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االستفادة من جسيماث الفضت النانويت يف حتسني الفعاليت 
 ألقمشت املالبس الرياضيت اجلاهزة يف االسواق العراقيت البيولوجيت

 أ. بشرى فاضل التميمي             نسرين وحيد سبهانالباحثة. 
 جامعة بغداد / كمية التربية لمبنات

Journalofstudies2019@gmail.com 
  الممخص:

تأثير استخدام جسيمات الفضة النانوية عمى أقمشة ييدف ىذا البحث الى دراسة 
والتوصل الى افضل طريقة لممعالجة بجسيمات ،المالبس الرياضية المتوفرة في االسواق المحمية 

الفضة النانوية عمى مقاومة البكتريا .واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي في اجراء االختبارات 
غم 5 بإذابةحيث تم تحضير محمول الفضة النانوية ،المعممية عمى المالبس الرياضية )عينة البحث( 

ساعة( والمعاممة الثانية 8غمر المعاممة االولى )الغمر باستخدام طريقتين لممل ماء 300الفضة /
ان المعالجة بالفضة النانوية يحسن الفعالية -ساعة( .وتم التوصل الى النتائج التالية :2)الغمر 

ساعة (في مقاومة البكتريا وعدم تأثير المعاممة 8البيولوجية حيث اثبت نجاح المعاممة االولى )الغمر 
 (في مقاومة البكتريا . ساعة2الثانية )الغمر 

 (.المالبس الرياضية  )جسيمات الفضة النانوية، الكممات المفتاحية :
Use of silver nanoparticles to improve biological activity 
For ready-made sportswear fabrics in the Iraqi market 

Researcher. Nisreen Waheed Sabhan          A. Bushra Fadel Al-
Tamimi 

University of Baghdad / College of Education for Girls 
Abstracts: 
This research aims to study the effect of using silver nanoparticles on 
sportswear fabrics available in the local markets, and to find the best way to 
treat silver nanoparticles on bacteria resistance. Preparing a solution of 
silver nanoparticles by dissolving 5 gm of silver / 300 ml of water using two 
immersion methods, the first treatment (immersion 8 hours) and the second 
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treatment (immersion 2 hours). Bacteria resistance and no effect of the 
second treatment (immersion 2 hours) on bacteria resistance. 
Keywords: (silver nanoparticles, sportswear). 

 مشكمة البحث -1
احدثت تقنية النانو وتطبيقاتيا ثورة عممية حديثة تبشر بقفزة ىائمة في فروع العمم عامة 

وازدياد الوعي الصحي ازداد اىمية تجييز ،خاصة   النسيجيةوفي مجال الصناعات 
االقمشة لمقاومة الميكروبات والوقاية من نقل وانتشار الكائنات الدقيقة والتخمص من 

الى تالفي الفقد في خواص اداء  باإلضافة،الروائح التي تسببيا تكاثر الميكروبات 
جات )محمود الدقيقة عمى المنسو  الذي يسببو نمو الكائنات التآكلاالقمشة نتيجة 

 -( ومن ىنا جاءت مشكمة البحث :158: 2018:
في مقاومة البكتريا عمى المالبس الرياضية الجاىزة تأثير المعالجة بالفضة النانوية  ما-
 ؟
 اىمية البحث -2

مستوى االداء لممالبس الرياضية باستخدام الفضة النانوية لمقاومتيا ان تحسين 
 -ب يمكن توضيحيا بما يمي :لمميكروبات ليا اىمية من عدة جوان

 مواكبة التقنيات العالمية لتطبيق ابحاث تكنولوجيا النانو في مجال المنسوجات .-1
مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال المالبس المقاومة لمبكتريا باستخدام مواد -2

 النانو االمنة بيئيا .
 
 اىداف البحث -3

 الرياضية الجاىزة باستخدام الفضة النانوية .فعالية البيولوجية لممالبس تحسين ال
 حدود البحث -4

 -لمبحث حدود موضوعية ومكانية وزمانية يمكن توضيحيا كما يمي :
 -الحدود الموضوعية تحدد في موضوع البحث العممي والذي يسمط الضوء عمى :-

 الرياضية  االستفادة من جسيمات الفضة النانوية في تحسين الفعالية البيولوجية لممالبس
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 -العممية التي تطمبيا البحث : باإلجراءاتالحدود المكانية  تتمثل -
سحب نماذج من المالبس الرياضية الجاىزة في االسواق المحمية في مدينة بغداد 

 واخضاعيا لمتجربة .
 وزارة الصناعة والمعادن /مركز الرازي /مختبرات السيطرة النوعية . 
 (م. 2222-2221لعام الدراسي )باالحدود الزمانية تتمثل -
 

 مصطمحات البحث 
 المالبس الرياضية-1

ىي احد القطع الممبسية شائعة االستخدام عند ممارسة (2015عرفيا الفرماوي )
الرياضة والتي يجب أن يتوافر بيا خصائص ومواصفات معينة تحقق عنصري الراحة 

 )645:  2015والضبط لما ليا من تأثير مباشر عمى الجسم.)الفرماوي:
ىي المــالبس التي يرتدييـــا اإلنسان في أثنــاء ممارسة نشــاط بدني (2021وعرفيا سعد )

إلعطاء الجسم خواص الراحة أثناء ممارسة الرياضة ،كما انو يمنع حدوث أي  ،معين
مضاعفات قد تحدث أثناء ممارسة الرياضة والتي تؤدي إلى حدوث بعض التغييرات 

الجسم منيا ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم لذلك فيناك عدة عوامل الفسيولوجية في 
تؤثر عمى الحالة الفسيولوجية لمجسم ويجب وضعيا في االعتبار عند اختيار الممبس 
الرياضي ومنيا تأثير الخامات النسيجية التي تصنع منيا المالبس الرياضية أذ تؤثر 

 (686: 2021عمى حالة الجسم.)سعد:
 
 
 الفضة النانوية -2

ىي   Silver Nano particlesجسيمات الفضة النانوية ( 2017عرفيا بامسعود )
(نانومتر وىي من المواد 122-1بين ) جسيمات متناىية الصغر يتراوح حجميا ما
 (35: 2217النانوية األكثر استخداما تجاريا.)بامسعود :
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قطرىا خمسة نانو مترات حيث وعرفيا بالل  بأنيا  ذات األقطار التي ال يتعدى 
نوع  622تضاف إلى المضادات الحيوية لزيادة فعاليتيا ألنيا قادرة في قتل أكثر من 

من الجراثيم وأنواع أخرى من الفيروسات دون أن تسبب  أي إيذاء لمجسم البشري 
 (35.)بالل: بدون سنة: 

 الجانب النظري 
 (AgNpsجسيمات الفضة النانوية )

الفضة في كتابو الكريم في ست مواضع مختمفة ربط  فييا بين أكواب  ذكر اهلل تعالى
الفضة والشراب الطيور ،وقد أكدت البحوث العممية الحديثة التي أُجريت عمى معدن 
الفضة ،أن الفضة  انجح الوسائل لمكافحة البكتريا والجراثيم وفي العصر الحديث بعد 

مى تركيز مكثف من الباحثين بسبب ظيور عمم النانو حظيت المواد النانومترية ع
اعتماد خصائصيا الفيزيائية والكيميائية الفريدة عمى حجميا ،فعرفت الفضة كمطير 
لعدة قرون وٌتعد الفضة المصنعة بيذا الحجم الصغير لمغاية أن تقضي عمى أكثر من 

 (5-4: 2215نوعا من البكتريا وعمى العديد من الفطريات والفيروسات .)بشار : 632
أن الفضة تتمتع بخصائص كيربائية وحرارية فريدة من نوعيا ويتم دمجيا في منتجات 
تتراوح من الخاليا الكيروضوئية إلى المستشعرات البيولوجية والكيميائية .تستخدم 

: 2221لممعالجة المضاد لمميكروبات وتستخدم في العديد من المنسوجات .)غانم :
745) 

( بشكل فعال عمى تثبيط العديد من البكتريا AgNpsتم إثبات قدرة نانو الفضة) 
تأثيرا أقوى عمى البكتريا  AgNpsتظير ،المسببة لألمراض والفطريات والفيروسات 

قد يكون ىذا بسبب السماكة المختمفة لجدار الخمية بين نوعين من  2سالبة الجرام*
عمى الحجم والشكل البكتريا ، أذ تعد الفضة النانوية مضادا لمجراثيم يعتمد نشاطيا 

يزداد التأثير ،والتركيز والوقت والشحنة بشكل عام مع انخفاض حجم الجسيمات 
نانومتر .)العبودي 12المضاد لمبكتريا بشكل كبير خاصة عندما يكون الحجم اقل من 

:2222 :2-4) 
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إن ايونات الفضة فعالة جدا )حتى مع التركيزات المنخفضة منيا( في تثبيط نمو 
بجزء في البميون واالختالف  الرئيسي في مركبات الفضة ىو في طريقة وسرعة البكتريا 

إطالق ايوناتيا .عندما تتعرض الخيوط أو األلياف إلى المعالجة بجزيئات الفضة )عمى 
مستوى النانو ( لممياه عمى السطح فإنيا تطمق ايونات ببطء من خالل تفاعل 

ق البطيء اليونات الفضة يضمن إن يستمر األوكسجين الذائب في المياه ،وىذا االنطال
: 2218مفعول مقاومة الميكروبات لأللياف طوال حياة ىذه المنتجات .)عبد الرحيم: 

1292 ) 
تعد جزيئات نانو الفضة مثالية لكونيا مادة ذات فاعمية عالية ضد عدد كبير من 

مكانية توفيرىا بتكاليف قميمة وتختم ف عن اغمب الميكروبات مع انخفاض سميتيا وا 
المواد المضادة لمميكروب ألنيا ال تستيمك أثناء إبادة الميكروب فيي في نشاط دائم 
مستمر تتم من خالل ثالث  آليات مختمفة )منع تنفس خمية الميكروب ومنع تكاثر ىذه 
الخمية ومنع تجديدىا ( وبذلك تظل مستمرة في عمميا عمى المدى الطويل كمبيد 

االستيالك مما يطيل من العمر الوظيفي لألقمشة ويقمل من لمميكروب لنياية فترة 
انتشار األمراض كما أن ليا مساحة سطح كبيرة فتزداد فرص تالمس الميكروبات ليا 
وبذلك تكون فعالة في إبادة الميكروبات عالوة عمى قدرتيا عمى منع تكاثر ونمو 

ة وتغيير لون السطح الميكروبات المسببة لمعدوى وأيضا تمنع وجود الرائحة الكريي
-163: 2218وتعمل ذاتيا دون أي تأثير مضر عمى اإلنسان أو عمى البيئة.)محمود:

164) 
 
 (AgNpsمزايا معالجة المنسوجات بجسيمات الفضة النانوية )  

 (746: 2221:)غانم        
 سيولة التعامل.  .1
 غير الضار بالجمد. .2
 يزيد من قابمية األقمشة لنفاذية اليواء. .3
 لجميع المنسوجات. مناسب .4
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 درجة مئوية.42ثابت في الغسيل حتى  .5
 حماية طويمة األمد لممنسوجات  ضد الماء واألوساخ والشحوم. .6
 يضفي مظيرية ومممس لألقمشة. .7

 (TEM( يوضح صورا لجسيمات الفضة  بالمجير االلكتروني )1والشكل )
 

( لجسيمات الفضة بدرجات TEMصور المجير االلكتروني ) (:1شكل)   
 تكبير مختمفة

 
 

 الدراسات السابقة 
 /مصر 2217( المتوليدراسة ) -    

تحسين خواص األداء الوظيفي لممالبس الرياضية المصنوعة من التريكو ) 
 بأستخدام تكنولوجيا النانو(. 

إمكانية تطبيق تكنولوجيا النانو في تحسين خواص األقمشة تيدف الدراسة 
القطنية ودراسة تأثير معالجة أقمشة تريكو المحمة بمادة أكسيد التيتانيوم عمى 

 خواص اآلداء الوظيفي ألقمشة المالبس الرياضية.
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وظفت الدراسة أقمشة التريكو القطنية ووظفت جسيمات أكسيد  -عينة الدراسة:
 ميكروجرام /مل .  5/12انومتري  بتركيز التيتانيوم الن

توصمت الدراسة إلى إن معالجة األقمشة تحت الدراسة قد  -نتائج الدراسة:
مقاومة األشعة  فوق  –حسنت بدرجة كبيرة جدا من خواص )مقاومة البكتريا 

 .مقاومة االتساخ ( –البنفسجية 
 / السعودية 2218دراسة )سموم ( -         

 خواص األداء الوظيفي لبعض أقمشة المالبس الرياضية الحديثة(.دراسة ) 
التعرف عمى خواص األداء الوظيفي لبعض األقمشة تيدف الدراسة الى  

 الرياضية التجارية الحديثة. 
تم توظيف عينات االختبار من الكول ماكس والكولدبالك  -عينة الدراسة:
 لبعض أقمشة المالبس الرياضية محمية ومستوردة .  واالسباندكس
توصمت الدراسة إلى إن قماش الكول ماكس حقق أفضل أداء  -نتائج الدراسة:

وظيفي في نفاذية اليواء ونفاذية بخار الماء والعزل الحراري يميو في األداء  
 قماش البوليستر المحمي ثم قماش الكولد بالك وأخيرا قماش االسباندكس . 

 /مصر 2219دراسة  )عبد الجواد وآخرون ( -
تحسين بعض الخواص الوظيفية ألقمشة المالبس الرياضية التريكو باستخدام )

 جزيئات السميكا النانومترية المستخمصة من قش األرز(.
تحسين بعض الخواص الوظيفية ألقمشة المالبس الرياضية الى  يدف الدراسةت 

ة من عوادم قش األرز ،ودراسة العمميات باستخدام نانو السميكا المستخمص
اإلنتاجية وأفضل ظروف التجييز الالزمة لألقمشة تحت الدراسة ،إعداد تصميم 

 ( باستخدام األقمشة المجيزة.suitوتنفيذ ممبس رياضي )ترنج
مادة التجييز المستخدمة )السيمكا المستخمصة من قش االرز(  -عينة الدراسة:

(قطن مخموط (100%المستخدمة قطن سادة بتركيزات مختمفة والخامة 
 %(.35%(بولي استر )65)
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توصمت الدراسة الى ان نتائج المعالجة الكيميائية بجزيئات  -نتائج الدراسة :
نانو السيميكا المستخمص من قش االرز اعطت قيما جيدة لتحسين بعض 

تفوقت االقمشة القطنية ،الخواص الوظيفية لالقمشة المجيزة تحت الدراسة 
السادة في اغمب الخواص الوظيفية وساعدت مادة المعالجة)جسيمات السيمكا 
النانوية( عمى تحسين خواص قوة االنفجار وزمن االمتصاص والنعومة ونفاذية 

 اليواء لمعينات المجيزة .
 /مصر  2221دراسة )غانم( -
دراسة مقارنة لتأثير تغطية ألياف البولي استر بمركبات نانو الفضة عمى )

 خواص اآلداء الوظيفي لمالبس الجمباز(. 
الجمباز وتوفير خواص الراحة لو  تحسين جودة أداء زى تيدف الدراسةالى 

الكشف عن الخصائص الفعالة والمؤثرة في المعالجات الكيميائية ألقمشة 
مالبس الجمباز بمفاىيميا الوظيفية لممالبس الجاىزة وعمل تصميم جديد 

 لممبس الجمباُز يساعد عمى تحسين آداء الالعبين. 
بولي استر /ليكرا تم توظيف عينات األختبار من خامة  -عينة الدراسة:

%(  تم معالجة عينات االختبار باستخدام جزيئات الفضة النانوية 22-82%)
(AgNps: باستخدام تقنية الرش لتحسين خصائصو الوظيفية نتائج الدراسة )-

توصمت الدراسة إلى إن ألياف البولي أستر المعالج من جزيئات الفضة النانوية 
تيا األقمشة بالجسيمات النانوية الفضية جعميا طاردة أكثر لمماء وعند معالج

فإنيا تصنع طبقة رقيقة لمغاية غير المرئية بالعين المجردة ،وعند معالجة ألياف 
البولي استر بالجسيمات النانوية الفضية لو تأثير كبير عمى األداء والخصائص 
ر الوظيفية ،وعند معالجة األلياف بالجسيمات النانوية الفضية تجعل النسيج أكث

مقاومة لالنفجار وبذلك أكثر متانة ويحسن من نفاذية اليواء وىذا يجعميا أكثر 
 راحة .

 الجانب العممي 
 منيج البحث -1
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إن اختيار المنيج الصحيح لحل المشكمة يعتمد أساسا عمى طبيعتيا من اجل  
(. وبناء عمى ذلك 58 ،2221الوصول إلى الحقيقة والكشف عنيا )ألنعيمي:

يتبع لمثل ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لكونو األكثر مالئمة لطبيعة 
البحث وأىدافو والن الوظيفة األساسية لمدراسات الوصفية التحميمية ىي جمع 
البيانات والمعمومات التي يمكن فيما بعد تحميميا وتفسيرىا ومن ثم الخروج 

يا يمكن الحصول عمى البيانات والمعمومات التي باستنتاجات والتي عن طريق
 تغطي مجال البحث وتجيب عن تساؤالتو.

 عينة البحث -2
اعتمد في اختيار عينة البحث عمى األسموب ألقصدي  كأساس لالختيار الذي  

شمل عمى المالبس الرياضية المتوفرة في األسواق  العراقية بمختــــمف التصاميم  
 نموذج ومن مختمف المناشئ. 15واأللوان والمتــــكونة  من 

 فحص العينات  -3   
اضية ( ضمن قياسات محددة حسب نوع فحص عينات األقمشة )المالبس الري       

الجياز المستخدم إلجراء االختبار وتم غسل العينات بالماء إلزالة األوساخ   الفحص 
تؤخذ قطعة  صغيرة من و  ، والشوائب قبل فحصيا ومعاممتيا بالفضة النانوية

المجير الضوئي الخاص بالفحص  لتحديد  النموذج)عينة الدراسة ( وتثبت عمى ساليد
نوع الميف الموجود فيو إذ يقارن الشكل الظاىر عمى شاشة المجير بمراجع خاصة 

 تحتوي عمى أشكال المقاطع الطولية والعرضية لكل ليف.
 -وتتمثل في الخطوات التالية :تحضير الفضة النانوية  -4

قارورة غسل(  –زجاجية تييئة األدوات والمواد المستخدمة من )كؤوس  .1
باإلضافة إلى نانو الفضة والماء المقطر حيث تم توفير بعض من األدوات من 
مختبر الكيمياء / كمية التربية ابن الييثم / جامعة بغداد وشراء قسم من المواد 

 من بعض المحالت التجارية.
 ( في مختبرات قسم الكيمياءAgNpsتييئة وتحضير محمول الفضة* النانوية ) .2

/كمية التربية ابن الييثم / جامعة بغداد حيث تم تجييز الفضة النانوية 
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غم( من الفضة ووضعيا في كأس زجاجي 5باستخدام ميزان حساس وزن )
 ( من الماء المقطر.322mlويضاف إليو )

لتفعيل  Electro sonicوضع محمول الفضة النانوي في جياز األمواج فوق الصوتية  .3
 وضح الخطوات أعاله ي( 2دقيقة . والشكل ) 32عدم تكتميا لفترة  الفضة النانوية وضمان
 تحضير محمول الفضة النانوي )تصوير الباحثة( (:2الشكل )

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
لغرض معالجة االقمشة )عينة  (immersion )استخدمت الباحثة طريقة الغمر-5

غم 5الدراسة( وذلك بتجييز االقمشة )عينة الدراسة( وغمرىا في محمول الفضة النانوي )
 مل( .322/

  -اعتمدت الباحثة طريقتين لمغمر وىما :
  -المعاممة األولى: -أ

وضع انمحهىل فً جهاس  -ث

 انمىجاث فىق انصىتٍت

قٍاص انماء  -بجسٍماث انفضت  -أ

محهىل انفضت انمذاب  -ت

  فً انماء      
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وضع قطع العينات )المالبس الرياضية( في بيكـــر يحتوي عمى محمول الفضة النانوي 
 Electroساعات( وتم وضعيا في جياز الموجات فوق الصوتية )8وغمرت لفترة )

sonic8( لغرض تثبيت ونشر المواد النانوية بداخل األقمـــشة المعاممة وبعد انتياء أل 
دقيقة( وترك 5-12-15-22قطـــر لفترات مختمفة )ساعات تم غسل العينات بالماء الم

إلزالة المواد الكيميائية منيا وتعريضيا لميواء لغرض  بعــض العينات بدون غسل
التجفيف بدرجة حرارة الجو االعتيادية وبعدىا تم إجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية 

 وضح ذلك.ي (3)والشكل والبيولوجية عمى أقمشة المالبس الرياضية )عينة البحث( . 
 ساعات( )تصوير الباحثة(8:المعاممــة األولى الغمر) (3الشكل ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 المعاممـة الثانية )الحرارية( -ب

دقيقة 32م( لمدة 52تمت بوضع قطع العينات في الفرن الكيربائي عمى درجة حرارة )
لمتخمص من الرطوبة الموجودة في القماش وتجفيفيا باليواء الساخن ثم تغمر العينات 

غم 5النانوية الذي تم تحضيره بنفس الطريقة األولى وبتركيز )في محمول الفضة 
( لضمان عدم Electro sonicمل ( وتوضع في جياز الموجات فوق الصوتية )322/

انكأص  فً  انعٍناث -أ

انشجاجً

إضافت محهىل انفضت  -ب

إنى انعٍناث

وضع انعٍناث انمغمىرة فً جهاس انمىجاث  -ت

 فىق انصىتٍت

غسم انعٍناث فً  -ث

 انماء انمقطز

تجفٍف انعٍناث  -ج

 بانجى االعتٍادي
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ساعتين ( وبعد انتياء 2تكتل الفضة وفعاليتيا وثباتيا عمى العينات وتم الغمر لمدة )
دقيقة( 32م( لمدة )82حرارة ) الفترة تم تجفيفيا باستخدام الفرن الكيربائي عند درجة

لغرض  ( وتعريضيا لميواء إلى الوصول إلى الجفاف التام ثم كييا بالحرارة )المكواة
ثم تغسل العينات بالماء ،معرفة تأثير الحرارة في تثبيت الفضة النانوية عمى العينات 

( دقيقة لمعرفة مدى ثبات الفضة عمى 22/15/12/5المقطر وعمى فترات مختمفة )
لعينات ومعرفة تأثير الحرارة في تثبيتيا وبعض العينات تركت بدون غسل وبعدىا ا

 وضح ذلك.ي( 4تعرض لميواء لغرض التجفيف . والشكل )
 ساعتين( )تصوير الباحثة(2المعاممة الثانية الغمر ) :(4الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تحضير -ب

محهىل 

انفضت 

تجفيف -أ

انعيناث 

بانفرن 

غمر -ت

انعيناث 

بانفضت                       

وضع -ث

انعيناث 

انمغمىرة 

كي انعيناث -ح

بانمكىاة 

انكهربائيت قبم 

تجفيف -د

انعيناث 

بحرارة 

تجفيف -ج

انعيناث 

بانفرن 

انكهربائي 

غسم -خ

انعيناث 

بانماء 
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 فحص الفعالية  البيولوجية )مقاومة البكتريا قبل الغمر ( -
تم عمل اختبار مقاومة نمو البكتريا عمى أقمشة المالبس الرياضية )عينة البحث( حيث 

باستخدام طبق اجار  ml/15تم تييئة العينات لمفحص إذ يكون قطر القماش ثابت 
من   Escherichia coliو Staphylococcusيحتوي عمى مزرعة بكترية من نـوع 
وسط زراعـي يحتوي  Mueller-Hinton-Agarخالل وضع ىذه القطـع عمى اإلطبـاق 

ساعة بدرجة حرارة ساعة بدرجة حرارة 24عمى البكتريا ووضعيا في الحاضنة لمدة 
م وأظيرت نتائج الفحص األولي لمعينات قبل الغمر بنانو الفضة إن أقمشة البولي 38

يا استر لممالبس الرياضية )عينة البحث( ليس ليا أي فعالية ومقاومة عمى تثبيط البكتر 
 ( يوضح ذلك.5وتمثل القطع الممونة العينات المزروعة في المزرعة البكتيرية  والشكل )

 
 ()تصوير الباحثة(افحص الفعالية البيولوجية )مقاومة البكتري:(5الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

انعٍناث فً انمشرعت انبكتٍزٌت  -أ

E.COLI 

 ST انعٍناث فً انمشرعت انبكتٍزٌت -ب
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 الفعالية البيولوجية )مقاومة البكتريا بعد الغمر (فحص  -
تم اختبار مقاومة نمو البكتريا لممالبس الرياضية )عينة الدراسة( بعد الغمر والمعالجة 

من كل عينة معالجة عمى أطباق m/5بالفضة النانوية حيث تم زرع عينة بمقدار 
وفشل نمو البكتريا في المعاممة األولى وأظيرت العينات  ،إنمائية مناسبة لنمو البكتريا

كفاءة عالية في قتل البكتريا وأظيرت سعة انتشار جسيمات الفضة النانوية خارج حدود 
( أما في المعاممة الثانية 6العينات المزروعة عمى اإلطباق كما ىو موضح في الشكل )

 فمم تظير أي فعالية في قتل البكتريا ومقاومتيا .
 فحـــص الفعاليــة البيولوجـــية )مقاومـــة البكتــريا( )تصوير الباحـــثة(:(6الشكل )       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ساعت(ٌىضح مقاومت نانى انفضت نهبكتزٌا(8(انغمز1انمعامهت)

 ساعت ٌىضــح عدو فعانٍــت نانى انفضـــت فً مقـــاومــــت انبكتـــزٌا  2( انغمــز 2انمعامهت )
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 االستنتاجات 
 e coliعند معاممة العينات بجسيمات الفضة النانوية  أظيرت مقاومة لبكتريا   -1

ساعة( المعاممة األولى من حيث سعـــة 8عند الغمـــر )   staff  وبكتريا 
وأظيرت النتائج انو عند المعاممة الثانية ،( 27-30االنتشار بمغت )

 مة لنوعي البكتريا.ساعتين( لم تظير أية مقاو 2)الغمر
( قد حسن الخصائص الوظيفية والمقاومة البكتيرية 1أن الغمر بالمعاممة ) -2

( باستخدام الحرارة 2لممالبس الرياضية )عينة الدراسة ( اما الغمر بالمعاممة )
 لم يحسن من الخصائص الوظيفية ولم نجد أي فعالية في مقاومة البكتريا.

 التوصيات 
بموضوع المالبس الرياضية وجعميا من المواضيع الميمة في ضرورة االىتمام  -1

 مسار البناء المعرفي.
دخال األنسجة المقاومة لمبكتريا في  -2 مواكبة التطورات العالمية والعممية وا 

 المالبس الرياضية.
االىتمام بجودة المالبس الرياضية وضرورة توفر كافة خواص الراحة لمحفاظ  -3

 عمى الصحة واألداء الرياضي.
 
 المقترحات      
 دراسة تقنية النانو وتأثيره عمى أقمشة المالبس الرياضية المتنوعة الصنع. -1
 دراسة نانو الفضة في تحسين األداء الوظيفي لممالبس الطبية. -2

 
 المصادر     

( تأثير جسيمات 2217سالم فرج ومحروس عبد اهلل باحويرث ) ،بامسعود .1
الفضة النانوية المحضرة باستخدام مستخمص أوراق المرمية والسيسبان 

مجمة الجامعة العربية  ، في إنبات ونمو بادرات نبات الكوسة ونموها
 العدد الثاني. ،المجمد الثالث  ،األمريكية لمبحوث
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 ،مجمة حراء ، ( الفضة النانوية في مكافحة البكتريا2215فكرت ) ،بشار .2
 .12المجمد  ، 46العدد 

 .النانو وتطبيقاتوحسن عز الدين )بدون سنة( ،بالل  .3
تطبيقات تكنولوجيا النانو في أنتاج المالبس ( 2221إيمان رأفت )،سعد  .4

 العدد الثاني.،مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية   ،الرياضية الذكية 
الوظيفي لبعض  دراسة خواص األداء( 2218فلاير سعيد احمد  )،سموم  .5

 ،8المجمد ،مجمة التصميم الدولية ، أقمشة المالبس الرياضية الحديثة
 .  3العدد 

( 2219محمود عبد الحميم وسكينة أمين محمود وآخرون ) ،عبد الجواد  .6
تحسين بعض الخواص الوظيفية ألقمشة المالبس الرياضية التريكو 

 من قش األرزباستخدام جزيئات السيميكا النانومترية المستخمصة 
 . 1ج،العدد الثامن عشر ،المجمة العممية لكمية التربية النوعية ،

يناس عادل الفواخري ) ،عبد الرحيم  .7 تحسين كفاءة ( 2218سوزان عادل وا 
المجمة ، وجودة األقمشة الطبية غير المنسوجة لتــعزيز قدراتها التنافســية

 . 1ء الجز  ،14العدد ،العممية لكميــة التربية النوعية 
كمية التربية ابن ، تقنية النانو المتقدمة ( 2222انتصار ) ،العبودي  .8

 محاضرات لطمبة الدكتوراه .،الييثم /جامعة بغداد /قسم الكيمياء 
( دراسة مقارنة لتأثير تغطية ألياف 2221إيمان محمد مصطفى ) ،غانم  .9

البولي استر بمركبات نانو الفضة عمى خواص األداء الوظيفي لمالبس 
 . 2عدد خاص ،مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية ،الجمباز 

استحداث طريقة لعمل النموذج ( 2215منى حمدي عمي )،الفرماوي  .12
ة الصناعة والعممية األساسي لبعض المالبس الرياضية لمفتيات لخدم

جامعة  ،العدد األربعون ،مجمة بحوث التربية النوعية ، التعميمية
 المنصورة. 
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تحسين خواص األداء الوظيفي ( 2217منال البكري ) ،المتولي  .11
 ، لممالبس الرياضية المصنوعة من التريكو باستخدام تكنولوجيا النانو

 . 45العدد  ،جامعة المنصورة  ،مجمة بحوث التربية النوعية 
تأثير نوع ( 2218رانيا محمد عمي ورحاب طو حسين شريدح )،محمود  .12

خامة خيط المحمة عمى مقاومة الميكروبات لألقمشة السميموزية المعالجة 
 ،مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية  ، بجسيمات الفضة النانوية

 . 1الجزء ،17العدد 


