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Abstract  Keywords 

البحث للوصول إلى أفضل الطرق إلنتاح أقمشةعلى ماكینات تریكو اللحمة المستطیلة للوصول  استھدف
وباستخدام الجاكارد كأحد األسالیب .الجمالیة المطلوبة إلي أفضل المواصفات التى تحقق الخواص

و اللحمة المستخدمة في أقمشة المالبس الخارجیة وبالدراسة التجریبیة للتغییر في التنفیذیة ألقمشة تریك
الجمالیة لألقمشة المنتجة كمالبس سیدات  یؤثر على كفاءة وخواص األداءالتراكیب البنائیة  توصل أنھ 

ة لمنتج المحلي لألقمشة المنتجة من تریكو اللحمة الجاكارد ومعالج، ومن ثم یمكن تطویر اخارجیة
باستخدام األسالیب  وقد تم إنتاج عینات األقمشة الخاصة بالبحث.العیوب الشائعة والظاھرة في المنتجات

وتم استخدام ) فتلة 2بالطول  1×1فتلة ، ریب  1بالعرض  1×1ریب  –جیرسیھ (التنفیذیة المختلفة 
د تنفیذ العینات تم وبع، 40/2وخامة االكریلك نمرة  ،)12(ماكینة تریكو لحمة جاكارد مستطیلة جوج 

استخدام تراكیب بنائیة الدراسة الى توصلت و  .عمل االستبیانات لعمل مقارنة بین الثالث مودیالت
ا الستبیان جمھور و .مختلفة من تریكو اللحمة الجاكاردادي الي تحقیق الخواص الجمالیة للمنتج ً طبق

فقة للعمالء للمنتج بعد التعدیل عن المنتج المتوفر بالسوق المحلي مما زیادة نسبة الموافإن المستھلكین 
بالعرض  1*1دربي(استخدام التركیب البنائي فإن كذلك و .یؤدي إلي رفع نسبة التسویق إلرضاء العمیل

  .حقق أفضل النتائج في استبیان األساتذة األكادیمیین) فتلھ 1

  التریكو  
  الجاكارد

  اللحمة
  التركیب البنائي

  السنجل جیرسي
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Introduction 
ا خاصة  ا كبیرً إن صناعة أقمشة التریكو قد تطورت فى العالم تطورً

قمشة المنسوجة فى السنوات األخیرة حتى أنھا أصبحت تنافس األ
الحدیث  العصرعلى نطاق واسع، وقد انتشرت أقمشة التریكو في 

ا في شتي المجاالت ا سریعً   )1(.انتشارً
وعلي الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج أقمشة الجاكارد 
المستخدمة كمالبس خارجیة للسیدات من تریكو اللحمة إال أن بعض 

 تظھرالشكل الجمالي للمنتج النھائي لذلك األقمشة المنفذة محلیًا تفتقد 
بھا بعض العیوب التي تؤثر علي الشكل الجمالي للمنتج النھائي 

ا باالستخدام    والذي یظھر واضحً
Statement of the problem 

  :تكمن مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة
ما مدي االستفادة من ماكینة الجاكارد في ابتكار أقمشة سیدات  - 1

  .اجة السوقذات تأثیرات جمالیة تفي بح
ما مدي نجاح معالجة العیوب الناتجة بعد االستخدام عن طریق  - 2

  .التراكیب البنائیة وضبط الماكینات
Objectives 

للحمة اعلى ماكینات تریكو  إنتاح أقمشةطرق لوصول إلى أفضل ا
 تحقق الخواص التىالمستطیلة للوصول إلي أفضل المواصفات 

  .الجمالیة المطلوبة
 Theoretical Framework 

بدراسة العوامل المؤدیة الي ازدھار ھذه الصناعة في دول العالم 
تقبل المستھلك لمنتجات :المختلفة یتضح أنھا عوامل كثیرة من أھمھا

اعھا علي أساس أنھا تتماشي مع الموضة وتعطي التریكو بأنو

الراحة حیث المرونة وحسن المالئمة الستخدام النھائي بجانب 
رخصھا وھذا أدي إلي تفوق مالبس التریكو علي مثیالتھا من 

باإلضافة إلي إنخفاض  المالبس المنتجة من األقمشة المنسوجة،
متر المنتج تكالیف اإلنتاج حیث دلت اإلحصاءات علي أن تكلفة ال

من ماكینات التریكو یقل عن مثیلھ المنتج من أنوال النسیج،كما أدي 
تقدم وتطور إنتاج ماكینات التریكو إلي التوسع في مجال استخدام 
منتجات التریكو لیس فقط في مجال الملبوسات بل دخلت ھذه 

الصناعیة بأنواعھا المتعددة والمفروشات  االستخداماتاألقمشة في 
،ولقد شھدت أواخر السبعینات العدید من أنماط )1(وغیرھا المنزلیة

المالبس التي یتم إنتاجھا بتصمیمات وتكنولوجیا مختلفة ومتعددة 
 )16(.نتیجة إلدخال آلیة إختیار اإلبر

لتلبي مختلف األذواق واألغراض  الجاكاردوتنوعت أقمشة تریكو 
ازدھرت في  واأللوان المختلفة  التي والزخارفوباستخدام النقشات 

  )1(.أقمشة مالبس السیدات الخارجیة

  - :تریكو اللحمة -1- 1
تریكو اللحمة ھو طریقھ لتشابك خیط واحد أو مجموعة من الخیوط 

بوجود فراغات بینیة وبعضھا  تتسممع بعضھا علي شكل غرز 
البعض مما یجعل ھناك فرصة لتحرك الخیوط داخل المنسوج مما 

وتتشابك ھذه الخیوط في )2(.والمرونة الحركة عليیكسبھ قدرة عالیة 
  )6(.متصلھ بشكل متتابع) loops(صورة حلقات أو عراوي 

  -:تریكو اللحمة المستطیل الجاكارد -2- 1
من الضروري إلنتاج تركیبات الجاكارد التحكم وتحریك أكثر من 
عدد أربعة إبر إلنتاج التركیبات المسماه بتركیبات الجاكارد وبذلك 

 .یتكون من خمسة اعمدة الجاكاردتصمیمات أقمشة فإن أقل عرض ل
ھي الوحدة البنائیة األساسیة التي "stitch" الغرزةوبإعتبار أن 

تتكون منھا جمیع تركیبات التریك، لذا فإن غرزة الجاكارد یتم 
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ً للتركیب البنائي ألقمشة  ً أساسیا   .الجاكاردإتخاذھا معیارا
د علي القاعدة األساسیة وبشكل عام فإنھ یتم إنتاج غرزة الجاكار

للغرز األساسیة او المشتقة عن طریق جعل مجموعة من اإلبر في 
وال  جدیدةمما یمنعھا من التغذیة بخیوط " التشغیلعدم "وضع عدم 

المفقودة  العراويیتم إحالل العراوي القدیمھ وبذلك فإنھ في مواضع 
  )9( .تنسحب الخیوط علي ھیئة تشییفات

  -:تركیبات الجاكارد الملونة -3- 1
في ماكینات الجاكارد الملونة یتم تغذیة خیط بلون معین واحد فقط 
لكل وضع من أوضاع التشغیل، حیث یتم في كل وضع أن یقوم 

لعمل عراوي باللون  المخصصھجھاز الجاكارد بإختیار اإلبر 
یتم تغذیة خیط بلون  یلیھ، وفي المغذي الذي الموضعین لھذا المع

مرة أخري بإختیار اإلبر لعمل عراوي  الجاكاردأخر ویقوم جھاز 
أن اإلختیار لمغذین : من اللون األخر، الجاكارد ذو اللونین معناه

، كل إبرة من صف  تكون عروة سواء  اإلبرمتتالین یكون متكامالً
ذي الثان، وبمعني مماثل یكون اإلختیار علي بالمغذي األول أو بالمغ

  )3(.ثالثة مغذیات متتالیة متكامالً للجاكارد ذو الثالثة ألوان

  
ت تریكو اللحمة الجاكارد المستطیلة المستخدمة ماكینا) 1(صورة 

  في البحث
  :ممیزات استخدام أقمشة التریكو في المالبس الخارجیة -1-4

یتوفر التریكو بنوعیات أقمش ة تتب این ف ي قوامھ ا ومطاطیتھ ا  )1
إل ي تزای د  مم ا أدي)5(وتركیبھا من األلیاف والوزن والتصمیم

 )7(.نسبة إستخدام أقمشة التریكو في صناعة المالبس الجاھزة
تتمیز أقمشة المالبس الخارجیة المنتجة عل ي ماكین ات تریك و  )2

الحمة بتوفیر اإلحساس بالراحة وبأناقة المظھ ر والت ي ترج ع 
 )8(.إلي تركیبات التریكو وإلي إعتبارات میكانیكیة وفیزیقیة

و بانسدالیة جی دة وملم س مفض ل ل دي كما تتمیز أقمشة التریك )3
  )4(.معظم المستھلكین

خص  ائص خامةالبحثوالمس  تخدمة إلنت  اج مالب  س الس  یدات  -1-5
  -:الخارجیة 

  .)8(ھي احدي مشتقات المركبات البترولیة :االكریلیك
 -:وتستخدم علي نطاق واسع لما تتمیز بھ من صفات كالتالي

 )12(.تمتاز بدرجة مرونة ومطاطیة عالیة )1
 )9(.حتفظ بمتانتھا بعد تعرضھا مدة طویلة للشمست )2
 )17(.تتمیز بمقاومة جیدة للتأكل واالحتكاك )3

الثبات الجید للضوء والطقس وأشعة الش مس وتتمی ز بمقاوم ة  )4
 )15-11(.العفن

 )14(.تمتاز بمقاومة عالیة للحرارة )5
الملون    ات (تتمی    ز بقابلی    ة الص    باغة ب    ألوان قوی    ة والمع    ة  )6

 )10().الكاتیونیة
 )13(.اوم البكتریا والحشرات والعتة بدرجة كبیرةتق )7
ً ف  ي  )8 ألی  اف االكریل  ك واألقمش  ة المص  نعة منھ  ا أكث  ر نجاح  ا

الجان   ب الجم   الي عن   د مقارنتھ   ا بألی   اف الص   وف واأللی   اف 
الص   ناعیة األخ   رى، وتتمی   ز األلی   اف بنعوم   ھ س   طح عالی   ة 
وتعط  ي ألی  اف االكریل  ك تغطی  ھ جی  دة م  ا یعط  ي األحس  اس 

  )9(.بالدفيء
  -:التجارب العملیة - 1

تم إنتاج عینات األقمشة الخاصة بالبحثباستخدام األسالیب التنفیذیة 
 1×1فتلة ، ریب  1بالعرض  1×1ریب  –جیرسیھ (المختلفة 
وتم استخدام ماكینة تریكو لحمة جاكارد مستطیلة ) فتلة 2بالطول 

وبعد تنفیذ العینات تم ، 40/2وخامة االكریلك نمرة  ،) 12(جوج 
  .لعمل مقارنة بین الثالث مودیالت االستبیانات عمل

  - :مواصفة الماكینة المستخدمة -1- 2
  - :لمواصفات الماكینة المستخدمة فى البحث عرضفیما یلى  - 

  
  مواصفة الماكینة المستخدمة) 1(جدول 

 Stoll 330.6-st711 نوع الماكینة
 Germany  بلد الصنع

  1996 سنة الصنع
  12  جیج الماكینة

  بوصة 50  لماكینةقطر ا
  إبرة 599  عدد إبر الماكینة

  599  عدد إبالتین الماكینة
  8 عدد مغذیات الماكینة

  0.8  سرعة الماكینة
  -:مواصفات الخامة للعینات المنفذة -3- 2
  - :فیما یلى عرض لمواصفاتالخامةللعینات المنفذة - 

  
  للعینات المنفذة الخامة مواصفات) 2(جدول 

 م اللون نمرة الخیط نوع الخامة

  1 ابیض 40/2 أكریلیك 100%
 2 كحلي 40/2 أكریلیك100%

  -:مواصفات تفصیلیة للعینات المنفذة -4- 2
  - :فیما یلى عرض لمواصفات تفصیلیةلعیناتالمنفذة - 

  مواصفات تفصیلیة للعیناتالمنفذة) 3(جدول 

 دارسةالتجربة الثانیة لل التجربة األولي للدارسة  عینة السوق الحلي المتغیرات
  جیرسیھ  جیرسیھ  جیرسیھ  التركیب النسجي للجسم

  جیرسیھ  جیرسیھ  جیرسیھ  التركیب النسجي لألجزاء باللون االبیض
  جیرسیھ  جیرسیھ  جیرسیھ  التركیب النسجي لجسم الجیب

  فتلھ2بالطول  1×1دربى   فتلھ 1بالعرض  1×1دربي  جیرسیھ  التركیب النسجي لبدایة الجیب من اعلي
  427  427  427  لمستخدمة في العینةعدد اإلبر ا

  427  427  427  عدد اإلبالتین المستخدم في العینة
  3  3  3  عدد المغذیات المستخدمة في العینة

  602  602 602  عدد غرز العینة
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    - :صور العینات المنفذة  -5- 2

                
  األولي للدارسة              عینة التجربة الثانیة للدارسةعینة السوق المحلى               عینة التجربة                 

  صور العینات المنفذة) 2(صورة 
Results 

  )األساتذة األكادیمیین(إحصاء نتائج إستبیان -3-1

ت  م عم   ل اس   تبیان عل   ي ھ   ذه العین   ات م   ن مجموع   ة م   ن األس   اتذة 
  -:ياألكادیمیین والجمھور المستھلك وكانت النتائج كاألت

  )األساتذة األكادیمیین(إجمالى نتائج إستبیان ) 4(جدول

 ال الى حد ما نعم البیان البند المودیالت

عینة السوق 
  المحلي

1 -  
2 -  
3 -  
4 - 

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

20  
22  
18  
22 

12  
12  
10  
9 

4  
2  
8  
5 

  
 التجربة األولي

  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

21  
26  
20  
24 

11  
9  
10  
12 

4  
1  
6  
- 

التجربة الثانیة 
  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

17  
19  
15  
18 

13  
11  
13  
9 

6  
6  
8  
9 

بالنس  ب ) األس  اتذة األك  ادیمیین(إجم  الى نت  ائج إس  تبیان  -3-1-1
  :المئویة

فیما یلى مثال عملى لتوضیح كیفیة حساب النسبة المئویة  -

 .للمودیالت المستخدمة
  -:عینة السوق المحلي 

  -) :تصحیح العیوب المنتجة(البند االول  §

  X100  =55.6%  20  =النسبة المئویة للموافقین 
36  

  X100  =33.3%  12  =النسبة المئویة للموافقین إلى حد ما 
36  

  X100  =11.1%  36  4  =النسبة المئویة للرافضین 
بالنسب ) األساتذة األكادیمیین(فیما یلى إحصاء نتائج إستبیان  -

 .المئویة داخل جدول
  

  بالنسب المئویة) األساتذة األكادیمیین(إجمالى نتائج إستبیان ) 5(جدول
 ال الى حد ما نعم البیان البند المودیالت

عینة السوق 
 المحلي

1 -  
2 -  
3 -  
4 - 

  تصحیح العیوب المنتجة 
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

%55,6  
%61,1  

%50  
%61,1 

%33,3  
%33,3  
%27,8  

%25 

%11,1  
%5,6  
%22,2  
%13,9 

التجربة األولي 
  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

%58,3 
%72,2  
%55,6  
%66,7 

%30,6  
%25  
%27,8  
%33,3 

%11,1  
%2,8  
%16,7  

- 
  16,7%  36,1%  47,2%  لمنتجةتصحیح العیوب ا  - 1التجربة الثانیة 
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  - 2  للدارسة
3 -  
4 -  

  التقنیات المستخدمة
  مالئمة التعدیالت مع المودیل

 الشكل العام

%52,8  
%41,7  

%50 

%30,6  
%36,1  

%25 

%16,7  
%22,2  

%25 
  :طبقاً للبنود) األكادیمییناألساتذة (إجمالى النسب المئویة للموافقین من   - 1-2- 3

  طبقا للبنود) األساتذة األكادیمیین(ین من  یوضح إجمالى النسب المئویة للموافق) 6(جدول 
 البنود

  
  المودیل

تصحیح العیوب 
مالئمة التعدیل مع   التقنیات المستخدمة  المنتجة

  الشكل العام  المودیل

 61.1%  50%  61.1%  55.6%  عینة السوق المحلي

  66.7%  55.6%  72.2%  58.3%  التجربة األولي للدارسة
  50%  41.7%  52.8% 47.2%  التجربة الثانیة للدارسة

  
  )األساتذة األكادیمیین(تأثیرإختالف النسب المئویة للموافقین من ) 1(شكل 

یتضح أن التجربة األولي للدارسة كان أعلى نسبة ) 1(ومن الشكل 
فى التقنیات المستخدمة،وكان التجربة الثانیة للدارسة ھو أقل النسب 

  .فى التقنیات المستخدمة
ي للدارسةھو أعلى نسبة فى تصحیح العیوب التجربة األول -

المنتجة،وكان التجربة الثانیة للدارسة أقل النسب فى تصحیح 
 .العیوب المنتجة

التجربة األولي للدارسة ھو أعلى نسبة فى مالئمة التعدیالت  -
مع المودیل،وكان التجربة الثانیة للدارسة ھو أقل النسب فى 

 .مالئمة التعدیالت مع المودیل
بة األولي للدارسة ھو أعلى نسبة فى الشكل العام،أما التجر -

  .التجربة الثانیة للدارسة ھو أقل النسب فى الشكل العام
االساتذة (إجمالى النسب المتوسطة للموافقین من  - 1-3- 3

  )األكادیمیین
فیما یلى إحصاء إجمالى النسب المتوسطة للموافقین من  -

 .داخل جدول) االساتذة األكادیمیین(

  ) االساتذة األكادیمیین(یوضح إجمالى النسب المتوسطة للموافقین من ) 7(ل جدو
  النسبة المتوسطة للموافقین المودیالت

 56.95%  عینة السوق المحلي

 63.2%  التجربة األولي للدارسة

  47.9% التجربة الثانیة للدارسة

  
  ألكادیمیینتأثیر اختالف االنسب المتوسطة للموافقین من األساتذة ا) 2(شكل 
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أفضل المودیالت من حیث النسبة المتوسطة للموافقین  ھو التجربة 
األولي للدارسة،وكان أقل المودیالت من حیث النسبة المتوسطة 

  .للموافقین ھو التجربة الثانیة للدارسة
  ):جمھور المستھلكین(إجمالى نتائج إستبیان  - 1-4- 3

داخل ) ھلكینجمھور المست(فیما یلى نتائج إحصاء إستبیان  -
 .جدول

  )جمھور المستھلكین(إجمالى نتائج إستبیان ) 8(جدول 
 ال الى حد ما نعم البیان البند المودیالت

 المجموعة األولي

عینة السوق 
 المحلي

1 -  
2 -  
3 -  
4 - 

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

32  
68  
14  
53 

56  
37  
70  
58 

32  
15  
36  
9 

التجربة األولي 
  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

61  
84  
54  
81 

52  
32  
49  
34 

7  
4  

17  
5 

التجربة الثانیة 
  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

 تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  ت مع المودیلمالئمة التعدیال
 الشكل العام

72  
93  
60  
76 

22  
17  
30  
30 

26  
10  
30  
14 

بالنسب ) جمھور المستھلكین(إجمالى نتائج إستبیان  - 1-5- 3
 :المئویة

فیما یلى مثال عملى لتوضیح كیفیة حساب النسبة المئویة للمودیالت 

  .المستخدمة
 -:عینة السوق المحلي 

  -) :تصحیح العیوب المنتجة(البند االول  §

  X100  =26.7%  120  32  =النسبة المئویة للموافقین 

  X100  =46.7%  120  56  =النسبة المئویة للموافقین إلى حد ما 

  X100  =26.7%  120  32  = النسبة المئویة للرافضین 
 .المئویة داخل جدولبالنسب ) جمھور المستھلكین(فیما یلى نتائج إحصاء إستبیان  -

  بالنسب المئویة) جمھور المستھلكین(نتائج إستبیان  إجمالى) 9(جدول 

 ال الى حد ما نعم البیان البند المودیالت

عینة السوق 
 المحلي

1 -  
2 -  
3 -  
4 - 

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

%26.7  
%56.7  
%11.7  
%44.2 

%46.7  
%30.8  
%58.3  
%48.3 

%26.7  
%12.5  

%30  
%7.5 

  
التجربة األولي 

  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

  تصحیح العیوب المنتجة
  التقنیات المستخدمة

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

%50.8  
%70  
%45  
%67.5 

%43.3  
%26.7  
%40.8  
%28.3 

%5.8  
%3.3  
%14.2  

%4.2 

التجربة الثانیة 
  للدارسة

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

  تصحیح العیوب المنتجة
  قنیات المستخدمةالت

  مالئمة التعدیالت مع المودیل
 الشكل العام

%60  
%77.5  

%50  
%63.3 

%18.3  
%14.2  

%25  
%25 

%21.7  
%8.3  
%25  
%11.7 

  :طبقا للبنود) المستھلكینجمھور (إجمالى النسب المئویة للموافقین من   - 1-6- 3
  طبقا للبنود )نجمھور المستھلكی(إجمالى النسب المئویة للموافقین من  ) 10(جدول 

  البنود
 المودیالت

تصحیح العیوب 
مالئمة التعدیالت   التقنیات المستخدمة  المنتجة

  الشكل العام  مع المودیل

  44.2%  11.7%  56.7%  26.7%  عینة السوق المحلي
  67.5%  45%  70%  50.8%  التجربة األولي للدارسة
  63.3%  50%  77.5%  60%  التجربة الثانیة للدارسة
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  )جمھور المستھلكین(یوضح تأثیر إختالف النسب المئویة للموافقین من ) 3(شكل 

یتضح أن التجربة الثانیة للدارسة كان أعلى نسبة فى ) 5(ومن شكل 
تصحیح العیوب المنتجة،وكان عینة السوق المحلیھو أقل النسب فى 

 . إعادة التتنفیذ مع تصحیح العیوب
 ى التقنیات المستخدمة،التجربة الثانیة للدارسة ھو أعلى نسبة ف -

 .ةوكان عینة السوق المحلیأقل النسب فى التقنیات المستخدم
التجربة الثانیة للدارسة ھو أعلى نسبة فى مالئمة التعدیالت مع  -

المودیل،وكان عینة السوق المحلي ھو أقل النسب فى مالئمة 

 .التعدیالت مع المودیل
ل العام،أما والتجربة األولي للدارسة ھو أعلى نسبة فى الشك -

  .عینة السوق المحلي كان أقل النسب فى الشكل العام
جمھور (إجمالى النسب المتوسطة للموافقین من  - 1-7- 3

  -):المستھلكین
فیما یلى یتم إحصاء النسب المتوسطة للموافقین من  -

 .داخل جدول) جمھور المستھلكین(
  ) ستھلكینجمھور الم(إجمالى النسب المتوسطة للموافقین من ) 11(جدول 

  النسبة المتوسطة للموافقین  المودیالت
  34.8%  عینة السوق المحلي

 58.3% لتجربة األولي للدارسةا
  62.7%  التجربة الثانیة للدارسة

  

  
  یوضح تأثیر اختالف االنسب المتوسطة للموافقین من جمھور المستھلكین) 4(شكل 

ھو التجربة  أفضل المودیالت من حیث النسبة المتوسطة للموافقین
الثانیة للدارسة،وكان أقل المودیالت من حیث النسبة المتوسطة 

  .للموافقین ھو عینة السوق المحلي
Conclusion 

استخدام تراكیب بنائیة مختلفة من تریكو اللحمة الجاكاردادي  )1
 .الي تحقیق الخواص الجمالیة للمنتج

ا الستبیان جمھور المستھلكین زیادة نسبة الموا )2 ً فقة طبق
للعمالء للمنتج بعد التعدیل عن المنتج المتوفر بالسوق المحلي 

 .مما یؤدي إلي رفع نسبة التسویق إلرضاء العمیل
حقق ) فتلھ 1بالعرض  1*1دربي(استخدام التركیب البنائي  )3

 .أفضل النتائج في استبیان األساتذة األكادیمیین
Recommendations 

كو اللحمة بأسالیب األھتمام بصناعة األقمشة المنتجة من تری )1

 .الجاكارد المختلفة
التوسع في دراسة تأثیر اختالف التراكیب البنائیة علي  )2

 .الخواص الجمالیة لألقمشة
الربط بین الدراسات األكادیمیة واإلمكانیات التطبیقیة في  )3

السوق الخارجیة لیفي بإحتیاجات المستھلك وتطویر السوق 
  .المحلي
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