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 تصميمات مبتكرة ألقمشة مفروشات مستوحاة من الوحدات التراثية
 منفذة بأسلوب تريكو اللحمة الجاكارد 
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      جامعه حلوان   /  بقسم الغزل والنسيج والتريكو/ كلية الفنون التطبيقية استاذ مساعد 
 ملخص البحث:

لتقابل مختلف األذواق واألغراض المطلوبة بحيث تطابق فى  أنواعهاف التريكو بمختل أقمشة تنتج أنيمكن 
نسيج أخر ، ويتميز التركيب البنائى ألقمشة التريكو بوجود فراغات تسهل مرور  أسلوبالشكل واالستعمال أى 

إلى  المنسوجة وأكثر مرونة. وبدراسة العوامل المؤدية األقمشةالهواء ، مما يجعلها أكثر مقاومة للتجعد عن 
ازدهار هذه الصناعة فى دول العالم المختلفة يتضح أنها عوامل كثيرة من أهمها : تقبل المستهلك لمنتجات 
التريكو بأنواعها على أساس أنها تتماشى مع الموضة وتعطى الراحة من حيث المرونة وحسن المالئمة 

 إلىماكينات التريكو  إنتاجتقدم وتطور  النخفاض تكاليف اإلنتاج. وأدى نظًرالالستخدام النهائى بجانب رخصها 
فى  األقمشةالتوسع فى مجال استخدام منتجات التريكو ليس فقط فى مجال الملبوسات، بل دخلت هذه 

ا ذه عصرنا مناوي فىوحة رلمطز القضايا ارأب نم نوأاالستخدامات الصناعية والمفروشات المنزلية وغيرها. 
للحفاظ على شخصيتنا مع االسمى افع دكان ال روالتأثثير أالت لاموجاور عا لتًظرون ،اإلنسانية ةالمعرفأصالة 

 أقمشة، ويفتقد السوق المصري في مجال  مدالقفي غلة وور مذل ذات جوأص نـالنابعة م مجتمعاتناومبادئ  مقي
تكار وهى اب ومن هنا جاءت مشكلة البحثوالمعاصرة،  األصالةتصميمات تجمع بين  إليمفروشات التريكو 

تصميمات مستوحاة من الوحدات التراثية تستخدم كأقمشة مفروشات منفذة بأسلوب تريكو اللحمة على ماكينات 
المنتجة بأسلوب النسيج وتساهم في حفظ تراثنا  تالمفروشا أقمشةالجاكارد  ذات تقنيات ومظهرية تضاهى 

لوحدات التراثية لإعادة إحياء لى إهدف البحث بصورة معاصرة تالئم استخدامه حديثا. وي األصيلالمصري 
العالمية مع الحفاظ علي الهوية  األسواقالعصر الحديث وتنافس في  متطلباتكوحدات تتماشى مع  واستخدامها
 6وتناول هذا البحث بالدراسة لنوعية ماكينة تريكو اللحمة الجاكارد التى تم التنفيذ عليها بابتكار )عدد المصرية. 

 ( وعمل توظيف لكل تصميم في مجال المفروشات.   Photoshopج ) تصميمات( على برنام
برنامج  -جهزة الجاكاردأ – الوحدات التراثية – ماكينات تريكو اللحمة الجاكارد الكلمات الدالة علي البحث:
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