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 الموجز: 

والت الغذائيثا العثيبيا والتثل تتقث  تضمن البحثث ععثة ة تث وير مخت ثةت الزيثوت المسثتخ ما باعث ا  المث       
فل عب ةت الصرف الصحل لغرض استخ امهة فل تصنيع المنظ ةت ) الصةبون الصتب والمبعور ( عضةفا 
عل   تحضير الصةبون وعت  النطةق الرية ي  مرحتا أول  الستخ امه عتث  النطثةق الصثنةعل  بسثبب تثوفر 

عثة ة  ميةت هةئتا من الموا  األوليا ) زيثت الطيثةم (  والث ييق التثةلف أيضثة بمثة يضثمن التقتيثل مثن التتثوث وا 
ت وير المخت ةت  مة تم  تحضير ع   من المر بةت االستريا الس ريا من ت ةعل الزيوت التةل ا مثع عث   مثن 
السثثث ريةت المتثثثوفرة لتحصثثثول عتثثث  صثثثنف ج يثثث  مثثثن المنظ ثثثةت ) تيثثثر األيونيثثثا ( والمسثثثتحتبةت  التثثثل لهثثثة 

ب يثل الب تريثة علث  الحثوامض ال هنيثا والسث ريةت  مثة  ( Biodegradable )تثل البيولثوجل القةبتيثا عتث  التح
أن لهثثثذل المر بثثثةت القةبتيثثثا عتثثث  تقتيثثثل العثثث  السثثثطحل لتمثثثةي عضثثثةفا علثثث  امت  هثثثة  تطبيقثثثةت مختت ثثثا م ثثثل 

ةرة اليثثين اسثثتخ امهة فثثل مجثثةل التنظيثثف ومثثوا  التجميثثل وفثثل الصثثنةعةت الصثثي النيا ألنهثثة ال تثث  ي علثث  ع ثث
(  مثة  T.L.Cتم متةبيا سير الت ةع ت لتمر بةت المحضرة بتقنيا  روموتو رافية الطبقثا الرييقثا ) والجت  .  

 راسا بيض الخواص ال يزيةئيا و    ( FT-IR)تم تعخيص هذل المر بثةت طي يًة بتقنيا األعيا تحت الحمراي
السثثطحل لغثثرض ميرفثثا عم ةنيثثا اسثثتخ ام م ثثل هثثذل لتمر بثثةت االسثثتريا المحضثثرة م ثثل ييثثةس الرتثثوة و العثث  

 االمر بةت  منظ ثةت أو مسثتحتبةت حيثث أظهثرت ال راسثا امثت ك هثذل االسثترات خثواص تنظي يثا واسثتح بي
ورتوة عةليا   مة تم اختبةر ال يةليا البيولوجيثا لهثذل المر بثةت عتث  عث   مثن أصثنةف الب تريثة  لميرفثا  جي ة

 المر بةت  مضة ات ب تيريا ) مطهرات ( .  عم ةنيا استخ ام م ل هذل
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال عةيات:ا

 العيبيا الغذائيا الم  والت باع ا  والمستخ ما تةل اال زيوتاالست ة ة من ال فل هذل اليمل تمألول مرة  -1
 الصتب الصةبون)  المنظ ةت تصنيع فل استخ امهة لغرض الصحل الصرف عب ةت فل تتق  والتل

 .( والمبعور
 خصوصة الصنةعل النطةق عت  الستخ امه أول   مرحتا الرية ي النطةق وعت  الصةبون تحضيرتم  -2

( الذي يق ر فل مصر عت  سبيل الم ةل ب   الطيةم زيت)  األوليا وا الم من هةئتا  ميةت توفر بسبب
عة ة التتوث من التقتيل يضمن بمة أيضة التةلف وال ييق (الف طن/ سنوية  252  . المخت ةت ت وير وا 

 المتوفرة الس ريةت من ع   مع التةل ا الزيوت ت ةعل من الس ريا االستريا المر بةت من ع   تحضير تم -3
 التحتل عت  القةبتيا لهة التل  والمستحتبةت(  األيونيا تير)  المنظ ةت من ج ي  صنف ت ع لتحصول
ذات ممة يجيتهة  والس ريةت ال هنيا الحوامض عل  الب ترية ب يل(  Biodegradable)  البيولوجل

التنظيف  ممة يجيتهة نظي ا فل البيئا وال تحتةج ال  اجراي فل انةبيب المجةري خةصيا ب ونهة ال تترسب
 المر بةت لهذل أن  مةال وري المستمر لتتختص من االنس ا  بمخت ةت المنظ ةت المترسبا التقتي يا , 

 وموا  التنظيف مجةل فل استخ امهة م ل مختت ا تطبيقةت ولهة,  لتمةي السطحل الع  تقتيل عت  القةبتيا
 .  والجت  ينالي ع ةرة عل  ت  ي ال ألنهة الصي النيا الصنةعةت وفل التجميل

 السطحل الع  و الرتوة ييةس م ل المحضرة االستريا لتمر بةت ال يزيةئيا الخواص بيض  راسا تم   -4
 امت ك ال راسا أظهرت حيث مستحتبةت أو  منظ ةت المر بةت هذل م ل استخ ام عم ةنيا ميرفا لغرض

 . ج ا عةليا ورتوة جي ة واستح بيا تنظي يا خواص االسترات هذل

 عم ةنيا لميرفاالمرضيا   الب ترية أصنةف من ع   عت  المر بةت لهذل البيولوجيا ال يةليا اختبةر تم   -5
 .المي روبةتواظهرت فيةليا عةليا فل يتل (  مطهرات)  ب تيريا  مضة ات المر بةت هذل م ل استخ ام

 

 

 

 

 

 


