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الزٌىت العطرٌة تقضً على التلىث البكتٍري
للمنسىجات
أ.د  .عادل جمال الدٌن الهنداوي

د .لمٍاء ابراهٍم أحمد عبدالفتاح

ا ستاذ المالبس والنسٍج بكلٍة التربٍة النىعٍة
جامعة طنطا
مصر

استاذ مساعد المالبس والنسٍج بكلٍة التربٍة النىعٍة
جامعة طنطا
مصر

الزٍد العطرً هو صائل نثاذٌ مركز تمنزلح ظووهر النثواخ ك كموا ٍطعوي اعَحوا َانوا هرمووت النثواخ ل كهو ا الزٍود
ذفوره دو خ صاطووح تالنثواخ جو ذوظ و وٌ الزهوووأ ك اركأاأ ك الضوَ ات كالعو كأ كمووا ذوظو

َانوا ووٌ ل وا تعووغ

ارشعاأ كمن شحر الزٍوخ العطرٍح المضرخعظح كالمضورخ مح هٍووخ الَاصومَن كالووأخ كالر نو أ كالرٍ وات كالثواتونط
كالنعناع كالكا وأ.
كذع المنضوظاخ هٌ أكَزج ممراهج لعثكرَرٍا ذ د ظركف الرؽوته كخأظح ال راأج المناصوثح كنعو ت نموو العوراشَ
ي المنضوظاخ ٍرضثة ي الركائح الكرٍحح كارػراأ الري ذع وي تالمنضووظاخ مصول ذرََور العووت ل كلر رفواظ توالمرحر
العَو طؽووف رورج ممكنوح مون الؼوركأً مرااواج اطصرَوواأ المناصوة لعمواطوفاخ انو ت اٍوح ااطصورخ ا ل كال ماٍوح موون
اطذضواصاخ ت و أاطمكاتل كالرنرَو

كالظوَانح المضورمرج ل إت اإلهرموا العَو تالمنضووظاخ ٍ رواض لوواي ظمَو ار ووراخ

ري ٍكوت كظوخ مفَ ا .كج اذعحد ال أاصاخ ال ٍصح ن وو إنرواض كاصورخ ا المضرخعظواخ العطرٍوح النثاذَوح كال َوانَوح
وي مكا وح الثكرَرٍوا كجو امرواهخ تفعالَرحوا كصوحولح ال ظووف اعَحوا إػوا ح إلوي كونحوا دَور مكعفوح كدَور معوشوح لعثَ وح
َس ت اصرخ ا المواخ الكَمَائَح خى إلي ظحوأ ا ٍ من مشواكل الرعووز الثَ وي ككو لو ظحووأ صورطخ م اكموح لعموواخ
الكَماكٍح.
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ت الزٍوخ ارصاصَح المضرخرظح من النثاذاخ لحا ذأشَراخ مخرعفح ذخرع

من هٍد ُصر ثعؼح ٍؤشر اعي الع اأ

الخعوى كالثعغ اُصر ٍؤشر اعي تركذَن الخعَح كتالرالي ذرعه ال أاصاخ لمع ر ح الرأشَر الؼركأى الفعاف لكل هٍد
ك ااعَره كما نحا دَر مكعفح كصحل ال ظوف اعَحا كدَر معوشح لعثَ ح.
ت هناك الع ٍ من المنرعاخ العشثَح الري ظحرخ صظائض مؼاخج لععراشَ ت لو المنرعاخ الطثَعَح المؼاخج
لععراشَ لرفرح صثَر ظ ٍ ا ٌ الث س الععمٌ ك ذ روى النثاذاخ العشثَح تارصاس اعي مركثاخ ثنولَه كالرَرتَنَح
كالفر ونَح كال عوٍاخ كالثثرَ اخ كالثولي اصَراخ كدَر ذلو من المكوناخ المؼاخج لععراشَ كتعغ ه

الزٍوخ

الطَاأج المضرخرظح من اراشاب ذعمل تمصاتح مصثؾ لعثكرَرٍا َس ٍر اصل م امعَاخ نمو الثكرَرٍا كذكاشرها كٍؤشر
اعي نشاؽحا كالنوع اُصر ٍ رل الثكرَرٍا.
كج اهرمد الع ٍ من اطت از تال ؼا اعي الرعووز الثكرَورى لعمنضووظاخ تئصورخ ا الرركَوزاخ المخرعفوح مون الزٍووخ
العطرٍوح ك الروطوول إلوي ؽرٍ ووح عالووح دَور معوشووح لعثَ ووح كلَضود لحووا ةشوواأ ػواأج اعووي ط و ح ار وراخ ٍمكوون إلكضوواب
المنضوووظاخ صاطووَح ال ؼووا اعووي ه و الثكرَرٍووا كالرائ ووح دَوور المردوووب َحووا تالرووالٌ إؽالووح العموور اطصوورحركٌ
كالم ا رح اعي صواص النضَط ككجاٍره من ذكوت الث العونَح الروي جو ذ و ز نرَعوح ذواظو الثكرَرٍوا توه لكو لو الخوركض
تالنرووائط كالم رر وواخ الرووي ٍمكوون نشوورها كالرووي موون شووأنحا ت ذزٍ و موون المععوموواخ الخاطووح تأصووش اإلجرنووا كالعناٍووح
تالمنضوظاخ لعوطوف إلي مضروى ط ي صالي من ى مضثثاخ لألمراع الري ذؤشر اعي ط ح كصرمح ار راخ.
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