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 -: Abstractلملخص ا

أقمشة الجاكارد هً نوعٌة من األقمشة المزركشة المنفذة على ماكٌنات النسٌج المزودة بأجهزة الجاكارد التى تعطى 

وإختالفات نسجٌة كثٌرة ، وتتعدد األسالٌب التنفٌذٌة إلنتاج هذه  امكانٌة الحصول على نقوش زخرفٌة ذات تأثٌرات مختلفة

 –ستائر ......أقمشة مالبس سٌدات ورجال  –النوعٌة من األقمشة، وكذلك تتعدد إستخداماتها من )أقمشة مفروشات 

لى سداء ولحمة مكمالت للمالبس ....(، اما اسلوب التطرٌز فهو أسلوب لزخرفة االقمشة باستخدام الخامات المختلفة ع

النسٌج الذي ٌطرز علٌه بالخٌوط بمختلف أنواعها والخرز والترتر والقطان  .....وغٌرها من خامات التطرٌز والتً 

 تضفى لمسات جمالٌة للقماش المنسوج سواء كان التطرٌز ٌدوٌا او الٌا .

ارد بأسلوب تنفٌذي نقشة عادٌة بلونٌن من وقد أعتمد البحث على إنتاج عٌنات على ماكٌنات النسٌج المزودة بأجهزة  الجاك

اللحمة وثالثة ألوان من اللحمة بطرٌقتٌن للتصمٌم، الطرٌقة األولى التصمٌم كامل منفذ على ماكٌنة الجاكارد ، والطرٌقة 

رق الثانٌة جزء من التصمٌم األول منفذ على ماكٌنة الجاكارد وتم استكمال التصمٌم بعد ذلك بأسلوب التطرٌز بثالثة ط

مختلفة ، ثم تم عمل استطالع رأى للمتخصصٌن للمقارنة الفنٌة والجمالٌة بٌن األسلوبٌن الجاكارد المستقل والثانً دمج 

 الجاكارد مع التطرٌز وتم التحلٌل اإلحصائً لنتائج االستبٌان باستخدام الوسط الحسابً المرجح باألوزان.

 .أقمشة المفروشات – اقمشة النقشة العادٌة-  آللًالتطرٌز ا  – أقمشة الجاكارد -:الكلمات الدالة 

Abstract: -  

Jacquard fabrics are a type of decorative fabric used on textile machines with jacquard 

devices, which give the possibility of obtaining decorative inscriptions with different effects 

and many textile differences, production methods various to produce this type of fabrics, as 

well as multiple uses (upholstery fabrics - Curtains - Men and women’s fabrics clothing - 

supplements for clothes ....), the style of embroidery is a technique of decoration of fabrics 

using different materials on warp and weft of the fabric, which is embroidered with strings of 

various types, beads, sequins, cordon )Qattan(,  ..... and other embroidery materials, which 

add aesthetic touches to the woven fabric, whether embroidery by hand or by machine. 

The research was based on the production of samples on textile machines equipped with 

jacquard machines in an executive style, simple spot figure designs of two colors of the weft 

and three colors of the meat in two ways of design. The first method is full design on the 

jacquard machine. The second method is part of the first design on the jacquard machine. In 

the style of embroidery in three different ways, and then a survey was conducted for the 

specialists of the comparison of art and aesthetic between the two styles independent jacquard 
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and the second integration of jacquard with embroidery, statistical analysis of the results of 

the questionnaire was don by using the weighted arithmetic average. 

Key words :- 

Jacquard fabrics - Automatic Embroidery - Upholstery fabrics simple spot figure designs. 

  -:Statement Problemمشكلة البحث  

  -فً عدة نقاط:  تكمن مشكلة البحث

خٌوط التطرٌز المعدنٌة، وخٌوط القطان السمٌكة والالسٌة، والخٌوط الوبرٌة والخرز وغٌرها من صعوبة استخدام  -1

الخامات المستخدمة فً التطرٌز على ماكٌنات النسٌج المزودة بأجهزة الجاكارد، والتً تضفً حسا جمالٌا للتصمٌم، 

 وترفع من قٌمته الجمالٌة.

 المفروشات فً السوق المصري.الركود والنمطٌة الموجودة فً انتاج أقمشة  -2

 االستفادة من التقدم التكنولوجً والتطور فً ماكٌنات الجاكارد والتطرٌز لفتح أسواق جدٌدة للمنتج. -3

  -:Objectivesهدف البحث 

إلضافة قٌم جمالٌة وابداعٌة  ٌهدف البحث الى ابتكار تصمٌمات ألقمشة الجاكارد ثم استكمال التصمٌم بالتطرٌز اآللً -1

 والحصول على نقوشات ال تتحقق بأسلوب الجاكارد فقط .

 إثراء أقمشة المفروشات بأفكار تصمٌمٌة جدٌدة.  -2

 الدمج بٌن جمالٌات أقمشة الجاكارد والتطرٌز معا. -3

  - :Significance أهمٌة البحث

 فتح أسواق جدٌدة ألقمشة المفروشات المصرٌة. -1

سٌعمل على إضافة قٌم فنٌة وجمالٌة جدٌدة سٌؤدى لرواجها بعضها أضافة التطرٌز لبعض أقمشة المفروشات الراكدة  -2

 بشكل كبٌر.

  -:  Research Methodsمنهجٌة البحث 

محل الدراسة والمنهج التجرٌبً فً تنفٌذ مجموعة  ٌتبع البحث المنهج الوصفً ألسلوب الجاكارد وأسالٌب التطرٌز اآللً

 مع أسالٌب التطرز.من التصمٌمات المبتكرة بدمج أسلوب الجاكارد 

 Search Limitsحدود البحث : 

 أقمشة الجاكارد المنفذة بأسلوب النقشة المعتادة من اللحمة بلونٌن وثالث ألوان.

 -Hypothesisفروض البحث: 

 ٌفترض البحث إمكانٌة الدمج بٌن أسلوب الجاكارد والتطرٌز إلنتاج أقمشة المفروشات. -1

 سٌعمل على أثراء أقمشة المفروشات فنٌا وجمالٌا.ٌفترض البحث أن إضافة التطرٌز  -2

  -أقمشة النقشة المعتادة من اللحمة والتطرٌز اآللً : -المحور األول : -1

 -أقمشة النقشة المعتادة )التقلٌدٌة( من اللحمة : -1-1

وفى  –واحد من لون واحد األقمشة المنقوشة باستعمال أجهزة الجاكارد النقشة المعتادة من اللحمة ٌستعمل لها سداء      

 –بعض األقمشة ٌكون السداء على هٌئة أقالم من ألوان متعددة إلمكانٌة الحصول على ألوان متعددة فً أرضٌة القماش 

 وٌكون النسٌج المستعمل فً األرضٌة من السداء إلظهار األرضٌة بلون السداء.
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ان قد تصل إلى ثالثة أو أكثر وٌستعمل للنقش أنسجة للتحبٌس أما النقش فً هذه األقمشة فٌكون إما بلون واحد أو بعدة ألو

 62ص ( 1)إلظهار النقوش بألوان اللحمة. 

ونجد أن أسلوب النقشة العادٌة بلون واحد هو أسلوب ٌتم فٌه استخدام التراكٌب النسجٌة البسٌطة )األساسٌة( ومشتقاتها 

ومشتقاته أو المبارد بأنواعها أو األطالس المختلفة، ونتٌجة لهذه التراكٌب النسجٌة البسٌطة )األساسٌة(  1/1كالسادة 

مشة البسٌطة وهى أقمشة تنتج من سداء واحد ولحمة واحدة حتى وأن تعددت ألوان المستخدمة ٌتم إنتاج أقمشة تسمى باألق

فتل السداء، أي أن األقمشة البسٌطة ٌتم فٌها استخدام تراكٌب نسجٌة بسٌطة وتتحرك فٌها فتل السداء بأسلوب وطرٌقة 

لتركٌب النسجً الواحد، ولهذا حركة واحدة، كما تتحرك جمٌع خٌوط اللحمات بأسلوب وطرٌقة حركة واحدة، وذلك داخل ا

 ٌطلق علٌها األقمشة البسٌطة. 

ولكن إذا اختلفت طرٌقة حركة فتل السداء عن بعضها أو اختلفت طرٌقة حركة خٌوط اللحمات عن بعضها حٌث ٌتم ذلك 

ب النسجٌة باستخدام تراكٌب نسجٌة بسٌطة متداخلة مع بعضها إلنتاج تركٌب جدٌد مركب من تركٌبٌن أو أكثر من التراكٌ

البسٌطة، ونتٌجة الختالف طرٌقة التعاشق بٌن فتل السداء وخٌوط اللحمات داخل هذه التراكٌب المركبة تختلف تبعا لها 

حركة فتل السداء عن بعضها، كما تختلف حركة خٌوط اللحمات عن بعضها داخل التركٌب الواحد، ولذلك تسمى باألقمشة 

جة بأسلوب النقشة العادٌة بلونٌن أو ثالثة ألوان أو أكثر من اللحمة تعتبر من األقمشة المركبة وبالتالً فأن األقمشة المنت

 4( ص2)المركبة. 

وٌتم اختٌار التراكٌب النسجٌة المستخدمة فً أقمشة النقشة العادٌة تبعا لعدد الخٌوط فً وحدة القٌاس فكلما زادت كثافات 

ت التشٌٌفات الكبٌرة والعكس صحٌح على أن ٌراعى أن تكون تشٌٌفة الخٌوط نحتاج إلى نوعٌة من المبارد واألطالس ذا

ملم حتى نحصل على تماسك بالمنسوجات مع إظهار اللحمات، وٌختلف مقدار التشٌٌفات  3التركٌب النسجً ال  تزٌد عن 

  57( ص 3)بالتراكٌب النسجٌة تبعا الستخدامات المنسوج. 

 -: ry Computerized Embroideالتطرٌز اآللى -1-2

ماكٌنات التطرٌز اآللً الحدٌثة أصبحت من الماكٌنات المتخصصة التً ٌتم التحكم فٌها بواسطة الحاسب اآللً الذى 

ٌحتوى على وحدة تخزٌن للتصمٌمات هذا باإلضافة للسرعة والدقة العالٌة وهذه الماكٌنات تتطور دائما وبسرعة كبٌرة فقد 

( وٌوضح أشكال 1رأس والشكل ) 100ومتعددة الرؤوس لتصل إلى أكثر من  أبرة 15أصبحت متعددة األبر لتصل إلى 

 (8)متعددة من ماكٌنات التطرٌز حدٌثة. 

 

 (1شكل )
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( ماكينة تطريز ورق حائط2شكل )  

 ومع التطور التكنولوجً والتقنً الكبٌر لماكٌنات التطرٌز أنتجت الشركات مواصفات خاصة لماكٌنات التطرٌز لتفً

، التً wall cloth embroidery machineباالحتٌاجات المختلفة لإلنتاج منها ماكٌنات خاصة لتطرٌز األثواب 

 wallpaper embroidery، وماكٌنات خاصة بتطرٌز ورق الحائط  ٌمكن استخدامها لتطرٌز أقمشة المفروشات 

machine ( وتم إضافة ملحقات للماكٌنة مثل قص اللٌزر وملحقة ت2شكل ).(9) ركٌب الكردون واألشرطة المختلفة 

 

 

  -العوامل المؤثرة على جودة التطرٌز اآللً: -1-2-1

 على تتأثر كفاءة التطرٌز اآللً بعدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على مستوى الجودة وهً:

ٌجب إختٌارها بالمواصفات المناسبة حتى ال تؤثر على شكل الغرزة الناتجة تأثٌراً سٌئاً أو  -: إبر ماكٌنة التطرٌز اآللً -1

 -تسبب إتالف القماش المطرزومنها أنواع :

 اإلبرة ذات السن الحاد(  -اإلبرة ذات السن الكروي. ب  -اإلبرة مستدٌرة السن وتنقسم إلى )أ-1

 42( ص 4)إبرة التضرٌب.  -4إبرة الخٌوط المعدنٌة.                        -3اإلبرة مشطوفة السن.                 -2

تصنع خٌوط التطرٌز اآللً من نفس الخامات المستخدمة فً تصنٌع غزول األقمشة المنسوجة و  -خٌوط التطرٌز: -2

، واشهر النمر استخداما نمرة 57( ص 4)تستخدم الخٌوط الزخرفٌة المختلفةالترٌكو سواء كانت ألٌاف طبٌعٌة أو صناعٌة كما 

 دنٌر.60/2

من أنسب أنواع خامات   (Non Woven Interfacing )  تعتبر أقمشة التقوٌة غٌر المنسوجة -أقمشة التقوٌة : -3

رٌز فً كافة االتجاهات، وتنقسم التقوٌة المستخدمة فً عملٌات التطرٌز و ذلك ألنها غٌر إتجاهٌة مما ٌسهل إتمام التط

 خامات التقوٌة الالصقة . -2 خامات التقوٌة غٌر الالصقة -1خامات التقوٌة غٌر المنسوجة 

الحشو القابل  - Cut Away الحشو الثابت -Tear Away خامات الصقة على البارد مثل )الحشو القابل للتمزق  -أ

    - Weeblon الوٌبلون   -Poly Mesh البولً مٌش -Water Soul able للذوبان 

 85( ص 5) وتلك النوعٌة من أقمشة التقوٌة ٌتم تثبٌتها باستخدام المكواة.: خامات الصقة بالكً -ب 

 تندرج معظم أنواع غرز التطرٌز اآللً تحت األنواع الرئٌسٌة التالٌة : -الغرز المستخدمة فً التطرٌز اآللً: -4

غالبا ما تستخدم تلك الغرزة على حدود التصمٌمات الزخرفٌة سواء الداخلٌة -:Running Stitch الغرزة المنزلقة -1

أو الخارجٌة بحٌث تعطى ظالً للتصمٌم  و لتلك الغرزة أطوال مختلفة و لٌس لها عرض و تعتبر الغرزة المنزلقة هً 

الحاجة إلى الحصول على تصمٌم بارز الغرزة األساسٌة التً تبنى أسفل األنواع المختلفة لغرز التطرٌز األخرى عند 

  خاصة فً غرزة الستان.
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تعد من أكثر أنواع الغرز إنتشاراً و ٌمكن تنفٌذها بغرز أكثر طوال و تعطً سطحاً  -: Satin Stitch غرزة الستان-2

ي، مدبب . و المعاً ناتج عن طول الغرزة و لها تأثٌرات مختلفة عند تنفٌذها فً إتجاهات مختلفة بشكل مستدٌر، بٌضاو

  تعطً نفس المظهرٌة على و جه و ظهر القماش المطرز.

تستخدم لتغطٌة المساحات الكبٌرة ، ولها أنماط كثرة ٌختلف فً شكل  -:Tataim Stitch (Fill)غرزة التاتام  -3

 (9)وزاوٌة الغرزة. 

  Chain Stitch. غرزة السلسلة -Looping Stitch       6 الغرزة الحلقٌة -Steil Stitch     5 غرزة ستٌل-4

  

 تجارب البحث  -المحور الثانً : -2

 تم عمل تصمٌمٌن لتجارب البحث كالتالً -:تصمٌمات الجاكارد  -2-1

  -التصمٌم األول : -2-1-1

( التصححمٌم األول وهححو عبححارة عححن وحححدات صححغٌرة نسححبٌا وتححم عمححل التصححمٌم بحٌححث ٌكححون بوكٌححه فححً 3موضححح بالشححكل )

( محع إزالحة البوكٌحه محن 4طار خارجى للتصمٌم ٌتكامل مع التكرارات المتجاورة له. ونفس التصحمٌم بالشحكل )المنتصف وإ

 المنتصف، وتم تنفٌذ اإلثنٌن معا على ماكٌنة الجاكارد. 

 

 ( 3شكل )                                             (             4شكل )                                          

  -التصمٌم الثانً: -2-1-2

( التصمٌم الثانى وهو عبارة عن بوكٌه فً المنتصف وإطار خارجى للتصمٌم عن طرٌق التماثل من المنتصف 5موضح بالشكل )

 معا على ماكٌنة الجاكارد.( مع إزالة البوكٌه من المنتصف، وتم تنفٌذ اإلثنٌن 6)توزٌع عكسى(، ونفس التصمٌم بالشكل )

 

 (5شكل )                                          (          6شكل )
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 (1ٌوضحها الجدول رقم ) -مواصفات ماكٌنة تنفٌذ عٌنات الجاكارد: 3 -2-1

 ( مواصفات ماكٌنة الجاكارد المستخدمة فً إعداد تجارب البحث1جدول )

 المواصفات البند المواصفات البند

 Super اسم الماكٌنة .1

Excel 

 Somet - Italy بلد التصنٌع  –الشركة  .2

 picks/min.400 سرعة الماكٌنة  .4 2004 سنة التصنٌع  .3

 Staubli CX880 نوع جهاز الجاكارد  .Rapier 6 طرٌقة ادخال اللحمة  .5

 cm 35.5 عرض التكرار  .hooks 8 2560 عدد شناكل التصمٌم  .7

تكرارات  4 عدد التكرارات  .9

 طردي

 بدون البراسل  cm 124 عرض القماش بالمشط  .10

عدد فتل السم على  .11

 النول 

 8باب/ سم تطرٌح9مشط  المشط المستخدم  .12 فتلة / سم   72

 بالباب 

 
  (2ٌوضحها الجدول رقم ) -مواصفة السداء المستخدم لعٌنات البحث: -2-1-4

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 (4( ورقم )3ٌوضحها الجدولٌن رقم ) -:مواصفات اللحمات المستخدمة لعٌنات البحث  -2-1-5

 

  

 

 البحث( مواصفات خٌوط السداء المستخدمة لعٌنات 2جدول )

 المواصفات البند

 فتلة / السم 72 عدد فتل السم  .1

 دنٌر  1/  150 نمرة السداء  .2

 بولٌستر فالت مبروم   خامة السداء  .3

 لون واحد بٌج  الوان السداء  .4

خٌوط اللحمة للتصمٌم األول ( مواصفات 3جدول )

 نقشة عادٌة بلونٌن من اللحمة

 ( مواصفات خٌوط اللحمة للتصمٌم الثان4ًجدول ) 

 نقشة عادٌة بثالثة ألوان من اللحمة

 المواصفات البند  المواصفات البند

 فتلة / السم 36 عدد لحمات السم  .1  فتلة / السم 24 عدد لحمات السم على النول  .1

 دنٌر  1/  300 نمرة الحمة .2  دنٌر  1/  300 نمرة الحمة .2

 بولٌستر محلول    خامة اللحمة  .3  بولٌستر محلول    خامة اللحمة  .3

لون بنى / بٌج فاتح/ بٌج  الوان اللحمة  .4  لون بنى / بٌج   الوان اللحمة  .4

 غامق  

  1: 1:  1 ترتٌب اللحمات  .5   1:  1 ترتٌب اللحمات  .5
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  -التراكٌب النسجٌة المستخدمة إلنتاج عٌنات البحث : -2-1-6

  -التراكٌب النسجٌة المستخدمة إلنتاج التصمٌم األول المنفذ بأسلوب النقشة العادٌة من اللحمة بلونٌن :-2-1-6-1

 (7سداء شكل ) 8أطلس  تركٌب األرضٌة -

ها وتحبٌسها تحبٌسا اختٌارٌا زخرفٌا طبقا عبارة عن تشٌٌف هذه اللحمة فً أماكن ظهور تركٌب اللحمة األولى -

 (.8، شكل ) 1/1فتلة ، وٌكون تركٌب اللحمة الثانٌة سادة  21ملم  3لمتطلبات التصمٌم ، التشٌٌف ال ٌتعدى 

عبارة عن تشٌٌف هذه اللحمة فً أماكن ظهورها وتحبٌسها تحبٌسا اختٌارٌا زخرفٌا طبقا  تركٌب اللحمة الثانٌة -

 (.9، شكل ) 1/1فتلة ، وٌكون تركٌب اللحمة األولى سادة  21ملم  3، التشٌٌف ال ٌتعدى لمتطلبات التصمٌم 

 ( 10الموضح بشكل ) 16بٌن اللحمتٌن األولى والثانٌة أطلس تركٌب الخلط  -

 

 ( ٌوضح تنفٌذ التصمٌم األول من عٌنات البحث على ماكٌنة الجاكارد.11والشكل )

 

 
 ( التصمٌم األول منفذ على ماكٌنة الجاكارد11شكل )

األولى( تركٌب ظهور اللحمة 8شكل )  

  16( تركٌب ظهور خلط اللحمتٌن أطلس 10شكل )
( تركٌب ظهور اللحمة الثانٌة9شكل )  

( 7شكل )

تركٌب سداء 
األرضٌة 

  8أطلس
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  -العادٌة من اللحمة بثالثة ألوان:التراكٌب النسجٌة المستخدمة إلنتاج التصمٌم الثانى المنفذ بأسلوب النقشة -2-1-6-2

 3، 2أفقى على اللحمتٌن  7سداء عدة  10أفقى على اللحمة األولى وأطلس  2سداء عدة  5أطلس  تركٌب األرضٌة -

 (.12شكل )

أفقً،  3سداء عدة  8أطلس  3،  2أفقً، اللحمة  3لحمة عدة  8أطلس  1: اللحمة خرجً للرسم   outlineتركٌب  -

 (13شكل )

 

                       
 

 

 

   

 

( 12شكل )  

 تركٌب األرضٌة

أفقً 2سداء عدة  5أطلس  1لحمة   

أفقً 7سداء عدة  10أطلس  3، 2لحمة   

( 13شكل )  
خارجً للرسم   outline تركٌب 

أفقً 3لحمة عدة  8أطلس  1لحمة   

أفقً 3سداء عدة  8أطلس  3، 2لحمة   
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 8أطلس  3أفقً، لحمة  11لحمة عدة  16أطلس  2، لحمة 1/1سادة  1اللحمة  -:)البنى(  2تركٌب النقش اللحمة  -

 (.14أفقً، شكل ) 3سداء عدة 

أطلس  3أفقً، لحمة  3سداء عدة  8أطلس  2، لحمة  1/1سادة  1اللحمة  -:)البٌج الغامق(  3تركٌب النقش اللحمة  -

 (.15)أفقً، شكل  11لحمة عدة  16

 (16أفقً، شكل ) 7عدة  16أطلس  3، 2سداء ، لحمة  3/1مبرد  1لحمة  -: تركٌب الخلط داخل النقش -

 

 

 

 

( 15شكل )  

1/1سادة  1اللحمة   

أفقً  3سداء عدة  8أطلس  2لحمة   

أفقً 11لحمة عدة  16أطلس  3لحمة    

( 16شكل )  

سداء 3/1أطلس  1اللحمة   

أفقً  7عدة لحمة 16 أطلس 2لحمة   

أفقً 7لحمة عدة  16أطلس  3لحمة    

( 14شكل )  

1/1سادة  1اللحمة   

أفقً 11لحمة عدة  16أطلس  2لحمة   

أفقً  3سداء عدة  8أطلس  3لحمة    
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 ( ٌوضح التصمٌم الثانى المنفذ على ماكٌنة الجاكارد17والشكل )

 
 ( التصمٌم الثانً المنفذ علً ماكٌنة الجاكارد17الشكل )

  -تنفٌذ عٌنات التطرٌز : -2-2

  -خطوات التنفٌذ: -2-2-1

 وتحدٌد نوع الغرز وكثافتها وحفظ فلٌم التطرٌز على فالشة . Wilcomعملٌة التصمٌم على برنامج التطرٌز  -1

 نقل فلٌم التطرٌز من على الفالشة لماكٌنة التطرٌز، تجهٌز ماكٌنة التطرٌز، وتجهٌز القماش بلصق الحشو الحرارى. -2

ثم بدء عملٌة التطرٌز، مراقبة الماكٌنة عند   framتثبٌت القماش بواسطة إطار الماكٌنة تطرٌز التصمٌم المحدد ب -4

 التطرٌز والتدخل عند الضرورة إلى حٌن توقف الماكٌنة.

 التشطٌب النهائً بإزالة إطار الماكٌنة والقماش ثم تشطٌبه من الخٌوط الزائدة. -5

 

   -مواصفات ماكٌنة تنفٌذ التطرٌز: -2-2-2

  

 
 

 

                                          -العٌنات التً تم تطرٌزها : -2-2-3

  -العٌنة األولى :

 (18ٌوضحها شكل )

 

 

 السرعة القصوى عدد األبر عدد الرؤوس بلد المنشأ الماكٌنة مودٌل

Sweft غرزة /الدقٌقة 800 9 12 الصٌن 

أكبر  عدد الغرز نوع الغرز

 كثافة

 نوع ونمرة خٌوط التطرٌز أقل كثافة

Satin 

Stitch 

30875 

 غرزة 

 دنٌر  120بولٌستر  مم 1.4  مم 0.7
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 زوم لشكل الغرز           العٌنة بعد التطرٌز               العٌنة قبل التطرٌز                   Wilcomالتصمٌم على شاشة      

 (18شكل )

 

  -العٌنة الثانٌة :

 (19ٌوضحها شكل )

 زوم لشكل الغرز               العٌنة بعد التطرٌز               العٌنة قبل التطرٌز                 Wilcomالتصمٌم على شاشة        

 (19شكل )

 

 
 

  -العٌنة الثالثة:

 (20ٌوضحها شكل )

 زوم لشكل الغرز     العٌنة بعد التطرٌز                        العٌنة قبل التطرٌز                  Wilcomالتصمٌم على شاشة       

 (20شكل )

 

أكبر  عدد الغرز نوع الغرز

 كثافة

 نوع ونمرة الخٌوط أقل كثافة

Tatami  43032   دنٌر  120بولٌستر  مم1.2 مم 0.7 غرزة 

أكبر  عدد الغرز نوع الغرز

 كثافة

أقل 

 كثافة

نوع ونمرة خٌط 

 التطرٌز

 Satin للون البٌج 

 مختارة Motifالبنى 

 3232  

 غرزة 

 دنٌر  120بولٌستر  مم9  مم 0.55
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  -العٌنة االرابعة:

 (21ٌوضحها شكل )

       

 زوم لشكل الغرز            العٌنة بعد التطرٌز                    العٌنة قبل التطرٌز                    Wilcomالتصمٌم على شاشة  

 (21شكل )

 
 أستبان تجارب البحث -المحور الثالث : -3

( من أساتذة كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعتً حلوان وبنها وبعض المتخصصٌن فً 36تم عمل استبٌان لتجارب البحث لعدد )

  -إنتاج أقمشة المفروشات، كانت نتائج االستبٌان كالتالً مع تحلٌل باستخدام الوسط الحسابً المرجح باألوزان :

  -مشة المنتجة ألقمشة المفروشات( وبه سؤالٌن هما :)مالئمة التطرٌز وسمك األق -: البند األول -3-1

 مدى مالئمة إضافة التطرٌز ألقمشة المفروشات للعٌنات المنفذة ؟  -3-1-1

 (5جدول )

 النسبة الترتٌب 
 الوسط 

 الحسابى 
 اإلجمالى 

غٌر مالئم  

 تماما 
 غٌر مالئم  

الى حد ما 

 مالئم  
 مالئم تماما  مالئم 

 العٌنة

 التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %

4 81.1 8.11 36 0 0 0 0 28 10 39 14 33 12 1 

3 82.2 8.22 36 0 0 0 0 25 9 39 14 36 13 2 

1 87.8 8.78 36 0 0 0 0 14 5 33 12 53 19 3 

2 83.9 8.39 36 0 0 0 0 22 8 36 13 42 15 4 

 

 

 

 

أكبر  عدد الغرز نوع الغرز

 كثافة

أقل 

 كثافة

 نوع ونمرة خٌوط التطرٌز

 Tatami للون البٌج 

 مختارة Motifالبنى 

 دنٌر  120بولٌستر  مم9  مم0.8  غرزة   34734
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( ٌوضح التحلٌل 5والجدول رقم )

( ٌوضح 22اإلحصائً لالستبٌان والشكل )

الرسم البٌانى وفٌهما نالحظ المالئمة 

والقبول لوجود التطرٌز بأقمشة المفروشات 

 3وكان أفضل العٌنات فً ذلك العٌنة 

للون الببج  Satin  المنفذة بغرزة الستان  

% 88بنسبة  مع غرزة الموتٌفة للون البنى

تقرٌبا، وفروق طفٌفة جدا بٌن األربع عٌنات 

 (22شكل )                                             % .         81وأقلها العٌنة األولى بنسبة 

 

مدى مالئمة سمك القماش المطرز  -3-1-2

 -مع إستخدامات أقمشة المفروشات:

( نتائج االستبٌان والرسم 23ٌوضح الشكل )

البٌانً لها  ونالحظ ان هناك قبوال لسمك 

بنسبة  2األقمشة بعد التطرٌز وخاصة عٌنة 

% والفوارق طفٌفة جدا بٌن 89تقرٌبٌة 

( بنسبة 1العٌنات فً هذا البند فأقلها العٌنة )

       % وهً نسبة عالٌة أٌضا.80

 (23شكل )                                                           

                                        

 -البند الثانً : )مالئمة التصمٌم والوحدات( وبه ثالثة أسئلة: -3-2
 

المستوى الجمالً للقطعة المنفذة  -3-2-1

 بعد إضافة التطرٌز بالنسبة للجاكارد.

( نتائج االستبٌان 24كل )ٌوضح الش

والرسم البٌانً للمستوى الجمالى للقطع 

المنفذة بالمقارنة بعٌنة الجاكارد المنفذة 

( بنسبة 2وكانت أفضل العٌنات العٌنة )

%  76( بنسبة 4% وأقلها العٌنة ) 92.2

 وهى نسة عالٌة أٌضا .                  

 (24شكل )                                                             

    

1 2 3 4

Series1 81.1 82.2 87.8 83.9

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0
 إضافة التطزيش ألقمشة المفزوشات

1 2 3 4

Series1 80.0 88.9 81.7 84.4

75.0

80.0

85.0

90.0

مالئمة سمك القماش بعذ التطزيش مع استخذامات أقمشة 

 المفزوشات

1 2 3 4

Series1 88.9 92.2 78.9 76.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

 المستىي الجمالي للقطعة المنفذة بعذ إضافة التطزيش
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مالئمة شكل ووحدات التصمٌم  -3-2-2

 لعملٌة التطرٌز

( نتائج االستبٌان 25ٌوضح الشكل ).

والرسم البٌانً لمستوى مالئمة شكل 

ووحدات التصمٌم المنفذ بالتطرٌز ونجد 

%  92.2( األعلى بنسبة 2أن العٌنى )

وكذلك العٌنة الثانٌة والعٌنتٌن بنفس 

الوحدات وتتمٌز بأنها وحدات صغٌرة 

مجمعة ولٌست وحدة كبٌرة مستقلة مثل 

ٌرى الباحث أن ( و4( ، )3العٌنة )

                            (25شكل )                                               الوحدات الصغٌر األفضل كذلك.      

                                                           

مدى مالئمة التراكٌب النسجٌة  -3-2-3

 التطرٌز.للتصمٌم المنفذ بالجاكارد مع 

( نتائج االستبٌان 26ٌوضح الشكل )

والرسم البٌانً لمدى مالئمة التراكٌب 

النسجٌة للنقشة العادٌة بلونٌن وثالثة ألوان 

المنفذ بها عٌنات الجاكارد، ونالحظ أن 

هناك قبول كبٌر لهذه التراكٌب وأبرزها 

( 3% وأقلها العٌنة )90( بنسبة 2العٌنة )

بة كبٌرة جدا % تقرٌبا وهى نس88بنسبة 

 (26شكل )                                                                                     أٌضا.
                                                                                                                    

                                                                                                    

 البند الثالث : )متغٌرات التطرٌز( وبه ثالثة أسئلة -3-3

 مدى مالئمة غرزة التطرٌز مع التصمٌم المنفذ. -3-3-1

( نتائج االستبٌان 27ٌوضح الشكل )

والرسم البٌانً لمستوى مالئمة غرزة 

التطرٌز مع التصمٌم المنفذ حٌث نجد 

حازت على  Tatamiالغرزة التاتامً 

( بنسبة 2األفضلٌة وخاصة بالعٌنة )

% تقرٌبا حٌث أن طول الغرزة قلٌل 89

ومعدل تغطٌته أكبر من الغرزة الستان 

Satin ( 4( و )1) ، وكانت العٌنتٌن

% تقرٌبا على الرغم من 84األقل بنسبة 

                                                      (27شكل )                            اختالف نوعٌة الغرز فٌهما.                                  

1 2 3 4

Series1 90.0 92.2 88.9 89.4

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

 مالئمة شكل ووحذات التصميم لعملية التطزيش

1 2 3 4

Series1 88.9 90.0 87.8 88.9

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0
مالئمة التزاكيب النسجية للتصميم المنفذ الجاكارد مع 

 التطزيش 

1 2 3 4

Series1 83.9 88.9 87.8 83.9

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0
 مالئمة عزسة التطزيش مع التصميم المنفذ
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مدى مالئمة كثافة غرز  -3-3-2

 التطرٌز مع التصمٌم المنفذ.

( نتائج االستبٌان 28ٌوضح الشكل )

والرسم البٌانً لمدى مالئمة كثافة الغرز 

( 2مع التصمٌم المنفذ نجد أن العٌنة )

%  89بالغرزة التاتامى األعلى بنسبة 

( بنفس الغرزة 4تقرٌبا تلٌها العٌنة )

( بالغرزة 1( و )3وأخٌرا العٌنتٌن )

 الستان.                          

 (28شكل )                                                       

 مدى مالئمة خٌوط التطرٌز وألوانها مع التصمٌم المنفذ. -3-3-3

( نتائج االستبٌان 29ٌوضح الشكل )

والرسم البٌانً لمستوى مالئمة خٌوط 

التطرٌز وألوانها حازت جمٌع 

التجارب على مالئمة كبٌرة وخاصة 

  تقرٌبا . %94( بنسبة 2عٌنة )

 

 

 

 (29شكل )                                                       

 
 

  -البند الرابع )التكالٌف وصعوبات التشغٌل والتسوٌق( وبه سؤالٌن: -3-4

مدى مالئمة إضافة جمالٌات  -3-4-1

التطرٌز مع زٌادة التكالٌف وصعوبات 

:  40تشغٌل التطرٌز بزٌادة من 

100. % 

( نتائج االستبٌان 30الشكل )ٌوضح 

والرسم البٌانً  وٌتضح ان نسبة القبول 

ا الرتفاع تكالٌف عملٌة ضئٌلة جدا نظر

 التطرٌز 

 

    (30شكل )                                                      

 

 

1 2 3 4

Series1 85.0 88.9 85.6 86.7

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

 مالئمة كثافة غرز التطرٌز مع التصمٌم المنفذ

1 2 3 4

Series1 88.3 94.4 84.4 91.1

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0
 مالئمة خٌوط التطرٌز وألوانها مع التصمٌم المنفذ  

1 2 3 4

Series1 55.6 55.6 58.3 54.4

55.6 55.6 

58.3 

54.4 

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

اضافة جمالٌات التطرٌز مع زٌادة التكالٌف 
 وصعوبات التشغٌل 
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مدى قابلٌة أسواق المفروشات  -3-4-2

 لهذا المنتج.

االستبٌان ( نتائج 31ٌوضح الشكل )

والرسم البٌانً لمدى توقع قبول األسواق 

%  89لهذا المنتج وكانت أعلى نسبة 

( بنسبة 3( وأقل نسبة للعٌنة )2للعٌنة )

74 . % 

 (31شكل )                                                         

  -حلول تصمٌمٌة متنوعة : -المحور الرابع : -4

( وتم االستفادة من 32الجاكارد أخطأ العامل فً التنفٌذ بوضع ألوان للحمات غٌر مناسبة شكل رقم )  أثناء تنفٌذ عٌنات -1

هذا القماش فً إعداد بعض التصمٌمات للتطرٌز على اعتبار أن التطرٌز ٌصلح بعض التصمٌمات أو ٌعطٌها بعض من 

 الحٌوٌة والرونق.

 

 (32شكل )

  -عٌنات بتطرٌز خٌوط حرٌر وخٌوط السٌة وخٌوط زخرفٌة ٌصعب تشغٌلها على ماكٌنة الجاكارد : -2

رٌز ومرٌاج آخر على اللون ( ٌوضح تصمٌم مجسم للتطرٌز بخٌوط الحرٌر والالسٌة وذك زوم لهذا التط33الشكل )

 .الذهبى

 

 (33شكل )

1 2 3 4

Series1 80.0 87.8 73.9 77.2

87.8 

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

 قابلية أسىاق المفزوشات لهذا المنتج
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 (.35( وشكل )34وتصمٌم تطرٌز مختلف شكل )تصمٌم الجاكارد األول بمرٌاجات وألوان مختلفة  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (35شكل )

(34شكل )  



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

366 

 ( .37( وشكل )36تصمٌم الجاكارد الثانً بمرٌاجات وألوان مختلفة وتصمٌم تطرٌز مختلف شكل ) -4

 (36شكل )

 

  -النتائج والتوصٌات:

وإضافة واستكمال التطرٌز واستخدامها فً أمكانٌة عمل تصمٌمات على ماكٌنات النسٌج المزودة بأجهزة الجاكارد  -1

 أقمشة المفروشات.

 التطرٌز ٌطفى مزٌد من الحٌوٌة والرونق على أقمشة المفروشات. -2

 التكلفة العالٌة لعملٌة التطرٌز تؤثر بشكل كبٌر فً استخدام التطرٌز لإلنتاج أقمشة المفروشات. -3

المزودة بأجهزة الدوبً ثم التطرٌز علٌها لإلنتاج أقمشة إمكانٌة استخدام أقمشة ذات نقوشات بسٌطة على الماكٌنات  -4

 المفروشات.

 أمكانٌة إضافة التطرٌز على بعض أقمشة الجاكارد الراكدة وإعادة تسوٌقها من جدٌد. -5

 إمكانٌة استخدام أقمشة الجاكارد المطرزة كماتشنجات ألقمشة الجاكارد. -6
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