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  :Abstractملخص البحث 
 

 :Keywordsكلمات دالة 

استخدام الصبغات الطبيعية األمنة بيئيا واستخالص بعض الصبغات  بتكنولوجيا سةرالدا تمتاھ

بيئة وأمنة تستخدم في صباغة األقمشة القطنية والمخلوطة الطبيعية من مصادر نباتية متوفرة في ال

 حيثلتحسين الخواص الوظيفية لتلك األقمشة وتكسبها خاصية المقاومة لألشعة الفوق بنفسجية 

ثالثة أنواع من أقمشة المالبس القطنية والمخلوطة بالبولى استر وقد أجريت  صباغةب لباحثةا قامت

الفلفل  –العصفر  –الكرنب األحمر  –بيعية والمتمثلة فى )البنجر الدراسة باستخدام  الصبغات الط

% قطن: 50-% 100السدر( وإستخدام المثبتات الطبيعية وذلك لصباغة )األقمشة القطنية  –الحلو 

 راتإلختباا اءجربإ سةارلدا تمتإھ كذلك% بولي استر( و65% قطن: 35 –% بولي ستر 50

صباغة األقمشة  دىليؤ  لمعالجةا عن جةلناتمشة المالبس اأق اصخو فى لتغيرا لمعرفة لمعمليةا

أن صباغة   لمعملىا لتحليلمن ا يتضحو دةجوو ءةكفا بأعلى ھامن ضلغربالصبغات الطبيعية  ا

خواصها الوظيفية والمتمثلة فى  نم يحسنبالصبغات الطبيعية النباتية  سةرالدا محلأقمشة المالبس 

اختبار المقاومة لنفاذية  -اختبار شدة اللون  -السالبة لصبغة جرام)تثبيط نمو البكتيريا الموجبة و

بفوائد  تمامرطب(  ومن أھم التوصيات االھ -اختبار اإلحتكاك )جاف –األشعة الفوق بنفسجية 

الصبغات النباتية الطبيعية ومحاولة توظيفها في أبحاث أخري والعمل علي استخدام مواد أمنة بيئياً 

 المختلفة للحد من التلوث البيئي. في عمليات التجهيز

 عملية التبييض 

whitening process 

 األصباغ الطبيعية النباتية

botanical natural dyes 

 الصبغات الطبيعية

 Natural pigments  

 معامل الحماية لألشعة الفوق بنفسجية

UV protection factor 

properties  

 الخواص الوظيفية

 Functional properties  

 نمو البكتيريا 

 Bacterial growth   
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  Introductionمقدمة 

قد بدأت في األونة األخيرة دعوة للعودة إلي الطبيعية من أجل صحة 

عية للتقليل من األخطار أمنة واإلتجاه إلي بعض األعشاب الطبي

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 

ط ( باالستفادة من صباغة الخيو2كاالعشاب الطبيعية وقامت  )

الصوفية المخلوطة بصبغة طبيعية مستخلصة من قشر الرمان لعمل 

بعض مكمالت المالبس صديقة للبيئة مع إستخدام مثبتات كيميائية 

( عن إمكانية صباغة أقمشة تريكو اللحمة ببعضه 5وأثبتت )

ً إلستخدامها في صناعة  مستخلصات الصبغات الطبيعية األمنة بيئيا

أقمشة التريكو القطنية حيث قامت  عرائس األطفال المصنوعة من

باستخدام الصبغات الطبيعية من مصادر نباتية )جذور الكركم، 

الفوه، أوراق الشاي( في الصباغة وتتميز بدرجة ثبات عالية للغسيل 

( 4واالحتكاك كما أنها ذات مقاومة عالية لنمو الفطريات وأثبتت )

نباتات الصبار إلي في دراسة كيميائية للمكونات العضوية الطبيعية ل

تقدير الثروة النباتية المحلية وذلك إلستخالص المواد ذات الفاعلية 

البيولوجية حيث يمكن االستفادة منها علي النطاق المحلي حيث له 

( 1تأثيرات حيوية مختلفة واستخدامه في الطب الشعبي. وقامت )

 –حنة ال –بإمكانية استخدام الصبغات الطبيعية النباتية )الكركدية 

التوت( لتحسين كفاءة األداء لألقمشة الطبية  –البرسيم  –الفراولة 

سة رادوذلك لألقمشة القطنية والمخلوطة وكذلك لمقاومة البكتيريا و

رة لضاالشمس األشعة ض لتعرعن الناتجة دة المتعدالمشاكل ا

( استخدام المعالجات لتحسين األلياف الطبيعية 3وأثبتت دراسة )

راسة خاصية حجب األشعة فوق البنفسجية وذلك حيث تناقش الد

على الحرير والعالج االنزيمى والخصائص الكهرومغناطيسية 

وتعزيز الطلب على السلع االستهالكية للمنسوجات المصنعة من 

(  معالجة النسيج والمالبس لتحسين 21األلياف الطبيعية . وبين )

الراحة  – المتانه –الخواص األدائية والمظهرية مثل التجعد 

التهوية والحماية من األشعة  –تسرب الماء  –الفسيولوجية والنفسية 

(  انتاج المنسوجات الوظيفية وذلك 20الفوق بنفسجية.وأثبت )

لتحسين الخواص األدائية للمنتج الملبسى ويشتمل ذلك على تحسين 

األداء والحماية من األشعة تحت الحمراء وذلك الستخدامها فى 

(استخدام 8ى وكذلك تعتبر كمرجع اكاديمى. وبين )المجال الطب

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 

غة بالصبغات الطبيعية والتى للنساء وذلك باستخدام األقمشة المصبو

( استخدام 9لديها خصائص حماية من األشعة الفوق بنفسجية وبين )

جسيمات النانو ألكسيد الزنك وثانى أكسيد التيتانيوم وذلك لحماية 

الجلد البشرى من األشعة  الفوق بنفسجية وذلك باستخدامها على 

مكانية ( ا4األقمشة وتحسين امتصاص األقمشة من األشعة وثبت )

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 

تناول بحث كبير فى نشاط امتصاص ھذه األشعة المعالجة بالزنك و

لصبغات الطبيعية الناتجة من النباتات الطبيعية ( إستخدام ا10)

وإستخدامها على األقمشة كخصائص وقائية للمنسوجات المصبوغة 

( 10بالصبغات الطبيعية من األشعة الفوق بنفسجية والميكروبات )

المعالجة  89(صباغة األقمشة القطنية جيزة 14وتناولت دراسة )

لقطن المصري المعدل بالصبغات المباشرة  حيث تم تقييم مستوى ا

المصبوغ  في وجود  89وغير المعدل المصنوع من قطن جيزة 

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 

ها أن مستوى صباغة القطن الغير معدل قد تحسن بشكل طفيف علي

بواسطة المواد الخافضة للتوتر السطحي للقطن المعدل عند الصباغة 

باستخدام  أي من الخافضين للتوتر السطحي وبالتالي يمكن استخدام 

( إنتاج مالبس وقائية  11كال الخافضين للتوتر السطحي ودراسة  )

ية باستخدام الصباغة الطبيعية حيث أن من األشعة فوق البنفسج

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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ية وفي ھذا الطبيعية دوًرا مهًما في الحماية من األشعة فوق البنفسج

البحث تم صباغة أقمشة الصوف باألصباغ الطبيعية وقيمت األشعة 

فوق البنفسجية من حيث قيم معامل الحماية من األشعة لمعامل 

 (K / S) الحماية من األشعة الفوق البنفسجية وتم فحص قوة اللون

وإعطاء قيم عالية وتم تقييم خصائص ثبات نسيج الصوف المصبوغ 

وء والعرق وأظهرت النتيجة قيم جيدة للغاية وتم ضد الغسيل والض

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 

افت قيمة جمالية باستخدام تقنية  الصباغة للتصاميم المصبوغة أض

( المعاملة الحيوية 12الخياطة والرسم والتطريز وتناولت دراسة )

لصباغة األقمشة القطنية بالصبغات المباشرة حيث تمت معالجة 

األقمشة القطنية  باستخدام إنزيم السليوالز وتم إستخدام األصباغ 

يم على التفاعلية واألصباغ المباشرة  لدراسة تأثير تركيز اإلنز

درجة قابلية األقمشة القطنية المعالجة والمصبوغة لتحديد تأثير 

اإلنزيم على مظهر القماش القطني وتمت مقارنة النتائج بعينة 

الكنترول وقياس ثباتها للغسيل والضوء للعينات المعالجة حيوياً 

والمصبوغة وأظهرت النتائج تحسنًا في قوة اللون ووجد أن التحسن 

يعتمد على درجة التحلل المائي من السليلوز القطني و  في قوة اللون

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 

لى جيد جدًا والتي تعتمد خصائص الثبات نتائج تتراوح بين مقبول إ

تهدف على نوع األقمشة ومعالجة اإلنزيم واألصباغ المستخدمة و

ام ستخداعلى تأثير ف سة تجريبية للتعراء دراجرإلى ( إ13دراسة )

قمشة أباعة طفي ي لشااصبغة ولنانومترية الفضة ت اجسيما

لخامة لخيط ع انوولخلط اكذلك تأثير نسبة وية زلسليلوالمالبس ا

ل لبحث من خالامية ز أھتبرولطباعة اعملية ءة ة على كفاللحما

ام لك باستخدوذيفي ظلووالصحي الجانب امة في تحقيق ھلمساا

يفية لألقمشة ظلواص الخواتحسين ولطباعة الطبيعية في ت الصبغاا

لفضة البحث بمعالجتها بنانو المنتجة تحت ن( اية  )قطن /كتازلسليلوا

لنانو اتكنولوجيا ام لعالمية الستخدات اھالتجااكبة التأكيد على مووا

 ،لبنفسجية ق األشعة فوت واباومة للميكروقمشة مقاج أنتاإفضال عن 

، معامل ال لشدة اقوص، المتصاامن ت، زلثبااص اخون، للواعمق 

مة ومقا، الستطالةانسبة الحماية من األشعة الفوق بنفسجية ،

ام تخدباسرات الختباه اذھا تم معالجة نتائج ھبعدت وباولميكرا

ش لقماأن الى ( إ15سة)راتوصلت د( و19إلحصائي )البرنامج ا

للحمة ا% (  لخيط 25% : قطن 75ن لخلط )كتاالمنتج بنسبة ا

ي اـلشاة ـتركيز صبغمع 750لنانومترية الفضة ت اتركيز جسيماو

دة  وـل جـى معامـعلات أمن مميزدة سة باالستفارالداصت وأو

يفية ظلواص الخواة في تحسين لنانومتريالفضة ت ابجسيماللطباعة 

تحسين ( ل16)وتهدف دراسة    لطبيعية اية زلسليلوالمالبس األقمشة 

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 

ً من ال ٪ 4صبغة بشكل معنوي مع زيادة تركيز الشيتوزان تدريجيا

٪ 12عند تركيز الشيتوزان  ٪ حيث أعطى شدة للون بقيم12إلى 

ولوحظ وجود عالقة عكسية بين شدة اللون وثبات اللون وتثبيط  

النشاط  للميكروبات بتركيزات مختلفة من الشيتوزان وتم تسجيل 

وتناول  ٪.12يز للشيتوزان أعلى نشاط مضاد للميكروبات بترك

ات لسيدالمستخدمة في مالبس القطنية األقمشة ب اكسا( إ7دراسة )

صبغة قشر ام  لبكتريا باستخدانمو ولبنفسجية ق األشعة فوامة ومقا

لحث على الى م إليوث األبحااتتجه معظم حيث لمغربي الكليمنتينا ا

ت لبيئة بالصبغاث امن تلول تكنولوجيا نظيفة لإلقالام ستخدا

تتجه غ باألصباث لتلوامن ل القالل افى مجات وياولكيماوالصناعية ا

ألشعة امة ولطبيعية لمقات الصبغاام استخدالى ث إالبحاالعديد من ا

ت لصديقة للبيئة كبديل للصبغاوالبكتريا انمو ولبنفسجية ق افو

حل امرء ثناألصناعية ت الصبغااكبير من ء لتخليقية حيث يفقد جزا

ت لصبغاايومياً من ن ناطألالعديد من ن األك ذيعنى ولتصنيع ا

وتناولت دراسة صباغة  المحيطةلبيئة الى إريقها طلصناعية تجد ا

( بتقنية الحشوحيث تم 17األقمشة القطنية المصرية بقشر البرتقال )

االستخالص من قشر البرتقال حيث تم صبغ األقمشة المصنوعة من 

رج وأجريت باللون المستخ 93القطن المصري الطويل جيزة 

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 معبراً عنها بمقاومة الشد )كجم / قوة( 

  ستطالة٪وتمت دراسة معدل الصباغة من حيث معامالت اللون.واال

 Objectivesأهداف البحث 

دراسة إمكانية تطبيق تكنولوجيا الصبغات الطبيعية النباتية  -

 –العصفر  –الكرنب األحمر  –والتى اشتملت على )البنجر 

السدر(( في صباغة أقمشة المالبس لتحسين  –الفلفل الحلو 

 والحماية من نفاذ األشعة الفوق بنفسجية.خواصها الوظيفية 

استخدام أقمشة قطنية ومخلوطة وصباغتها بالصبغات الطبيعية  -

 النباتية .

اجراء االختبارات الوظيفية على األقمشة المعامله بالصبغات  -

الطبيعية النباتية وعالقتها بنفاذ األشعة الفوق بنفسجية للتوصل 

ن الخواص الوظيفية لتلك الى الصبغة األكثر فاعلية لتحسي

 األقمشة واألكثر مقاومه لألشعة الفوق بنفسجية.

معرفة العالقة بين الصبغات الطبيعية النباتية على األقمشة  -

 والخواص الوظيفية لهذه األقمشة المعاملة. القطنية والمخلوطة

 Significanceالبحث مية أه

يا الصبغات مواكبة التقنيات العالمية لتطبيق أبحاث تكنولوج -

الطبيعية النباتية األمنه بيئيا في مجال صناعة المنسوجات السيما 

بمجال صناعة المالبس والنسيج للوقاية من األشعة الفوق 

 بنفسجية.

استخدام خامات قطنية ومخلوطة وإمكانية صباغتها بالصبغات  -

 الطبيعية النباتية

دام تحسين خواص األداء الوظيفي ألقمشة المالبس بإستخ -

 تكنولوجيا الصبغات الطبيعية النباتية.

 :Tools أدوات البحث

 التى: البحث فى أدوات اتتمثل 

% : 50أقمشة قطنية  -% 100م: أقمشة قطنية لمستخدش القماا -1

 %.65%: بولى استر 35أقمشة قطنية  -%50بولى استر

الكرنب األحمر  –ام الصبغات الطبيعية النباتية ) البنجر ستخدإ -2

صباغة أقمشة المالبس لالفلفل الحلو(  –السدر  –لعصفر ا –

القطنية والمخلوطة وذلك بتركيزات مختلفة من الصبغات 

صباغة األقمشة تمت الطبيعية وتم تحضير الصبغات و

شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج والمركز بواالختبارات 

 القومى للبحوث .

 :Research Methodologyمنهج البحث 

ات لمتغيرابين ت لعالقالتوضيح التجريبى ج المنهالبحث ا ميستخد

 فة. ادأھلك لتحقيق وذلبحث الها ولتى تناا

 :Terminologyالبحث  مصطلحات

تعتبر األصباغ الطبيعية أول ما استعمل اإلنسان األصباغ النباتية: 

من صبغات وكانت مصادرھا جذور النباتات أو بذورھا كما 

ادر حيوانية أما المصادر المعدنية أستعملت بعض الحشرات كمص

 (3فكانت مياه األبار الطبيعية ولكنها تسبب ضعفا لأللياف)
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شعة غير مرئية بحيث ال يمكن أى ھ: بنفسجيةق لفواألشعة ا

لتى تستمد من الطاقة امن ء ى جزوھية دلعاايتها بالعين ن رؤلإلنسا

 (.6ن  )إلنسااعلى جسم ر ثر ضاألها ولشمس ا

ة  ذار ھيقيس مقدى لذالمؤشر او ھ:لبنفسجيةق األشعة فوامؤشر 

 (. 6لجلد)وابالخطر للعين ر لمحايد ينذالرقم اعن وإذا زاد ألشعة ا

: ھى عملية الغرض منها الحصول على لون أبيض عملية التبييض

ناصع ودائم كما تعتبر من العمليات التحضيرية األساسية فى 

على إمتصاص  األقمشة التى ستمر بمراحل الصباغة ألنها تساعد

 (   3مثل ھذذة المواد )

 :Experimental Work ةالعملي الدراسة

أقمشة قطنية ى وھسة رالدالمستخدمة محل ات الخاماال: تحديد أو

ية قطنأقمشة  -% 50% : بولى استر 50شة قطنية قمأ  -% 100

 %.  65ستر إ% : بولى 35

يعية النباتية  بالصبغات الطبصباغة األقمشة الفطنية والمخلوطة ثانيا: 

الفلفل الحلو األحمر  -السدر –العصفر  –الكرنب األحمر  –) البنجر 

 –( وإستخدام المثبتات الطبيعية للصبغة المتمثلة فى ) حمض التانيك 

 ( كالتالى :6الشبة (  ) –حمض الستريك 

 جم من حمض التانيك  40لتر من صبغة البنجر / 2 -

م من حمض ج 40لتر من صبغة الكرنب األحمر / 2 -

 الستريك

 جم من الشبة  40لتر من صبغة السدر / 2 -

 جم من حمض الستريك 40لتر من صبغة العصفر / 2 -

جم من حمض  40لتر من صبغة الفلفل األحمر الحلو/  2 -

 ( 6الستريك.)

اختبار تثبيط نمو ) ثالثا اجراء إختبارات األداء الوظيفى والمتمثلة فى

 –اختبار شدة اللون  –ة جرام البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغ

 معامل األشعة فوق البنفسجية (.  –اختبار اإلحتكاك الرطب والجاف 

لمركز ابمعامل مت الصباغة واجراء اختبارات األداء الوظيفى ت –

 ة و شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج.رھبالقاللبحوث لقومى ا

فى  ات إستخالص الصبغات الطبيعية من النباتاتتتضح خطوو

  -لتالى:  ا

تقطيع النباتات إلى قطع صغيرة ويوضع فى إناء مقاوم  – 1 

الصدأ ويوضع عليها ضعف كمية النبات الماء ويوضع 

دقيقة ثم يترك  40-30على النار ويترك يغلى لمدة 

ساعة ثم يعاود غليه مرة أخرى ثم  25المنقوع لمدة 

 التصفية إلزالة النباتات.

قائق د 60ة لغمر لمداسة بطريقة رالداتحت ش لقماصباغة ا  -2 

% ثم 100لمعالجة  دة اللماش لقماب اللتأكد من تشر

 ئد. الزل المحلواللتخلص من ش لقماايعصر 

ان فرأقائق ثم تحميصها فىدخمس ة لمدم  80لتجفيف عند ا - 3

 (18ن.)قيقتاة دلمدم  130خاصة عند

مع وجود عينه  اجراء االختبارات الوظيفية على األقمشة المعالجة -

من كل خامة غير معالجة لمعرفة مدى تأثير تلك الصبغات 

 الطبيعية النباتية على األقمشة محل الدراسة.

 :Resultsالنتائج 

 :الفروض

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

الخواص  %( علي35%، قطن 50%، قطن 100)قطن 

 –الموجبة والسالبة لصبغة جرام المقاسة: تثبيط نمو البكتيريا 

مقاومة األقمشة لنفاذ األشعة  -اختبار اإلحتكاك  -شدة اللون

 ".U.Vالفوق بنفسجية"

ً عند مستوي ) -2 ( بين الصبغات 0.05يوجد فرق دال إحصائيا

 –العصفر  –الكرنب األحمر  –الطبيعية النباتية) البنجر 

اسة: تثبيط الخواص المق الفلفل الحلو األحمر (. علي -السدر

 -شدة اللون –نمو البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام 

 "UVمقاومة األقمشة لنفاذ األشعة " -اختبار اإلحتكاك 

 ( تأثير الصبغات الطبيعية على تثبيط نمو البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام للعينات محل البحث1جدول )

 
Diameter of  Clear Zone (mm) 

 العينات
Gram Positive Gram Negative 

S. aureus B. subtilis E. coli Proteus 

 C1 0.000 %100قطن t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 

 C2 0.000 %50قطن t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 

 C30.000 %بولى إستر35قطن t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 

 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 %معامل بصبغة البنجر100 قطن

 pq 7.000 p 5.000 qr 4.000 r 6.000 % معامل بصبغة البنجر50قطن

 ijk 12.000 klm 11.500 lm 9.000 o 13.000 % معامل بصبغة البنجر35قطن 

 fg 16.000 ef 14.000 ghi 16.000 ef 15.000 بصبغة الكرنب أحمر% معامل 100قطن 

 ef 15.000 fg 13.500 hij 14.000 ghi 16.000 حمر% معامل بصبغة الكرنب األ50قطن 

 d 16.000 ef 14.500 gh 15.000 fg 18.000 % معامل بصبغة الكرنب األحمر35قطن 

 cd 18.000 d 15.000 fg 14.500 gh 18.500 % معامل بصبغة السدر100قطن 

 s 0.000 t 0.000 t 0.000 t 2.000 % معامل بصبغة السدر50قطن 

 p 5.000 qr 5.000 qr 6.000 pq 7.000 عامل بصبغة السدر% م35قطن 

 gh 15.000 fg 14.000 ghi 13.000 ijk 14.500 % معامل بصبغة العصفر100قطن 

 ghi 14.000 ghi 13.500 hij 12.500 jkl 14.000 % معامل بصبغة العصفر50قطن 

 b 18.500 cd 12.000 klm 16.000 ef 20.000 % معامل بصبغة العصفر35قطن 

 ijk 13.000 ijk 16.500 e 13.000 ijk 13.000 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو100قطن 

 no 11.000 mn 10.000 no 12.000 klm 10.000 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو 50قطن 

 a 20.500 b 18.000 d 19.500 bc 22.000 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو35قطن 

 0.05توسطات المتبوعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إحصائية عند الم

( أن ھناك فروق معنوية ذات دالله إحصائية 1يتضح من جدول )

بين الكنترول وبين المعامالت األخرى إلستخدام 0.05عند 

الصبغات الطبيعية لتثبيط نمو البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة 

بس القطنية والمخلوطة حيث أن القيمة أقل جرام على أقمشة المال

ويمكن ترتيب المعامالت المختلفة على النحو التالى حيث  0.05من 

% والمعاملة 65% :بولى إستر 35بلفت أكبر قيمة  أقمشة القطن 

بصبغة الفلفل األحمر الحلو ويليها صبغة العصفر ويليها صبغة 

لمعامل بصبغة % ا100الكرنب األحمر لنفس الخامة ويليها قطن 

% 100% بولى إستر وقطن 50% :50السدر ويليها القطن 

% بولى 65% :35المعامل بصبغة الكرنب األحمر ثم يليها قطن 
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% المعامل بصبغة الفلفل 100إستر المعامل بصبغة البنجر وقطن 

% معامل بصبغة 50%:بولى إستر 50األحمر الحلو ويليها قطن 

% معامل 65% :بولى إستر 35 الفلفل األحمر الحلوويليها قطن

% معامل بصبغة 50% :بولى إستر 50بصبغة السدر ويليها قطن 

% معامل بصبغة السدر 50% : بولى إستر 50البنجر ويليها قطن 

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 .

 
 ( تأثير الصبغات الطبيعية على تثبيط نمو البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام للعينات محل البحث1شكل )

( أن للصبغات الطبيعية تأثير على تثبيط نمو 1يتضح من الشكل )

البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام وذلك على جميع أنواع 

األقمشة القطنية والمخلوطة المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات 

 الغير معاملة بالصبغات الطبيعية

 للعينات محل البحثية مقاومة األشعة الفوق بنفسج( تأثير الصبغات الطبيعية على 2جدول )

 UPF العينات

C1 7.500 %100قطن n 

C2 6.100 %50قطن o 

C37.400 %بولى إستر35قطن n 

 a 85.900 %معامل بصبغة البنجر100 قطن

 e 24.000 % معامل بصبغة البنجر50قطن

 c 36.200 % معامل بصبغة البنجر35قطن 

 g 18.400 بصبغة الكرنب أحمر% معامل 100قطن 

 m 9.300 % معامل بصبغة الكرنب األحمر50قطن 

 j 13.800 % معامل بصبغة الكرنب األحمر35قطن 

 b 41.700 % معامل بصبغة السدر100قطن 

 h 17.700 % معامل بصبغة السدر50قطن 

 d 29.900 % معامل بصبغة السدر35قطن 

 i 15.000 % معامل بصبغة العصفر100قطن 

 n 8.000 عصفر% معامل بصبغة ال50قطن 

 k 12.800 % معامل بصبغة العصفر35قطن 

 f 19.300 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو100قطن 

 l 10.400 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو 50قطن 

 fg 18.800 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو35قطن 

 0.05إحصائية عند  المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة

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

بين الكنترول وبين المعامالت األخرى إلستخدام الصبغات  0.05

الطبيعية لمعامل الحماية من األشعة الفوق بنفسجية ألقمشة المالبس 

القطنية والمخلوطة ويمكن ترتيب المعامالت المختلفة على النحو 

% والمعاملة 100ى حيث بلفت أكبر قيمة  ألقمشة القطن التال

% المعامل بصبغة السدر ويليها 100بصبغة البنجر ويليها قطن 

% بولى إستر المعامل بصبغة البنجر وصبغة 65% :35القطن 

% بولى إستر المعامل بصبغة البنجر 50% :50السدر ثم يليها قطن 

لحلو ويليها قطن % المعامل بصبغة الفلفل األحمر ا100وقطن 

% معامل 100% معامل بصبغة الكرنب األحمرويليها قطن 100

% معامل بصبغة 65% :بولى إستر 35بصبغة العصفر ويليها قطن 

% معامل بصبغة 50% : بولى إستر 50العصفر ويليها قطن 

العصفر ويليها صبغة الكرنب األحمر لنفس الخامة وإختالف القيم 

إختالف القيم تبعا لنوع الخامة  للصبغات المختلفة يدل على

المستخدمة وتغلغلها للصبغات المعاملة وكانت أقل القيم للكنترول 

وذلك يدل على كفاءة وفاعلية الصبغات الطبيعية لمعامل الحماية 
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 لألشعة الفوق بنفسجية  للخامات المختلفة المستخدمة.

 
 للعينات محل البحثوق بنفسجية مقاومة األشعة الف( تأثير الصبغات الطبيعية على 2شكل )

أن للصبغات الطبيعية تأثير على الحماية من  (2يتضح من الشكل )

األشعة الفوق بنفسجية وذلك على جميع أنواع األقمشة القطنية 

والمخلوطة المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة 

ام الصبغات بالصبغات الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخد

الطبيعية األمنه بيئيا للحماية من خطر األشعة الفوق بنفسجية على 

 جميع أنواع األقمشة القطنية والمخلوطة المستخدمة. 

 للعينات محل البحثشدة اللون ( تأثير الصبغات الطبيعية  على 3جدول )

 العينات
k/s شدة اللون 

 

C1 0.660 %100قطن ef 

C2 1.770 %50قطن bcd 

C30.530 %بولى إستر35قطن f 

 bcd 1.770 %معامل بصبغة البنجر100 قطن

 cdef 1.420 % معامل بصبغة البنجر50قطن

 cd 1.580 % معامل بصبغة البنجر35قطن 

 cdef 1.170 بصبغة الكرنب أحمر% معامل 100قطن 

 def 0.910 % معامل بصبغة الكرنب األحمر50قطن 

 cdef 0.970 رنب األحمر% معامل بصبغة الك35قطن 

 a 3.420 % معامل بصبغة السدر100قطن 

 ab 2.630 % معامل بصبغة السدر50قطن 

 a 2.690 % معامل بصبغة السدر35قطن 

 cdef 1.230 % معامل بصبغة العصفر100قطن 

 cdef 1.010 % معامل بصبغة العصفر50قطن 

 cdef 1.030 % معامل بصبغة العصفر35قطن 

 bc 1.850 معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو %100قطن 

 cde 1.470 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو 50قطن 

 bcd 1.820 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو35قطن 

 0.05المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إحصائية عند 

إحصائية عند   ( أن ھناك فروق ذات دالله3يتضح من جدول )

بين الكنترول وبين المعامالت األخرى إلستخدام الصبغات  0.05

الطبيعية إلختبار شدة اللون ألقمشة المالبس القطنية والمخلوطة 

ويمكن ترتيب المعامالت المختلفة على النحو التالى حيث بلفت أكبر 

% معامل بصبغة السدر ويليها 100قيمة لشدة اللون ألقمشة القطن 

% 50% معامل بصبغة السدر ويليها قن 65%:بولى إستر 35قطن 

% معامل 100% معامل بصبغة السدر ويليها  قطن 50:بولى إستر 

% 65%:بولى إستر 35بصبغة الفلفل األحمر الحلو ويليها  قطن 

% والمعاملة 100معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو ويليها القطن 

 ر% بولى إستر الغي50: % قطن 50بصبغة البنجر وكنترول خامة 

%  المعامل بصبغة البنجر 65%:بولى إستر 35ويليها قطن  معامل

% بولى إستر المعامل بصبغة الفلفل 50% :50ويليها القطن 

% بولى إستر المعامل 50% :50األحمر الحلو ثم يليها قطن 

% المعامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو 100بصبغة البنجر وقطن 

% معامل بصبغة الكرنب األحمرويليها قطن 100ويليها قطن 

% :بولى إستر 35% معامل بصبغة العصفر ويليها قطن 100

% : بولى إستر 50% معامل بصبغة العصفر ويليها قطن 65

% معامل بصبغة العصفر 65%:بولى إستر 35%  وقطن 50

% : بولى 50ويليها صبغة الكرنب األحمر لنفس الخامة من قطن 

% وإختالف القيم 65%:بولى إستر 35%  وقطن 50إستر 
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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.

 
 للعينات محل البحثشدة اللون الصبغات الطبيعية  على  ( تأثير3شكل )

أن للصبغات الطبيعية تأثير على شدة اللون  (3يتضح من الشكل )

وذلك على جميع أنواع األقمشة القطنية والمخلوطة المستخدمة حيث 

زادت شدة اللون بإستخدام الصبغات الطبيعية لجميع أنواع األقمشة 

د مقارنتها بالعينات الغير معاملة القطنية والمخلوطة وذلك عن

بالصبغات الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام الصبغات 

الطبيعية األمنه بيئيا للجفاظ شدة اللون على جميع أنواع األقمشة 

 القطنية والمخلوطة المستخدمة. 

 

 محل البحث للعينات الجاف( –)الرطب  ( تأثير الصبغات الطبيعية على اإلحتكاك4جدول )

 

 العينات

 االحتكاك

 رطب جاف

C1  4 %100قطن a 4 a 

 C2 4 %50قطن a 4 a 

 C34 %بولى إستر35قطن a 4 a 

 a 3 a 2 %معامل بصبغة البنجر100 قطن

 a 4 a 2 % معامل بصبغة البنجر50قطن

 a 4 a 2 % معامل بصبغة البنجر35قطن 

 a 3 a 2 بصبغة الكرنب أحمر% معامل 100قطن 

 a 3 a 2 % معامل بصبغة الكرنب األحمر50قطن 

 a 3 a 2 % معامل بصبغة الكرنب األحمر35قطن 

 a 4 a 3 % معامل بصبغة السدر100قطن 

 a 4 a 3 % معامل بصبغة السدر50قطن 

 a 4 a 3 % معامل بصبغة السدر35قطن 

 a 4 a 3 % معامل بصبغة العصفر100قطن 

 a 4 a 3 لعصفر% معامل بصبغة ا50قطن 

 a 4 a 3 % معامل بصبغة العصفر35قطن 

 a 4 a 2 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو100قطن 

 a 4 a 2 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو50قطن 

 a 4 a 2 % معامل بصبغة الفلفل األحمر الحلو35قطن 

 0.05ئية عند المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة بينها فروق ذات داللة إحصا

( عدم وجود فروق معنوية عند مستوى دالله 4يتضح من جدول )

إلختبار اإلحتكاك الرطب والجاف للعينات الغير  0.05إحصائية   

معاملة والمعامالت األخرى إلستخدام الصبغات الطبيعية للخامات 

المختلفة المستخدمة وعدم إختالف القيم للصبغات المختلفة تبعا 

مات المستخدمة يدل على كفاءة وفاعلية الصبغات ألنواع الخا

الطبيعية المستخدمة إلختبار اإلحتكاك الرطب والجاف للخامات 

 .   المختلفة المستخدمة
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 للعينات محل البحث الجاف ( تأثير الصبغات الطبيعية على اإلحتكاك4شكل)

أن للصبغات الطبيعية عدم تأثير على  (4يتضح من الشكل )

الجاف وذلك على جميع أنواع األقمشة القطنية والمخلوطة اإلحتكاك 

المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة بالصبغات 

الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام الصبغات الطبيعية 

 على جميع أنواع األقمشة القطنية والمخلوطة المستخدمة. 

 

 

 
 للعينات محل البحثالرطب  يعية على اإلحتكاك( تأثير الصبغات الطب5شكل )

أن للصبغات الطبيعية عدم تأثير على  (5يتضح من الشكل )

اإلحتكاك الرطب لجميع لجميع أنواع األقمشة القطنية والمخلوطة 

المستخدمة وذلك عند مقارنتها بالعينات الغير معاملة بالصبغات 

الصبغات الطبيعية  الطبيعية وذلك يدل على كفاءة وفاعلية إستخدام

األمنه بيئيا إلختبار اإلحتكاك الرطب على جميع أنواع األقمشة 

 القطنية والمخلوطة المستخدمة. 
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