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تأثير السعالجة بالفيكهسيانين على بعض الخهاص الظبيعية والسيكانيكية ألقسذة مالبس تريكه 
 اللحسة

  إبراليمد. صفاء دمحم جسال 

 مرخ -جامعة الدقازيق  –كمية الدراعة  –مجرس بذعبة االقتراد السشدلي الخيفي 
 

 :السلخص

ييجف ىحا البحث إلى تشاول إجخاء دراسة تجخيبية لبيان مجى تأثيخ معالجة أقسذة التخيكؾ 
عالجة )الدشجل جيخسيو( لتجييدىا لسقاومة البكتخيا باستخجام مؾاد طبيعية آمشة بيئيًا وقج تؼ م

، وعشج درجات تحسيص مختمفة لفيكؾسيانيؽمجؼ/لتخ( مؽ مادة ا 011، 011األقسذة بتخكيديؽ )
دقائق(، وبعج ذلػ تؼ إجخاء بعض االختبارات السعسمية عمى  0، 0( لسجة ) م01°، 01، 01)

األقسذة محل الجراسة قبل وبعج السعالجة، لتحجيج خؾاصيا السختمفة وعبلقة ىحه الخؾاص بعؾامل 
مقاومة  -زمؽ امتراص الساء )بالثانية( –الجراسة وىحه االختبارات ىي )وزن الستخ السخبع )جؼ( 

/ث(، قظخ مشظقة تثبيط 0/سؼ0(، نفاذية اليؾاء)سؼ0القساش لبلنفجار )نيؾتؽ(، درجة البياض )
ودرجة حخارة التحسيص،  ،تخكيد مادة الفيكؾسيانيؽ وقج أعيخت الشتائج أن نسؾ البكتخيا )مؼ(،

محل  والسيكانيكية السجروسة لمقساشعمى الخؾاص الظبيعية  وزمؽ التحسيص ليؼ تأثيخ معشؾي 
 Pseudomonas aeruginosaالجراسة، وكحلػ عمى قظخ مشظقة تثبيط نسؾ بكتيخيا 

 .Staphylococcus aureusو

 صجيق البيئة. -السزاد السيكخوبي الشذاط -تخيكؾ المحسة-لفيكؾسيانيؽا :االسترشاديةالكلسات  

 :السقجمة والسذكلة البحثية

أقسذة التخيكؾ أحج أنؾاع األقسذة السشتجة بخيط واحج والحي فيو يتجاخل الخيط مع بعزو 
تعاشق نؾعيؽ مؽ الخيؾط مع بعزيا البعض، والتي انتذخ  ىعمى شكل حمقات دون الحاجة إل

لجاخمية بل امتج إلى أقسذة التشجيج والسفخوشات استخجاميا في صشاعة السبلبذ الخارجية وا
لخخص ثسشو وسخعة وسيؾلة انتاجو باإلضافة إلى العجيج مؽ السدايا األخخى مثل السخونة 
واالستخخاء ونفاذية اليؾاء حيث تكؾن مبلصقة لمجدؼ وتحتػ بو لحا يسكؽ ارتجائيا في أي فرل 

 (.0222أنراف نرر وكهثر الزغبي، مؽ فرؾل الدشة )
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يعتبخ القظؽ أحج الخامات الشدجية اليامة التي استظاعت أن تحتل مكان الرجارة عمى 
عبج امتجاد العرؾر ويخجع ذلػ ألسباب ىامة، وىي رخص ثسشو والذعؾر بالخاحة عشج استعسالو )

، الرحيم عبج الغشي رمزان، علي الديج زلط، دمحم عبجهللا الجسل، نرمين حسجي حامج سعج حسج
ستاز السشدؾجات القظشية بقابميتيا المتراص العخق مسا يجعميا مخيحة في ( كسا ت0280

االستعسال خاصة في األجؾاء الحارة، وتعتبخ الخاحة السمبدية إحجى التأثيخات التي تظخأ عمى 
الفخد نتيجة حجوث تشاغؼ فديؾلؾجي وسيكؾلؾجي بيؽ اإلندان والبيئة السحيظة مؽ خبلل السمبذ 

 (.0101لعديد، )شيساء مرظفي عبج ا

 Textileأن التخيكؾ أحج السشتجات الشدجية  Ichetaonye et al. (2013)ذكخ 
Products  تتسيد بالسخونة و الستانة و دقة الدسػ مع اتداع العخض ندبيًا وتعجد أنؾاع  التي

تخكيباتيا وأساليب تكؾيشيا ونغخيات بشائيا وترسيسيا. ويسكؽ انتاج التخيكؾ باستخجام خيط واحج 
ثؼ تؾصل بعزيا بالبعض، ويشتج  Loops أو مجسؾعة مؽ الخيؾط تذكل عمى ىيئة عخاوي 

أقسذة مدتسخة )أقسذة بالستخ( أو في صؾرة مشتجات بالقظعة )مبلبذ التخيكؾ إما عمى ىيئة 
ىي الؾحجة البشائية لتخكيب التخيكؾ لحا فإن  stitchنرف جاىدة أو جاىدة تسامًا(، وأن الغخزة 

الخاصية البشائية ألقسذة التخيكؾ تعتسج بالجرجة األولى عمى خؾاص ىحه الغخزة. وإن أىؼ ما يسيد 
 الحي يؤثخ بذكل فعال عمى العجيج مؽ الخؾاص.الغخزة ىؾ طؾليا و 

ونسخة الخيط يمعبان دورا ىامًا في إنتاج أقسذة التخيكؾ  Loop Lengthإن طؾل العخوة 
وذلػ عؽ طخيق تمبية رغبات العسبلء وتحقيق رضا السدتيمكيؽ مؽ خبلل مبلءمة السشتج 

ؽ حيث تؾفيخ الؾقت والجيج لمغخض الؾعيفي، ودراسة طؾل العخوة يجعل عسمية اإلنتاج أسيل م
وكحلػ إنتاج أقسذة ذات مؾاصفات مختمفة تشاسب متظمبات الدؾق، فخؾاص األبعاد ألقسذة 

 تخيكؾ المحسة تعتسج في األساس عمى متؾسط طؾل العخوة.

وتتعخض السشدؾجات السحتؾية عمى الدميمؾز لئلصابة بالبكتخيا أو العفؽ في عل عخوف مؽ 
س الييجروجيشي السشاسب لحا يجب تجييد ىحه السشدؾجات ضج السيكخوبات الخطؾبة والحخارة واأل

   (Schindler and Hauser, 2004) بيجف حساية مختجييا مؽ السيكخوبات.

تحجيج أفزل عخوف تجييد تؾفخ أعمي مقاومة لشسؾ ( 0221آمال حدين )استظاعت 
البكتخيا دون االخبلل بقجرة األقسذة عمى االمتراص وتعتبخ ىحه الخاصية مؽ أىؼ الخؾاص 
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السظمؾبة ببظانات السبلبذ الخياضية مع استخجام مؾاد تشعيؼ، عؾامل حفازة، مؾاد عشاية سيمة، 
 .لمبكتيخيا وتخكيدات مختمفة مؽ السادة السقاومة

 Bagherzadeh, Montazer, Lati, Sheikhzadeh and Sattariدراسة  ىجفت
إلى تقييؼ خؾاص الخاحة ألقسذة التخيكؾ البؾلي استخ السجيدة بسؾاد مختمفة مزادة  (2007)

لمساء ومزادة لمكائشات الحية الجقيقة لؤلقسذة ثبلثية االبعاد مثل السشدؾجات الظبية ودراسة تأثيخ 
خؾاص الخاحة مثل نفاذية الساء واليؾاء وأعيخت الشتائج أنو يسكؽ تظبيق السعالجات عمى 

السعالجات السختمفة عمى األقسذة محل الجراسة بجون حجوث تغييخات كبيخة عمى خؾاص الخاحة 
 السمبدية.

، يعج التجييد ضج البكتخيا مؽ الجراسات السمحة التي (0221أميرة وفاء الجين )دراسة 
التمف الحي تدببو ىحه الكائشات الجقيقة لمسشتج الشدجي وكيفية العشاية بيا  تبحث عؽ تقجيخ مجى

والعسل عمى حسايتيا مؽ تأثيخ ىحه الكائشات التي تقمل مؽ متانة األلياف الشدجية باإلضافة إلى 
 تأثيخىا السباشخ عمى صحة اإلندان وما تدببو لو مؽ أمخاض. 

 مشا مهسى غالي، وأمل عبج الدسيع مأمهن ، هاني عبجة قتاتة، رشا عباس الجههري ذكخ 
، أنو عيخت العجيج مؽ القؾانيؽ والسعاييخ التي تححر مؽ استخجام السشدؾجات غيخ (0221)

اآلمشة بيئيًا ويعشي بيا تمػ السشدؾجات التي تحتؾي عمى مؾاد كيسيائية ضارة باإلندان وأصبحت 
ًا يحتؼ عميشا استخجام تكشؾلؾجيا صجيقة لمبيئة األندجة الرجيقة لمبيئة وحساية البيئة اتجاىًا عالسي

وانتاج أقسذة مبلبذ طبيعية غيخ مدخطشة لمجدؼ وأصجرت الجول األوربية تذخيعات خاصة 
بترشيع مبلبذ ال تؤثخ عمى االندان وال تدبب أي ضخر وال تزخ بالبيئة في مخاحل ترشيعيا 

 السختمفة. 

، بجراسة ىجفت إلى (0282أمهن )رشا عباس الجههري، وأمل عبج الدسيع مقامت 
استخجام عسميات التجييد لؤلقسذة القظشية لسقاومة االحتخاق والبمل باستخجام مؾاد آمشو بيئيًا 
ومجي تأثيخ ذلػ عمى الخؾاص الظبيعية والكيسيائية لؤلقسذة ومجي مظابقتيا لسؾاصفات الجؾدة 

لمسؾاد السدتخجمة في التجييد  وتؾصل البحث إلى تحقيق اىجاف البحث لشتائجو ووجؾد تأثيخ
 عمى الخؾاص الظبيعية والكيسيائية لؤلقسذة القظشية محل الجراسة.
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، التي ىجفت إلى تحميل الخؾاص (0282سهزان سسير فرعهن اسظفانهس )وفي دراسة 
٪ كحلػ استخجام 011ألقسذة تخيكؾ ذات بشائية مختمفة مؽ اقسذة قظؽ  الظبيعية والسيكانيكية

أنؾاع ججيجة مؽ تكشؾلؾجيا السزادات السيكخوبية لمسبلبذ واستخجام مؾاد التجييد تكافح الخوائح 
باإلضافة إلي استخجام تقشيات في انتاج السبلبذ الحكية وتقمل مخاطخ العجوي غيخ السدتحبة 

ت الشتائج وجؾد تأثيخ لمتجييدات ضج السيكخوبات ألقسذة التخيكؾ محل لسشتج التي شيخت وأعيخ 
الجراسة )التي شيخت( عمى األداء الؾعيفي، كسا يؾجج تأثيخ الختبلف كسية السيكخوبات لؤلقسذة 

   محل الجراسة بعج الرباغة.

جي عبج الرحيم عبج الغشي رمزان، علي الديج زلط، دمحم عبج هللا الجسل، نرمين حسدراسة 
، التي ىجفت إلى التعخف عمى التقشيات السختمفة لمتجييد السقاوم (0280) حامج سعج حسج

لمتجعج والسؾاد اآلمشة بيئيًا السدتخجمة في التجييد لسقاومة التجعج والظباعة وتأثيخ اختبلف 
ة التخاكيب الشدجية عمى تحقيق االستفادة مؽ الظباعة والتجييد السقاوم لمتجعج وتؾصمت الجراس

 إلى حجوث تحدؽ ممحؾظ في معامل الجؾدة لؤلقسذة السجيدة باستخجام السؾاد اآلمشة بيئيًا.

 تحديؽ إمكانية (0280) خالج محى الجين، سالي احسج العذساوي، زيشب عبج الغفاردرس 
األداء الؾعيفي لسبلبذ االحخام الخجالي السشتجة مؽ األقسذة الؾبخية الستؾاججة باألسؾاق وتجييد 

األقسذة لسقاومة البكتخيا واإلتداخ ورفع قيؼ العدل الحخاري ليا باستخجام تخكيدات مختمفة مؽ  ىحه
صسغ العدل وأعيخت الشتائج مقاومة عالية لشسؾ البكتخيا واإلتداخ وزيادة قيؼ العدل الحخاري 

 الكيسيائية. السخكبات مؽ لؤلقسذة محل الجراسة دون الحاجة إلى خميط

أثخ التجييد لسقاومة نسؾ بكتخيا  (Orhue & Momoh, 2012)كسا درس 
Staphylococcus aureus  عمى بعض خؾاص األداء الؾعيفي لبعض السبلبذ، وتؼ تحجيج

أفزل عخوف تجييد تؾفخ أعمى مقاومة لشسؾ البكتخيا دون االخبلل بقجرة األقسذة عمى 
االمتراص، وذلػ في عخوف تجييد وتخكيدات مختمفة مؽ السادة السقاومة لمبكتخيا، كحلػ تحجيج 

 بلبذ.تأثيخ التجييد عمى بعض الخؾاص الؾعيفية لمس

استظاعؾا مؽ معالجة األقسذة القظشية باستخجام الكيتؾزان وتحزيخ مؾاد نانؾ متخية واكدابيا 
خؾاص مقاومة البكتخيا كسا تشاولت الجراسة األقسذة القظشية واستخجمتيا الحجيثة باستخجام مؾاد 

 .صجيقة لمبيئة
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ة التخيكؾ القظشية استخجام طخيقة آمشو بيئيًا في تجييد أقسذ Abranko 2013كسا أوضح 
٪ لسقاومتيا ضج البكتخيا باستخجام صسغ العدل والكيتؾزان وأعيخت الشتائج تحدؽ عالي 011

 لؤلقسذة لسقاومة البكتخيا السؾجبة والدالبة كسا تحدشت خؾاص الخاحة لؤلقسذة.

مؽ معالجة أقسذة  (0282) ، عهاطف بهيج، دمحم عبج السشعمرحاب دمحم علىكسا تشاولت 
باستخجام الكيتؾزان السحسل بجديسات الفزة الشانؾميتخية الستخجاميا في السجال الظبي الذاش 

وأوضحت الجراسة تحدؽ ممحؾظ في خؾاص األقسذة خاصة تثبيط البكتخيا مقارنة بأقسذة الذاش 
 قبل السعالجة.

 مذكلة البحث:

سميات التجييد نغخًا لآلثار الرحية الدمبية الستختبة عمى استخجام مؾاد كيسيائية في ع
لؤلقسذة القظشية وما يتختب عمييا مؽ أضخار صحية جديسة تؤثخ عمى صحة الفخد والبيئة 
السحيظة لحا دعت الحاجة إلى االتجاه إلى تجييد األقسذة القظشية لسقاومة نذاط البكتخيا بسؾاد 

صة جدؼ طبيعية آمشة بيئيًا ال تؤثخ عمى الفخد والبيئة وغيخ ضارة بالشؾاحي الرحية وخا
 مذكمة البحث في االجابة عؽ التداؤالت التالية:وتتسثل االندان، 

زمؽ -درجة حخارة التحسيص –ما الفخوق الجالة إحرائيًا بيؽ تأثيخ اختبلف )تخكيد السادة  .0
 التحسيص( والخؾاص الظبيعية والسيكانيكية لؤلقسذة محل الجراسة؟

زمؽ -درجة حخارة التحسيص –كيد السادة ما الفخوق الجالة إحرائيًا بيؽ تأثيخ اختبلف )تخ  .0
 التحسيص( ونسؾ البكتيخيا؟

 أهجاف البحث:

 التعخف عمى السؾاد اآلمشة بيئيًا السدتخجمة في التجييد السقاوم لمبكتيخيا. .0
تحجيج أندب الغخوف لمحرؾل عمى أقسذة قظشية مجيدة بتجييدات آمشو بيئيًا لمحج مؽ تمؾث  .0

 البيئة.
 

 أهسية البحث:

 االستفادة مؽ تكشؾلؾجيا التجييد في معالجة أقسذة السبلبذ القظشية بسعالجات آمشة بيئيًا. -
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 التقميل مؽ استخجام السعالجات الكيسيائية التي تزخ بالبيئة وصحة الفخد. -

 فروض البحث:

 :بيؽ إحرائية داللة ذو فخق  يؾجج

والخؾاص الظبيعية  زمؽ التحسيص(-درجة حخارة التحسيص –اختبلف )تخكيد السادة  .0
 والسيكانيكية لؤلقسذة محل الجراسة.

 زمؽ التحسيص( ونسؾ البكتيخيا.-درجة حخارة التحسيص –. اختبلف )تخكيد السادة 0

 حجود الجراسة:

 اقترخ البحث عمى:

 ٪  قظؽ(، تخيكؾ دائخي سشجل جخسيو.  011استخجام نؾع واحج مؽ األقسذة القظشية ) -
استخجم نؾع مؽ السؾاد الظبيعية الرجيقة لمبيئة لعسمية التجييد السقاوم لمبكتخيا وىي مادة   -

 الفيكؾسيانيؽ.
امتراص مقاومة القساش لبلنفجار،  ،الدسػ السخبع، الستخ السعسمية )وزن  االختبارات بعض إجخاء   -

 الساء، درجة البياض، قظخ تثبيط البكتخيا(.
 مشهج البحث:

 التجارب وتؾضيح تحجيج قجرة عمى مؽ ليسا لسا سشيج التجخيبي التحميمياتبع البحث ال
 أىجافو. لتحقيق وذلػ تشاوليا البحث التي بيؽ الستغيخات العبلقات

 مرظلحات البحث: 

تخيكؾ المحسة: تذغيل مشتجات التخيكؾ باستخجام فتمة تغحية واحجة تكؾن غخزًا بعخض القساش،  -
 (.0110)مججي العارف،

   : يؾجج في البكتخيا الدرقاء التي تؾجج في اليشابيع الداخشة.الفيكؾسيانيؽ -
https://ar.wikipedia.org/wiki 

تخجع أىسية تجييد  ((Margret and Kavitha, 2014تجييد األقسذة لسقاومة السيكخوبات:  -
مؽ الخائحة الكخيية والبقع التي تدببو ىحه السيكخوبات عمى  األقسذة لسقاومة السيكخوبات لمحج

https://ar.wikipedia.org/wiki
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الخامات الشدجية، االقبلل مؽ تيتػ السشدؾجات وخاصة السرشؾعة مؽ األلياف الظبيعية، 
 والديظخة عمى انتذار األمخاض والحج مؽ انتذار العجوى.

  اإلجراءات التظبيكية للبحث:

٪ تخيكؾ دائخي سشجل جخسيو مؽ مرانع 011تؼ استخجام نؾع واحج مؽ األقسذة القظشية 
 السحبلوي بالسحمة الكبخى، بالسؾاصفات السؾضحة بالججول التالي

 مهاصفات األقسذة السدتخجمة: (8ججول )

 2..0 طؾل الغخزة )مؼ(

 00..00 0كثافة الغخز/ سؼ

 1.00 القساش )مؼ( سسػ

 000 (0وزن الستخ السخبع لمقساش )جؼ / م

 022 )الشيؾتؽ(قؾة االنفجار 

 010 /ث(0/سؼ0)سؼ نفاذية اليؾاء
 

 :السادة السدتخجمة في التجهيز

 استخالص وتشكية مادة السعالجة )الفيكهسيانين(: 

 يؾم في عخوف إضاءة مدتسخة.  00الى  .0تشسية سبللة الديانؾ بكتيخيا )االنابيشا( لسجة مؽ  .0
لفة/دقيقة والحرؾل عمى  0111حراد الكتمة الحية عؽ طخيق الظخد السخكدي باستخجام  .0

 الخاسب.
 .0..غديل الكتمة الحية )الخاسب( بسحمؾل التخس السشغؼ ذو درجة حسؾضة  .0
 أحجامو مؽ محمؾل التخس السشغؼ.  0إذابة الخاسب الدابق السغدؾل في  .0
درجة تحت الرفخ وإسالتو عمى درجة حخارة الغخفة  01تجسيج السخمؾط الدابق عمى درجة  .0

 ذلػ أربع مخات عمى األقل.  م( وتكخار00°)
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لفة/دقيقة وتؼ أخح الخاشح والحي يحتؾي عمى الفيكؾسيانيؽ  0111إجخاء طخد مخكدي استخجام  .2
 الخام. 

 تقجيخ كسية الفيكؾسيانيؽ عؽ طخيق جياز االسبكتخوفؾتؾميتخ.  ..
 :تشكية الفيكهسيانين 

٪ والتقميب لسجة 01بتخكيد  تؼ إضافة سمفات األمؾنيؾم الشكية إلى محمؾل الفيكؾسيانيؽ الخام .0
 لفة/دقيقة. 0.111ساعة ثؼ إجخاء طخد مخكدي عمى  00ساعة ثؼ تخك السخمؾط لسجة 

٪ ثؼ تخك السخمؾط لسجة 1.تؼ أخح الخاشح وإضافة سمفات األمؾنيؾم الشكية حتى يربح التخكيد  .0
 لفة/دقيقة. 0.111ساعة ثؼ إجخاء طخد مخكدي عمى  00

 . 0..التخس السشغؼ ذو درجة الحسؾضة  تؼ إذابة الخاسب في محمؾل .0
 تؼ تجفيج الفيكؾسيانيؽ بعج ندع األمبلح مشو.  .0

  :اختبار الشذاط السزاد البكتيري للفيكهسيانين بظريقة األجار السشتذر

 Staphylococcus aureusمدارع الدبلالت البكتيخية الشكية السدتخجمة مؽ بكتيخيا 
كسيكخوبات سالبة لجخام  Pseudomonas aeruginosa كسيكخوبات مؾجبة لجخام وميكخوبات 

تؼ الحرؾل عمييا مؽ قدؼ السيكخوبيؾلؾجيا الدراعية، كمية الدراعة، جامعة الدقازيق، وتؼ زراعتيا 
درجة مئؾية عمى  .0وحزشت عمى درجة حخارة  Mueller Hinton broth (MHB)عمى بيئة 

وعمى درجة  Staph. aureus ة لسيكخوبات دورة في الجقيقة بالشدب 011جياز رج دوار بدخعة 
 ساعة. 00لسجة    (Pseud. aeruginosa) درجة مئؾية بالشدبة لسيكخوب 00حخارة 

تؼ اختبار الشذاط السزاد لمبكتيخيا لمفيكؾسيانيؽ ضج البكتيخيا السختبخة بؾاسظة طخيقة 
 Nanda and Saravanan (2009) and Zgoda andاألجار السشتذخ التقميجية وفقًا 

Porter (2000) ،مل( مؽ السدرعة األخيخة  1.0تؼ نقل مقاديخ متداوية )  مع بعض التعجيبلت
ساعة لمتؾصل إلى عجد  00وحزشت في درجة حخارة محجدة لسجة  MHB مل مؽ بيئة  01إلى 
خمية/ مل، تؼ نذخ كل سبللة عمى حجة بظخيقة مؾحجة عمى أطباق فخدية  201×  0.10مؽ 

مؼ عمى سظح األطباق السحتؾية عمى بيئة  2تؼ عسل حفخ بقظخ . ة قظؽ معقسةباستخجام قظع
Mueller Hinton Agar (MHA)  ( 01باستخجام مثقاب مؽ الجل، وتؼ نقل مقاديخ متداوية 

في  ميكخوجخام/مل( 011و 0.، 01، 00، 01ميكخولتخ( مؽ الفيكؾسيانيؽ بالتخكيدات السختمفة )
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 00كل حفخة في جسيع األطباق. بعج التحزيؽ عمى درجة حخارة السشاسبة لكل ميكخوب لسجة 
ساعة، تؼ قياس مشاطق التثبيط السختمفة الشاتجة باستخجام مدظخة شفافة وسجل القظخ معبخًا عشو 

، وقج تؼ إعجاد تجخبة (MBC)بالسمميستخ واستخجم لحداب الحج األدنى لمتخكيد السبيج لمبكتيخيا 
 .الكشتخول تساما مثل السعامبلت إال أنو تؼ استبجال البخوتيؽ بالساء السقظخ

 معالجة األقسذة بسادة الفيكهسيانين: 

٪ في حسام تجييد لكل تخكيد مؽ التخكيدات السختمفة 011تؼ غسخ العيشات بشدبة ابتبلل 
حخارة الغخفة،  مجؼ/لتخ(، ثؼ تؼ تجفيف العيشات عمى درجة 011، 011مؽ مادة الفيكؾسيانيؽ )

 دقائق(. 0، 0م( لفتختيؽ زمشتيؽ )°21، 01، 01ثؼ التحسيص عشج درجات حخارة مختمفة )

 االختبارات التي تم إجراؤها على األقسذة تحت البحث: 

تؼ إجخاء بعض االختبارات السعسمية عمى األقسذة السشتجة تحت البحث وذلػ لتحجيج تأثيخ 
فة وكحلػ درجة حخارة التحسيص، وزمؽ التحسيص، عمى خؾاص مادة السعالجة بتخكيداتيا السختم

األقسذة محل البحث وذلػ بـسعامل )شخكة مرخ لمغدل والشديج بالسحمة الكبخى، وىيئة التؾحيج 
٪، 0± 20الكياسي، وكمية الدراعة جامعة الدقازيق(، وذلػ في الجؾ الكياسي )رطؾبة ندبية 

 رات الخؾاص اآلتية:م( وتزسشت ىحه االختبا°0±01درجة حخارة 

 .ASTM1970طبقًا لمسؾاصفة الكياسية وزن الستخ السخبع 

 .ASTM1682طبقًا لمسؾاصفة الكياسية  زمؽ االمتراص

 ASTM1993لمسؾاصفة الكياسية قؾة االنفجار  

 .data colour matchingدرجة البياض باستخجام جياز

 A.S.T.M) 0242/2001نفاذية اليؾاء طبقًا لمسؾاصفة الكياسية السرخية

 .AATCC1998طبقًا لمسؾاصفة الكياسية  قظخ تثبيط البكتخيا 

 السعالجة اإلحرائية:

 تؼ استخجام:
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لمسقارنة بيؽ الستغيخات )تخكيد ماده  Way ANOVA-3تحميل التبايؽ ثبلثي االتجاه  .0
 السعالجة، درجة حخارة التحسيص، وزمؽ التحسيص(.

 . (Murry, 1975)(L.S.Dمعشؾي )السقارنات الستعجدة بظخقة أقل فخق  .0

 الشتائج والسشاقذة

 :األقسذة الختبارات القراءات متهسظات نتائج(: 0ججول )

رقم 
العيش
 ة

 الزمن

 دقيقة

 

 التركيز

مجم/ل
 تر

درجة 
 الحرارة

 م°

نفاذية 
 الههاء

/0/سم3)سم
 ث(

زمن 
االمترا

 ص

 )ث(

السقاوم
ة 

لالنفجا
ر 

 )نيهتن(

 درجة

البيا
 ض

(2) 

وزن 
الستر 
 السربع
 )جم(

 قظر التثبيط )مم(

(G-
ve) 

(mm) 

(G+v
e) 

(mm) 

 1 1 000 .00 022 2 010 بجون معالجة

0 

0 

011 

01 00.2 01 021.0 000 020 00 00 

0 01 00.0 00 0.2.. 012 00. 01 01 

0 01 02.0 00 0.0.2 020 000 00 00 

. 

011 

01 01.2. 00 010 010 02. 02 00 

2 01 00.. 0. 022.. 020 022 01 00 

00 01 00.22 01 0.0 0.0 020 01 00 

0 

0  
011 

01 00.. 00 0.0.0 00. 021 01 01 

0 01 00.. 00 02..0 011 00. 0. 00 

2 01 02.2 00 02..2 0.2 000 01 00 

. 011 01 00.00 02 0.0.0 020 022 00 01 
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01 01 00.00 02 0.1.2 0.0 020 00 00 

00 01 00.20 00 0.. 0.0 00. 00 0. 

 

 تأثير عهامل الجراسة على الخهاص الظبيعة والسيكانيكية لألقسذة السشتجة محل الجراسة:

 :بيؽ إحرائية داللة ذو فخق  يؾججلكياس ىحا التأثيخ تؼ وضع فخوض البحث وىي 

الظبيعية زمؽ التحسيص( والخؾاص -درجة حخارة التحسيص –اختبلف )تخكيد السادة  .0
 والسيكانيكية لؤلقسذة محل الجراسة.

 زمؽ التحسيص( ونسؾ البكتيخيا.-درجة حخارة التحسيص –.  اختبلف )تخكيد السادة 0

( الختبار Way ANOVA-3وتؼ اختبار ىحيؽ الفخضيؽ بتحميل التبايؽ ثبلثي االتجاه )
رة التحسيص، وزمؽ معشؾية الفخوق وبالتالي معشؾية التأثيخ لكل مؽ التخكيد، ودرجة حخا

زمؽ  –)وزن الستخ السخبع )جؼ( الخؾاص الظبيعية والسيكانيكية لمقساش، ( عمى التحسيص
(، نفاذية اليؾاء 0مقاومة االنفجار)نيؾتؽ(، درجة البياض) –امتراص الساء )بالثانية( 

 Staphylococcus aureus and/ث(ء، قظخ مشظقة تثبيط نسؾ بكتخيا)مؼ(0/سؼ0)سؼ
Pseudomonas aeruginosa،ثؼ تؼ استخجام السقارنات  ( عمى األقسذة السشتجة تحت البحث
( لتحجيج التخكيد، وكحلػ درجة حخارة التحسيص، وزمؽ L.S.Dالستعجدة بظخقة أقل فخق معشؾي )

 التحسيص األكثخ تأثيخًا عمى الخؾاص الظبيعية والسيكانيكية.

 سة مؽ خبلل معادلة خط االنحجاروتؼ قياس تأثيخ عؾامل الجراسة عمى الخؾاص السجرو 
Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3 

 حيث:
Y: الستغيخ التابع )زمؽ االمتراص(   
b0: الجدء الثابت 
b1: مقجار التغيخ في التابع نتيجة تغيخ السدتقل بؾحجة واحجة   
X1: التخكيد                    X2: درجة الحخارة             X3: الدمؽ          
R2: معامل التحجيج              F: قيسة ف الختبار معشؾية الشسؾذج   
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 أواًل: تأثير عهامل الجراسة على وزن الستر السربع )جم(:

( لتأثير عهامل الجراسة على (Way ANOVA 3(: تحليل التباين ثالثي االتجاه 3ججول )
 وزن الستر السربع )جم( 

 مجسهع السربعات مرجر التباين
درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

ف 
 السحدهبة

مدتهى 
 السعشهية

 1.111 2...2 000.00 0 01.2.00 التركيز

 1.111 00..2 .0..01 0 000.0 درجة الحرارة

 1.1111 00.01 00.00 0 00.00 الزمن

   0.00 01 .20.0 الخظأ

    .0 .00.0. السجسهع
 

الستخ ( أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي عمى خاصية وزن 0يتزح مؽ الججول )
 السخبع لمقساش.

 العبلقة بيؽ وزن الستخ السخبع والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ 

Y=176.68+2.048X1-5.52X2-5.95X3 

   (131.25)** (2.28)* (-9.33)** (-6.63)** 

R2= 0.8860        F= 114.082** 

ويتزح مؽ السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة طخدية بيؽ التخكيد ووزن الستخ السخبع أي أنو 
، وكحلػ عبلقة عكدية مع .0.10كمسا زاد التخكيد بؾحجة واحجة زاد وزن الستخ السخبع بسقجار 

درجة الحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار وحجة واحجة انخفض وزن الستخ السخبع 
، وكانت العبلقة عكدية مع الدمؽ أي أنو كمسا زاد الدمؽ انخفض وزن الستخ 0.00بسقجار 

أي أن متغيخات التخكيد، ودرجة  21...1، كسا بمغ معامل التحجيج نحؾ 0.20السخبع بسقجار 
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٪، 21...حخارة التحسيص، وزمؽ التحسيص تداىؼ في التأثيخ عمى وزن الستخ السخبع بحؾالي 
 .1.10وىى معشؾية عشج مدتؾى  000.1.0وبمغت قيسة ف 

 )أقل LSDولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قامت الباحثة بتظبيق اختبار 
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق 

 الستعجدة للسقارنات) معشهي  فرق  )أقل  LSDاختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  (:2ججول )
 بين التركيزات على وزن الستر السربع

 بجون معالجة 

 (828م )

 م822

(827.2) 

 م022

 (813.33) 

 *00.00- *02.0- - (828بجون معالجة م )

 *0..0- - - (827.22مجم/لتر م ) 822

 - - - (813.33مجم/لتر م) 022

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  :يؾجج أنو يتزح( 0) لججو  مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   02.0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مجؼ/لتخ 011( لرالح 0..0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD  وذلػ نتيجة لديادة وزن مجؼ/لتخ 011 – مجؼ/لتخ 011 تخكيد-كالتالي: بجون معالجة ،

 الستخ السخبع بديادة تخكيد السادة. 
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 LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق  )أقل

 للسقارنات) معشهي  فرق  )أقل LSDاختبار  باستخجام الستهسظات بين لفروق (: ا2ججول ) 
 بين درجات الحرارة على وزن الستر السربع الستعجدة

 بجون معالجة 

 (828م )

 مئهية32°

 (813.72م )

 مئهية22°

 (818م ) 

 مئهية22°

 (821.22م )

 *00.01 - *01.1 - *00.00-  - (828بجون معالجة م )

 *00.. *0..0 - - (813.72)مئهية م 32°

 *0.01 - - - (818مئهية م)22°

 - - - - (821.22مئهية م )22°

 1.10*دالة عشج مدتؾي 
 

 : يؾجج أنو ( يتزح0ججول ) مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة01.1الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  دالفخق  .0
 ( لرالح بجون معالجة.00.0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 0..0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مئؾية.°01( لرالح 00..بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .2
 مئؾية.°01( لرالح 0.0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب يسكؽ
LSD  م°01-م °01-م °01كالتالي: بجون معالجة 

 فخق  )أقل LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 وذلػ عمى الشحؾ التالي:بيؽ أزمشة التحسيص  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 الستعجدة للسقارنات) معشهي  فجرق  )أقل LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين : الفروق (1) ججول
 بين األزمشة على وزن الستر السربع

 بجون معالجة 

 (828م)

 دقيقة واحجة

 (818.2م)

 دقائق 3

 (821.33م)

 *00..0- *01.0- - (828بجون معالجة م)

 *.0.0 - - (818.2م)دقيقة واحجة 

 - - - (821.33دقائق م) 3

 1.10*دالة عشج مدتؾي 
 

 :يؾجج أنو يتزح (2ججول ) مؽ

بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت الفخوق بيؽ  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 ( لرالح بجون معالجة.   01.0الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 ( لرالح بجون معالجة.   00..0الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ دقيقة واحجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 دقائق.  0( لرالح .0.0الستؾسظات نحؾ )
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 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق تختيب ويسكؽ
، وندتشج مؽ ذلػ أن السعالجة بالسادة أدت لديادة وزن دقيقة–دقائق  0 –كالتالي: بجون معالجة

الستخ السخبع لمقساش مقارنة بالعيشات غيخ السعالجة، وىحا يتفق مع دراسة )رحاب دمحم عمى، 
 (.0100عؾاطف بييج، دمحم عبج السشعؼ، 

 تأثير عهامل الجراسة على زمن االمتراص )ث(:: ياً ثان

( لتأثير عهامل الجراسة على (Way ANOVA–3تحليل التباين الثالثي االتجاه  (:7ججول )
 زمن االمتراص )ث(

 مرجر التباين
مجسهع 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

 ف السحدهبة
مدتهى 
 السعشهية

 1.111 .0..00 000.00 0 012.00 التركيز

 1.111 00..0 .02.0 0 0..01 درجة الحرارة

 1.111 00.00 00.00 0 01.00 الزمن

    1.20 01 0..00 الخظأ

      .0 0..022 السجسهع
  

( إلى أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي عمى خاصية زمؽ .تذيخ نتائج ججول )
 االمتراص.

 والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ زمؽ االمتراص العبلقة بيؽ 

Y=20.34+0.44X1+0.57X2+3.56X3 

   (11.31)** (0.67)   (0.73)   (2.97)** 

R2= 0.338        F= 7.941** 
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أي أنو كمسا وزمؽ االمتراص ويتزح مؽ السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة طخدية بيؽ التخكيد 
، وكحلػ عبلقة طخدية مع درجة 1.00ر بسقجا زمؽ االمتراصزاد التخكيد بؾحجة واحجة زاد 

، .1.0بسقجار زمؽ االمتراص الحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار وحجة واحجة زاد 
، كسا 0.02بسقجار زمؽ االمتراص وكانت العبلقة طخدية مع الدمؽ أي أنو كمسا زاد الدمؽ زاد 

درجة حخارة التحسيص، وزمؽ أي أن متغيخات التخكيد، و  .1.00بمغ معامل التحجيج نحؾ 
 200..٪، وبمغت قيسة ف ..00بحؾالي زمؽ االمتراص التحسيص تداىؼ في التأثيخ عمى 

 1.10وىي معشؾية عشج مدتؾى 

 )أقل LSDولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قامت الباحثة بتظبيق اختبار 
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق 

 

 بجون معالجة 

 (1م )

822 

 (80.2م )

022 

 (81.33م)

 *00.00- *2.0- - (1بجون معالجة م)

 *0..0- - - (80.2مجم/لتر م) 822

 - - - (81.33مجم/لتر م) 022

 1.10*دالة عشج مدتؾي 
 

 :أنو يؾجج يتزح (.) ججول مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   2.0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد 1.10حرائيًا عشج مدتؾى إ فخق دال .0
 مجؼ/لتخ، 011( لرالح 0..0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD  مجؼ/لتخ،  حيث أن زيادة التخكيد  011 –مجؼ/لتخ011 تخكيد-كالتالي: بجون معالجة

 زادت مؽ تأثيخ السادة عمى الخامة. 

 LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة  لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق  أقل(

 الستعجدة للسقارنات ي(معشه  فرق  )أقل LSDاختبار  باستخجام الستهسظات بين الفروق (: 1ججول )
 بين درجات الحرارة على زمن االمتراص

 بجون معالجة 

 (2م )

م 01°
 (00.00م)

م 01°
 (00.01م)

م 01°
 (01..0م)

 *00.0- *2.0- *00..- - (2بجون معالجة م )

 0.00- *0.00- - - (00.00مئؾية م )01°

 *0.1- - - - (00.01مئؾية م)01°

 - - - - (01..0مئؾية م )01°

 1.10*دالة عشج مدتؾي 
 

 يؾجج:  أنو يتزح (2) ججول مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال  .0
 ( لرالح بجون معالجة.   00..الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة2.0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة00.0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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مئؾية °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10حرائيًا عشج مدتؾى إ فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 0.00حيث بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مئؾية.°01( لرالح 0حيث بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب سكؽوي
LSD  م. °01-م°01- م°01كالتالي: بجون معالجة 

 فخق  )أقل LSDولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 التالي: بيؽ أزمشة التحسيص وذلػ عمى الشحؾ الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 الستعجدة للسقارنات معشهي( أقل فرق  (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 82ججول )
 بين األزمشة على زمن االمتراص  

 بجون معالجة 

 (1م)

 دقيقة واحجة

 (82.2م)

 دقائق 3

 (81.33م)

 *01.00- *0..- - (1بجون معالجة م)

 0..0- - - (82.2دقيقة واحجة م)

 - - - (81.33م)دقائق  3

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  :يؾجج أنو ( يتزح01) ججول مؽ

بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت الفخوق بيؽ  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   0..الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   01.00الستؾسظات نحؾ )
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 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق ويسكؽ تختيب
زاد مؽ جفاف دقائق، وذلػ حيث أن زيادة زمؽ التحسيص  0 – دقيقة-كالتالي: بجون معالجة 

القساش مسا أدى لديادة زمؽ االمتراص، وندتشتج مؽ ذلػ أن السعالجة بالسادة أدى لديادة زمؽ 
االمتراص مقارنة بالعيشات غيخ السعالجة لمقساش محل الجراسة، وىحا يتفق مع دراسة آمال 

 (.0112حديؽ، 

 ثالثًا: تأثير عهامل الجراسة على مقاومة القساش لالنفجار )نيهتن(:

( لتأثير عهامل الجراسة على (Way ANOVA–3تحليل التباين الثالثي االتجاه  (:88ججول )
 مقاومة القساش لالنفجار )نيهتن(

 مرجر التباين
مجسهع 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

 ف السحدهبة
مدتهى 
 السعشهية

 0001. 41.70 533.01 2 1066.022 التركيز

 0001. 26.55 339.38 3 1018.145 درجة الحرارة

 0.000 68.18 871.53 2 1743.062 الزمن

   12.78 40 511.2975 الخظأ

    47 4338.527 السجسهع

( إلى أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي عمى خاصية مقاومة 00تذيخ نتائج ججول )
 .القساش لبلنفجار

 والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ  مقاومة االنفجارالعبلقة بيؽ 

Y=299.15+10.92X1-6.09X2-13.88X3 

   (202.37)** (11.08)**   (-9.38)**   (-14.08)** 

R2= 0.916        F= 159.966** 
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أي أنو كمسا زاد مقاومة االنفجار ويتزح مؽ السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة طخدية بيؽ التخكيد و 
، وكانت العبلقة عكدية مع درجة 01.20بسقجار  مقاومة االنفجارالتخكيد بؾحجة واحجة زادت 

بسقجار  مقاومة االنفجارالحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار وحجة واحجة انخفزت 
بسقجار  مقاومة االنفجار ، وكانت العبلقة عكدية مع الدمؽ أي أنو كمسا زاد الدمؽ انخفزت2.12

أي أن متغيخات التخكيد، ودرجة حخارة التحسيص،  1.202يج نحؾ ، كسا بمغ معامل التحج...00
٪ ، وبمغت قيسة ف 20.2بحؾالي  مقاومة االنفجاروزمؽ التحسيص تداىؼ في التأثيخ عمى 

 1.10وىى معشؾية عشج مدتؾى 00.222

 )أقلLSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق 

 للسقارنات) معشهي  فجرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  :(80) ججول
 مقاومة القساش لالنفجاربين التركيزات على  الستعجدة

 بجون معالجة 

 (011م)

822 

 (077.80م)

022 

 (017.12م)

 *00.21- *00.00- - (011بجون معالجة م )

 *...01- - - (077.80مجم/لتر م) 822

 - - - (017.12مجم/لتر م) 022

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  : يؾجج أنو يتزح (00) ججول مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 مجؼ/لتخ.    011( لرالح 00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 .مجؼ/لتخ 011( لرالح 00.21الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 /لتخ.مجؼ 011( لرالح ...01ت نحؾ )بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظا

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD  :حيث أن السادة السعالجة زادت بجون معالجة- مجؼ/لتخ011- مجؼ/لتخ 011كالتالي ،

 التخكيد.مؽ مقاومة االنفجار لمسادة وبالتالي زيادة السقاومة مع زيادة 

 )أقل LSDولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق 

بين  ةالستعجد للسقارنات) معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 83) ججول
 مقاومة القساش لالنفجاردرجات الحرارة على 

بجون  
 معالجة

 (011م )

مئهية 32°
 (017.12م)

مئهية 22°
 (012.21م)

مئهية 22°
 (072.32م)

 *2.01- *.0..0- *00.20- - (011بجون معالجة م )

 *00.00 *.0.1 - - (017.12درجة مئهية م) 32

 *.2.0 - - - (012.21مئهية م)° 22

 - - - - (072.32م)مئهية 22°

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  يؾجج أنو يتزح (00ججول) مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مئؾية.   °01( لرالح 00.20الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح .0..0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 2.01الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01رة مئؾية ودرجة حخا°01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح .0.1بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مئؾية.°01( لرالح 00.00بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .2
 مئؾية.°01( لرالح .2.0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب ويسكؽ 
LSD  :بجون معالجة، حيث أن زيادة درجة حخارة التحسيص - م°01-م °01-م °01كالتالي

 يؼ السقاومة لبلنفجار. أدت النخفاض ق

 فخق  )أقل LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ أزمشة التحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي: الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 للسقارنات) معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 82ججول )
 مقاومة القساش لالنفجاربين األزمشة على  الستعجدة

 بجون معالجة 

 (011م)

 دقيقة واحجة

 (011.20م)

 دقائق 3

 (072.2م)

 *2.0- *00.00- - (011بجون معالجة م)

 *00.10 - - (011.20دقيقة واحجة م)

 - - - (072.22دقائق م) 3

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

 ؾجج: ي أنو ( يتزح00ججول ) مؽ
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بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت الفخوق بيؽ  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال  .0
 ( لرالح دقيقة واحجة.   00.00الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 دقائق.    0( لرالح 2.0الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ دقيقة واحجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح دقيقة واحجة. 00.10الستؾسظات نحؾ )

 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق تختيب ويسكؽ
حيث أن زيادة درجة حخارة التحسيص أدت النخفاض  .معالجة بجون -دقائق  0-كالتالي: دقيقة

 قيؼ السقاومة لبلنفجار. 

مقارنة بالعيشات غيخ  وندتشتج مؽ ذلػ أن السعالجة بالسادة أدت لديادة السقاومة لبلنفجار
 ، وزادت بديادة التخكيد ولكؽ انخفزت بديادة درجات حخارة، وزمؽ التحسيص. السعالجة

 : (2)سة على درجة البياض للقساش رابعًا: تأثير عهامل الجرا

( لتأثير عهامل الجراسة (Way ANOVA – 3(: تحليل التباين الثالثي االتجاه 82ججول )
 على درجة البياض 

 مرجر التباين
مجسهع 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

 ف السحدهبة
مدتهى 
 السعشهية

 0.000 356.73 1431.13 2 2862.25 التركيز

 0.000 364.0971 1460.667 3 4382 الحرارةدرجة 

 0.000 38.17 153.13 2 306.25 الزمن

    4.01 40 160.47 الخظأ

      47 7710.97 السجسهع
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( إلى أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي عمى خاصية درجة 00تذيخ نتائج ججول )
 البياض.

 والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ درجة البياض العبلقة بيؽ 

Y=165.420-6.47X1-1.35X2-18.47X3 

   (20.61)** (-1.209)   (-0.38)    (-3.45)** 

R2= 0.462        F= 12.586** 

أي أنو كمسا درجة البياض ويتزح مؽ السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة عكدية بيؽ التخكيد و 
، وكانت العبلقة عكدية مع درجة .2.0بسقجار ياض درجة البزاد التخكيد بؾحجة واحجة انخفزت 

بسقجار درجة البياض الحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار وحجة واحجة انخفزت 
بسقجار درجة البياض  ، وكانت العبلقة عكدية مع الدمؽ أي أنو كمسا زاد الدمؽ انخفزت0.00

أي أن متغيخات التخكيد، ودرجة حخارة التحسيص،  1.020، كسا بمغ معامل التحجيج نحؾ .0..0
٪، وبمغت قيسة ف 02.0بحؾالي درجة البياض وزمؽ التحسيص تداىؼ في التأثيخ عمى 

 1.10وىى معشؾية عشج مدتؾى  00.0.2

 )أقلLSD بتظبيق اختبارولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قامت الباحثة 
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق 

 للسقارنات) معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  :(81ججول )
 (2بين التركيزات على درجة البياض ) الستعجدة

 بجون معالجة 

 (027م)

822 

 (022م)

022 

 (817.87م)

 *0..02 *00.1 - (027بجون معالجة م )

 *0...0 - - (022مجم/لتر م) 822

 - - - (817.87مجم/لتر م) 022
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 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  : يؾجج أنو يتزح (02) ججول مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح يجون معالجة.   00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة0..02الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد  1.10رائيًا عشج مدتؾى إح فخق دال .0
 .مجؼ/لتخ011( لرالح 0...0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD وذلػ ألن زيادة تخكيد مادة (، مجؼ/لتخ 011- مجؼ/لتخ011- كالتالي: بجون معالجة

 أدى النخفاض درجة البياض.  السعالجة

 LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق  )أقل

 الستعجدة للسقارنات) معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  :(87ججول )
 (2بين درجات الحرارة على درجة البياض )

بجون  
 معالجة

 2(027م )

 مئهية32°

 2(021.02م)

 مئهية22°

 2(811.72م)

 مئهية 22°

 2(810.02م)

 *0..20 *01.00 *0...0 - 2(027بجون معالجة م )

 *1..0 *00.0 - - 2(021.02مئهية م)32°

 *00.0 -  - 2(811.72مئهية م)22°

 - - - - 2(810.02مئهية م)22°
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 1.10*دالة عشج مدتؾي 

 :يؾجج أنو يتزح (.0ججول ) مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال   .0
 ( لرالح بجون معالجة.   0...0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  دالفخق  .0
 .( لرالح بجون معالجة01.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة0..20الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  ق دالفخ  .0
 .مئؾية°01( لرالح 00.0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ئؾية.م°01( لرالح .0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .2
 مئؾية.°01( لرالح 00.0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب ويسكؽ 
LSD  وذلػ ألن زيادة درجات حخارة التحسيص م°01-م°01- م°01-كالتالي: بجون معالجة ،

 أدت النخفاض درجات البياض لمقساش محل الجراسة. 

 فخق  أقل) LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ أزمشة التحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي: الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 الستعجدة للسقارنات) معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  (:81ججول )
 (2) بين األزمشة على درجة البياض

 دقائق 3 دقيقة واحجة بجون معالجة 



 

- 021 - 
  0281 يشاير –(3مدلدل العجد ) –االولالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 (813.87م) (811م) (027م)

 *0..00 *1..0 - (027بجون معالجة م)

 *0..0 - - (811دقيقة واحجة م)

 - - - (813.87دقائق م) 3

 1.10عشج مدتؾي *دالة 

  أنو يؾجج:  ( يتزح.0) ججول مؽ

بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت الفخوق بيؽ  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال  .0
 ( لرالح بجون معالجة.   .0الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   0..00الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ دقيقة واحجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح دقيقة. 0..0الستؾسظات نحؾ )

 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق تختيب ويسكؽ 
، وذلػ ألن زيادة زمؽ التحسيص أدى النخفاض درجة دقائق 0-دقيقة-كالتالي: بجون معالجة
 بياض القساش السعالج.

مقارنة بالعيشات غيخ السعالجة ومؽ السبلحع أن العيشات السعالجة انخفزت درجة بياضيا 
وذلػ نتيجة ألن السادة ليا لؾن أزرق خفيف ويدداد  (0112 وىحا يتفق مع دراسة )آمال حديؽ،

 التأثيخ بديادة التخكيد و ودرجة حخارة، وزمؽ التحسيص.

 :خامدًا: تأثير عهامل الجراسة على نفاذية الههاء 

( لتأثير عهامل الجراسة (Way ANOVA – 3تحليل التباين الثالثي االتجاه  (:81ججول )
 على نفاذية الههاء
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 لتباينمرجر ا
مجسهع 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

 ف السحدهبة
مدتهى 
 السعشهية

 0.000 56.71 26.55 2 53.09551 التركيز

 0.000 28.002 13.109 3 39.32616 درجة الحرارة

 0.000 8.22 3.85 2 7.691378 الزمن

    0.47 40 18.72518 الخظأ

      47 118.8382 السجسهع
 

( إلى أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي عمى خاصية نفاذية 02نتائج ججول )تذيخ 
 اليؾاء.

 والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ  نفاذية اليؾاءالعبلقة بيؽ 

Y=11.88-8.44X1+6.72X2+11.81X3 

   (3.31)** (-3.54)**   (4.26)**    (4.94)** 

R2= 0.859        F= 89.136** 

أي أنو كمسا زاد نفاذية اليؾاء السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة عكدية بيؽ التخكيد و ويتزح مؽ 
، وكانت العبلقة طخدية مع درجة 8.44بسقجار نفاذية اليؾاء التخكيد بؾحجة واحجة انخفزت 

، 0..2بسقجار  نفاذية اليؾاءالحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار وحجة واحجة زادت 
، كسا 0..00بسقجار  نفاذية اليؾاء قة طخدية مع الدمؽ أي أنو كمسا زاد الدمؽ زادتوكانت العبل

أي أن متغيخات التخكيد، ودرجة حخارة التحسيص، وزمؽ  02..1بمغ معامل التحجيج نحؾ 
 2.002.٪ ، وبمغت قيسة ف 0.2.بحؾالي  نفاذية اليؾاءالتحسيص تداىؼ في التأثيخ عمى 

 1.10وىى معشؾية عشج مدتؾى 

 )أقلLSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق 
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 معشهي( للسقارنات فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  :(02) ججول
 التركيزات على نفاذية الههاءبين  الستعجدة

 بجون معالجة 

 (822م )

822 

 (22.27م )

022 

 (28.32م)

 *..00 *02.00 - (822بجون معالجة م )

 *.0.0 - - (22.27مجم/لتر م) 822

 - - - (28.32مجم/لتر م) 022

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  : يؾجج أنو يتزح (01) ججول مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   02.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة..00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مجؼ/لتخ011( لرالح .0.0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD :لػ ألن زيادة التخكيد أدت ، وذمجؼ/لتخ011-مجؼ/لتخ 011-بجون معالجة  كالتالي

  النخفاض نفاذية اليؾاء لمقساش محل الجراسة.

 LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق  )أقل

 الستعجدة للسقارنات( معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 08ججول )
 بين درجات الحرارة على نفاذية الههاء
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  0281 يشاير –(3مدلدل العجد ) –االولالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 بجون معالجة 

 (822م )

 مئهية32°

 (20.13م)

 مئهية22°

 (22.01م) 

 مئهية22°

 (22.02م)

 *0..02 *0..01 *.00.1 - (822بجون معالجة م )

 0.00- 0.00- - - (20.13مئهية م)32°

 1.22- - - - (22.01مئهية م)22°

 - - - - (22.02مئهية م)22°

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  :يؾجج أنو يتزح (00ججول ) مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال  .0
 ( لرالح بجون معالجة.   .00.1الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .( لرالح بجون معالجة0..01الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 بجون معالجة.( لرالح 0..02الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب ويسكؽ
LSD  م، وذلػ ألن نفاذية اليؾاء زادت بديادة درجات °01-م°01- م°01-كالتالي: بجون معالجة

 حخارة التحسيص.

 فخق  )أقل LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ أزمشة التحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي: الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 للسقارنات) معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 00ججول )
 بين األزمشة على نفاذية الههاء الستعجدة
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  0281 يشاير –(3مدلدل العجد ) –االولالعجد  –نىالثاالسجلج 

 مجلة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 بجون معالجة 

 (822م)

 دقيقة واحجة

 (23.71م)

 دقائق 3

 (22.2م)

 *01.01 *00.00 - (822بجون معالجة م)

 *0..1- - - (23.71دقيقة واحجة م)

 - - - (22.2دقائق م) 3

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

 يؾجج:  أنو يتزح (00ججول ) مؽ

بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت الفخوق بيؽ  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال  .0
 ( لرالح بجون معالجة.   00.00الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 ( لرالح بجون معالجة.   01.01الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ دقيقة واحجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 دقائق.  0( لرالح 0..1الستؾسظات نحؾ )

 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق تختيب ويسكؽ 
 دقيقة.-دقائق  0 –معالجة  بجون كالتالي: 

ومؽ الؾاضح أن نفاذية اليؾاء لمقساش محل الجراسة انخفزت بعج السعالجة مقارنة بالعيشات 
وازداد االنخفاض بديادة التخكيد، (، 0112)آمال حديؽ، غيخ السعالجة وىحا يتفق مع دراسة 

الذكل التالي: شكل القساش السعالج وغيخ السعالج لخاصية نفاذية اليؾاء تحت ويؾضح 
 السيكخوسكؾب.
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 مجلة دراسات وبحهث التربية الشهعية

                    

 
 عيشة معالجة بتركيز            عيشة معالجة بتركيز       عيشة بجون معالجة            

 مجم / لتر    022مجم / لتر                          822                          
       

 (8شكل رقم )

 Pseudomonasسادسًا: تأثير عهامل الجراسة على قظر مشظقة تثبيط نسه بكتريا 
aeruginosa: 

( لتأثير عهامل الجراسة (Way ANOVA – 3(: تحليل التباين الثالثي االتجاه 03ججول )
 Pseudomonas aeruginosaعلى قظر مشظقة تثبيط نسه بكتيريا 

 مرجر التباين
مجسهع 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

 ف السحدهبة
مدتهى 
 السعشهية

 0.000 69.51 684.50 2 1369 التركيز

 0.000 41.584 409.5 3 1228.5 درجة الحرارة

 0.000 9.95 98.00 2 196 الزمن

   9.85 40 393.9 الخظأ

    47 3187.4 السجسهع
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عمى قظخ مشظقة  ( إلى أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي 00تذيخ نتائج ججول )
  Pseudomonas aeruginosaتثبيط نسؾ بكتيخيا 

 والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ  Pseudomonas aeruginosaالعبلقة بيؽ 

Y=68.79+4.88X1-10.85X2-12.11X3 

   (25.05)** (2.67)*   (-8.99)**    (-6.62)** 

R2= 0.877        F= 104.59** 

 Pseudomonasويتزح مؽ السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة طخدية بيؽ التخكيد و
aeruginosa أي أنو كمسا زاد التخكيد بؾحجة واحجة زادت وPseudomonas aeruginosa 

لعبلقة عكدية مع درجة الحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار ، وكانت ا...0بسقجار 
، وكانت العبلقة 0..01بسقجار  Pseudomonas aeruginosaوحجة واحجة انخفزت 

بسقجار  Pseudomonas aeruginosa عكدية مع الدمؽ أي أنو كمسا زاد الدمؽ انخفزت
يخات التخكيد، ودرجة حخارة التحسيص، أي أن متغ ....1، كسا بمغ معامل التحجيج نحؾ 00.00

، %1....بحؾالي  Pseudomonas aeruginosaوزمؽ التحسيص تداىؼ في التأثيخ عمى و
 1.10وىى معشؾية عشج مدتؾى  010.02وبمغت قيسة ف 

 فخق  )أقل LSDولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قام بتظبيق اختبار 
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 للسقارنات( معشهي  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  (:02) ججول 
 Pseudomonasقظر مشظقة تثبيط نسه بكتيريا بين التركيزات على  الستعجدة

aeruginosa 

 بجون معالجة 
 (2م)

822 
 (38.33م)

022 
 (23.17م)

 *.00.2- *00.00- - (2بجون معالجة م )
 *00.00- - - (38.33مجم/لتر م) 822
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 - - - (23.17مجم/لتر م) 022

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  : يؾجج أنو يتزح (00ججول ) مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مجؼ/لتخ.    011( لرالح 00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مجؼ/لتخ011( لرالح .00.2الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مجؼ/لتخ011( لرالح 00.00بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD :حيث أن تأثيخ السعالجة بالسادة بجون معالجة، -مجؼ/لتخ 011-مجؼ/لتخ -011 كالتالي

، والذكل التالي يؾضح أكبخ، وأقل قظخ مشظقة نسؾ تثبيط كسثبط لمبكتخيا زاد بديادة التخكيد
 011، 011لعيشة بجون السعالجة، وباستخجام تخكيد  Pseudomonas aeruginosaلبكتخيا 

 مجؼ/لتخ.

           
 عيشة معالجة بتركيز     عيشة معالجة بتركيز          عيشة بجون معالجة                

 مجم / لتر           822مجم / لتر             022                       

 (0شكل )

 LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  الستعجدة لمسقارنات (معشؾي  فخق  )أقل
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 معشهي( للسقارنات فرق  أقل (LSDاختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  (:02ججول )
قظر مشظقة تثبيط نسه بكتيريا بين درجات الحرارة على  الستعجدة

Pseudomonas aeruginosa  

 بجون معالجة 

 (2م)

 مئهية32°

 (22.02م)

 مئهية22°

 (31.02م) 

 مئهية22°

 (32.2م)

 *01.1- *00..0- *00.00- - (2بجون معالجة م)

 *00.00 *2.1 - - (22.02مئهية م)32°

 *00.. - - - (31.02مئهية م)22°

 - - - - (32.2مئهية م)° 22

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

 يؾجج فخق:  أنو يتزح (00ججول ) مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  دال  .0
 مئؾية.   °01( لرالح 00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 00..0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10حرائيًا عشج مدتؾى إ فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 01الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 2بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10ئيًا عشج مدتؾى إحرا فخق دال .0
 مئؾية.°01( لرالح 00.00بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .2
 مئؾية.°01( لرالح 00..بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب يسكؽو 
LSD :ونجج أن قظخ تثبيط البكتخيا انخفض بديادة  م، بجون معالجة،°01م، °01م °01 كالتالي

، وذلػ نتيجة لظبيعة مادة الفيكؾسيانيؽ ككؾنيا مادة بخوتيشية فقج أعيخ درجة حخارة التحسيص
م، لسجة دقيقة وىؾ في °20الرؾر الظيفية لمبخوتيؽ أنو بعض بعج التعخض لجرجة حخارة تحميل 

 ٪ مؽ التخكيب الثالثي.01حالة نقاء يؤدي إلى فقجان 

 فخق  )أقل LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 مى الشحؾ التالي:بيؽ أزمشة التحسيص وذلػ ع الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 للسقارناتي( معشه  فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  :(01ججول )
 Pseudomonasعلى قظر مشظقة تثبيط نسه بكتيريا بين األزمشة  الستعجدة

aeruginosa 

 بجون معالجة 

 (2م)

 دقيقة واحجة

 (31.13م)

 دقائق 3

 (32.87م)

 *.00.0- *0..02- - (2بجون معالجة م)

 *0.22 - - (31.13دقيقة واحجة م)

 - - - (32.87دقائق م) 3

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

 يؾجج:  أنو يتزح( .0ججول ) مؽ

بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت الفخوق بيؽ  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال -0
 ( لرالح دقيقة واحجة.  0..02الستؾسظات نحؾ )
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دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال -0
 دقائق.    0( لرالح .00.0الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ دقيقة واحجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال -0
 ( لرالح دقيقة واحجة. 0.22الستؾسظات نحؾ )

 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق تختيب ويسكؽ
، حيث أن زيادة مجة التحسيص أثخت عمى قظخ تثبيط بجون معالجة-دقائق  0 – كالتالي: دقيقة

 البكتخيا، لكؾنيا مادة بخوتيشية، أثخ عمييا زيادة مجة التحسيص.

غيخ السعالجة وىحا وندتشج أن السعالجة بالسادة أدت لتثبيط نسؾ البكتخيا مقارنة بالعيشات 
و )رحاب دمحم عمى، عؾاطف بييج، دمحم عبج السشعؼ،  (0112)آمال حديؽ، يتفق مع دراسة 

0100.) 
 Staphylococcusسابعًا: تأثير عهامل الجراسة على قظر مشظقة تثبيط نسه بكتريا )

aureus:) 

ل الجراسة ( لتأثير عهام(Way ANOVA – 3(: تحليل التباين الثالثي االتجاه 01ججول )
 Staphylococcus aureusعلى قظر مشظقة تثبيط نسه بكتيريا 

 مرجر التباين
مجسهع 
 السربعات

 درجات الحرية
متهسط 
 السربعات

 ف السحدهبة
مدتهى 
 السعشهية

 0.000 40.73 435.13 2 870.25 التركيز

 0.000 29.597 316.17 3 948.5 درجة الحرارة

 0.000 11.25 120.13 2 240.25 الزمن

   10.68 40 427.29 الخظأ

    47 2486.29 السجسهع
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( إلى أن كل عؾامل الجراسة ليا تأثيخ معشؾي عمى قظخ مشظقة .0تذيخ نتائج ججول )
 ،  Staphylococcus aureusتثبيط نسؾ بكتيخيا 

 والتخكيد ودرجة الحخارة والدمؽ   Staphylococcus aureusالعبلقة بيؽ

Y=75.72+2.10X1-9.87X2-12.89X3 

   (26.08)** (1.09)    (-7.74)**    (-6.66)** 

R2= 0.876        F= 010.220** 

 Staphylococcusويتزح مؽ السعادلة الدابقة وجؾد عبلقة طخدية بيؽ التخكيد و 
aureus  أي أنو كمسا زاد التخكيد بؾحجة واحجة زادتStaphylococcus aureus  بسقجار

بلقة عكدية مع درجة الحخارة أي أن كمسا زادت درجة الحخارة بسقجار وحجة ، وكانت الع0.01
، وكانت العبلقة عكدية مع الدمؽ ...2بسقجار  Staphylococcus aureusواحجة انخفزت 

، كسا بمغ معامل 2..00بسقجار  Staphylococcus aureus أي أنو كمسا زاد الدمؽ انخفزت
التخكيد، ودرجة حخارة التحسيص، وزمؽ التحسيص تداىؼ أي أن متغيخات  2...1التحجيج نحؾ 

 010.220٪، وبمغت قيسة ف 21...بحؾالي  Staphylococcus aureusفي التأثيخ عمى 
 1.10وىى معشؾية عشج مدتؾى 

 )أقل LSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ تخكيد السادة السعالجة قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ تخكيد السادة السعالجة وذلػ عمى الشحؾ التالي:  عجدةالست لمسقارنات (معشؾي  فخق 

 معشهي( للسقارنات فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين الفروق  :(01ججول )
بين التركيزات على قظر مشظقة تثبيط نسه بكتيريا  الستعجدة

Staphylococcus aureus  

 بجون معالجة 

 (2م )

822 

 (31.87م )

022 

 (27م)

 *.0- *.00.0- - (2بجون معالجة م )
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 **0..01- - - (31.87مجم/لتر م) 822

 - - - (27مجم/لتر م) 022

 1.10*دالة عشج مدتؾي           1.10*دالة عشج مدتؾي 

  : يؾجج أنو يتزح (02) ججول مؽ

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 مجؼ/لتخ.    011( لرالح .00.0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث بمغت  011بيؽ بجون معالجة وتخكيد  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال.0
 .مجؼ/لتخ011( لرالح .0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مجؼ/لتخ حيث  011مجؼ/لتخ وتخكيد  011بيؽ تخكيد  1.10ائيًا عشج مدتؾى إحر فخق دال.0
 .مجؼ/لتخ011( لرالح 0..01بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء وفق تخكيدات السادة السعالجة تختيب ويسكؽ
LSD :أن قظخ تثبيط البكتخيا زاد بجون معالجة، حيث  مجؼ/لتخ011 -مجؼ/لتخ 011 كالتالي

والذكل التالي يؾضح أكبخ، وأقل قظخ مشظقة تثبيط لشسؾ بكتخيا  بديادة التخكيد، 
Staphylococcus aureus  مجؼ/لتخ. 011، 011لعيشة بجون معالجة، وباستخجام تخكيد 

  

 
 معالجة بتركيز      عيشة معالجة بتركيز          عيشة بجون معالجة   عيشة           

 مجم / لتر           822مجم / لتر             022                       

 (3شكل )
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 )أقلLSD ولتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار
 بيؽ درجات الحخارة لمتحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي:  ةالستعجد لمسقارنات (معشؾي  فخق 

 معشهي( للسقارنات فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 32ججول )
تثبيط نسه بكتيريا  مشظقةبين درجات الحرارة على قظر  الستعجدة

Staphylococcus aureus 

 بجون معالجة 
 (2م)

 مئهية32°
 (27.2م)

 مئهية22°
 (23.02م) 

 مئهية22°
 (32.2م)

 *00.1- *00.00- *01..0- - (2بجون معالجة م )
 *00.0 *0.00 - - (27.2مئهية م)32°
 *2.00 - - - (23.02مئهية م)22°
 - - - - (32.2مئهية م)22°

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

 يؾجج:  أنو يتزح (01ججول ) مؽ

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 مئؾية.   °01( لرالح 0..0الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 00.00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث بمغت °01بيؽ بجون معالجة ودرجة حخارة  1.10رائيًا عشج مدتؾى إح فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 00الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .0
 .مئؾية°01( لرالح 0.00بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10رائيًا عشج مدتؾى إح فخق دال .0
 مئؾية.°01( لرالح 00.0بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )
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مئؾية حيث °01مئؾية ودرجة حخارة °01بيؽ درجة حخارة  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال .2
 مئؾية.°01( لرالح 2.00بمغت الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

اختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء درجات الحخارة لمتحسيص وفق تختيب ويسكؽ
LSD  :بجون معالجة، حيث أن قظخ تثبيط البكتخيا انخفض بديادة  – م°01-01-01كالتالي

 ، وذلػ نتيجة لظبيعة مادة الفيكؾسيانيؽ ككؾنيا مادة بخوتيشية. درجة حخارة التحسيص

 فخق  )أقل LSD بيؽ أزمشة التحسيص قامت الباحثة بتظبيق اختبار ولتحجيج اتجاه الفخوق 
 بيؽ أزمشة التحسيص وذلػ عمى الشحؾ التالي: الستعجدة لمسقارنات (معشؾي 

 معشهي( للسقارنات فرق  أقل (LSD اختبار باستخجام الستهسظات بين (: الفروق 38ججول )
 Staphylococcusنسه بكتيريا   مشظقةبين األزمشة على قظر تثبيط  الستعجدة

aureus 

 بجون معالجة 
 (2م)

 دقيقة واحجة
 (22.17م)

 دقائق 3
 (31.2م)

 *0..0- *.00.2- - (2بجون معالجة م)
 *.2.0 - - (22.17دقيقة واحجة م)

 - - - (31.2دقائق م) 3

 1.10*دالة عشج مدتؾي 

  أنو يتزح (00ججول ) مؽ

بيؽ بجون معالجة ودقيقة واحجة حيث بمغت  1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  يؾجج فخق دال -0
 ( لرالح دقيقة واحجة.   .00.2الفخوق بيؽ الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ بجون معالجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال -0
 دقائق. 0(، لرالح 0..0الستؾسظات نحؾ )

دقائق حيث بمغت الفخوق بيؽ  0بيؽ دقيقة واحجة و 1.10إحرائيًا عشج مدتؾى  فخق دال -0
 ( لرالح دقيقة. .2.0الستؾسظات نحؾ )
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 LSDاختبار  باستخجام الستؾسظات تأثيخىا في ضؾء أزمشة التحسيص وفق تختيب ويسكؽ
، حيث أن زيادة مجة التحسيص أثخت عمى قظخ تثبيط بجون معالجة – دقائق0-دقيقة كالتالي: 
 لكؾنيا مادة بخوتيشية، أثخ عمييا زيادة مجة التحسيص.البكتخيا، 

وندتشج أن السعالجة بالسادة أدت لتثبيط نسؾ البكتخيا مقارنة بالعيشات غيخ السعالجة وىحا 
و )رحاب دمحم عمى، عؾاطف بييج، دمحم عبج السشعؼ،  (0112)آمال حديؽ، يتفق مع دراسة 

 لفخض األول والثاني لمبحث.(، ومؽ الشتائج الستحرل عييا ثبت صحة ا0100
 ثبات السادة بعج الغديل: 

بعج إجخاء عسمية غديل )دورة واحجة( لمعيشات السعالجة وجج أن لمسادة ثبات ضعيف بعج 
الغديل، لحا يسكؽ إعادة السعالجة بالسادة بعج عسمية الغديل، مثل ما يجخى عشج تدىيخ السبلبذ، 

بذ عؽ طخيق بخاخ، ويدتعاض عؽ عسمية أو إعجاد محمؾل مؽ السادة وعسل رش لمسبل
التحسيص باستخجام السكؾاة بعجىا، كتجييد مختبط بالعشاية بالسبلبذ أو كشؾع مؽ السعالجات 
السشدلية لمسبلبذ لتقميل فخصة اإلصابة بالبكتخيا خاصة لسبلبذ كبار الدؽ مسؽ يرعب عمييؼ 

خات طؾيمة. والذكل التالي يؾضح تغييخ مبلبديؼ برفة مدتسخة ويغمؾن ممقؾن عمى عيؾرىؼ لفت
 Staphylococcus aureus، وبكتخيا Pseudomonas aeruginosaقظخ تثبيط بكتخيا 

 بعج الغديل.

      
Pseudomonas aeruginosa   Staphylococcus aureus 

 الخالصة: 

ندتشتج مسا سبق أن السعالجة بالفيكؾسيانيؽ أثخت تأثيخًا إيجابيًا عمى قظخ مشظقة تثبيط نسؾ 
البكتخيا، وأدت لديادة مقاومة القساش لبلنفجار، ولكشيا أدت لديادة وزن الستخ السخبع لمقساش، زمؽ 
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االمتراص، وأدت النخفاض درجة البياض لمقساش، ونفاذية اليؾاء، وخاصة مع التخكيد 
 األعمى. 

 التهصيات: 

 البحث عؽ طخيقة لتثبيت السادة بالقساش لتغل فتخة أطؾل. .0
 االىتسام باستخجام السؾاد اآلمشة بيئيًا وتظؾيخ طخق استخجاميا. .0
أن تتؼ االستفادة مؽ التجارب العمسية في مجال ترشيع التكشؾلؾجيا الشغيفة الرجيقة لمبيئة  .0

 شة.بكافة نساذجيا وابتكار بجائل طبيعية آم
 :السراجع

"أثخ التجييد لسقاومة نسؾ البكتخيا عمى بعض خؾاص  (:0221آمال حدين كسال الجين، )
رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، كمية األداء الؾعيفي لبعض ممبؾسات التخيكؾ الخياضية"، 

 االقتراد السشدلي، جامعة السشؾفية.

"دراسة إمكانية تحديؽ خؾاص بعض األقسذة الظبية لسقاومة  (:0221الجين، ) وفاءأميرة دمحم 
البكتخيا لئليفاء بالغخض الؾعيفي لبلستخجام الشيائي." رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية 

 االقتراد السشدلي، جامعة السشؾفية.

"دراسات في الشديج" دار الفكخ العخبي، الظبعة  (:0222أنراف نرر وكهثر الزغبي، )
 الدادسة.

" معالجة أقسذة الذاش الظبي  (:0282رحاب دمحم على، عهاطف بهيج، دمحم عبج السشعم )
-pp:351 بالكيتؾزان السحسل بجديسات الفزة الشانؾمتخية لبلستخجام في السجال الظبي"

360. International Design Journal ,5(2) ، 

يؽ خؾاص األقسذة "امكانية تحد (:0282رشا عباس الجههري وأمل عبج الدسيع مأمهن)
القظشية بيجف رفع كفاءتيا لسقاومة االحتخاق ونفاذية الساء باستخجام مؾاد آمشو بيئيًا"، مجمة 

 بحؾث التخبية الشؾعية، جامعة السشرؾرة، العجد الثامؽ عذخ، سبتسبخ.
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"إمكانية تحديؽ األداء  :(0280خالج محى الجين، سالي احسج العذساوي، زيشب عبج الغفار )
( 00الؾعيفي لسبلبذ االحخام الخجالي" مجمة كمية االقتراد السشدلي، جامعة السشؾفية، مجاد )

 (، يشايخ.0عجد )

"تكشؾلؾجيا انتاج واستخجام السبلبذ الحكية ذات  (:0282سهزان سسير فرعهن اسظفانهس )
قتراد السزافة في مرانع السبلبذ الجاىدة السرخية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية اال

 السشدلي، جامعة حمؾان.

"دراسة تأثيخ األقسذة القظشية السجيدة لبلحتفاظ  (:0282شيساء مرظفي عبج العزيز، )
بالعظؾر عمى الجانب الشفدي واألدائي لمسختجي"، رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، كمية االقتراد 

 السشدلي، جامعة السشؾفية.

لط، دمحم عبج هللا الجسل، نرمين حسجي حامج سعج عبج الرحيم عبج الغشي رمزان، علي الديج ز 
"طباعة وتجييد األقسذة القظشية باستخجام مؾاد آمشة بيئيًا" مجمة بحؾث  (:0280حسج، )

 .0100يؾليؾ -( 02جامعة السشرؾرة عجد )-التخبية الشؾعية 

معجؼ السرظمحات والتعاريف الفشية في الرشاعات الشدجية،  (:0222مججي العارف، )
 .0110وق دعؼ الغدل، القاىخة صشج

هاني عبجة قتاتة، رشا عباس الجههري، وأمل عبج الدسيع مأمهن، مشا مهسى غالي 
"تحقيق األمان البيئي في ترسيؼ أقسذة مبلبذ األطفال باستخجام مؾاد طبيعية  (:0221)

 2-.ؾرة، آمشة"، السؤتسخ الجولي األول، العخبي الخابع، كمية التخبية الشؾعية، جامعة السشر
 أبخيل.
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EFFECT OF PHYCOCYANIN TREATMENT ON SOME 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

 OF WEFT-KNIT WEAR 

Dr. Safaa, M.G. Ibrahim 

Lecturer of Clothing and Textiles at Rural Home Economics Division, 

Food Science Dept., Faculty of Agriculture - Zagazig University, Egypt 

Abstract 

This research aims to conduct a pilot study to determine the effect of 

treatment of knitted fabrics (single jersey fabric) for processing resistant 

bacteria by using natural materials environmentally safe has been treated 

fabrics concentrations (100 and 200 mg/l) of a  Phycocyanin substance, 

and at different degrees of roasting (30, 40 and 50°C) for (1 and 3 

minutes), and then have some laboratory tests on fabrics under study prior 

to and after treatment; to determine various properties and the 

relationship of these properties and the study factors, and these tests were 

(weight of square meter (g), water absorption time (second), bursting 

strength (Newton), the degree of whiteness, air permeability and  

inhibition zone diameter (mm)). The results showed that the phycocyanin 

concentration, roasting temperature and roasting time had a significant 

effect on the physical and mechanical properties of the studied fabric, as 

well as on the inhibition zone diameter of Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus bacteria. 

Keywords: Phycocyanin, Weft-Knit, Antibacterial activity, Eco-Friendly. 

 

 

 

 


