامل احتكاك أقل بنسبة 

إن ( . باإلضافة إلى ذلك ، ف65/35القطنية والفسكوز / البوليستر )

فول الصويا لها قابليتها  للتحلل البيولوجي ، مما يشير إلى اإلمكانات 

الكبيرة كبديل  وسيؤدي االستخدام الناجح لبروتين فول الصويا 
تتناول ودراسة  باستخدام الحاسب اآللي إلى تطبيقها بكميات كبيرة  

( تهتم بتحضير صمغ السسبانيا المؤكسد وتقييم أداء تحجيم 11)

داء القطنية الدقيقة حيث تم أكسدة صمغ سيسبانيا  بواسطة خيوط الس
ھيبوكلوريت الصوديوم وتم تمييز صمغ السيسبانيا المؤكسد الناتج 

عن طريق قياس الطيف باألشعة تحت الحمراء والفحص المجهري 

اإللكتروني والفحص المجهري اإللكتروني عالي الدقة تم تحليل 
الحراري كما تم قياس اللزوجة الثبات الحراري عن طريق التحليل 

الظاھرية عالوة على ذلك ، تم دراسة تأثيره  كعامل تحجيم للسدى 

على الخواص الفيزيائية الميكانيكية لخيوط القطن الدقيقة ووجد أن 

الخيوط القطنية الدقيقة  زادت  قوة الشد وقللت االستطالة مقارنة 
القطنية الدقيقة  بالخيوط غير المعالجة إلى جانب ذلك فإن الخيوط

المعالجة قد قللت بشكل واضح من مؤشر التشعير وزيادة مقاومة 

 التآكل بشكل طفيف.

 Objectivesأهداف البحث 

دراسة إمكانية إستحداث طرق جديدة لتطبيق تكنولوجيا  -

اإلنزيمات والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش 

  A-AMYLASEالغراب والتى اشتملت على )إنزيم 
والسكريات العديدة من فطر عيش الغراب( في بوش خيوط 

السداء لتحسين خواصها الوظيفية وذلك بالمقارنة بالطرق 

 التقليدية لبوش خيوط السداء.

% إلجراء عليها 50% : بولى إستر 50استخدام خيوط القطن  -
والسكريات   A-AMYLASEعملية البوش بإستخدام )إنزيم 

 اب( .العديدة من فطر عيش الغر

اجراء االختبارات الوظيفية على خيوط السداء المعامله بإنزيم  -
A-AMYLASE   والسكريات العديدة من فطر عيش الغراب

وعالقتها  بنمرة خيوط السداء وقوة الشد ،% اإلستطالة ، % 

اإلنتظامية للخيط ، معامل اإلحتكاك للخيط ، معامل اإلختالف 

ثر فاعلية لتحسين الخواص للخيط للتوصل الى المعاملة  األك
 الوظيفية لبوش خيوط السداء .

 Significanceأهمية البحث 

مواكبة التقنيات العالمية إلستحداث طرق جديدة لبوش خيوط  -

 السداء وتطبيقها فى مجال بوش خيوط السداء.

والسكريات العديدة المستخلصة    A-AMYLASEاستخدام إنزيم  -
ونسب مختلفة لبوش خيوط  من فطر عيش الغراب بتركيزات

 السداء.

تحسين خواص األداء الوظيفي للخيوط المستخدمة فى بوش خيوط  -
السداء بإستخدام تكنولوجيا اإلنزيمات والسكريات العديدة 

 المستخلصة من فطر عيش الغراب.

 Tools أدوات البحث

 التى: البحث فى أدوات اتتمثل 

%بولى استر ، 50:% قطن 50مة: نوع الخيط لمستخدخيوط الا -1
  20نمرة الخيط: 

والسكريات العديدة   A-AMYLASEام إنزيم ستخدإ -2

المستخلصة من فطر عيش الغراب بتركيزات ونسب مختلفة 

لبوش خيوط السداء.وتم تحضير اإلنزيم والسكريات العديدم 
تنشية تم جامعة الزقازيق و –بمعمل الكيمياء بكلية الزراعة 

 شركة المحلة للغزل والنسيج .برات خيوط السداء واالختبا

 :Research Methodologyمنهج البحث 

ات لمتغيرابين ت لعالقالتوضيح التجريبى ج المنهالبحث م ايستخد

 فة. ادأھلك لتحقيق وذلبحث الها ولتى تناا

 : Theoretical Frameworkطار النظري اال

 :Terminologyالبحث  مصطلحات

ن التفرقة بين الخيوط بعضها البعض من خاللها يمكترقيم الخيوط: 
ويوجد طريقتين لترقيم الخيوط وھما طريقة الوزن الثابت وطريقة 

 (7الطول الثابت.)

ھى عملية تتم على خيوط السداء إلكسابه القدرة على تحمل  البوش:
اإلجهادات التى تقع عليه نتيجة الشد واإلحتكاك مع األجزاء المعدنية 

ط وتشعرھا ولذا ينبغى تشبيع الخيوط أو مما ينتج عنه ضعف الخيو

إضافة مادة الصقة للشعيرات تلصق الشعيرات بعضها ببعض دون 
أى تأثير على مرونة ومطاطية الخيوط الالزمتين إلجراء عملية 

 (.7النسج )

توجد اإلنزيمات بصورة طبيعية فى معظم المواد الخام  اإلنزيمات:

التصنيع الغذائى كما أن  ولهذه اإلنزيمات تأثير كبير فى عمليات
وجودھا فى المواد الخام تأثيرات غير مرغوب فيها فى أغلب 

األحيان وجميع اإلنزيمات عبارة عن مواد بروتينية يقتصر إنتاجها 

على الكائئنات الحية فقط وأن اإلنزيمات عبارة عن مواد مساعدة فى 
التفاعالت البايولوجية وعلى درجة عالية من التخصص وتقدير 
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تركيز اإلنزيم يعتمد على الطرق النوعية التى تدل على فاعلية 

اإلنزيم ومالحظة التغيرات التى يحدثها فى المادة الخاضعة أو 

الطرق الكمية بواسطة قياس سرعة التفاعل الذى يساعد فيه اإلنزيم 
حيث أن ھناك عالقة طردية بين سرعة التفاعل وتركيز 

 (.6اإلنزيم.)

عبارة عن مجاميع من األلياف على ھيئة : الخيوط ھى الخيوط

سلسلة  ال نهائية ومرتبة بطريقة معينة وذات وزن ووحدة طولية 
ثابتة ، ھذه األلياف تكون متماسكة فيما بينها نتيجة لعملية البرم وذلك 

لتكوين الخيط المستمر والمتجانس فى السمك وتتأثر متانة الخيط 

كن تحديدھا طبقا الستخدامها بعدد البرمات المعطاه للخيط والتى يم
النهائى ، وتنقسم الخيوط الى خيوط مسرحة أو خيوط ممشطه حيث 

تنتج على ھيئة خيط مفرد ،ويمكن زوى ھذه الخيوط على اثنين أو 

 (.9أكثر طبقا الستخدامها النهائى )

زوى الخيط:ھو عدد البرمات فى وحدة الطولويتوقف تحقيق إتجاه 
ليمين أو الشمال تبعا إلتجاه دوران مردن البرمات سواء فى إتجاه ا

الغزل فى إتجاه عقرب الساعة أو عكسه وتزداد مقاومة الخيط للشد 

 ( 7بزيادة عدد البرمات )
A-AMYLASES   عبارة عن اإلنزيمات المحللة للنشويات :

(.6. ) 

معظم الفطريات التى تنتج عيش الغراب رمية فطر عيش الغراب:
وراق والمواد األخرى العضوية المتحللة تحصل على غذائها من األ

ويمكن تربية وتكاثر ھذه الفطريات بتوفير البيئة الغذائية المناسبة 

 (8سواء فى المعمل أو المنزل.)

 :Experimental Workالدراسة العملية 

%بولى استر ، نمرة 50% قطن :50يط السداء مزوى ال: تحديد خأو
 سةرالدالمستخدمة محل ا 20الخيط: 

مرات حتى يتحمل  4انيا: طريقة معاملة الخيوط:  تم ثني الخيط ث 

المعاملة بجهاز السيمازون  وتم استخدام جهاز السيمازون وظروف 

مماثلة للظروف التصنيعية للخيوط المعاملة للتوصل ألفضل خلطة 
مماثلة للخلطات التصنيعية بأقل تكلفة والتوصل ألعلى كفاءة لفى 

 داء .عملية البوش لخيوط الس

والسكريات العديدة   A-AMYLASEام إنزيم ستخدالثا: إث
المستخلصة من فطر عيش الغراب بتركيزات ونسب مختلفة كالتالى 

-Aجم  20جم مادة تطرية ،5جم/PVA50جم نشا/ 75)كنترول ، 

AMYLASE/10 /جم 5جم سكريات عديده فطر عيش الغراب

م مادة جA-AMYLASE/ 5جم إنزيم15جم نشا/ 75مادة تطرية ،
جم 5جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب/20جم نشا / 35تطرية ، 

جم سكريات عديدة فطر عيش 5جم نشا /75مادة تطرية ، 

جم A-AMYLASE/5جم إنزيم 30جم مادة تطرية ، 5الغراب/
جم مادة تطرية ، /A-AMYLASE 5جم إنزيم 10مادة تطرية ، 

جم 5غراب/ جم سكريات عديدة فطر عيش ال10جم نشا أميدال/75

 مادة تطرية( .
تم تشغيل الخلطات المختلفة فى جهاز البليندر على درجة  رابعا:

حرارة الغليان ثم تشغيلها على ماكينة السيمازون بعد لف الخيوط 

 110درجة مئوى ثم تحمص على  110على بكر وتجفف على 

 دقيقة./1,5درجة مئوى تحت ضغط صفر وسرعة 

نمرة ) داء الوظيفى والمتمثلة فىخامسا: اجراء االختبارات األ

خيوط السداء ، قوة الشد ،% اإلستطالة ، % اإلنتظامية للخيط ، 

 معامل اإلحتكاك للخيط ، معامل اإلختالف للخيط (. 

 Abrasion resistance ofاختبار اإلحتكاك للخيوط: -
fabrics Accelerotor Method 93- 2005 RA2G(2) 

 USTERسويسرى جهازاإلنتظام للخيوط : جهاز  -

TESTER 1985  1425طبقا للمواصفة القياسية 

USTER(.3 ) 

طبقا للمواصفة القياسية  قوة الشد واالستطالة للخيوط : -
ASTM D 2256 واستخدام جهاز سويسرىUSTER 

TESTER 1985   TENSILE STRENGTH AND 

ELOGATION  USTER TENSOMAT2   99-

1960T (4) 

طبقا للمواصفة  ED5235-PCE MEZDAN 2013النمرة  -
 (5)1059القياسية 

مت المعالجات المختلفة لبزش خيوط السداء وإجراء اختبارات ت –

 معامل شركة مصر المحلة للغزل والنسيج.باألداء الوظيفى 

أوال: خطوات فصل السكريات العديدة الخام من فطر عيش الغراب 

 تتمثل فى األتي: 

مئوية وتم طحنه إلى درجة  40تجفيف فطر عيش الغراب على -1

 مسحوق بمطحنة كهربائية.
إزالة الدھن بإستخدام األسيتون ثم تجفيفه بالهواء من مسحوق  -2

 جم(.100الفطر الجاف )

إستخالص الفطر منزوع الدھن بالماء الساخن ، متبوعا  -3
 بإكساالت األمونيوم المائية ثم ھيدروكسيد الصوديوم.

 100لتر من الماء المقطر عند  2اإلستخالص بالماء الساخن مع  -4

درجة مئوى لمدة ساعتين وتكرر ثالث مرات ثم فصل المستخلص 

دورة فى  10000السائل من المخلفات الصلبة بالطرد المركزى )
 درجة مئوى. 50دقيقة(وتركيزه تحت التفريغ على  15الدقيقة / 

إستخالص المتبقى الصلب من المستخلص المائى بإستخدام  -5

ساعات ، 3درجة مئوى لمدة  100األمونيوم المائية عند  اكساالت
موالر عند  0.05متبوعة باإلستخالصالقلوى بهيدروكسيد الصوديوم 

 ساعات. 6درجة مئوى لمدة  100

تجميع المستخلص السائلمن الخطوات السابقة ومعادلة الحموضة  -6
 ى درجة مئوى.50ثم إزالة الرواسب وتركيزه تحت تفريغ على 

سيب السكريات العديدة من المستخلص السائل بواسطة تر -7

درجة مئوى وتجميعه عن طريق الطرد  4% على 95اإليثانول 

 المركزى ثم الفصل الغشائى والتجفيد.

وتم فصل السكريات العديدة الخام من فطر عيش الغراب  -

 جامعة الزقازيق –كلية الزراعة  –بمعمل الكيمياء 

 

 A-AMYLASE(Fungal ثانيا إنزيم:
Diastase)(Diastate) 

 مكوناته:

CAS.NO.:9000-92-4 
Amylase activity:1:2000 

Appearance:Haife white powder 

E.coli: Absent 

Salmonella:Absent 
Diluent:Lactose 

(Store in Refrigerator)(sales@oxfordlabchem.com) 

  Results and Discussionالنتائج واملناقشة

 one way ANOVAتحليل التباين فى إتجاه واحد تم استخدام 

 لدراسة العالقة بين المتغيرات محل الدراسة

 :Research Hypothesesفروض البحث 

( بين المعالجات 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ) -1

%: بولى إستر  50المخختلفة لبوش خيوط السداء )قطن 
عديدة والسكريات ال  A-AMYLASE: بإستخدام إنزيم 

 الخواص المقاسة: المستخلصة من فطر عيش الغراب علي

نمرة خيوط السداء ، قوة الشد ،% اإلستطالة ، % اإلنتظامية 
 للخيط ، معامل اإلحتكاك للخيط ، معامل اإلختالف للخيط. 

( بين المعالجات 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ) -2

تمثلة في )كنترول المختلفة المستحدمة لبوش خيوط السداء الم

-Aجم  20جم مادة تطرية ،5جم/PVA50جم نشا/ 75، 
AMYLASE 10 /جم سكريات عديده فطر عيش الغراب
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-Aجم إنزيم15جم نشا/ 75جم مادة تطرية ،5

AMYLASE  /5 ، جم 20جم نشا / 35جم مادة تطرية
جم 75جم مادة تطرية ، 5سكريات عديدة فطر عيش الغراب/

جم مادة 5فطر عيش الغراب/جم سكريات عديدة 5نشا /

جم مادة تطرية ، A-AMYLASE/ 5جم إنزيم 30تطرية ، 

جم 75جم مادة تطرية ، A-AMYLASE / 5جم إنزيم 10
جم 5جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب/ 10نشا أميدال/

الخواص المقاسة: نمرة خيوط السداء ،  مادة تطرية(. علي

معامل اإلحتكاك   قوة الشد ،% اإلستطالة ، % اإلنتظامية  ،
 ، معامل اإلختالف .

(: تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على 1جدول )

 نمرة الخيط.

 النمرة نوع المعاملة رقم المعاملة

 a 62.1 الكنترول )بدون معامالت( 1

 جم نشا75 2

PVA50جم 

 جم مادة تطرية5

26.6 g 

 جم 20 3

A-AMYLASE 

ش جم سكريات عديده فطر عي10
 الغراب

 جم مادة تطرية5

34.5 d 

 جم نشا75 4

 جم إنزيم15
A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

52.1 b 

 جم نشا35 5

جم سكريات عديدة فطر عيش 20
 الغراب

 جم مادة تطرية5

26.6 g 

 جم نشا75 6
جم سكريات عديدة فطر عيش 5

 الغراب

 جم مادة تطرية5

34 e 

 جم إنزيم30 7
A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

44.1 c 

 جم إنزيم10 8

A-AMYLASE 
 جم مادة تطرية5

32.6 f 

 جم نشا أميدال75 9

جم سكريات عديدة فطر عيش 10
 الغراب

 جم مادة تطرية5

26 h 

 Pr > F 0.00 

 Significant Yes 

( أن ھناك فروق معنوية ذات دالله إحصائية 1يتضح من جدول )
ط السداء ونمرة بين الكنترول وبين المعامالت األخرى لبوش خيو

ويمكن ترتيب  0.05الخيط المستخدم حيث أن القيمة أقل من 

المعامالت المختلفة على النحو التالى حيث بلفت أكبر قيمة  للمعاملة 
جم مادة تطرية( وأقل قيمة 5جم إنزيم األميليز ، 15جم نشا ، 75) 

جم مادة 5جم سكريات عديدة، 10جم نشا أميدال،  75للمعاملة ) 

( وذلك يدل على كفاءة استخدام إنزيم األميليز فى معالجة تطرية
خيوط السداء وذلك بالمقارنة لباقى المعامالت التقليدية األخرى 

 المستخدمة فى عملية البوش لخيوط السداء.

 

 
(: تأثير المعامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على نمرة 1شكل)

 الخيط

بوش خيوط السداء على قوة (: تأثير المعالجات المختلفة ل2جدول)

 الشد 

 قوة الشد نوع المعاملة رقم المعالجة

 i 1862 الكنترول 1

 جم نشا75 2

PVA50جم 
 جم مادة تطرية5

2870 b 

 جم 20 3

A-AMYLASE 

جم سكريات عديده فطر 10
 عيش الغراب

 جم مادة تطرية5

2670 d 

 جم نشا75 4
 جم إنزيم15

A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

2450f 

 جم نشا35 5
جم سكريات عديدة فطر 20

 عيش الغراب

 جم مادة تطرية5

2425g 

 جم نشا75 6
جم سكريات عديدة فطر عيش 5

 الغراب

 جم مادة تطرية5

2400h 

 جم إنزيم30 7

A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

2770c 

 جم إنزيم10 8
A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

2900a 

 جم نشا أميدال75 9

فطر جم سكريات عديدة 10
 عيش الغراب

 جم مادة تطرية5

2483e 

 Pr > F 0.00 

 Significant Yes 

( أن ھناك فروق معنوية ذات دالله إحصائية 2يتضح من جدول )

بين الكنترول وبين المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء بالنسبة 

جم  10لقوة الشد حيث كانت أكبر قيمة لقوة الشد للخيوط المعاملة )
جم مادة تطرية( وأقل قيمة  لخيوط السداء الغير 5ميليز، إنزيم األ
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معاملة ولك يدل على كفاءة استخدام إنزيم األميليز فى عملية البوش 

لخيوط السداء بالنسبة لقوة الشد وذلك بالمقارنة لباقى المعامالت 

 التقليدية األخرى المستخدمة فى عملية البوش  لخيوط السداء.   
 

 
 

المعامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على قوة  (: تأثير2شكل)

 الشد 

(: تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على 3جدول ).

 % اإلستطالة 

 % لإلستطالة نوع المعالجة رقم المعالجة

 e 4 الكنترول 1

 جم نشا75 2

PVA50جم 
 جم مادة تطرية5

4.6 d 

3 
 جم 20

A-AMYLASE 

جم سكريات عديده 10
 عيش الغراب فطر

 جم مادة تطرية5

5.7 b 

 جم نشا75 4

 جم إنزيم15

A-AMYLASE 
 جم مادة تطرية5

5.1 c 

 جم نشا35 5

جم سكريات عديدة 20

 فطر عيش الغراب
 جم مادة تطرية5

5.8 ab 

 جم نشا75 6

جم سكريات عديدة 5

 فطر عيش الغراب
 جم مادة تطرية5

5.4 d 

 جم إنزيم30 7

A-AMYLASE 
 ةجم مادة تطري5

5.8 ab 

 جم إنزيم10 8

A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

5.8 ab 

 جم نشا أميدال75 9

جم سكريات عديدة 10

 فطر عيش الغراب

 جم مادة تطرية5

6 a 

 Pr > F 0.00 

 Significant Yes 

(  أن ھناك فروق معنوية ذات دالله 3يتضح من النتائج جدول )

لفة لبوش خيوط السداء  إحصائية بين الكنترول وبين المعالجات المخت
ويمكن ترتيب  0.05بالنسبة % اإلستطالة  حيث أن القيمة أقل من 

المعامالت المختلفة على النحو التالى حيث بلفت أكبر قيمة للمعاملة 

جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب 10جم نشا أميدال ،  75)

م مادة ج5جم إنزيم األميليز،  30جم مادة تطرية( يليها قيمة ) 5، 

تطرية( وأقل قيمة لنسبة  اإلستطالة للخيوط الغير معاملة وذلك يدل 
على كفاءة استخدام إنزيم األميليز فى تنشية خيوط السداء وزيادة % 

إلستطالة الخيوط وذلك بالمقارنة لباقى المعامالت التقليدية األخرى 

 المستخدمة فى عملية البوش خيوط السداء.

 

 

 

 
معامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على % (: تأثير ال3شكل)

 اإلستطالة 

(: تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على 4جدول )

 معامل اإلختالف 

  معامل اإلختالف نوع المعالجة رقم المعالجة
(c.v) VAR4 

 b 10 الكنترول 1

 جم نشا75 2

PVA50جم 
 جم مادة تطرية5

9   c 

 جم 20 3

A-
AMYLASE 

م سكريات ج10

عديده فطر عيش 

 الغراب
 جم مادة تطرية5

1.3   h 

 جم نشا75 4

 جم إنزيم15
A-

AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

5.9   g 

 جم نشا35 5
جم سكريات 20

عديدة فطر عيش 

 الغراب
 جم مادة تطرية5

 

7.8   e 

 جم نشا75 6

جم سكريات 5
عديدة فطر عيش 

 الغراب

 جم مادة تطرية5

6.5   f 

 يمجم إنز30 7
A-

AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

11.2 a 
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 جم إنزيم10 8

A-

AMYLASE 
 جم مادة تطرية5

8.7   d 

 جم نشا أميدال75 9

جم سكريات 10
عديدة فطر عيش 

 الغراب

 جم مادة تطرية5

9.9   b 

 Pr > F 0.00 

 Significant Yes 

( أن ھناك فروق معنوية ذات دالله إحصائية بين 4تضح من جدول )

وبين المعامالت األخرى بالنسبة لمعامل اإلختالف حيث  الكنترول

ويمكن ترتيب المعامالت المختلفة على  0.05أن القيمة أقل من 
جم إنزيم األميليز ، 30النحو التالى حيث بلفت أكبر قيمة  للمعاملة ) 

جم 10جم نشا أميدال ،  75جم مادة تطرية( يليه المعاملة ) 5

جم مادة تطرية( وأقل قيمة 5غراب، سكريات عديدة من فطر عيش ال
لمعامل اإلختالف كانت للخيوط الغير معاملة ولك يدل على كفاءة 

استخدام إنزيم األميليز فى عملية البوش لخيوط السداء وذلك 

 بالمقارنة بالخيوط الغير معاملة . 

 
تأثير المعامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على : (4شكل )

 معامل اإلختالف 

(:تأثير المعامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على 5ول )جد

 معامل اإلحتكاك 

 ل اإلحتكاك للخيطمعام نوع المعالجة رقم المعالجة

الكنترول )بدون  1

 معامالت(
2473.40 cd 

 جم نشا75 2

PVA50جم 

 جم مادة تطرية5

9167.60a 

3 
 جم 20

A-AMYLASE 
جم سكريات عديده 10

 فطر عيش الغراب

 دة تطريةجم ما5

4488.17bc 

 جم نشا75 4

 جم إنزيم15
A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

1216.00d 

 جم نشا35 5

جم سكريات عديدة 20
 فطر عيش الغراب

4415.20 bc 

 جم مادة تطرية5

 جم نشا75 6

جم سكريات عديدة 5
 فطر عيش الغراب

 جم مادة تطرية5

 
11411.77d 

 جم إنزيم30 7

A-AMYLASE 
 جم مادة تطرية5

3545.50bc 

 جم إنزيم10 8

A-AMYLASE 
 جم مادة تطرية5

4635.20b 

 جم نشا أميدال75 9

جم سكريات عديدة 10

 فطر عيش الغراب
 جم مادة تطرية5

2628.60bcd 

 Pr > F 0.00 

 Significant Yes 

( أن ھناك فروق معنوية ذات دالله إحصائية 5يتضح من جدول )
رى لبوش  خيوط السداء وبين بين الكنترول وبين المعامالت األخ

 0.05معامل اإلحتكاك للخيط المستخدم حيث أن القيمة بلغت أقل من 

ويمكن ترتيب المعامالت المختلفة على النحو التالى حيث بلفت أكبر 

جم بولى 50جم نشا 75قيمة لمعامل اإلحتكاك للخيط  للمعاملة ) 
زيم األميليز، جم إن 30جم مادة تطرية(  يليه المعاملة )  5فينيل ،

جم  10جم إنزيم األميليز ، 20جم مادة تطرية( يليه المعاملة ) 5

جم مادة تطرية( وأقل 5سكريات عديدة من فطر عيش الغراب ، 
جم مادة تطرية( 5جم إنزيم األميليز، 15جم نشا،  75قيمة للمعاملة ) 

ولك يدل على كفاءة استخدام إنزيم األميليز فى عملية البوش لخيوط 

 سداء. ال

 
(: تأثير المعامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على 5شكل )

 معامل اإلحتكاك للخيوط 

( :تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على % 6جدول )

 اإلنتظامية للخيوط المعاملة

 % اإلنتظامية للخيط نوع المعالجة رقم المعالجة

الكنترول )بدون  1

 معامالت(
12i 

 نشاجم 75 2

PVA50جم 
 جم مادة تطرية5

20 g 

3 
 جم 20

A-AMYLASE 

جم سكريات عديده 10

 فطر عيش الغراب
 جم مادة تطرية5

21.9 e 

 جم نشا75 4

 جم إنزيم15

A-AMYLASE 

28 d 
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 جم مادة تطرية5

 جم نشا35 5

جم سكريات عديدة 20

 فطر عيش الغراب
 جم مادة تطرية5

38 b 

 جم نشا75 6

جم سكريات عديدة 5

 عيش الغراب فطر
 جم مادة تطرية5

40 a 

 جم إنزيم30 7

A-AMYLASE 
 جم مادة تطرية5

20.9 f 

 جم إنزيم10 8

A-AMYLASE 

 جم مادة تطرية5

19 h 

 جم نشا أميدال75 9

جم سكريات عديدة 10

 فطر عيش الغراب

 جم مادة تطرية5

36 c 

 Pr > F 0.00 

 Significant Yes 

معنوية ذات دالله إحصائية  ( أن ھناك فروق6يتضح من جدول )

بين الكنترول وبين المعامالت األخرى لبوش خيوط السداءوبين % 
ويمكن  0.05اإلنتظامية للخيط المستخدم حيث أن القيمة أقل من 

ترتيب المعامالت المختلفة على النحو التالى حيث بلفت أكبر قيمة 

عديدة  جم سكريات5جم نشا، 75لمعامل اإلحتكاك للخيط للمعاملة ) 
جم 20جم نشا، 35جم مادة تطرية( يليها ) 5من فطر عيش الغراب، 

جم مادة تطرية(  يليه 5سكريات عديدة من فطر عيش الغراب، 

جم سكريات عديدة من فطر عيش  10جم نشا أميدال، 75المعاملة ) 

جم مادة تطرية(  وأقل قيمة للخيط الغير معامل وذلك يدل 5الغراب، 
السكريات العديدة من فطر عيش الغراب فى  على كفاءة استخدام

 بوش خيوط السداء وكفاءة انتظامية المادة لخيوط السداء.

 
(: تأثير المعامالت المختلفة لبوش خيوط السداء على % 6شكل )

 اإلنتظامية للخيوط المعاملة
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