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عملت الدراسة على محاولة معالجة مشكلة تبقع المنسوجات األثرٌة من خالل توظٌف تكنولوجٌا النانو الحدٌثة وتطبٌقاتها 

لوقاٌة المنسوجات األثرٌة من تؤثٌرات التبقع  (ZnO, TiO2) للقٌام بدراسة تجرٌبٌة استقصائٌة على استخدام كال من

مظاهر تلف اخرى وذلك من خالل منح المنسوجات خاصٌة التنظٌف الذاتى للبقع مع توفٌر  المتلف وما ٌترتب علٌة من

الحماٌة المستقبلٌة من إعادة التبقع بدون تغٌرات مجحفة لطبٌعة تلك المنسوجات اذا ما قورنت مع طرق التنظٌف وازالة 

القٌاسات البصرٌة والمٌكانٌكٌة والفحوص والتحالٌل البقع التقلٌدٌة ، هذا وقد تؤكدت نتائج تلك الدراسة باستخدام الدالئل و

 . باستخدام األجهزة الحدٌثة للعٌنات التجرٌبٌة المتقادمة بشكل معجل والمعالجة بالمواد النانوٌة السابقة الذكر

  فحوص –تحالٌل  –قٌاسات  -تنظٌف ذاتى –دراسة تجرٌبٌة-تكنولوجٌا النانو -منسوجات أثرٌة –التبقع : الكلمات الدالة

Abstract:   
This study has attempted to solve the archaeological textiles staining problem through the use 

of modern nanotechnology and its applications to carry out the investigation experimental 

study on the use of (ZnO, TiO2) for the protection of archaeological textiles from the effects 

of deterioration stains and the other deterioration aspects by giving the property of stains self-

cleaning for textiles With the future protection from re-staining without cruel changes of the 

textiles nature of when compared with the traditional methods of cleaning and stains removal, 

the results of this study was confirmed by using the signs , optical measurements , mechanical 

tests ,investigation and analysis by Modern equipment for accelerated aging experimental 

treatment samples  with the previous Nano-materials. 

Key words: Spotting - Antique textiles - Nanotechnology - Experimental study - Self 

cleaning - Measurements - Analyzes - Tests 

 Introduction :  المقدمة .1

اتبعت هذه الدراسة المنهج التجرٌبً االستقصائً الستخدام تطبٌقات تكنولوجٌا النانو, التً تعد الجٌل الرابع للثورة 

/ بلٌون من المتر أى ما 1الصناعٌة فً تارٌخ الجنس البشري إلعطاء المواد خواص جدٌدة وأحجام قزمٌه تصل الى 

على االستخدام المحكم لتلك المواد النانوٌة واكتشاف خصائصها ٌساوى حجم أصغر من  حجم البكترٌا , وذلك للوقوف 
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كمواد حماٌة سطحٌة للمنسوجات األثرٌة ضد التحلل بفعل البقع المختلفة والفطرٌات وبفعل الضوء والعمل على أجراء 

التقلٌدٌة المجحفة عملٌات التنظٌف الذاتى للبقع دون التؤثٌر على المظهر الطبٌعً لؤللٌاف النسجٌة , وكبدٌل عن الطرق 

 باستخدام الكٌماوٌات إلزالة وتنظٌف بعض أنواع بقع المنسوجات الكتانٌة.

   Materials and methods:  المواد وطرق العمل .2

. المواد والخامات بالدراسة 1.2  

 . المواد والخامات النانوٌة 1.1.2

 خواص مواد الحماٌة السطحٌة النانوٌة وأسباب اختٌارها. 1.1.1.2

كمالواد نانوٌالة بالدراسالة نتٌجالة العدٌالد مالن الصالفات التالً أوردتهالا األبحالا   ZnO, TiO2لقد وقع االختٌار على كالال مالن  

 العالمٌة السابقة  والتً نوردها فٌما ٌلً:

دقه حبٌبات المواد النانوٌة وتحقٌقها للتغطٌة الجٌدة مع قدرتها على امتصاص األطٌاف الضوئٌة بتناغم شدٌد مع جزٌئات  -

  (.3األلٌاف النسجٌة  لسطح المنسوجات حتى مع استخدام أقل كمٌة من المادة )

فة قلٌلالة السالمك, مالع جالودة  الخالواص جودة الخواص البصرٌة لمواد الحماٌة النانوٌة مما ٌعطً طبقالة حماٌالة سالطحٌة شالفا-

 ( .8( مع قدرتها على تثبٌط أنشطة التحلل والتلف )23الكهرومغناطٌسٌة لتلك المواد )

تمٌز طبقة الحماٌة النانوٌالة بتجالانس سالطحها وخفاله وزنهالا علالى سالطح المقتنالى باإلضالافة لتنالوع مصالادر الحماٌالة مالا بالٌن  -

ر الكائنات الحٌة الدقٌقة باإلضافة لقدرتها على حل وتفكٌك المواد العضوٌة وضد تؤثٌ U.Vالحماٌة من األتربة وضد أشعة 

 (.14المترسبة من البٌئة المحٌطة والمسببة للتبقع)

 freeتتمٌز المالواد النانوٌالة بالثبالات الكٌمٌالائً وبتركٌالب ذو سالسالل جزٌئٌاله نانومترٌالة حامٌالة مالن تالؤثٌر النظالائر الحالرة  -

radicalsد نشالطه كمحفالز ضالوئً لهالا القالدره علالى امتصالاص الضالوء فالً منطقالة أشالعة باالضافه لكونها مواU.V (9 ، )

 (.17باإلضافة لسهولة تطبٌق تلك المواد لتعزٌز خواص النسٌج المعالج  )

( الحٌالوي وصالحة اإلنسالان طبقالاح ألبحالا  19معظم المواد النانوٌة مواد أمناله لدرجالة كبٌالرة ال تالإثر علالى النظالام البٌئالً ) -

 ( .11بدلٌل استخدامها فً مجال األدوٌة الحٌوٌة  ) EPAاٌة البٌئٌة األمرٌكٌة مإسسة الحم

على امتصاص األطٌاف الضوئٌة بتناغم شدٌد مع جزئٌات المادة النسجٌة ، نظالرا لحجالم  (ZnO , TiO2)قدرة كل من  -

 (26البلورات النانوٌة وتؤثٌر قٌم زواٌا الترابط فٌما بٌنها )

 المستخدم بالدراسة  Nano TiO2. مواصفات 2.1.1.2

معهالد  HBRCمالن إنتالام معامالل المركالز القالومً لبحالو  اإلسالكان والبنالاء  TiO2تم استخدام ثانً أكسٌد التٌانٌوم النالانوي 

جمهورٌالة مصالر العربٌالة  خصالائص  -جٌزة-معمل الطاقة الشمسٌة الدقً -بحو  فٌزٌاء المنشآت والعوامل البٌئٌة المحٌطة

 المادة المنتجة كما بالجدول التالً: 
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(1صورة )  

 النانوٌة المستخدمة فً الدراسة  TiO2( ٌوضح خصائص مادة 1جدول رقم )

 مسحوق أبٌض مصفر المظهر الفٌزٌائً

 TiO2 الكٌمائًالتركٌب 

 نانومٌتر 13-8 الحجم البلوري

 Anatase (5) فصٌلة المادة

 Spherical التركٌب المورفولوجً

 

وقد تم تؤكٌد تلك الخصائص السابقة وعرضها باستخدام جهاز المٌكروسالكوب االلٌكترونالً 

كٌلالالو فولالالت بمعامالالل المركالالز  80مشالالغل علالالى  (Philips EM201-C)النافالالذ مودٌالالل  

 ( ، 1القومً للبحو  بتكبٌرات عالٌة الجودة كما بالصورة رقم )

 

والالذى أعطالالى منحنالى متطالابق مالالع  XRDكمالا تالم التحلٌالل باسالالتخدام جهالاز 

 62.43-25.30-38.22-47.87-54.06المنحنالالً وهالالى)       منحنالالى 

وقالد أوضالحت المسالافات لحٌالود المنحنالً الواضالحة  (1( كما بالشكل رقالم )

 ( .17تبلور ونقاء المادة النانوٌة المستخدمة بالدراسة )

 

  Nano TiO2. طرٌقة أعداد محلول 3.1.1.2

% بإتباع أسلوب الرش باستخدام بخاخه زجاجٌة لضمان استواء وتجالانس توزٌالع المالادة علالى 1تم استخدام محلول بتركٌز 

مللالً لتالر مالن  90االكرلٌكالى فالً  Binderجالم مالن  2مالع  Nano TiO2جالم مالن  1سطح العٌنات النسجٌة وذلك بإذابالة  

  Magnetic stirrerمللالً لتالر مالن االٌثالانول مالع التقلٌالب المسالتمر بواسالطة  10دقٌقة , ثم إضافة  20الماء المقطر لمدة 

 ( .21لفه/دقٌقة( للحصول على المحلول المطلوب ) 900لمدة ساعتٌن بسرعة )

 

 المستخدم بالدراسة ZnO  Nano. مواصفات 4.1.1.2

تم استخدام أكسٌد زنك نالانوي علالى هٌئالة مالادة مسالحوقٌه دقٌقالة ومخلالق بواسالطة 

( مالن إنتالام معامالل 2(  كمالا فالً صالورة رقالم )22) Solvo Thermalعملٌة 

معهالد بحالو  فٌزٌالاء المنشالآت  HBRCالمركز القومً لبحو  اإلسكان والبنالاء 

جٌالالزة جمهورٌالالة  – الالالدقً-معمالالل الطاقالالة الشمسالالٌة –والعوامالالل البٌئٌالالة المحٌطالالة 

  مصر العربٌة ، والتى كانت خصائصها كما بالجدول التالً:

 

 

 

(1شكل  )  

(2صورة )  
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(3صورة  )  

 النانوٌة المستخدمة بالدراسة  ( ٌوضح خصائص مادة2جدول رقم )

 مسحوق أبٌض مصفر المظهر الفٌزٌائً 

 ZnO التركٌب الكٌمائً 

 بلورات طولٌة الشكل  الشكل البلوري

 نانوٌة طولٌةبلورات  التركٌب المورفولوجً

 

وقالالد تالالم تؤكٌالالد الخصالالائص السالالابقة وعرضالالها مالالن خالالالل فحالالص التركٌالالب البلالالوري 

بمعامالل  TEMلؤللٌاف النانوٌة المنتجة باستخدام المٌكروسكوب االلٌكترونً النافذ 

 . (3كما فً صورة رقم ) المركز القومً للبحو  بتكبٌرات عالٌة الجودة

 

 

 

 

 النانوي وكٌفٌة تطبٌقة  ZnO . طرٌقة إعداد محلول 5.1.1.2

 25ٌنها وبٌن سطح العٌنات حوالى ب% بؤتباع أسلوب الرش باستخدام بخاخه زجاجٌة المسافة 0.5تم تطبٌق المادة بتركٌز 

الحامٌالالة فالً طبقالة رقٌقالة ومتجانسالة وغٌالر متكتلالالة  Nano ZnO سالم ، وذلالك ألحكالام عملٌالة التشالرٌب والتغطٌالة بمالالادة 

( وتالم 25باإلضافة لتالفً سد المسام الطبٌعٌة لؤللٌاف النسجٌة وتحاشً تؤثٌر ذلك على حركة التمدد واالنكماش لؤللٌاف  )

 مللالً مالن حمالض الخلٌالك الثلجالً للمسالاعدة فالً إحالدا  عملٌالة 1جرام من أكسٌد الزنك النانوي مع  0.5التحضٌر بإضافة 

ثم وضع الخلالٌط علالى المقلالب المغناطٌسالً مالع التقلٌالب  Binderمللً من  1مللً من الماء المقطر+ 90التمٌئ ثم إضافة 

مللً من اإلٌثانول قطرة قطره واستمر التقلٌب لمدة سالاعتٌن حتالى تكالون  10لفة / دقٌقة( وأثناء ذلك تم إضافة  900بقوة )

 (. 10دقائق قبل كل استعمال )10انٌاح لمدة والذي وجب تقلٌبه ث Nano ZnOمحلول رائق من 

 . العٌنات النسجٌة المستخدمة بالدراسة 2.1.2

 . مواصفات النسٌج المستخدم 1.2.1.2

تم استخدام عٌنات من الكتان الخام الطبٌعً غٌر المصبوغ نظالراح  لكونالة ٌعالد مالن اقالدم الخامالات النسالجٌة المسالتخدمة قالدٌماح 

مصالر منسالوم -االسالكندرٌه-الوزن من إنتام شركة أٌجالالن بالمنطقالة الصالناعٌة الثانٌالة (وهو كتان غٌر مبٌض متوسط29)

 بالنول االتوماتٌكً وخصائصه كما بالجدول التالً:

 ( ٌوضح مواصفات النسٌج المستخدم إلعداد العٌنات التجرٌبٌة3جدول رقم)

 نسٌج كتان خام نوع النسٌج

 رمادي مصفر لون النسٌج

 سم 16×4 أبعاد العٌنة

 2جرام/م 234.9 وزن النسٌج

 /سم18/سم ، خٌوط اللحمه:17خٌوط السدى:  عدد خٌوط السدى واللحمه
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(4صورة  )  

 ( 5صورة رقم )

 . طرٌقة تجهٌز العٌنات الكتانٌة التجرٌبٌة 2.2.1.2

م( إلزالالة مالواد التجهٌالز ، كمالا تالم تحضالٌر العٌنالات بشالكل 60oتم غسالل النسالٌج جٌالداح بالمالاء النقالً الالدافئ بدرجالة حالرارة )

سالم 0.5سم باتجاه موازي مع خٌوط السدى مع تنسٌل الحواف األربعة لتنفٌذ مسالاحة هدبٌاله بمقالاس 16×4مستطٌل بمقاس 

 .    (16لتسهٌل أداء القٌاسات المٌكانٌكٌة للعٌنات)قٌاسات قوى الشد واالستطالة()

 التقادم الضوئً المعجل للعٌنات النسجٌة التجرٌبٌة .2.2

تالالم اجالالراء عملٌالالة التقالالادم الضالالوئً المعجالالل بغالالرض الحصالالول علالالً عٌنالالات 

نسجٌة تجرٌبٌة متقادمة صناعٌاح إلتمام الدراسالة والحصالول علالى المعلومالات 

-ISO)( وذلالالك طبقالالاح للمواصالالفات المعٌارٌالالة العالمٌالالة 6والنتالالائج المرجالالوة )

105-B.02 : 1994)  باسالتخدام جهالاز التقالادم الضالوئً المعجالل light 

fastness (2 )tester  مالن نالوعAtlas fade-ometer  مالزود بلمبالة

( وشده إضاءة من 20نانومٌتر) 380-280ذات طول موجً ٌتراوح ما بٌن 

% 55ونسالبة رطوبالة  oم27لوكس وفً درجالة حالرارة حالوالً  800: 700

راعالاة شالد العٌنالات ( مالع م4سالاعة( كمالا بالصالورة رقالم)100تقرٌباح وتم التعرٌض للضوء الصناعً المستمر لمدة حالوالً )

 (.16) وتثبٌتها بشكل متعامد داخل الجهاز

 

 . البقع المختارة بالدراسة 3.2

 تم اختٌار ثال  أنواع مختلفة من البقع الشائعة بالمنسوجات األثرٌة لكى تكون موضوع الدراسة كالتالى : 

 . بقعة الزٌت 1.3.2

المجفافاله ذات الصاللة الوثٌقالة بتالارٌخ وحٌالاة المصالرٌٌن حٌال  اسالتخدم فالً تم اختٌار زٌت بذر الكتان ألنه أحد أهالم الزٌالوت 

أغالراض الطعالام واإلضالاءة والطالب والطقالالوس الدٌنٌالة والتلالوٌن والطباعالة ، ومالالازال ٌسالتخدم الالى االن بالكنالائس المصالالرٌة 

لوضالالع حالالوالً ( هالالذا وقالالد تالالم تطبٌالالق بقالالع زٌالالت الكتالالان باسالالتخدام قطالالاره 28بطقسالاله المسالالحة المقدسالالة مالالن أجالالل االستشالالفاء)

 سم تقرٌباح لكل عٌنة .5قطره من الزٌت لكل بقعة( والذي أدى إلً تكون بقعه زٌتٌه بقطر 2)

 . بقعة الفاكهة 2.3.2

تعتبر فاكهة الرمان من أقدم الفواكة التالى عرفهالا المصالرٌٌن القالدماء حٌال  اسالتجلبها تحالتمس الثالال  مالن السالواحل الفٌنٌقٌالة 

دور كبٌر فى المدلوالت العقائدٌة المسٌحٌة حٌ  رمزت الى اتحالاد المسالٌحٌٌن وتضالامنهم ( هذا وقد لعبت هذه الفاكهة 30)

وكانت له أهمٌالة كبٌالرة فالى الوصالفات الطبٌالة لالدى  ,.Punica granatum Lضد االضطهاد واالسم العلمً لهذا النبات 

دامها طازجالة ومركالزة بالدون جرام من بذور الرمان تم عصرها وتصالفٌتها واسالتخ300المصرٌٌن هذا وقد استخدم حوالً 

 سم( 5قطره إلعطاء بقعه قطرها حوالً 2أى إضافات بتنقٌط حوالً )

 . بقعة الفطرٌات3.3.2

بعد اإلطالع على تقارٌر معمل المٌكروبٌولوجً بمركز بحو  وصالٌانة 

بالالوزارة اآلثالالار ألكثالالر اإلصالالابات الفطرٌالالة بالمتالالاحف المصالالرٌة  -اآلثالالار

( اتضح ان كال من فطر االسالبرجلس وفطالر البنساللٌوم همالا األكثالر 27)

خطورة واألوسع انتشاراح على المقتنٌات النسالجٌة الكتانٌالة وخاصالة التالً 
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(6صورة  )  

(8صورة  )  

(7صورة  )  

( ، حٌ  تعتبر بقع الفطرٌات من أصعب البقع سواء كانت متركزة 12لٌاح من بعض أنواع البقع العضوٌة السابقة )تعانً فع

 على سطح النسٌج فى صورة مستعمرات أو مخترقة لجسم النسٌج نفسه النها ال تكتفالى بإحالدا  بقالع ملونالة مشالوهه للسالطح

(، هالذا وقالد تالم اختٌالار فطالر البنساللٌوم األقالل سالمٌة والالذى تالم 26( بل تعمل علالى  تحلٌالل مالادة النسالٌج أسالفلها وأتالفهالا )7)

 (.5تطبٌقه على العٌنات بمعمل المٌكربٌولوجً بمركز الترمٌم بالمتحف المصري الكبٌر كما بالصورة رقم )

 

 .  الدراسة التجرٌبٌة 4.2

 .الهدف من الدراسة التجرٌبٌة 1.4.2

 هدفت هذه الدراسة  لما ٌلً :

  ات محاكٌالالة للمنسالوجات األثرٌالالة النظٌفالة الخالٌالالة مالن البقالالع ثالم تطبٌالالق مالواد الحماٌالالة النانوٌالة علٌهالالا الحصالول علالالى عٌنال

 لدراسة توفٌر الصٌانة الوقائٌة مستقبالح من مخاطر التبقٌع بالبقع المختلفة موضوع الدراسة . 

 شالد واالسالتطاله للعٌنالات بالتجرباله تقٌٌم كفاءة المالواد النانوٌالة الحامٌالة فالى الحفالاظ علالى الخالواص المكانٌكٌاله مالن قالوى ال

 موضوع الدراسة . 

   دراسة نجاح المواد النانوٌة لحجب التؤثٌر الضار للضوء واالستفاده بتاثٌره االٌجابى لتنشٌط وتحفٌز قدرتها على القٌام

 بعملٌة التنظٌف الذاتى للبقع مع أمكانٌة وقف نمو التلف الفطري علً العٌنات النسجٌة التجرٌبٌة .

 .خطوات الدراسة التجرٌبٌة2.4.2

( عٌنة لكل بقعة من البقع الثالثة بالتجربالة ، 21( عٌنة نسجٌة كتانٌة بالمواصفات السابقة الذكر قسمت إلً )63تجهٌز ) تم

/سالاعة بعالد ذلالك تالم تطبٌالق مالواد الحماٌالة النانوٌالة لكالالح مالن 100ثم تم إجراء عملٌالة التقالادم الضالوئً المعجالل األول بواقالع 

(ZnO , TiO2)  على العٌنات النسجٌة المتقادمة النظٌفالة والخالٌالة مالن البقالع ، ثالم تالم تبقٌالع العٌنالات النسالجٌة بالمجموعالات

الثالثالة للبقالالع ) بقالالع الفواكالاله ، بقالالع الزٌالالت ، بقالالع الفطرٌالالات ( ،  ثالم تالالم إجالالراء عملٌالالة التقالالادم الضالالوئً الثالالانً المعجالالل بواقالالع 

 /ساعة تعرٌض للضوء. 100

 . النتائج5.2

 . الفحص البصرى 1.5.2

( 8( والصالورة رقالم )7( والصورة رقالم )6كما بالصورة رقم) تم عرض نتائج مراحل الفحص البصري الدراسة التجرٌبٌة

 , والموضحة بالجدول التالً : 
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 التجرٌبٌة( ٌوضح نتائج الفحص البصري للعٌنات بالدراسة 4جدول رقم )

 

 التجرٌبٌة بالدراسة للعٌنات البصري الفحص نتائج ٌوضح( 4) رقم جدول تابع

 
 

 الفحص بالمٌكروسكوب االلٌكترونً الماسح : 

 SEMتالم الفحالص بمعمالل المٌكروسالكوب االلكترونالً الماسالح بمركالز التالرمٌم بالالمتحف المصالري الكبٌالر باسالتخدام جهالالاز 

 low vacuum الفولت :  -صنع بهولندا  FEI company –ماركة  فٌلٌبس  Quanta 3D 200 I- 2009مودٌل

– 20 : 30 kv 60 باسكال ، وذلك لتقٌالٌم المعالجالات واإلجالراءات المتبعالة لتحقٌالق الحماٌالة المسالتقبلٌة مالن خالالل دراسالة/

 التالً:  نشاط التنظٌف الذاتً للبقع وإقرار الصٌانة الوقائٌة للعٌنات كما بالنتائج الموضحة بالجدول
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 اللٌكترونً الماسح( ٌوضح نتائج الفحص بالمٌكروسكوب ا5جدول رقم )

 

 ( الذى ٌوضح نتائج الفحص بالمٌكروسكوب االلٌكترونً الماسح 5تابع جدول رقم )

 

 بالمٌكروسكوب االلٌكترونً الماسح( الذى ٌوضح نتائج الفحص 5تابع جدول رقم )
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 . قٌاس قٌم األس الهٌدروجٌنً  3.5.2

، والتى اظهرت ان قٌم األس (18) تم قٌاس قٌم األس الهٌدروجٌنً للعٌنات كخطوة استباقٌة لتتبع مراحل التجربة بالدراسة

أى انها قرٌبه من قٌمة التعادل ، بٌنما ارتفعت درجالة  7:  6الهٌدروجٌنً للعٌنات الكتانٌة قبل اجراء التجربة تراوحت من 

حموضة النسٌج بالعٌنات بعد اجراء عملٌة التبقٌع بالبقع الثالثة بالتجربة وبعد اجراء التقادم الضالوئى االول حٌال  تراوحالت 

فى رفع قٌم االس الهٌدروجٌنى مرة  ZnO,  TiO2، كما اوضحت النتائج اهمٌة مواد الحماٌة النانوٌة لكال من  5:  4من 

مالن خالالل ، وقالد تالم عالرض النتالائج  pH  =6ثانٌة واقترابها من قٌم التعادل مرة اخرى بعالد الحماٌالة حٌال  بلغالت قٌمالة ال 

 :الجدول التالى
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 ٌاسات قٌم األس الهٌدروجٌنً للعٌنات بالدراسة( ٌوضح نتائج ق 6جدول رقم ) 

 

 (2وقد تم تحقٌق النتائج بٌانٌا كما بالشكل رقم )

 
 (2شكل رقم )

 المٌكانٌكٌة للعٌنات. القٌاسات 4.5.2

إلعطالالاء تصالالور عالالن العالقالالة بالالٌن قالالوى الشالالد  quantitativeاتبعالالت القٌاسالالات المٌكانٌكٌالالة كاختبالالارات وصالالفٌة تقدٌرٌالاله 

( هالذا وقالد تمالت 4واالستطالة قبل وبعد كل خطوة بالتجربة وارتباطها بكٌمٌاء التركٌب النسجً للعٌنات النسجٌة التجرٌبٌالة)

 maximum force andلقٌالالالاس والمعالالالاٌرة قسالالالم القٌاسالالالات النسالالالجٌة طبقالالالاح لطرٌقالالالة القٌاسالالالات بالمعهالالالد القالالالومً ل

Elongation – strip method   )مللالً متالر  100( وكانالت مسالافة الفالك الداخلٌالة 1)  )طرٌقالة العٌنالات الشالرٌطٌة

نٌتالالالون  150% ومالالالدى التحمٌالالالل 65ونسالالالبة الرطوبالالالة  oم23ملالالالى متر/دقٌقالالالة ودرجالالالة الحالالالرارة  100وسالالالرعة االختبالالالار 

وقد تم تحقٌق القٌاسالات مالن  En ISO 13934-1:1999وقٌمة معاٌرة  zwick 1445وباستخدام ماكٌنة الشد من نوع 

وقالد تالم عالرض (%) وقوة االستطالة بالنسبة المئوٌة  (N)خالل متوسطات قٌاس كل عٌنة حٌ  تم قٌاس قوة الشد بالنٌوتن 

 خالل الجدول التالى : النتائج من

0

1

2

3

4

5

6

العٌنات 
المتبقعة ببقع 
الفطرٌات

العٌنات 
المتبقعة ببقع 
الزٌت

العٌنات 
المتبقعة ببقع 
الفواكة

ساعة اجراء /   العٌنات بعد اجراء التقادم الضوئى االول 
الدراسة

النانوٌة  TiO2العٌنات بعد الحماٌة السطحٌة بمادة 

النانوٌة    ZnOالعٌنات بعد الحماٌة السطحٌة بمادة 

النانوٌة بعد التبقٌع  TiO2العٌنات المحمٌة بمادة 

النانوٌة بعد التبقٌع  ZnOللعٌنات المحمٌة بمادة 

النانوٌة  والمتبقعة بعد اجراء TiO2العٌنات المحمٌة بمادة 

التقادم الضوئى الثانى

النانوٌة  والمتبقعة بعد اجراء ZnOالعٌنات المحمٌة بمادة 

التقادم الضوئى الثانى 

 

 قٌم األس الهٌدروجٌنً

العٌنات 

المتبقعه ببقع 

 الفواكه

العٌنات المتبقعه 

 ببقع الزٌت

العٌنات المتبقعه 

 ببقع الفطرٌات

/سالالاعة( 100العٌنالالات بعالالد إجالالراء التقالالادم األول )

 تعرٌض للضوء.

pH =5  pH =5  pH =5  

  TiO2العٌنالالالالات بعالالالالد الحماٌالالالالة السالالالالطحٌة بمالالالالادة 

 النانوٌة .

pH =6 pH =6 pH =6 

 ZnOالعٌنالالالالات بعالالالالد الحماٌالالالالة السالالالالطحٌة بمالالالالادة 

 النانوٌة.

pH =6 pH =6 pH =6 

 pH=4 : 5 pH = 5 : 6 pH =6 بعد التبقٌع. TiO2العٌنات المحمٌة بـ 

 pH=4 : 5 pH = 5 : 6 pH =6 بعد التبقٌع. ZnOالعٌنات المحمٌة بـ 

والمبقعالالة بعالالد التقالالادم  TiO2العٌنالالات المحمٌالالة بالالـ 

 الضوئً الثانً.

pH =6 pH = 5 : 6 pH =6  

والمبقعالالة بعالالد التقالالادم  ZnOالعٌنالالات المحمٌالالة بالالـ 

 الضوئً الثانً.

pH=6 pH = 5 : 6 pH =6  
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( ٌوضح نتائج القٌاسات المٌكانٌكٌة للعٌنات بالدراسة  7جدول رقم )   

 
 

   

(N) 

(%) 

(N) 

(%) 

(N) 

(%) 

 687.7

5 
37.2 687.75 37.2 

687.7

5 
37.2 

 
647.2

5 
34 647.25 34 

647.2

5 
34 

(TiO2)  

589.9

5 
29.85 541.5 33.46 507.8 27.39 

(ZnO)  
550.6 31.5 556.95 33.5 562.8 26.7 

TiO2

 
530.5 32.49 541.3 34.4 473 27.51 

ZnO

 
581.5

5 
35.36 567.6 32.74 508.4 30.61 

TiO2

 
530.5 25.65 481.6 22.91 374.6 28.6 

ZnO

 
580.3 31.6 517.2 26 590.4 30.93 

 
 ( 4( ، )3وهذا وقد تم تحقٌق المعلومات بٌانٌا كما باألشكال رقم )

 
 (3شكل )

 

0

5
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العٌنات المتبقعة 
ببقع الفطرٌات

العٌنات المتبقعة 
ببقع الزٌت

العٌنات المتبقعة 
ببقع الفواكة

العٌنات المعٌارٌة قبل اجراء الدراسة

العٌنات بعد اجراء التقادم الضوئى االول 

النانوٌة  TiO2العٌنات بعد الحماٌة السطحٌة بمادة 

النانوٌة   ZnOالعٌنات بعد الحماٌة السطحٌة بمادة 

بعد اجراء التبقٌع TiO2العٌنات المحمٌة ب  

بعد اجراء التبقٌع   ZnOالعٌنات المحمٌة ب 

والمتبقعة بعد التقادم الضوئى الثانى TiO2العٌنات المحمٌة ب  

والمتبقعة بعد التقادم الضوى الثانى ZnOالعٌنات المحمٌة ب 
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 (4شكل )

 

 discussion  Results and النتائج والمناقشات :. 3 

للعٌنات المبقعة بالبقع الفطرٌة وبعد إجراء التقادم الضوئً الثانً تالشى المستعمرات  SEM اتضح من الفحص بـ  .1.3

النانوي بسبب التحفٌز الضوئً للمادة النانوٌة وقدرتها على كسر جدر  TiO2, ZnOالفطرٌة بالعٌنات المعالجة بـكال من 

خلٌة الفطر وتحطٌمها فً عملٌة تفاعل مإكسد قوي والذي ٌعتبر دلٌل قوي على التعدد الوظٌفً للمواد  النانوٌة ودرجة 

 (. 24الحماٌة المحققة للعٌنات النسجٌة موضوع التجرٌب )

إلعاقة تشرب عصٌر الفاكهة  TiO2نات بعد تبقٌعها بعصٌر الفواكه كفاءة مادة للعٌ SEMاتضح من الفحص بـ  .2.3

النانوٌة الحامٌة  ZnOومنع تكون الطبقة الفٌلمٌة الغشائٌة للبقعة على سطح األلٌاف النسجٌة بشكل أكثر كفاءة من مادة 

 علً التنظٌف الذاتً لبقعة الفاكهة .  TiO2مما ٌإكد قدرة 

إلعاقة TiO2لعٌنات الكتان التجرٌبٌة بعد إجراء عملٌة التبقٌع بالزٌت اتضح أٌضا كفاءة مادة  SEMعند الفحص بـ  .3.3

 النانوٌة الحامٌة . ZnOترسب بقعة الزٌت بكفاءة  اعلً من  مادة 

ة بقع فطرٌات( ٌؤتً عصٌر الفواكه فً المرتب –بقع زٌت  –للبقع الثال  بالتجربة )بقع فواكه  pHعند فحص قٌم  .4.3

حٌ  استمرت  pH, ٌلٌه زٌت بذر الكتان، أما عن البقع الفطرٌة فلم ٌظهر لها تؤثٌر على قٌمة pHاألولى من ارتفاع قٌم 

 ثابتة .

اظهر انخفاض قٌم قوى الشد ونسب االستطالة للعٌنات النسجٌة بعد التقادم الضوئً األول مدى التؤثٌر المتلف . 5.3

وتحفٌز تمزق  polymerizationذي ٌترتب علٌه نقص درجة تبلمر السلٌلوز علً قوة ومتانة األلٌاف وال للضوء

 سالسله وانخفاض خواصها المٌكانٌكٌة .

 

 Conclusion. االستنتاجات : 4

مفسرا لتؤثٌر التقادم الضوئً المعجل على التغٌر  SEMجاءت نتائج الفحص البصري والتً أكدها الفحص بـ . 1.4

 اللونً للعٌنات الكتانٌة وابٌضاض لونها بفعل عملٌات االضمحالل اللونى لها .

اتضح من الدراسة دور التحفٌز الضوئً للمواد النانوٌة فً الحماٌة و تحقٌق القضاء على البقع الفطرٌة وتثبٌط  .2.4

  ٌة تفاعل مإكسد قوي فٌما ٌعرف بعملٌات التنظٌف الذاتً.وتدمٌر مستعمراتها من خالل عمل
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العٌنات المعٌارٌة قبل اجراء الدراسة

العٌنات بعد اجراء التقادم الضوئى االول 

ة  TiO2العٌنات بعد الحماٌة السطحٌة بمادة  النانٌو

النانوٌة   ZnOالعٌنات بعد الحماٌة السطحٌة بمادة 

بعد اجراء التبقٌع TiO2العٌنات المحمٌة ب  

ة ب  بعد اجراء التبقٌع   ZnOالعٌنات المحٌم

والمتبقعة بعد التقادم الضوئى الثانى TiO2العٌنات المحمٌة ب  

ة ب  والمتبقعة بعد التقادم الضوى الثانى ZnOالعٌنات المحٌم
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لعبت المواد النانوٌة الحامٌة دوراح مضادا فعاالح لمعادلة حموضة العٌنات النسجٌة وخفض قٌمها التً زادت بفعل  .3.4

 عملٌات التقادم الضوئً والتبقٌع.

معالجة من تؤثٌر الضوء اال أنة ومع طول فترات النانوٌة لحماٌة العٌنات ال  ZnO , TiO2اتضح تؤثٌر بلورات  .4.4

 (.15التعرٌض للضوء وتؤثٌر األشعة الساقطة تقل درجة الحماٌة تدرٌجٌاح حتى تصل إلً أقل معدلتها )

ظهر تؤثٌر خاصٌة التنظٌف الذاتً للمواد النانوٌة الحامٌة سلباح على الخواص المٌكانٌكٌة للعٌنات التجرٌبٌة وذلك  .5.4

 من خالل االنخفاض التدرٌجً لقٌم قوى الشد ونسب االستطالة ولذا فقد اعتبرت معالجات الحماٌة النانوٌة سالح ذو حدٌن. 

% قد أعطى نتائج أكثر اٌجابٌة من استخدام المواد 1لنانوٌة الحامٌة بتركٌز أكدت الدراسة أن استخدام المواد ا  .6.4

  % فً حماٌة المنسوجات إال أن التركٌز األقل سجل درجة تشرب  أفضل علً سطح العٌنات.0.5النانوٌة بتركٌز 

ضافة الى األبحا  الحدٌثة البد من التؤكٌد على أنه ال ٌوجد مادة مطلقة الحماٌة واالستدامة إلً األبد  وأنه باإل .7.4

لتوظٌف التقنٌات التكنولوجٌة المستجدة فى مجال ترمٌم وصٌانة المنسوجات األثرٌة البد وان ٌتزامن ذلك مع تؤكٌد وجوب 

 االهتمام بالصٌانة الوقائٌة  لحفظ وتخزٌن القطع النسجٌة األثرٌة فً ظروف أمنه قٌاسٌة لتجنب التبقٌع بالبقع المختلفة.

ب أن ٌوضع فً االعتبار أن نتائج تلك الدراسة التجرٌبٌة على العٌنات النسجٌة الكتانٌة غٌر المصبوغة فقط وال ٌج .8.4

  ٌمكن تطبٌقها على المواد األخرى من االلٌاف البروتٌنٌة نظرا لعدم قٌام الدراسة باى اجراء معها .
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