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: Abstract ملخص البحث 

تمثل األقمشة متعددة الطبقات قطاعاً كبٌراً فً مجاالت أقمشة المفروشات المستخدمة فً تنجٌد األثاث أو كأغطٌة للمراتب  

أقمشة ترٌكو اللحمة الدائرٌة الجاكارد ، أتاح إنتبا  أقمشبة متعبددة الطبقبات والتطور التكنولوجً العالمً فً مجال صناعة 

. وتتكبون أقمشبة الترٌكبو متعبددة الطبقبات ٌمكن توظٌفها فً مجبال المفروشبات ذات تصمٌمات متنوعة وأداء وظٌفً أٌضاً 

مثل دوراً هاماً فً كبل مبن شبكل من طبقتٌن أحدهما علوٌة واألخرى سفلٌة وبٌنهما طبقة داخلٌة تسمى طبقة الحشو والتً ت

التصببمٌا المنفببذ وسببمش األقمشببة وخواصببها المختلفببة وكببذلش التوظٌببف النهببائً لهببا . فبحٌببادة نسبببة الحشببو تصببب  األقمشببة 

المنتجة صالحة للتوظٌف كأغطٌة المرات  وإذا كانبت نسببة الحشبو أقبل ٌمكبن توظٌفهبا فبً مجبال تنجٌبد األثباث أو أغطٌبة 

" الناتجبة عببن اخبتفف التصببمٌا  اخبتفف نسبببة الحشبو وهكببذا.... لبذا ٌهبدف البحببث إلبى دراسببة تبأثٌراألسبرة أو اللحباف 

علببى بعببخ الخببواز الفٌحٌقٌببة وسببمش خببٌط الحشببو ألقمشببة ترٌكببو اللحمببة الجاكببارد متعببددة الطبقببات التماسببش"  وطرٌقببة

مات مختلفبة )عبدد ثبفث تصبمٌمات( وكبذلش ( عٌنة على ماكٌنات ترٌكو لحمبة رٌب  بتصبم21ٌتا إنتا  ). والمٌكانٌكٌة لها

وأظهببرت نتبائإل ابختببارات والتحلٌببل   دنٌبر(. 2166-066نمبرة  DTYبباختفف سبمش خبٌط الحشببو )خبٌط ببولً إسببتر 

 ابحصائً لها أن اختفف نسبة الحشو له تأثٌر معنوي على خواز أداء أقمشة ترٌكو اللحمة الجاكارد متعددة الطبقات 

 .DTYخٌط بولً إستر  -األقمشة متعددة الطبقات  -ترٌكو لحمة جاكارد : Keywordsكلمات دالة 
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