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 " ئرتاتأثیر بعض األسالیب التطبیقیة لنسیج الھنیكوم على الخواص الجمالیة والوظیفیة ألقمشة الس

The impact of some applied system of honeycomb textile on functional and aesthetic 
properties of curtain fabrics  
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  كلیة التربیة النوعیة ، جامعة طنطامدرس بقسم االقتصاد المنزلي،   
  محمد د/ فاتن محمد عبد التواب

  كلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوانمدرس بقسم الغزل والنسیج،   
  

  :  Abstractملخص البحث  
تعتبر أقمشة الستائر أحد المنتجات الھامة المرتبطة باحتیاجات المجتمع لما لھا من دور أساسي في خلق التناغم واالنسجام اللوني 

لما تتمتع بھ والشكلي في تأثیث أي مكان باالضافة إلى األھمیة الوظیفیة. لذا كان من الضروري االھتمام بھذه النوعیة من المنسوجات 
من جودة في اآلداء والمظھر لتكون قادرة على المنافسة ، ویعتمد اآلداء الوظیفي ألقمشة الستائر على ما یتوفر بھا من خواص طبیعیة 

 - نوع الخامة - ومیكانیكیة تالئم ھذا اآلداء، وتتغیر ھذه الخواص طبقا لتغیر عناصر التركیب البنائي للقماش مثل : التركیب النسجي
كثافة الخیوط ، ویعتبرتركیب الھنیكوم أحد التراكیب النسجیة المتمیزة التي تلعب دورا فعاال في اكساب األقمشة مظھر  - نمرة الخیط

اضفاء تأثیر جمالي مبتكر على الستائر باستخدام جمالیات نسیج من خالل ما تحققھ آلیات تعاشقھ ، وتكمن أھمیة البحث في  جمالي
ویھدف ھذا  % النتاجھ١٠٠من تاثیرات بارزة وغائرة وتحسین الخواص الوظیفیة للستائر باستخدام خامات قطن  الھنیكوم بما یحدثھ

البحث إلى اجراء دراسة تجریبیة لبیان مدى تأثیر استخدام بعض االسالیب التطبیقیة لنسیج الھنیكوم على الخواص الوظیفیة والجمالیة 
ح/سم ، تاثیر تغیر لون خیط اللحمة (تماثل لون خیط ٢٠ح/سم ،  ١٦ح/سم ،  ١٤ة خیط اللحمة القمشة الستائر وھي تاثیر اختالف كثاف

اللحمة مع لون خیط السداء ، اختالف لون خیط اللحمة عن لون خیط السداء ،  تدرج لوني لخیط اللحمة مع ثبات لون السداء ) ومن ثم 
ممتد من اللحمة  ٢/٢استبدال ارضیة المنسوج وھي سادة فكرة البحث على  وتعتمدالمقارنة بین االسالیب المستخدمة الختیار افضلھا 

وھذا بدوره یؤدي الى اختالف نسبة االنكماش الخاصة بھ عن التركیب الممتد عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة مما  ١/١الى سادة 
فروض البحث على ھذا المنسوج حیث تم اختیار یغیر من مظھر التركیب النسجى فیحدث مظھر غائر وبارز فى المنسوج ، ثم تنفیذ  

المنھج التجریبي التحلیلي لتحقیق ھذه الفروض وقد توصلت الدراسة  الى أن العینات المنتجة قد حققت درجة قبول ونجاح في ضوء 
ح/سم وتدرج  ٢٠حمة متوسطات تقییم المتخصصین لمحاور التقییم ككل ، كما اشارت النتائج الى ان العینة المنفذة من كثافة خیط ل

ح/سم باختالف لون اللحمة عن ٢٠االفضل من حیث الناحیة الجمالیة والوظیفیة القمشة الستائر المنتجة یلیھا كثافة خیط لحمة لوني ھي 
ن ح/سم بلون خیط لحمة مماثل للو14لون خیط السداء بینما ظھرت اقل العینات من حیث الخواص الجمالیة والوظیفیة ھي كثافة لحمة  

   . خیط السداء
  wordsKey مرشدة كلمات 

   curtain fabrics أقمشة الستائر ، Honeycomb  نسیج الھنیكوم  ،  Textile weavesالتراكیب النسجیة 
  

 Introductionالمقدمة :
أقمشة المفروشات إحدى أھم النوعیات الھامة من األقمشة التي 
تقوم صناعة النسیج بإنتاجھا وتقدیمھا لجمھور المستھلكین وھي 
تحظى في مجال إنتاجھا بجانب كبیر من الدقة والعنایة لما یجب 
أن تتمتع بھ من جودة في اآلداء والمظھر بما یتناسب مع 

  ھا.استخدامات
وأقمشة المفروشات تختلف في طبیعتھا سواء بالنسبة للتصمیم أو 
اإلنتاج عن باقي نوعیات األقمشة ویرجع ھذا االختالف الى 
عوامل تختص بطبیعة تلك النوعیات من األقمشة. ومن ھذه 
العوامل طبیعة الخامات ومؤثراتھا المختلفة بالنسبة آلسالیب 

كعنصر للتصمیم واإلنتاج توظیف واستخدام أقمشة المفروشات 
  وتنقسم أقمشة المفروشات الى عدة أقسام تتلخص فیما یلي: نفسھ.

 أقمشة التنجید. - 
 مفارش األسرة. - 
 مالیات األسرة وأكیاس الوسائد. - 
 الكوفرتات. - 
 مفارش الموائد المختلفة. - 
 أقمشة الستائر. - 

وتختلف ھذه النوعیات من األقمشة السابق ذكرھا عن بعضھا 
  طریقة ومتطلبات االستخدام. البعض تبعا ل

تعتبر أقمشة الستائر أحد المنتجات الھامة المرتبطة باحتیاجات 
المجتمع لما لھا من دور أساسي في خلق التناغم واالنسجام 

اللوني والشكلي في تأثیث أي مكان باالضافة إلى األھمیة 
الوظیفیة. لذا كان من الضروري االھتمام بھذه النوعیة من 

لما تتمتع بھ من جودة في اآلداء والمظھر لتكون  المنسوجات
  قادرة على المنافسة.

قلة االبحاث العلمیة التي تناولت  تتلخص مشكلة البحث في
ھ الجمالیة الثراء لھنیكوم واالستفادة من قیمانسجي التركیب ال

المفروشات مما دعا الباحثتان لدراسة امكانیة تطویع الھنیكوم 
بارز ) مما اضفى على الستائر  –باسلوب ( غائر النتاج الستائر 

 خواص جمالیة ووظیفیة جدیدة .
استحداث تأثیرات نسجیة مبتكرة من التركیب  یھدف البحث إلى

تتوافق مع متطلبات  النسجي ھنیكوم بما یالئم إنتاج أقمشة ستائر
  یتبع البحث المنھج التجریبيو العصر الحدیث

  فروض البحث:
ذات داللة احصائیة بین اختالف كثافة خیط وجود عالقة  -  ١

  اللحمة والخواص الجمالیة والوظیفیة للعینات المنتجة.
وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین اختالف لون خیط  – ٢

  اللحمة والخواص الجمالیة والوظیفیة للعینات المنتجة.
وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین استبدال ارضیة  - ٣

سادة  ممتد من اللحمة الى ٢/٢لھانیكوم) وھي سادة االمنسوج (
  والخواص الجمالیة والوظیفیة للعینات المنتجة. ١/١

  :backgroundخلفیة البحث 
تعتبر أقمشة الستائر أحد األنواع الھامة من أقمشة المفروشات 
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سواء كانت ھذه الستائر مستخدمة داخل المنازل أو الفنادق أو 
المطاعم أو المكاتب  أو قاعات االجتماعات أو القرى 

النوعیة من األقمشة الى  هالسیاحیة.....ألخ ،ویرجع استخدام ھذ
ھو فى  ھدف الوظیفي. ال)٢٠٠٨ھدفین أساسیین: (ابو العینیین 

لتغطیة النوافذ الزجاجیة والفتحات في الحوائط. (ابو المعتاد 
إلضفاء اللمسة فیكون  الھدف الجمالي. اما )٢٠٠٨العینیین 

الجمالیة على المكان الذي تعلق فیھ ،ولبث السكینة والراحة 
م . وتقس)٢٠٠٢النفسیة لألشخاص المقیمین بالمكان.(رشاد 

  :إلى ف نوع االستعمالالستائر بإختال
وھي عبارة عن أقمشة ثقیلة الوزن ذات : الستائر الخارجیة- ١

زخرفة أو نقوش وأحیانا تكون ذات لون واحد ، تعلق على 
  جوانب النوافذ واألبواب إلعطاء تأثیرات جمالیة متنوعة.

تعرف بأنھا الجزء المالمس أو المعلق : الستائر الداخلیة- ٢
فذة وتنتج عادة من أقمشة خفیفة الوزن ذات شرة بعد زجاج النامبا

  )٢٠٠٥(ابراھیم تراكیب بنائیة بسیطة.
 Functional خواص اآلداء الوظیفي ألقمشة الستائرأھم 

Performance Properties of Curtains Fabrics 
كلما كان المنسوج اكثر قدرة على آداء الوظیفة المحددة لھ ، كلما 

للخواص الجمالیة والوظیفیة معا ،  توافرت فیھ العوامل المكونة
وذلك ألن التصمیم في الفن التطبیقي ال یفصل بین متطلبات 

  )٢٠٠٢(رشاد  اآلداء الوظیفي وبین المتطلبات الجمالیة لألقمشة.
یالحظ أنھ عند  :Light Controlالتحكم في الضوء  •

استخدام أقمشة شفافة على النوافذ یحد من نسبة اآلشعة النافذة 
كاف مما  ال یؤذي النظر مع السماح لمرور القدر بقدر 

المناسب من الضوء الطبیعي وبالنسبة للتكم في درجة 
 )٢٠٠٨(ابو العینیین  اإلعتام فإن ذلك یتطلب استخدام أقمشة سمیكة.

یجب أن یؤخذ في  :View Controlالتحكم في المنظر  •
االعتبار عند استخدام نافذة ما أن یتاح من خاللھا رؤیة 

لمنظر الخارجي خاصة أثناء فترات النھار ، أما أثناء اللیل ا
فالبد من تغطیة النافذة من أجل المحافظة على حریة الفرد 

 )٢٠٠٨(ابو العینیین  الشخصیة.
یقلل استخدام الستائر  :Heat Insulationالعزل الحراري  •

من نفاذ آشعة الشمس ، ووقایة األثاث الداخلي من التأثیر 
وخاصة في العمارات الحدیثة ذات الفتحات  الضار لھا ،

  )٢٠٠٧.(طنطاوي الكبیرة المغطاة بالزجاج فقط

تساعد أقمشة  :Camouflageالخداع البصري والتمویھ  •
الستائر على التغلب على بعض المشكالت المعماریة أثناء 

، مثل التغلب على المساحات  )٢٠٠٨(ابو العینیین  تأثیث المكان.
لغیر مرغوب فیھا، وھي وسیلة أقل تكلفة وإخفاء األشیاء ا

 )٢٠٠٢(رشاد بالمقارنة بالوسائل المعماریة.
تستخدم ستائر  :Sound Insulationعزل الصوت  •

معالجة بطبقة من االسفنج محتویة على خیوط متضخمة 
  )٢٠٠٢(رشاد،تنفصل عن بعضھا البعض بفراغات ھوائیة.

  فھى: الستائرالصفات الواجب توافرھا في أقمشة أما أھم 
ھو الشكل الذي تتدلى بھ األقمشة عند  :Drapabilityاالنسدال 

  )١٩٩٩(رضواناالستعمال ، ویؤثر على مظھرھا عند التعلیق.
ویؤثر التركیب النسجي على انسدال األقمشة ، فنجد التراكیب 
النسجیة ذات التشییفات الطویلة مع قلة التعاشقات في التكرار 
النسجي ، تسمح للخیوط بالحركة وبالتالي تزداد كفاءتھا 

، أي أن الزیادة في أطوال التشییفات ) ٢٠٠٢(ابو العینیینلالنسدال. 
نتج عنھ تحسن في انسدال والنقص في معامل التغطیة، ی

  )  ٢٠٠٧(عبد الدایماألقمشة.

ترجع أھمیتھا  : Crease-Resistanceمقاومة التجعد 
لتعرض أقمشة الستائر لعملیات شد وجذب وثني أثناء االستعمال 
والغسیل والتنظیف ، وتعتمد خاصیة مقاومة التجعد على: 

كثافة الخیوط.  - سمك القماش - الخامة - التركیب النسجي
وكلما قلت عدد اللحمات بالسم كلما زادت . )٢٠٠٢) (رشاد٢٠٠٧طنطاوي(

مقاومة األقمشة للتجعد ، حیث یسمح بتباعد الخیوط للشعیرات 
بحریة الحركة ، لتأخذ الوضع الذي ال یعرضھا إلجھادات 

  )٢٠٠٧(فرجتتخطى حدود المرونة، فال یحدث لھا تجعد.
مطلب رئیسي ھو  :Dimensional Stabilityثبات األبعاد 

ألقمشة الستائر ، ألنھا تكون عرضة لالستطالة وتغییر أبعادھا ، 
  )٢٠٠٢(رشادنتیجة تعلیقھا رأسیا تحت تأثیر وزنھا لفترات طویلة.

وھي من الخواص  : Dirt-Resistanceمقاومة االتساخ 
الھامة في األماكن التي یتوافر فیھا نسبة عالیة من التلوث ، حیث 

بب اضرار مباشرة على كال من التركیب أن ھذا التلوث یس
  )٢٠٠٢(رشادالبنائي للخامات واألقمشة.

یجب أن تسمح أقمشة  : Air Permeabilityنفاذیة الھواء 
الستائر بمرور الھواء من خاللھا وخاصة األقمشة الخفیفة 

ومن العوامل التي تؤثر على مقدار نفاذیة الھواء . )٢٠٠٢(رشادمنھا.
ویؤثر  معامل البرم. - معامل التغطیة - النسجيوالضوء: التركیب 

التركیب النسجي تأثیرا كبیرا على مقدار نفاذیة األقمشة للھواء، 
حیث یتناسب مقدار النفاذیة طردیا مع األنسجة المفتوحة التركیب 

، وكلما كانت  )٢٠٠٢( عمروعكسیا مع األنسجة مقفولة التركیب.
فإننا نحصل على الخیوط مزدحمة الكثافة ومحكمة النسیج 

مسافات ھوائیة قلیلة بین الخیوط وبالتالي تقل نفاذیة األقمشة 
  )٢٠٠٧(فرجللھواء.

تعتبرأقمشة الستائر من  :Sun Rotمقاومة تأثیر آشعة الشمس 
اكثر األقمشة تعرضل للشمس لفترات طویلة ، مما یقلل متانة 

على القماش وللتقلیل من ذلك یتم إنتاج أقمشة ذات لمعان وقدرة 
عكس الضوء الساقط علیھا، وھناك عوامل تؤثر على درجة 

نمر  - التركیب النسجي - انعكاس آشعة الشمس مثل:اسلوب الغزل
  )٢٠٠٢(رشاد تأثیر البرم. - معامل التغطیة - الخیوط

 Mildew ,Fungus andمقاومة الفطریات والحشرات 
Insects:  یتحقق ذلك بواسطة اختیار أفضل األلیاف والخامات

  )٢٠٠٢(رشادباستعمال التجھیز النھائي المناسب.و
یحدث التغیر في الخواص  :Color Stabilityثبات اللون 

  )٢٠٠٢(رشاداللونیة ألقمشة الستائر بتأثیر الضوء وعملیات التنظیف.
ھي القوة التي یتحملھا  : Tensile Strengthقوة الشد 

،ویعتبر تقدیر قوة  )١٩٩٩(عزالدینالمنسوج قبل أن ینقطع مباشرة.
الشد من االختبارات ذات األھمیة الكبرى ،لما لھا من داللة على 
مدى متانة وقوة تحمل القماش إلجھاد الشد الذي تتعرض لھ، 

  )٢٠٠٦(صبريومن العوامل التي تحدد طول العمر االستھالكي لھا.
ھي مقدار الزیادة في الطول عند  : Elongationاالستطالة 

القاطع ، وھي من الخواص الھامة التي تشارك في التعرض للشد 
كفاءة آداء األقمشة ،وتعمل على تحملھا المتصاص الصدمات 

  )٢٠٠٧(سلیمومقاومة االستھالك.
  :Honey Comb Weavesأنسجة الھانیكوم  

یشبھ ھذا النوع من األقمشة في مظھره شكل خالیا عش النحل 
لسداء وآخرى من وینتج ھذا التأثیر من استعمال معینات من ا

 Gokarneshan.(اللحمة في وجھ القماش وبالعكس في الوجھ اآلخر

النحل ذات التركیب خالیا وتنقسم الى نوعین األول ھو . )2005
 خالیا النحل الزخرفیة والمتساقطة.النسجي البسیط والثانى ھو 

تتمیز أنسجة خالیا النحل بما فیھا من مواضع تشییفات طولیة في 
السداء بجانب تشییفات عرضیة من خیوط اللحمة، كل ھذه خیوط 

النوعیات من التشییفات ذات االطوال المختلفة لخیوط السداء 
واللحمة.وعدم تشییفھا في مواضع أخرى تتسبب في إحداث 
أسطح ومظھریة تشبھ خالیا النحل في األقمشة بعد تجھیزھا 

لتسمیة بھذا نتیجة االنكماشات الموضعیة المتباینة.ولذك جاءت ا
االسم لمثل ھذه االقمشة، ففیھا أماكن غائرة وأماكن أخرى بارزة 
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وأماكن مسطحة عادیة. جمیع ھذه المظاھر تظھر بوضوح بعد 
  )١٩٩٧(زاھر عملیات التجھیز الرطب (المبتل) لألقمشة.

سیج الھانیكوم على ورق بعض الطرق المتبعة لرسم ن
  المربعات:

  الطریقة األولى:
ورق المربعات المساحة الالزمة لتكوین الھانیكوم یحدد على  •

بحیث یكون عدد مربعات السداء مساویا لعدد مربعات 
 .٨×٨اللحمة.ولیكن على سبیل المثال 

نبدأ بعد ذلك برسم خط مبردي من الیسار إلى الیمین لمسافة  •
ر من نصف لحمات التكرار بلحمة واحدة، ثم تنكسر نفس كبا

 .)١یتضح ذلك من الشكل ( العالمة إلى الیمین كما
تعكس عالمات المبرد بعد ذلك إلى أعلى كما یتضح ذلك من  •

  .)١الشكل (

  
 )١شكل (

) وتترك المساحات ١تمأل أحد المساحات الناتجة من الشكل ( •
) وبذلك ینتج نسیج ٢اآلخرى كما یتضح ذلك من الشكل (

 الھانیكوم المطلوب.

  
  )٢شكل (

الطریقة مستطیلة نتیجة اختالف تكون خالیا النحل في ھذه  •
 االمتداد بین خیوط السداء واللحمة.

  الطریقة الثانیة:
في ھذه الطریقة تترك لحمة أو خیط سداء بین جھتي انعكاس  •

المبرد وذلك لجعل أحد المعینین یزید فراغا عن اآلخر وبذلك 
نحصل على خیوط شائفة متعادلة االمتدادات في كل من 

 مة معا.اتجاھي السداء واللح
وتصبح خالیا النحل الناتجة في ھذه الحالة مربعة أي  •

 متساویة االضالع.
× خیوط ٨وفي ھذه الطریقة نجد أن المساحة الالزمة للتنفیذ   •

 لحمات.١٠

 
  )٣شكل (

  :Cotton Fibersألیاف القطن 
یعتبر القطن من أكثر الخامات النسیجیة استعماال ، كما أنھ یعتبر 

المستخدمة ویستخدم القطن لالغراض ضمن أرخص الخامات 
التي تتطلب متانة واستطالة بجانب مقاومة االستھالك والتمزیق ، 
والقطن ال یستخدم للمالبس فقط بل یستخدم أیضا ألغراض 
آخرى كثیرة منھا أقمشة المفروشات والتنجید والسیور وأقمشة 

  الفالتر وغیرھم.
یة للبحث، وتتمثل ھذه ولذلك تم اختیاره في تنفیذ التطبیقات العمل

  الخصائص في:
الكثافة النوعیة: تعتبر كثافة القطن عالیة بالمقارنة باأللیاف  •

 )٢٠٠٤(الخشن ).٣جم/سم١.٥٦اآلخرى وتصل كثافتھ إلى (
المتانة: یمتاز القطن بمتانتھ الطبیعیة التي تصل عند القطع  •

جم/دنیر ، وتتأثر المتانة بنسبة الرطوبة  ٥- ٣
 )١٩٩٠ن(سلطاالمكتسبة.

االستطالة: تعني قدرة االلیاف على االستطالة قبل القطع عند  •
- ٥تعرضھا لشد ما وتبلغ استطالة شعیرات القطن من 

 )٢٠٠٤(ماضي %.١٠
االنكماش: یحدث انكماش للقطن بعد االبتالل ، ونسبة  •

%) حسب نوع القطن ونوع ٥- ٢االنكماش تتراوح من (
 )٢٠٠٣(الغزالي التجھیز.

 
 :العملیة التجارب

 بمتغیرات متعددة تصمیم وتنفیذ مجموعة من العینات •
بغرض تحدید أفضلھا وأنسبھا تصلح ألقمشة الستائر 

 لموضوع الدراسة .
تنفیذ العینات الخاصة بالبحث في شركة السھیلي للنسیج  •

 بالمحلة الكبرى. والصباغة
لتقییم العینات المنفذة تحت   إعداد وتصمیم استبانة •

 البحث من خالل مجموعة من المحكمین المتخصصین

الجانب -١وقد اشتملت االستبانة على محورین (
مع اشتمال المحور األول  الجانب الجمالي)-٢الوظیفي، 

 تساؤالت والثاني على ثماني تساؤالت. خمسعلى 
 النتائج ومناقشتھا. تحلیل •
 في التجارب العملیة للبحث: العوامل الثابتة والمتغیرة -١

 العوامل الثابتة: -١-١
 االیطالي. Summetالماكینة المستخدمة: نول  - 
 .Stauble   جھاز الجاكارد: الیكتروني ماركة نوع - 
 cm ٩٠عرض القماش المنسوج:  - 
 فتلة / سم. ٢٤كثافة السداء: - 
 قطن. ٢٤/٢: خامة ونمرة السداء - 
 قطن. ٢٤/٢نوع ونمرة خیوط اللحمة:  - 
 النسجي المستخدم: ھنیكوم.التركیب  - 
 العوامل المتغیرة: -٢-١

 .التركیب النسجي  -١-٢-١
تم استخدام الھانیكوم وفي ھذا التركیب تم استبدال 

ممتد من اللحمة الى  ٢/٢ارضیة المنسوج وھي سادة 
عند مما ادى الى زیادة نسبة االنكماش  ١/١سادة 

التعرض لدرجات حرارة مرتفعة مما یغیر من مظھر 
ب النسجى فیحدث مظھر غائر وبارز فى التركی

) قبل ٤،٥، كما ھو موضح في االشكال ( المنسوج
  .وبعد التعدیل

التراكیب النسجیة باستخدام برنامج  عملتم  : ملحوظة •
Penelope Textile  

  : التركیب النسجي ھنیكوم قبل التعدیل           
  ) العالمات اإلرشادیة الخاصة بالتراكیب النسجیة١جدول (

  
  العالمات الخاصة بتركیب السداء  

  العالمات الخاصة بتركیب اللحمة األولى  
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  التركیب المستخدم للمنسوج قبل التعدیل

  
  صورة مجسمة  من المنسوج قبل التعدیل

  )٤شكل (
  المستخدم في تنفیذ المنسوج بعد التعدیل:التركیب النسجي 

  
التركیب المستخدم للمنسوج بعد التعدیل                                

  
  صورة مجسمة  من المنسوج بعد التعدیل

  )٥شكل (
 كثافة خیوط اللحمة -٢-٢-١

 تم استخدام ثالث كثافات لخیوط اللحمة

حدفة/  ٢٠كثافة ،حدفة/ سم ١٦كثافة ،حدفة/ سم ١٤ كثافة (
) التي توضح  ٨،  ٧، ٦كما ھو موضح باالشكال ( .)سم

  تأثیر اختالف كثافة اللحمة المستخدمة.
استمارة استبیان للتحقق من افضل ھذه العینات  عملوقد تم 

افضلھا   من الناحیة الوظیفیة والناحیة الجمالیة وبالتوصل الى
  تم تثبیت ھذه الكثافة مع المتغیر التالي.

  
  حدفة/ سم ١٤استخدام كثافة )٦شكل (

  
  حدفة/ سم ١٦استخدام كثافة  )٧شكل (

  
  حدفة/ سم ٢٠استخدام كثافة  )٨شكل (

 اختالف لون خیط اللحمة -٣-٢-١
  تم استخدام ثالث تأثیرات وھي:

 استخدام لون خیط لحمة مماثل للون خیط السداء. - 
 استخدام لون خیط لحمة مختلف عن لون خیط السداء. - 
لخیط اللحمة مع ثبات لون خیط  استخدام تدرج لوني - 

 السداء .
وقد تم عمل استمارة استبیان للتحقق من افضل ھذه المتغیرات 
عن طریق عرض العینات على محكمین من اعضاء ھیئة 

  محكم .  ١٥التدریس فى مجال التخصص وعددھم 

  
  استخدام لون خیط لحمة مماثل للون خیط السداء )٩شكل (
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  ) استخدام لون خیط لحمة مختلف عن لون خیط السداء١٠شكل (

  
) استخدام تدرج لوني لخیط اللحمة مع ثبات لون خیط السداء١١شكل (

عرض العینات وتطبیق االستبانة  للتحقق من افضل تم  - ٢
العینات من الناحیة الوظیفیة والجمالیة،من خالل عرضھا 

اعضاء ھیئة التدریس  المتخصصین من من مجموعةعلى 
 . نفس المجالفي 

للتحقق من صدق  -أوالً: اختبار صدق محتوي االستمارة:
محتوى االستمارة تم عرضھ في صورتھ األولیة علي مجموعة 
من المحكمین من أساتذة في التخصص بكلیات التربیة النوعیة 
قسم االقتصاد المنزلي (تخصص مالبس ونسیج) ، وبلغ عددھم 

 )١( ملحقمحكم.  ١٥
وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بھا 

العبارات وتحدید وإضافة أي عبارات مقترحة وكذلك صیاغة 
وتم حساب نسبة االتفاق لدي المحكمین وتم تعدیل شكل االستمارة، 

علي كل عبارة من عبارات االستمارة ، وتم استبعاد العبارات التي 
% وتم إضافة العبارات ٨٥تقل نسبة اتفاق المحكمین علیھا عن 
مارة قد خضع لصدق االست الجدیدة كما ھو موضح،   وبذلك یكون

  المحتوي.
لحساب ثبات االستمارة  تم  -ثانیاً: اختبار ثبات االستمارة  :

التطبیق على عینة تتوافر فیھا نفس شروط عینة الدراسة وبعد 
-Splitبطریقة التجزئة النصفیة  التطبیق تم حساب الثبات

Half: -  تم حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة وذلك عن
طریق تقسیم كل محور من محاور االستمارة  إلى نصفین، 
عبارات فردیة، عبارات زوجیة وقد تم ھذا التقسیم بالنسبة لكل 

محور من محاور االستمارة  وكذلك بالنسبة للمحور ككل. 
معادلة لحساب االرتباط بین نصفي االستمارة  استخدمت الباحثة 

Spearman-Brown  لحساب االرتباط بین نصفي كل محور
  من محاور االستمارة . 

) أن معامل ارتباط التجزئة النصفیة ٢یوضح الجدول (
ً  –لالستمارة لسیبرمان  ً وتأسیسا براون معامالت مقبولة نسبیا

تكون من ا النھائیة تعلى ما سبق أصبحت االستمارة  في صورتھ
  .محورین عبارة مقسمة إلي ١٣

معامل ارتباط التجزئة النصفیة لمحاور االستمارة ككل  ) ٢جدول (
  ومحاوره الفرعیة

    
 

 ٠.٨٧  ٥ 
 ٠.٧٩  ٨ 

 ٠.٨٣  ١٣  

                النتائج والمنافشة:
حدفة  ١٤خیط اللحمة (كثافة لحمة أوالً: تأثیر اختالف كثافة 

  حدفة/سم ١٦/سم، كثافة لحمة 
  حدفة/سم)  ٢٠كثافة لحمة 

) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة ٣( یوضح الجدول
ح/ سم مع تماثل لون خیط اللحمة مع لون خیط ١٤) عند كثافة ١(

    .السداء في ضوء تقییمات المحكمین
  )١( للعینة الجودة وتقییمات ومتوسطات مجموع )٣( جدول

   
 



 


 

 

 

 33.33 1.00 15 تؤثر كثافة الخیوط على اآلداء الوظیفي للعینة.
المستخدمة.متانة الخامة   20 1.33 44.44 

لالستخدام كأقمشة ستائر. العینةمالئمة   15 1.00 33.33 
بالمتغیرات. العینةملمس  مدى تأثر  18 1.20 40.00 

 40.00 1.20 18 إمكانیة توظیف المنتج النسجي ألكثر من غرض.

 

 

للعینة.مدى تأثیر المتغیر اللوني على الخواص الجمالیة   17 1.13 37.78 
العینة من حیث المظھر للتفیذ كستائر.مالءمة   18 1.20 40.00 

لعصر الحدیث.العینة لمتطلبات امالءمة   17 1.13 37.78 
نسجیة جدیدة تأثیراتإلى استحداث  تداخل فعل اللون مع الكثافة یؤدي  17 1.13 37.78 
المنحنیة). –المنكسرة  –(المستقیمة  توافر اإلیقاعات الخطیة المختلفة  17 1.13 37.78 

أكثر من لون ). –توافر اإلیقاعات اللونیة المختلفة (لون واحد   15 1.00 33.33 
غیر المتماثل ) والتنوع. –توافر االتزان (المتماثل   15 1.00 33.33 

مالمس حقیقیة ). –توافر اإلیقاع الملمسي (مالمس إیھامیة   15 1.00 33.33 
) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة ٤( یوضح الجدول

ح/ سم مع تماثل لون خیط اللحمة مع لون  ١٦) عند كثافة ٢(
  .خیط السداء في ضوء تقییمات المحكمین

) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة ٥یوضح الجدول (
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سم مع تماثل لون خیط اللحمة مع لون ح/  ٢٠) عند كثافة ٣(
  .خیط السداء في ضوء تقییمات المحكمین

) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة ٥یوضح الجدول (
ح/ سم مع تماثل لون خیط اللحمة مع لون  ٢٠) عند كثافة ٣(

  .خیط السداء في ضوء تقییمات المحكمین
  یاریة) المتوسطات واالنحرافات المع٦یوضح الجدول (

الختالف كثافة خیط اللحمة مع تمائل لون خیط السداء واللحمة 
  في ضوء تقییمات المحكمین

) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاھین ٧یوضح الجدول (
TWO- WAY ANOVA  لتأثیر اختالف كثافة خیط اللحمة

مع تمائل لون خیط السداء واللحمة في ضوء تقییمات المحكمین

 ) ٢) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة (٤جدول (
  


 



 

 

  اآلداء الوظیفي للعینة.تؤثر كثافة الخیوط على  31 2.07 68.89 
 66.67 2.00 30 متانة الخامة المستخدمة. 
 60.00 1.80 27 مالئمة العینة لالستخدام كأقمشة ستائر. 
 53.33 1.60 24 مدى تأثر ملمس العینة بالمتغیرات. 
 53.33 1.60 24 إمكانیة توظیف المنتج النسجي ألكثر من غرض. 

 .55.56 1.67 25 مدى تأثیر المتغیر اللوني على الخواص الجمالیة للعینة 
 55.56 1.67 25 مالءمة العینة من حیث المظھر للتفیذ كستائر. 

 60.00 1.80 27 مالءمة العینة لمتطلبات العصر الحدیث. 

تداخل فعل اللون مع الكثافة یؤدي إلى استحداث تأثیرات  
 نسجیة جدیدة

28 1.87 62.22 

 –المنكسرة  –توافر اإلیقاعات الخطیة المختلفة (المستقیمة  
 المنحنیة).

23 1.53 51.11 

أكثر من  –توافر اإلیقاعات اللونیة المختلفة (لون واحد  
 لون ).

23 1.53 51.11 

غیر المتماثل ) والتنوع. –توافر االتزان (المتماثل    23 1.53 51.11 

مالمس  –(مالمس إیھامیة توافر اإلیقاع الملمسي  
 حقیقیة ).

22 1.47 48.89 

  ) ٣( للعینة الجودة وتقییمات ومتوسطات مجموع )٥( جدول
   

 
 

 
 

 .80.00 2.40 36 تؤثر كثافة الخیوط على اآلداء الوظیفي للعینة 
 77.78 2.33 35 متانة الخامة المستخدمة.  
 71.11 2.13 32 مالئمة العینة لالستخدام كأقمشة ستائر. 
 73.33 2.20 33 مدى تأثر ملمس العینة بالمتغیرات.  
 77.78 2.33 35 إمكانیة توظیف المنتج النسجي ألكثر من غرض. 

  الجمالیة مدى تأثیر المتغیر اللوني على الخواص
 للعینة.

34 2.27 75.56 

 80.00 2.40 36 مالءمة العینة من حیث المظھر للتفیذ كستائر. 
 71.11 2.13 32 مالءمة العینة لمتطلبات العصر الحدیث. 
تداخل فعل اللون مع الكثافة یؤدي إلى استحداث  

 تأثیرات نسجیة جدیدة
35 2.33 77.78 

 –توافر اإلیقاعات الخطیة المختلفة (المستقیمة  
المنحنیة).  –المنكسرة   

36 2.40 80.00 

 –توافر اإلیقاعات اللونیة المختلفة (لون واحد  
 أكثر من لون ).

33 2.20 73.33 

غیر المتماثل )  –توافر االتزان (المتماثل  
 والتنوع.

31 2.07 68.89 

مالمس  –إیھامیة توافر اإلیقاع الملمسي (مالمس  
 حقیقیة ).

31 2.07 68.89 

  
  واللحمة السداء خیط لون تمائل مع اللحمة خیط كثافة ختالفال  المعیاریة واالنحرافات المتوسطات  )٦( جدول
    

 

ح/سم مع تمائل لون خیط السداء  ١٤) كثافة لحم ١عینة (
 3 1.60128 16.6923 واللحمة

ح/سم مع تمائل لون خیط السداء  ١٦) كثافة لحم ٢عینة (
 2 2.84650 25.5385 واللحمة

ح/سم مع تمائل لون خیط السداء  ٢٠) كثافة لحم ٣عینة (
 1 1.87767 33.7692 واللحمة

 1 7.57062 26.2000 الناحیة الوظیفیة 
 2 7.36017 24.7917 الناحیة الجمالیة
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  المحكمین تقییمات ضوء في  المنفذة للعینات واللحمة السداء خیط لون تمائل معمتوسطات كثافة خیط اللحمة  )١٢شكل (

 -TWO اتجاھین في األحادي التباین تحلیل نتائج )٧( جدول
WAY ANOVA تمائل مع اللحمة خیط كثافة اختالف لتأثیر 

   واللحمة السداء خیط لون

 


 


 


 


 


 

 1896.35 2 948.17 218.3 .000 
 18.30 1 18.308 4.21 .048 
 151.99 35 4.343   
 2066.66 38  

R2
= 0.92  

) إلي نسبة التباین التي ترجع إلي ٢تشیر قیمة  معامل التحدید (ر
انحدار المتغیر التابع علي المتغیرات المستقلة وكل ما ارتفعت 

ُسھم بھا ٢قیمة (ر ) دل ذلك علي ارتفاع النسبة المئویة التي ت
) =  ٢المستقلة علي المتغیر التابع. حیث بلغت قیمة (رالمتغیرات 

یدل علي أن المحاور محل الدراسة والعینات المنفذة تفسر  ٠.٩٢
% من التباینات الكلیة في ضوء تقییمات المحكمین تفسرھا ٩٢

% ترجع إلي عوامل ٨العالقة الخطیة، وأن النسبة المكملة 
  ضمن في النموذج.عشوائیة كأن تكون ھناك متغیرات مھمة لم تُ 

كما یتضح من الجدول معنویة تأثیر الكثافات علي العینات 
المنفذة  كما جاء في تقییمات المحكمین حیث بلغت قیمة ف 

  .٠.٠٥) وھي دالة إحصائیا عند مستوي 218.332(
حیث بلغت  الناحیة الوظیفیة، والجمالیة)(ومعنویة تأثیر المحاور 

  ..٠.٠٥إحصائیا عند مستوي )  وھي دالة 4.216قیمة ف (
 بین المتعددة للمقارنات TUKEY  إختبار  بتطبیق الدراسة وقامت
  التالي: النحو علي وذلك المنفذة. العینات
 TUKEY إختبار  باستخدام المتوسطات بین الفروق )٨( جدول

 خیط كثافة باختالف المنفذة العینات بین المتعددة للمقارنات
  واللحمة السداء خیط لون تمائل مع اللحمة

 

 
 


 
 

  
 
 

 
 
 

 ٨.٨٥*  ١٧.٠٧*  

  
 
 

  ٨.٢٣*  

  
 
 

   

نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول السابق أنھ توجد  ھناك 
  فروقا دالة بین كل من:

 ١٦كثافة لحم )  ٢، وعینة (ح/سم ١٤كثافة لحم ) ١عینة ( .١

)  وھي ٨.٨٥حیث بلغت الفروق بین المتوسطات ( ح/سم
 ).٢لصالح عینة ( – ٠.٠٥دالة إحصائیا عند مستوي 

 ٢٠كثافة لحم )  ٣، وعینة (ح/سم ١٤كثافة لحم ) ١عینة ( .٢
)  وھي ١٧.٠٧حیث بلغت الفروق بین المتوسطات ( ح/سم

 ).٣لصالح عینة ( – ٠.٠٥دالة إحصائیا عند مستوي 
 ٢٠كثافة لحم )  ٣، وعینة (ح/سم ١٦ لحمكثافة ) ٢عینة ( .٣

)  وھي ٨.٨٥حیث بلغت الفروق بین المتوسطات ( ح/سم
 ).٣لصالح عینة ( – ٠.٠٥دالة إحصائیا عند مستوي 

  
) في الناحیة ٣، ٢، ١) تقییم الجودة الكلیة للعینات (١٣شكل (

  المحكمین تقییمات ضوء في الوظیفیة

  
) في الناحیة ٣، ٢، ١() تقییم الجودة الكلیة للعینات ١٤شكل (

  المحكمین تقییمات ضوء في الجمالیة
ویمكن ترتیب العینات في ضوء متوسطات تقییمات المحكمین 

) كثافة ٢العینة (، ح/سم ٢٠) كثافة لحمة ٣كما یلي: العینة (

0
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كثافة ) ١(عینة 
 سم /ح ١٤لحم 

كثافة ) ٢(عینة 
 سم /ح ١٦لحم 

كثافة ) ٣(عینة 
 سم /ح ٢٠لحم 

 الناحیة الجمالیة الناحیة الوظیفیة

 المحور  تمائل لون خیط السداء واللحمة
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  .ح/سم ١٤) كثافة لحمة ١العینة (، ح/سم ١٦لحمة 
ل الى لون ثانیاً: تأثیر اختالف لون اللحمة (لون اللحمة مماث

السداء، لون اللحمة مختلف عن لون السداء، استخدام التدرج 
  اللوني لخیط اللحمة ) 

) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة ٩یوضح الجدول (
ح/سم مع تمائل لون خیط السداء واللحمة في  ٢٠) كثافة لحم ٣(

  ضوء تقییمات المحكمین

  ح/سم مع تمائل لون خیط السداء واللحمة ٢٠) كثافة لحم ٣) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة (٩( جدول

    
  


 

 80.00 2.40 36 تؤثر كثافة الخیوط على اآلداء الوظیفي للعینة.

 77.78 2.33 35 متانة الخامة المستخدمة. 

 71.11 2.13 32 مالئمة العینة لالستخدام كأقمشة ستائر.

 73.33 2.20 33 مدى تأثر ملمس العینة بالمتغیرات. 

 77.78 2.33 35 إمكانیة توظیف المنتج النسجي ألكثر من غرض.


 

الجمالیة للعینة.مدى تأثیر المتغیر اللوني على الخواص   34 2.27 75.56 
 80.00 2.40 36 مالءمة العینة من حیث المظھر للتفیذ كستائر.

 71.11 2.13 32 مالءمة العینة لمتطلبات العصر الحدیث.
تداخل فعل اللون مع الكثافة یؤدي إلى استحداث تأثیرات نسجیة 

 77.78 2.33 35 جدیدة

 –المنكسرة  –توافر اإلیقاعات الخطیة المختلفة (المستقیمة 
 80.00 2.40 36 المنحنیة). 

أكثر من لون ). –توافر اإلیقاعات اللونیة المختلفة (لون واحد   33 2.20 73.33 

غیر المتماثل ) والتنوع. –توافر االتزان (المتماثل   31 2.07 68.89 

مالمس حقیقیة ). –إیھامیة توافر اإلیقاع الملمسي (مالمس   31 2.07 68.89 

) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة ١٠یوضح الجدول (
ح/سم مع اختالف لون خیط السداء عن لون  ٢٠) كثافة ٤للعینة (

  اللحمة  في ضوء تقییمات المحكمین

 ) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة١١یوضح الجدول (
ح/سم استخدام تدرج لوني لخیط اللحمة في  ٢٠) كثافة ٥للعینة (

  ضوء تقییمات المحكمین
  عن لون اللحمة  ح/سم مع اختالف لون خیط السداء ٢٠) كثافة ٤) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة (١٠جدول (

  

 

 
 

 


 

 84.44 2.53 38 تؤثر كثافة الخیوط على اآلداء الوظیفي للعینة.

 86.67 2.60 39 متانة الخامة المستخدمة. 

 80.00 2.40 36 مالئمة العینة لالستخدام كأقمشة ستائر.

 84.44 2.53 38 مدى تأثر ملمس العینة بالمتغیرات. 

 80.00 2.40 36 إمكانیة توظیف المنتج النسجي ألكثر من غرض.


 
 82.22 2.47 37 مدى تأثیر المتغیر اللوني على الخواص الجمالیة للعینة.

 91.11 2.73 41 مالءمة العینة من حیث المظھر للتفیذ كستائر.

 88.89 2.67 40 مالءمة العینة لمتطلبات العصر الحدیث.

 77.78 2.33 35 تداخل فعل اللون مع الكثافة یؤدي إلى استحداث تأثیرات نسجیة جدیدة

المنحنیة).  –المنكسرة  –توافر اإلیقاعات الخطیة المختلفة (المستقیمة   43 2.87 95.56 

أكثر من لون ). –توافر اإلیقاعات اللونیة المختلفة (لون واحد   37 2.47 82.22 

غیر المتماثل ) والتنوع. –توافر االتزان (المتماثل   36 2.40 80.00 

مالمس حقیقیة ). –توافر اإلیقاع الملمسي (مالمس إیھامیة   36 2.40 80.00 

  
  ح/سم مع استخدام تدرج لوني لخیط اللحمة  ٢٠) كثافة لحم ٥) مجموع ومتوسطات وتقییمات الجودة للعینة (١١جدول (

  

 

 
 

 


 

 100.00 3.00 45 تؤثر كثافة الخیوط على اآلداء الوظیفي للعینة.
 95.56 2.87 43 متانة الخامة المستخدمة. 
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العینة لالستخدام كأقمشة ستائر. مالئمة  43 2.87 95.56 
 95.56 2.87 43 مدى تأثر ملمس العینة بالمتغیرات. 

 91.11 2.73 41 إمكانیة توظیف المنتج النسجي ألكثر من غرض.


 
 95.56 2.87 43 مدى تأثیر المتغیر اللوني على الخواص الجمالیة للعینة.

من حیث المظھر للتفیذ كستائر.مالءمة العینة   44 2.93 97.78 
 100.00 3.00 45 مالءمة العینة لمتطلبات العصر الحدیث.

 95.56 2.87 43 تداخل فعل اللون مع الكثافة یؤدي إلى استحداث تأثیرات نسجیة جدیدة
المنحنیة).  –المنكسرة  –توافر اإلیقاعات الخطیة المختلفة (المستقیمة   43 2.87 95.56 

أكثر من لون ). –توافر اإلیقاعات اللونیة المختلفة (لون واحد   43 2.87 95.56 
غیر المتماثل ) والتنوع. –توافر االتزان (المتماثل   41 2.73 91.11 

مالمس حقیقیة ). –توافر اإلیقاع الملمسي (مالمس إیھامیة   43 2.87 95.56 

  
) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ١٢یوضح الجدول (

اختالف لون اللحمة (لون اللحمة مماثل الى لون السداء، لون 
اللحمة مختلف عن لون السداء، استخدام التدرج اللوني لخیط 

ح/سم في ضوء تقییمات ٢٠اللحمة ) مع ثبات كثافة لحمة 
  .المحكمین

 مختلف اللحمة لون السداء، لون الى مماثل اللحمة (لون اللحمة لون اختالف المعیاریة واالنحرافات المتوسطات یوضح )١٢( لجدو
   ح/سم٢٠ لحمة كثافة ثبات مع ) اللحمة لخیط اللوني التدرج استخدام السداء، لون عن

    

 

ح/سم مع تمائل لون خیط السداء  ٢٠) كثافة لحم ٣عینة (
 3 1.87767 33.7692 واللحمة

ح/سم مع لون لحمة مختلف عن  ٢٠) كثافة لحم ٤عینة (
 2 2.33973 37.8462 لون السداء

ح/سم مع التدرج اللوني لخیط  ٢٠) كثافة لحم ٥عینة (
 1 1.18754 43.0769 اللحمة

  الوظیفیةالناحیة  38.2000 4.00357 2 
 1 4.50362 38.2500 الناحیة الجمالیة

 
) متوسطات اختالف لون اللحمة (لون اللحمة مماثل الى لون السداء، لون اللحمة مختلف عن لون السداء، استخدام  ١٥شكل (

ح/سم ٢٠التدرج اللوني لخیط اللحمة ) مع ثبات كثافة لحمة 
 اتجاھین في األحادي التباین تحلیل نتائج )١٣( جدول یوضح

TWO- WAY ANOVA لون اللحمة لون اختالف لتأثیر) 
 السداء، لون عن مختلف اللحمة لون السداء، لون الى مماثل اللحمة

 لحمة كثافة ثبات مع ) اللحمة لخیط اللوني التدرج استخدام
  المحكمین تقییمات ضوء في ح/سم٢٠

 -TWO اتجاھین في األحادي التباین تحلیل نتائج )١٣( جدول
WAY ANOVA اللحمة (لون اللحمة لون اختالف لتأثیر 

 السداء، لون عن مختلف اللحمة لون السداء، لون لىا مماثل
 لحمة كثافة ثبات مع ) اللحمة لخیط اللوني التدرج استخدام

   ح/سم٢٠

 


 


 


  

 
 566.00 2 283.00 79.30 .000 
 .023 1 .023 .006 .93 
 124.90 35 3.56   
 690.92 38  

R2
= 0.81 

) إلي نسبة التباین التي ترجع إلي ٢تشیر قیمة  معامل التحدید (ر
انحدار المتغیر التابع علي المتغیرات المستقلة وكل ما ارتفعت 

ُسھم بھا ٢قیمة (ر ) دل ذلك علي ارتفاع النسبة المئویة التي ت
) =  ٢المتغیر التابع. حیث بلغت قیمة (رالمتغیرات المستقلة علي 

یدل علي أن المحاور محل الدراسة والعینات المنفذة تفسر  ٠.٨١
% من التباینات الكلیة في ضوء تقییمات المحكمین تفسرھا ٨١

% ترجع إلي عوامل ١٩العالقة الخطیة، وأن النسبة المكملة 
  وذج.عشوائیة كأن تكون ھناك متغیرات مھمة لم تُضمن في النم

كما یتضح من الجدول معنویة تأثیر الكثافات علي العینات 
المنفذة  كما جاء في تقییمات المحكمین حیث بلغت قیمة ف 

  .٠.٠٥) وھي دالة إحصائیا عند مستوي 79.303(
حیث  الناحیة الوظیفیة، والجمالیة)(وعدم معنویة تأثیر المحاور 

عند مستوي )  وھي غیر دالة إحصائیا 006.بلغت قیمة ف (
٠.٠٥..  
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) في ٥، ٤، ٣) تقییم الجودة الكلیة للعینات (١٦شكل (

  الناحیة الوظیفیة

  
) في ٥، ٤، ٣) تقییم الجودة الكلیة للعینات (١٧شكل (

  الناحیة الجمالیة
  

   اللحمة لون اختالف المنفذة العینات بین المتعددة للمقارنات TUKEY إختبار  باستخدام المتوسطات بین الفروق یوضح )١٤( جدول

 


 
 


 

 


 
 

 
  ٤.٠٧*  ٩.٣٠*  

 
   ٥.٢٣*  

 
    

للمقارنات المتعددة  Tukeyإختبار   بتطبیق  وقامت الدراسة
  العینات المنفذة. وذلك علي النحو التالي: بین

 إختبار  باستخدام المتوسطات بین الفروق )١٤( جدول یوضح
TUKEY لون اختالف المنفذة العینات بین المتعددة للمقارنات 

 عن مختلف اللحمة لون السداء، لون الى مماثل اللحمة (لون اللحمة
 كثافة ثبات مع ) اللحمة لخیط اللوني التدرج استخدام السداء، لون

  المحكمین. اتتقییم ضوء في ح/سم٢٠ لحمة
نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول السابق أنھ توجد  ھناك 

  فروقا دالة بین كل من:
لون )  ٤، وعینة ( تمائل لون خیط السداء واللحمة) ٣عینة ( .١

حیث بلغت الفروق بین  لحمة مختلف عن لون السداء
 ٠.٠٥)  وھي دالة إحصائیا عند مستوي ٤.٠٧المتوسطات (

 ).٤لصالح عینة ( –
)  ٥، وعینة ( تمائل لون خیط السداء واللحمة) ٣عینة ( .٢

حیث بلغت الفروق بین  التدرج اللوني لخیط اللحمة
 ٠.٠٥)  وھي دالة إحصائیا عند مستوي ٩.٣٠المتوسطات (

 ).٥لصالح عینة ( –
)  ٥، وعینة ( لون لحمة مختلف عن لون السداء) ٤نة (عی .٣

حیث بلغت الفروق بین  التدرج اللوني لخیط اللحمة
 ٠.٠٥)  وھي دالة إحصائیا عند مستوي ٥.٢٣المتوسطات (

 ).٥لصالح عینة ( –
ویمكن ترتیب العینات في ضوء متوسطات تقییمات المحكمین     

ح/سم التدرج اللوني لخیط  ٢٠ ة) كثافة لحم٥كما یلي: العینة (
ح/سم لون لحمة مختلف عن  ٢٠) كثافة لحم ٤اللحمة، العینة (

ح/سم تمائل لون خیط  ٢٠) كثافة لحم ٣لون السداء ، العینة (
  السداء واللحمة.

  
  الخالصة:

) ٥في ضوء النتائج السابقة لعینات البحث تبین أن العینة رقم (
اللوني لخیط اللحمة كانت  ح/سم مع التدرج ٢٠عند كثافة لحمة 

أفضل العینات فقد حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات 
تقییم المتخصصین لمحاور التقییم ككل حیث حققت معامل جودة 

)٩٥.٥٦(.  
ح/سم مع اختالف لون  ٢٠) عند كثافة لحمة ٤یلیھا العینة رقم (

خیط اللحمة عن لون خیط السداء فقد حققت درجة قبول ونجاح 

ضوء متوسطات تقییم المتخصصین لمحاور التقییم ككل حیث  في
  ).٨٣.١١حققت معامل جودة (

ح/سم مع تماثل لون  ١٤) عند كثافة لحمة ١بینما العینة رقم (
خیط اللحمة مع لون خیط السداء.كانت أقل العینات حیث حققت 

  )٣٦.٣٩اقل معامل جودة (
وذلك للعینة  ) ستارة منفذة بأفضل المتغیرات١٧ویوضح الشكل (
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