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 ملخص البحث

نظراً ألهمية التصميم فى أقمشة التريكو واستخدام بعض التراكيب البنائية إلظهار جماليات التصميم فقد تطرق       

 وتوظيفها في أقمشة المالبس الخارجية.قمشة تريكو اللحمة ألاكارد كأحد األساليب التنفيذية ستخدام الجالبحث إلى ا

 .أقمشة المالبس الخارجية على بعض خواص وقد تؤثر هذه األساليب التنفيذية 

تاج أقمشة جاكارد تريكو لذا يهدف هذا البحث إلي إجراء دراسة تجريبية لبيان مدي تأثير بعض األساليب التنفيذية إلن     

اللحمة والمتمثلة فى حركة اإلبر الخلفية، وتتضح أهمية البحث في دراسة تأثير ذلك علي جودة المنتج النهائي ومدي 

 مالءمته لبعض الخواص الطبيعية والميكانيكية.

 -وقد تم إنتاج عينات األقمشة بالمتغيرات اآلتية : 

 – 1:1المزدوج المفرغ  -المزدوج المغلق   – 2:2البيكيه  – 1:1البيكيه  –خطط األساليب التنفيذية المختلفة : ) الم -

 المزدوج المفرغ من الخلف ( . –المزدوج المخطط 

 انجليزى. 28/2( ، وخامة األكريليك نمرة 7وتم استخدام ماكينة تريكو لحمة مستطيلة جوج ) -
ملية علي األقمشة المنتجة تحت البحث لتحديد خواصها و بعد تنفيذ عينات األقمشة ثم إجراء بعض اإلختبارات المع

المختلفة وعالقة هذه الخواص بمتغيرات الدراسة ثم تحليل النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين وتقييم الجودة . وقد 

 -توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

 –عادد األعمادة  –طبيعياة لققمشاة ) عادد الصافوف تؤثر األساليب التنفيذية لجاكاارد تريكاو اللحماة علاى الخاواص ال -1
 وزن المتر المربع(. –السمك 

نفاذياة الهاواء (  –تؤثر األساليب التنفيذية لجاكارد تريكو اللحمة على الخواص الميكانيكية لققمشة ) مقاومة اإلنفجار  -2
. 

ص الطبيعياة والميكانيكياة ويكاون ترتيبهاا ( هي العينة المثالية لمعظم الخوا 1:1المزدوج المفرغ ( )5أن العينة رقم  ) -3

 األول .
( )الماازدوج المخطااط ( هااي األقاال بالنساابة لجميااع الخااواص الطبيعيااة والميكانيكيااة ويكااون ترتيبهااا 6أن العينااة رقاام ) -4
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