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  األثریةالمیكروبیولوجى للجلود  تجریبیة للتغیرات الكیمیائیة الناتجة عن التلفدراسة :  عنوان الرسالة
  .تطبیقاً على بعض النماذج المختارة مع تقییم لبعض مواد وطرق المعالجة

  :ملخص
  :فصول، وفیما یلي نعرض لھذا التقسیم ٦تم تقسیم الرسالة إلى  

  الدراسات السابقة: الفصل األول 
اسات السابقة التى أجریت فى مجال التأثیرات المیكروبیولوجیة على المواد حیث تم تناول الدر  

  .البروتینیة والفعل اإلنزیمى لما تفرزه الكائنات الحیة الدقیقة من إنزیمات محللة للبروتین
  عزل وتعریف الكائنات الحیة الدقیقة من نماذج جلود قدیمة: الفصل الثاني 

التى أتبعت خطوات والات الحیة الدقیقة من نماذج جلود قدیمة عزل الكائنحیث تم تناول عملیات   
  . عملیات العزل وتحضیر بیئات النمو للفطریات والبكتریا واألكتینومستاتفى 

وقد   التقدیر الكیفى والكمى لتحلل الجیالتین نتیجة للفعل اإلنزیمي للفطریات والبكتریا: الفصل الثالث 
المعزولة على تحلیل  الفطریات والبكتریاید مدى مقدرة تحدتناولت الدراسة في ھذا الفصل 

البروتین من عدمھ من خالل التقدیر الكیفى والكمى لتحلل الجیالتین بإعتباره ممثالً للمواد 
  .بالجلدالبروتینیة المتواجدة 

  تأثیر عملیات التقادم المیكروبیولوجى على خواص الجلود نباتیة الدباغة: الفصل الرابع
تم خالل ھذا الفصل البدء بإجراء عملیة التقادم المیكروبیولوجى باستخدام أنواع الفطریات 
المعزولة وذلك على فترات زمنیة مختلفة لیتم تقیم التأثیرات المیكانیكیة والفیزیائیة والكیمیائیة 

والتى  الناتجة عن ھذه العملیة على الجلود نباتیة الدباغة من خالل بعض طرق الفحص والتحلیل
  .ثبت من واقع النتائج التى تم الحصول علیھا زیادة تلف الجلود المتقادمة بزیادة مدد التقادم

   دراسة مقاومة التلف المیكروبیولوجى للمقتنیات الجلدیة: الفصل الخامس
مواد وطرق معالجة التلف الناتج عن اإلصابات المیكروبیولجیة للجلود تم خالل ھذا الفصل تناول 

  .ل استخدام عدد من المواد غیر التقلیدیةمن خال
  الدراسة التطبیقیة: الفصل السادس

أختتمت الدراسة بالجانب التطبیقى والذى تم من خاللھ ترمیم ومعالجة نموذجین من أغلفة الكتب 
والتي إلیھ من نتائج بالجانب التجریبي  وقد اعتمدت عملیات المعالجة على ما تم الوصول القدیمة

  .والمعالجة البیولوجیة ى التنظیف بالطرق المختلفة والتدعیم والتطریةاشتملت عل
 
 


