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Extraction of Nano cellulose materials from the 

synthesis of both Cotton cellulose fibers and 

microcrystalline cellulose and their use as 

consolidated support of transparencies 
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   سمخص:ال

حسدددص موبددددؽحنبحثظلوؽسدددتختؽقبددددؼب  تخددد ب  إؽ ددد ب ث دددللببىيهدددالبحث إددد ب ثددد
 Celluloseثدىب ث دللبحثلدتختؽقبحثظلوؽ د ب بCotton fibers (CF)بحثقطدؼبحثلدتختؽق  

Nano fibers (CNF)بتدؽاح بحثلدتختؽقبحثاق قد ب،ب  إؽ د ببMicrocrystalline 

Cellulose (MCC)وؽ د بثدىببتدؽاح بحثلدتختؽقبحثظل بCellulose Nano crystal 

(CNC)ب إجدددددلححبحثلإدددددؽوبثتظلوؽسدددددتختؽقب  إلدددددخظ بحثدددددؽا بب قؽ ددددد فددددد بالسدددددص احدهلبب،
 X- Rayبلسددددص احابجهددددلقبعخددددؽنبح  دددد  بحثلددددخظ  بب(CNC/CNF)حثطإضددددلب

Diffraction (XRD)ثق دل بناجد بحثصوتدؽاب حثق دل ببلسدص احاببZeta-Potential 

measurement (Zetasizer Nano)إددداببلسدددص احابجهدددلقبحثطل ددد بحث ا ددد ب حثلب
(Atomic Forceب إجلححبحخص لاح بثصإاياب لبت د بيخظدل ب اق د ب دللف بد لثمد ببطدلن ب)

حثظلوؽسدددتختؽقبثطقل دددد بحثصإتددد بحثوخؽثدددؽج ب إن دددل ب ددداا بحثظلوؽسدددتختؽقبيتدددىب  وددد  بحثظطدددؽب
ب حثصأكددداببدددلثلإابحثط بل سدددبؽ  ب،حثلطدددللبحثطإضدددلببالدددلف بحثوإدددؽلبح ي   ل  ختددد 

بلسددص احابحثط بل سددبؽربحثل طدد ،ب   ددابحثصأكددابدددؼبفليت دد بدددلن بولوؽحثلددتختؽقب ددػب يدداحنب
  اح بولوؽ ددد ب دددللف ببدددظلنبسدددطغب  قرب ثدددؽرب ا بخل طددد ب نل ددد ب دددللف ،ب  ددد حبحثدددؽا ب
حثظلوؽلبيصطخ ببشللف  ببصل  بيلث  بجاًح،ببلإللدلف ب ثدىب ربحثدؽا بحثطظدصمبيصطخد بب طد ب

 Nano fibrous بحثظلوؽ ددد ب)حثشددد ب بحثت ن ددد بحثظلوؽ ددد ب ددد ب بددددؼبح ث دددللبحثلدددتختؽق 

networkبحثصقؽ ددد ب(بثددد ثغب دددػبحسدددص احد بثصدددلد ػبحثقطدددؽاب حسدددصوطللبح جددد ححبحثطلقدددؽن ب(
ث ل ط ب نل  ب للف ،ب ك ثغبيط بيمخظ بثببحثؽا بحثظلوؽلبثصلد ػبحث قدؽربحثصاع ط  ب(ب

ب حثلمؽح بثظلنبحث ل ط .ب
 

حثصإتددد بب-  وددد  بب–بZetasizer Nanoب–بXRDب– ا بودددلوؽلبب–ولوؽسدددتختؽقب الكمساااات الجالاااة:
ب.حثوخؽثؽج 
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Abstract:  

 The research aims to extract Nano cellulose materials from the 

synthesis and conversion of Cotton Fibers (CF) into Cellulose Nano 

fibers (CNF) and Microcrystalline Cellulose (MCC) into Cellulose 

Nano crystal (CNC) to be used in consolidating and improving the 

paper, and to perform the examinations for the prepared Nano 

cellulose using an X-Ray Diffraction (XRD) device to measure the 

degree of crystallinity and measure Using Zeta-Potential measurement 

(Zetasizer Nano), examination with Atomic Force, tests to determine 

the ability of Transparencies samples treated with Nano cellulose to 

resist biodegradation, and to prove the ability of Nano cellulose to 

inhibit fungal growth prepared by adding isopropyl alcohol, and 

assertion by microscopic examination using a digital microscope . To 

ensure the effectiveness of the cellulose nanoparticles, transparent 

Nano paper of the same thickness, weight and color of transparent 

archaeological map paper has been prepared, and this Nano paper is 

characterized by a very high optical transparency, in addition to that 

the produced paper is characterized by the effect of a net of cellulose 

nanofibers (the Nano fibrous net) so it was used To restore fragments 

and complete the missing parts (consolidation support) of an impact 

map of Transparent paper, as well as making a paste of nanopaper 

Nano paper to restore holes and gaps for the same map. 

 

 

 

 

 

 

 

 KEYWORDS: Nano cellulose - Nano paper - XRD - Zetasizer Nano – Inhibition 

- Biodegradation 
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 السقجمة: ب-1

ح  دد ب عدداببىيشددخلبدصددطتنبحثظلوؽسددتختؽقب ثددىبحثطددؽحنبحثلددتختؽق  بحثصدد بثهددلبيتدد
 بد بحثدد يبيطتددد بحثت لدددتؽقبحثا خدددلبفدد بدق ددل بحثظددلوؽدصل،بعخدد بيوتدديب طددلبحثلتخددد ب لن دد

ب62:ب02(بددؼبCellulose Nano fibers - CNFيت د بحثلدتختؽقبحثظدلوؽلبحثت لد ب)
 نظددلحبحثص تخدد ببMicro fibrils ح ث ددللبحثاق قدد ب(.ب  صشددب Rojos 2015وددلوؽدصلب)

  د  بحثصمط دل بحثت ن د بحثاق قد بحثصد بح ،ب  وتديبوؽثهدلبيدا بد بل دصدلبب،حثإخؽيبثتلتختؽق
(ب  شددددب بحثودددداي بCrystalline يب)حثوتؽا دددد بب، لددددطنبباوشددددلحبدظددددلو بيلث دددد بحثصل خددددب
 ,Samirلطنب)حثطؽجؽن بيتىبحثبamorphousح سلس بدعبحثصمط ل بغخلبحثطصوتؽا ب

ؽقبحثظدددددلوؽلبت(،ب  دددددصػبحسدددددص لحاب ددددد  بحثطظدددددلو بحثطصوتدددددؽا بدطدددددلبيظدددددصمبيظددددد بحثلدددددتخ2005
Cellulose Nano crystal (CNC)ب  طبددؼب رب صظددؽاب دد بل بحثصلددليم ببددخؼب.

ظهدددؽاب  دددبللبد صتلددد ببىحثم  ئدددل ب نحخددد بحثم  ئدددل بثتطظدددلو بحثوتؽا ددد بدطدددلبيددد نيب ثددد
ب(.ببBrinchi, 2013)ب دص ان بحثلتختؽق

ب، د بلو ب ددددددد ب،  طبدددددددؼب وصدددددددلابحثلدددددددتختؽقبحثظدددددددلوؽلببطدددددددل بد صتلددددددد ب)ك ط ل  ددددددد 
(بStelte,2009(ب)Lignocelluloseدصظؽيدددددد ب) ب  خؽثؽج دددددد (بدددددددؼبدصددددددلنابد صتلدددددد ب

 حثطل قدددد بح ك ددددلب ددددخؽيلبثتإصددددؽلبيتدددد بحثتددددببدددددؼبحث شددددبب دددد بدددددؼبخددددملبيطت دددد ب
ثتمظدخؼبحثطص قد بحسص موبحثتببحثو ط ل  ب)كلحفت(،بدصوؽيدلبب طدؽح بحثصوخد زبإلقحثد بح

،ب  صػبحسص احاب  حبحثتببحث يبيصػبحثإصؽلبيت د ب(Viana, 2017)يت بسطنبحثلتختؽق
(ب،بColodette, 2015ف بصظلي بحثؽا ببشب ب ل عبثتإصؽلبيتد بحثلدتختؽقبحثظدلوؽل)

  دصػبحثإصددؽلبيتدد ب دد حبحثلددتختؽقبيددؼبول دد ب طددعبح ث ددللبح  ث دد ب ثددىب جدد ححبصدد خل ب
نػبحسص لحابحثظلوؽستختؽقببلثطل بحثو ط ل   بيؼبول د ببBleachingدصوؽي ببلثصوخ زب

حثإطضدد بدددعبحثددصإبػببا دد بدددؼبعخدد بحثصلكخدد ب ناجدد بحثإددلحا ب حثؽ ددت،بب حثصإتدد بحثطددل 
 ب   صودددلب عطدددلربحثوول صدددغب حثهخددداا كتؽا غب طدددلبح ك دددلبحسدددص احدلبفددد بحثصإتددد بحثطدددل 
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ب ل د غ ثودددددددددؼب دددددددددػب يضدددددددددًلبحسدددددددددص احاب عطدددددددددلربحثلؽسدددددددددلؽا غب حثهخددددددددداا بب،حثإطضددددددددد 
(Oun2015)ب.ب

يطت دددد بحإلوصددددلابحثظطؽحج دددد بثتصإتدددد بحثطددددل  بحثإطضدددد بيتددددىبحث لددددخ ب حثطددددلنبب  شددددصط ب
 ,Manninen)ب  بحثصمن فبحثإدلحايبب،حثطلك يبثصوؽ ؼبد ت بدصوؽاببلثصمن فب حثصمطخا

ب.بب(2019

ببgrindingبف ب إضخلبحثظلوؽستختؽقب د :بحثطإدؼ حثطل بحثط بلو ب  بحثطلص اد ب
بلثضددد  بحث دددلث بببCryoencation  بحثصول دددابUltrafine grindingقببلسدددص احابجهدددل

بexplosionب(،ب ول قدد بحالولمددلابحث  ددلايبLi, 2012)بحثطصمددلونبدددعبحثظخصددل جخؼبحثلددل  
steamحثطؽجددل بفددؽ بحثصددؽ   بيلث دد بحثو لفدد ب High intensity Ultrasonicationب

(Chen, 2013)ول قدد بحثصإتدد بحثطددل  ببصإضددخل،ب دددؼبحثطددل بحثو ط ل  دد بحثطلددص اد بفدد بحث
بamorphous regions(بإلقحثد بحثطظدلو بغخدلبحثطصوتدؽا بAcid hydrolysisحثإطضد ب)

دددددعب ددددلقبحثطظددددلو بحثوتؽا دددد بفقدددد ببelementary fibrilsدددددؼب ث ددددللبحثلددددتختؽقبح  ث دددد 
(Pääkko, 2007ب.)ب

 دددددلبحثطددددل بحثوخؽثؽج دددد بحثطلددددص اد بفدددد ب إضددددخلبحثظلوؽسددددتختؽقببطل قدددد بحثصصددددظ عب
بتدؽاح بولوؽ د ببصؽق  دل بعخد ب ظدصمب ودؽحابددؼبحث بصل دلب حثطإلثدببف بدؽربددؼبخدملبثإخؽلبح

 إتخد ب  ولددخلبكصد بحثطددؽحنبكوخدل بحثإمددػب ثدىبج   ددل ببىربثهددلبحثقداا بيتدد ب حب،  ب دلنبد صتلد 
ص خل بحثإمػبف بعمػبحثظلوؽ،ب  بؽرب وصدلابحثإوخ دل بحثظلوؽ د بنحخد بحث ميدلبحثط بل   د ب  ب

ببب(.Ingale, 2013حث لاج  ببؽحسط بدمطؽي بدؼبحث طت ل بحثإخؽ  بحثط قا ب)بيتىب سطإهل

  بعلدددددببول قددددد بب،  دددددصػب قلددددد ػبحثلدددددتختؽقبحثظدددددلوؽلبعلدددددببودددددؽابحثظلوؽسدددددتختؽق
  بحثصقلدددد ػبعلددددببحثإمددددػبد دددد ب ث ددددللبحثلددددتختؽقبحثاق قدددد بب،حثصإضددددخلب وددددؽابحثط لثمدددد 

(CMF) Cellulose Micro fibers(بودلوؽدصلب122ب–ب05 طلب ث لفهدلببدخؼب)ب،ب  وتي
(Kumar 2014(ب  تؽاح بحثلدتختؽقبحثظلوؽ د ب،)CNC)Cellulose Nanocrystalsب
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(،ب  ث ددللبحثلدددتختؽقبSehaqui 2011(بودددلوؽبدصددلب)52ب–ب3  وتدديب طددلببتؽا هدددلبدددؼب)
(ب32-5وتددديب طدددلب ث لفهدددلببدددخؼب)  بCellulose Nano Fibersب(CNFحثظلوؽ ددد ب)

بب(.Keerati 2009دصلب)ولوؽب
 د وطخق الفحص والكياس: السها -2

 السهاد:  2-1

 : Fibers (CF) Cotton: ألياف القطن2-1-1

بn لب(CF)ب(بدؼب ث للبحثقطدؼبحثلدتختؽق  5gm) ػب إضخلبحثظلوؽستختؽقبباللف ب
(100 ml(بعلدزبحثوول ص غببصلكخ ب)ب  ػبيط بحثصإت بحثطل  بحثإطض بيظابناج ب62.)%

50عدلحا ب)
o
mظلو لد ب(بددعبحسدصطلحابحثصقتخدببحثط Magnetic Stirrerنق قد ،بندػبب92ثطدا بب

يقببحوصهلحبحثطا بيصػب  فبحثصللي بيؼبول  ب لعبحثطلحبحثطقطلبيتىبحثلل  بحثللب ب  لك ب
ندػبيدصػبحسدص موبحثظلوؽسدتختؽقبيدؼبول د بحسدص احابجهدلقبب،عصىبيولنبفىبناج بعدلحا بحث لفد 

عبحث لددخ بيددا بدددلح ببلثطددلحبعصددىبحثطددلنبحثطلكدد يبإلقحثدد بحثإطددزبحث ح ددابدددؼبحثتددببحثطصإتدد بددد
 Ultrasonic(،ب   دابحثدغبيدصػبحسدص احابpH = 7حثؽصدؽلب ثد بناجد بح  بحثهخداا جخظ ب)

Vibrationب  بؽربحثظلوؽستختؽقبحثطإضلبف بصؽا بن ل  (ب5لبثطا ب)إضؽحثلتختؽقبحثطثظلوب،
Cellulose Nano fibers (CNF)ب(Saito 2007)ب.ب

 :Microcrystalline cellulose (MCC)قة : بمهرات الدميمهز الجقي2-1-2

 Microcrystallineفددددد ب إضددددخلبسدددددتختؽقبحثظددددلوؽببMCC ددددػبحسددددص احاب

celluloseبب
 Microcrystalline cellulose (Cellulase powder) 99% min  

- pH 7 ± 0.2%     - Loss on drying 7 ± 1%  

- Heavy metals 0.001% as (pb)  - Ash 0.05% max  
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ظلنبحث طدددؽح بحثلدددلبق ،ب  بدددؽربحثظلوؽسدددتختؽقبحثطإضدددلبفددد بصدددؽا بيإضدددلببددد
(Nano cellulose Crystalline).ب

ب
ب
ب

ب

ب

ب
ب
 

ب

ب

ب
 

ب

ب

ب
 

  SEMباستخجام السيكخوسكهب اإللكتخوني  Cotton fibers (CF) الدميمهزية ( تهضح ألياف القطن1صهر رقم )
 نانه  إلىتحهيمها قبل السعالجة و  200μm - (b) 20μm – (c) 100μm (a) بتكبيخ

ب

ب
 

ب

 

 قطخها  TEMباستخجام  Cellulose Nano Fibers (CNF) الشانهية الدميمهز( تهضح ألياف 2صهر رقم )
(15-50 nm( وطهلها )480-210 nm) 

بب

a b c 
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ب
  

( تهضح بمهرات الدميمهز 3صهرة رقم )
تحت  Microcrystalline cellulose (MCC)الجقيقة

قبل السعالجة وتحهيمها  SEM السيكخوسكهب اإللكتخوني
 نانه إلى

 يةالدميمهز الشانه  بمهرات( تهضح 4صهرة رقم )
cellulose Nano crystal (CNC)  باTEM  قطخها

23-38 nm  217-125وطهلها nm 

بCNFبحثظلوؽ دد ب ث ددللبحثلددتختؽق ببCNCحثظلوؽ دد ببتددؽاح بحثلددتختؽقبب حثلددل ببددخؼ
 ث ددددللب ولدددد  بحالسددددصطلث (ب  دددد بدددددؼبب،ا ددددؽب ربح  لبثدددد بخددددؽحوبد بلو ب دددد ب) ددددؽ بحثشدددد

وددؽلبحثملدد طل ببCNC حثظلوؽ دد بتددؽاح بحثلددتختؽقب حثددغب رببCNFحثلددتختؽقبحثظلوؽ دد ب
حثد يبيصطخد ببطدؽلبح ث دللبحثظلوؽ د ببCNF ث دللبحثلدتختؽقبحثظلوؽ د ببحثظلوؽ  بث ب   بدؼ

 بددؼبوللحيصد ب  دبCNCف قؽابب ط ب  ب ب ول  بحث ؽحوبحثط بلو ب  بح يت ،بكطدلب رب
CNFكطددلبب، ك ددلبوللحيدد بوص مدد بثؽجددؽنبحثللحغددل ببددخؼب دد ب بح ث ددللبحثظلوؽ دد ب ودد عخدد بب

ب.Cotton fibers (CF) وللحيص ب   بدؼبحثلتختؽقبحث لنيبCNF ر
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 طخق الفحص والكياس:  2-2
 (: XRD: الفحص بجهاز حيهد األشعة الديشية )2-2-1

ب 
ربق طد بعخدؽنبحثلدتختؽقبحثطصوتدؽاب بعخد ب،ثق ل بناج ب وتدؽابحثظلوؽسدتختؽقبحثطإضدل

2θ = 22.8
oلدط بب  I0022 حثق طد بحث لو د :ب د بعخدؽنبحثلدتختؽقبغخدلبحثطصوتدؽاببθ =18

oب
ب   :بو قلبثط لنث بس مللبحآلبI  صػبق ل بناج ب وتؽابحثلتختؽقببIam  لط ب

CI = 
(I002 – Iam) 

x 100 
I002 

 :(CNF) الدميمهز الشانهيةلياف أل  CI* درجة تبمهر 

CICNF = 
1126 – 150 

x 100 = 86.7%  
1126 

 : (CNC)الشانهية الدميمهز  لبمهرات CI* درجة تبمهر 

CICNC = 
918 – 78 

x 100 = 91.5% 
918 

ب(CNC)ب د حثلدتختؽقبحثظلوؽبببتؽاح  جاب ربناج ب وتؽاببXRD يظاب جلححبحخص لاب
%بدطدلب86.7كلودتبب(CNF ب) دلوؽبحثظبحثلدتختؽقث دللب%ببخظطلبناج بحثصوتدؽاب 91.5كلوتب
ددددؼبناجددد بحثصوتدددؽاببى يتدددب(CNC)ب ددد حثلدددتختؽقبحثظلوؽببثوتدددؽاح  ربناجددد بحثصوتدددؽابب ثدددىيشدددخلب

( يهضح نتائج 1كل )ش
 XRDفحص الا 

Cellulose Nano 

fibers (CNF) – 
Cellulose Nano 

crystal (CNC) 

           CF 

           CNC 
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 ث دد بح بMCCل بحثدددب ئددصدد لبعمددػبج بب ثددى حثددغبيلجددعبب(CNF) دد ب ث ددللبحثقطددؼبحثظلوؽب
ب.بولوؽبى(ب و ب إؽ تهلب ثCF)بلتختؽق  بلثطقلاو بدعب ث للبحثقطؼبحث

 zeta-potential (Zetasizer Nano)باسااااتخجام  : الكياااااس2-2-2

measurement : 

ب
 

 

بب

( يهضح نتائج 2شكل )
 الدميمهزلياف عيشة أل 

عن  (CNF) يةالشانه 
 (Zetaطخيق الكياس با )
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ب
 (Zetaعن طخيق الكياس با ) (CNC) يةالدميمهز الشانه  بمهرات( يهضح نتائج عيشة 3شكل )

ب دد حثظلوؽببحثلددتختؽق(بحثشددإظ بحثلددطإ  بثودد بدددؼب ث ددللب0،ب1رب)يؽلددنبحثشددبم
(CNF)حثظلوؽبحثلتختؽقبب  تؽاح ب (ب CNC)بوتبحثظص م بكلثصلث :عخ بكلب

 (CNC/-32.9± 5.0 mv) ب, (CNF/-25±4.0 mv) 

دقدداحاب ددؽ بحثصظددلفلببددخؼبج  ئددل ببىثتطددؽحنبحثلددلبق ب ثددب شددخلبحثشددإظ بحثلددطإ   ب
ب  لثصلث بناج بن ل هلبف بحثطإلثخ ب دظ هلبدؼبحثصمطعب حثصلسخب.بب،حثظلوؽ

 هددلبفدد ب لليمكطددلب ت ددببحثشددإظ بحثوهل ل  دد بيتددىبسددطنبدددؽحنبحثظددلوؽبن اًحب لدددًلب
قحنبن ل هدلبفد ببدعبحثطؽحنبح خللب)كتطلبقحن بحثشإظ بحثوهل ل  د بيتدىبسدطنبددؽحنبحثظدلوؽ

بحثطإلثخ ب حا  لوهلببلثطؽحنبحح بحثشإظ بحثط لثل (.

 : (AFM)الفحص باستخجام جهاز الطاقة الحرية  2-2-3

 Atomic)بAFMبمهدلقبب حثدغحثظلوؽستختؽقبحثطإضل ببثطؽحن ػبيط بفإاب

Force)ضدنبح،ب بثصؽص فبعمػب   بحثطؽحنجلد  بحثقل ل بف ببطلك بحثصإلثخ بحثاق ق بب 
كلودتبب{5.00um×5.00}دقدل بب(CNF د ب)حثلتختؽقبحثظلوؽببعمػبيخظ بدؼب ث لل رب

(229.73 nm،)ب  حثظلوؽبحثلتختؽقبببتؽاح  عمػبيخظ بدؼبب(ث خظ بددؼبCNCبحثظدلوؽلب)
{5.00×5.00um}كلودددتبب(108.90 nm.)دددػبحث صدددل ابحثططخددد  بب  ددد حبي صودددلب  

 عهدلبفد بعمدػب صد لبددؼبعمطهدلبحث دلنل،بكطدلبب وهدلعخد بب؛ثتطؽحنبفدىبدق دل بحثظدلوؽ
ب ربحثمل طل بدظصشل ب دؽقي ببشب بدظصعػب جخا.
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ب

229.73    

[nm]

0.00
2.00 um 5.00 x 5.00 um

4

 
 

  

ب
 ثالثية األبعاد أللياف  اصهر  (b)ثشائية األبعاد، تهضح  اصهر  (a)( تهضح 5صهر رقم )

 (CNF)الشانهية  الدميمهز

b a 

b 
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ب

ب

108.90    

[nm]

0.00
2.00 um 5.00 x 5.00 um

3 

 

  

 ثالثية األبعاد  اصهر  (b)ثشائية األبعاد،  ا( صهر  (a( تهضح 6صهر رقم )
  (CNC) يةالدميمهز الشانه  لبمهرات

 

b a 

b 
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 استخجام مادة الشانهسميمهز في تثبيط الشسه الفطخي:  -3

با(بثطددا ب182ºسددػ(بفدد بفددلربناجدد بعلحا دد ب)9  قدد ػبح و ددل ب) و ددل ببصددليبدقددل بب- 
بسليل (.ب4)

 Potato dextrose agarب إضددخلبحثوخئدد بحثط  يدد ب)بخئدد بطجددلابحث طددلون(ب-ر

(PDA)حثطبؽودددل بحثصلث ددد ببدددلثملحا/ثصل،ببيتدددىبيب  إصدددؽب،بحثطلدددص اد بإلوطدددلحبحثلطل دددل ب
ب(.ب1جا لبا ػب)

No Substanse Quantity 

1 Dehydrated potatoes حثطلإؽ  بحث طلون   22 gm  

2 Dextrose حثايبلصل قبسبل   10 gm 

3 Agar  حثوخئ بثصصتببحآلجلابدلن   15 gm  

4 Distilled water دقطلبدلح   1 liter  

pH= 7 

 (PDA( يبين مكهنات بيئة آجار البطاطذ )1ججول رقم )
ص ب ف بح و ل ب)يظادلبب(PDA) إتبظل لبحثص ق ػبيصػبصببحثوخئ بحثط  ي بب-جد

نددػب لكهددلبنحخدد بح و ددل ببدتدد بثودد بوودد (ب02ا(ببؽح ددعب)45ºناجدد بعلحا هددلب ثددىب)
ثودددددد ب صمطددددددابفدددددد بناجدددددد بعددددددلحا بحث لفدددددد بدددددددعبحإلصددددددلب ببظددددددؽيخؼبدددددددؼبحثلطل ددددددل ب

(Aspergillus flavus)، (Rhizopus stolonifer).بب
يطدد بنقددؽرب)علددل(بنحخدد ب و ددل بحالخص ددلابثصهخئصهددلبثؽلددعبحثطددؽحنبحثطددلحنبحخص لا ددل،بب-ن

بب.Sterile swab)نقؽر(بثو بوو ببؽحسط بحث ل بب)سؽحربد قػبب4يانب)
يط بنيلبل ب) طليل (بف بوو بحثلطل ل بحثطدلحنبحخص لا دلب)كد بودؽابفطدلبيتدىبعدا (بب- د

بدتػ(.بب2.5يتىب ب ب لوبنح ليببقطلبعؽحث ب)ب(Sterile borer)بلسص احابحث ل بب
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 لدددعبنيلدددغب) طدددلا(بددددؼبحثلطدددلبحثطدددلحنبحخص دددلا بيتدددىبسدددطنبحثوخئددد بحثطمطدددا بفددد بب- 
حح بحث قدددؽربحثللاغددد (ب  دددصػب ددد  بحث طدددؽح بثوددد بدلكددد ب) سددد (بووددد بحالخص دددلاب)

بحثلطل ل بحثطلحنبحخص لا ل.ب
 لكخدددد ح بب  إضددددخلبدددددلن بحثظلوؽسددددتختؽقبحثدددد ح ببفدددد بحثوإددددؽلبح ي   ل  ختدددد بب منددددب-ق

 Micro)  ؽحسدط بحثطلصد بح   ؽدل  ب د ببثتطقلاود ،%(ب1.5ب-%ب1ب-%ب2.5)

pipettes)بدت (.بب2.3حث قبب)حثإلل (ببلثطلن بعؽحث ب)بحيصػبد ب
-7ا(بثطا ب)05ºيظابناج بعلحا ب)ب(Incubator) إضخؼبح و ل بف بدإضؼبب-عد

ب(ب يلا.ب12
ب

  
( تهضح الطبق الكياسي بجون 7صهر رقم )

( Rhizopus stoloniferى مهاد )فطخأضافة إ
ن متفخقة من المفطخ في أماك ااوتظهخ نسها كثيف

 الطبق.

 ( تهضح الطبق الكياسي بجون 8صهر رقم )
( Aspergillus flavus ى مهاد )فطخأضافة إ

أخزخ في  ن لمفطخ ذات له اوتظهخ نسها كثيف
 أماكن متفخقة من الطبق وبجاخل الثقهب 

 ب 

 %( 1.5 -%1 -%2.5)( تهضح تأثيخ مادة نانه سميمهز 9صهر رقم )
 Rhizopus stolonifer في تثبيط الشسه الفطخي لفطخ

(a) (b) (c) 
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(a)ب خدًاحبوطؽبدظصشلبف بحثؽسد بب
يدددددؼبددددددلن بحثص ودددددد  بيتدددددىب ددددددب ب
خخدددؽبب ددد  بدلدددصق ط ب)حح بثدددؽرب

(بالبيؽجدددددددابوطدددددددؽب دددددددللل بددددددد زب
ببظلدددددد  حثص ودددددد  ببدددددداحخ بحث قددددددؽر،ب

بجخا .ب
 

(b)وطدددددؽبدظصشدددددلبفددددد بحثؽسدددددد بب
 يتددىبعددؽحلبحثطودد بب خددًاحبيددؼب
دلن بحثص و  ببصؽا ب ل فبددؼب
حثلددددلب ب  ددددظلنبحثشددددب ،بحثطددددلن ب

ب لدتببلثص و  ببظل  بجخا .ب
 

(c)جدابوطدؽببداحخ بحث قدؽربالبيؽبب
  بعؽثهدددل،بحثطدددلن ب لددددتببدددلثص و  ب
بااجددد بكوخدددل بجدددًاحب دظ دددتبحثظطدددؽب

 حثلطليببااج بكوخل .ب

 ب 

 %( 1.5 -%1 -%2.5) ( تهضح تأثيخ مادة نانه سميمهز12صهر رقم )
 Aspergillus flavus في تثبيط الشسه الفطخي لفطخ

(a)وطدددؽبلدددى فبيتدددىب دددب بب
فددد بنلخضررر اللا  ررر  مط دددل ب

عدؽحلبحثطود ب البيتدىبحثؽس ب ب
يؽجدددددددددابوطدددددددددؽببددددددددداحخ ب عدددددددددؽلب

 بحث قؽر،بحثص و  ببظل  بجخا .

(b)وطدددؽبلددددى فبجدددًاحبيتددددىبب
 دددددب ب مط دددددل بيظدددددابعدددددؽحلب
حثطودددد ب البيؽجددددابوطددددؽببدددداحخ ب
 عدددؽلبحث قدددؽر،بحثص وددد  ببظلددد  ب

 جخا .ب

(c)يؽجددابوطددؽبلدددى فبجددًاحبجدددًاحبب
فدددد ب جدددد ححبدصلل دددد بدددددؼبحثطودددد ب الب

 عددددددددؽلبيؽجدددددددداب يبوطددددددددؽببدددددددداحخ ب
حث قدددؽر،بحثص وددد  بجخدددابجدددًاحب)ب  دددلن ب
حثصلكخدددددددد بيدددددددد نحنبحثص ودددددددد  بيم ددددددددد ب

 ولني (.ب

 : اختبارات تحجيج قابمية عيشات ورقية معالجة بشانه الدميمهز لمشسه الفطخى: 3-1
يط ددد ب ددد حبحالخص دددلاب  ط ددد بخلصددد بيظدددابحخص دددلاب  قخددد ػبددددالبصدددمع  بددددلن ب

  اب طتب   بحالخص دلاح بفد بحثوظدغبب،أل اح بحثشللف حثظلوؽستختؽقبثص و  بحثظطؽبحثلطليبث
حثقؽد بثتمخظل بحثصلبعبثؽقحا بحث احي ب حسصصمحبح احل ،بعخد ب دػبحخص دلابسد   بددؼب

ب  لابحث طؽح بحثصلث  :بل  جل تبيتخهلبحالخص لاح ببب،دؽحنبحثصقؽ  بحثللب بحإل لا ب ثخهل
بدؼبحثطبؽول بحثصلث  :بب ياحنببخئ بحالخص لابكؽس بغ ح  بثظطؽبحثلطل ل ب- 

(a) (b) (c) 
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وتحتاااهي عماااى السكهناااات التالياااة  Cellulose Agar* بيئاااة الداااميمهز آجاااار 
 بالجخام/لتخ. 

 
No Substanse Quantity 
1 NaNO3 صؽنيؽابوصلح ب   2.0 g/L 
2 KH2PO4  حثهخاا جخؼبنظل  ببؽ لسخؽابفؽسلل  1.5 g/L 
3 KCl ببؽ لسخؽابكتؽا ا  0.5 g/L 
4 MgSO4

دلغظلخؽابكول صل ب  
 

0.5 g/L 
5 Cellulose 10  حثلتختؽق gm  
6 Water tap صظوؽابدلح   1000 m. L 

pH= 7 

 Cellulose agar( يبين مكهنات بيئة الدميمهز آجار 2ججول رقم )

اب لدد  بجددؽيب101º   قددػبحثؽسدد بفدد بجهددلقبح   ددؽكملبيظددابناجدد بعددلحا ب
بنق ق .بب15ثطا بب1.5

بطددددلن بحثظلوؽسددددتختؽقبفدددد ب و ددددل ببصددددليبب بط لثمدددد ب حثطقددددؽحب لدددعبحث خظددددل بحثؽاق دددد بحثب-ر
 إلدددلف بكط ددد بدظلسددد  بددددؼبحثؽسددد بحث ددد ح  بب،كددد بيخظددد بدظلصدددت بيتدددىبعدددا ،بد قطددد 

 ,Rhizopus stoloniferب طدل:ؼبددؼبحثلطل دل ،بخ  دػبقاابودؽيب ،حثلدلب ب إضدخلب

Aspergillus flavus ف بحثطللبحث تؽيب حثللت بدؼبحثدؽا بثطمععد بحثص خدلح ،ب
ببا رب يبد لثمل .بب(Control)لعبيخظ ب ا  بق لس  ب  ب

يتدىبح  اح بحثط لثمد ببطدلن بحثظلوؽسدتختؽقبفد بعضدلول بب إضخؼبح و ل بحثطإصؽ  ب-جد
بدؼبحثؽ تبثتظطؽ.ببحا(بثطا بيشل ب يلابثطظإهلبد  ا05ºخلص بيظابناج بعلحا ب)

ناحسددد بسدددتؽقبوطدددؽبسدددمتتبحثظصدددل مبحيصطدددلًنحبيتدددىبحثصقخددد ػبحث صدددليبثو لفددد بحثظطدددؽ،ب بب-ن
ب.ب بحثلطل ل بيتىبح  اح بحثطقؽحب
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ب(ب ؽلنبحث خظ بحثق لس  بغخلبحثط لثم ب  صلبصهلببلطل خؼب11صؽابا ػب)
بAspergillus flavus،ب) (بRhizopus stolonifer)و(ب

 

حثطقدؽح بببخظطدلبحث خظدل بحثؽاق د ،بثؽعظبظهؽابوطؽبفطليببصدؽا بسدل   بيتدىبحث خظد بحثؽاق د بغخدلبحثطقدؽح ب
نػببا بظهؽابوطؽبلى ف،ب)و(بيؽجابوطؽبفد بصدؽا ب مط دل بك  لد بعدؽلبحإلصدلب بب،ظتتبكطلب  

ؽجداببقدعببظ د بحثتدؽربفل إد بدظصشدل بفد ب كطدلبب،بلإلللف ب ثىب إت بحث خظ بحثؽاق  ب سل بحإلصلب بد ل دل 
تد بحث خظد بحثؽاق د ب  خخدًلحبحثصدؽححب كلدشد بحثؽا د بفد ب د حبحثمد حبحثطصدلر،ب) (بثدؽعظب إب،صؽا بن ح ل

 سددل بحإلصددلب بد ل ددل ببلإللددلف ب ثددىب جددؽنبوطددؽبك  ددفب  قددعبخضددلححبحثتددؽربفدد ب دددلكؼبدصلل دد بعددؽلب
 حإلصلب بحثلطل  .ب

ب

 

ب

 

ب

 

ببثلطليبب  أنخل لبف ب  و  بحثظطؽبحثلطليبب(ب ؽلنبحث خظ بحثؽاق  بحثط لثم ببطلن بولوؽستختؽق10صؽابا ػب)
 Aspergillus flavus،ب) (بRhizopus stolonifer)و(بب

ؽربحثوظ بحثلل نبجًاح،ب) (بالبيؽجابوطؽب حث قعب ولنب وؽربفل إ بلثت)و(بوطؽبلى فبجًاحب   قعبب
بجًاح.

 

 الفحص بالسيكخوسكهب الخقسي لمعيشات الهرقية السرابة:  3-2

 ()س )ص(

 )س( )ص(
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ب
ب

ب
 

ب

 

يعهلبب(a)،ب(ب ؽلنبحث خظ بحثق لس  ببا ربد لثم ببلثط بل سبؽربحثل ط 13صؽابا ػب)
بظطؽح بك  ل بجًاحببلإلللف ب ثىبعا ثب إت بثت خظ بحثؽاق  بف ب دلكؼببRhizopus stoloniferفطل

بظطؽبك  فبجًاحببلإلللف ببAspergillus flavusيعهلبفطلبب(b)دصلل  بف بحثؽا  بوص م بثإلصلب ،ب
  ثىب إت بحث خظ بحثؽاق  ب سل بحإلصلب بحثلطل  بد ل ل .

ب
ب
 

 

 
 

 

ب

 
 

يؽجابوطؽبب(a)(بحث خظ بحثؽاق  بحثط لثم ببطلن بولوؽستختؽقببلثط بل سبؽربحثل ط ،ب14صؽابا ػب)
   حبنثخ بيتىب ربدلن بحثط لثم بثهلبحثقاا بيتىب  و  ببRhizopus stoloniferلى فبجًاحبثلطل

خضلب  قعببلثتؽربح بAspergillus flavusالبيؽجابوطؽبثلطلبب(b)حثظطؽبحثلطليببشب بجخابجًاح،ب
 حثلل نبجًاح.

بمشاقذة الشتائج 

فد ب  ود  بب  يطدتبوصدل مبجخداي   ل  ختد بحث ح  د بفد بحثوإدؽلبح حثظلوؽستختؽقبدؽحنب -1
 وطددددؽبلددددى فبجدددداحبدددددعبفطددددلببAspergillus flavus ثلطددددلبحثظطددددؽبحثلطددددليب

a b 

a b 
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Rhizopus stoloniferب كد ثغبح ددلبددعب ثػبيعهدلب يبوطدؽح بنحخد بحث قدؽرب،
 .بحثصلكخ ح بحث لث  

بطدددلن بحثظلوؽسدددتختؽقب حث خظددد بب بصدددل مبحثصقخددد ػبحث صدددليبثوددد بحث خظدددل بحثؽاق ددد بحثشدددللف بحثطقدددؽحبو -2
حثق لسدد  بغخددلبحثط لثمددد بثددؽعظب ربجط ددعبحث خظدددل بحثط صوددل ب لبتدد بثظطدددؽبحثلطل ددل بيتخهدددلب
بأ ددددبللب ناجددددل بد صتلدددد ،ب الب رب دددد حبحثظطددددؽبيصددددلح حبدددددؼبلددددى فب ثددددىبلددددى فبجددددًاحب

بحث خظ بحثق لس  .بببلثطقلاو ببلثظطؽبحثو  فبيتى
 تحزيخ الهرق الشانهى:  -4

بNano paperب ددابحثصأكددابدددؼبحثظلوؽسددتختؽقبحثطإضددلب ددػب يدداحنب ا بوددلوؽلب
ب،ل دد ب دددللف ن يصشددلب بددددعب ا بخل طدد بب(CNF)بحثظلوؽ دد حثلدددتختؽقبدإضددلبدددؼب ث ددللب

ب،يصأنلببالدلف بحثلدتختؽقبحثظدلوؽيبربحث صل ابحث صل  بثتؽا بحثظلوؽيبحثطإضلب عخ ب
ث دللبحثظلوؽ د بفد ب لكخدببحثدؽا بيلدوببحو لللدًلبكوخدلًحبفد بد لدد بربق دلن بح  اب جابفق

ب(.Fang, 2014)ب شصتبحثضؽحبف بحثتببدعبق لن بحثشللف  

 خطهات التحزيخ:  4-1
بباحابحثوصببحثطصل  ببقلػبحثصلد ػبحآلث .ببSuction tableحسص احابدظضا بحثشل ب -1
خؼب)حح بثدؽرب سدؽن(بالبيص دلربثتولدشد بحسص احابوؽع  بخلصد بددؼبحثودؽث ب ي ختد -0

بببلثطلح،بيقطعببظلنبدللع بحثم حبحث تؽيببطظضا بحثشل .
سػبدؼبك ب0يط ببلح قببطللع ب كولبدؼبدللع بحثؽا  بحثطلحنب صظ  هلببإؽحث ب -3

بب(. جلوببكطلب ؽببلثصؽا ب)
ببطقل بحثولح ق.ب)ح  اجلو ح(ببHolly tex لعب ط  بدؼب ا ب -4
 Hollyبيتىب ا ببCellulose Nano Fibers (CNF)لوؽدصل  بصبب ث للبحثقطؼبحثظ -5

texبب(.ر،بكطلب ؽببلثصؽا ب))ح  اجلو ح(ب
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ندددػببNano paperفدددؽ ب ا ددد ب)ح  اجدددلو ح(ببHolly tex لدددعبو قددد ب خدددللبددددؼبب-6
حثضددد  ببلحعددد بحثخدددا،ب حسدددص احابخلودددؽابحثشدددل بالدصصدددلوبحثطدددلحبحث ح ددداببلثؽا ددد بكطدددلب دددؽب

ب(.ببجدبلثصؽا ب)

 إدتبحثطبد نببطل  لد هبNano paper  خظهطدلبب)ح  اجدلو ح(بHolly texصدخؼبافدعب ا ب-7
بعصىب طلابحثمللل.ب

بب 
 

 ( تهضح مخاحل تحزيخ الهرق الشانهي 15صهر رقم )

 الفحص السيكخوسكهبي لمهرق الشانهى السحزخ:  4-2
يددؼبحثددؽا بحث ددلنيبب طدد ب دد ب بدددؼبح ث ددللببNano Paperيصطخدد ب دد حبحثددؽا ب

بلإللدلف ب ثدىبحثصلسدخببحإللدلف بب، بحثظلوؽ  ببلوببحثدل حب بحثهخاا جخظ د بحثطصوؽود حثلتختؽق 
ثصوددؽ ؼب غشدد  باق قدد بدددؼبحثطددؽحنبحثظلوؽ دد بيتددىبسددطنبحثددؽا ب  لجددعبحثددغبثطق ددل بحثظددلوؽدصل،ب
  ددصػب مط ددعب دد  بحثددل حب بدددؼبخددملبسددطنبحثددصمدنبح كوددلببددخؼبح ث ددللبحثاق قدد ب حثظددلوؽ،ب

ب)ببط دد  ددلن بك لفدد بحثددؽا بدطددلبيم تدد ب ك ددلبدقل ددد بثتهددؽححب حثلوؽ دد ب  دد حبيدد نيببددا ا ب ثددىبقب
ولدددد  بب& ثددددىبق ددددلن بحث ددددؽحوبحثط بلو ب دددد ب) ددددؽ بحثشدددداث ددددلل(ببلإللددددلف ب دددد بدددددؼبح    قرب

ب(.Wang, 2013)بحالسصطلث (

ج   ر
 د
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  Nano paper( تهضح الفحص بالسيكخوسكهب اإللكتخوني الساسح لعيشة من 16صهر رقم )
تخابط األلياف )الذبكة  ى( وتذيخ األسهم إل500x – 1000x- 1500xلشانهي بتكبيخات )الهرق ا

 الميفية الشانهية(

 
 

  

 ( تهضح الفحص بالسيكخوسكهب اإللكتخوني الساسح لعيشة من الهرق العادي17صهر رقم )
 تباعج األلياف ى( وتذيخ األسهم إل500x – 1000x- 1500xبتكبيخات )

 م الشانهسميمهز في تقهية وتخميم األوراق الذفافة: استخجا -5

%(بفدد ب قؽ دد ب  اح بخل طدد ب نل دد ب ددللف ب1 ددػبحسددص احابحثظلوؽسددتختؽقببصلكخدد ب)
  طددتبحثط لثمدد بيددؼبول دد ب لددعبحث ل طدد ببددخؼبفددلخخؼبدددؼب  اح بح  اجددلو حبحث لقثدد ب

حابحثلددددطنببلسددددص ابى حثددددغببهددددالب دددداع ػب ا بحث ل طدددد ب  طوخدددد بحثطددددلن بحثطقؽ دددد بيتدددد
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نددػب ددػبحثودد نبب،نددػب لكددتبحث ل طدد بعصددىب طددلابحثملددللبفدد بناجدد بعددلحا بحث لفدد ب،حثلل ددل 
ب  ابحثغب ػب قحث ب  اح بح  اجلو ح. بب، إتبل  بخن ف

ثتصقؽ ددد بحثصاع ط ددد ب)حالسدددصوطلل(ببNano paperكطدددلب دددػبحسدددص احابحثدددؽا بحثظدددلوؽلب
تددببحثددؽا بحثظددلوؽلببصقط ددعب  ددلد ػبحث قددؽرب حثلمددؽح ببلث ل طدد بح نل دد ،ب حثددغبب طدد بيمخظدد بث

سددلي ،بنددػب لددلف بالصدد بدخ خدد بب04حثتددبب ثددىب جدد ححبصدد خل ب وق هددلبفدد بدددلحبسددلخؼبثطددا ب
 حثلتختؽقب ثىبحث تط بحثللبق بدعبحثصقتخببجخاًحبالدص حابحثصلكخ  بدعبب ضهل.ب

  لجددددعبحخص ددددلابدددددلن بدخ خدددد بحثلددددتختؽقبكطددددلن بالصددددق بيددددؼبدددددلن بكل ؽكلدددد بدخ خدددد ب
خلصدد بيظددادلببف ددلالبلحثطخ خدد بحثلددتختؽقبغخددلبح يؽو دد بحثصدد ب م تدد بالصددقبوو  دد بىحثلددتختؽقب ثدد

ب بدددنبدددددلن بحثول ؽكلدددد بدخ خدددد بب،يلدددص ط بفدددد بحثصقؽ دددد ب حثتصددد ب ثلددددهؽث بحسددددصلجلي ب يضددددل
ب ث حبفه ب لص اابكمص بدؽل  بفق .ب،ستختؽقبفه بدلن ب يؽو  بحثصلكخببوشط بولو لًب
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ب
ب

ب

 

ب

 

ب

 
ب

ب
 

ب

 

ب

 

أماكن الفقج  ى( تهضح الخخيطة قبل االستكسال والتخميم وتذيخ األسهم إل18) صهر رقم
 والقطهع، وكحلك الخخيطة بعج االستكسال والتخميم بالهرق الشانهي 

 
 مشاقذة الشتائج: 

 ؽ ببىحالوصشلاببلهؽث بنحخ بحثؽا بدطلب يطبىدلن بحثظلوؽستختؽقب صطخ ببقاا هلبيت -1
بسطنبحثؽا .بىفختطلبيتكطلب وهلبالب وؽربب، كولبثتل  

حثطلددص اابفدد بحالسددصوطللبفدد ب صددتبببNano paperالبيصلددوببحثددؽا بحثظددلوؽيب -0
 حثؽا ب  للفخص .ببف بدل و بححثؽا ب البيإاثبفقا

ب
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 نتائج البحث: 

 Paper قتخ بدللد  بحثؽا ببىحسص احابحثظلوؽستختؽقبكطلن بدضلف بثتؽا بي نيب ث -1

porosityثددىب   لجددعب دد حبيدد بدددؼبحثددؽا بحث ددلني،بكطددلب ودد بيم دد بحثددؽا ب  دد بوللحب
 شددب ببحثصلددليم ببددخؼبحث ظلصددلبحثظلوؽ دد بحثصدد ب ددل   ببؽحسددط با حبدد ب خاا جخظ دد 

   ب بدصقط  بيظادلبيصشصتبحثظلوؽستختؽقبف بحثتب.

ب(CNF)بحثظلوؽ دددد بحثلددددتختؽق(بحثطإضددددلببأث ددددللبThe Nano paper ا ب) -2
Cellulose Nano fibersطد ب د ب بددؼبح ث دللبيصطخد بيدؼبحثدؽا بحث دلنيبب ب

ب،(ببلوببحثدل حب بحثهخاا جخظ د بحثطصوؽود Nano fibrous netحثلتختؽق  بحثظلوؽ  ب)
  دددصػب مط دددعبكط ددد ب ددد  بحثدددل حب بددددؼبخدددملبسدددطنبحثدددصمدنبح كودددلببدددخؼبح ث دددللب

دطدلبيم تهدلب ك دلبدقل دد ببق دلن بحثو لفد بثتدؽا ببىحثاق ق ب حثظلوؽب   حبي نيببدا ا ب ثد
ق ددددلن بحث ددددؽحوبحثط بلو ب دددد ب) ددددؽ بحثشدددداب ولدددد  ببىبلإللددددلف ب ثددددب،ثتهددددؽححب حثلوؽ دددد 

 حالسصطلث (.ب

(بفد ب دلد ػبحث قدؽربThe Nano paperحسص احابدلن بحثطخ خ بحثلتختؽقبددعب ا ب) -3
 وهددلبدددلن بغخددلب يؽو دد ب صطخدد ببلثصقؽ دد ب حثتصدد بب؛ حثقطددؽاببددؽا بحث ل طدد بح نل دد 

لددددتختؽقبفهدددد بدددددلن ب يؽو دددد ب سددددهؽث بحالسددددصلجلا،بب بددددنبدددددلن بكل ؽكلدددد بدخ خدددد بحث
  ث حبفه ب لص اابكمص بدؽل  ب فض .ب،حثصلكخببوشط بولو ل

حثوإددؽلبح ي   ل  ختدد بسددليا ببصددؽا بد ل ددل بفدد بظلوؽسددتختؽقبفدد ب شددصختبدددؽحنبحث -4
 Aspergillus بطدددلحب ددددأنخلبحإلصددددلب بحثلطل دددد بيتدددىبح  اح بحثشددددللف بثلطددددليب

flavus،بRhizopus stoloniferجداحب ثدػبيعهدلب يببللدى ل،بعخد بكدلربحثظطدؽب
 .ب ك ثغبدعبحثصلكخ ح بحث لث  بوطؽبنحخ بحث قؽر



 واستخجامها في التقهية التجعيسية هرات الدميمهز الجقيقةمن تخميق كل من ألياف القطن الدميمهزية وبم   استخالص مهاد الشانهسميمهز 

 أ.د. وفيقة نرحي ولبة/د. أحسج عهن /أماني دمحم كامل أبه كخورة .أ.د/الميف بهأالباحثة/ مخوة سيج دمحم          اق الذفافةلألور 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 29 

 التهصيات: 
ثطددلن بولوؽسددتختؽقب دد بوصددل مبخلصدد بفقدد ببددل  اح بب ثخهددلبحثظصددل مبحثصدد ب ددػبحثصؽصدد  -1

ثددد ثغبب،جط دددعبح  اح بيتدددى البيطبدددؼبحيص دددلاب تدددغبحثظصدددل مبيلدددد ب ظطوددد بب،حثشدددللف 
خددد بإلن دددل بددددالبومدددلحب تدددغبحثطدددلن بددددعبوؽصددد ببددداجلححبيطت دددل بحثلإدددؽوب حثصإلث

 ح  اح بحثشللف ب ح  اح بحث لني ب ياابحإلللحاببهل.ب

 سددتؽربحسدص احابيظدابحسدص احابددلن بولوؽسددتختؽقبفد ب قؽ د بح  اح بحثشددللف بيلضد بب -2
 بحثصطوخ ببلثلشب  بحثلل ل ب البيلض بحثصطوخ ببلث طل.

ثلطل دد ب حثإشددل  ب حثصدد لو بيمددببحال صطددلابب طت ددل بحثص قدد ػب دقل ددد بحإلصددلبل بح -3
 حثا ا  ب دلكؼبعلظب     ؼبح  اح بحثشللف .

 جلححبناحس ب مل و  بثصقخ ػبودل بحثصقؽ د بحثط صتلد بحثصد بثدػب صظل ثهدلبحثااحسد بإليمدلنب -4
 ح فض بنح طلبالسص احدهلبف بحث طت ل بحثطلصقوت  بثت ماب حثص لو .ب
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