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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 

تتجھ معظم األبحاث الیوم إلى الحث على استخدام تكنولوجیا نظیفة لإلقالل من تلوث البیئة بالصبغات الصناعیة  
والكیماویات ، وفى مجال االقالل من التلوث باألصباغ تتجھ العدید من االبحاث إلى استخدام الصبغات الطبیعیة 

األشعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا والصدیقة للبیئة كبدیل للصبغات التخلیقیة حیث یفقد جزء كبیر من  مقاومةل
ً من الصبغات الصناعیة تجد  الصبغات الصناعیة أثناء مراحل التصنیع ویعنى ذلك أن العدید من األطنان یومیا

ما امكانیة استخالص ة البحث في التساؤالت اآلتیة : تتلخص مشكلطریقھا إلى البیئة المحیطة مما یسبب تلوثھا . 
لمعالجة األقمشة القطنیة ؟ ما  الكلیمنتینا المغربي؟ ما امكانیة استخدام صبغة قشر  الكلیمنتینا المغربيصبغة قشر 

امكانیة تحسین بعض خواص األقمشة القطنیة المستخدمة من حیث (مقاومة نمو البكتریا ، ونفاذیة االشعة فوق 
الكلیمنتینا لبنفسجیة ، ونفاذیة الھواء ، وامتصاص الماء ، وقوة الشد ، واالستطالة ، وعمق اللون) بصبغة قشر ا

  في مالبس السیدات  ؟ الكلیمنتینا المغربي؟ ما امكانیة استخدام االقمشة القطنیة المصبوغة بصبغة قشر  المغربي
ت طبیعیة صدیقة للبیئة، تحدید أنسب الظروف لمعالجة حمایة البیئة من التلوث باستخدام صبغاأھدف البحث : 

للحصول على أعلى مواصفات للقماش المصبوغ وكذلك االستفادة  الكلیمنتینا المغربياألقمشة القطنیة بصبغة قشر 
استخدام الصبغات أھمیـة البحـث :  في مالبس للسیدات. الكلیمنتینا المغربيمن األقمشة المعالجة بصبغة قشر 

تحسین الخواص الوظیفیة للمنسوجات لتقلیل نسبة التلوث والمحافظة على صحة االنسان والبیئة ،  یةالطبیع
المستخدمة في مالبس السیدات باالضافة الى الحد من التأثیر الضار للبكتریا واألشعة فوق البنفسجیة على صحة 

تجریبي عن طریق تطبیق التجربة العملیة یتبع البحث الحالي المنھجین التحلیلي والمنھـج البحـث :    .االنسان
وتوصل البحث إلي أنھ یوجد فرق دال إلثبات صحة الفروض وتحلیل العالقات بین المتغیرات وتوضیحھا. 

ً عند مستوي ( ) بین نوع خامة الخیط (تنسل، بامبو، فبران) في اكساب األقمشة القطنیة 0.05إحصائیا
شعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا المستخدمة في مالبس السیدات مقاومة األ

قوة الشد (كجم)، نسبة االستطالة (%)، نفاذیة الھواء  )،UPFمعامل الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة( المغربي:
 E . coli  ،Staphylococcus.ث)، زمن االمتصاص (ث)، عمق اللون،  مقاومة نمو البكتریا (2سم /3(سم

aureus دقیقة في 6، 4، 2) بین زمن استخالص الصبغة (0.05یوجد فرق دال إحصائیاً عند مستوي (). وأنھ (
اكساب األقمشة القطنیة المستخدمة في مالبس السیدات مقاومة األشعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام 

)، قوة الشد (كجم)، نسبة UPFنفسجیة(معامل الحمایة من األشعة فوق الب صبغة قشر الكلیمنتینا المغربي:
 . E.ث)، زمن االمتصاص (ث)، عمق اللون ، مقاومة نمو البكتریا ( 2سم /3االستطالة (%)، نفاذیة الھواء (سم

coli ،Staphylococcus aureus(  
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   Introduction:مقدمة
طة  باغة بواس نین والص ى آالف الس بغات إل اریخ الص ع ت یرج

بیعیة تعد من أقدم العملیات التي قام بھا اإلنسان ، وقد الصبغات الط
كانت الصبغات التقلیدیة القدیمة من أصل نباتى ، وتم اكتشافھا عن 
ھ  یر الفواك س بعص ض المالب طریق الصدفة حیث تمت صباغة بع
أو النباتات ، وبذلك یمكن أن نطلق على الفاكھة التى یمكننا صباغة 

ة  المنسوجات بھا فاكھة ممكنة ال الفراول بیل المث االستخدام على س
ي  تخدم ف السوداء ، الخوخ ، وكل أنواع العصائر التي یمكن أن تس
ة %  بة المئوی ا بالنس ول فیھ تم وصف المحل الصباغة ، وعادة ما ی

زه  ة تركی ادة معین ن م ول م یر محل د تحض دما نری ذا 10فعن % فھ
  ر من الماء .جم من المادة في واحد لت 100یعنى أننا نقوم بإذابة 

  )2008(نجالء سید عبد الحمید الشیمى:   
ناعات  ین الص دارة ب ان الص جیة مك ناعات النس ل الص تحت
ن  ً م درا د مص یة تع ات رئیس ى خام د عل ا تعتم تھالكیة لكونھ االس
ر  لیلوزیة ، ویعتب اف الس ادر األلی ذه المص م ھ ورة وأھ ادر الث مص

داد القطن من الخامات النسجیة التى تحتل مكان الص ى امت دارة عل
د  رحمن عب د ال تعمال .(عب ي االس ز بالراحة ف العصور والذى یتمی

  )2001العزیز : 

ال  ى مج ز ف یة للتجھی ات االساس ن العملی باغة م ة الص ر عملی تعتب
ا  ة بأنواعھ بغات التركیبی لت الص ث وص جیة حی ناعات النس الص

و كلة تل ا ظھرت مش ث وألوانھا الزاھیة المتعددة إلى القمة ومن ھن
البیئة واألثار الضارة للعدید من تلك الصبغات ، لذلك اتجھ االھتمام 
رة  ة م ودة للطبیع ة الع ى محاول رة إل نوات االخی ي الس المي ف الع

  أخرى باستخدام صبغات طبیعیة صدیقة للبیئة.
  )  2018)(سارة أسامة عبد المنعم: 2014(ھویدا طلعت: 

اه للع اث لالتج ئولة األبح ات المس ت الجھ بغات ودفع ى الص ودة إل
بغات  ة بالص وث البیئ ن تل د م ة للح الطبیعی

ناعیة( ل  )v.kGupta.,Rasachan: 1998الص ذت ك وأخ
فات  ق المواص ادة تحقی ى زی دة عل ل بش ة تعم ركات العالمی الش
ات  ى عملی ل إل ذل للتوص ود تب ارت الجھ تج وص یة للمن القیاس

ف( ا S.Ishart Ali:1993أنظ تخدام تكنولوجی دأ اس ا ب ن ھن )وم
ة    رق التقلیدی دیل للط ة كب  John and Margaret(متقدم

Connon: 1994 للحد من كل ھذا التلوث ودعا االھتمام العالمي (
ن  ة م ة البیئ ة لحمای ودة للطبیع ة الع رة لمحاول نوات االخی ى الس ف

ة  بغات الطبیعی تخدام الص وث واس  Fleischer(التل
Guenter:1995(.  
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بحت تع ل اص رأة للعم روج الم ع خ عة وم ورة األش ن خط انى م
الشمسیة خاصة األشعة فوق البنفسجیة مما أدى إلى ضرورة توفیر 
ة  ا ونفاذی د البكتری ة ض ة عالی واص وقائی بوغة ذات خ أقمشة مص
االشعة فوق البنفسجیة وفى نفس الوقت تتوافر فیھا عناصر الراحة 
واص  ى خ ؤثر عل واء وال ت ة الھ ة ونفاذی اص الرطوب ل امتص مث

اش المس ن القم اء م ب النس انى أغل ث تع باغة حی ي الص تخدم ف
اضرار وامراض جلدیة كزیادة افراز العرق والتھابات الجلد وغیر 
ة وأضرار  رأة المصریة والعربی ة للم ذلك مما یسبب مشكلة حقیقی

  نفسیة ومعنویة بجانب األمراض العضویة.
ومن ھنا جاءت فكرة البحث الحالي محاولة اكساب األقمشة  

لمستخدمة في مالبس السیدات مقاومة األشعة فوق القطنیة ا
البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا 

  المغربي.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

حیة  رار الص باب االض ً بأس را ً كبی ا الي اھتمام رنا الح ھد عص ش
ذ ى ھ جیة وف وق البنفس عة ف رض لألش ا والتع ن البكتری ا الناتجة ع

ة  ات كیمائی ابقة معالج ات الس ن الدراس د م ت العدی ار تناول اإلط
المواد  باغة ب ة الص اول دراس م تتن ا ل یة لكنھ ع الملبس بعض القط ل
الطبیعیة (الكلیمنتینا المغربي) بمفردھا في الحمایة من األشعة فوق 

  البنفسجیة ومن ھنا جاء اختیار موضوع البحث.  
كل د مش ن تحدی دم یمك ا تق الل م ن خ ى م ة عل ي االجاب ث ف ة البح

    -التساؤالت اآلتیة :
 ؟ الكلیمنتینا المغربيما امكانیة استخالص صبغة قشر  . 1
 الكلیمنتینا المغربيما امكانیة استخدام صبغة قشر  . 2

  لمعالجة األقمشة القطنیة ؟
ما امكانیة تحسین بعض خواص األقمشة القطنیة  . 3

یة المستخدمة من حیث (مقاومة نمو البكتریا ، ونفاذ
االشعة فوق البنفسجیة ، ونفاذیة الھواء ، وامتصاص 
الماء ، وقوة الشد ، واالستطالة ، وعمق اللون) بصبغة 

  ؟ الكلیمنتینا المغربيقشر 
ما امكانیة استخدام االقمشة القطنیة المصبوغة بصبغة  . 4

  في مالبس السیدات  ؟ الكلیمنتینا المغربيقشر 
 : Objectiveھدف البحث  

ة من التلوث باستخدام صبغات طبیعیة حمایة البیئ . 1
  صدیقة للبیئة .

تحدید أنسب الظروف لمعالجة األقمشة القطنیة بصبغة  . 2
للحصول على أعلى مواصفات  الكلیمنتینا المغربيقشر 

 للقماش المصبوغ . 
الكلیمنتینا االستفادة من األقمشة المعالجة بصبغة قشر  . 3

 في مالبس للسیدات. المغربي
  : Significanceأھمیة البحث 

لتقلیل نسبة التلوث  استخدام الصبغات الطبیعیة . 1
 والمحافظة على صحة االنسان والبیئة .

تحسین الخواص الوظیفیة للمنسوجات المستخدمة في  . 2
 مالبس السیدات .

الحد من التأثیر الضار للبكتریا واألشعة فوق البنفسجیة  . 3
   على صحة االنسان.   

  :Methodology منھج البحث 
ع البحث الحالي المنھجین التحلیلي والتجریبي عن طریق تطبیق یتب

ین  ات ب ل العالق روض وتحلی حة الف ات ص ة إلثب ة العملی التجرب
  المتغیرات وتوضیحھا لتحقیق أھداف البحث . 

  :  Delimitations حدود البحث
  یقتصر ھذا البحث على:

  یل ة (تنس ن األقمشة القطنی واع م امبو  –استخدام ثالث أن –ب

 بران) بتركیب نسجى واحد أنسجة معكوسة  .ف
  سم .25× سم 25تم عمل عینات كل عینة بطول 
 ) دد ى ع ب 9تم اجراء التجارب عل اش حس ن القم ات م ) عین

ات  م اجراء المعالج اش وت وع قم ل ن المواصفات ثالثة من ك
ان  ة (الغلی ع  –الرطب و متب ا ھ ة كم ة المنتج یض) لألقمش التب

 بالشركة .
 وق اجراء االختبا عة ف ن األش ة م رات المعملیة (معامل الحمای

جیة( تطالة (%)، UPFالبنفس بة االس م)، نس د (كج وة الش )، ق
ق 2سم /3نفاذیة الھواء (سم .ث)، زمن االمتصاص (ث)، عم

ا ( و البكتری ة نم ون،  مقاوم ، E . coli الل
Staphylococcus aureus.( 

 م ف ك وزة نص یدات (بل یة للس ع ملبس ة قط دد أربع ذ ع  – تنفی
  كوفیة). –طرحة  –بلوزة بكم 

   : Tools أدوات البحث
یل  ي البحث(تنس تخدمة ف ة المس ة القطنی امبو  –األقمش ران) –ب فب

يواحد أنسجة معكوسة ، قشر  نسجىبتركیب  ا المغرب ،  الكلیمنتین
راد  ة الم جھاز المیكرویف ، األجھزة الخاصة باالختبارات المعملی

  قي المستخدم .قیاسھا ، برنامج اإلحصاء التطبی
   :Hypothesis فروض البحث

) بین نوع خامة 0.05یوجد فرق دال إحصائیاً عند مستوي ( -1
الخیط (تنسل، بامبو، فبران) في اكساب األقمشة القطنیة 
المستخدمة في مالبس السیدات مقاومة األشعة فوق 
البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا 

 )،UPFالحمایة من األشعة فوق البنفسجیة(معامل  المغربي:
 /3قوة الشد (كجم)، نسبة االستطالة (%)، نفاذیة الھواء (سم

.ث)، زمن االمتصاص (ث)، عمق اللون،  مقاومة نمو 2سم
  ).E . coli ،Staphylococcus aureus البكتریا (

ً عند مستوي ( -2 ) بین زمن 0.05یوجد فرق دال إحصائیا
) دقیقة في اكساب األقمشة 6 ،4، 2استخالص الصبغة (

القطنیة المستخدمة في مالبس السیدات مقاومة األشعة فوق 
البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا 

)، UPFمعامل الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة( المغربي:
 /3قوة الشد (كجم)، نسبة االستطالة (%)، نفاذیة الھواء (سم

المتصاص (ث)، عمق اللون ، مقاومة نمو .ث)، زمن ا2سم
 ).E. coli ،Staphylococcus aureusالبكتریا ( 

 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 
  : Terminology مصطلحات البحث

  الصبغة :
عبارة عن مركب عضوي ملون یستخدم إلضفاء لون محدد على 

لح مادة معروفة مثل صباغة المنسوجات ولیست كل المركبات تص
  )2017لالستخدام كصبغات . (سامیة محمد عبدالغنى :

  :Natural Dyes) الصبغات الطبیعیة (
ھا  تخدام مستخلص ن اس ي یمك ات الت ن النبات ر م دد كبی د ع یوج

، وتستخدم أجزاء  والكتان ،والقطن ،والحریر ،الصوف صباغة في
ات، اللحاء مختلفة من النبات، فقد تستخدم بمجملھا، أو ، أو لب النب

الثباتیة  أو القشرة . وألسباب تمسأو األوراق، أو الجذور أو الثمار 
ھ أو التوفر الحیوي، فإن البعض  اللونیة م قبول ً وت فقط القى انتشارا

  .كأصباغ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8
% 

ً قویة وثابتة لذلك تم  استخالص صبغة قشر وتعطى القشرة ألوانا
   الكلیمنتینا المغربي .

  
  الكلیمنتینا :

الكلیمنتینا ھي نوع مختلف من البرتقال ، وعادة ما یكون متاح في 
ً نوفمبر ودیسمبر وینا یر ، والكلیمنتینا من الفواكھ التي تنموا سریعا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8
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بدون بذور ، وعلى غرار الیوسفي ، فإنھا تمیل إلى أن تكون سھلة 
التقشیر ، ولونھا برتقالي غامق  ولھا مظھر المع ویمكن تقسیمھا 

 . قطع 14-7إلى 
سنة ، حیث تم زراعتھ من  100وعرف الكلیمنتینا منذ أكثر من 

المعروف باسم ماري كلیمنت رودیر في  قبل المبشر الفرنسي
، ویزرع الكلیمنتینا في الجزائر وتونس واسبانیا  الجزائر

والبرتغال والمغرب ، الیونان ، إیطالیا ، إسرائیل ، لبنان وإیران 
، ویتم تھجینھ من مزیج بین حمضیات البحر األبیض  وتركیا

برتقال فھو المتوسط والبرتقال الحلو وقشر الكلیمنتینا مثل قشر ال
 . في عمق اللون مع مظھره األملس والمصقول 

https://www.almrsal.com/post/286057  

                           
  قشر الكلیمنتینا بعد التجفیفمسحوق  )3( ) قشر الكلیمنتینا بعد التجفیف    صورة2( الكلیمنتینا          صورة  )1( صورة

   :فرن المیكروویف
د و أح ة ھ ة المنزلی زة الكھربائی ي أو  األجھ تعمل للطھ ي تس الت

حیث یستعمل ھذا الفرن   .التدفئة العازلة عن طریق الطعام لتسخین
ط  أشعة ة فق المیكروویف ، إذ أنھا تعمل على تسخین المواد الغذائی
اء  ، وذلك لتسخین التقلیدیة  األفران  عكس  على ات الم  والجزیئ

ة  رى القابل ابھة األخ تقطاب المش تم  لالس ث ی ذاء. حی ل الغ داخ
عة  اذ أش بب نف ھ بس ذاء وخارج ل الغ ین داخ اوي ب خین بالتس التس
ذي  المیكروویف داخل الغذاء أو الماء ، بعكس التسخین التقلیدي ال

ي  د طھ واء عن داخل س ى ال ارج إل ن الخ تم م م أو ی ذاء أو اللح الغ
ى تسخین  ؤدي إل المیكروویف ت بطریقة الشواء. فطریقة التسخین ب
ارج  الطعام بصورة كافیة في جمیع أنحاءه سواء في الداخل أو الخ

 ً  .آلیا
rg/wiki/%D9%81%D8%B1https://ar.wikipedia.o

 D9%86_%D9%% 
ة   تتجھ صناعة النسیج ات حدیث تخدام تقنی في الوقت الحالي إلى اس

ف  تخدام المیكروی ر اس وذلك لتقلیل استھالك الماء والطاقة ، ویعتب
فى عملیات صباغة النسیج من أحد طرق الوصول إلى ھذا الھدف 

یر الم ات تحض ى عملی ف ف تخدام المیكروی ز اس س ، ویتمی الب
ول  ن محل ات م رك أي ملوث ل وال یت بغة أق ات ص تھالك كمی باس
زات  د ممی ك توج الصبغة مقارنة بالطرق التقلیدیة باإلضافة إلى ذل
أخرى للمیكرویف مثل استھالك أقل للطاقة ، وانتاج درجات لونیة 

  مفضلة بطریقة أكثر سھولة وتحضیر الصبغة بطریقة أسرع .    
)et al.,:2014Khatib -N.F.Ali*, E.M.El(  

 

 
  )فرن المیكرویف4صورة(

  :األقمشة القطنیة 
ن  ھ م ز ب ا یتمی ً لم یوعا ر ش یعتبر القطن من الخامات النسجیة األكث
ھولة  ة ، وس اء ، والنعوم الي للم اص الع ا االمتص ائص أھمھ خص
وص  اض الخ غط ، وانخف التنظیف ، وسھولة التعقیم بالبخار والض

  بیر للمعالجات بالصباغة .االستاتیكیة ، ویستجیب بقدر ك
  األشعة فوق البنفسجیة :

ھي أشعة كھرومغناطیسیة قادمة من الشمس وھى أشعة غیر مرئیة 

ان  رار لإلنس ن األض ر م بب الكثی ا أن تس ة یمكنھ ة عالی ذات طاق
  )2016(رحاب جمعھ ابراھیم: .

  مالبس السیدات الصباحیة:
ا تعتبر المالبس الصباحیة من أھم أنواع المالبس ا لتي تھتم باقتنائھ
د أن  ي تری ة , فھ رأة العامل ة الم رأة وخاص رالم س  تظھ ى مالب ف

ذا  مناسبة لوقت العمل وتحافظ على ھیئتھا عند ذھابھا وعودتھا وھ
كل  النوع من المالبس یتطلب بساطة االختیار من حیث اللون والش
وق  عة ف ن األش ة م ھ الحمای وفر فی ت یت س الوق ى نف ة ، وف والخام

  یة ونمو البكتریا .البنفسج
  الدراسات السابقة:

ة  ة االقمش ت بمعالج ي اھتم ھناك العدید من الدراسات السابقة الت
واد  ا بم ذلك معالجتھ ا وك و البكتری ة نم ة لمقاوم بغات طبیعی بص

  كیمائیة للحمایة من االشعة فوق البنفسجیة ومنھا :
ة  اطى :  دراس د الع امى عب ماء س راء )2018(أس ى إج دفت إل ھ

ة دراس یمات الفض تخدام جس أثیر اس ى ت رف عل ة للتع ة تجریبی
لیلوزیة  س الس ي طباعة أقمشة المالب اى ف النانومتریة وصبغة الش
اءة  ى كف ة عل یط اللحم ة لخ وع الخام ط ون بة الخل أثیر نس ذلك ت وك
بة  تج بنس اش المن ى أن القم ة إل لت الدراس ة وتوص ة الطباع عملی

ة ( یط اللحم ة لخ وع الخام ط ون ان) 75ن : % قط25الخل %كت
یمات الفضة 750وتركیز صبغة الشاى ( ز جس م)، وتركی مل / كج

ة ( ودة 400النانومتری ل ج ى معام ق أعل د حق م) ق ل / كج م
  ) .   1078.66%) بمساحة مثالیة (77.05(

ة نعم:  دراس د الم امة عب ارة أس ین  )2018(س ى تحس دفت إل ھ
ھ  ً خواص األقمشة القطنیة والمخلوطة بصباغتھا بصبغات آمن ا بیئی

ومقاومة لنمو البكتریا وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل العینات ھى 
ترین و 2العینة ذات تركیز  یكلو دكس ا س م بیت د  2/  1ج م كلوری ج

تخلص  ز مس ر وتركی ل لت دیر لك ودة 100قص ل ج ك بمعام % وذل
یكلو 85.83 ا س دون بیت ى ب ة الت ى العین % ، وكانت أقل العینات ھ

ترین و د 2 /1دكس م كلوری تخلص  ج ز مس ر وتركی ل لت دیر لك قص
  % . 44.21% وذلك بمعامل جودة 50

وب:دراسة  ال یعق د ، وابتھ دالعزیز محم ام عب دف  )2017(الھ یھ
ة  ة القطنی ة لألقمش ب معالج ل نس ي أفض ل إل ي التوص ث ال البح
لت  امین د ، وتوص ززة بفیت ة المع بغات الطبیعی بوغة بالص المص

ي االكثر امانا علي جلد الطفل الدراسة إلى أن الصبغات الطبیعیة ھ
ات  ارة وأن افضل العین ة الض واد الكیمیائی من حیث خلوھا من الم
امین  ز لفیت ب تركی امین د ، وان أفضل نس ا بفیت التي تمت معالجتھ

ي ” د” ة ھ اء المعالج ة  10اثن ربط ودرج واد ال ود م ع وج % م
  الحرارة .

ة  ى :دراس د الغن د عب امیة محم باغ )2017(س ى ص دفت إل ة ھ

https://www.almrsal.com/post/286057
https://ar.wikipedia.o
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عة  ن األش ة م ً لتحقیق الحمای المنسوجات بصبغات طبیعیة آمنة بیئیا
فوق البنفسجیة واستخراج الصبغة الطبیعیة من مخلفات نبات الفول 
بغات  ً واقتصادیة وتوصلت الدراسة إلى أن الص األخضر آمنة بیئیا

  التى تحتوى على الكلوروفیل تقاوم نفاذ األشعة فوق البنفسجیة . 
ة  اب جدراس راھیم: (رح ة إب تخدام ) 2016مع ى اس دفت إل ھ

س  تكنولوجیا النانو لمقاومة األشعة فوق البنفسجیة والكرمشة لمالب
ودیالت  ض الم ذ بع طى وتنفی ة الوس ة الطفول ي مرحل ال ف االطف
ى أن  لت الدراسة إل ال بالدراسة ، وتوص س االطف المقترحة لمالب

و  ب أفضل تركیب نسجى بالنسبة لجمیع الخواص المقاسة ھ التركی
ة  5النسجى أطلس  ز  28بحدف م وتركی ادة  0.003/ س ر لم م /لت ج

ودة ( ل ج انومترى بمعام ك الن ید الزن ق 94.16أكس ا حق %) بینم
ادة  جى الس ب النس ة  1/1التركی ل  16بحدف ز أق دون تركی م وب /س

م 50.55مساحة جودة بنسبة ( %) وبعد التوصل ألفضل األقمشة ت
ودیالت ا ل الم ي أفض تخدامھا ف ن اس ال م ة لألطف  9 – 6لمقترح

  سنوات .         
ة  تخدام ) Xiaoning T. , etal : 2015(دراس ة اس امكانی

ة  ائي والحمای یل الكھرب واص التوص النانوتكنولوجى في تحسین خ
من األشعة فوق البنفسجیة أللیاف القطن وتوصلت الدراسة إلى أن 

ى  ة ف اءة عالی یألیاف القطن المعالجة تتمیز بكف ائى  لالتوص الكھرب
د ى بع جیة حت وق البنفس عة ف ن األش ة م ى الحمای درة عل  10والق

ة  واص الوظیفی ى الخ ن ف ى تحس دل عل ا ی یل مم دورات غس
  للمنسوجات .

 (E.M.El-Khatib,et al.,:2014) دراسة 
ة ذات  بغات طبیعی تخدام ص ر باس اف الحری باغة ألی ى ص تھدف إل

ع  ران لمن ات الزعف ن نب م جودة عالیة مستخلصة م ة وت وث البیئ تل
المیكرویف ،  ة ، وب تحضیر الصبغة باستخدام وسائل تسخین تقلیدی
اص  وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام المیكرویف یزید من امتص
ون أفضل  ق الل د عم ا یزی ل مم الصبغة أللیاف الحریر في وقت أق

  من الطرق التقلیدیة .
ة  ة : دراس اب جمع یج ، رح ف بھ ى  )2013(عواط دفت إل ھ

ا الت ة وممیزاتھ بغات الطبیعی ة للص واع المختلف ى األن رف عل ع
ول  ناعیة والحص بغات الص تخدام الص رار اس ى اض رف عل والتع
ت  ة ، وتناول بغات الطبیعی على درجات لونیة متعددة من خلط الص
تخالص  ان الس ور البصل والرم ران وقش تخدام الزعف الدراسة اس

في صباغة أقمشة صبغات رخیصة الثمن صدیقة للبیئة واستخدامھا 
ائج  ى أن النت ة إل لت الدراس كوز ، وتوص ن / فس ن قط ة م مخلوط
ة  ح إمكانی ك یوض ناعیة وذل ة والص بغات الطبیعی متقاربة بین الص
استخدام الصبغات الطبیعیة كبدائل اقتصادیة صحیة وآمنة لإلنسان 

  والبیئة من الصبغات الصناعیة في صباغة األقمشة . 
الدراسة الحالیة فى تحدید مواد  وتخدم الدراسات السابقة

المعالجة والظروف المناسبة لصباغة أنواع مختلفة من األقمشة 
  بصبغات طبیعیة آمنة بیئیاً . 

  الدراسة التطبیقیة:
  أوالً : العینات محل الدراسة :

  یل ة (تنس ن األقمشة القطنی واع م امبو  –استخدام ثالث أن –ب
 .  فبران) بتركیب نسجى واحد أنسجة معكوسة

  سم .25× سم 25تم عمل عینات كل عینة بطول 
 ) دد ى ع ب 9تم اجراء التجارب عل اش حس ن القم ات م ) عین

ات  م اجراء المعالج اش وت وع قم ل ن المواصفات ثالثة من ك
ان  ة (الغلی ع  –الرطب و متب ا ھ ة كم ة المنتج یض) لألقمش التب

 بالشركة .
 : ثانیاً: الصبغة الطبیعیة محل الدراسة  

قشر الكلیمنتینا المغربى حیث تم تجفیف القشر في الجو  تم استخدام
  .ً   العادي ثم طحنھ جیدا

  ثالثاً: المادة المساعدة المستخدمة في الصباغة:
ى  بغة عل ت للص بة) كمثب تم استخدام مادة كبریتات األلومنیوم (الش

  جم / لتر ماء  2القماش بنسبة 
 استخالص الصبغة :

 یر ة لتحض الث أزمن تخدام ث م اس ي  ت بغة ف ول الص محل
ع ( 6دقیقة ،  4دقیقة ،  2المیكرویف ( ث یوض ة) حی  40دقیق

جم مسحوق قشر الكلیمنتینا المغربى /لتر ماء) ثم یوضع اللتر 
 2األول في المیكرویف لتحضیر محلول الصبغة األول على (

دقیقة) ، واللتر الثانى في المیكرویف لتحضیر محلول الصبغة 
، واللتر الثالث في المیكرویف لتحضیر دقیقة)  4الثاني على (

 دقیقة). 6محلول الصبغة الثالث على (
  تم یحی ر  ترش ن قش تخلص م رات لل دة م بغة ع ول الص محل

 الكلیمنتینا المغربى .
  تم افةی ول 2 إض بة)/لتر محل وم (ش ات األلومنی م كبریت  ج

 . صبغة
  اجراءات الصباغة :

  ة احة العین اش مس م 25تم تجھیز عینات القم ن 25× س م م س
ل  ع ك م وض تخدمة وت كل نوع من أنواع األقمشة الثالث المس

یره( ن تحض ب زم دة حس ى ح اء عل ي وع بغة ف ول ص  2محل
دقیقة) في المیكرویف ، وتم اجراء عملیة  6دقیقة ،  4دقیقة ، 

ي  ً ف بقا رة مس بغة المحض ل ص الثالث محالی باغة ب الص
ت خدمة المیكرویف (حیث یتم وضع عینات الثالثة أقمشة المس

ة  30في كل لتر محلول مستخلص الصبغة والغلیان لمدة  دقیق
  درجة مئویة . 80 حرارةثم تجفف العینة عند درجة 

   ادة تخدام م باغة باس اء مراحل الص ت أثن تمت عملیات التثبی
(شبة)/لتر محلول مستخلص  األلومنیومجم كبریتات  2التثبیت

 الصبغة .    
  االختبارات المعملیة :

 وق ختبارات المعملیة إجراء اال عة ف ن األش ة م (معامل الحمای
جیة( تطالة (%)، UPFالبنفس بة االس م)، نس د (كج وة الش )، ق

م /3نفاذیة الھواء (سم ق 2س اص (ث)، عم ن االمتص .ث)، زم
ا ( و البكتری ة نم ون،  مقاوم ، E . coli الل

Staphylococcus aureus.( 
  ز ل المرك ة بمعام ارات المعملی ة االختب ت عملی ومي تم الق

 للبحوث .
  :Results & Discussionمناقشة النتائج و  النتائج

تأثیر عوامل الدراسة علي الخواص الوظیفیة لألقمشة المنتجة 
  تحت البحث:

این    ل التب ل تحلی م عم تالف  (ANOVA)ت أثیر اخ ة ت لدراس
ن استخالص عوامل الدراسة وھي ( ة، زم ة خیط اللحم وع خام ن

بغة ي: الص وة اUPF) عل تطالة (%)، ، ق بة االس م)، نس د (كج لش
.ث)، زمن االمتصاص (ث)، عمق اللون،  2سم /3نفاذیة الھواء (سم

ا ( و البكتری ة نم )، E. coli ،Staphylococcus aureusمقاوم
ة  ل قیم ي أق وي إل ر معن وي أو غی ان معن واء ك أثیر س ع الت ویرج

وبة  ة المحس ن أو  (P-Level)المعنوی ل م ا أق ت قیمتھ إذا كان ف
یكون ھناك تأثیر معنوي علي الخاصیة المدروسة  (0.05)وي یسا

ي  (0.05)أما إذا كانت أكبر من  وي عل ر معن یكون ھناك تأثیر غی
طات  ائج متوس ح نت الي یوض دول الت ة، والج یة المدروس الخاص

  القراءات لالختبارات تحت البحث. 
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 لبحث) یوضح نتائج متوسطات القراءات الختبارات األقمشة تحت ا1جدول (

  
تأثیر عوامل الدراسة علي: معامل الحمایة من األشعة فوق  -أوالً 

  )UPFالبنفسجیة (
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 

  األحادى كما ھو موضح بالجدول: 
  UPF) لتأثیر عوامل الدراسة  علي (N – Way ANOVA): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 2جدول (

 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 014. 15.176 172.000 2 344.000  نوع خامة الخیط

 018. 12.912 146.333 2 292.667  زمن استخالص الصبغة
   11.333 4 45.333 تباین الخطأ

  8 682.000 الكلي

  ) إلي أن:2تشیر نتائج جدول (
) بین نوع خامة 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 1

معامل الحمایة من األشعة فوق  الخیط في تأثیرھا علي
 ).15.176) ، حیث قیمة "ف" (UPFالبنفسجیة (

) بین زمن 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2
استخالص الصبغة في تأثیرھا علي معامل الحمایة من 

) ، حیث قیمة "ف" UPFاألشعة فوق البنفسجیة (
)12.912.( 

 وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
 2+ 3.417 X1 Y= 26.667+ 1.000 X  

R2= 0.934   , R = 0.966 
  الخاصیة المقاسة.  Y:حیث 

1X نوع خامة الخیط :  
2X زمن استخالص الصبغة :  

  لمختلفة.وعوامل الدراسة ا UPFوھو یمثل ارتباط طردي بین 

  UPF): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي 3جدول (

االنحراف  المتوسط المستویات المتغیرات
 الترتیب المعیاري

نوع خامة 
 الخیط

 3 10.82 37.00  تنسیل
 1 4.58 51.00  بامبو
 2 5.57 39.00  فبران

زمن 
استخالص 

 الصبغة

 3 9.71 36.33  ق 2
 2 8.33 40.67  ق 4
 1 5.57 50.00  ق 6

 
  UPF): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي 1شكل (
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ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 

  ).4النحو المبین في جدول (

  UPF(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي  LSDلفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ) ا4جدول (
  

  39.00) م= 3فبران (   51.00) م= 2بامبو (  37.00) م= 1تنسل ( 
 2.0000 *14.0000    37.00) م= 1تنسیل (
 *12.0000     51.00) م= 2بامبو (

     39.00) م= 3فبران ( 
  0.01الة عند مستوي *د

 )1) والشكل (5، 4،  3نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (
ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي  أنھ یوجد ھناك فروقا

UPF  ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في ضوء
)، 51.00كالتالي: بامبو( LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 

) ، وھذا ربما یرجع الى أن 37.00یل()، تنس39.00فبران(
المنطقة غیر المنتظمة في ألیاف البامبو أعلى منھا في الفبران 

دقیقة في  6والتنسیل ، وأن أفضل زمن الستخالص الصبغة ھو 
  . UPFوجود المیكروویف وأعطى أعلى قیمة لـ 

لتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة    
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك  LSDتبار بتطبیق اخ

  ).5علي النحو المبین في جدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن استخالص الصبغة علي  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 5جدول (
UPF  

  50.00) م= 3ق ( 6  40.67) م= 2ق ( 4  36.33) م= 1ق ( 2 
 *13.6667 4.3333    36.33) م= 1ق ( 2
 *9.3333    40.67) م= 2ق ( 4
     50.00) م= 3ق ( 6

  0.01*دالة عند مستوي 
أنھ  )1والشكل ( )5،  3نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (

ً دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي  یوجد ھناك فروقا
UPF دقیقة في  6 حیث أن أفضل زمن الستخالص الصبغة ھو

  .UPFوجود المیكروویف وأعطى أعلى قیمة لـ 

 ً   تأثیر عوامل الدراسة علي قوة الشد (كجم) -ثانیا
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 

  األحادى كما ھو موضح بالجدول: 

  لدراسة  علي قوة الشد (كجم)) لتأثیر عوامل ا(N – Way ANOVA): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 6جدول (
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 3331.000 370.111 2 740.222  نوع خامة الخیط

 049. 7.000 778. 2 1.556  زمن استخالص الصبغة
   111. 4 444. تباین الخطأ

  8 742.222 الكلي

  ) إلي أن:6جدول ( تشیر نتائج
) بین نوع 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 1

خامة الخیط في تأثیرھا علي قوة الشد (كجم)، حیث قیمة 
 ) .3331.000"ف" (

) بین زمن 0.05یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2
استخالص الصبغة في تأثیرھا علي قوة الشد (كجم) ، 

 ) .7.000حیث قیمة "ف" (
 ادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  وجاءت مع

 2+ 0.250 X1 11.000 X -Y=69.556   
R2= 0.999   , R = 0.999 

  
وھو یمثل ارتباط طردي بین قوة الشد (كجم) وعوامل الدراسة 

  المختلفة.
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 
  ).8النحو المبین في جدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي قوة الشد  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 8جدول (
  (كجم)

  36.67) م= 3فبران (   50.33) م= 2بامبو (  58.67) م= 1تنسیل ( 
 *22.0000 *8.3333    58.67) م= 1تنسیل (
 *13.6667     50.33) م= 2بامبو (

     36.67) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 

 
  ): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي قوة الشد (كجم)7جدول (

رتیبالت االنحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات  

 نوع خامة الخیط
 1 0.58 58.67  تنسل
 2 0.58 50.33  بامبو
 3 0.58 36.67  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 3 11.14 48.00  ق 2
 2 11.06 48.67  ق 4
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 1 11.14 49.00  ق 6

  
  ): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي قوة الشد (كجم)2شكل (

أنھ یوجد  )2) والشكل (8خصھا الجدول (نتبین من النتائج التي یل
ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي قوة الشد  ھناك فروقا

ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في ضوء  (كجم)
)، 58.67كالتالي: تنسیل( LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 

) حیث تتمیز خامة التنسیل بألیاف 36.67)، فبران(50.33بامبو(

  وأطول.منتظمة 
  

لتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة    
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك  LSDبتطبیق اختبار 

  ).9علي النحو المبین في جدول (
استخالص الصبغة علي قوة  (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 9جدول (

  الشد (كجم)
  49.00) م= 3ق ( 6  48.67) م= 2ق ( 4  48.00) م= 1ق ( 2 

 *1.0000 6667.    48.00) م= 1ق ( 2
 3333.    48.67) م= 2ق ( 4
     49.00) م= 3ق ( 6

  0.01*دالة عند مستوي 
أنھ یوجد ) 2والشكل ( )9نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (

ً دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي قوة ھناك ف روقا
ویمكن ترتیب زمن استخالص الصبغة وفق تأثیره في  الشد (كجم)

)، 49.00ق( 6كالتالي:  LSDضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
) وذلك لوجود كمیة أكبر من الصبغة 48.00ق( 2)، 48.67ق( 4

  بین ألیاف الخامة .
 ً   الدراسة علي نسبة االستطالة (%)تأثیر عوامل  -ثالثا

للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  األحادي كما ھو موضح بالجدول: 

  ) لتأثیر عوامل الدراسة  علي نسبة االستطالة (%)(N – Way ANOVA): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 10جدول (
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات حریةال درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 000. 271.000 90.333 2 180.667  نوع خامة الخیط
 160. 3.000 1.000 2 2.000  زمن استخالص الصبغة

   333. 4 1.333 تباین الخطأ
  8 184.000 الكلي

  ) إلي أن:10تشیر نتائج جدول (
ع ) بین نو0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 1

خامة الخیط في تأثیرھا علي نسبة االستطالة (%)، 
 ).271.000حیث قیمة "ف" (

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین زمن استخالص الصبغة  . 2
في تأثیرھا علي نسبة االستطالة (%)، حیث قیمة "ف" 

)3.000.( 

 وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
 20 X+ 0.251 Y=10.667+ 4.833X  

R2= 0.999   , R = 0.999 
وھو یمثل ارتباط طردي بین نسبة االستطالة (%) وعوامل 

  الدراسة المختلفة.
  

  ): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي نسبة االستطالة (%)11جدول (
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات

امة الخیطنوع خ  
 3 1.00 18.00  تنسیل
 2 0.58 18.33  بامبو
 1 0.58 27.67  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 2 6.08 21.00  ق 2
 2 5.20 21.00  ق 4
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 1 5.20 22.00  ق 6

  
  ): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي نسبة االستطالة (%)3شكل (

الخیط قامت الباحثة بتطبیق ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 

  ).12النحو المبین في جدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي نسبة  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 12جدول (
  االستطالة (%)

  27.67) م= 3فبران (   18.33) م= 2بامبو (  18.00) م= 1تنسیل ( 
 *9.6667 3333.    18.00) م= 1تنسیل (
 *9.3333     18.33) م= 2بامبو (

     27.67) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 

أنھ ) 3والشكل ( )12نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (
ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأث یره علي نسبة یوجد ھناك فروقا

ً وفق  االستطالة (%) ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط ترتیبا تنازلیا
كالتالي:  LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

حیث انزالق  ).18.00)، تنسیل(18.33)، بامبو(27.67فبران(

ألیاف الفبران عن بعضھا البعض أعلى من مثیالتھا في حالة 
  األلیاف األخرى.

 ً   .ث)2سم /3تأثیر عوامل الدراسة علي نفاذیة الھواء(سم -رابعا
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 

  األحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  .ث)2سم /3) لتأثیر عوامل الدراسة  علي نفاذیة الھواء(سم Way ANOVA –N(): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 13جدول (

  
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات تباینمصدر ال

 001. 79.000 8.778 2 17.556  نوع خامة الخیط
 001. 61.000 6.778 2 13.556  زمن استخالص الصبغة

   111. 4 444. تباین الخطأ
  8 31.556 الكلي

  ) إلي أن:13تشیر نتائج جدول (
) بین نوع 0.01یا عند مستوي (یوجد فرق دال إحصائ . 1

 /3خامة الخیط في تأثیرھا علي نفاذیة الھواء(سم
 ).79.000.ث) ، حیث قیمة "ف" (2سم

) بین زمن 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2
 /3استخالص الصبغة في تأثیرھا علي نفاذیة الھواء(سم

 ).61.000.ث) ، حیث قیمة "ف" (2سم
 خطي المتعدد علي النحو التالي:  وجاءت معادلة االنحدار ال

 2+ 31.556X1 Y=15.000+ 16.556X  
R2= 0.986   , R = 0.999 

.ث) وعوامل 2سم /3وھو یمثل ارتباط طردي بین نفاذیة الھواء(سم
  الدراسة المختلفة.

 
  ): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي 14جدول (

  .ث)2سم /3سمنفاذیة الھواء(
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات

 نوع خامة الخیط
 2 1.53 25.33  تنسل
 1 1.53 27.67  بامبو
 3 1.53 24.33  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 1 1.53 27.33  ق 2
 2 2.08 25.67  ق 4



Mohamed Ramadan & Doaa Salama 37 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
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  .ث)2سم /3في تأثیرھا علي نفاذیة الھواء(سم ): المتوسطات لمتغیرات الدراسة4شكل (
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 
  ).15النحو المبین في جدول (

لمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي نفاذیة (أقل فرق معنوي) ل LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 15جدول (
  .ث)2سم /3الھواء(سم

  24.33) م= 3فبران (   27.67) م= 2بامبو (  25.33) م= 1تنسل ( 
 *1.0000 *2.3333    25.33) م= 1تنسیل (
 *3.3333     27.67) م= 2بامبو (

     24.33) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 
أنھ ) 4) والشكل (15التي یلخصھا الجدول (نتبین من النتائج 

ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي نفاذیة  یوجد ھناك فروقا
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره  .ث)2سم /3الھواء(سم

كالتالي:  LSDفي ضوء المتوسطات باستخدام اختبار
ون ) ، وذلك ربما یك24.33)، فبران(25.33)،تنسل(27.67بامبو(

نتیجة تأثیر وجود فراغات أكثر بین ألیاف البامبو حیث عدم انتظام 
  ألیافھ.

ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك  LSDبتطبیق اختبار 

  ).16علي النحو المبین في جدول (
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن استخالص الصبغة علي  LSDخدام اختبار ) الفروق بین المتوسطات باست16جدول (

  .ث)2سم /3نفاذیة الھواء(سم
  24.33) م= 3ق ( 6  25.67) م= 2ق ( 4  27.33) م= 1ق ( 2 

 *3.0000 *1.6667    27.33) م= 1ق ( 2
 *1.3333    25.67) م= 2ق ( 4
     24.33) م= 3ق ( 6

  0.01 *دالة عند مستوي
ً  )16نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول ( أنھ یوجد ھناك فروقا

دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي نفاذیة 
ویمكن ترتیب زمن استخالص الصبغة وفق  .ث)2سم /3الھواء(سم

 2كالتالي:  LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
) ، وذلك لعدم وجود 24.33ق( 6)، 25.67ق( 4)، 27.33ق(

كمیة كثیرة من الصبغة بین األلیاف تقلل من الفراغات بین تلك 
 األلیاف.

 ً   تأثیر عوامل الدراسة علي زمن االمتصاص (ث) -خامسا
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 

  األحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  ) لتأثیر عوامل الدراسة  علي زمن االمتصاص (ث)(N – Way ANOVAي  اتجاه ): تحلیل التباین األحادي ف17جدول (

 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 813.000 678. 2 1.355  نوع خامة الخیط

 000. 172.000 143. 2 287.  زمن استخالص الصبغة
   001. 4 003. تباین الخطأ

  8 1.645 الكلي

  ) إلي أن:17تشیر نتائج جدول (
) بین نوع 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 1

خامة الخیط في تأثیرھا علي زمن االمتصاص (ث) ، 
 ).813.000حیث قیمة "ف" (

) بین زمن 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2

 استخالص الصبغة في تأثیرھا علي زمن االمتصاص
 ).172.000(ث) ، حیث قیمة "ف" (

  
  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  

 20.108 X –1 0.250 X –Y=3.200   
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R2= 0.986   , R = 0.999 
 

وھو یمثل ارتباط طردي بین زمن االمتصاص (ث) وعوامل 
  الدراسة المختلفة.

  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي زمن االمتصاص (ث)): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  18جدول (
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات

 نوع خامة الخیط
 2 0.20 2.28  تنسیل
 3 0.25 2.73  بامبو
 1 0.20 1.78  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 3 0.50 2.50  ق 2
 2 0.48 2.23  ق 4
 1 0.45 2.07  ق 6

ة سالبة المتوسط األقل ھو األفضل*خاصی   

  
  ): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي زمن االمتصاص (ث)5شكل (

ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 

  ).19النحو المبین في جدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي زمن  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 19جدول (
  االمتصاص (ث)

  1.78) م= 3فبران (   2.73) م= 2بامبو (  2.28) م= 1تنسل ( 
 *5000. *4500.    2.28) م= 1تنسل (
 *9500.     2.73) م= 2بامبو (

     1.78) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 

أنھ  )5) والشكل (19نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (
ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي زمن  یوجد ھناك فروقا

ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في  االمتصاص (ث)
)، 1.78كالتالي: فبران( LSDضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

). حیث خامة الفبران ھي خامة معالجة 2.73)، بامبو(2.28تنسل(

كیمیائیا أثناء تصنیعھ ویطلق علیھ قطن محور بمواد تساعد على 
  زیادة امتصاص الخامة. 

ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك  LSDبتطبیق اختبار 

  ).20و المبین في جدول (علي النح
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن استخالص الصبغة علي  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 20جدول (

  زمن االمتصاص (ث)
  2.07) م= 3ق ( 6  2.23) م= 2ق ( 4  2.50) م= 1ق ( 2 

 *4333. *2667.    2.50) م= 1ق ( 2
 *1667.    2.23) م= 2ق ( 4
     2.07) م= 3ق ( 6

  0.01*دالة عند مستوي 
ً  )20نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول ( أنھ یوجد ھناك فروقا

دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي زمن االمتصاص 
ویمكن ترتیب زمن استخالص الصبغة وفق تأثیره في ضوء  (ث)

 4)، 2.07ق( 6 كالتالي: LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 
  ).2.50ق( 2)، 2.23ق(

 
 ً   تأثیر عوامل الدراسة علي عمق اللون -سادسا

للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  األحادي كما ھو موضح بالجدول: 
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  ) لتأثیر عوامل الدراسة  (N – Way ANOVA): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 21جدول (
  نعلي عمق اللو

 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 007. 22.695 2.068 2 4.136  نوع خامة الخیط

 045. 5.280 481. 2 962.  زمن استخالص الصبغة
   091. 4 364. تباین الخطأ

  8 5.462 الكلي

  ) إلي أن:21تشیر نتائج جدول (
) بین نوع 0.01صائیا عند مستوي (یوجد فرق دال إح . 1

خامة الخیط في تأثیرھا علي عمق اللون، حیث قیمة 
 ).22.695"ف" (

) بین زمن 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2
استخالص الصبغة في تأثیرھا علي عمق اللون، حیث 

 ).5.280قیمة "ف" (
  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  

 2092X .0 –1 067X .0 –Y=4.644   
R2= 0.933   , R = 0.965 
وھو یمثل ارتباط طردي بین عمق اللون وعوامل الدراسة 

  المختلفة.
  ): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي عمق اللون22جدول (

 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات

 نوع خامة الخیط
 2 0.51 3.73  تنسیل
 1 0.46 5.10  بامبو
 3 0.44 3.60  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 1 0.59 4.53  ق 2
 3 0.75 3.73  ق 4
 2 1.16 4.17  ق 6

 

  
  ): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي عمق اللون6شكل (

مت الباحثة بتطبیق ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قا
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 

  ).23النحو المبین في جدول (

  (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي عمق اللون LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 23جدول (
  3.60) م= 3فبران (   5.10) م= 2بامبو (  3.73) م= 1تنسیل ( 

 1333. *1.3667    3.73) م= 1تنسیل (
 *1.5000     5.10) م= 2بامبو (

     3.60) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 

أنھ ) 6) والشكل (23نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (
ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي عمق  یوجد ھناك فروقا

ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في ضوء  ویمكن اللون
)، 5.10كالتالي: بامبو( LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 

  ).3.60)، فبران(3.73تنسل(
   

ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك  LSDبتطبیق اختبار 
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  ).24دول (علي النحو المبین في ج
  

  

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن استخالص الصبغة علي  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 24جدول (
  عمق اللون

  4.17) م= 3ق ( 6  3.73) م= 2ق ( 4  4.53) م= 1ق ( 2 
 3667. *8000.    4.53) م= 1ق ( 2
 4333.    3.73) م= 2ق ( 4
     4.17) م= 3ق ( 6

  0.01*دالة عند مستوي 
ً  )24نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول ( أنھ یوجد ھناك فروقا

 دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي عمق اللون
ویمكن ترتیب زمن استخالص الصبغة وفق تأثیره في ضوء 

 6)، 4.53ق( 2كالتالي:  LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 
  ).3.73ق( 4)، 4.17ق(

  
 ً  .Eتأثیر عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتریا ( -سابعا

Coli(  
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 

  األحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  )E. Coliریا () لتأثیر عوامل الدراسة  علي مقاومة نمو البكت(N – Way ANOVA): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 25جدول (

 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 006. 23.532 61.444 2 122.889  نوع خامة الخیط

 038. 8.213 21.444 2 42.889  زمن استخالص الصبغة
   2.611 4 10.444 تباین الخطأ

  8 176.222 الكلي

  إلي أن: )25تشیر نتائج جدول (
) بین نوع 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 1

 .Eخامة الخیط في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا (
Coli) "23.532) ، حیث قیمة "ف.( 

) بین زمن 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2
استخالص الصبغة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 

)E. Coli"8.213( ) ، حیث قیمة "ف.( 
  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  

 2+ 1.333X1 Y=11.556 + 3.833X  
R2= 0.941   , R = 0.970 

) E. Coliوھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة نمو البكتریا (
  وعوامل الدراسة المختلفة.

  دراسة في تأثیرھا علي): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات ال26جدول (
  )E. Coliمقاومة نمو البكتریا ( 

 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات

 نوع خامة الخیط
 3 4.51 19.33  تنسل
 1 1.53 27.33  بامبو
 2 2.00 27.00  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 3 6.08 22.00  ق 2
 2 4.62 24.33  ق 4
 1 2.89 27.33  ق 6

 

 
  )E. Coli): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا (7شكل (
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ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 

  ).27النحو المبین في جدول (

 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي مقاومة  LSDمتوسطات باستخدام اختبار ) الفروق بین ال27جدول (

  )E. Coliنمو البكتریا (
  27.00) م= 3فبران (   27.33) م= 2بامبو (  19.33) م= 1تنسل ( 

 *7.6667 *8.0000    19.33) م= 1تنسل (
 3333.     27.33) م= 2بامبو (

     27.00) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 

 
أنھ ) 7) والشكل (27نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول (

ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي مقاومة  یوجد ھناك فروقا
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق  )E. Coliنمو البكتریا (

كالتالي:  LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
) ، وھذا یرجع الى 19.33) ، تنسل(27.00)، فبران(27.33امبو(ب

أن خامة البامبو في األصل مقاومة للبكتیریا ولذلك زادت مقاومتھا 
  بالمعالجة بمستخلص قشر الكلیمنتینا.

ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة 
متعددة، وذلك (أقل فرق معنوي) للمقارنات ال LSDبتطبیق اختبار 

  ).28علي النحو المبین في جدول (
 

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن استخالص الصبغة علي  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 28جدول (
  )E. Coliمقاومة نمو البكتریا (

  27.33) م= 3ق ( 6  24.33) م= 2ق ( 4  22.00) م= 1ق ( 2 
 *5.3333 2.3333    22.00) م= 1ق ( 2
 3.0000    24.33) م= 2ق ( 4
     27.33) م= 3ق ( 6

  0.01*دالة عند مستوي 
 

ً  )28نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول ( أنھ یوجد ھناك فروقا
دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي مقاومة نمو 

ق ویمكن ترتیب زمن استخالص الصبغة وف E. Coli المیكروب
 6كالتالي:  LSDتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 

  ).22.00ق( 2)، 24.33ق( 4)، 27.33ق(

 
 ً تأثیر عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتریا  -ثامنا

)Staphylococcus aureus(  
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 

  األحادي كما ھو موضح بالجدول: 
 

) لتأثیر عوامل الدراسة  علي مقاومة نمو البكتریا (N – Way ANOVA): تحلیل التباین األحادي في  اتجاه 29ول (جد
)Staphylococcus aureus(  

 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 006. 23.541 96.778 2 193.556  نوع خامة الخیط

 006. 22.892 94.111 2 188.222  استخالص الصبغة زمن
   4.111 4 16.444 تباین الخطأ

  8 398.222 الكلي

  ) إلي أن:29تشیر نتائج جدول (
) بین نوع 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 1

خامة الخیط في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 
)Staphylococcus aureus "حیث قیمة "ف ،(
)23.541.( 

) بین زمن 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ( . 2
استخالص الصبغة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 

)Staphylococcus aureus "حیث قیمة "ف ،(

)22.892.( 
  وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  

 2+ 2.750X1 5.000X+ 556 .Y=0  
R2= 0.959   , R = 0.979 

  
وھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة نمو البكتریا 

)Staphylococcus aureus.وعوامل الدراسة المختلفة (  

 
 Staphylococcus): المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا (30جدول (

aureus(  
اف المعیارياالنحر المتوسط المستویات المتغیرات  الترتیب 

 نوع خامة الخیط
 3 4.00 15.00  تنسیل
 2 7.02 24.67  بامبو
 1 6.08 25.00  فبران

زمن استخالص 
 الصبغة

 3 5.13 16.67  ق 2
 2 4.73 20.33  ق 4
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 1 7.51 27.67  ق 6

 
  )Staphylococcus aureus( ): المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 8شكل (

  
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي  LSDاختبار 
  ).31النحو المبین في جدول (

امة الخیط علي مقاومة (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین نوع خ LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 31جدول (
  )Staphylococcus aureusنمو البكتریا (

  25.00) م= 3فبران (   24.67) م= 2بامبو (  15.00) م= 1تنسل ( 
 *10.0000 *9.6667    15.00) م= 1تنسل (
 3333.     24.67) م= 2بامبو (

     25.00) م= 3فبران ( 
  0.01*دالة عند مستوي 

أنھ  )8، والشكل ( )31الجدول ( نتبین من النتائج التي یلخصھا
ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي مقاومة  یوجد ھناك فروقا

ویمكن ترتیب نوع  )Staphylococcus aureusنمو البكتریا (
ً وفق تأثیره في ضوء المتوسطات  ً تنازلیا خامة الخیط ترتیبا

، )24.67)، بامبو(25.00كالتالي: فبران( LSDباستخدام اختبار 

  ).15.00تنسل(
ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخالص الصبغة قامت الباحثة 

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك  LSDبتطبیق اختبار 
  ).32علي النحو المبین في جدول (

استخالص الصبغة علي  (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین زمن LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 32جدول (
  )Staphylococcus aureusمقاومة نمو البكتریا (

  27.67) م= 3ق ( 6  20.33) م= 2ق ( 4  16.67) م= 1ق ( 2 
 *11.0000 3.6667    16.67) م= 1ق ( 2
 *7.3333    20.33) م= 2ق ( 4
     27.67) م= 3ق ( 6

  0.01*دالة عند مستوي 
ً  )32ول (نتبین من النتائج التي یلخصھا الجد أنھ یوجد ھناك فروقا

دالة بین زمن استخالص الصبغة في تأثیره علي مقاومة نمو 
ویمكن ترتیب زمن  Staphylococcus aureus البكتریا

استخالص الصبغة وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام 
 2)، 20.33ق( 4)، 27.67ق( 6كالتالي:  LSDاختبار 

  ).16.67ق(
 تاسعاً: تقییم الجودة الكلیة لألقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تقییم لجودة األقمشة المنتجة تحت البحث لمالئمتھا للغرض 
الوظیفي، الختیار أنسب عوامل الدراسة (نوع خامة خیط اللحمة، 
زمن استخالص الصبغة) وذلك باستخدام أشكال الرادار 

RadarChart متعدد المحاور لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة 
لألقمشة المنتجة تحت البحث من خالل استخدام الخواص األتیة: 

UPF قوة الشد (كجم)، نسبة اإلستطالة (%)، نفاذیة الھواء ،
.ث)، زمن اإلمتصاص (ث)، عمق اللون،  مقاومة 2سم /3(سم

وذلك )، E . coli ،Staphylococcus aureusنمو البكتریا ( 
مقارنة، حیث أن القیمة  بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص إلي قیم

، قوة الشد (كجم)، نسبة UPFالمقارنة األكبر تكون األفضل مع 
.ث)، عمق اللون،  2سم /3االستطالة (%)، نفاذیة الھواء (سم

 E . coli ،Staphylococcusمقاومة نمو المیكروب ( 
aureus والقیمة المقارنة األصغر تكون األفضل مع زمن ،(

  االمتصاص (ث).
 

  ):33(التالى  جدول یوضح ال
) ومعامل 707.96) بمساحة مثالیة (6أن أفضل العینات (رقم : 

) بنوع خامة خیط (بامبو)، وزمن استخالص 88.50الجودة (
) 530.4)  بمساحة مثالیة (1ق) ، وأقل العینات (رقم:  6الصبغة (

) بنوع خامة خیط (تنسل)، وزمن 66.30ومعامل الجودة (
  .ق)  2استخالص الصبغة (

ً على النتائج السابقة تم تنفیذ عدد ( ) قطع ملبسیة للسیدات 4وبناءا
كوفیة) من أفضل  –طرحة  –بلوزة بكم  –(بلوزة نصف كم 

وزمن استخالص العینات نوع الخامة بامبو أنسجة معكوسة ، 
   .ق) 6صبغة قشر الكلیمنتینا المغربى (
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 شة تحت البحث) یوضح نتائج تقیم الجودة  الختبارات األقم33جدول (

 
  

  
) بنوع 88.50) ومعامل الجودة (707.96)  بمساحة مثالیة (6) معامل الجودة الكلیة  ألفضل العینات (رقم: 9شكل (

  ق)  6خامة خیط (بامبو)، وزمن استخالص الصبغة (

  
) بنوع 66.30لجودة () ومعامل ا530.4)  بمساحة مثالیة (1)معامل الجودة الكلیة  ألقل العینات (رقم: 10شكل (

  ق) 2خامة خیط (تنسل)، وزمن استخالص الصبغة (
  القطع الملبسیة المنفذة للسیدات من القماش الذى حقق أفضل النتائج



44 Providing ladies clothes fabrics with resistance to ultraviolet radiation and bacterial growth using the aqueous extracts 
of Moroccan calamantina peel 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

  
  ) بلوزة بكم6) بلوزة نصف كم                           صورة (5صورة (

  
  ) كوفیة حریمى8) طرحة مربعة                                   صورة (7صورة (

  توصیات البحث:
استخدام الصبغة المستخدمة في البحث وكذلك الخامة  . 1

التى حققت أعلى نتائج في مالبس السیدات في الفترات 
 الصباحیة .

ً في التوسع  . 2 في استخدام الصبغات الطبیعیة اآلمنة بیئیا
 مجال الصباغة وخاصة صباغة مالبس السیدات . 

االھتمام بالمعالجات الخاصة بأقمشة المالبس التي توفر  . 3
 الحمایة لمرتدیھا من البكتریا واالشعة فوق البنفسجیة .

العمل على تطویر أقمشة المالبس بتطبیق النتائج المثلى  . 4
میة مما یؤدى إلى الربط بین مجاالت لألبحاث العل

  البحث العملي ومجاالت الصناعة المختلفة . 
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