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 املجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   
(الثانى)العدد   

داء الوظيفي
أ
ثير بعض عوامل التركيب البنأئي النسجي علي خواص ال

أ
 " تأ

قمشة القميص الرجألي"
أ
 ل

 لمٌاء سامً عبد الرحمن الغنام       أ/       د/ شٌرٌن رٌاض المنشاوي   ا.م.د/ آٌة دمحم فوزي لبشتٌن               
 مدرس نظرى                   مدرس المالبس والنسيج       أستاذ المالبس والنسيج المساعد             
 بالكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى                         بقسم االقتصاد المنزلي        قتصاد المنزلي                   بقسم اال          
 لتربية النوعيةبكلية ا   بكلية التربية النوعية                              

 جامعة طنطا             جامعة طنطا                               
 

 الممدمة:.
 إنحيم   ألخيمرةا اآلونمةالصمناعا  التمي دم د  تطمور كبيمر  مي  أهمممن  الجاهزةتعتبر صناعة المالبس 

مسمتوو المدخل من التطمور االقتصمادو واالجتمماعي للن مو  ب يتجزأمجال المالبس والمنسوجا  جزء ال 
لممذلي يجممت اسممتخدام أسمماليت تكنولوجيممة جديممدة  ممي الصممناعة تسمماعد علممي  ممبط الجممودة وخ مم  القممومي 

التكاليف وحماية البيئة وتعتمد صناعة المالبس الجاهزة علي خواص األلياف وطريقة بناء كل من الخيموط 
نسمموو ومعامممل الت طيممة واألقمدممة وعلممي سممبيل الم ممال أس بممرم الخيمموط والتركيممت النسممجي للقممما  الم

 أهممالمذو يعمد ممن  و بالتركيمت البنمائي النسمجي باإل ا ة إلي نست الخلمط المختل مة للخامما  والتمي تسممي
ويعتبمر القمميص  الموظي ي ألدائم التي يعتمد علي ا  ي تحديد جودة المنمتج وممدو مالئمتم   الرئيسيةالعوامل 

ل للدممبات وال األساسمميةالرجممالي مممن القطمم   ل اسممتخداما رجممال  ممي كا ممة المراحممل العمريممة والممذو يسمماير دائممما
ل  ل الختيممار الموديممل والخامممة التممي تممو ر الراحممة واألناقممة معمما , لممذلي كممان لزاممما علينمما  خطمموط المو ممة تبعمما

ألقمدة القمميص الرجمالي وممن هنما جماء  الدراسمة  ةالخواص الوظي ي يدراسة بع  العوامل المؤ رة عل
عوامل التركيت البنائي النسجي علي خواص األداء الوظي ي ألقمدة القمميص  " تأ ير بع -تح  عنوان :

 الرجالي"

 : وتنبع مشكلة البحث فً التساؤالت التالٌة- 

هممل توجممد  ممرود ذا  داللممة إحصممائية بممين نمموح خامممة خمميط اللحمممة والخممواص الوظي يممة ل قمدممة  .1
 0المنتجة 

 النسجي والخواص الوظي ية ل قمدة المنتجة هل توجد  رود ذا  داللة إحصائية بين نوح التركيت  .2
هل توجد  رود ذا  داللمة إحصمائية بمين ك ا مة خميط اللحممة  مي وحمدة القيماس والخمواص الوظي يمة  .3

 0ل قمدة المنتجة 
 -: أهمٌة البحث

الوصول إلي أ  ل المعايير القياسية إلنتاو أقمدة القميص الرجالي والتي تحقق أ  مل أداء وظي مي  .1
 0تركيت النسجي وك ا ة خيط اللحمة من حي  ال

 0القميص الرجالي  ةت تح هذه الدراسة مجاالل جديدال لتصميم وتن يذ ألقمد .2

  ٌل ما وذلن بهدف الوصول إلً انسب:ً- 

 تركيت نسجى يحقق الخواص الوظي ية المطلوبة ألقمدة القميص الرجالي    .   .1
 وظي ية المناسبة ألقمدة القميص الرجالي  ك ا ة لخيط اللحمة  ي وحدة القياس تعطى الخواص ال  .2

 وذلن باستخدام الفروض التالٌة :- 

ل  - بممين التركيممت النسممجي والخممواص الوظي يممة ألقمدممة   0,05عنممد مسممتوو يوجممد  ممرد دال إحصممائيا
 القميص الرجالي 

بممين ك ا ممة خمميط اللحمممة  ممي وحممدة القيمماس  والخممواص   0,05عنممد مسممتوو يوجممد  ممرد دال إحصممائيا ل -
 0ي ية ألقمدة القميص الرجالي الوظ

 : منهج البحث- 
 يتب  هذا البح  المن ج التجريبي التحليلي وذلي لتحقيق أهداف البح 
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(الثانى)العدد   

 -الدراسات السابمة :
 2006إسماعٌل  دمحم النجار(  أسمهاندراسة ) - 1    

 لسيدا  "ة  للس را لمالبس الوظي يبعنوان "تأ ير  بع   التراكيت  والتصميم على خواص األداء 

 :انسب ماٌلًالدراسة إلى  هذه تهدف 
 لمالبس الس رة  الوظي يالوصول  إلى أ  ل خامة  تؤدى ال ر    .1
  .الوصول إلى أ  ل تركيت  نسجى  يتناست م  الخواص  المميزة لم ل  هذه النوعية من المالبس .2
  .سيدا الوصول  إلى أ  ل تصميم بع  الخواص الجمالية والوظي ية لمالبس الس رة لل .3

 -:ولد توصلت الدراسة إلى 
 0 )واللحمة  ي اتجاه السداء الوزن , ن اذية ال واء , قوة الدد)أ ر على خواص النسجيالتركيت   .1
أ  مل الخامما  وحصمل  علمى أعلمى  هميوتركيت  نسجى أطلمس   صناعيالخامة المن ذة من حرير  .2

  .التكرارا  
 واالستطالة  ي اتجاه اللحمة , الدد  ال واء  , قوة)ن اذة الخامة أ ر  على خاصية  .3

 وخاصية االنسدال ل قمدة (اللحمة  االن راو زاوية
 معر ة تأ ير المت يرا  المستخدمة علي خواص األداء الوظي ي لمالبس الس رة للسيدا   .4
 2002 " غادة  عبد الفتاح عبد الرحمن السٌد دراسة  "  -2

البنائيممة  ألقمدممة الحدممو وتقنيمما  الحياكممة علممى الخممواص "تممأ ير اخممتالف بعمم  التراكيممت    :بعنمموان  

 الوظي ية والجمالية لمالبس السيدا  "

 :انسب ماٌلًالدراسة إلى  هذه تهدف 
التعممرف  علممى تممأ ير اخممتالف أنممواح أقمدممة الحدممو وتقنيممة الحياكممة علممى الخممواص الوظي يممة لمالبممس       

 ل من المظ ر واألداءالسيدا  لتحقيق المستويا  القياسية المطلوبة لك
 -:ولد توصلت الدراسة إلى  

نسممبة  –عممدد الحممد ا   –التركيممت النسممجي  –تطبيقممي ) نمموح الخامممة التوصممل إلممى أ  ممل أسمملوت  .1
 0لمالبس السيدا  الخارجية  الوظي يال ر  ( ألقمدة الحدو يؤدو الت طية

 0المستخدم  وظي يالم  ال ر    تتالءمالتوصل إلى أ  ل تقنية حياكة تعطى  أ  ل خواص  .2
  .مالبس السيدا  الخارجية   يالتوصل إلى أ  ل اتجاه لو   الحدو  .3
 2010"  "أمٌره على عبد الرشٌد على  سالمة  دراسة  - 3

  "إمكانية تحقيق أنست الخواص الوظي ية والجمالية ألقمدة ومالبس  األط ال الخارجية "  :بعنوان
  :انسب ماٌلًالدراسة إلى  هذه تهدف 

الوصممول إل أنسممت تركيممت نسممجى لتحقيممق  أ  ممل الخممواص الوظي يممة والجماليممة ألقمدممة ومالبممس - .1
  .األط ال 

اللحمممة لتحقيممق أ  ممل الخممواص الوظي يممة والجماليممة ألقمدممة  خلممط لخمميطالوصممول  إلممى أنسممت نسممبة  .2
  .ومالبس األط ال الخارجية

واص الوظي يممة والجماليممة الوصممول إلممى أنسممت نمموح طممزل  لخمميط اللحمممة للحصممول علممى أ  ممل الخمم .3
  .ألقمدة ومالبس األط ال الخارجية 

  .الوصول  إلى أ  ل التصميما  المقترحة  لمالبس األط ال الخارجية وتن يذها  .4
 -:ولد توصلت الدراسة إلى 

همو األ  مل علمى هنيكموم إن القما  المنمتج بأسملوت ال مزل  الممدمط لخميط اللحممة وبتركيمت نسمجى  .1
   .لجمي  الخواص الوظي ية ألقمدة مالبس األط ال الخارجيةاإلطالد  بالنسبة 

هممو أ  ممل التصممميما  علممى اإلطممالد  بالنسممبة لجميمم  التصممميما  المقترحممة (3)أن التصممميم رقممم  .2
  .لمالبس األط ال الخارجية

النسمج  مجمالي  ميتصميما  باستخدام تقنيا  عالية وذلي للمربط بمين التصمميم والتن يمذ   4تن يذ أ  ل  .3

   .بال ر  المطلوت لت يلمالبس وا
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 2001سالم " حلمًزٌنب  عبد الحفٌظ فرغلى ، عزة دمحم  اسة :"در -4
 بمصن  المالبس الجاهزة " الرجالي"تطوير خط إلنتاو القميص   :بعنوان 

 -:تهدف هذه الدراسة إلى 
دة بالمملكمة العربيمة للمالبمس الجماهزة بمدينمة جم (  رسماوالتعرف على نظمام خمط اإلنتماو المتبم  بمصمن  )

والتعمرف علمى نموح وممدى  الرجماليالسعودية ومحاولة و   نظام جديد مطمور ومحكمم  إلنتماو القمميص 
 يمكن أن يحد  ا نظام اإلنتاو المطور داخل المصن   التيالت يرا  

ا تحليمل  وقد استخدم  الدراسة من ج دراسة الحالة لمدة زمنية است رق   ال ة أد ر  متتابعة تمم ممن خالل م

  .النظم المتب  وو   نظام مقترح 
 -:ولد توصلت الدراسة إلى 

تردمميد اسمت الي الك ربمماء وزيمادة حجممم   ميللنظمام المقتممرح قمد تحقممق ت يمر ملممموس   العملممينم  بمالتطبيق أ
وانخ ما  نسمبة طيمات العممال مم  زيمادة الك ايمة اإلنتاجيمة واإلقمالل ممن نسمبة طيمات  %00بنسمبة  اإلنتاو
زممن التدم يل مم  ارت ماح مسمتوى جمودة   ميم  زيمادة الك ايمة اإلنتاجيمة واإلقمالل ممن  نسمبة ال اقمد  العمال
 المنتج 

 1331دراسة  :"عال ٌوسف دمحم عبد هللا " - 5
 التدكيل على المانيكان  يتأ ير اختالف بع  التراكيت  البنائية للخامة  بعنوان :"

  -:تهدف  هذه الدراسة إلى 
  مي % 100, بوليسمتر %100بولسمتر ,  سمكوز/, قطمن % 100خمتالف الخاممةقطن دراسمة تمأ ير ا .1

 0عملية التدكيل على المانيكان 
 إيجاد عالقة بين وزن الخامة وعملية التدكيل على المانيكان  .2
 .على عملية التدكيل ( –أطلس  –مبرد  –سادة  )النسجيمعر ة تأ ير اختالف التركيت  .3

  -:ولد توصلت الدراسة إلى  
هممو األ  ممل بالنسممبة لجميمم   Sirospunسممم وأسمملوت طممزل /حد ممة  20القممما  المن ممذ بعممدد حممد ا   - 1

  .الخواص الطبيعية و الميكانيكية ل قمدة المنتجة 
الممزمن الممالزم للتدممكيل علممى المانيكممان بنسممبة   ممي البنممائيعوامممل  التركيممت  بأحممديممؤ ر وزن الخامممة   -  2
11 %0 
المبمردى واخمذ  النسمجيعمليمة التدمكيل  ممن التركيمت    مي أطمولاألطلس زمن  النسجيخذ التركيت أ - 3

  .السادة  النسجيالمبردى  زمن أطول  من التركيت   النسجيالتركيت 
 % 100بوليستر يلي ا خامة القطن  /بوليستر زمن أطول يلي ا خامة القطن  /كذلي أخذ  خامة ال سكوز  
  .أخذ  الخامة  ذا  الوزن األعلى  درجة المظ رية  أ ر وزن الخامة على المظ رية حي -4
 2010دراسة :"احمد سعد على محمود سالمان " - 6 

أ ممر اخممتالف بعمم  تقنيمما  ال ممزل والحياكممة الصممناعية علممى الخممواص الوظي يممة ألقمدممة البممدل  بعنمموان"
  الصو ية" الرجالي
  :انسب ماٌلًالدراسة إلى  هذه تهدف 

  . الرجاليخواص الوظي ية للبدل نوح  خامة يت ق م  ال   .1
  . الرجاليتركيت نسجى  يحقق  أعلى مستوى للخواص الوظي ية للبدل  .2
  .الرجاليمستوى للخواص الوظي ية للبدل  اعليك ا ة خيط اللحمة يحقق   .3
  .الرجاليعملية الحياكة الصناعية يحقق  أعلى مستوى جودة البدل لمستوى  مت يرا   .4

 -:ى ولد توصلت الدراسة إل
 ْ   30مبرد بزاوٌة  .1

هو األ  ل بالنسبة بجمي  الخمواص  Siro spunسم وأسلوت طزل  /حد ة  28القما  المن ذ بعدد حد ا  

 الطبيعية والميكانيكية ألقمدة المنتجة 
  :أنسجة معكوسة    .2

همو األ  مل بالنسمبة لجميمم    Siro spunسمم وأسملوت طمزل   /حد مة  28القمما  المن مذ بعمدد حمد ا  



 

` 

 - 303 -  

 املجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   
(الثانى)العدد   

 ( (25728062 واص  الطبيعية والميكانيكية ل قمدة المنتجة وذلي بمساحة كليةالخ

 مبرد مضفور  .3
هو األ  ل بالنسمبة لجميم  الخمواص   Siro spunسم وأسلوت طزل  /حد ة  20القما  المن ذ بعد حد ا  

  . ( 1702957)الطبيعية والميكانيكية ل قمدة المنتجة وذلي بمساحة كلية 
 2002"حجازيسماء عاطف  شعبان أ دراسة " - 1

 وعالقت ا باألنماط المختل ة لعقد رباط العنق " الرجاليالقميص  أسس تقنيا  بناء نموذو )ياقة(  بعنوان:"
 -:وتهدف  الدراسة إلى  

 عمل دراسة تاريخية تحليلية  ل دكال المختل ة ل كوال   .1
  .عقد رباط العنق  المختل ة المستخدمة  ى معر ة العالقة بين دكل  الكولة أو ق ل  نمط من األنماط .2
 تو ح أسلوت  عقد الطرد المختل ة كرباط العنق   .3
  .عمل برنامج لتو يح العالقة بين دكل الكولة للقميص الرجالى ودكل العقدة المناسبة لرباط العنق  .4

 -أنه : ولد توصلت الدراسة إلى 
االن ممراو وبالنسممبة لقيمماس تناسممت تصممميم ياقممة  للياقممة وزاويممة الن ممائيالبممد  وأن يتناسممت طممول الطممرف 

)كول(القميص الرجالى وحجم عقمدة رابطمة العنمق  أ بتم  النتمائج أنم  البمد وأن تتناسمت حجمم عقمدة رابطمة 

وطمول  أطرا  ما حيم   أنم  كلمما زاد  زاويمة  /طمرف اللياقمة زاويمة االن مراو  ن ايتيالعنق  وال راغ بين 

  .ابطة العنق  والعكس صحيح االن راو كلما زاد حجم عقدة ر
 2003سحر على زغلول " –دراسة :"أشرف عبد الحكٌم حسن  - 2

 كمصدر لتصمٌم الممٌص الرجالى " الفرعونًالعصر  فًبعنوان :"عناصر الزخرفة 
 -:وتهدف هذه الدراسة إلى  

ؤيممة تصممميم القممميص الرجممالى وإيجمماد أك ممر ر  ممي بنممائيتوظيممف عناصممر الزخر ممة ال رعونيممة بدممكل  .1
 .لونية للتصميم المبتكر الواحد

خمممارف التصمممميما  المسمممت لكة ممممن عناصمممر الز  مممي نوالمنتجممميالمتخصصمممين  أراءالتعمممرف علمممى  .2
  .الجمالية والوظي ية الناحيتين ال رعونية من 

 .التأكد  من درجة قبول المست لكين للتصميما  المقترحة .3
  .تن يذ بع  التصميما  المقترحة .4

 -:إلى ولد توصلت الدراسة 

خطمموط تصممميم ا علممى عممادة الصممياطة ال نيممة لعناصممر   مميتصممميم مجموعممة مممن المقترحمما  تعتمممد  .1
   .يبتعد عن التقليد والمحاكاة المبادرة وتحقيق الصالة والمعاصرة  بنائيالزخر ة ال رعونية بدكل 

تم  ي مما إيجمماد أك ممر مممن رؤيممة لونيممة للتصممميم المبتكممر الواحممد أظ ممره بدممكل مختلممف   ممى كممل مممرة يمم .2
  .المعالجة اللونية

إيجابية أراء كل  من المتخصصين والمنتجين والمست لكين تجاه التصميما  المقترحة مما يمدل  علمى   .3
  .تجامل ا وتميزها 

حصمل  علمى أعلمى متوسمط للمدرجا  ممن قبمل  ئما    التميتن يذ مختاران ممن التصمميما  المقترحمة  .4
 .المتخصصين والمنتجين والمست لكين

 2004دمحم أحمد عمر محمود " دراسة "  - 3
 تطوٌر مالبس الرجال الخارجٌة ومكمالتها بأوروبا فى المرن العشرٌن )دراسة تارٌخٌة (" بعنوان"

 -:تهدف هذه الدراسة إلى  
 لمالبس الرجال الخارجية بأوربا خالل  القرن العدرين  التاريخيالتطور  .1
 0( قبعا   –أربطة العنق )مكمال  مالبس الرجال  .2
سياسمية اقتصمادية , اجتماعيمة )أ ر  على اتجاها  المو ة لمالبس الرجمال الخارجيمة  التيالعوامل  .3

 0( ,  دينية, تكنولوجية , تدكيلية ,  نية 
 أعمال  أد ر مصصمى أزياء الرجال العالميين  .4
دمممة  لعدممرين لخا التنبممؤ باتجاهمما  المو ممة المسممتقبلية مممن خممالل دراسممة  تطممور المالبممس  ممى القممرن .5

 الصناعي اإلنتاو 
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 -:  ولد توصلت هذه الدراسة إلى
 لمالبس الرجال خالل القرن العدرين وعر   أهم نماذج ا  التاريخيالتطور 

 " لبٌحًدراسة "تامر فاروق خلٌفة ، أسامه عز الدٌن على  ، أسامه محروس  - 10
القمصممان الصممي ية ممم   بمما  علممى خممواص أقدممة  النسممجي البنممائيبعنمموان "تممأ ير اخممتالف بعمم  التركيممت  

 اللحما  " ت طيةمعامل 
 -:  تهدف هذه الدراسة إلى

ودراسمة تمأ ير همذه العناصمر علمى بعم   الخمواص  النسجي البنائيدراسة تأ ير  بع  عناصر التركيت  
السمداء  المسمتخدم و بما  معاممل  ت طيمة  ت طيمةظل   با  معامل    يالخاصة  بأقمدة القمصان الصي ية 

 القما  المنتج بالبح   ت طية با  معامل   وبالتاليا  المستخدمة اللحم
  -:ولد توصلت هذه الدراسة إلى 

يممؤ ر علممى معممدال  قمموة دممد السممداء حممين تزيممد قمموة دممد خيمموط السممداء   النسممجياخممتالف التركيممت  .1
تالف السمادة وأن اخم  النسمجيعن ما باسمتخدام  التركيمت   ( 2/2)المبمرد  النسمجيباسمتخدام التركيمت 

 باالرت ماحخامة اللحما  ال تؤ ر بصمورة  معنويمة علمى قموة دمد السمداء حيم  تنماول قموة دمد السمداء 
 واالنخ ا  بين العينا  ذا  اللحما  القطن والكتان عند مقرنت م ببع   

 يؤ ر على معدال  قوة دد اللحما   النسجياختالف التركيت   .2
 بة العينا  المنتجةيؤ ر على معدال  صال النسجياختالف  التركيت   .3
 يؤ ر على معدال   مقارنة العينا  للتجعد  النسجياختالف التركيت   .4
 وخامة اللحما  ال يؤ ران على وزن العينا  النسجياختالف كال  من التركيت  .5
 2011عاصم على دمحم أحمد " دراسة :"  - 11

الجمالٌية قلمشية الممصيان الصيٌفٌة نسب المعاٌٌر البنائٌة والتجهٌزٌة لتمٌيٌم الخيواص أبعنوان :"تحدٌد 
 المخلوطة"

 -:تهدف هذه الدراسة إلى 
إلى إرساء  قاعدة  علمية لتقييم المعامال  البنائية والتج يزية للخمواص الجماليمة ألقمدمة مالبمس القمصمان 

دمركا    مي إلمى  حمد كبيمر كبمديل  للم ماهيم السمائدة   يزيقمي  مو موعيالصي ية المخلوطة علمى أسماس  
  .سيج المصرية الن

 -:توصلت هذه الدراسة إلى  

علممى الترتيممت األول   ممى األ  مملية طبقمما  لنتممائج المعممادال  اإلحصممائية  ) 15(حصممول العينممة رقممم  .1

   النسمجيللسمداء واللحممة والتركيمت   %100والرسوما  البيانية وهذه العينة تتكون من القطمن بنسمبة 

نتماو أقمدمة القمصمان الصمي ية نظمرا لك مرة التعادمقا  وهمو أ  مل التركيبما  النسمجية إل(1/1سادة )
 والمذواألك مر  انمدماجا  النسمجيالنسجية مما يعطى  نست أعلى لخواص  الراحمة حيم  أنم  التركيمت 

  . صل الصيف  ييو ر اإلحساس  بالراحة خصوصا  
ذه الخاصمية كنسبة مقارنة ل م 2209درجة ن اذية ال واء   يعلى أعلى نسبة  (15)حصول العينة رقم  .2

  .لجمي  عينا  البح 
كنسمبة مقارنمة   0,04على أقل نسمبة  مى درجمة توليمد الك ربماء االسمتاتيكية  (15)حصول العينة رقم  .3

  كيلو  ول  0,04ل ذه الخاصية لجمي  عينا  البح   و 
لعينمة المنسموو من ما وهمذه ا %100كنتيجة اختبار الك ربماء االسمتاتيكية وذلمي يرجم  لنوعيمة خاممة القطمن 

  .االستخدام   يمعدال  الراحة   اعليوهذا يعطى 
 دراسة  نجالء فاروق رجب كسبه  - 12
الوظي يمة للقمميص بعنوان )تأثٌر اختالف بعض التراكٌب البنائٌة لأللمشة وتمنٌة الحٌاكية عليً الخيواص            

 الرجالي (
  -وتهدف هذه الدراسة إلً :      

 لمصرو لتحقيق المنا سة االقتصادية  ي األسواد ر   ك اءة جودة المنتج ا  .1
 تحديد أ  ل نوعية أقمدة تصلح لتن يذ القميص الرجالي الصي ي  .2
 تحديد أ  ل تركيت نسجي يحقق األداء الوظي ي ل ر  االستخدام الن ائي  .3
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 تحديد أ  ل خواص لل رز التي تعطي أ  ل خواص حياكة للملبس المنتج  .4
 التي توجد  ي المنتج المصرو  محاول  الت لت علي العيوت .5
 استخدام اإلحصاء التطبيقي إليجاد العالقا  المختل ة لمت يرا  البح   .6
 -ولد توصلت الدراسة إلً : 
 نوح الخامة المستخدمة ل ا تأ ير علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لالقمد  المنتجة  -1
 المنتج الن ائي  التراكيت النسجية لالقمد  ل ا تأ ير علي مظ ر وخواص-2
 نوح ال ر زه المستخدمة تو ر علي الخواص الجمالية للمنتج الن ائي  -3

 -التجارب العملٌة :
 -أوال: مواصفات اقلمشة محل الدراسة :

------------------------- 
ل تم إنتاو األقمدة تح  الدراسة بدركة مصر لل زل والنسميج بالمحلمة الكبمرى علمي ماكينمة نسميج )بيكمانو

GAMA )0 

 -العوامل الثابتة :

قطممن مسممرح ) تممرقيم انجليممزو / قطممن ( م زولممة بأسمملوت 00/2نمموح ونمممرة خمميط السممداء المسممتخدمة -
 0ال زل الحلقي 

 0ك ا ة خيوط السداء  ي وحدة القياس  -

 0للبراسل  4للبحر ,  0عدد الدرأ  المستخدمة :  -

 0 تلة  9001إجمالي عدد خيوط السداء :  -

 0سم  164عر  القما   -

 0خامة خيط اللحمة بوليستر/  سكوز  -
 -العوامل المتغٌرة :

 -تم استخدام  ال  ك ا ا  لخيط اللحمة وهي كالتالي : -ك ا ة خيط اللحمة : - أ

 40  0حد ة / البوصة 

 54  0حد ة / البوصة 

 60  0حد ة / البوصة 
  -تالي :تم استخدام  ال  تراكيت مختل ة وهي كال-التراكيت النسجية  المستخدمة : -ت

  ) 0خاليا النحل ) ال نيكوم 

  0المبرد المعكوس 

  1/1الكريت بإ ا ة وحذف بع  العالما  لعدة تكرارا  من السادة 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(التركيت النسجي األول1دكل )  
 خاليا النحل )ال نيكوم(
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(2دكل )  
 التركيت النسجي ال اني
 )المبرد المعكوس (

        

        

        

        

        

        

        

        

(3دكل )  
 التركيت النسجي ال ال  )الكريت (

 -ً أجرٌت علً اقلمشة المنتجة تحت البحث :االختبارات المعملٌة الت 3
بعممد إنتمماو العينمما  تممم إجممراء مجموعممة مممن االختبممارا  المعمليممة لدراسممة تممأ ير عناصممر التركيممت البنممائي 
المستخدم علي الخمواص الوظي يمة ل قمدمة وتمم إجمراء االختبمارا  المعمليمة علمي األقمدمة  المنتجمة تحم  

دركة مصر لل زل والنسيج بالمحلمة الكبمرى وذلمي  مي الجمو القياسمي البح   ي معامل  ال حص والجودة ب
  -م  وهذه االختبارا  هي : 2ْ ±20ودرجة حرارة  2+ 65نسبة الرطوبة 

 -(: 2اختبار وزن المتر المربع )جم /م-1

إنتماو دمركة  Precisa 205Aم ( ماركمة 0,001تم إجراء هذا االختبمار باسمتخدام ميمزان حسماس لقيماس )

Precise Instruments – Switzerland  وذلي طبقا للمواص ة القياسمية األمريكيمةAstm ,D37766-
85-1990   0(13) 

  -اختبار سمن المماش )بوصة( : -2

 0(14م ) 2003( لسنة 0295تم إجراء اختبار سمي القما  طبقا للمواص ة القياسية المصرية رقم )

 -للحمة )كجم ( :اختبار لوة الشد الماطع للمماش فً اتجاه ا -3
المذو يعممل  Testing Instrument Hans Hear AG – CHتمم إجمراء همذا االختبمار باسمتخدام ج ماز 

 ( 15)1962/  235بطريقة المعدل ال اب  للسرعة  , وذلي طبقا ل للمواص ة القياسية المصرية رقم 

 -اختبار االستطالة الماطعة للمماش فً اتجاه اللحمة )سم (:  -4
االختبممار علمي ن ممس ج ماز قمموة الدمد السممابق , وبمن س الطريقممة طبقما لممن س المواصم ة القياسممية  يجمرو همذا

(15) 
   -اختبار زاوٌة االنفراج فً اتجاه اللحمة ) التجعد(  :-5

 Monsantoإنتمماو دممركة  Wrinkle Recovery Tester تمم إجممراء هممذا االختبممار باسممتخدام ج مماز 

Cheicals England ))  (16 ة القياسية االنجليزية )حست المواص 
 (A.S.T.M , Standardsd, 66- 19590  
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 -اختبار زمن االمتصاص  )الثانٌة(:-6

م 2002( لسمنة 0680تم قياس معدل امتصاص الماء  ي األقمدة حست المواص ة القياسية المصرية رقم )

(19)0 
 -اختبار انسدال اقلمشة )%(:-1

  Supplied-by 685G Manchester England از األقمدة باستخدام ج ةتم تقدير صالب
 0(10) 1965لسنة  661حست المواص ة المصرية العامة للتوحيد القياسي رقم 

 -اختبار صالبة اقلمشة )%(: -2

  Supplied-by 685G Manchester Englandاألقمدة باستخدام ج از  ةتم تقدير صالب
 0(10) 1965لسنة  661رقم  حست المواص ة المصرية العامة للتوحيد القياسي

 

 -النتائج والمنالشة:
 وتم تحلٌل نتائج الدراسة إحصائٌا عن طرٌك:      
 تاختبمار ممن االختبممارا  السمابقة تحمم  تمأ ير التركيممحسمات المتوسمطا  واالنحرا مما  المعياريمة لكممل  -1

 النسجي, وك ا ة خيط اللحمة .

)التركيممت المت يممرا  للمقارنممة بممين   Two - way ANOVA األحممادو  ممي اتجمماهينتحليممل التبمماين  -1

   النسجي, ك ا ة خيط اللحمة (

 )التركيمت النسمجي, ك ا مة خميط اللحممة (المت يمرا   للمقارنا  المتعددة بين مستويا   Tukeyاختبار  -2

 لتحديد اتجاه ال رود بين المتوسطا  ومعنوية هذه ال رود  ي كل من مستويات .
الجممودة لكممل خاصممية مممن الخممواص محممل الدراسممة(  كممما تممم اسممتخدام المم   )معامممل الكليممة  تقيمميم الجممودة -3

Radar Charts . 
 -متوسطات االختبارات لأللمشة المنتجة تحت البحث: (1جدول )
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1 

 هنيكوم

40 110 0,0129 46 5.9 104 10 93,3 26,6 

2 54 129 0,0132 52 5.5 100 1 93,3 26,6 

3 60 133 0,0149 56 5.3 111 6 66,6 33,3 

4 

 مبرد معكوس

40 120 0,0104 40 5.0 100 1 93,3 26,6 

5 54 125 0,0101 49 5.1 101 9 93,3 26,6 

6 60 131 0,0114 51 5.4 112 9 93,3 26,6 

9 

 كريت

40 110 0,0115 30 4.5 102 0 93,3 26,6 

0 54 121 0,0120 41 4.0 109 1 93,3 26,6 

1 60 126 0,0125 46 3.1 112 0 66,6 33,3 
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 أوالً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً وزن المتر المربع  
لتممأ ير نمموح التركيممت  Two – Way ANOVA(: .تحليممل التبمماين األحممادو  ممي  اتجمماهين 2جممدول) 

 النسجي, وك ا ة خيط اللحمة  علي وزن المتر المرب 

 مصدر التباٌن
مجميييييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجيييييييات 

 الحرٌة
متوسيييييييييييييييييط 

 المربعات
لٌميييييييييييييييية 

 "ف"
مسيييييييييييييتوي 

 المعنوٌة
 046. 4.455 16.333 2 32.667 التركٌب النسجً

 005. 26.273 96.333 2 192.667 كثافة خٌط اللحمة 

   3.667 4 14.667 الخطأ

  8 240.000 المجمو 

R2
= 0.92 

ت يمر التماب  وهمو وزن المتمر ( إلي نسبة التباين التي ترج  إلمي انحمدار الم2وتدير قيمة  معامل التحديد )ر
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئوية التمي تسسم م 2المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

يممدل علممي أن التركيممت  0.12( = 2ب مما المت يممرا  المسممتقلة علممي المت يممر التمماب . حيمم  بل مم  قيمممة )ر
ينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة % مممن التبا12النسممجي, وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر 

% ترج  إلي عوامل عدوائية كأن تكون هناي مت يرا  م مة لم تس ممن  مي 0الخطية وأن النسبة المكملة 
 النموذو.

 من:  لكما ٌتضح من نتائج الجدول السابك معنوٌة تأثٌر ك

( وهمي دالمة إحصمائيا عنمد مسمتوو 4,45التركيت النسجي علمي وزن المتمر المربم  حيم  بل م  قيممة ف ) -1
0,05. 

( وهي دالمة إحصمائيا عنمد مسمتوو 26,29ك ا ة خيط اللحمة علي وزن المتر المرب  حي  بل   قيمة ف ) -2
0,05. 

 وجاء  معادلة االنحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي: 

y= 77,66 – 2,16 x1 + 0,944 x2  
 المقاسة(.= وزن المتر المرب  )الخاصية   yحي  أن: 

          X1 التركيت النسجي = 

X2 = ك ا ة خيط اللحمة 

لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة : (3جدول )

 وزن المتر المربع

 الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط المتغٌرات

 التركٌب النسجً

 1 1654 126600   هنٌكوم

 2 5650 125633 معكوس  مبرد

 3 4604 121666 كرٌب 

 كثافة خٌط اللحمة 

 3 1615 112666 حدفة / بوصة 42

 2 3605 124633 حدفة /بوصة 54

 1 3660 130600 حدفة/ بوصة 60
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 لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة   وزن المتر المربع( متوسطات 1شكل )

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  التراكيمت النسمجية بين  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

 التراكٌيب النسيجٌة بيٌن المتعيددة للممارنيات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق(4) جدول

 وزن المتر المربع علي 

 121.66= مكرٌب  125.33= ممبرد معكوس  126.00= م هنٌكوم 
 هنٌكوم

 126.00= م
 0.66 4.33* 

 مبرد معكوس 
 125.33= م

  3.66* 

 كرٌب 
 121.66= م

   

ل  هناي توجد أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكيت النسمجية  مي تأ يرهما  بين دالة  روقا
 علي وزن المتر المرب  كما يلي:

( وهمي 4,33كريت حي  بل   ال رود بين المتوسطا  )التركيت النسجي هنيكوم, والتركيت النسجي  -1
ل عند مستوو   .0,05دالة إحصائيا

التركيممت النسممجي مبممرد معكمموس, والتركيممت النسممجي كريممت حيمم  بل مم  ال ممرود بممين المتوسممطا   -2
ل عند مستوو 3,66)  .0,05( وهي دالة إحصائيا

 Tukey اختبمار باسمتخدام سمطا المتو  موء  مي تأ يرهما و مق التراكيمت النسمجية ترتيت وعلي ذلي يمكن

 مبرد معكوس، كرٌب. هنٌكوم، :كالتالي

 المتعمددة للمقارنما  Tukey اختبمار بتطبيمق للدارسمة قامم  بمين ك ا مة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي
كثافة خٌط  نبٌ  المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (5) جدول

 علً وزن المتر المربع اللحمة 

 
  حدفة /بوصة  42
 112.66= م

 حدفة/ بوصة   54
 124.33= م

   حدفة/بوصة 60
 130.00= م

  حدفة /بوصة  42
 112.66= م

 5.66* 11.33* 

 حدفة/ بوصة   54
 124.33= م

  5.66* 

   حدفة/بوصة 60
 130.00= م
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ل  هنمماي توجممد أنمم  السممابق ولالجممد يلخصمم ا التممي النتممائج مممن نتبممين فييً   ك ا ممة خمميط اللحمممة بممين دالممة  روقمما
 تأثٌرها علً وزن المتر المربع كما ٌلً:

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  54حد ة /بوصة, وك ا ة خميط اللحممة  40ك ا ة خيط اللحمة  -1
 .0,05( وهي دالة إحصائيا عند مستوو 5,66المتوسطا  )

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  60ة /بوصة, وك ا ة خميط اللحممة حد  40ك ا ة خيط اللحمة  -2
 .0,05( وهي دالة إحصائيا عند مستوو 11,33المتوسطا  )

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  60حد ة /بوصة, وك ا ة خميط اللحممة  54ك ا ة خيط اللحمة  -3
 .0,05( وهي دالة إحصائيا عند مستوو 5,66المتوسطا  )

 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و قك ا ة خيط اللحمة   ترتيت مكنوعلي ذلي ي

 حدفة/ بوصة 42حدفة /بوصة،  54حدفة/بوصة، 60: كالتالي
 

 ثانٌاً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً سمن المماش )بوصة(
نو  التركٌب  لتأثٌر Two – Way ANOVA(: .تحلٌل التباٌن اقحادي فً  اتجاهٌن 6جدول )

 النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً سمن المماش )بوصة(

 مصدر التباٌن
مجمييييييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجييييييييات 

 الحرٌة
متوسييييييييييييييييييييييط 

 المربعات
لٌميييييييييييييييية 

 "ف"
مسيييييييتوي 
 المعنوٌة

 1.050E-005 2 5.248E-006 47.230 .002 التركٌب النسجً

 2.722E-006 2 1.361E-006 12.250 .020 كثافة خٌط اللحمة 

   4.444E-007 4 1.111E-007 الخطأ

  1.366E-005 8 المجمو 

R2
= 0.96 

( إلي نسبة التباين التي ترج  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن المتمر 2وتدير قيمة  معامل التحديد )ر
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئوية التمي تسسم م 2المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

يممدل علممي أن التركيممت  0,16( = 2 مما المت يممرا  المسممتقلة علممي المت يممر التمماب . حيمم  بل مم  قيمممة )رب
% مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة 16النسممجي, وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر 

لم تس ممن  مي  % ترج  إلي عوامل عدوائية كأن تكون هناي مت يرا  م مة4الخطية وأن النسبة المكملة 
 النموذو.

 كما ٌتضح من نتائج الجدول السابك ما ٌلً:

( وهمي دالمة 47,23معنوية تأ ير التركيت النسجي علي سمي القما  )بوصة( حي  بل   قيممة ف ) -1

 .0,05إحصائيا عند مستوو
( وهي دالمة 12.25معنوية تأ ير ك ا ة خيط اللحمة علي سمي القما  )بوصة( حي  بل   قيمة ف ) -2

 .0,05عند مستوو  ائياإحص
 وجاءت معادلة االنحدار الخطً المتعدد علً النحو التالً: 

y= 0,008 – 0,001 x1 + 0,000x2  
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لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة : (1جدول )

 سمن المماش )بوصة(

تٌبالتر االنحراف المعٌاري المتوسط المتغٌرات  

 التركٌب النسجً

 3 06001 060131  هنٌكوم
 2 06000 060100 مبرد معكوس  

 1 06005 06012 كرٌب 

 كثافة خٌط اللحمة 

حدفة / بوصة 42  060111 060001 1 
حدفة /بوصة 54  060122 060001 2 
حدفة/ بوصة 60  060121 060001 3 

 
 

 لتركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة( متوسطات سمن المماش )بوصة(  لكل من ا2شكل )
 

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين التراكيمت النسمجية  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي
 التراكٌب النسجٌة بٌن المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق (2) جدول

 اش )بوصة(علً سمن المم

 0.012= مكرٌب   0.0100= ممبرد معكوس  0.0131= م هنٌكوم 

   هنٌكوم
 0.0131= م

 0.002* 0.001* 

 مبرد معكوس 
 0.0100= م

  0.0001 

 كرٌب 
 0.012= م

   

ل  هناي توجد أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكٌب النسجٌة فً تأثٌرهيا  بين دالة  روقا
 من المماش )بوصة(  كما ٌلً:علً س

التركٌييب النسييجً هنٌكييوم، والتركٌييب النسييجً مبييرد معكييوس حٌييث بلغييت الفييروق بييٌن المتوسييطات  -1
 .0605( وهً دالة إحصائٌا عند مستوي 06002)

( 06001التركٌيب النسيجً هنٌكيوم، والتركٌيب النسيجً كرٌيب حٌيث بلغيت الفيروق بيٌن المتوسيطات )-2
  ممي تأ يرهمما و ممق التراكٌييب النسييجٌة ترتيممت وعلممي ذلممي يمكممن. 0.05توي وهييً داليية إحصييائٌاً عنييد مسيي

 مبرد معكوس،. هنٌكوم ، كرٌب :كالتالي Tukey اختبار باستخدام المتوسطا   وء
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 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين ك ا ة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

كثافة خٌط  بٌن  المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (3) لجدو

 علً سمن المماش )بوصة( اللحمة 

 
  حدفة /بوصة  42
 0.0111= م

 حدفة/ بوصة   54
 0.0122= م

   حدفة/بوصة 60
 0.0121= م

  حدفة /بوصة  42
 0.0111= م

 0.0005 0.0010* 

 حدفة/ بوصة   54
 0.0122= م

  0.0005 

   حدفة/بوصة 60
 0.0121= م

   

فً تأثٌرها عليً   ك ا ة خيط اللحمة بين دالة ا روقل  توجد أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين
 سمن المماش )بوصة(  كما ٌلً:

 حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين 60حد ة /بوصة, وك ا ة خيط اللحمة  40ك ا ة خيط اللحمة  -1
 .0,05( دالة إحصائيا عند مستوو 0,0010المتوسطا  )
 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و قك ا ة خيط اللحمة   ترتيت وعلي ذلي يمكن

 0حدفة / بوصة  60حدفة /بوصة،  54حدفة/بوصة، 42: كالتالي
 -:ثالثاً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً لوة شد المماش

التركٌب النسجً، لتأثٌر  Two- Way ANOVA  تحلٌل التباٌن اقحادي  فً اتجاهٌن(: 10جدول )

 لوة شد المماش وكثافة خٌط اللحمة  علً

 مصدر التباٌن
مجميييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجييييييات 
 الحرٌة

متوسيييييييييييييييط 
 المربعات

 لٌمة "ف"
مسييييييييييييييييييييييتوي 

 المعنوٌة

 001, 60,286 70,333 2 140,667 التركٌب النسجً

 001, 60,286 70,333 2 140,667 كثافة خٌط اللحمة 

   1,167 4 4,667 الخطأ

  8 286,000 المجمو 

R2
= 0.98 

( إلي نسبة التباين التي ترج  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن 2وتدير قيمة  معامل التحديد )ر       
 اح النسبة المئويمة التمي ( دل ذلي علي ارت2المتر المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

يمدل علمي أن التركيمت  0,10( = 2تسس م ب ا المت يرا  المستقلة علي المت يمر التماب . حيم  بل م  قيممة )ر
% مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة 10النسممجي, وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر 

ائية كأن تكون هناي مت يرا  م مة لم تس ممن  مي % ترج  إلي عوامل عدو2الخطية وأن النسبة المكملة 
 النموذو

 من:  لٌتضح من نتائج الجدول السابك معنوٌة تأثٌر ك

 .0,05( دالة إحصائيا عند مستوو 60,20التركيت النسجي علي قوة دد القما  حي  بل   قيمة ف ) -1
 .0,05يا عند مستوو ( دالة إحصائ60,20ك ا ة خيط اللحمة علي قوة دد القما  حي  بل   قيمة ف ) -2

 ً المتعدد علً النحو التالً: وجاءت معادلة االنحدار الخط
y= 12,50- 4,83 x1 + 0,806 x2  
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لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة : (11جدول )

 لوة شد المماش

 المتوسط المتغٌرات
االنحييييييراف 

 المعٌاري
 الترتٌب

ركٌب النسجًالت  

 1 5603 51633   هنٌكوم

 2 5656 46600 مبرد معكوس  

 3 4604 41666 كرٌب 

 كثافة خٌط اللحمة 

 3 4616 41633 حدفة / بوصة 42

 2 5650 46666 حدفة /بوصة 54

 1 5600 51600 حدفة/ بوصة 60

 
لحمة( متوسطا  قوة دد القما  لكل من التركيت النسجي, وك ا ة خيط ال3دكل )  

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبٌكالدارسة  لامت بٌن التراكٌب النسجٌة  الفروق اتجاه ولتحدٌد

 :التالً النحو علً وذلن

 بٌن المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن لفروقا (12) جدول

 التراكٌب النسجٌة علً لوة شد المماش

 41.66= مكرٌب   46.00= ممعكوس  مبرد  51.33= م هنٌكوم 

   هنٌكوم
 51.33= م

 5.33* 3.66* 

 مبرد معكوس 
 46.00= م

  4.33* 

 كرٌب 
 41.66= م

   

التراكٌيب النسيجٌة فيً تأثٌرهيا  بمين دالمة  روقما    توجمد أنم  السمابق الجمدول يلخصم ا التمي النتائج من نتبين
 كما ٌلً:قوة دد القما  علً 

م, والتركيممت النسممجي مبممرد معكمموس حيمم  بل مم  ال ممرود بممين المتوسممطا  التركيممت النسممجي هنيكممو -1
 .0,05( وهي دالة إحصائيلا عند مستوو 5,33)
( وهمي 1,66التركيت النسجي هنيكوم, والتركيت النسجي كريت حي  بل   ال رود بين المتوسطا  ) -2

ل عند مستوو   .0,05دالة إحصائيا
سممجي كريممت حيمم  بل مم  ال ممرود بممين المتوسممطا  التركيممت النسممجي مبممرد معكمموس , والتركيممت الن -3

 .0,05( وهي دالة إحصائيلا عند مستوو 4,33)
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 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و مق التراكٌب النسيجٌة ترتيتوعلي ذلي يمكن 

 مبرد معكوس، كرٌب. هنٌكوم، :كالتالي

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق سمةلدارا قامم  بين ك ا ة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي
كثافة خٌط  بٌن  المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (13) جدول

 علً لوة شد المماش اللحمة 

 
  حدفة /بوصة  42
 41.33= م

 حدفة/ بوصة   54
 46.66= م

   حدفة/بوصة 60
 51.00= م

  حدفة /بوصة  42
 41.33= م

 5.33* 3.66* 

 حدفة/ بوصة   54
 46.66= م

  4.33* 

   حدفة/بوصة 60
 51.00= م

   

ل  توجد أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين فً تأثٌرها عليً   ك ا ة خيط اللحمة بين دالة  روقا
 كما ٌلً:قوة دد القما  

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  54ك ا ة خميط اللحممة حد ة /بوصة, و 40ك ا ة خيط اللحمة  -1
ل عند مستوو 5,33المتوسطا  )  .0,05( وهي دالة إحصائيا

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  60حد ة /بوصة, وك ا ة خميط اللحممة  40ك ا ة خيط اللحمة  -2
ل عند مستوو 1,66المتوسطا  )  .0,05( وهي دالة إحصائيا

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  60حد ة /بوصة, وك ا ة خميط اللحممة  54ك ا ة خيط اللحمة  -3
ل عند مستوو 4,33المتوسطا  )  .0,05( وهي دالة إحصائيا

 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و قك ا ة خيط اللحمة   وعلي ذلي يمكن ترتيت

 ةحدفة/ بوص 42حدفة /بوصة،  54حدفة/بوصة، 60: كالتالي
 -الة المماش:تطرابعاً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً اس

لتأثٌر التركٌب النسجً،  Two Way ANOVA(: تحلٌل التباٌن اقحادي   فً اتجاهٌن  14جدول )

 وكثافة خٌط اللحمة  علً استطالة المماش

 مصدر التباٌن
مجميييييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجيييييييات 

 الحرٌة
متوسيييييييييييييييييط 

 المربعات
لٌميييييييييييييييية 

 "ف"
مسيييييييييييييتوي 

 ٌةالمعنو

 002, 44,100 1,470 2 2,940 التركٌب النسجً

 043, 7,600 253, 2 507, كثافة خٌط اللحمة 

   033, 4 133, الخطأ

  8 3,580 المجمو 

R2
= 0.96 

( إلمي نسمبة التبماين التمي ترجم  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن 2وتدير قيممة  معاممل التحديمد )ر     
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئويمة التمي 2را  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )رالمتر المرب  علي المت ي

يمدل علمي أن التركيمت  0,16( = 2تسس م ب ا المت يرا  المستقلة علي المت يمر التماب . حيم  بل م  قيممة )ر
قممة % مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العال16النسممجي, وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر 

% ترج  إلي عوامل عدوائية كأن تكون هناي مت يرا  م مة لم تس ممن  مي 4الخطية وأن النسبة المكملة 
 النموذو 
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 من:  لكما ٌتضح من نتائج الجدول السابك معنوٌة تأثٌر ك

عند مسمتوو  ( وهي معنوية التأ ير44,10التركيت النسجي علي استطالة القما  حي  بل   قيمة ف ) -1
0,05. 

عنمد مسمتوو  ( وهي معنوية التمأ ير9,60خيط اللحمة علي استطالة القما  حي  بل   قيمة ف ) ك ا ة -2
0,05. 

 -الخطً المتعدد علً النحو التالً: وجاءت معادلة االنحدار

y= 8,40 – 0,55 x1 – 0,039 x2 
ة  علً لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحم المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة : (15جدول )

 استطالة المماش

 الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط المتغٌرات

 التركٌب النسجً

 2 0,20 5,50   هنٌكوم

 1 0,26 5,70 مبرد معكوس 

 3 0,45 4,40 كرٌب 

 كثافة خٌط اللحمة 

 2 0,72 5,33 حدفة / بوصة 42

 1 0,55 5,40 حدفة /بوصة 54

 3 0,83 4,86 حدفة/ بوصة 60

 
 ( متوسطات استطالة المماش لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  عل4ً) شكل

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين التراكيمت النسمجية  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

                التراكٌب النسجٌة بٌن متعددةال للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق(16) جدول

 علً استطالة المماش

 4.40= مكرٌب   5.10= ممبرد معكوس   5.50= م هنٌكوم 

   هنٌكوم
 5.50= م

 0.20 1.10 

 مبرد معكوس  
 5.10= م

  1.30 

 كرٌب 
 4.40= م
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ل   توجمدال أنم  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكٌيب النسيجٌة فيً تأثٌرهيا  ينبم دالمة  روقما
 استطالة القما . علً 

 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و مق التراكٌب النسيجٌة ترتيت وعلي ذلي يمكن

 مبرد معكوس، هنٌكوم، كرٌب. :كالتالي

 المتعيددة رنياتللمما Tukey اختبيار بتطبيمقالدارسمة  قامم  بين ك ا ة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 التالي النحو علي وذلي

كثافة خٌط  بٌن  المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (11) جدول

 علً استطالة المماش اللحمة 

 
  حدفة /بوصة  42
 5.33= م

 حدفة/ بوصة   54
 5.40= م

   حدفة/بوصة 60
 4.26= م

  حدفة /بوصة  42
 5.33= م

 0.25 0.44 

 حدفة/ بوصة   54
 5.40= م

  0.12 

   حدفة/بوصة 60
 4.26= م

   

فيً   ك ا مة خميط اللحممة بمين دالمة  روقما هنماي توجمدال  أنم  السمابق الجمدول يلخصم ا التي النتائج من نتبين
 استطالة القما . تأثٌرها علً 

 Tukey اختبمار سمتخدامبا المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و قك ا ة خيط اللحمة   ترتيت وعلي ذلي يمكن

 حدفة/بوصة.60حدفة /بوصة، 42حدفة/ بوصة،  54: كالتالي
 -خامساً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً زاوٌة االنفراج  :

لتأثٌر التركٌب النسجً،  Two Way ANOVA(: تحلٌل التباٌن اقحادي   فً اتجاهٌن 12جدول )

 وكثافة خٌط اللحمة  علً زاوٌة االنفراج

 التباٌنمصدر 
مجميييييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجيييييييات 

 الحرٌة
متوسيييييييييييييييييط 

 المربعات
لٌميييييييييييييييية 

 "ف"
مسيييييييييييييتوي 

 المعنوٌة
 840, 182., 444., 2 889, التركٌب النسجً

 004, 29,227 71,444 2 142,889 كثافة خٌط اللحمة 

   2,444 4 9,778 الخطأ

  8 153,556 المجمو 

R2
= 0.93 

نسمبة التبماين التمي ترجم  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن ( إلمي 2وتدير قيممة  معاممل التحديمد )ر     
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئويمة التمي 2المتر المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

يمدل علمي أن التركيمت  0,13( = 2تسس م ب ا المت يرا  المستقلة علي المت يمر التماب . حيم  بل م  قيممة )ر
% مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة 13وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر  النسممجي,

% ترج  إلي عوامل عدوائية كأن تكون هناي مت يرا  م مة لم تس ممن  مي 9الخطية وأن النسبة المكملة 
 النموذو

 ٌتضح من نتائج الجدول السابك أن:               
عنمد مسمتوو  (0,102حي  بل   قيممة ف ) زاوية االن راو لنسجي علي عدم معنوية تأ ير التركيت ا -1

0,05. 
عنمد مسمتوو  (.21.22حيم  بل م  قيممة ف ) زاويمة االن مراو معنوية تأ ير ك ا ة خميط اللحممة علمي  -2

0,05 0 
 وجاءت معادلة االنحدار الخطً المتعدد علً النحو التالً: 

y= 64,38 – 0,33 x1 + 0,806 x2 
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لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  لمتوسطات واالنحرافات المعٌارٌةا : (13جدول )

 زاوٌة االنفراج

 المتوسط المتغٌرات
االنحييييييييييييييييييييراف 

 المعٌاري
 الترتٌب

 التركٌب النسجً

 1 3,51 107,66   هنٌكوم

 3 6,24 107,00 مبرد معكوس 

 2 5,00 107,00 كرٌب 

 كثافة خٌط اللحمة 

 3 2,00 102,00 ةحدفة / بوص 42

 2 1,00 108,00 حدفة /بوصة 54

 1 0,57 111,66 حدفة/ بوصة 60

 
( متوسطات زاوٌة االنفراج  لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة5شكل )  

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين التراكيمت النسمجية  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

 المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق( 20جدول )

زاوٌة االنفراجعلي   بٌن التراكٌب النسجٌة  

 101.00= مكرٌب  101.00= ممبرد معكوس   101.66= م هنٌكوم 

   هنٌكوم
 101.66= م

 0.66 0.66 

 مبرد معكوس   
 101.00= م

  0.00 

 كرٌب 
 101.00= م

   

ل  توجمدال  أنم  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكٌيب النسيجٌة فيً تأثٌرهيا  بمين دالمة  روقما
 علً زاوٌة االنفراج   

 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و مق التراكٌب النسيجٌة ترتيت وعلي ذلي يمكن

 كرٌب،  مبرد معكوس.  هنٌكوم، :كالتالي
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 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين ك ا ة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

كثافة خٌط  بٌن  المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (21) جدول

 علً زاوٌة االنفراج اللحمة 

 
  حدفة /بوصة  42
 102.00= م

 حدفة/ بوصة   54
 102.00= م

  حدفة/بوصة 60
 111.066= م

  حدفة /بوصة  42
 102.00= م

 6.00* 3.66* 

 حدفة/ بوصة   54
 102.00= م

  3.66* 

  حدفة/بوصة 60
 111.66= م

   

ل   توجمد أنم  السمابق الجمدول يلخص ا التي النتائج من نتبين ثٌرهيا فيً تأ  ك ا مة خميط اللحممة بمين دالمة  روقما
 علً زاوٌة االنفراج   كما ٌلً:

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  54حد ة /بوصمة, وك ا مة خميط اللحممة  40ك ا ة خيط اللحمة  -1
ل عند مستوو 6,00المتوسطا  )  .0,05( وهي دالة إحصائيا

حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  60حد ة /بوصمة, وك ا مة خميط اللحممة  40ك ا ة خيط اللحمة  -2
ل عند مستوو 1,66لمتوسطا  )ا  .0,05( وهي دالة إحصائيا
حد مة/ بوصمة حيم  بل م  ال مرود بمين  60حد ة /بوصمة, وك ا مة خميط اللحممة  54ك ا ة خيط اللحمة  -3

ل عند مستوو 3,66المتوسطا  )  .0,05( وهي دالة إحصائيا
 Tukey اختبمار خدامباسمت المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و قك ا ة خيط اللحمة   ترتيت وعلي ذلي يمكن

 حدفة/ بوصة  42حدفة /بوصة،  54حدفة/بوصة، 60: كالتالي
  -: سادساً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً زمن االمتصاص 

لتأثٌر التركٌب النسجً،  Two-Way ANOVA(: تحلٌل التباٌن اقحادي   فً اتجاهٌن  22جدول )
 وكثافة خٌط اللحمة  علً زمن االمتصاص

 باٌنمصدر الت
مجميييييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجيييييييات 

 الحرٌة
متوسيييييييييييييييط 

 المربعات
 لٌمة "ف"

مسييييييييييتوي 
 المعنوٌة

 751, 308, 444, 2 889, التركٌب النسجً

 232, 2,154 3,111 2 6,222 كثافة خٌط اللحمة 

   1,444 4 5,778 الخطأ

    8 12,889 المجمو 

R2
= 0.55 

بماين التمي ترجم  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن ( إلمي نسمبة الت2وتدير قيممة  معاممل التحديمد )ر     
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئويمة التمي 2المتر المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

يمدل علمي أن التركيمت  0,55( = 2تسس م ب ا المت يرا  المستقلة علي المت يمر التماب . حيم  بل م  قيممة )ر
% مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة 55خمميط اللحمممة, ت سممر النسممجي, وك ا ممة 

% ترج  إلي عوامل عدوائية كأن تكون هناي مت يرا  م مة لم تس من  ي 45الخطية وأن النسبة المكملة
 النموذو

 كما ٌتضح من نتائج الجدول السابك: 

( وهمي طيمر 0.300حي  بل   قيمة ف ) صزمن االمتصاعدم معنوية تأ ير التركيت النسجي علي  -1
ل.  دال إحصائيا

( وهمي دال 2.154حي  بل   قيمة ف ) زمن االمتصاصعدم معنوية تأ ير ك ا ة خيط اللحمة علي  -2
ل.  إحصائيا

 وجاءت معادلة االنحدار الخطً المتعدد علً النحو التالً: 
y= 17,11 + 0,00 x1 – 0,167 x2  



 

` 

 - 323 -  

 املجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   
(الثانى)العدد   

لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  افات المعٌارٌةالمتوسطات واالنحر : (23جدول )

 زمن االمتصاص

 الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط المتغٌرات

 التركٌب النسجً

 3 2,08 8,33   هنٌكوم

 2 1,15 7,66 مبرد معكوس  

 1 0,57 8,33 كرٌب 

كثافة خٌط 
 اللحمة 

 1 1,00 9,00 حدفة / بوصة 42

 2 1,15 8,33 /بوصة حدفة 54
 3 1,00 7,00 حدفة/ بوصة 60

 
زمن االمتصاص لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة ( متوسطات6شكل )  

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين التراكيمت النسمجية  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

 التراكٌب النسجٌة بٌن المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات نبٌ الفروق(24جدول )

 علً زمن االمتصاص

 2.33= مكرٌب   1.66= ممبرد معكوس    2.33= م  هنٌكوم 

    هنٌكوم
 2.33= م

 0.66 0.00 

 مبرد معكوس   
 1.66= م

  0.66 

 كرٌب 
 2.33= م

   

ل  توجمدال  أنم  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكٌيب النسيجٌة فيً تأثٌرهيا  بمين دالمة  روقما
 المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و مق التراكٌيب النسيجٌة ترتيمتزمن االمتصاص, وعلمي ذلمي يمكمن علً 

 كرٌب، ، هنٌكوم. مبرد معكوس :كالتالي Tukey اختبار باستخدام
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 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة امم ق بين ك ا ة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

كثافة خٌط  بٌن  المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (25) جدول

 علً زمن االمتصاص اللحمة 

  حدفة /بوصة  42 
 3.00= م

 حدفة/ بوصة   54
 2.33= م

   حدفة/بوصة 60
 1.00= م

  حدفة /بوصة  42
 3.00= م

 0.66 
2.00 

 حدفة/ بوصة   54
 2.33= م

 
 1.33 

   حدفة/بوصة 60
 1.00=م

   

ل  توجدال  أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين فيً تأثٌرهيا   ك ا مة خميط اللحممة بمين دالمة  روقما
 .زمن االمتصاصعلً 

 Tukey اختبمار باسمتخدام المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و قك ا ة خيط اللحمة   ترتيت وعلي ذلي يمكن

 حدفة/بوصة.60حدفة /بوصة، 54حدفة/ بوصة،  42: كالتالي
 -سابعاً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً انسدال اقلمشة:

لتأثٌر التركٌب النسجً،  TWOWay ANOVA(: تحلٌل التباٌن اقحادي   فً اتجاهٌن  26جدول )

 علً انسدال اقلمشة  وكثافة خٌط اللحمة

 مصدر التباٌن
مجميييييييييييييييييييييو  

 المربعات
درجيييييييات 

 الحرٌة
متوسيييييييييييييييييط 

 المربعات
لٌميييييييييييييييية 

 "ف"
مسيييييييييييييتوي 

 المعنوٌة
 444, 1,000 4,988 2 9,976 التركٌب النسجً

 111, 4,000 19,951 2 39,902 كثافة خٌط اللحمة 

   4,988 4 19,951 الخطأ

  8 69,829 المجمو 

R2
= 0.71 

( إلمي نسمبة التبماين التمي ترجم  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن 2معاممل التحديمد )ر  وتدير قيممة     
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئويمة التمي 2المتر المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

دل علمي أن التركيمت يم 0,91( = 2تسس م ب ا المت يرا  المستقلة علي المت يمر التماب . حيم  بل م  قيممة )ر
% مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة 91النسممجي, وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر

% ترج  إلي عوامل عدوائية كمأن تكمون هنماي مت يمرا  م ممة لمم تس ممن 21الخطية وأن النسبة المكملة 
  ي النموذو

 ٌتضح من نتائج الجدول السابك: 

 ل( وهمي طيمر دا1,00علي انسدال األقمدة حي  بل م  قيممة ف )التركيت النسجي عدم معنوية تأ ير   -1
ل.  إحصائيا

( وهمي طيمر دال 4,00عدم معنوية تأ ير ك ا ة خيط اللحمة علي انسدال األقمدة حي  بل م  قيممة ف ) -2
ل  .  إحصائيا

 وجاءت معادلة االنحدار الخطً المتعدد علً النحو التالً: 
y= 91,91+ 0,00 x1 – 0,372 x2  



 

` 

 - 325 -  

 املجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   
(الثانى)العدد   

لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة : (21جدول )

 انسدال اقلمشة

 الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط المتغٌرات

 التركٌب النسجً

 3 3,86 71,06   هنٌكوم

 1 0,00 73,30 مبرد معكوس 

 2 3,86 71,06 كرٌب 

كثافيييييييية خييييييييٌط 
 لحمة ال

 1 0,00 73,3 حدفة / بوصة 42

 2 0,00 73,3 حدفة /بوصة 54
 3 3,86 68,83 حدفة/ بوصة 60

 
 ( متوسطا  انسدال األقمدة لكل من التركيت النسجي, وك ا ة خيط اللحمة9دكل )

 ددةالمتعي للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين التراكيمت النسمجية  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

 التراكٌب بٌن المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق( 22جدول )

 انسدال اقلمشةالنسجٌة علً 

 11.06= مكرٌب   13.30= ممبرد معكوس    11.06= م  هنٌكوم 

    هنٌكوم
 11.06= م

 2.23 0.00 

 مبرد معكوس   
 13.30= م

  0.2.23 

 كرٌب 
 11.06= م

   

ل  توجمدال  أنم  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكٌيب النسيجٌة فيً تأثٌرهيا  بمين دالمة  روقما
 المتوسممطا   مموء  مي تأ يرهمما و مق التراكٌيب النسييجٌة ترتيممت عليً انسييدال اقلمشية، وعلييً ذلين ٌمكيين

 نٌكومه مبرد معكوس، كرٌب، :كالتالي Tukey اختبار باستخدام
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 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين ك ا ة خميط اللحممة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

كثافة خٌط  بٌن  المتعددة للممارنات Tukey ختبارإ باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (23) جدول

 علً انسدال اقلمشة اللحمة 

 /بوصة  حدفة 42 
 13.3= م

 حدفة/ بوصة   54
 13.30= م

   حدفة/بوصة 60
 62.23= م

  حدفة /بوصة  42
 13.3= م

 0.00 
4.46 

 حدفة/ بوصة   54
 11.30= م

 
 4.46 

   حدفة/بوصة 60
 62.23= م

   

ثٌرهيا فيً تأ  ك ا مة خميط اللحممة بين دالة ا روقل   توجدال  أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين
 المتوسمطا   موء  مي تأ يرهما و مقك ا مة خميط اللحممة   ترتيمت علً انسدال اقلمشة ، وعلً ذلين ٌمكين

       حدفة/بوصة60حدفة /بوصة،  54حدفة/ بوصة،  42: كالتالي Tukey اختبار باستخدام
 -: ثامناً: تأثٌر عوامل متغٌرات الدراسة علً صالبة المماش

لتأثٌر التركٌب النسجً،  TWOWay ANOVAحادي   فً اتجاهٌن  (: تحلٌل التباٌن اق30جدول )

 وكثافة خٌط اللحمة  علً صالبة المماش

 مصدر التباٌن
مجمييييييييييييو  

 المربعات
درجيييييييات 

 الحرٌة
متوسيييييييييط 
 المربعات

لٌمييييييييية 
 "ف"

مسيييييييييييييتوي 
 المعنوٌة

 444. 1.000 4.988 2 9.976 التركٌب النسجً

 111. 4.000 19.951 2 39.902 كثافة خٌط اللحمة 

   4.988 4 19.951 الخطأ

  8 69.829 المجمو 

R2
= 0.63 

( إلمي نسمبة التبماين التمي ترجم  إلمي انحمدار المت يمر التماب  وهمو وزن 2وتدير قيممة  معاممل التحديمد )ر     
( دل ذلي علي ارت اح النسبة المئويمة التمي 2المتر المرب  علي المت يرا  المستقلة وكل ما ارت ع  قيمة )ر

يمدل علمي أن التركيمت  0,63( = 2ب ا المت يرا  المستقلة علي المت يمر التماب . حيم  بل م  قيممة )ر تسس م
% مممن التباينمما  الكليممة  ممي وزن المتممر المربمم  ت سممرها العالقممة 63النسممجي, وك ا ممة خمميط اللحمممة, ت سممر 

 ممة لمم تس ممن % ترج  إلي عوامل عدوائية كمأن تكمون هنماي مت يمرا  م39الخطية وأن النسبة المكملة 
  ي النموذو

 كما ٌتضح من نتائج الجدول السابك : 

( وهي طير دالمة 1,00صالبة القما  حي  بل   قيمة ف )عدم معنوية التأ ير التركيت النسجي علي  -1
ل.  إحصائيا

( وهي طيمر دالمة 4,00عدم معنوية تأ ير ك ا ة خيط اللحمة علي صالبة القما  حي  بل   قيمة ف ) -2
ل.  إحصائيا

ءت معادلة االنحدار الخطً المتعدد علً النحو التالً: وجا  

y= 7,98+ 0,00 x1 – 0,3711 x2  
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لكل من التركٌب النسجً، وكثافة خٌط اللحمة  علً  المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة : (31جدول )

 صالبة المماش

 الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط المتغٌرات

 التركٌب النسجً

 1 3,86 28,83   هنٌكوم

 3 0,00 26,60 مبرد معكوس 

 2 3,86 28,83 كرٌب 

كثافيييييييية خييييييييٌط 
 اللحمة 

 3 0,00 26,60 حدفة / بوصة 42

 2 0,00 26,6 حدفة /بوصة 54
 1 3,86 31,06 حدفة/ بوصة 60

 
 ( متوسطا  صالبة القما  لكل من التركيت النسجي, وك ا ة خيط اللحمة0دكل )

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة قامم  بين التراكيمت النسمجية  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

التراكٌب  بٌن المتعددة للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق( 32جدول )

 صالبة المماشعلي  النسجٌة

 22.23=مكرٌب   26.60=ممبرد معكوس   22.23=مهنٌكوم  

 0.00 2.23  22.23=م   هنٌكوم

 2.23   26.60=م  مبرد معكوس 

    22.23=م   كرٌب 

ل   توجدال  أن  السابق الجدول يلخص ا التي النتائج من نتبين التراكٌيب النسيجٌة فيً تأثٌرهيا  بمين دالمة  روقما
 لمتوسممطا ا  مموء  ممي تأ يرهمما و ممق التراكٌييب النسييجٌة ترتيممت علييً صييالبة المميياش، وعلييً ذليين ٌمكيين

 هنٌكوم،  كرٌب، مبرد معكوس :كالتالي Tukey اختبار باستخدام

 المتعيددة للممارنيات Tukey اختبيار بتطبيمق الدارسمة  قامم  بين ك ا ة خيط اللحمة  ال رود اتجاه ولتحديد

 :التالي النحو علي وذلي

كثافة خٌط  بٌن  دةالمتعد للممارنات Tukey اختبار باستخدام المتوسطات بٌن الفروق:  (33) جدول

 علً صالبة المماش اللحمة 

 
 حدفة /بوصة  42
 26.60=م

 حدفة/ بوصة   54
 26.60=م

  حدفة/بوصة 60
 31.06=م

 4.46 0.00  26.60=م  حدفة /بوصة  42

 4.46   26.60=محدفة/ بوصة   54

    31.06=م   حدفة/بوصة 60
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ل  هنماي وجمد تال أنم  السمابق الجمدول يلخصم ا التي النتائج من نتبين فيً   ك ا مة خميط اللحممة بمين دالمة  روقما
  مموء  ممي تأ يرهمما و ممقك ا ممة خمميط اللحمممة   ترتيممت تأثٌرهييا علييً صييالبة المميياش، وعلييً ذليين ٌمكيين

 0حدفة/ بوصة  42حدفة /بوصة،  54حدفة/بوصة، 60: كالتالي Tukey اختبار باستخدام المتوسطا 

 -منتجة تحت البحث :تاسعاً : تمٌٌم الجودة الكلٌة لأللمشة ال
تم عمل تقييم كلي لجودة األقمدة المنتجة تح  البح  لمالءمت ا ألدائ ا الوظي يمة إلختيمار أ  مل ) تركيمت 

متعممدد المحمماور   Radar Chartنسمجي , ك ا ممة خميط اللحمممة / بوصممة ( وذلمي باسممتخدام أدمكال الممرادار 

 -ح  من خالل استخدام الخواص التالية :ليعبر عن تقييم الجودة الكلية ل قمدة المنتجة تح  الب

 2وزن المتر المرب  جم /م 
 )0سمي القما  )بوصة 
 )0قوة دد القما   ي إتجاه اللحمة )كجم 
 )0إستطالة القما   ي إتحاه اللحمة )سم 
  0زاوية اإلن راو  ي إتجاه اللحمة 
 ) 0زمن االمتصاص )ال انية 
 )%(  0انسدال القما 
 )%(  0صالبة القما 
 

لتقييم وذلي بتحويل نتائج قياسا  هذه الخمواص المي قميم مقارنم  نسمبية )بمدون وحمدا  ( تتمراوح بمين ل ذا ا
( حيمم  أن القيمممة األكبممر تكممون األ  مل )إذا كانمم  الخاصممية موجبممة ( وإن القيمممة األصمم ر  100-)صم ر 

 تكون األ  ل )إذا كان  الخاصية سالبة ( وذلي م  جمي  الخواص المختل ة 

 
-البحث :المنتجة تحت  ةوالمٌكانٌكٌة لأللمشمعامل الجودة الكلٌة لالختبارات الطبٌعٌة  (34جدول )  
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ج
 ال
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%
 

1 

 هنٌكوم

42 88.72 81.89 82.14 96.61 92.86 60.00 100 100 702.22 87.78 

2 54 95.49 78.79 92.86 93.22 96.43 66.67 100 100 723.45 90.43 

3 60 100.00 70.75 100.00 89.83 99.11 100.00 90.86 79.88 730.43 91.30 

4 

مبيييييييييرد 
 معكوس

42 90.23 100.00 71.43 98.31 89.29 66.67 100 100 715.91 89.49 

5 54 93.98 95.41 83.93 100.00 97.32 85.71 100 100 756.36 94.55 

6 60 98.50 91.23 91.07 91.53 100.00 85.71 100 100 758.04 94.75 

1 

 كرٌب

42 88.72 90.43 67.86 76.27 91.07 75.00 100 100 689.36 86.17 

2 54 90.98 86.67 73.21 81.36 95.54 66.67 100 100 694.42 86.80 

3 60 94.74 83.20 82.14 66.10 100.00 75.00 90.86 79.88 671.92 83.99 
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 حد ة/  بوصة  ومعامل 60(  بتركيت نسجي )كريت(, ك ا ة خامة اللحمة 1( أقل العينا  رقم )1دكل )

03,11الجودة:    
 

 
 

حد ة/  54( بتركيت نسجي )مبرد معكوس(, ك ا ة خامة اللحمة  5( أ  ل العينا  رقم )10دكل )
(14,55بوصة  ) معامل جودة:   

 
  -( نستخلص ماٌلً : 3610( واالشكال الرادارٌة رلم )34من الجدول )

نسمجى )مبمرد معكموس( وك ا مة أ  ل العينا  من حي  الخصمائص المختبمرة القمما  المنمتج بتركيمت  -1
 0 14,95حد ة / البوصة  وذلي بمعامل جودة  60خيط لحمة 

اقل العينا  من حي  الخصائص المختبرة القما  المنتج  بتركيت نسجي ) كريت ( وك ا مة خميط لحممة -2
 0 03,11حد ة / بوصة وذلي بمعامل جودة رقم  60
 

 -التوصٌات :

الصمناعي واألكماديمي بمراعماة المدور ال مام لكمل مت يمر ممن   رورة اهتمام المتخصصمين  مي المجمال -1
مت يممرا  التركيممت البنممائي وتممأ يره علممي خممواص األداء المموظي ي ألقمدممة القممميص الرجممالي حيمم  تعممد 
 0الدراسة الحالية من األم لة الوا حة لذلي  ي هذا المجال حتى يمكن تطوير المنتج المحلي ل قمدة 

صان  المالبس الجاهزة بنتمائج الدراسما  التطبيقيمة للجامعما  والمراكمز إنداء مراكز متخصصة تمد م -2
 0البح ية ب دف االرتقاء بصناعة المالبس الجاهزة 

Series1; 
وزن المتر 

;  المربع
94.74 

Series1; 
;  سمك القماش

83.20 Series1;  قوة

شد القماش 
في اتجاه 

;  اللحمة 
82.14 

Series1; 
استطالة 

القماش في 
; اتجاه اللحمة 

66.10 

Series1; 
زاوية االنفراج 

في اتجاه 
;  اللحمة 

100.00 

Series1; 
زمن 

;  االمتصاص 
75.00 

Series1; 
انسدال 
;  األقمشة 
90.86 

Series1; 
صالبة 
;  األقمشة
79.88 

Series1;  وزن

;  المتر المربع
93.98 

Series1; 
;  سمك القماش

95.41 

Series1;  قوة

شد القماش في 
; اتجاه اللحمة 

83.93 

Series1; 
استطالة 

القماش في 
; اتجاه اللحمة 
100.00 

Series1; 
زاوية االنفراج 

في اتجاه 
;  اللحمة 
97.32 

Series1;  زمن

;  االمتصاص 
85.71 

Series1; 
انسدال األقمشة 

 ;100  

Series1; 
صالبة 

100; األقمشة  
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 المراجع العربٌة
لمالبمس  الموظي يتأ ير بع  التراكيت  والتصميم على خواص األداء   :" أسمهان إسماعٌل دمحم النجار .1

  –جامعمة المنو يمة  – المنزلميكليمة االقتصماد  – ةر مندمورطيم  –رسمالة دكتموراه  السم رة للسميدا  "
2006 0 

تأ ير اختالف  بع  التراكيمت  البنائيمة ألقمدمة الحدمو وتقنيما   :" غادة عبد الفتاح عبد الرحمن السٌد .2

كليمة االقتصماد  – ةطيمر مندمور – الحياكة الخواص الوظي ية لمالبس األط ال الخارجية"رسالة دكتوراه 

 0 2000جامعة المنو ية  – المنزلي
:"إمكانيممة تحقيممق أنسممت الخممواص الوظي يممة والجماليممة ألقمدممة  أمٌييرة علييى عبييد الرشييٌد علييى سييالمة .3

جامعمة المنو يمة  – المنزلمي االقتصادكلية  – ةطير مندور – دكتوراهرسالة  ومالبس األط ال الخارجية"

2010 0 
بمصممن   الرجمماليطمموير خممط إنتماو القممميص ت :"عييزة دمحم حلمييً سييالم  –زٌنيب  عبييد الحفييٌظ فرغليى   .4

السمادس  العربميالممؤتمر  –جامعمة المنو يمة  – المنزلميكلية االقتصاد  –المالبس الجاهزة"بح  مندور 

 2001سبتمبر 2-4
 –تدمكيل علمى  المانيكمان"   يتأ ير اختالف بع  التراكيت البنائية للخامة  :" عال ٌوسف دمحم عبد هللا .5

  0 1119جامعة المنو ية  -  المنزليكلية االقتصاد  – ةمندورطير  –رسالة ماجستير 
أ مر اخمتالف بعم  تقنيما  ال مزل والحياكمة الصمناعية علمى الخمواص : أحمد سعد على محمود سالمان .6

 – المنزلميكليمة االقتصماد  – ةطير مندور – دكتوراهرسالة   (الصو ية  الرجاليالوظي ية ألقمدة البدل 
   0 2010جامعة المنو ية 

وعالقت ما  باألنمماط  الرجماليالقميص  أسس تقنيا  بناء نموذو )ياقة ( " حجازيأسماء  عاطف شعبان  .9

جامعمة المنو يمة  – المنزليكلية االقتصاد  – ةطير مندور -رسالة ماجستير   المختل ة لعقد رباط العنق "

2000 0  
كمصمدر  ال رعمونيعصمر ال  ميعناصمر الزخر مة  :" سيحر عليً زغليول  –أشرف عبد الحكٌم حسين  .0

المجلمد  -والعدمرون   الحمادوالمجلد  –دراسا  وبحو   /مجلة علوم و نون  "الرجاليلتصميم القميص 

 0 2001إبريل  –جامعة حلوان  – ال انيالعدد  –والعدرون   الحادو
 ) تطموير مالبمس الرجمال الخارجيمة ومكمالت ما بأوربما  مى القمرن العدمرين دمحم احمد عمير محميود :"  .1

 0 2004جامعة حلوان  –كلية  نون تطبيقية  –طير مندورة  –رسالة ماجستير  دراسة تاريخية"
تمأ ير  اخمتالف  :"أسامه محروس لبٌحً  -أسامة عز الدٌن علً  - وآخرونتامر فاروق خلٌفة  .10

على خمواص أقمدمة القمصمان الصمي ية مم   بما  معاممل ت طيمة  النسجي البنائيبع  عناصر التركيت 

 –جامعة حلوان  –العدد األول  –المجلد التاس  عدر  -دراسا  وبحو   /مجلة علوم و نون    "اللحما
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