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 متطلبات حياكة األقمشة ذات الطبيعة اخلاصة

 د/ أشرف يوسف محمد البردخينى
 دكتوراة فى االقتصاد املنزىل )تصنيع مالبس(

 جامعة حلوان-كلية االقتصاد املنزلي

 املستخلص: 
يهدد البحث دد لرالة بخلددصلبلدديبيلبحاثيكيددصلةبليقمشيقيددصلحطبيعددصلابةلبحاثيكددصلبلم ددصلللللللل

(لبحتىلتستخ ملفىلرشتمجلفسمتنيلبحزفمالةمالبد لبحسدهربةلحصي دي للللبحسمتمنلكريبلبمك-)بجلثري

رالأفضللميب فمةلحليمكدصلتصدالبمبيعدصلةكدأحالأفضدللم هريدصلحتاكد ل يمكتهدمل لحدأحالللللللللل

بمملبحثم  لبإع بةلعينمةلة الةل يمكصل) يمكصلفىلبجتمهلبحاي لة يمكصلفىلبجتمهلبحكدر((لل

 يمكددصلبيددمبل ددثريلمددقلل-مددقلبيددمبل ددثريلمددقلبيددمبلبجلددثريلةبحسددمتمنل) يمكددصلبيددمبل ددثريلللل

بديح لبخلد لللل%011 يمكدصلبيدمبلخلدمتمنلمدقلبيدمبلخلدمتمن(لبمخلدتخ بملكدي ل يمكدصلللللللللل-بيمبلخلمتمن

عصىلممكيندصل يمكدصل دنمعيصلبمخلدتخ بملللللل110أةال/لة الةل يمكصلعمةيصلبغرزةل بمللكمحتما:

ثمشيددم/لة ددالةللللغددرزة/لخلددم لل6غددرزة/لخلددمل للل4 لةعدد ةلبحغددرزلبلسددتخ مصلللل01ربددرةل يمكددصلم ددم للل

عصدىلممكيندصلأةفرحديكل سدصلفتصدصلبمخلدتخ بملربدرةل يمكدصلللللللللل606 يمكصلأةفرحديكلبغدرزةل بدملللل

ر ددربالبكتثددم لبدديةلتدد لة ددالةللللغددرزة/لخلددم ل6غددرزة/لخلددمل لل4 لةعدد ةلبحغددرزلبلسددتخ مصللل04م ددم ل

بحليمكددصلعصددىلبحكينددمةلبلنفددأةلقكيددللمرببثددصلبجلدديةةلبلركزيددصلبعددركصلم ددرلحصغددز لةبحنسدد لل

صصلبحقىر لبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلمال لة ملمكمجلصلبحنتمج لب  مجيملبمخلتخ بملأتدقم للبمحمل

Radar Chartلةتدثنيلأشدزلزبةةلبدديةلتد لة ددالةلبحليمكدصلبحكمةيدصلةبمةفرحدديكلحصكيندمةلبكدد لللللللل 

ل6غدرزة/لخلدمل لللل4عيصيصلبحتن ي لبجلمالحقللمقلبيمبلبجلثريلةبحسمتمنلعن لبحليمكصلبكد ةلغدرزللل

غرزة/لخلملحي ظلأشدزليفضدللبخلدتخ بملبيدمبلبامشدصللللللل6ملةحققلعن لبحليمكصلبك ةلغرزلغرزة/لخل

كيمل ملت ييملم هريدصلجتكد ل يمكدصلبحكيندمةلبلنفدأةلمدقلكدال لبخلدتيم ةللللللللللحصاثريلحزيمةةلبلتمشص 

(لطث ددمللحصييب ددفصلبح يمخلدديصل2(لمددقلبحسددمةةلبحملقيددنيلمص دد ل)0م هريددصلجتكدد لبحليمكددصلمص دد ل)

 لةتددثنيلأنلأفضددللم هريددصلجتكدد لبحليمكددصلللللAATCC Test Method 143بممريقيددص

غرزة/خلددملفددىلبجتددمهلبحاددي للل6حي ددالةلبحليمكددصلبحكمةيددصلةبمةفرحدديكل ددىلبحملمكددصلبكدد ةلغددرزللل

ةبحكر(ل لةتكتىرلة صصلبحليمكصلبمةفرحيكل سدصلفتصدصلأفضدللمدقلة دصصلبحليمكدصلبحكمةيدصلللللللل

لمقل ي لبل هريصلبثللةبك لبحتن ي لبجلما 

لبمبيعصلابةلبحاثيكصلبلم صل–لفتم يصل:لمتاصثمةل يمكصلبمبيعصلبحقصيمةلب

Requirements for Sewing Fabrics of a Special Nature 

Dr. Ashraf Youssef Mohamed 

Abstract: 
The research aims to study the natural and mechanical 

properties of the fabrics of the special nature (jubair -satin crepe-
bak), which is used in the production of wedding dresses and 
nightwear to reach the best specifications for knitting of these 
fabrics and also the best appearance of the wrinkle of knitting, so 
the researcher prepared samples knitting links (knitting in the 
direction Length and knitting in the direction of the display) from 
the fabric of the jubair and satan (weaving cloth jubair with cloth 
jubair - knitting cloth jubair with satin cloth - knitting satin cloth 
with satin cloth) using a sewing thread 100% poly ester as 
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follows:First / regular stitching links with a 301 stitch on an 
industrial sewing machine using a sewing needle size 10, and the 
number of stitches used 4 stitches / cm, 6 stitches / cm.
II / Overlock sewing links with a number 516 on the Overlock 
machine with five fingers using a sewing needle size 14, and the 
number of stitches used 4 stitches / cm, 6 stitches / cm.The strength 
of the sewing thread was tested on the samples carried out at the 
central quality control laboratory of the Egyptian Spinning and 
Weaving Company in Mahalla El Kubra before and after the dry 
cleaning process. The results were statistically treated using radar 
chart forms When sewing with stitches of 6 stitches / cm it is noted 
that it is preferable to use a lining cloth for the jabir to increase 
durability. according to the American Standard AATCC Test 
Method 143, and it was found that the best appearance of the 
sewing crease of the normal sewing joints and overlock is simulated 
by the number of stitches 6 stitches Cm in the direction of length 
and width, and the sewing link overlock five knuckles better than 
the normal sewing link in terms of appearance before and after dry 
cleaning. 
Key words : Requirements for sewing fabrics- fabrics of a 
special nature  

 :املقدمة ومشكلة البحث 

حتتددمجلبمبيعددصلابةلبحاثيكددصلبلم ددصلرالمكممصددصلكم ددصلةعنميددصلفمج ددصلل

فىلكللمرب للتنفيأ ملبد ابللمدقلبكتيدم لبحت دييملمدرة بللقر صدصلبحليمكدصلللللللل

ةبإلشهددمال لةتكدد لبمبيعددصلبلاددرزةلمددقلبمبيعددصلابةلبحاثيكددصلبلم ددصلبحتددىلللللللل

 ي لأشهملغمحثملمملتقدينلبحكممدللبحدأ ل يدزل دأهللللللتستخ ملفىلمالب لبحسهربةل

بلالبدد لعددقلغري ددملةيزيدد لمددقلبييتهددملحياكصددهملمالجيددصلحصينمخلددثمةلبلم ددصلللل

 http://fasateencom.blogspot.com/p/blog-page_88.htmlلةبحسهربة 

ة ديلبيدمبلتد ي لبحعدثزلللللبيعدصلابةلبحاثيكدصلبلم دصل للللمدقلبمللبجلدثريليك ل

بمحدد بشتيللراللأشددزل تصدد لعنددزلبقيشددزلمعددغياللبزكددم البددم زةلتف ددللبينهيددملللللللل

لللللللللللللللللمسم مةلأبللمقلزكم البح بشتيلل لممملجيكصزلشسيامللأكثرلمتمخلقمللفدىلبيبمدزللل

https://fashion.azyya.com/369388.html 

بيعددصلبحتددىلتسددتخ ملةل ددنمعصللشدديبالبمأ دديةلأةلفضددلأمددقللبيددمبلبجلددثري

زيدمالبحصدأيقلي دييينللللهرلم  دي لبمل يد لأنلأتدللمالب لةفسدمتنيلبحسدهربةللل

بقثدددرةلةلمدددقلبمبيعدددصلحصيعدددم ريلةخلدددي بةلبستيدددقليسدددتخ مينل دددأبلبحنددديال

شدديبالأمددقللةيكتددىرلبيددمبلبجلددثريللش ددربللح ييتددزلةمصيسددزل للللعيددم ملبلختصفددصلأ

البخلددتخ بمصلةلرخلددثمالبحتددىلتدد ة لل دد لبمأةيكدد لل بيعددصلمرتفكددصلبحسددكرللبم

-https://small  ددددددنمعصلفسددددددمتنيلبحزفددددددمالةبحسددددددهربةلةبحلفددددددالةلف دددددد لل

projects.org/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%ل

http://fasateencom.blogspot.com/p/blog-page_88.html
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مجيددقلأشدديبالبجلددثريلبحتددىلتثددمالعصددىلشاددمدلجتددم  لت ددنقلعددمةةلباري ددصللللللللللل

الأةلحليددصلبددلليي دد للبح يقدديلأةلبحقرةتدديصلأةلبحتخددريمل لةحددأحالالليي دد لخلدد بلل

 دد لغددرزلعصددىلتددقللعيدديةلطيحيددملةعرآدديمل لةي ددنقلخحيددمللةياددرزلبمخلددتخ بملللل

ممكينمةلكم صلةبنف لكيفيصلبحتاريزلبحي ة ل لكيمليكتىرلبجلثريلبيمبل

متك ةلبمتقم لة ققلأنلييآقلحتتزلبامشصلمقلكممصلأكر لمثدللبحسدمتمنلأةللل

حميدد لمدد مقل لخلددهمللبحلريددرلأةليدد كلقفددرةهل سددبلبحرغثددص لل) ددي لتددقر ل

ل(080-م2112–أمح لعث بحغفم 

 :مشكلة البحث 

مددددقلكددددال لتدددد  ي لبحثم دددد للددددمةةلتقنيحي يددددملرشتددددمجلبلالبدددد لبمحقصيددددصللللللللل

بحتقنيحي يددصلبمحملصددصلبحقددىر لبسددملبلالبدد لبجلددم زةلةبالتددربالعصددىلتنفيددألللللللل

بجلدددزالبحتاثي دددىلحصامحثدددمةلتدددثنيلأشدددزلعنددد ل يمكدددصلبحامحثدددمةلحطبيعدددصلابةل

م ددصلةمنهددملبيددمبلبجلددثريلةبحسددمتمنلت هددرلبكدد لبحكيدديالفددىلللللللللبحاثيكددصلبل

بحليمكمةلةمنهملجتك لبحليمكصلةبل هريصلغريلبلالجيصلحصيندت لبلصثسدىلبكد لللل

بحليمكصلةش ربلال تفمالأخلكم لتصالبمبيعصلةبحتىلتنت لمنهدملفسدمتنيلبمفدرب لللل

ةمالبددد لبحسدددهربةلفقدددمنلالبددد لمدددقلر دددربال دددأبلبحث ددد لحصي دددي لرالأفضدددلللللل

مةلحليمكصلتصالبمبيعصلةأيضملم هريصل مل ي لأنلفسدمتنيلبمفدرب لللميب ف

ةمالبددد لبحسدددهربةلالبددد لأنلحتدددتفظلق هريتهدددملحفددد ةلطييصدددصلمشهدددمليدددتملللللل

لتأ ري ملبأخلكم لمرتفكصلحصينمخلثمةلبلم صلةبحسهربة 

 :الدراسات السابقة 

  ة بخلصلبليب فمةلم(لبحتىلته الرال2106-بلربز عص  خلصييمن ة بخلصل)تهمش

بلنزحيصلمقلبمبيعصلبمخلمخليصل)بادقلللرشتمجلبلالب لبحنسمجيصلرب للبحفنيصل

 ل(ل لةبمبيعدددصلبلسدددمع ةللل%61 لبددديالبخلددد للل%61بادددقلطصدددينل لبادددقللل-ل011%

 (لمدقلكدال للل%61 لبديالبخلد لللل%61ةبشتيدللطصدينل لبادقللللل-ل%011)ةبشتيللبادقلل

خلىل لأف ىل لمن نى(ل لبمشفي مل) أخلدىل للت نيمةلبحليمكصلبحتمحيص:لبحثييزل) أ

أف دددىل لمن ندددى(ل لة دددالةلبحليمكدددصل) أخلدددىل لأف دددىل لمن ندددى(لةتي دددص لل

لبح  بخلصلرالأشز:

 ةلرشتدددمجلبلالبددد لبحنسدددمجيصلبلنزحيدددصللل%011عنددد لبخلدددتخ بملكممدددصلبح ادددقلل

ل–يسددتخ ملمكهددملبحدد بشتيللبح اددقلةلمجيددقلبجتم ددمةلبحليمكددصل)خلدد باللل
غرزة/بحثي ددصل لكيددملتسددتخ ملت نيددصللل06بكدد ةلة ا(لةحيددمكلل–حليددصل

 يمكدددصلبحثييدددزلبمف ددد ل)بجتدددمهلبحص يدددص(لةت نيدددصل يمكدددصلبحسدددامالللللل

ل)بمشفي م(لمقلبيمبلبح اقلةبح بشتيللبلخصين 

 لل%61 لبددديالبخلددد لللل%61عنددد لبخلدددتخ بملكممدددصلبح ادددقلبلخصدددينل لبادددقلللللل 

 للغرزة/بحثي ددددصل01ةحيددددمكلبكدددد ةليسددددتخ ملمكهددددملبحدددد بشتيللبلخصددددينل

سدددتخ ملت نيدددصل يمكدددصلبحثييدددزلمدددقلبح يدددمبلبلخصدددينلةبحدددد بشتيلللللللللةت

لبلخصينلحتن ي ل رةبةلبحربثصلةبإلب  
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 (لبحتددىلتهدد الرالل2106-عثدد لبالبحرتددي  للمهدددددمالمن ددي لة بخلددصل)ة بخلددصلم

بمة  دمشزبل(لبحدتلتندت لمنهدملمالبد للللللل-كيبيلبمبيعصلبلفيفصل)بحعيفينل

تصددالرال دديةةلة ددالةل يمكددصلللرمقمشيددصلبحتي ددلللمددقللبحفتيددمةلبلرب  ددمةل

شتدمج لبديةلتد لة دالةلبحليمكدصلحي دالةلبحليمكدصل)للللللللمدقلكدال للللالب بل

ةتي ددص لبح  بخلددصلةبشددزالدلبحليمكددصل(لبمةفرحدديكل–بحفرشسدديصلل–بحكمةيددصل

لرا:

 ميب فمةل يةةلبحليمكصلحطبيعدصلبلفيفدصل)لبحعديفينللةبمة  دمشزب(للللل

ل بحليمكصلف  لتتيب لعصىلبشزالدلبحليمكصلةحي لبيةلت لة الة

 ل02ربدرةل يمكدصلم دم لللليسدتخ مللعن ل يمكصلة الةلبيمبلبحعيفينل

ل4)ل01ربدرةل يمكدصلم دم لللل لةلة صصلبحليمكصلبحكمةيدصلمقللغرزة/خلم(ل4)

ل4)ل04ربدرةل يمكدصلم دم لللل لةة صصلبحليمكصلبحفرشسيصلمقللغرزة/خلم(

ل ة صصلبحليمكصلبمةفرحيكمقلغرزة/خلم(ل

 ل01ربرةل يمكصلم م ليستخ مللعن ل يمكصلة الةلبيمبلبمة  مشزب

ل6)ل02ربرةل يمكدصلم دم للل لةلة صصلبحليمكصلبحكمةيصمقللغرزة/خلم(ل4)

ل4)04لربدرةل يمكدصلم دم لللل لةة صصلبحليمكصلبحفرشسيصلمقللغرزة/خلم(

ل ة صصلبحليمكصلبمةفرحيكمقللغرزة/خلم(

 تقيشدد لعينددصلبحث دد لمددقل ييعددصلل(م2101ل- بشيددملم ددافىلكممددلل)ة بخلددصل

 لبحلريدرلة ملتنفيدأل ييعدصلمدقلبحت نيدمةلللللللمقلبمبيعدصلبحسدمتمن لبحتمفتدمهللل

)بحسدداماللعصددىلكددللشدديالمددقلأشدديبالبمبيعددصلحمددللبح  بخلددصلة يددملت نيددص:لللل

بجليةيهدمةللل–بحقعقعدصللل-بحسيخلدتصلل-بحركنصل-بحسامالبلن نىل–بلست يمل

ل–ن يد لبحليمكدصلبدمحز زبجللللتل–تن يد لبحليمكدصلبمحثنيدمةللللل–بحقسربةل–
لبليمطصلبحفرشسيص( 

 ف ل أهلبح  بخلصلرال:لبحتكدرالعصدىلبحفدرةدلةل ديةةلت نيدمةلبحليمكدصللللللل  

ةبحتكددرالعصددىلمدد  لمالجيددصللللل لبلنفددأةلبمحنسددثصلحطبيعددصلحمددللبح  بخلددصلللل

حت يد لأمثدلللل للت نيمةلبحليمكصلحقللشيالمقلأشيبالبمبيعدصلحمدللبح  بخلدصللل

جليةةلةبل هريصلبلاصيبدصلبمحنسدثصلحقدللت نيدصلللللكممصلةبحتلحت  لمستي لب

تي دددص لبحنتدددمج لرال:لة ددديةلفدددرةدلةل ددديةةلللل للمدددقلبحت نيدددمةلبلسدددتخ مصل

 ملبخلدددتخ بمل لةبحت نيدددمةلبلسدددتخ مصلبمحنسدددثصلحطبيعدددصلحمدددللبح  بخلدددصلللل

ة مل للبكتثم بةلحصتكرالعصىلةالحصلبحفرةدلحقللت نيصلبنيلبمبيعصلبحثالثدصل

لقلبمبيعصلبمحنسثصلحقللت نيصلمقلبحت نيمةلبلنفأة بحتي للرالأمثللشيالم

 دد ف ل ددأهلبح  بخلددصلرال:للل(ل2116ل-أتددرالحميدديةل متددملةخكددرةنللل)ة بخلددصل 

ة بخلددصلتددأثريلكدديبيلبمبيعددصلعصددىلمكددميريل دديةةلة ددالةلبحليمكددصلة ملللل

رشتددمجلتسددقلعينددمةلمددقلبمبيعددصل يدد ل ملبخلددتخ بملثددال لكممددمةلحص يددصلللللللل

 ل0/0(لةثدال لتربكيدبلشسدايصل)خلدمةةلللل%011بديح لبخلد للل–%011 يال–%011)باق

-LSb ل (SSa-1 (لة مل يمكتهملبثال لأشديبالمدقلبحي دالةللل6 لأطص 2/2مىرة

غرزه/خلددم( لتي ددص لل6 ل4 ل1(لةثددال لكثمفددمةلطتصفدصلحصغددرزل)لل LSr-2 ل 1

بحنتددمج لرا:للتغددريلك ددمجشلبمبيعددصلمددقلعيبمددللبح  بخلددصلةبدد لبكتصفدد للللللللل
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بلختصفددددصلراللأنلبلددددربج لبل ددددمجشلمددددقل يدددد لبمشسددددبلمددددقلبلممددددمةل

بحربةب يددصلأرهددرةلبحتفدديدلبحيبآدد لحطبيعددصلابةلبحص يددمةلبدديح لبخلدد لعددقلللل

بح يالثملبح اق لةكأحالبح كيبلبحنسا لبحسمةةلعدقلبلدىرةلةبمطصد لللل

بمحنسددثصلحص يمكددمةلف دد لبتضدد لأنلبلدديبيلبل مخلددصلتزيدد لبزيددمةةلكثمفددصللل

أعصدىلبح ديمللل LSr-2  دصصلبحغرزلةلبحلد ةةلبحدتل ملة بخلدتهم لةبد ل   د لبحيللللل

 ةبدد لبتضدد لمددقلة بخلددصلبم بددمملل .SSa-1 ةبحي ددصص LSb-1 تصتهددملبحي ددصص

بلقمفئددصللسددم صلبمتددقم لبحربةب يددصلرشكدد بملة دديةلتددأثريلحص كيددبلبحنسددا ل

عصىلمسم صلبلرياصلحنف لبحي صص لةكأحالمللي هرلتيبف لمدقلترتيدبللل

مدقلحليدمةل ديالللللبمبيعص ل ي لأةآ  لبم بمملتفيدلبمبيعدصلبلنتادصلل

عصىلكللمقلبح اقلةبحثيح لبخلد  لةمدقلثدملفإشدزلجيدبلركتيدم لأبيعدصلابةلللللللل

كدديبيل يدد ةلةمالجيددصلحصي ددالةلبحددتلخلدديتملرشتم هددملةاحددالحرفددقل دديةةللللل

لبلنتامةلةحت ي لمنمفسمتهملبحت  يريص 

  :تتثصي لأ ييصلبحث  لة:أهمية البحث 

 بيعددصلابةلبحاثيكددصلرح ددمالبحضدديالعصددىلبلدديبيلبحاثيكيددصلةبليقمشيقيددصلحطل

بحسددمتمنلكريددبلبددمك(لبحتددىلتسددتخ ملفددىلرشتددمجلفسددمتنيلللل-بلم ددصل)بجلددثري

لبحزفمالةمالب لبحسهربة 

 مسدددمع ةلمنتادددىلفسدددمتنيلبحزفدددمالةمالبددد لبحسدددهربةلبيآدددقلميب دددفمةللللل

بحسددمتمنلكريددبلبددمك(لل-حليمكددصلبمبيعددصلابةلبحاثيكددصلبلم ددصل)بجلددثريلل

لش ربللال تفمالأخلكم لتصالبمبيعص 

 بل ددر بةلبح  بخلدديصلبمجلممكددمةل)كصيددمةل تدد عيم ة بحث دد   ددأب يسددم م

بحفنددينلبحتاثي يددص(لمددقلكددال لت دد يملل-بح بيددصلبحنيعيددص–بالبت ددمةلبلنددزال

بحاري دددصلبلثصدددىلحليمكدددصلبلالبددد لبلنتادددصلمدددقلبمبيعدددصلابةلبحاثيكدددصللللللل

بحسددمتمنلكريددبلبددمك(لبحتددىلتسددتخ ملفددىلرشتددمجلفسددمتنيلللل-بلم ددصل)بجلددثري

لبحسهربة بحزفمالةمالب ل

 :هدف البحث 

 ة بخلددصلبلدديبيلبحاثيكيددصلةبليقمشيقيددصلحطبيعددصلابةلبحاثيكددصلبلم ددصلللللل

بحسددمتمنلكريددبلبددمك(لبحتددىلتسددتخ ملفددىلرشتددمجلفسددمتنيلبحزفددماللللللل-)بجلددثري

لةمالب لبحسهربة 

 حممةحددصلبحتي ددللرالأفضددللميب ددفمةلحليمكددصلبمبيعددصلابةلبحاثيكددصللللللل

تسددتخ ملفددىلرشتددمجلفسددمتنيللبحسددمتمنلكريددبلبددمك(لبحتددىلل-بلم ددصل)بجلددثري

لبحزفمالةمالب لبحسهربة 

 رمقمشيددصلبحتي ددللأفضددللم هريددصلحتاكدد ل يمكددصلبمبيعددصلابةلبحاثيكددصللل

بحسددمتمنلكريددبلبددمك(لبحتددىلتسددتخ ملفددىلرشتددمجلفسددمتنيلللل-بلم ددصل)بجلددثري

لبحزفمالةمالب لبحسهربة 

 رمقمشيدددصلتيريددد لأفضدددللبحنتدددمج لإلشتدددمجلفسدددمتنيلبحزفدددمالةبحسدددهربةلمدددقلللل

لبحسمتمنلكريبلبمك( -ابةلبحاثيكصلبلم صل)بجلثريلبمبيعص
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 : مصطلحات البحث 
 :احلياكة Sewing    

  لعثم ةلعقلجتييقلم زبالبح اقلبلصثسيصلبحتليتملتف يصهملمدقلبلالبد للل

 لة ىلر   لمرب لل نمعصلبلالب لبجلدم زةل لكيدمل قدقلتكريفهدملعصدىلأشهدمللللللل

خلدتخ بملكدي لةب د لأةلأكثدرلللللعيصيصلتثثي لباكتنيلمدقلبح يدمبلأةلأكثدرلبإللل

ل (62ل–ل2110ل–رمملي ةيمللأةلميقمشيقيمل لل)أ قلبحسي ل

)عثد للل  لتثالأطربالبح يمبلبكضدهملبدثك لبإخلدتكيم لبإلبدرةلةبحفتصدص لللللة

ل(ل88ل–مل0222ل– آمالتراللل-بلنكمل ىر ل

  :خيوط احلياكةThreads  
بد لبجلددم زةللتكتدىرلبليدينلمدقلبحكيبمدللبمخلمخلديصلبلد ثرةلعصدىل ديةةلبلاللللللللل

بحنهمجيددصللددمل ددملمددقلتددأثريلعصددىلبدديةلب تيددم لبلالبدد لبكدد لبشتم هددمل ل يدد لأشهددمللللللل

بحكممللبحي ي لحرب لبم زبالبلقيشصلحص اقلمدقلبكضدهم ل)خليخلدقلعثد لبحصايد لللللل

ل(للل11-م2112- زدل لم   لحمي ل سني

 :وصالت احلياكة Links Sewing   
بلالبدد ل لةغمحثددمللمددملتقددينل دد لبحيخلدديصصلبمكثددرلتددييعمللةلجتييددقلمفددرةبةلل

مدددقلمتمشدددصلبح يدددمبلبحملدددمكلبمحنسدددثصلحصيالبددد لبحكمةيدددصللللل%61متمشتهدددمل ددديبح ل

ل(21-2118ل–ةمالب لبحسهرة لل)غمةةلأبيلعيعصل

 ىلعيصيصلتثالأةلجتييقلحلمفتنيلأةلأكثرلمدقلبلممدمةلبلختصفدصلبهد اللللل

أةبالةريفددددىلمكددددنيل لةصتصدددد لبحي ددددالةلبددددمكتالالكدددديبيلبلممددددصلبلددددربةللل

 يمكتهملة سبلكيبيلكي لبحليمكدصل لةأيضدمل سدبلبلتاصثدمةلبحيريفيدصلللللل

ل(للل001-م2112-حصيصث  ل)حمي لبحث   لعث لبحقريم

 :األقمشة ذات الطبيعة اخلاصة 
ي   لبهملتصالبمبيعصلبحتدىلحتتدمجلرالعنميدصلةمكمجلدصلفدىلكدللمرب دللللللللل

جلة تدددىلرشتم هدددملبددد ابللمدددقلبالكتيدددم لبجليددد لحصت دددييملمدددرة بللقر صدددصلبإلشتدددم

مر صددصلبإلشهددمال لةتعدديللبمبيعددصلبلاددرزةل لأبيعددصلبحفددرةل لةأبيعددصلبمةبددم ل للل

-م2112–ةأبيعصلبحعثال لةبجلص  لل) ي لتقر لحمي ل لخلهملأمح لعثد بحغفم ل

 (41-م0221ل-(ل) منلريتين081

  :قماش اجلبريGuipure 

عثم ةلعقلبيمبلمارزلبقثمفصلعصدىلش ديبلكدثريةلبغدرزةلبحقدرةةنل لةيكد للللللل

جلددثريلةبشتيددللث يددلل لةحقددقلحددي لةبشتيددللفددىل دد لابتددز ل)زينددبلعثدد لبحلفدديظللللللب

ل(لل042-م2102ل–فرغصىل

بيدددمبلبجلدددثريلبيدددمبلزكرفدددىليندددت لعصدددىلممكيندددمةلمتادددي ةلةبأتدددقم لللل

طنصفددصل لةت ددنقلبكدد لأشيبعددزلمددقلبحغددزة لبلىرةمددصل لةبكضددهملماددرزلفدديدلللللل

قر لحميد للبيمبلتدثقىلأةلفديدلبكد لبمبيعدصلبمكثدرلمتمخلدقمل ل) دي لتدلللللللل

ل(081-م2112–م مقل لخلهملأمح لعث بحغفم 
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بجلددثريلبيددمبلتدد ي لبحعددثزلبمحدد بشتيللراللأشددزل تصدد لعنددزلبقيشددزلمعددغياللللللل

بزكم البم زةلتف للبينهيدملمسدم مةلأبدللمدقلزكدم البحد بشتيلل لممدملجيكصدزللللللللل

 /http://fasateencom.blogspot.com/pشسدديامللأكثددرلمتمخلددقمللفددىلبيبمددز لللل

blog-page_88.html 

  :أقمشة الساتانSatin Fabrics  
 ىلبمبيعصلبلنتاصلبمخلتخ بملبح كيدبلبحنسداىلبمطصسدىلةبحدأ ليكتدىرلللللل

ثمحد لشديالحص بكيددبلبحنسدايصلبمخلمخلدديصلبكد لبحنسدي لبحسددمةةلةبلدىرة ل لةمنددزللللللل

( لل)أش ددمالش ددرلةكدديثرللل6 لل4(لةغددريلبلنددت مل)ل8 لل8 لل6بحندديالبلنددت مل)أطصدد للل

 ىلشسي لأطص لاةلخلدا لالمدقل لةمدقلأ دملأشيبعدزلخلدمتمنللللللل لةل(201-2111-بحزغثى

بح ادددقل لبحسدددمتمنلبحاثيكدددىل لبحسدددمتمنلبح دددنمعىل لبحسدددمتمنلةةتدددي ل لبحسدددمتمنلللل

-بحقريبلبمكلبحأ ليتييزلبمحصيكمنلةبحنكيمصلعصىلخلا لبحنسي  ل)منم لبحثقر 

ل(لللل046-م2102ل–(ل)زينبلعث لبحلفيظلفرغصىل014-م2104

ي دددزلشدددمعملاةللكدددمنلتددد ي ل ليكادددىلبال سدددم للللةيتييدددزلبيدددمبلبحسدددمتمنلبل

بمالشسدديمبيصل لةي ددنقلمددقلبحلريددرلأةلبحربيددينلأةلبمخلدديتمةلأةلبحثدديالبخلدد لةبدد لل

يقددينلكفيفددمللأةلث ددياللل لةيسددتخ ملفددىلمالبدد لبحسددهرةلةبحزفددمالةبحثامشددمة للللللل

ل(020-م2112–) ي لتقر لحمي لم مقل لخلهملأمح لعث بحغفم 

لبحسمتمنلمنهم:تي  لأشيبالع ي ةلمقلأبيعصل

 بحسدمتمنلبح هدر:لللBack Satinبيدمبلمكقدي ل ل يد ليدتملشسد لبح هدرلعصدىللللللللل

لتقللبحسمتمنلبحالمقل لبينيملبحي زلفهيلمافئ 

 بحسمتمنلبحقريبلبمك:لCrepe Back Satinبيمبلخلمتمنلحزلرهدرلمدقلبحقريدبللللل

حبي ل ققلبخلتخ بمزلعصىلأ لمدقلبحدي هنيل لةيتييدزلبسدا لالمدقلةرهدرللللللل

ل (Shaeffer, s., & C.-1994-491) مافئلشسثيملل لةيتييزلبثنميمهلبحنمعيص 

 بحسمتمنلبلنسيج:لWeave Satinيستخ ملفىلبشتم زلبحك ي لمقلطدردلبحنسد لللل

م هدربللطتصفدمللحصسدمتمنل لف د لي دنقللللللبلكرةفصل لةكللطري صلمنهدملتكادىللل

بمخلتخ بملكيينلخل بالطييصصل لةفىلتصدالبحلمحدصلل دللعصدىلخلدا لشدمعمللللللل

ةبددربدلح يددمبلبحسددمتمنل لةي ددنقلعددمةةلعددقلطريدد لمتريددرلغددزة لبحص يددصلللللللل

لأخلفللع ةلمقلغزة لبحس بالثملأعصىلكي لخل بالةب  لةبمحكق  

 بحسدددمتمنلاةلبحدددي هني:للDouble Face Satinبح يدددمبلعصدددىلللي هدددرللكدددمنلل

بحددي هنيل لةيتييددزلوفددزلةزشددزل لةمددقلبحسددهللبخلددتخ بمزلفددىلبحتعددقيللعصددىلل

ل(لللل216-2110-بلمشيقمن ل) ي لتقر لحمي لم مق

 بحسمتمنلةةتي :لDuchess Satinينت لمقلبحلريرلبحاثيكدىلأةلبح دنمعىلأةلللل

مزي لمدقلكصيهيدملأةلمدقلبحثديالبخلد ل لةيت د لق هدرهلبحفدمكرلحقدقلمدقللللللللللل

  ددصللكمشددزلبمإلآددمفصللدديبيلثددربالخلددا زلةشكيمتددزلةث صددزللللللللبخنفددم(لة

لةمتمخلقز 

 بحسمتمنلبلنزحد :للSlipper Satinيكد ل دأبلبحنديالأكثدرلكفدصلةزنلعدقلبحسدمب للللللللل

راللأشزليتييزلبسا زلبحالمدقلةشكيمتدزلةبشسد بحزلةحقندزلغدريلمتد بة لبسدثبلللللللل

 (Silberbery, L., & Martin, S.-1992-36)لميصزلحصتاك لأثنمالبحليمكص 
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  : ببت رلبحث  لعصى:احلدود 
ي ت رلبحث  لعصىلمتاصثمةل يمكصلبمبيعدصلابةلبحاثيكدصلبلم دصلمدقللللل

لكال :

 لبحسمتمن ل–بمبيعصلابةلبحاثيكصلبلم صلةمنهملبجلثريل

 لة دددصصلأةفرحددديكللل110بحليمكدددصلبي دددصصلبحليمكدددصلبحكمةيدددصلغدددرزةل بدددملللل 

ل( 606 سصلفتصصل)غرزةل بمل

 لح لبخل  بيل%011كي ل يمكصلبلستخ مل

 لربددرةلل01ربددرةلبحليمكددصلبلسددتخ مصلفددىلة ددصصلبحليمكددصلبحكمةيددصلم ددم لللل 

(ل606بحليمكصلبلستخ مصلفدىلة دصصلبمةفرحديكل سدصلفتصدصل)غدرزةل بدملللللللل

ل ل04م م ل

 لغرزة/لخلم ل6غرزة/لخلمل لل4ع ةلبحغرزلبلستخ مصل

 بالكتثددددم بةلبلكيصيددددصلبلم ددددصلبي ددددالةلبحليمكددددصل)لبدددديةلتدددد لة ددددالةلل

قكيدددللل0هريدددصلبحليمكدددص(لبثدددللةبكددد لبحتن يددد لبجلدددماللم ل–بحليمكدددصل

لمرببثصلبجليةةلبلركزيصلبعركصلم رلحصغز لةبحنس لبمحملصصلبحقىر  

 : الفروض 
 تي  لعالبصلابةلةالحدصلر  دمجيصلبدنيلبديةلتد لة دالةلبحليمكدصلبحكمةيدصللللللللل

ل4بحسددمتمن(لةعدد ةلبحغددرزلفددىلبحسددنتيي ل)لل-حطبيعددصلحمددللبح  بخلددصل)بجلددثريل

لغرزة/لخلم(لبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلما لل6غرزة/لخلمل ل

 تي دددد لعالبددددصلابةلةالحددددصلر  ددددمجيصلبددددنيلبدددديةلتدددد لة ددددالةلبحليمكددددصلللل

بحسددمتمن(لةعدد ةلبحغددرزلفددىللللل-بمةفرحدديكلحطبيعددصلحمددللبح  بخلددصل)بجلددثريلللل

لغرزة/لخلم(لبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلما لل6غرزة/لخلمل لل4بحسنتيي ل)

 ددددالةلبحليمكددددصلبحكمةيددددصلللتي دددد لعالبددددصلابةلةالحددددصلر  ددددمجيصلبددددنيلةلللل 

بحسددمتمن(لةبحملمكددصلبكدد ةللل-ةبمةفرحدديكلحطبيعددصلحمددللبح  بخلددصل)بجلددثريلل

غدرزة/لخلدم(لةم هريدصلجتكد لللللل6غرزة/لخلدمل للل4غرزل يمكصلفىلبحسنتيي ل)

لبحليمكصلبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلما 

  :املنهج 
 يتثقل أبلبحث  لبلنه لبحتارييبلةبحتاثي ىل 

  :عينة البحث 
 لبيم لخلمتمنلكريبلبمكلل-بمبيعصلبلستخ مصل:للبيمبل ثريلل

 :لة الةلبحليمكصل

                                                           
0

لبجلمال لبحتن ي  لتن ي  لعيصيص للةبلنسي مةلحصيالب : لبحكضييصبمخلتخ بم لبلأيثمةللبلأيثمة لةمق لبلما لمق ب ال

ل لعمةة لبإليثيصنيبلستخ مص لكصي ة ل ل بمع  لبد لبح نمعص لبحتن ي لpercةصت ره ل خلمجل لبمخلم لبحكممص لة ت ره  

 لة ققلأنليستخ مللبلن فمةأةللةبح مبينبجلما ليستخ ملبحتن ي لبجلمالحتن ي لبليبةلبحتلتتأثرلبتن يفهملبملمال

لبأنلة  صل رب ةلبلأيبل ل لعصيم ئييصلة  صلمل11بحغسيللبجلمالرابلكمنلبحغسيللبحي ة لحصينسي مةلبحلسمخلصلتمبمل

 أثنمالةة ةلبحتن ي لبجلمال لف  لت ا لة  مةلبحلرب ةلبحكمحيصلبلالب  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%

D8%AC%D8%A7%D9%81 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81
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 بمخلدتخ بمللل110ة صصلبحليمكصلبحكمةيدصلةبحملمكدصلبغدرزةل يمكدصل بدملللللل

 غرزة/لخلم ل6غرزة/لخلمل لل4بك ةلغرزلل01ربرةلم م ل
 ل606ة ددددصصلبحليمكددددصلبمةفرحدددديكلةبحملمكددددصلبغددددرزةل يمكددددصل بددددمللللل

لغرزة/لخلم لل6غرزة/لخلمل ل4غرزلبك ةلل04بمخلتخ بملربرةلم م ل

 :لبالكتثم بةلبلكيصيص

  لبالكتثم بةلبلكيصيصلليبيلبمبيعصلبحاثيكيصلةبليقمشيقيص

 ل–بالكتثم بةلبلم صلبي دالةلبحليمكدصل)بديةلتد لة دالةلبحليمكدصللللللل
لت ييملم هريصلجتك لبحليمكص( 

 :األدوات 

ل ملرعددد بةلبخلدددتيم ةلحت يددديملم هريدددصلجتكددد ل يمكدددصلة دددالةلبحليمكدددصلل

بحكمةيددصلةة ددالةلبحليمكددصلبمةفرحدديكلح يددمبلبجلددثريلةبحسددمتمنلبثددللةبكدد للللل

لبحتن ي لبجلما 

 ( 1خطوات بناء استمارة تقييم مظهرية جتعد احلياكة: ملحق) 

بمملبحثم  لبإع بةلبالخلتيم ةلبه البحتكرالعصىل أ لبحسمةةلبحملقينيلجتمهل

بحكينمةلبلنفأةلحصي ي لرالأفضدللم هريدصلحتاكد لة دالةلبحليمكدصلطث دملللللللل

لAATCC Test Method 143-2014حصييب ددفصلبح يمخلدديصلبممريقيددصل بددملل

 ي لتقيش لبإلخلدتيم ةلمدقلخلدتزلعيندمةلحي دالةلبحليمكدصلبحكمةيدصلةكدأحاللللللللل

 صصلبحليمكصلبمةفرحيكلفىلبجتم نيل يمكصلبحاي لةلبحكر(لبمخلدتخ بمللة

غددرزة/لخلددملبثددللةبكدد لبحتن يدد لبجلددمال لةتتقددينللللل6غددرزة/لخلددمللةل4عدد ةلغددرزل

 لةتكنددىل2 بددمل ل– لةتكنددىلخلدديئ0بالخلددتيم ةلمددقلميددزبنلت دد يرل مخلددىل) بددمل لل

ل لةتكنددى6 بددمل ل– لةتكنددىل يدد ل دد بلل4 بددمل ل– لةتكنددىل يدد لل1 بددمل ل–م ثددي ل

ممتمز(لةاحالبإعامال سصلة  دمةلحصييتدمزل لأ بدقلة  دمةلجليد ل د بلل لثدال لللللللل

لة  مةلجلي ل لةة  تنيلل ثي ل لةة  صلةب  ةلحسي ا لل

  :صدق االستمارة 
 دد دلبحملقيددني:لبكرآددهملعصددىل ييعددصلمددقلبمخلددمتأةلبلددىربالةل ددم للللل 

أ لبلالب لةبحنسي لبه البحت   لمقل  دلحمتي لبالخلدتيم ةلةربد بالبحدرللل

ل ي ملةب لأبرةبلب ال يتهملحصتاثي  ل

 دلةثثمةلبالخلتيم ة:ل ملبحت   لمدقل د بهملعدقلطريد لمكممدللبح د دللللللل  

(ل لةبحثثددمةلمددقلكددال لمكممددللثثددمةلأحفددملكرةشثددم للللللل1882بحددأبتىلبحددأ لبصدد ل)لل

ل( 1884ةبحأ لبصغ لبييتصل)

 :اخلطوات اإلجرائية للبحث 
 األقمشة املستخدمة: -1

تدددىلتسدددتخ ملفدددىلرشتدددمجلفسدددمتنيلبحزفدددمالةمالبددد للل ملبكتيدددم لبمبيعدددصلبح

لبحسهربةلة ىلبيمبلبجلثريلةبحسمتمنلكريبلبمك 
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ل(لبليبيلبحاثيكيصلةبليقمشيقيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمن0  ة ل)

لبالكتثم بةلللللللللللللل

ل

لبلمممة

ع ةل

بليينلفىل

لبحثي ص

منرةل

لبلي 

بح كيبللبلممص

لبحنساى

عر(ل

لبح يمب

لبمحسم

بل لةزنل

لبلربق

لبمجلربم

لبيةلبحع 

لحليصلخل با

لدددددددل68ل216لل042لدددددددلباقلدددددددل41لبجلثري

بحسمتمنل

كريبل

بمكل

متيخل ل

لبحيزن

ميب فصل

لبحس با

ل6أطص للبيالبخل لةشريل81/0لل046

ل1ع ل

ل018ل226لل044ل021

ميب فصل

لبحص يص

حيقرب/بياللةشريل81/0لل46

لبخل 

ملدلمل/للر ربالبالكتثم ميب فصل

ل226/2116

ملدلمل/ل

ل120/0228

ملدلمل/ل

ل4812/2116

ملدلمل/لل

ل226/2118

ملدلمل/ل

ل162/2116

ل216/2116ملدلمل/ل

ل

 خيط احلياكة املستخدم: -2
 بلالبد ل  يمكدصل ة ت دص ل بحت ل%011 بخل  بيا  يمكص كيين بكتيم   م

ل:ة الةلبحليمكص عينمة تنفيأ ة ةبخلتخ م لبحنسمجيصلبلم  يص

ل(لبليبيلبحاثيكيصلةبليقمشيقيصلليينلبحليمكصلبحثيح لبخل ل2  ة ل)

لشيالبحت صيللللللللللللل

ل

ل

لشيالبلي 

لع ةلبحىرممة/لمنرةلبلي 

لبحثي ص

لبيةلت لبلي لبمحقاملع ةلبحفتل

ل18861ل2ل22ل41/2لكي ل يمكصل

ل08211ل2ل228681ل14/2لكي ل يمكصلأةفرحيكل

ملدلمل/لل120/0228ملدلمل/ل ميب فصلر ربالبالكتثم 

ل1000/2118

لASTM D2256- 10E01ل

 عملية الغسيل: -3
ل ملغسللعينمةلة الةلبحليمكصلبمحتن ي لبجلما 

 األجهزة املستخدمة: -4
 ل 110ممكينصلبحليمكصلبح نمعيصلتنت لغرزةل يمكصل بمل

 ل 606ممكينصلبمةفرحيكل سصلفتصصلتنت لغرزةل بمل

 متغريات الدراسة:-5
 لبحسمتمن ل–بمبيعصلابةلبحاثيكصلبلم صلةمنهملبجلثريل

 لة دددصصلأةفرحددديكللل110بحليمكدددصلبي دددصصلبحليمكدددصلبحكمةيدددصلغدددرزةل بدددملللل 

ل( 606 سصلفتصصل)غرزةل بمل

 لغرزة/لخلم ل6غرزة/لخلمل لل4ع ةلبحغرزلبلستخ مصل

  حتليلها: –تفسريها  –النتائج 
حقدد ليددتملبحت  دد لمددقل دد البح  بخلددصلبددمملبحثم دد لبمالخلددتاالالمددقلكددللللللللل

فددر(لعصددىل دد هل يدد ل ملحتصيددللبحنتددمج لر  ددمجيملةم م شددصلبلتيخلددامةلعددقلللل

لكمحتما:لRadar Chart طري لبخلتخ بملأتقم ل

 :الفرض األول وينص على 
تي  لعالبصلابةلةالحصلر  مجيصلبنيلبيةلت لة دالةلبحليمكدصلبحكمةيدصلللل

غرزة/لل4بحسمتمن(لةع ةلبحغرزلفىلبحسنتيي ل)-بح  بخلصل)بجلثريلحطبيعصلحمل

لغرزة/لخلم(لبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلما لل6خلمل ل
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 مل يمكدددصلة دددالةلبحليمكدددصلبحكمةيدددصلح يدددمبلبجلدددثريلةبحسدددمتمنلعصدددىلللللل

ل01بمخلددتخ بملربددرةلم ددم لل110ممكينددصل يمكددصل ددنمعيصلبغددرزةل يمكددصل بددمل

-خلددمل) يمكددصلفددىلبجتددمهلبحاددي ل بحسدد با للغددرزة/لل6غددرزة/لخلددمل لل4بكدد ةلغددرزل

ل يمكصلفىلبجتمهلبحكر(ل بحص يص (لكمحتما:لل

  ل يمكصلبيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

  ل يمكصلبيمبل ثريلمقلبيمبلخلمتمن

  ل يمكصلبيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن

رةل(لبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبمخلتخ بملرب1  ة ل)

لغرزة/لخلملبثللعيصيصلبحتن ي لبجلمالل6غرزة/لخلمل لل4بك ةلغرزللل01م م ل

لع ةلبحغرزللللللللللل

ل

ل

لة الةلبحليمكص

لمال  مةلغرزة/لخلمل6ع ةللمال  مةلغرزة/لخلمل4ع ةل

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحكر(

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصلفىل

بجتمهل

لبحكر(

بيمبلبيمبل ثريلمقل

ل ثري

باقلبنيلفربغمةلل1084ل1886لدددددددددددل2882ل1482

لة  بةلبجلثريل

بيمبل ثريلمقلبيمبل

لخلمتمن

لباقلعن لبجلثريل1684ل4282لدددددددددددل1481ل4186

بيمبلخلمتمنلمقل

لبيمبلخلمتمن

باقلعن لة صصلل016ل241لدددددددددددل016ل226

لبحليمكص

بحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبمخلتخ بملربرةلل(لبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيص4  ة ل)

لغرزة/لخلملبك لعيصيصلبحتن ي لبجلمال6غرزة/لخلمل لل4بك ةلغرزلل01م م ل

لع ةلبحغرزللللللللللللللل

ل

ل

لة الةلبحليمكص

لمال  مةلغرزة/لخلمل6ع ةللمال  مةلغرزة/لخلمل4ع ةل

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحكر(

ل يمكص

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحكر(

بيمبل ثريلمقلبيمبل

ل ثري

باقلبنيلفربغمةلل12ل1282لدددددددددددل2280ل1686

لة  بةلبجلثريل

بيمبل ثريلمقلبيمبل

لخلمتمن

لباقلعن لبجلثريل1682ل4182لدددددددددددل1684ل4086

بيمبلخلمتمنلمقلبيمبل

لخلمتمن

باقلعن لة صصلل01682ل24086لدددددددددددل01686ل22888

لبحليمكص

  غرزة/ سم: 4وصالت احلياكة العادية احملاكة بعدد غرزة 

(لأنلبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيصل) يمكدصلفدىللل4 لل1يتثنيلمقل  ة ل)

بجتمهلبحاي لة يمكصلفدىلبجتدمهلبحكدر((لح يدمبلبجلدثريلةبحسدمتمنل) يمكدصلللللللل

 يمكدصلل-خلدمتمنل يمكصلبيمبل ثريلمدقلبيدمبللل-بيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

ل4بك ةلغرزلل01بيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن(لةبحملمكصلبمخلتخ بملربرةلم م ل

غدددرزة/لخلدددملزبةةلبكددد لعيصيدددصلبحتن يددد لبجلدددمال لةاحدددالير دددقلرالتددد بكلللللللل

بليينلبلقيشصلحي  بةلبجلثريلشتياصلبحتكر(لح   صلبحلرب ةلةبحثخم لأثنمال

بحعد ل لةبمحنسدثصلح يدمبلللللعيصيصلبحتن ي لبجلمالممملأة لرالبحزيدمةةلفدىلبديةللل

بحسمتمنلزبةةلبيةلبحع لبك لعيصيصلبحتن ي لبجلمالح غرلبلسمفمةلبحثينيصلبنيل

كيينلبحس بالةبحص يصلبلقيشصلحصنسي لبكد لتكرآدهملح   دصلبحلدرب ةلةبحثخدم لللللل

لأثنمالعيصيصلبحتن ي لبجلما 
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  غرزة/ سم: 6وصالت احلياكة العادية احملاكة بعدد غرزة 

(لأنلبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيصل) يمكدصلفدىللل4 لل1)يتثنيلمقل  ة ل

بجتمهلبحاي لة يمكصلفدىلبجتدمهلبحكدر((لح يدمبلبجلدثريلةبحسدمتمنل) يمكدصلللللللل

 يمكدصلل- يمكصلبيمبل ثريلمدقلبيدمبلخلدمتمنللل-بيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

ل6بك ةلغرزلل01بيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن(لةبحملمكصلبمخلتخ بملربرةلم م ل

ك لر ربالعيصيدصلبحتن يد لبجلدمال لةحقدقلحدي ظلبنتدىلعند للللللللغرزة/لخلملزبةةلب

لر ربالبكتثم لبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيصل:

 بيمبل ثريلمقلبيمبل ثري:ل   لبح ادقلبدنيلفربغدمةلة د بةلبجلدثريلحدأبللللللل

ليفضللبخلتخ بملبيمبلبامشصلحزيمةةلبلتمشص 

 بملبيمبل ثريلمقلبيمبلخلمتمن:ل   لبح اقلعن لبجلثريلحأبليفضللبخلدتخل 

لبيمبلبامشصلحصاثريلحزيمةةلبلتمشص 

 بيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن:ل   لبح اقلعن لة صصلبحليمكصلممدمليد  للل

لعصىلمتمشصلبيمبلبحسمتمن 

 :خالصة الفرض األول 

(لبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصل0تقلل)

لغرزة/لخلملبثللةبك لبحتن ي لبجلمالل6غرزة/لخلمل لل4ةع ةلغرزللل01م م ل

(لأنلبدديةلتدد لة ددالةلبحليمكددصلبحكمةيددصل) يمكددصلفددىلللل0يتضدد لمددقلتددقلل)ل

بجتمهلبحاي لة يمكصلفدىلبجتدمهلبحكدر((لح يدمبلبجلدثريلةبحسدمتمنل) يمكدصلللللللل

 يمكدصلل- يمكصلبيمبل ثريلمدقلبيدمبلخلدمتمنللل-بيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

ل01مكدصلبإخلدتخ بملربدرةل يمكدصلم دم للللللبيمبلخلمتمنلمدقلبيدمبلخلدمتمن(لةبحملللل

غددرزة/لخلددملبثددللةبكدد لبحتن يدد لبجلددمالحتتاددزللللل6غددرزة/لخلددمل للل4ةعدد ةلغددرزلل

ةكصيدملزبةةلبلسدم صلبحملتادزةلة لاحداللللللRadar Chart مسدم صلةبكدللتدقللللل

ل( 6عصىلأفضصيصلبيةلت لة الةلبحليمكصلبحكمةيصلكيملبمجل ة ل)
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ة الةلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنللةبحملمكصل(لبيملبلسم مةلبحملتازةلح يةلت ل6  ة ل)

لغرزة/لخلملبثللةبك لبحتن ي لبجلمال6غرزة/لخلمل لل4ةع ةلغرزلل01بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

 بييصلبلسم صلبحملتازة ع ةلبحغرزلةبجتمهلبحليمكص

ل60216866 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحاي لل4ع ةل

ل64461882 بجتمهلبحاي لغرزة/لخلمل يمكصلفىل6ع ةل

ل11261886 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحكر(لل4ع ةل

ل14628821 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحكر(لل6ع ةل

(لأشدزلزبةةلبديةلتد لة دالةلبحليمكدصلبحكمةيدصلح يدمبلللللللل6يتثنيلمدقل د ة ل)لل

 يمكدصلبيدمبل دثريلللل-بجلثريلةبحسمتمنل) يمكصلبيمبل ثريلمقلبيمبل دثريل

يمكصلبيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن(لعن ل يمكتهدملبكد ةللل -مقلبيمبلخلمتمن

غددرزة/لخلددملفددىلبجتددمهلبحاددي لةبحكددر(لش ددربلمشهددملب تاددزةلمسددم صللللللل6غددرزل

 لةي  لاحدالعصدىلأنلأفضدلل يمكدصلح يدمبلللللللRadar Chartأكىرلةبكللتقلل

غددرزة/لخلددملخلدديبالفددىلبجتددمهلبحاددي لأةلفددىللل6بجلددثريلةبحسددمتمنلتقددينلبكدد ةلغددرزلل

لبجتمهلبحكر( 

  الثانى وينص على:الفرض 
تي ددد لعالبدددصلابةلةالحدددصلر  دددمجيصلبدددنيلبددديةلتددد لة دددالةلبحليمكدددصللللللل

بحسدددمتمن(لةعددد ةلبحغدددرزلفدددىلل-بمةفرحددديكلحطبيعدددصلحمدددللبح  بخلدددصل)بجلدددثريل

لغرزة/لخلم(لبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلما لل6غرزة/لخلمل لل4بحسنتيي ل)

ىل مل يمكددصلة ددالةلبحليمكددصلبمةفرحدديكلح يددمبلبجلددثريلةبحسددمتمنلعصددللل

بمخلتخ بملربرةلم دم للل606ممكينصلأةفرحيكل سصلفتصصلبغرزةل يمكصل بمل

-غدرزة/لخلدمل) يمكدصلفدىلبجتدمهلبحادي ل بحسد با لللللللل6غدرزة/لخلدمل لللل4بك ةلغرزلل04

ل يمكصلفىلبجتمهلبحكر(ل بحص يص (لكمحتما:لل

  ل يمكصلبيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

  ل يمكصلبيمبل ثريلمقلبيمبلخلمتمن

 لبيمبلخلمتمن  يمكصلبيمبلخلمتمنلمقل

(لبيةلت لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبغرزةل يمكصل بمل6  ة ل)

غرزة/لخلملبثللعيصيصلبحتن ي لل6غرزة/لخلمل لل4بك ةلغرزلل04 سصلفتصصلبمخلتخ بملربرةلم م لل606

لبجلما

لع ةلبحغرزللللللللللللللل

ل

ل

لة الةلبحليمكص

لمال  مةلغرزة/لخلمل6ع ةللمال  مةلغرزة/لخلمل4ع ةل

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحكر(

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحكر(

بيمبل ثريلمقلبيمبل

ل ثري

باقلبنيلل1280ل1282لدددددددددددل2886ل1482

فربغمةلة  بةل

لبجلثريل

بيمبل ثريلمقلبيمبل

لخلمتمن

لعن لبجلثريلباقل1480ل4086لدددددددددددل1286ل4082

بيمبلخلمتمنلمقل

لبيمبلخلمتمن

باقلعن لة صصلل01488ل24286لدددددددددددل01682ل22880

لبحليمكص
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(لبيةلت لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبغرزةل يمكصل بمل8  ة ل)

عيصيصلبحتن ي لغرزة/لخلملبك لل6غرزة/لخلمل لل4بك ةلغرزلل04 سصلفتصصلبمخلتخ بملربرةلم م لل606

لبجلما

لع ةلبحغرزللللللللللللللل

ل

ل

لة الةلبحليمكص

لمال  مةلغرزة/لخلمل6ع ةللمال  مةلغرزة/لخلمل4ع ةل

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحكر(

 يمكصل

فىلبجتمهل

لبحاي 

 يمكصل

فىل

بجتمهل

لبحكر(

بيمبل ثريلمقل

لبيمبل ثري

باقلبنيلل1182ل4181لدددددددددددل2682ل1682

فربغمةلة  بةل

لبجلثريل

بيمبل ثريلمقل

لبيمبلخلمتمن

لباقلعن لبجلثريل1680ل4280لدددددددددددل1180ل4286

بيمبلخلمتمنلمقل

لبيمبلخلمتمن

باقلعن لة صصلل01688ل24184لدددددددددددل01884ل22882

لبحليمكص

  غرزة/ سم: 4وصالت احلياكة األوفرلوك احملاكة بعدد غرزة 

(لأنلبيةلت لة الةلبحليمكصلبمةفرحديكل) يمكدصللل8 لل6يتثنيلمقل  ة ل)

فدددىلبجتدددمهلبحادددي لة يمكدددصلفدددىلبجتدددمهلبحكدددر((لح يدددمبلبجلدددثريلةبحسدددمتمنلللل

 يمكددصلبيددمبل ددثريلمددقلبيددمبللللل-) يمكددصلبيددمبل ددثريلمددقلبيددمبل ددثريللللل

 يمكددصلبيددمبلخلددمتمنلمددقلبيددمبلخلددمتمن(لةبحملمكددصلبمخلددتخ بملربددرةللللل-خلددمتمن

 لعيصيددصلبحتن يدد لبجلددمال لةاحدداللغددرزة/لخلددملزبةةلبكددلل4بكدد ةلغددرزلل04م ددم ل

ير ددقلرالتدد بكللبليددينلبلقيشددصلحي دد بةلبجلددثريلشتياددصلبحتكددر(لح   ددصلللل

بحلددرب ةلةبحثخددم لأثنددمالعيصيددصلبحتن يدد لبجلددمالممددملأة لرالبحزيددمةةلفددىلبدديةللللل

بحع ل لةبمحنسثصلح يدمبلبحسدمتمنلزبةةلبديةلبحعد لبكد لعيصيدصلبحتن يد لبجلدماللللللللل

يدددينلبحسددد بالةبحص يدددصلبلقيشدددصلحصنسدددي لبكددد للح دددغرلبلسدددمفمةلبحثينيدددصلبدددنيلك

لتكرآهملح   صلبحلرب ةلةبحثخم لأثنمالعيصيصلبحتن ي لبجلما 

  غرزة/ سم: 6وصالت احلياكة األوفرلوك احملاكة بعدد غرزة 

(لأنلبدددديةلتدددد لة ددددالةلبحليمكددددصلبمةفرحدددديكللل8 لل6يتددددثنيلمددددقل  ةحددددصل)ل

بجلدددثريل) يمكدددصلفدددىلبجتدددمهلبحادددي لة يمكدددصلفدددىلبجتدددمهلبحكدددر((لح يدددمبللل

 يمكددصلبيددمبل ددثريلمددقلل-ةبحسددمتمنل) يمكددصلبيددمبل ددثريلمددقلبيددمبل ددثريلل

 يمكدصلبيدمبلخلدمتمنلمدقلبيدمبلخلدمتمن(لةبحملمكدصلبمخلدتخ بمللللللللل-بيمبلخلمتمن

غرزة/لخلملزبةةلبك لر ربالعيصيدصلبحتن يد لبجلدماللللل6بك ةلغرزلل04ربرةلم م ل

لحيك: لةحققلحي ظلبنتىلعن لر ربالبكتثم لبيةلت لة الةلبحليمكصلبمةفر

 بيمبل ثريلمقلبيمبل ثري:ل   لبح ادقلبدنيلفربغدمةلة د بةلبجلدثريلحدأبللللللل

ليفضللبخلتخ بملبيمبلبامشصلحزيمةةلبلتمشص 

 بيمبل ثريلمقلبيمبلخلمتمن:ل   لبح اقلعن لبجلثريلحأبليفضللبخلدتخ بملل

لبيمبلبامشصلحصاثريلحزيمةةلبلتمشص 

 ممدمليد  للللبيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن:ل   لبح اقلعن لة صصلبحليمكص

لعصىلمتمشصلبيمبلبحسمتمن 
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 :خالصة الفرض الثانى 

(لبيةلت لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصل2تقلل)

لغرزة/لخلملبثللةبك لبحتن ي لبجلمالل6غرزة/لخلمل لل4ةع ةلغرزللل04م م ل

رحديكل) يمكدصلفدىلللل(لأنلبيةلت لة الةلبحليمكدصلبمةفل0يتض لمقلتقلل)

بجتمهلبحاي لة يمكصلفدىلبجتدمهلبحكدر((لح يدمبلبجلدثريلةبحسدمتمنل) يمكدصلللللللل

 يمكدصلل- يمكصلبيمبل ثريلمدقلبيدمبلخلدمتمنللل-بيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

ل04بيمبلخلمتمنلمقلبيدمبلخلدمتمن(لةبحملمكدصلبإخلدتخ بملربدرةل يمكدصلم دم لللللللل

حتتاددزللغددرزة/لخلددملبثددللةبكدد لبحتن يدد لبجلددمالللل6غددرزة/لخلددمل للل4ةعدد ةلغددرزلل

ةكصيدملزبةةلبلسدم صلبحملتادزةلة لاحداللللللRadar Chart مسدم صلةبكدللتدقللللل

ل( 8عصىلأفضصيصلبيةلت لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلكيملبمجل ة ل)

(لبيملبلسم مةلبحملتازةلح يةلت لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلل8  ة ل)

بثللةبك لبحتن ي للغرزة/لخلمل6غرزة/لخلمل لل4غرزللةع ةل04ةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

لبجلما

 بييصلبلسم صلبحملتازة ع ةلبحغرزلةبجتمهلبحليمكص
ل61266826 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحاي لل4ع ةل

ل64246882 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحاي ل6ع ةل

ل11228881 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحكر(لل4ع ةل

ل14641866 غرزة/لخلمل يمكصلفىلبجتمهلبحكر(لل6ع ةل

(لأشدددزلزبةةلبددديةلتددد لة دددالةلبحليمكدددصلبمةفرحددديكللل8يتدددثنيلمدددقل ددد ة ل)ل

 يمكددصل-ح يددمبلبجلددثريلةبحسددمتمنل) يمكددصلبيددمبل ددثريلمددقلبيددمبل ددثريلللللل

 يمكدصلبيدمبلخلدمتمنلمدقلبيدمبلخلدمتمن(لعند لللللللل-بيمبل ثريلمدقلبيدمبلخلدمتمنللل

مهلبحادددي لةبحكدددر(لش دددربلمشهدددملغدددرزة/لخلدددملفدددىلبجتدددل6 يمكتهدددملبكددد ةلغدددرزل

 لةي  لاحالعصدىلأنلأفضدلللللRadar Chartب تازةلمسم صلأكىرلةبكللتقلل

غدرزة/لخلدملخلديبالفدىلبجتدمهللللللل6 يمكصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلتقينلبك ةلغرزل

لبحاي لأةلفىلبجتمهلبحكر( 
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قماش جبير مع 
قماش جبير بعد 
التنظيف الجاف

قماش جبير مع 
قماش ساتان قبل 
التنظيف الجاف

قماش جبير مع 
قماش ساتان بعد 
التنظيف الجاف

قماش ساتان مع 
قماش ساتان قبل 
التنظيف الجاف

قماش ساتان مع 
قماش ساتان بعد 
التنظيف الجاف

قوة شد وصالت حياكة أوفرلوك

سم حياكة فى اتجاه / غرزة4عدد 
الطول

سم حياكة فى اتجاه / غرزة4عدد 
العرض

سم حياكة فى اتجاه / غرزة6عدد 
الطول

سم حياكة فى اتجاه / غرزة6عدد 
العرض
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  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
911 

 :الفرض الثالث وينص على 

بحكمةيددددصلتي دددد لعالبددددصلابةلةالحددددصلر  ددددمجيصلبددددنيلة ددددالةلبحليمكددددصلللللل

بحسدمتمن(لةبحملمكدصلبكد ةلغدرزلللللل-ةبمةفرحيكلحطبيعصلحمللبح  بخلدصل)بجلدثريلل

غدددرزة/لخلدددم(لةم هريدددصلجتكددد للللل6غدددرزة/لخلدددمل للل4 يمكدددصلفدددىلبحسدددنتيي ل)لل

لبحليمكصلبثللةبك لعيصيصلبحتن ي لبجلما

 ملرع بةلعينمةلم هريدصلجتكد لبحليمكدصلحي دصصلبحليمكدصلبحكمةيدصلعصدىلللللللل

ل01بمخلدتخ بملم دم لبإلبدرةللللل110 يمكدصل بدمللللممكينصل يمكصل نمعيصلبغرزة

غرزة/خلدددمل لةة دددصصلبحليمكدددصلبمةفرحددديكلعصدددىلل6غرزة/خلدددمل لل4ةعددد ةلغدددرزل

ل04بمخلدتخ بملم دم لبإلبدرةللللل606ممكينصل يمكصلأةفرحيكل سصلفتصصلبغرزةل

لغرزة/خلملكمحتما:للل6غرزة/خلمل لل4ةع ةلغرزل

  ل يمكصلبيمبل ثريلمقلبيمبل ثري

 ليمبلخلمتمن  يمكصلبيمبل ثريلمقلب

  ل يمكصلبيمبلخلمتمنلمقلبيمبلخلمتمن

 ملت يييهددملم هريددمللحتاكدد لبحليمكددصلبثددللةبكدد لعيصيددصلبحتن يدد لبجلددمال

(لمدددقلبحسدددمةةل0مدددقلكدددال لبخلدددتيم ةلم هريدددصلجتكددد لبحليمكدددصلمص ددد ل بدددمل)لل

(لطث دمللحصييب دفصلبح يمخلديصلللل2بحملقينيلفدىل دم لرشتدمجلبلالبد لمص د ل بدمل)لللللل

ل لAATCC Test Method 143-2014بممريقيصل

 :مظهرية احلياكة لوصلة احلياكة العادية 

 :األشكال االحصائية لتقييم مظهرية جتعد حياكة وصلة احلياكة العادية 

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل1تقلل)

لبحتن ي لبجلماغرزة/لخلملبثللل4ةع ةلغرزلل01بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

0
1
2
3
4
5
6

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم قبل التنظيف الجاف/غرزة4مظهرية تجعد وصلة حياكة عادية بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

4مستويات  التقييم 
جيدجدا



 م1029..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
911 

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل4تقلل)

لغرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال4ةع ةلغرزلل01بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل6تقلل)

لغرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال6ةع ةلغرزلل01خ بملربرةل يمكصلم م لبإخلت

0
1
2
3
4
5
6
7

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم بعد التنظيف  الجاف/غرزة4مظهرية تجعد وصلة حياكة عادية بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

جيدجدا4مستويات  التقييم 

ممتاز5مستويات  التقييم 

0

1
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3

4

5

حياكة قماش جيبير
مع قماش جيبير فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى 

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى 

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش جيبير فى

اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى 

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى 

اتجاه العرض

سم قبل التنظيف الجاف/غرزة6مظهرية تجعد وصلة الحياكة العادية بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

جيدجدا4مستويات  التقييم 

ممتاز5مستويات  التقييم 
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  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
911 

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل6تقلل)

لغرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال6ةع ةلغرزلل01بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

(لأنلة دصصلبحليمكدصلبحكمةيدصلللل6 لل6 لل4 لل1)لRadar Chartيتض لمقلأتدقم لل

ةعدد ةلل01ح يددمبلبجلددثريلةبحسددمتمنلةبحملمكددصلبإخلددتخ بملربددرةل يمكددصلم ددم للل

غدرزة/لخلدملبثدللةبكد لبحتن يد لبجلدمالحتتادزلمسدم صلللللللللل6غدرزة/لخلدمل لللل4غرزل

ةبكللبمتقم لةكصيملزبةةلبلسم صلبحملتازةلة لاحدالعصدىلأفضدصيصلم هريدصللللل

ل( 2مةيصلكيملجب ة ل)جتك لة الةلبحليمكصلبحك

(لبيملبلسم مةلبحملتازةلل هريصلجتك لة الةلبحليمكصلبحكمةيصلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنل2  ة ل)

بثللةبك لبحتن ي للغرزة/لخلمل6غرزة/لخلمل لل4ةع ةلغرزلل01ةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

لبجلما

ل

 ع ةلبحغرزلةبجتمهلبحليمكص
بييصلبلسم صلبحملتازةل

 بحت ييملبليتمزلستي ل

ل2066814 غرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال4ة صصلبحليمكصلبحكمةيصلبحملمكصلبك ةل

ل2821886 غرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال4ة صصلبحليمكصلبحكمةيصلبحملمكصلبك ةل

ل2166802 غرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال6ة صصلبحليمكصلبحكمةيصلبحملمكصلبك ةل

ل2246886 غرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال6بحملمكصلبك ةلة صصلبحليمكصلبحكمةيصل

(لأنلة دصصلبحليمكدصلبحكمةيدصلح يدمبلبجلدثريلةبحسدمتمنللللللل2يتثنيلمقل  ة ل)

غدرزة/لخلدملحتتادزللللل6ةعد ةلغدرزلللل01ةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكدصلم دم للل

بثددللةبكدد لبحتن يدد لبجلددمالمددقلللللRadar Chartمسددم صلأكددىرلةبكددللتددقلللل

ةعدد ةلل01ةبحملمكددصلبإخلددتخ بملربددرةل يمكددصلم ددم للة ددصصلبحليمكددصلبحكمةيددص

غرزة/لخلملمممليد  لعصدىلأنلأفضدللم هريدصلحتاكد لبحليمكدصلحي دصصللللللللل4غرزل

بحليمكدددصلبحكمةيدددصلح يدددمبلبجلدددثريلةبحسدددمتمنل دددىلبحملمكدددصلبإخلدددتخ بملربدددرةلل

لغرزة/لخلملبثللةبك لبحتن ي لبجلما ل6ةع ةلغرزلل01 يمكصلم م ل

0
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3
4
5
6
7

ر حياكة قماش جيبي
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه الطول

ر حياكة قماش جيبي
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

ر حياكة قماش جيبي
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه العرض

ر حياكة قماش جيبي
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم بعد التنظيف الجاف/غرزة6مظهرية تجعد وصلة الحياكة العادية بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

جيدجدا4مستويات  التقييم 

ممتاز5مستويات  التقييم 
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  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
911 

  األوفرلوك:مظهرية احلياكة لوصلة احلياكة 

 :األشكال االحصائية لتقييم مظهرية جتعد حياكة وصلة احلياكة األوفرلوك 

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل8تقلل)

لغرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال4ةع ةلغرزلل04بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

جتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل(لت ييملم هريصل8تقلل)

لغرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال4ةع ةلغرزلل04بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

0
1
2
3
4
5
6
7

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم قبل التنظيف الجاف/غرزة4مظهرية تجعد وصلة الحياكة األوفرلوك بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

جيدجدا4مستويات  التقييم 

ممتاز5مستويات  التقييم 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم بعد التنظيف الجاف/غرزة4مظهرية تجعد وصلة الحياكة األوفرلوك بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

4مستويات  التقييم 
جيدجدا



 م1029..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
911 

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل2تقلل)

لغرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال6ةع ةلغرزلل04بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

(لت ييملم هريصلجتك ل يمكصلة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصل01تقلل)

لغرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال6ةع ةلغرزلل04بإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

0
1
2
3
4
5
6
7
8

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
ى مع قماش جيبير ف
اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم قبل التنظيف الجاف/غرزة6مظهرية تجعد وصلة الحياكة األوفرلوك بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

جيدجدا4مستويات  التقييم 

ممتاز5مستويات  التقييم 

0
1
2
3
4
5
6
7

حياكة قماش جيبير
مع قماش جيبير فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه الطول

حياكة قماش جيبير
مع قماش جيبير فى

اتجاه العرض

حياكة قماش جيبير
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

حياكة قماش ساتان 
مع قماش ساتان فى

اتجاه العرض

سم بعد التنظيف الجاف/غرزة6مظهرية تجعد وصلة الحياكة األوفرلوك بعدد غرز 

سيئ1مستويات  التقييم 

مقبول2مستويات  التقييم 

جيد3مستويات  التقييم 

جيدجدا4مستويات  التقييم 

ممتاز5مستويات  التقييم 
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  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
911 

(لأنلة ددددصصلبحليمكددددصلل01 لل2 لل8 لل8)لRadar Chartيتضدددد لمددددقلأتددددقم لل

مبلبجلثريلةبحسمتمنلةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصلم دم للبمةفرحيكلح ي

غدرزة/لخلدملبثدللةبكد لبحتن يد لبجلدمالحتتادزللللللللل6غدرزة/لخلدمل لللل4ةع ةلغدرزللل04

مسم صلةبكدللبمتدقم لةكصيدملزبةةلبلسدم صلبحملتادزةلة لاحدالعصدىلأفضدصيصللللللللل

ل( 01م هريصلجتك لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلكيملجب ة ل)

 هريصلجتك لة الةلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنلةلبحملتازةلل(لبيملبلسم م01  ة ل)

بثللةبك لبحتن ي للغرزة/لخلملل6غرزة/لخلمل لل4ةع ةلغرزلل04ةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

لبجلما

ل

 ع ةلبحغرزلةبجتمهلبحليمكص
بييصلبلسم صلبحملتازةل

 لستي لبحت ييملبليتمز

ل1868866 غرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال4بمةفرحيكلبحملمكصلبك ةلة صصلبحليمكصل

ل1282802 غرزة/لخلملبك لبحتن ي لبجلمال4ة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلبحملمكصلبك ةل

ل1288814 غرزة/لخلملبثللبحتن ي لبجلمال6ة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلبحملمكصلبك ةل

ل1218866 بك لبحتن ي لبجلماغرزة/لخلملل6ة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلبحملمكصلبك ةل

(لأنلة دددصصلبحليمكدددصلبمةفرحددديكلح يدددمبلبجلدددثريلللل01يتدددثنيلمدددقل ددد ة ل)لل

غدرزة/لخلدملللل6ةع ةلغدرزللل04ةبحسمتمنلةبحملمكصلبإخلتخ بملربرةل يمكصلم م ل

بثدللةبكد لبحتن يد لبجلدماللللللRadar Chartحتتازلمسم صلأكىرلةبكللتدقللل

ل04ربدرةل يمكدصلم دم للللمقلة صصلبحليمكصلبمةفرحيكلةبحملمكصلبإخلدتخ بملل

غددرزة/لخلددملممددمليدد  لعصددىلأنلأفضددللم هريددصلحتاكدد لبحليمكددصللل4ةعدد ةلغددرزل

حي صصلبحليمكصلبمةفرحيكلح يمبلبجلثريلةبحسمتمنل ىلبحملمكصلبإخلدتخ بملل

غدرزة/لخلدملبثدللةبكد لبحتن يد لبجلدمال لللللللل6ةعد ةلغدرزلللل04ربرةل يمكدصلم دم للل

صددىلفربغددمةلبددنيلللةير ددقلاحددالرالأنلطثيكددصلبيددمبلبجليددىرل يدد لحيتددي لعللللل

بحيب  بةلةحتتمجلرالزيمةةلفىلع ةلبحغدرزلعند ل يمكتهدمل لكيدملتكتدىرلة دصصللللللل

بحليمكددصلبمةفرحدديكل سددصلفتصددصلأفضددللمددقلة ددصصلبحليمكددصلبحكمةيددصلمددقللل

ل ي لبل هريصلبثللةبك لبحتن ي لبجلما 

  :التوصيات 
 عيدددللةحيدددللر تدددمة لحصاري دددصلبلثصدددىلحليمكدددصلبمبيعدددصلابةلبحاثيكدددصلللللللل

مقل ي لأفضللبحنتمج لبحتلتي ص ل ملبح  بخلمةلمقلشم يدصل)لشديالللبلم صل

لع ةلبحغرزل/خلمل(ل-م م لربرةلبحليمكصلل-ة صصلبحليمكصلبلستخ مصل

 آدرة ةلةآددقلبمخلد لبحكصييددصلحصيتاصثدمةلبحتددىلجيدبلمربعمتهددملعند لرشتددمجلللللل

لفسمتنيلبحزفمالةبحسهربة 

 آرة ةلمربعمةلأنلحقللبيدمبلمدقلبمبيعدصلابةلبحاثيكدصلبلم دصلكديبيللللللل

طثيكيصلةميقمشيقيصلجيبلمربعمتهملعن لبخلتخ بمهملإلشتدمجلفسدمتنيلبحزفدمالللل

ةبحسدددهربةلمدددقلشم يدددصلشددديالة دددصصلبحليمكدددصلبلسدددتخ مصل لم دددم لربدددرةلللللل

لبحليمكصل لع ةلبحغرز/خلم لل

 ممكدددمةل)كصيدددمةللرآدددمفصلشتدددمج لبحث ددد لحتددد عيملبل دددر بةلبح  بخلددديصلبمجللللل

بحفندينلبحتاثي يدص(لمدقلكدال لمكرفدصلللللل-بح بيدصلبحنيعيدصلل–بالبت مةلبلندزالل

بحاري دددصلبلثصدددىلحليمكدددصلبلالبددد لبلنتادددصلمدددقلبمبيعدددصلابةلبحاثيكدددصللللللل

لبلم صلبحتىلتستخ ملفىلرشتمجلفسمتنيلبحزفمالةمالب لبحسهربة 
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 :املراجع 

 :املراجع العربية 
لتأثريلكيبيلبمبيعصللأترالحمييةل متمل ل م ملحمي لفت    ل   ل الالحمي لطكييص:

بسص لبحثممقلععرلل- صصلعصيملةفنينلل-عصىلمكميريل يةةلة الةلبحليمكصل لحب لمنعي ل

لم 2116ل-ينميرلل–بحك ةلبمة لل–

لم 2111ل-بح م رةل-ةب لبحفقرلبحكربىل–أش مالش رل لكيثرلبحزغثى:ل ة بخلمةلفىلبحنسي  ل 

لبل ر  لبح يمخليص لبليب فص ل بم لبحكممصلل016يص: لبل ريص لب يئص ل  لبحضيا لآ  لبحصين لثثمة  

لم 0282ل-حصييب فمةلةبجليةةل

ل  ل بم لبحكممصلل8101ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد: لبل ريص لب يئص لبالشفربج  ل زبةيص لبحتاك  م مةمص

لم 0281ل-حصييب فمةلةبجليةةل

لم 0228ل– لمنرةلبلي ل لب يئصلبل ريصلبحكممصلحصييب فمةلةبجليةةلل120ددددد:ل بملددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ل  ل بم لحصخمممةلل4812دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد: لبحثنمجيص لحصيخمحي  لبحقيييمج  لبحقي  لبحت صيل  

لم 2116ل–بحنسيايص لب يئصلبل ريصلبحكممصلحصييب فمةلةبجليةةل

لددددددددددددد  ل بم لل162دددددددددددددددددددددددددددددد: لحصييب فمةلةبجليةة لبحكممص لبل ريص لب يئص ل  لبل لبلربق لةزن ل– 
لم 2116

لم 2118ل– لع ةلبحىرممةل لب يئصلبل ريصلبحكممصلحصييب فمةلةبجليةةلل1000ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد:ل بمل 

لللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لبمبيعص لل226 بم لةمسا لةعر(لةةزن لطي  لحت  ير لبح يمخليص لبحارد  

لم 2118ل–ب يئصلبل ريصلبحكممصلحصييب فمةلةبجليةةل

ل لت ييملش ملجتهيزلبلالب لبح انيصلل مةمصلبحتاك لةبالخلتفمةةل  أ قلبحسي لحمي لبحسي :

 ممكصلل–كصيصلبإلبت مةلبلنزح لل–منهملةلتاييرل يةةلبلالب لبجلم زةل ل خلمحصلمم ستري

لم 2110ل-بلنيفيص

لبليب فمة عص  خلصييمن تهمش   ل  كيبيل حت  ي  بحنسمجيص بلالب  إلشتمج بحفنيص بلربز:

- ممكصلبح  يم-بلنزح  ةبالبت مة بحت مميم كصيصل-بحنهمج  ل خلمحصلمم ستريل بالخلتخ بم

لم ل2106-بليصقصلبحكربيصلبحسكيةيص

-بحاثكصلبمةالل-بح م رةل-أزيما لةب لبحرتي -تف يل-ميخليعصلبليمطصلت نيمة منلريتين:ل ل 

لم 0221

لبحليمكصل  لت نيمة لبك  ل يةة لعص  لبلممص لشيا لبكتالا لتأثري ل  لكممل: لم افى  بشيم

بلستخ مصلةلرشتمجلمالب لبحسهرة لبل مترلبح ةالبحسمبقلحعكثصلحبي لبح نمعمةلبحنسيايصل

لم ل2101ل-بح م رةلل–لبلركزلبح يمىلحصث ي ل-

بح م رةلل–زينبلعث لبحلفيظلفرغصى:ل بلالب لبلم  يصلةبلنزحيصلحصيرأةل لةب لبحفقرلبحكربىل 

لم 2102ل–بحاثكصلبمةالل-

لحصيالب  ل  ل سني: خالةلةمك بةلبمخل لبحت نيص لم   لحمي  ل  لبحصاي ل زد لعث  خليخلق

لم 2112ل-بحاثكصلبمةال–بح م رةلل-عممللبحقتب

لبل  لعث  لبحنسيايص  لبح نمعمة لم اص مة ل مكام لترا: ل م ح ل آما ل  ل ىر  ةب لل-نكم

لم 0222ل-ألمشيملل-اليثزش ل

لبمبيعصل  لبمبصيص لعق لحصتكثري لبلكميري لأفضل لحت ي  لرمقمشيص ل  لعيعص: لأبي لربرب يم غمةة

لم 2118ل- ممكصلبلنيفيصلل–كصيصلبإلبت مةلبلنزح لل-حص يمكص ل خلمحصلةكتي بهل

لبحتعقيللعصىلبلمشيقمن ي لتقر ل  ل  ت نمتزل-بخلمحيثز-أخلسز-عنم رة-تاي ه-حمي لم مق:

لم 2110ل-بح م رةل-ةب لبحفقرلبحكربىل-بلكم رةل ل

ل  ل  لبلمشيقمن لعصى لبحتعقيل ل  لعث بحغفم : لأمح  لخلهم ل  لم مق لبحفقرلل- ي لتقر لحمي  ةب 

لم 2112ل–بح م رةل-بحكربى

لعصم  لبحليمكص ل  لبحقريم: لبحث   لعث  لعممللبحقتبلحمي  ل  لل-ةفق لل–بح م رة لبمة  ل–بجلزا
لم 2112ل-بحاثكصلبمةا
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-بحاثكصلبمةالل-بح م رةلل–منم لبحثقر :ل لأخل لبحكنميصلبملالب لةبلفرةتمةل لعممللبحقتبل 

لم 2104

مهدددمالمن ي لعث لبالبحرتي  :ل لتأثريلكيبيلبمبيعصلبلفيفصلعصىل يةةل يمكصلمالب ل 

- ممكصلبح  يم-بلنزح  ةبالبت مة بحت مميم كصيصل- مةل ل خلمحصلمم ستريلبحفتيمةللبلرب 

لم 2106-بليصقصلبحكربيصلبحسكيةيص

 :املراجع األجنبية 
- AATCC Test Method 143: " Appearance of Apparel and Other 

Textile End Products after Repeated Home Laundering " - 2014. 
- ASTM- D2256-10E01: Standard Test Method for Tensile Properties 

of Yarns by the Single-Strand Method - 2002.   
- Shaeffer, s., & C Fabric SEWING guide, Chilton book co. Randor, 

Pennsylvania, U.S.A., 1994. 
- Silberbery, L., & Martin The art of dress modeling, butter Worth 

Heinemann, Ltd. Linaer house, Jardn hill, Oxford, 1992. 

- https://ar.wikipedia.org/wiki/  
- http://fasateencom.blogspot.com/p/blog-page_88.html 
- https://fashion.azyya.com/369388.html 
- https://small-projects.org/ 
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