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 تصميمات مبتكرة ألقمشة مفروشات مستوحاة من الوحدات التراثية
 منفذة بأسلوب تريكو اللحمة الجاكارد 

راوية على على عبد الباقي م.د/ا.  

      جامعه حلوان   /  بقسم الغزل والنسيج والتريكو/ كلية الفنون التطبيقية استاذ مساعد 
 ملخص البحث:

تعمال أى لتقابل مختلف األذواق واألغراض المطلوبة بحيث تطابق فى الشكل واالس نواعهاأف التريكو بمختل قمشةأ تنتج نأيمكن 
 ومة للتجعدويتميز التركيب البنائى ألقمشة التريكو بوجود فراغات تسهل مرور الهواء ، مما يجعلها أكثر مقا، نسيج أخر  أسلوب
امل ح أنها عو ى ازدهار هذه الصناعة فى دول العالم المختلفة يتضإل المنسوجة وأكثر مرونة. وبدراسة العوامل المؤدية قمشةاألعن 

ة المرون كثيرة من أهمها : تقبل المستهلك لمنتجات التريكو بأنواعها على أساس أنها تتماشى مع الموضة وتعطى الراحة من حيث
 لىإريكو ماكينات الت نتاجإتقدم وتطور  دىأنتاج. و النخفاض تكاليف اإل انظر  وحسن المالئمة لالستخدام النهائى بجانب رخصها 

ية فى االستخدامات الصناع قمشةاألالتوسع فى مجال استخدام منتجات التريكو ليس فقط فى مجال الملبوسات، بل دخلت هذه 
جاور لت ا ظرون ،اإلنسانية ةالمعرفا أصالة ذه عصرنا مناوي فىوحة رلمطز القضايا ارأب نم نأو والمفروشات المنزلية وغيرها. 

غلة ور موذل ذات جوأص نـالنابعة م مجتمعاتناومبادئ  مللحفاظ على شخصيتنا مع قياالسمى افع دكان ال روالتأثثير أالت لاموع
ا ومن هنوالمعاصرة،  صالةاأليمات تجمع بين تصم ليإمفروشات التريكو  قمشةأ، ويفتقد السوق المصري في مجال  مدالقفي 

للحمة سلوب تريكو ابأتصميمات مستوحاة من الوحدات التراثية تستخدم كأقمشة مفروشات منفذة  وهى ابتكار جاءت مشكلة البحث
لمصري االمنتجة بأسلوب النسيج وتساهم في حفظ تراثنا  تالمفروشا أقمشةعلى ماكينات الجاكارد  ذات تقنيات ومظهرية تضاهى 

ماشى مع كوحدات تت امهاواستخدلوحدات التراثية لحياء إعادة إلى إهدف البحث بصورة معاصرة تالئم استخدامه حديثا. وي صيلاأل
نة وعية ماكيوتناول هذا البحث بالدراسة لنة مع الحفاظ علي الهوية المصرية. العالمي سواقاألالعصر الحديث وتنافس في  تطلباتم

ل ( وعمل توظيف لك Photoshopتصميمات( على برنامج )  6تريكو اللحمة الجاكارد التى تم التنفيذ عليها بابتكار )عدد 
 تصميم في مجال المفروشات.  

 .  توشوببرنامج الفو  -جهزة الجاكاردأ – الوحدات التراثية – اللحمة الجاكاردتريكو ماكينات  الكلمات الدالة علي البحث:
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Innovative Designs For Upholstery Fabrics Inspired From Traditional Units Using Jacquard 

Weft Knitting Technique 
   

Dr./ R.A.A.Abd El-Baky                                           
 Ass.Prof. In Spinning, weaving &knitting Dept., Faculty of Applied Arts, Helwan University 

 

Abstract: 
It can produce various kinds of knitted fabrics to meet the different tastes and purposes required 
to match the look and use any method other fabric. , About the structure of knitted fabrics and 
features spaces to facilitate the passage of air , which makes them more resistant to the crease 
for woven fabrics and more flexible . A study of the factors leading to a boom in the industry in 
various countries around the world turn out to be many factors including: the consumer accepted 
for knitted products of all kinds on the basis that they are in line with fashion and given comfort in 
terms of flexibility appropriate for final use and good next to their licenses due to the low 
production costs. The progress and development of the production of knitting machines to the 
expansion in the use of knitwear products not only in the field of clothing, but entered these fabrics 
in industrial uses and home furnishings, among others. And that the most important issues in 
today's era of this originality of human knowledge, and because of the juxtaposition of influencing 
and influenced by factors was the motive paramount to keep our individuality with the values and 
principles of our societies stemming from the same far back the roots of the assets in the foot, the 
Egyptian market and misses in the field of furniture knitted fabrics to design combines originality 
and contemporary, Hence the research problem which innovation is inspired by traditional units 
such as the fabrics used furniture implemented in a manner Weft Knitting Jacquard machines with 
techniques and superficial incomparable upholstery fabrics and textile-producing manner 
contribute to the preservation of Egyptian heritage inherent in contemporary designs suit the newly 
used. The research aims to revitalize the heritage of the units and use them as units in line with 
modern requirements and compete in  

 
 
global markets while preserving the Egyptian identity. Where it was the work of a study of the 
quality of the machine, which can Altnniv it was designed (6 designs) on the program (Photoshop) 
and the work of the employment of each design. 

Key words: Woof Jacquard machines - Heritage units - Jacquard devices - Photoshop program 
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  الدراسات السابقة : -1
 :أقمشة التريكو .1-1

 مختلفة تكنولوجيا إنتاج أقمشة التريكو هي إحدى الطرق التكنولوجية إلنتاج القماش في صناعة المنسوجات ، وهى تمتلك خصائص
يكو عرفت التر فتكنولوجيا إنتاج  ، منسوجةالغير المنسوجة و األخرى مثل األقمشة  عن تلك األقمشة المنتجة بالطرق التكنولوجية

بر التريكو إقديما علي أنها عملية صنع قماش من خالل تشابك خيط واحد أو أكثر من خيط على شكل عراوى باستخدام 
 أصبح ماك لكترونيإ بشكل اختيار اإلبر تقنية استخدمت لكترونياتاإل عصر بدأ وعندماالمصنوعة من العظم أو اإلبر الخشبية ، 

 في زيادة ىإل الحديثة للمعلومات. وقد أدي استخدام التقنيات كحاملة األقراص لمعلومات وتستخدما لتخزين اليوم يستخدم الحاسوب

 [5] األداء وتوفير في الوقت مع زيادة نسبة االنتفاع للماكينة.
 ماكينات تريكو اللحمة الجاكارد: .2-1

ركة عطاء حإ و، إال أن الغرض منها واحد ، هردالجاكا أجهزة الجاكارد على ماكينات تريكو اللحمةأنواع كثيرة ومتعددة من تستخدم 
 [6] المطلوب. نتاج التصميمعلى حدى إل لكل إبرة بالماكينة

 الجاكارد: أجهزةنواع أ .3-1
جهزة أو  ميكانيكيةأجهزة الجاكارد المنها و  التي يتم استخدامها علي ماكينات تريكو اللحمة الجاكارديوجد العديد من أجهزة الجاكارد 

ز جهارأسية _ االسطوانة ال –) عجلة التصميم الحصر على سبيل المثال ال جهزة الجاكارد الميكانيكيةأكترونية. ومن لالجاكارد اإل
 [6] (لخإ. الجاكارد المتعدد الخطوات...

 pattern wheel  عجلة التصميم -3-1 -1

   
    [6] ة التصميم ) الديسك(لعج (1الشكل )

تستخدم هذه النوعية فى تصميمات الجاكارد ذات التكرارات متوسطة الحجم والتى ، الديسك وتعرف بعجلة التصميم المائلة أو 
وهى عبارة عن عجلة تصنع من الحديد الصلب توضع بشكل مائل على السلندر من ،  إبرة 120يصل عدد إبر التكرار فيها إلى 

، ة ،حيث عدد هذه الفتحات يساوى عدد إبرالتكرار تحتوى على مجارى أو فتحات يختلف عددها باختالف جيج المكاكين،  الخارج
كل عجلة تنتج سطر من التكرار. حيث أن طول التكرار ) عدد صفوف   ، كل عجلة مزودة بمجموعة كامات ومغذى خاص بها

،  خرى حسب عرض التكرار المسموح بهأليتوقف قطر عجلة التصميم من ماكينة ،  التكرار( يتوقف على عدد مغذيات الماكينة
 [6] .التصميم يساوى عدد المغذيات يساوى عدد مجموعات الكامات تعجالعدد  لذلك فإن

 Vertical Roll  سيةأالر  سطوانةاأل -2-3-1

صف عدد الثقوب فى ال،  سطوانة مصنوعة من الحديد الصلب مقسمة إلى صفوف طولية وصفوف عرضية مثقبةأعبارة عن هى 
ساوى تإذأ عدد أسطوانات التصميم الرأسية تساوى عدد المغذيات ،  نات األخرىاألسطوا إشثراكالعرضى تمثل طول التكرار مع 

 [6] .والعكس صبعإفى حالة إظهار لون فى التصميم يعنى ذلك ترك ثقب علبة الرسم بدون ،  عدد األلوان
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 Multi Step Jacquardالخطوات  متعددجهاز الجاكارد  -3-3-1
 

 
    [6]جهاز الجاكارد المتعدد الخطوات (2الشكل ) 

ا بين ميستعمل هذا الجهاز على ماكينات الجاكارد المستديرة ، عرض التكرار يتراوح  Jack System الجاك  نظام سمابيعرف  
رية ، عدد االسطوانات الدائ المغذيات وارتفاع التكرار على حسب عدد ، الماكينة ججيحسب إبرة ، ويختلف العرض  36 – 24

    [6] لعدد التكرارات.مساويا  مشاطاألالمحتوية على 
 Jacquard Electronic  االلكترونى الجاكارد  -4-3-1

 
    [6] االلكترونىالجاكارد  (3الشكل )

   [6] وفية يتم التحكم فى حركة كل إبرة على حدى من خالل جهاز الكمبيوتر الخاص بالماكينة حسب التصميم المطلوب تنفيذة.
 :الوحدات التراثية .4-1

لى عتصميم يصلح استخدامة  لىإسالمى والفن الشعبى ومحاولة للوصول بالوحدة راثية تتبع الفن االستعانة بوحدات تتم اال
      [2] ماكينات تريكو اللحمة الجاكارد كأقمشة مفروشات.

 .سالميةاإل الزخارف -1-4-1

 
 [2]وحدة زخرفية إسالمية (4الشكل )

 إسالميا   فنا   بهذا كانف ، المسلم الفنان هاإيا منحه ، متميزة خصائص ذو– والهندسي النباتي: بقسميه – اإلسالمي الزخرفة فن إن

 ،وحوره ،طوره المسلمين ولكن ، قديم الزخرفة فن ان صحيحإنه فن االسالمى  -: بمايلي الخصائص هذه بعض ونجمل ، خالصا  
 الدارسون عليه أطلق وقد الفن لهذا الدارسين عجمي باعتراف إسالميا   فنا   بات حتى بعيدة أشواطا   به وساروا.جديدال ليهع دخلوااو 

 ةكبالحر  أو ة،كبالحر  المشاهد عين يلزم أنه الفن هذا ميزات من،  له وتخصيصا المعنى لهذا يدا  يتأ  "األرابيسك" مصطلح الغربيون
ن المسلم إلى اتجه الفنا .فةالمزخر  المساحة أو..اللوحة ردهات جميع في به ويتجول المشاهد بيد يأخذ فن فهو ة،كالحر  ثم والتوقف

ه، عمل خيالألطبيعة، وهنا ظهرت عبقريته وتجلى إبداعه، و ا عن محاكاة اعيدة عن رسم األشخاص، وبعيدة أيضعوالم جديدة ب
   [1] ه المرهف، وذوقه األصيل، فكان من هذه العوالم عالم الزخرفة.وِحس
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ل؛ فهي اة التي تصنع ذلك الجمالزخرفة تعد واحدة من الوسائل المهم  لجمال هي وظيفة الفن اإلسالمي، فإن فإذا كانت صناعة ا
جمال ال لصنعحدة متماسكة و  ليكوناالعمل الفني بمضمونه  الجمال، وهنا يلتقي شكل صنع العمل الخالص الذي ال يقصد به إال

   [2] .ال نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون الذىظاهر ا وباطن ا، األمر 

، تتعاون مع بعضها تارة، وتنفرد كل الفنفي بناء هذا  ساسيةاأل مقوماتمن الاصر النباتية، وكذا العناصر الهندسية العن وتعد 
   [3] تارة أخرى، وعلى هذا فهناك نوعان من الزخرفة: الزخرفة النباتية، والزخرفة الهندسية. حدةمنهما على 

 .الشعبية الزخارف -1-4-2
 

                         
 [3]الشعبيةوحدة زخرفية  (5الشكل )

س من النا نه فن الماليينأالفلكلور أو "الفلك آرت" هو الفن الشعبي الذي ينتجه الفالحون وصيادو السمك والعمال الحرفيون ، 
ميع لي جطلق عي ونعكاس لنفسيتهم وهافراد من الشعب للشعب يتطور معهم وكأنه جزء حي منهم أو امتداد لشخصيتهم و أيزاوله 

    [3] .أو غيرها من موسيقي وأغاني وأدب أنواع الفنون الشعبية سواء التشكيلية

أو الزينة , أو  الفن الشعبي بأنة . اصطالح يصف األشياء والزخارف التي صنعت إما لالستعمال اليومي ويعرف قاموس اوكسفورد
د جيل بع لفن الشعبي بأنماط الجماعة ومدى تذوقهم , يتوارثهألجل مناسبات خاصة مثل حفالت عقد القران والجنازات , ويتأثر ا

   [3] .جيل

مظهر من مظاهر ثقافته كما أنه يعد لغه تفهمها كل الشعوب وتتأثر بها ولها دور أساسي وحتمي في  فى أي مجتمع والفن الشعبي
يحاءات الكلمات المصاغة في حك بناء حضارة المجتمعات اإلنسانية من خالل الحركة والخط والشكل والمسطح اللوني . ايات وا 

اته ان وقدر وأمثال وأشعار وأغان وألحان ومعتقدات وتقاليد وهي في حقيقتها نسيج واحد وبناء تجمعه وحدة عضوية واحدة هي اإلنس
   [3] . الثالث : فكره , وحسه , ووجدانه

 :             ةالقيم الجمالي -1-4-3
بعضها اء زجألوعالقة ا ،معا التصميم لتكتمل رعناص جميع ترابط خالل نلتحقيقه م لمصمما يسعى الذى ساسىاألف لهدهى ا

 بالكل، ويأتى ذلك من خالل تناسب وانسجام وترابط العمل الفنى.وعالقتها  عضبب
القات ع جمالية مبنية علىمظاهر فنية  خاللهاويحتوى الشكل المكتمل على مجموعة العناصر والعالقات التشكيلية التى يتحقق 

توياته مع وجود الشكل بكل مح وهى قيم قائمةوالخطوط والمساحات والفراغات فى ايقاعات وتناسقات تترك أثارها  لواناألبين 
    [3] .الجمالية ولذلك فهى قيم مدركة

 : ةالوظيفي ةمئالموا -1-4-4
الوظيفى  داءجلة فاألأللغرض الذى صممت من  تهامئومال لى نجاح التصميمإالعوامل التى تؤدى  همأالوظيفية من  مةالموائتعد  

الشكل العام للتصميم فجميع المنتجات  هللمنتج له أثره ودورة الفعال على الشكل بل يجعل المصمم يتوقع المالمح وما سيكون علي
يتوقع ويتخيل المالمح ه علهذا العامل يجبلتزام المصمم إ نأالوظيفى للشكل يتم مسبقا و  التحديد ولذا فإننسان تحقق احتياجات اإل
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مشكلة صهر الجمال بالوظيفة على أنها المهمه  تىأوت تحقيق الغرض من التصميم وأداء األالنهائية للشكل ، والوظيفة هى 
     [4] بالوظيفة. ربط الجمال أنتاج البشرى يخضع لمبدإلن كل اأالقول ب الجوهرية للمصمم وينبغى تعميم ذلك

 : التجارب العملية -2
( من  تصميمات 6، تم استنباط ) عدد  وثالثة من الزخارف الشعبية من الزخارف اإلسالميةثالثة وحدات (  6اختيار ) عدد  تم

 الجاكارد. تصلح توظيفها في أقمشة مفروشات تنتج على ماكينات تريكو اللحمةهذه الوحدات 
 
  هذا النوع من التصميمات عليها :تنفيذ يمكن التى ينةالماك مواصفة. 2-1

هذه  انتاج التى سيتمقبل البدء فى تصميم هذه التصميمات على جهاز الكمبيوتر البد من تحديد ودراسة جيدة لنوع الماكينة 
ذيات عليها الن مساحة التصميم وعدد اختالفاته يجب ان يتوافق مع نوع جهاز الجاكارد المستخدم وقوته وعدد مغالتصميمات 

   -. ولذك تم اختيار مواصفات الماكينة االتية ليتم التنفيذ عليها مع : ةلماكينا
 .(ماير )جاكاردمينى الماكينة :  (1

 بوصة. 30الماكينة :  جوج (2

 مغذى. 72عدد المغذيات :  (3

 .االسطوانة الرأسيةنوع جهاز الجاكارد :  (4

 .اسطوانة 72: االسطوانات عدد  (5

 حبيس.اسلوب التنفيذ : جاكارد جرسية بالت (6

 دنير بولى استر ابيض  150/1خيط االرضيه  (7
 30/1خيط النقشه اكريلك  مترى  (8

 ملليمتر 0.7سمك القماش :  (9
 وزن القماش :  -7 (10
 جرام  180الوزن الخام    (11
 جرام  190لوزن المجهز ا (12

ذلك و  -ز الجاكاردى نصف قوة جهاأ -اختالف  36عدد االختالفات التى يجب العمل عليها فى وضع التصميم هو وبالتالى فأن 
 ش.لونين لإلنتاج بحيث تعمل االسطوانات الراسية بالتوالى اسطوانة  لعمل االرضية يليها اسطوانة لعمل النقالستخدام 

 :ردالجاكابأسلوب التريكو  مفروشاتقمشة يصلح كأ. خطوات تحويل الوحدة الزخرفية إلى تصميم 2-2
ك للتمكن من وذل(  Photoshop) ستخدام برنامج االمية أو شعبية بسإيتم التعامل مع الوحدة الزخرفية سواء كانت  -1

على النحو (  10،  9،  8،  7،  6شكال ) ويظهر فى األى ماكينة تريكو اللحمة الجاكارد عل هنتاجإابتكار تصميم يمكن 

  التالى:

 لى مساحة مربعة.إ مساحتها تغيير و البرنامج لىإ المناسبة الوحدة دخالإ يتم (1

 .resolution 12 يتم عمل (2

 .لواناألالختزال  indexedيتم اختيار  (3

 . okيساوى صفر ثم amountجعل  (4

 / edit       ونقوم بعمل شبكة وهمية منResolution 200Px / cm)  ) بمساحة مربعةنفتح صفحة جديدة  (5

preference / guides & grade  

 مربع.  12سم يحتوى على 1 ة للشبكة حيث أنثم يتم ضبط المساحة المراد               
 . okثم  define pattern  /editللشبكة من قائمة  define patternثم نقوم بعمل  (6

 .RGB الى indexedيتم تحويل النظام اللونى للتصميم من  (7
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 بيض .للون األ selectionيتم عمل  (8
 .ة ويتم اختيار الشبك  FILL with patternثم  Editللصفحة التي بها التصميم من قائمة   FILLثم يتم عمل (9

 يصبح التصميم النهائى جاهز.

                                                                      

            
   (7الشكل )                                            (6الشكل )                               

            
   (9الشكل )                                            (8الشكل )                             

 
 (10الشكل )

 خطوات تحويل الوحدات الزخرفية الي تصميم    (10) ، (9) ، (8) ، (7) (،6االشكال )
 ( Photoshopباستخدام برنامج )  

 :عمل توظيف للتصميمات . خطوات 2-3
  على النحو التالى: ( 12،  11شكال ) ويظهر فى األ ( Photoshopستخدام برنامج ) ابميم للتص تم عمل توظيفي

 .Mega Pixel /CM 200 إلى Resolutionوضع التصميم عليها  ويتم ضبط ال المراد  صورة التم فتح ي (1

 . LASO Toolبواسطة أداة  المفروشاتعلى الجزء المراد وضع التصميم في صورة   selectيتم عمل  (2

 . Patternختيار أمر اويتم  mask create new ضغطن (3

م تنفيذها كتوظيف ، وكذلك تحديد الحج ويتم اختيار الوحدة المطلوبا فتظهر قائمة بكل الوحدات المحفوظة سابق   (4
 المناسب لها ليتوافق مع حجم الصورة.

 %.opacity  :50ال  وتكون مالئمة للشكل المناسبة نسبة الشفافيةار يختا (5
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       (12الشكل )                                          (11الشكل )                                
                     توظيف التصميمات كأقمشة مفروشات (12) (،11االشكال )

 النتائج والمناقشة:  -3
 نأمفروشات يمكن  قمشةصلح كأت وثالثة من الزخارف الشعبية من الزخارف اإلسالميةثالثة (  تصميمات 6) عدد  تصميمتم 

 الية :الت شكالألى ماكينات تريكو اللحمة الجاكارد وفيما يلى عرض للتصميمات والتوظيف الخاص بها .موضحا ذلك فى اتنتج عل
بع ، شكل اتصميم الر ( ال16( التصميم الثالث ، شكل )15شكل ) ( التصميم الثانى ،14ول ، شكل )( التصميم األ13شكل )

 ( التصميم السادس ،18( التصميم الخامس ، شكل )17)
 (3)والشكل  تكرار من التصميم ،( 2)بينما الشكل ، الوحدة الزخرفية ( 1)الشكل   -: من كل تصميم يمثل األشكالحيث أن 
 انية للتصميمالفكرة الث (5)والشكل لوان ، باأل ولى للتصميمالفكرة األ (4)والشكل ، سود ، بيض واألولى للتصميم باألالفكرة األ

 التوظيف للتصميم. (7)، والشكل باأللوان  الفكرة الثانية للتصميم (6)، والشكل باألبيض واألسود 

                                                                        
                           التصميم تكرار من( 2-13 )                                      الوحدة الزخرفية( 13-1 )              

                                                  
                          بااللوان صميم( الفكرة االولى للت4-13)       الفكرة االولى للتصميم باالبيض واالسود       (13-3 )        

                             
 االلوان لتصميملالفكرة الثانية  (6-13)              باالبيض واالسود الفكرة الثانية للتصميم (13-5)         
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 االول التوظيف للتصميم (13-7)

 وتوظيفة التصميم االول : 13الشكل 
 

                                            
                           تكرار من التصميم( 2-14)                                      ( الوحدة الزخرفية14-1)               

                      
                          بااللوان ( الفكرة االولى للتصميم4-14)    الفكرة االولى للتصميم باالبيض واالسود       (14-3)          

                       
 االلوان الفكرة الثانية للتصميم (6-14)          باالبيض واالسود الفكرة الثانية للتصميم (14-5)         

       
 

 التوظيف للتصميم الثانى (14-7)
 وتوظيفة الثانىالتصميم  : 14الشكل 

                                         
  تكرار من التصميم( 2-15)                                      ( الوحدة الزخرفية15-1)               
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  بااللوان ( الفكرة االولى للتصميم4-15)    الفكرة االولى للتصميم باالبيض واالسود       (15-3)          

                        
 االلوان الفكرة الثانية للتصميم (6-15)          باالبيض واالسود الفكرة الثانية للتصميم (15-5)         

 

 
 

 الثالثالتوظيف للتصميم  (15-7)
 وتوظيفة الثالثالتصميم  : 15الشكل 

                                                             
  تكرار من التصميم( 2-16)                               ( الوحدة الزخرفية16-1)                    

                        
  بااللوان ( الفكرة االولى للتصميم4-16)    الفكرة االولى للتصميم باالبيض واالسود       (16-3)          
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 انااللو  الفكرة الثانية للتصميم (6-16)              باالبيض واالسود الثانية للتصميم الفكرة (16-5)         

 

 
 الرابعالتوظيف للتصميم  (16-7)

 وتوظيفة الرابعالتصميم  : 16الشكل 
 

                                        
  من التصميم تكرار(  2-17 )                                  ( الوحدة الزخرفية 17-1)                

                               
  بااللوان ى للتصميم( الفكرة االول 4-17 )    الفكرة االولى للتصميم باالبيض واالسود       ( 17-3)          

                                     
 االلوان ية للتصميمالفكرة الثان ( 6-17 )          باالبيض واالسود الفكرة الثانية للتصميم ( 17-5 )         
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 الخامسالتوظيف للتصميم  ( 17-7 )

 وتوظيفة الخامسالتصميم  : 17الشكل 
 

                                             
  كرار من التصميمت(  2-18 )                                      ( الوحدة الزخرفية 18-1 )               

                                       
  بااللوان لتصميمل( الفكرة االولى  4-18 )    الفكرة االولى للتصميم باالبيض واالسود       (18-3 )          

                     
 االلوان للتصميم الفكرة الثانية (6-18 )          باالبيض واالسود الفكرة الثانية للتصميم ( 18-5 )         

     
 السادسالتوظيف للتصميم  ( 18-7 )

 وتوظيفة السادسالتصميم  : 18الشكل 
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  :االستنتاجات -3
مكانيات جهاز الجاكارد المستخدممن خالل دراسة جيدة لنوعية الماكينة التى يمكن تنفيذ التصميمات عليها  ب ام الحاسوباستخد وا 

وصل البحث الي مجموعة من النتائج ت - مصرية اصيلةوباستخدام وحدات تراثية  ( Photoshop) ى وتطبيقات برنامج االل
 على النحو التالي:

 الوصول الى مالمح وسمات خاصة معاصرة لتصميم عدد من التصميمات باالستعانة بالوحدات التراثية لتالئم اقمشة -1
 المفروشات .

لمصري اثنا االفنية للوحدات التراثية وتصميم اقمشة تريكو ذات طابع تراثى للتاكيد على حفظ تر  امكانية الربط بين القيم -2
 وتنافس في االسواق العالمية مع الحفاظ علي الهوية المصرية. االصيل بصورة معاصرة تالئم استخدامه حديثا

 

 
  التوصيات: -3

 يوصى البحث باالتي:
ية الماك نفيذ التصميم عليها قبل البدء فى التصميم لالستفادة من امكانياتدراسة جيدة النواع الماكينات التى يمكن ت -1

 وجهاز الجاكارد في اثراء التصميم.

بقا طدراسة الوحدات التراثية المصرية في عصورها المختلفة الستلهام سمات الفنية في تصميمات عاصرة يتم توظيفها  -2
 اق الخارجية.  لالستخدام النهائي بصورة معاصرة للمنافسة في االسو 

 المراجع: 
" ، مجدي محمد حامد:"تطور وتحليل النظم الهندسية في الفنون اإلسالمية وكيفية االستفادة منها في مجاالت التصميم [1]

 .2000ماجستير ، جامعة حلوان ، الفنون التطبيقية ، 
بة صرة،مكتستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاداليا أحمد فؤاد الشرقاوى،فلاير عبد المنعم شريف،الزخارف اإلسالمية واال [2]

   2006المصطفى، 
 . 2007عبد اهلل سعيد مكنى الغامدى، قراءات نقدية في الزخرفة اإلسالمية،  [3]
 عبد الفتاح رياض:"التكوين في الفنون التشكيلية" ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األولى .[4]
 

 
 [5]  Lyer, Mammel and Schaech.” Circular Knitting Machine”, Meisenbach GmbH, Germany, 1995. 
[6] David J Spencer, Knitting Technology - A Comprehensive Handbook and Practical Guide, 3rd Edition, 
,Woodhead Publishing Limited and Technomic Publishing Company Inc, 2001.     
 [7] Matic, S.R., 1988. Computer produced models for knit fabric characteristics, Knitting Times 57 (2). 33-38 
[8] Nakashima, T., 1995. The Development of Computer Graphic Knit Design. Knit. Int. pp: 26–9. 
[9] Nick, Z., 2003. Aesthetic Judgment, Stanford Encyclopedia of Philosophy. 02-28-2003/10-22-2007. 
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