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 توظيف تقنية القص بالليزر)التفريغ( إلثراء الجانب الجمالي لمالبس الجينز

 أ.م.د/ رانيا نبيل زكي عطية
 أكتوبر ،وزارة التعليم العالي 6تخصص المالبس والنسيج بالمعهد العالي للفنون التطبيقية مدينة  أستاذ مساعد

Rania1622000nabil@yahoo.com 

 أ.م.د/ نجالء محمد أحمد ماضي
 أستاذ مساعد تخصص المالبس والنسيج بكلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة

Naglaamady74@yahoo.com 

 المستخلص:

 تمثل صناعة المالبس الجاهزة أحد أهم الركائز الهامة للصناعات المصرٌة األساسٌة حٌث تشهد تقدما كبٌرا فً اآلونة

األخٌرة. األمر الذي ٌجعل كل منتجً المالبس الجاهزة والقائمٌن علٌها ٌتنافسون على توفٌر العوامل الالزمة لنجاح هذه 

الصناعة ، وتولى الدولة اهتماما كبٌرا بهذه الصناعة وذلك بالتوسع فً إنشاء كثٌر من المصانع . ومن هنا كان ضرورة 

نه ٌمكن أن ٌساهم فً خدمة هذا المجتمع عن طرٌق مساعدة المشروعات الصغٌرة الربط بٌن البحوث العلمٌة والمجتمع أل

من خالل تقدٌم اقتراحات جدٌدة ، وٌعد التجرٌب فً مجال زخرفة المالبس من اهم الضرورات التً تحقق أهداف هذا 

قنٌة وال غنً ألحد الجانبٌن المجال وٌأتً التجرٌب فً اتجاهٌن: األول بتحقٌق جوانب ابتكارٌة، والثانً ٌتعلق بجوانب ت

 فً بناء المنتج .

حدًٌثا دخلت أشعة اللٌزر فً العدٌد من المجاالت لما تتمٌز بة من الدقة الفائقة فً التنفٌذ و السرعة العالٌة لذلك انتشرت 

مثل الورق فً الصناعات التً تعتمد على استخدام تقنٌات القص والحفر والنقش فً تنفٌذ منتجاتها على خامات مختلفة 

 والزجاج والمعادن واألكرٌلك واألخشاب. 

مالبس الجٌنز من المالبس شائعة االستخدام فً الفترة األخٌرة نظرا إلقبال المستهلكٌن علٌها بفصل الصٌف والشتاء ومع 

رها مما التطور السرٌع أصبحت اقمشة مالبس الجٌنز ال تقتصر فقط على الٌاف القطن وأمكن خلطها مع البولً استر وغٌ

 ٌضٌف على اقمشة الجٌنز خصائص اخري و تؤثر علً جودة المنتج النهائً.

ٌهدف البحث الى : تقدٌم مقترحات تصممٌمٌة لزخرفمة مالبمس الجٌنمز بتقنٌمة القمص بماللٌزر، و تحدٌمد معماٌٌر جمودة القمص 

 ع الدراسة التطبٌقٌة.  باللٌزر للتصمٌم الزخرفى على مالبس الجٌنز. وٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً م

 وكانت النتائج كما ٌلى:

% للتصمٌم الثالث  مما  68.84% للتصمٌم الثانى و 86.68تراوحت الدرجة التى حصلت علٌها التصمٌمات من  -1 

ٌدل على تحقق اسس و عناصر التصمٌم و تمٌز الجانب الجمالى لتصمٌمات مالبس الجٌنز ذو تصمٌم زخرفى باستخدام 

 زر.القص باللٌ

% سباندكس ( 2 –% فسكوز  8 –% بولٌستر  36 –% قطن  66حصلت عٌنة االقمشة طبقا لنسبة خلط االلٌاف ) -2

 % .   66.85على أعلى نسبة وهى 

 % . 82.35مم بنسبة  6: 5أفضل مسافة للتباعد بٌن الوحدات فً التصمٌم الزخرفى هى  -3

 الليزر. - الجينز الكلمات المفتاحية :
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