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 شكر وتقدٌر          

 نشكر السادة الخبراء الذٌن ساهموا بتقوٌم هذا الكتاب وإظهاره

بالشكل العلمً الذي ٌالئم المرحلة التً ٌدرس فٌها ولٌحقق    

 الهدف الذي من اجله اعد هذا المنهج كما نؤمل من السادة

المدرسون أن ٌرفدونا بآرائهم ومالحظاتهم لتقوٌم هذا الكتاب .   

 

 التوفٌق هللا ومن                                                              

 

 



 

 

 الباب األول
 

 النسجية التراكيب

 

  :   تراكيب النسيج السادة  الفصل األول 

   :   النسيج ألمبردي الفصل الثاني 

  :   تراكيب النسيج األطلس   الفصل الثالث 

  :   األقمشة المبطنة الفصل الرابع 

  : األقمشة الوبرية الفصل الخامس 

  : نسيج خاليا النحل الفصل السادس 

  :   نسيج البيكه الفصل السابع 
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 Plain Weave         تراكٌب النسٌج السادة  

 

 

 

 

 

 

رسم التكرار واتجاهاته ورسم  وكٌفٌةالنسٌج السادة واستعماالتها  أقمشةٌتعرف الطالب على 

المزدوجة وٌكون الطالب فً نهاٌة الفصل قادرا  األقمشةالسادة وتراكٌب  األنسجةتراكٌب 

 تكراراتها  وامتداداتها .على تنفٌذ الرسومات وتصمٌماتها و

 

 

 

  األولالفصل  أهداف
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 التركٌب النسٌجً السادة -أوال

 Plain Weave 

 تمهٌد:

المستخدمة فً  اإلمكانٌاتوذلك بسبب انخفاض  األنسجة أنواعٌعتبر النسٌج السادة ابسط 

المنسوجات . ولعمل  أنتاجاستعماال فً  األنسجة أكثر، كما ٌعتبر من  أٌضاتنفٌذه وبساطته 

(  2( خٌط راسً وكذلك )  2ٌج السادة لتكرار واحد ٌشترط وجود عدد ) رسم لتركٌب النس

 .  أفقًخٌط 

 وأعلى األولالخٌط الرأسً  أسفل األفقًوٌتم تكوٌن النسٌج السادة عن طرٌق مرور الخٌط 

 وأسفل األولالخٌط الرأسً  أعلىالثانً ٌمر من  األفقًالخٌط الرأسً الثانً ثم جعل الخٌط 

ثانً ، فٌنتج تكرار واحد للنسٌج السادة ، وكما سبق ٌطلق على الخٌوط الخٌط الرأسً ال

 . ( 1ـ1فً الشكل ) مبٌن كما  ،) لحمة (  األفقٌةالرأسٌة ) سداء ( وعلى الخٌوط 

 خٌط السداء                                                   

 ط اللحمةخٌ                                                

 ( 1ـ 1الشكل )                                         

 بواقعالقماش السادة  ٌظهرللخٌوط  واألفقًوبتكرار هذا التكوٌن فً االتجاه الطولً 

 ( . 2ـ 1فً الشكل ) مبٌن  كما، ( تكرارات  9)  

                            

 ( 2ـ 1الشكل )                                         
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 التكرار : 

وهو اصغر وحدة تركٌبٌة لخٌوط السداء واللحمة والتً تتكرر باتجاه عرض وطول القماش 

ولذلك فهنالك تكرار لخٌوط السداء الذي ٌحدد عدد خٌوط السداء فً التركٌب وتكرار خٌوط 

فأن علٌه عدد خٌوط اللحمة فً ذلك التركٌب المتكرر ، و أٌضااللحمة الذي ٌحدد بدوره 

 اما خٌطان للسداء وخٌطان للحمة ٌتكرران باتجاه عرض وطول القماش لهالتركٌب السادة 

دة حوٌعتٌر التكرار اصغر و هناك ثالثة خٌوط للسداء وثالثة خٌوط للحمة وهكذا .ف  المبرد

 . تصمٌمٌة

( مربع وهذه المساحة  2×2عدد )  المربعاتٌتطلب لتنفٌذه على ورق   النسٌج السادة  أن

كان من الالزم تكرار هذه المساحة  ولذلك المذكورالصغٌرة ال تعطً مظهرا واضحا للنسٌج 

وتوضٌح الشكل  إظهارواتصالها مع بعضها فً االتجاه الطولً والعرضً عدة مرات لغرض 

مظهر النسٌج النهائً .

شكل التركٌب النسجً الناتج بعد اتصال التكرارات  أي( الرسم التنفٌذي  3ـ 1وٌوضح شكل ) 

فكرة واضحة لمظهر النسٌج الناتج من هذا التركٌب  .   أعطاءببعضها مما ٌساعد على 

( 3ـ 1الشكل )  

ٌرسم عدة تكرارات  األخرىالبسٌطة  واألنسجةلرسم النسٌج السادة  أنوسوف نجد فٌما بعد 

والشكل التالً ٌبٌن عٌنة قماش سادة وٌتضح  الشكل الناتج للنسٌج ، إٌضاحمباشرة لغرض 
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تجاه خٌوط السداء منها المظهر السطحً للمنسوج نتٌجة تكرار التركٌب النسجً السادة با

 ( .  4ـ 1كما فً الشكل )  ،الواضح لشكل القماش المنتج،رـاألثً ـواللحمات مما ٌعط

     

         

 

 (  4ـ 1الشكل )                                            
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 امتداد النسٌج : 

 :  ٌلً امكٌمكن الحصول على هذه الطرٌقة بحاالت مختلفة 

        Warp- Ribد باتجاه السدى : ـ النسٌج السادة المضلع الممت 1

 ( خٌط 3 أو 2الماسورة داخل المكوك مطبق من ) وفً هذه الطرٌقة ٌتم جعل خٌط اللحمة على

مرور خٌط  الى قذف المكوك ٌكون نفس العدد المطبق من اللحمات مما ٌؤدي أثناءٌعنً 

ٌبٌن فً اتجاه السداء واللحمات وبان قاعدة النسٌج السادة تحصل على االمتداد  أعلىالسداء 

  نسٌج سادة ممتد باتجاه السداء بتحرٌك ( 5ـ 1الشكل )
 

 
  . 

 

 ( 5ـ 1الشكل )                  

           Weft- Ribـ السادة الممتد باتجاه اللحمة  :2

 أيكة واحدة بدال من الخٌط الواحد،حرك حرتنشأ هذه الطرٌقة بجعل مجموعة من الخٌوط تت

ط ٌجعل خطرٌق عن  أوخٌطٌن متتالٌٌن وهكذا  وأسفلٌمر خٌط اللحمة فوق خٌطٌن متتالٌٌن 

مع استخدام قاعدة النسٌج  وهكذا أكثر أوثالثة خٌوط  وأسفلاللحمة ٌمر فوق ثالثة خٌوط 

عن طرٌق مرحلة اللقً حٌث ثالثة تتحرك حركة واحدة وذلك  أو،وٌتم جعل كل خٌطٌن السادة

والخٌط الثالث والرابع فً ،األولىوالثانٌة للدرقة  األولىوالثانً فً النٌرة  األولٌمرر الخٌط 

 والثانٌة للدرقة الثانٌة وهكذا .  األولىالنٌرة 
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( النسٌج السادة الممتد باتجاه اللحمة  6ـ 1ٌوضح الشكل )
 

 
 لحمة  2خٌوط و 4 والتكرار على 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 ( 6ـ 1الشكل )                                       

         Hopsackـ السادة الممتد من  السدى واللحمة ) من كال االتجاهٌن ( :3

حركة  أكثر أوخٌوط السدى تتحرك كل اثنٌن  أنوهذا معناه  2،  1هذه الطرٌقة تجمع بٌن 

الحصول  إلىقاعدة النسٌج السادة ، مما ٌؤدي  أتباعمع  أكثر أولحمتٌن  أسفل أو أعلىواحدة 

ذلك وهو  ٌوضح  (  مثاال7ـ 1الشكل رقم ) ٌبٌن على النسٌج السادة الممتد من كلتا الجهتٌن و

 نسٌج سادة
 

 
 . الجهتٌن تاممتد من كل  

                    

  ( 7ـ  1الشكل )                                          
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 ( نسٌج  سادة  8ـ 1)  رقم وٌبٌن شكل
 

 
 ممتد من  كال االتجاهٌن   .  

 

                     

 ( 8ـ 1الشكل )                                         

االمتدادات الثالثة التً سبق شرحها قد تم بنائها بطرٌقة منتظمة .  أننوضح  أنوهنا ٌجب 

الذي ٌوضح النسٌج السادة ( 9ـ 1) بعكس الشكل األبعاداالمتدادات ظهرت متساوٌة  أنبمعنى 

 االمتدادات غٌر متساوٌة .  أبعادهرت الممتد غٌر المنتظم حٌث ظ

                       

                                                  

 

 

 ( 9ـ 1الشكل )                   
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 Double- close weaves        المزدوجة األقمشة :ثانٌا

فً الوجه  أحداهمامنفصلتٌن تستخدم  أومن قماش ذو طبقتٌن متماسكتٌن  أساساوهً تتكون 

أن السٌدات كما ٌمكن  أقمشة أو األقمشة المستخدمة فً المفروشاتً الظهر كف واألخرى

 واحد كاألقمشة المستخدمة فً ستائر الصاالت .  أنالقماش من الوجه والظهر فً  ستخدمٌ

 عالٌةللحصول على متانة  أنتاجهاالتً ٌتم  األقمشة أنواعالمزدوجة من  األقمشةوتعتبر 

بصفة عازل حراري حسب نوع وطبٌعة  أوصناعٌة مثل خراطٌم المٌاه  أغراضالستعمالها فً 

 االستعمال المعد من اجله .

العادٌة ذات  النسٌج ماكٌنات على أنتاجهاٌرة ال ٌمكن ذات عروض كب األقمشة أنتاجكما ٌمكن 

( سم بدال  180المتوسطة كان ٌصبح عرض القماش المنتج )  أوالعروض الضٌقة ) الكنزة ( 

من العرض  ٌمكن ان تستفٌد( سم وهكذا  150( سم بدال من )  300)  أو( سم  90من ) 

 .... الخ . األسرةالمناضد ومالءات  أقمشةالكبٌر فً 

المزدوجة تسمى حسب نوعٌة التركٌب النسجً المستخدم بها  األقمشةمن  أنواعوتوجد عدة 

 على النحو التالً : 

 السادة المزدوجة . قمشةأـ  1

 المبرد المزدوج .  ةأقمشـ  2

 ( المزدوج .  األطلسالساتان )  أقمشةـ  3

 المزدوجة المحشوة .  األقمشةـ  4

 التراكٌب النسجٌة .  أنواعاستعماال باعتباره ابسط  أكثرهاالنسٌج السادة المزدوج هو  أن أال

 : قماش السادة المزدوج  

تسمى الوجه وتركٌبها النسجً سادة  األولىوهو قماش مكون من طبقتٌن 
 

 
، والثانٌة تسمى  

النسجً سادة  الظهر وتركٌبها
 

 
  .  

النسٌج السادة   أنوكما نعلم 
 

 
وبما انه ٌوجد لدٌنا ،خٌط لحمة  2خٌط سداء، 2ٌتكون من   

ن فعلٌه ٌجب استخدام سداء ولحمة لطبقة الوجه وسداء ولحمة لطبقة الظهر ، ٌطبقتبقماش ال

هذا فً حالة اختالف نمر خٌوط السداء واللحمة لقماش طبقة الوجه عن نمر خٌوط السداء 

 واللحمة لقماش طبقة الظهر . 

لة اتحاد ) تساوي ( نمر خٌوط السداء واللحمة لقماش طبقة الوجه مع نمر خٌوط فً حا أما

 السداء واللحمة لقماش طبقة الظهر ـ فأننا نستعمل سداء واحد ولحمة واحدة فقط . 
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 نظام ترتٌب خٌوط السداء واللحمة :    

 ترتٌب خٌوط السداء واللحمة حسب الغرض المعد من اجله على النحو التالً : 

1  :1 

1  :2 

2  :2 

 وٌمكن توضٌح نظام ترتٌب خٌوط السداء واللحمة على هذا النحو :

 1: 1ظهر بنسبة لوهذا معناه ترتٌب خٌوط الوجه وا 1:1فً حالة استعمال الترتٌب   - أوال

 خٌط ظهر . 1خٌط وجه : 1 أيللسداء 

  1:1ر بنسبة كون لحمات الوجه والظهت 1:1و ترتٌب خٌوط اللحمة : فً حالة استعمال  

 لحمة ظهر . 1لحمة وجه : 1 أي

  2:1هذا معناه استخدام خٌوط الوجه والظهر بنسبة   2:1فً حالة استعمال الترتٌب  -ثانٌا  

 خٌط ظهر للسداء .  1خٌط وجه :  2 أي

 وترتٌب خٌوط اللحمة : 

جه : لحمة و  2 أي 2:1تكون خٌوط لحمات الوجه والظهر بنسبة  2:1فً حالة استعمال   

 لحمة ظهر .  1

 . األخرىعن الترتٌبات  استعماال أكثرها 1:1وٌعتبر ترتٌب خٌوط السداء واللحمة بنسبة 

من الطرفٌن باستعمال مكوك واحد فقط  فً اللحمات ٌعطً قماش متصل 1:1ترتٌب  أنحٌث 

 وٌمر من خالل طبقة األولىالمكوك ٌمر من خالل طبقة الوجه مرة فً الحدفة  أنباعتبار 

دائرٌة  أيمن كلتا الحاشٌتٌن  لمتص ثانٌة وهكذا نحصل على قماشالظهر مرة فً الحدفة ال

 كالخراطٌم . 

من اللحمات فانه ٌعطً قماشتٌن متصلتٌن من جهة  2:2ثالثا ـ فً حالة استعمال ترتٌب 

 بالترتٌب .  األصلًتعادل ضعف عرض النول  أقمشةحاشٌة واحدة فقط وبذلك نحصل على 

 (  األٌمنلقماش الوجه . ) ٌقذف المكوك من الجانب  1الحدفة 

 ( األٌسرلقماش الوجه . ) ٌقذف المكوك من الجانب  2الحدفة 

 ( األٌمنلقماش الظهر . ) ٌقذف المكوك من الجانب  3الحدفة 

 ( األٌسرلقماش الظهر . ) ٌقذف المكوك من الجانب  4الحدفة 

 

وإلنتاج قماش سادة مزدوج 
 

 
 :  تالٌةال التمارٌنالترتٌب التالً فً  ٌتبع 
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 : ( 1تمرٌن رقم ) 

 . ( 10-1)  الشكل وكما فً مرات ٌستعمل فً قماش الوجه 4 تكرارسادة  التركٌب النسجً

                            

 ( 10-1الشكل رقم )                                     

 : ( 2تمرٌن رقم ) 

   (11-1وكما فً الشكل) مرات ٌستعمل فً قماش الظهر 4 تكرار 1/1ة ساد التركٌب النسجً

                                      

 (  11-1الشكل رقم )                                  

 : ( 3تمرٌن رقم ) 

 .  ( 12-1وكما مبٌن فً رقم الشكل )  1،3،5،7 أرقامترتٌب خٌوط السداء لقماش الوجه  

                     
                8       7        6      5        4     3        2        1    

 ( 12-1الشكل رقم )                                      
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 : ( 4تمرٌن رقم ) 

 .     (  13-1وكما مبٌن فً الشكل رقم )  2،4،6،8 أرقامترتٌب خٌوط السداء لقماش الظهر 

                          

 ( 13-1الشكل رقم )                                       

 : ( 5تمرٌن رقم )  

 ( 14-1وكما مبٌن فً الشكل  )  1،3،5،7 أرقامترتٌب خٌوط اللحمة لقماش الوجه  

                               

 (14-1الشكل رقم )                                    

 :(  6تمرٌن رقم )

 .  ( 15-1)  وكما مبٌن فً الشكل 2،4،6،8 أرقامترتٌب خٌوط اللحمة لقماش الظهر  

                              

                                                         

 ( 15-1الشكل رقم )                                    

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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 : ( 7تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً  دٌةالفر على خٌوط السداء ولحمات الوجه 1/1وضع عالمات نسٌج السادة 

 .   ( 16-1الشكل  ) 

                 

 ( 16-1الشكل رقم )                                     

 ( : 8تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً على خٌوط السداء ولحمات الظهر الزوجٌة  1/1وضع عالمات نسٌج السادة 

 ( . 17-1الشكل  )

                  

 ( 17-1الشكل رقم )                                     
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 ( : 9تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً الشكل        وضع عالمات رفع خٌوط سداء الوجه عند لحمات نسٌج الظهر

 .  ( 18-1رقم  ) 

                      

 ( 18-1الشكل رقم )                                       

 ( : 10تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً  ع الشكل النهائً للنسٌج السادة المزدوج بعد تجمٌع العالمات السابقةتجمٌ 

   ( 19-1الشكل  )

                    

 ( 19-1الشكل رقم )                                   
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 ( موضحا به التالً : 20-1) رقم المظهر السطحً للشكل

 الوجه ( .  أ ـ قطاع السداء لطبقة القماش العلٌا )

 لطبقة القماش السفلى ) الظهر ( .  اءب ـ قطاع السد

               

 (  20-1الشكل رقم )                                     

 ( :  11تمرٌن رقم ) 

 .  ( 21-1وكما مبٌن فً الشكل رقم )  تكرارا 16رسم المزدوج فً  

                     

 (21-1الشكل رقم )                                      
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 ( : 12تمرٌن رقم ) 

 ( 22-1وكما مبٌن فً الشكل رقم ) السابق  الرسم التعبوي الكامل للشكل 

                   
 ( 22-1الشكل رقم )                                    

                      .                                1/1سادة مزدوج  التصمٌم : أ ـ

 تلقى الخٌوط على النحو التالً :        أي 4ـ  3ـ  2ـ 1:  ب ـ نظام اللقً

 .  1ٌوضع على الرستانة   1الخٌط 

 . 2ٌوضع على الرستانة  2الخٌط 

 .  3ٌوضع على الرستانة  3الخٌط 

 . 4ٌوضع على الرستانة  4الخٌط 

 خاصة بطبقة الظهر .  2،4الرستانة   ،جهخاصة بطبقة الو 3،1الرستانة  أنمع مراعاة 

 فس: ) دق الكارتون ( لتخرٌم الكارتون وتحرٌك الدرق لفتح الن ج ـ نظام تحرٌك الرستانً

 وقذف المكوك ٌتبع الترتٌب التالً للحدفات : 

 وٌقذف المكوك .  1ٌرفع خٌط سداء الوجه  1الحدفة  

 3،1نفس الوقت خٌطً سداء الوجه وٌرفع معه فً  2ٌرفع خٌط سداء الظهر  2الحدفة  

 وٌقذف المكوك .

 وٌقذف المكوك .  3ٌرفع خٌط سداء الوجه  3الحدفة  

 3،1وٌرفع معه فً نفس الوقت خٌطً سداء الوجه  4ٌرفع خٌط سداء الظهر  4الحدفة  

 وٌقذف المكوك . 

  قاعدة عامة :   ٌالحظ عند قذف مكوك طبقة الظهر انه ترفع جمٌع خٌوط الوجه .
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 أسئلة الفصل األول                              

: ارسم التركٌب النسجً السادة   األولال ؤس
          

          
 السداء . باتجاهالمتدد    

 ال الثانً : ارسم التركٌب النسجً السادةؤس
              

           
 اللحمة . باتجاهالمتدد  

ارسم التركٌب النسجً السادة  ال الثالث :ؤس
 

 
 المتدد فً كال االتجاهٌن .   

عند لحمات نسٌج الظهر ، للتركٌب  الوجهال الرابع : بٌن وضع عالمات رفع خٌوط سداء ؤس

النسجً السادة المزدوج 
 

 
  . 

ال الخامس : ارسم التركٌب النسجً النهائً للنسٌج السادة المزدوج بعد تجمٌع العالمات ؤس

 تكرارات . 4فً صورة 
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 Twill  Weave             لمبردياالنسٌج 

 

  

 الفصل الثانً     أهداف           

 

 

 

 

 من خالل طرق تنفٌذه مقارنة بٌنه وبٌن النسٌج  ألمبرديٌتعرف الطالب كٌفٌة استخدام النسٌج 

وتأثٌرات مظهره على القماش المنتج وامتداداته وٌكون فً نهاٌة الفصل قادرا على  السادة

 التحكم فً زواٌاه . ومع اتجاهاته المتعددة  األنسجةتنفٌذ تصمٌمات هذا النوع من 
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 Twill  Weave   ألمبرديالنسٌج   

 تمهٌد:

وهو ٌختلف فً مظهره عن استعماال . التراكٌب النسجٌة ثانً أنواع  ألمبرديٌعتبر النسٌج  

 النسٌج السادة نتٌجة لطرٌقة بنائه وتداخل خٌوط السداء واللحمة معا .

بزواٌا مختلفة الدرجات تكون  مائلةبوجه عام بوجود تأثٌرات خٌوط  ألمبرديوٌتمٌز النسٌج 

 فً بعض األنسجة عن البعض اآلخر . جداواضحة 

استخدام ثالثة خٌوط من السداء مع ثالثة  من ٌتكون هو الذي ألمبردينواع النسٌج وأبسط أ

خٌوط من اللحمة وٌسمى مبرد 
 

 
وكذلك المبرد الذي ٌتكرر نسجه باستخدام أربعة خٌوط من  ،

 السداء مع أربعة خٌوط من اللحمة وٌعرف باسم مبرد
 

 
ٌعتبر هذان النوعان هما األساس ، و 

 لجمٌع أنواع األنسجة المبردٌة المشتقة .

 ( لنسٌج مبردي1ـ 2) رقم الشكلٌبٌن و
 

 
ة وفٌه ٌمر كل خٌط من خٌوط السداء فوق حدف 

أو أن كل لحمة تمر فوق فتلة من السداء وتحت فتلتٌن واحدة وتحت حدفتٌن من اللحمة 

الٌسار بجانب بعضها على التوالً جهة الٌمٌن أو  ألمبرديبالتتابع . وتتحرك خٌوط النسٌج 

،  الذي تتجه خطوطه إلى أعلى جهة الٌمٌن ٌعرف باسم مبرد أٌمن ألمبردي،بمعنى أن النسٌج 

 كماوأعلى جهة الٌسار  إلىك خطوطه متعاقبة هو الذي تتحر وعلى العكس فان المبرد األٌسر

 (.  2ـ  2) رقم  ً الشكلف مبٌن

 

 (    1ـ 2شكل )
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 (2ـ  2شكل )

 ( لنسٌج مبردي3ـ  2كما أن الشكل رقم )           
 

 
 .                  أعلى جهة الٌمٌن  إلىٌتجه   

 

 (3ـ  2الشكل رقم )

( هو مبرد أٌسر4ـ  2بٌنما الشكل )              
 

 
 ( لمبرد أٌمن                        3ـ  2شكل رقم )  

 

 ( لمبرد أٌسر 4ـ  2شكل رقم ) 
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 : تأثٌرات النسٌج المبردي 1ـ2

تظهر خٌوط السداء على وجه النسٌج  ه، وفٌأو من مبرد من السداء : تأثٌر من السداء أوال

 بكمٌة أكثر من خٌوط اللحمة . ومن أمثلة المبرد من السداء  مبرد
 

 
والذي ٌتم نسجه بمرور   

 (  5ـ   2الشكل رقم ) فً خٌط اللحمة فوق فتلة من خٌوط السداء وتحت فتلتٌن كما هو مبٌن 

 

 ( 5ـ  2الشكل رقم )

وٌتمٌز بظهور خٌوط اللحمة على وهو على عكس المبرد من السداء ،: تأثٌر من اللحمة ثانٌا 

( مبردا من اللحمة 6ـ 2الشكل رقم )ٌبٌن النسٌج بكمٌة أكثر من خٌوط السداء .و وجه
 

 
  

 

 (6ـ 2الشكل رقم )
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 ألمبرديوهذا النوع من النسٌج ،(مبرد منتظم متعادل )أومن اللحمة والسداء  تأثٌر:  ثالثا

 ومن أمثله مبردعلى وجهً النسٌج ، هلحمة متعادلتظهر به خٌوط السداء وال
 

 
والذي ٌتم  

أن خٌط اللحمة ٌمر  بمعنىمتساوٌٌن فً كل حدفة إلى قسمٌن نسجه بتقسٌم خٌوط السداء 

        الشكل وكما مبٌن فً المبردٌة األنسجةطٌن من خٌوط السداء كما فً ٌطٌن وتحت خٌفوق خ

 ( .7ـ  2رقم )

 

 ( 7ـ  2الشكل   )                                              

 ألمبرديلتحكم فً زاوٌة النسٌج ا 2ـ2

مختلفة  مبردٌهاحد التراكٌب النسجٌة البسٌطة التً تنتج عنها زواٌا  من ٌعتبر المبرد هو

زواٌا مختلفة تعمل على تغٌٌر  إلىاالتجاهات وللحصول على التراكٌب النسٌجٌة التً تؤدي 

 تكون :  أن أمازاوٌة العالمات وهً 

 امتداد العالمات المبردٌة فً اتجاه السداء .ـ  1

  امتداد العالمات المبردٌة فً اتجاه اللحمة .ـ  2

ٌكون عدد خٌوط وحدة السنتمتر فً كل من السداء  أنوٌشترط فً الطرٌقتٌن السابقتٌن 

 فً السمك والكثافة . لألخرواللحمة مساوٌا 

 .  ـ اختالف سمك وكثافة خٌوط وحدة السنتمتر فً السداء واللحمة 3

 التالٌة :  األمثلة وكما موضح فً

ٌظهر  ألمبرديامتداد الخط  أنوٌالحظ فٌها  مبردٌه( ٌبٌن عٌنة قماش مكبرة  8ـ  2الشكل ) 

 واضحا فً اتجاه السداء .



 32 

 

 ( 8ـ  2الشكل ) 

بسٌطة   مبردٌهتراكٌب نسجٌه  ٌبٌن (9ـ  2الشكل )
 

 
 ، 

 

 
 ، 

 

 
 ، 

 

 
وهنا تكون الزاوٌة  

 درجة .  45المبردٌة الناتجة هً 

 

بسٌطة  ( مبرد ـ أ 9-2الشكل ) 
 

 
 

 

( مبرد ـ ب 9-2الشكل )                                        
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 مبرد( ـ ج 9-2الشكل ) 
 

 
 

      

مبرد  ( ـ د 9ـ  2الشكل )                                       
 

 
 

 

 

 

 

ٌوضح الزواٌا المبردٌة فً اتجاه السدى واتجاه اللحمة والواضح ان ( 11-2)  رقم الشكل 

 ال( درجة هً زاوٌة المبرد التقلٌدي لرسم التراكٌب النسجٌة المبردٌة فً ح 45الزاوٌة ) 

 عدم تحدٌد الزاوٌة فً التصمٌم  . 
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 (11-2رقم )الشكل 

 

 

 مالحظة :              

 °45ـ االمتداد باتجاه السداء ٌؤدي الى تكبٌر الزاوٌة اكثر من 1             

 °45من  اقلالزاوٌة  تقلٌلاالمتداد باتجاه اللحمة ٌؤدي الى ـ 2             
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 النسجٌة والزاوٌة الناتجة الجدول التالً ٌبٌن العالقة بٌن العالمة            

 بٌان العالمات                       

 ـــ  السداء ـــ                                

 الزاوٌة الناتجة   

 بالدرجات      

 بدون امتداد عالمة واحدة                                                   

 امتداد عالمة واحدة فً اتجاه السداء                

 امتداد عالمتٌن فً اتجاه السداء  

 عالمات فً اتجاه السدى  امتداد ثالث

 عالمات فً اتجاه السداء  أربعامتداد 

 عالمات فً اتجاه السداء         امتداد خمس

45 

63 

70 

75 

79 

81 

 (1جدول رقم )                                        

 بٌان العالمات                        

 ــ لحمة ــ                         

 الزاوٌة  الناتجة    

 بالدرجات        

 بدون امتداد عالمة واحدة                                                   

 امتداد عالمة واحدة فً اتجاه اللحمة 

 امتداد عالمتٌن فً اتجاه اللحمة

 امتداد ثالث عالمات فً اتجاه اللحمة                                  

 عالمات فً اتجاه اللحمة  أربعامتداد 

 امتداد خمس عالمات فً اتجاه اللحمة      

45 

27 

21 

15 

11 

9 
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 فً اتجاه السداء :  المبردٌة العالماتـ امتداد  1

مع  مبردٌن بعضهما نسٌجٌنمن استعمال تركٌبٌن  تأتًاألنسجة الممتدة فً اتجاه السداء  أن 

 أو أخرمزج المبرد مع  أو 1:1وغالبا ما ٌستعمل ترتٌب  1: 2بترتٌب  أو 1:1بعض بترتٌب 

 ٌكون مزج المبرد مع نفسه وبترتٌب معٌن .

حتى العالمة  األولىمن العالمة  ألمبرديوٌالحظ فٌه بدء الخط  مبرد( ٌبٌن 11ـ 2الشكل )

 درجة . 45والزاوٌة الناتجة فً هذه الحالة  األخٌرة

 

 ( 11ـ  2الشكل ) 

فً الترتٌب ثم  1ع نفسه وٌالحظ هذا اختٌار الخٌط  ( ٌوضح مزج المبرد م 12ـ  2الشكل ) 

ٌنتهً التكرار مع مالحظة  اخذ  أن إلىوهكذا  7ثم الخٌط   5فً الترتٌب ثم الخٌط    3الخٌط  

 درجة .   63ثم ترك ـ الذي ٌلٌه مباشرة . وتكون الزاوٌة الناتجة هً . حركة 

 

 ( 12ـ  2) الشكل                                            
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فً  1وهو اختٌار الخٌط   أخرٌوضح مزج المبرد مع نفسه ولكن بترتٌب  (13ـ  2الشكل )

 أن إلىوهكذا  11ثم اختٌار الخٌط    7فً الترتٌب  ثم الخٌط    4الترتٌب ثم اختٌار الخٌط  

ثم ترك خٌطٌن ثم اخذ  األولاخذ حركة الخٌط  إذاٌنتهً التكرار ـ  وٌالحظ هنا فً الترتٌب  انه 

 درجة .  71 ة هًحركة الخٌط الرابع وهكذا تكون الزاوٌة الناتجة فً هذه الحال

 

 ( 13ـ  2الشكل ) 

 ( : 1تمرٌن رقم )  

 . أخرطرٌقة مزج مبرد مع مبرد  

 مبردأ ـ 
 

 
 من السداء .   

 

 أ (  -14-2الشكل ) 
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 ب ـ مبرد
 

 
 من السداء .   

 

 

 

 ب (  -14-2الشكل )                                        

 

مع نظٌره من   األولج ـ مزج المبردٌن بعضهما مع بعض وذلك بترتٌب خٌط واحد من المبرد 

 ( مربع .  21×  41ٌده  ) وٌكون تحدٌنتهً التكرار  أن إلىالثانً وهكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (   ج-14ـ  2الشكل )                                           
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 ( : 2تمرٌن رقم ) 

 . أخرطرٌقة مزج مبرد مع  

أ ـ مبرد  
     

     
 من السداء .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ ( – 15-2الشكل ) 

ب ـ مبرد 
 

 
 من السداء .   

 

 ( ب – 15-2الشكل ) 
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ثم  األولخٌط واحد من المبرد  أي 1:1ج ـ مزج المبردٌن بعضهما مع بعض وذلك بترتٌب 

 مربع صغٌر .   16×12ٌنتهً التكرار وتحدٌده   أن إلىخٌط واحد من المبرد الثانً . وهكذا 

 

 ( ج-15ـ  2الشكل ) 

 امتداد العالمات المبردٌة فً اتجاه اللحمة :ـ 2

من استعمال مزج مبرد مع نفسه وبترتٌب معٌن  أٌضا تأتًالممتدة فً اتجاه اللحمة  األنسجة

   1:2أو  1:1تركٌبٌن نسجٌٌن مبردٌن بعضهما مع بعض فً اتجاه اللحمة وبترتٌب  مزج أو

 حسب المطلوب .  

( ٌبٌن مبرد  16ـ  2الشكل ) 
       

       
 األخٌرة من العالمة ألمبرديوٌالحظ بدء الخط  من اللحمة  

 درجة . 45معطٌا بذلك خطا مبردٌا بزاوٌة مقدارها 
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 ( 16ـ  2الشكل ) 

ر حركة مع نفسه وٌالحظ فٌه اختٌا اعاله( ٌوضح خلط المبرد المبٌن فً الشكل 17ـ 2الشكل )

ٌنتهً التكرار وذلك بأخذ حركة لحمة وترك  أن إلى.... الخ  7و 5و 3فً الترتٌب ثم 1 اللحمة

 درجة  .   27. وتكون الزاوٌة الناتجة  أخرى

 

 ( 17ـ  2الشكل ) 
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وهو اختٌار  أخرمع نفسه وبترتٌب  أعالهمزج نفس المبرد المبٌن  ٌبٌن( 18ـ  2الشكل )

وتكون الزاوٌة الناتجة هنا   ٌنتهً التكرار أنوالى  11ثم   7ثم اللحمة  4ثم اللحمة  1اللحمة 

 درجة .  21

 

 ( 18ـ  2الشكل ) 

  (  3تمرٌن رقم ) 

 .  أخرطرٌقة مزج مبرد مع مبرد  

أ ـ مبرد 
 

 
 من اللحمة .  

 

 

 أ ( -19-2الشكل ) 
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د ب ـ مبر
     

     
 من اللحمة .    

 

 ب ( -19-2الشكل )

 

ٌنتهً التكرار وتحدٌده   أن إلىوهكذا  1:1ن بعضهما مع بعض وذلك بترتٌب ج ـ مزج المبردٌ

 مربع  . 12× 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ( ج -19ـ  2الشكل )  

 

 

 ج ( -19-2الشكل )
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 ( : 4تمرٌن رقم ) 

                                                                  .                                                                                                                             أخرطرٌقة مزج مبرد مع مبرد  

أ ـ مبرد 
    

    
 من اللحمة .   

 

 أ ( -21-2الشكل ) 

 

 مبردب ـ 
 

 
 من اللحمة .  

 

 ب ( -21-2الشكل ) 
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ٌنتهً التكرار وتحدٌده   أن إلىوهكذا  1:1مع بعض وذلك بترتٌب ٌن بعضهما ج ـ مزج المبرد

 مربع صغٌر .  16× 8

 

 ج( -21-2الشكل ) 

 

 

 زاوٌة المٌل فً األنسجة ألمبردٌه

 بأعداد( عدة اتجاهات مختلفة الزواٌا من تحرٌك العالمات  21-2ٌبٌن لنا الشكل رقم )

 أفقً اتجاه أياللحمة  اتجاهمرات فً  أربعتد ممتساوٌة وموضح درجة كل منها ، فالخط الم

 الممتد ( درجة ، و 21( درجة ، والمتدد ثالث مرات زاوٌته )  15)  زاوٌتهٌمٌنا التً تكون 

 أن أي( درجة ،  45العادي تكون زاوٌته )  ألمبردي( درجة ، والخط  27)  زاوٌتهمرتٌن 

مرتٌن  الممتد ألمبرديالخط  أما،  كلما زادت مرات االمتداد من اللحمة كلما قلت زاوٌة المبرد

الممتد  ( ، و 71)  زاوٌتهثالث مرات الممتد  ( درجة ، و 63) اتجاه السداء فان زاوٌتهفً 

كلما زادت مرات االمتداد زادت زاوٌته  أن أي( درجة ،  75)  زاوٌته تكونمرات  أربع

 . ألمبردٌه
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 ( 21-2الشكل رقم )

 العادٌةمن المبارد  تكوٌن المبارد الممتده

بمبرد  الخاصةأو إعادة ترتٌب الخٌوط  اختٌاروسائل تصمٌم المبارد الممتده من  أحديتتكون 

( وٌالحظ أن كل خٌط 22-2بالشكل رقم ) الموضحة األمثلةعادي معلوم وٌتضح ذلك من 

 رفٌعةبالمبارد الممتده ٌرتبط بالخٌط المطابق له بالمبرد األصلً عن طرٌق خٌوط وأسهم 

 .فً النماذج  المبٌنةمن كل مبرد تنطبق علٌها القواعد  الناتجة األربعةوالتصمٌمات 



 22 

 

 (22-2الشكل رقم )
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 أسئلة الفصل الثانً

  : ارسم المبارد التالٌة األولال ؤس
                  

                   
 من السداء . 

سؤال الثانً : ارسم المبارد التالٌة  
                 

                   
 . اللحمةمن  

سؤال الثالث : ارسم المبارد التالٌة 
            

                
˚  63، ˚  15، ˚ 27، ˚ 45بالزواٌا المبردٌة )  

 ،75  ˚. ) 

سؤال الرابع : ارسم مزج المبرد  
          

          
من السداء مع المبرد   

 

 
من السداء مع بعض  

 امتداد خٌوط السداء . ى( وعل1:1وبترتٌب ) 

سؤال الخامس :  : ارسم مزج المبرد  
          

          
من اللحمة مع المبرد   

 

 
من اللحمة مع بعض  

 ( وعل امتداد خٌوط اللحمة .1:1و بترتٌب ) 
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 Satin weave       األطلسالتركٌب النسجً 

 األطلسوقواعد  أسسعلى  صممةالم األنسجة

 

 

 الفصل الثالث  أهداف   

 

 

وفً نهاٌة الفصل  . المعةخامة نسجٌة  إلنتاج األطلسرسم  أسلوبٌتعرف الطالب على 

 باتجاهات مختلفة ونوعٌات متعددة .  أطلسًرسم تصمٌمً لنسٌج  تكوٌنٌكون قادرا على 
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 األطلستراكٌب النسٌج   : أوال

 ومشتقاته وامتداداته النسٌج األطلس

 تمهٌد:

حٌث تزداد درجة  ،عالٌة ٌستخدم هذا التركٌب النسجً للحصول على أقمشة ذات لمعة

  .اللمعان فً أقمشته المجهزة

األطالس أو الساتان المنتظمة على أنها تراكٌب مشتقة باألصل من  تعتبر أنسجة أو تراكٌب

 ( 1-3وكما مبٌن فً الشكل رقم )  بترتٌبها بنظام معٌن المبارد البسٌطة ولكن

 

 ( 1-3الشكل رقم ) 

 

  طرٌقة رسم األطالس

نرٌد رسمه ونحذف منه الرقم األول واألخٌر وما قبل األخٌر وكل عدد  الذينأخذ رقم األطلس 

 .هذا الرقم ٌقبل القسمة على

حسب القاعدة  5و 4و 1نستبعد فً البداٌة الرقم 5 4 3 2 1نكتب ما ٌلً  5أطلس :  مثال

نستطٌع هنا أخذ أحد الرقمٌن  وبالتالً،5فال ٌقبالن القسمة على الرقم  3, 2أما الرقمٌن 

 السداء وقد ٌكون باتجاه الحدف. وقد ٌكون العد باتجاه 3 أو بعد 2بعد  ألطلسألرسم 
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 .) اللحمة (  الحدف وامتداد باتجاه 2 بعد 5أطلس  ( 2-3رقم )  الشكل

 

 ( 2-3رقم )  الشكل

 .وامتداد باتجاه السداء 2 بعد 5ٌمثل أطلس  ( 3-3رقم ) أما الشكل

 

 (3-3الشكل رقم )

 )اللحمة( الحدف وامتداد باتجاه 3 بعد 5ٌمثل أطلس  ( 4-3رقم )  الشكل

 

 ( 4-3رقم )  الشكل
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 وامتداد باتجاه السداء 3 بعد 5ٌمثل أطلس  ( 5-3رقم )  أما الشكل

 

 ( 5-3رقم )  الشكل

على  لماذا ال نستطٌع الحصولاستنتج  5منتظم ٌمكن الحصول علٌه هو أطلس  أقل أطلس

 حسب القاعدة والرسم . 4-3-2-1 أطلس

  :األطلس قاعدة رسم 

امتداد  3 بعد 5أطلس  ذلك علًكٌفٌة رسم األطالس ومثال  ( 6-3رقم )  ٌبٌن لنا الشكل

  :باتجاه الحدف

السداء ثالث  بامتدادثم نعد متجهٌن ( 1) رقم فً البداٌة نقطة البداٌة كما فً الشكل نعٌن

ونضع عالمة على خٌط الحدف الثانً ثم ننتقل ثالث  (2رقم ) فً الشكلكما هو مبٌن  خانات

 , ونضع على خٌط الحدف الثالث عالمة أخرى (3) رقم باتجاه الحدف كما فً الشكل خانات

  ....وهكذا

 

 ( 6-3رقم )  الشكل
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فً  عالمة تتقاطع مع عالمة أخرى من مزاٌا هذا التركٌب أنه ال ٌوجد فً عامود أو صف أي

وكما مبٌن فً الشكل  وذلك ضمن التركٌب األساسً لتكرار واحد للنسٌج ،نفس خٌط السداء

 .(  7-3رقم ) 

 

 ( 7-3الشكل رقم ) 

 ( :  1تمرٌن رقم ) 

 8أطلس 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 5،  3  االنتقاالت

 -: لًوفق التاطرق  بأربع رسم األطلس ٌتم

 (8-3باتجاه السداء وكما مبٌن فً الشكل رقم )  3وفق االنتقال ) البعد ( :  األولىالطرٌقة 

 

 

 ( 8-3الشكل رقم ) 
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 ( :  2تمرٌن رقم ) 

 (9-3باتجاه السداء وكما مبٌن فً الشكل رقم )  5وفق االنتقال ) البعد ( الطرٌقة الثانٌة : 

 

 

 (9-3الشكل رقم ) 

 

 :األطلس الشاذ 

 األطالس وهو ال ٌتبع لقاعدة رسم

 (  1رقم )  مثال

 وفق القاعدة نكتب 4األطلس 

1 2 3 4 

  األطلس القسمة علٌها قبل رقمتاألرقام التً  نحذف الرقم األول واألخٌر وما قبل األخٌر وكل

 -:ولرسم ذلك

بٌن خٌوط السداء واللحمة على نفس  تقاطع نتبع أي طرٌقة بشرط أن نحقق عدم وجود 

 ب ( -11-3أ ( و الشكل رقم )  -11-3وكما مبٌن فً الشكل رقم )  العمود الصف أو
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 (أ -3-11) 

 

 
   

    

    

    

 (ب -3-11) 

 

 (  2رقم )  مثال

 وفق القاعدة نكتب 6األطلس 

654321 

  األطلس القسمة علٌها األرقام التً ٌقبل رقم نحذف الرقم األول واألخٌر وما قبل األخٌر وكل

 -:لرسمهولذلك 

بٌن خٌوط السداء واللحمة على نفس  تقاطع نتبع أي طرٌقة بشرط أن نحقق عدم وجود 

 ( .11-3وكما مبٌن فً الشكل رقم )  العمود الصف أو
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 أ( -11-3شكل رقم ) ال

  
     

      

      

      

      

      

 ب( -11-3الشكل رقم )

 : الممتداألطلس 

خٌطٌن سداء معاً ولدٌنا  إمرارأو  بعضهما البعض خٌطٌن لحمه مع بإمرارٌمكن تشبٌهه 

 المتدادات :ل ثالثة أنواع

   اللحمةامتداد باتجاه  .1

  امتداد باتجاه السداء .2

 اللحمةالسداء و امتداد باتجاه .3
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 (  1مثال رقم )

 8أطلس 

1 2 3 4 5 6 7 8  

  5،  3  االنتقاالت

 -لً :وفق التا رسم األطلس ٌتم

 (12-3باتجاه السداء وكما مبٌن فً الشكل رقم )  5وفق االنتقال ) البعد ( 

 . الثالثً المشاركة فً وضع االنتقال وعلى الطالب

 

 (12-3الشكل رقم )

 ( : 2تمرٌن رقم ) 

 (13-3وكما مبٌن فً الشكل رقم )  اللحمةباتجاه  3وفق االنتقال ) البعد ( 

 . 5 الثانً المشاركة فً وضع االنتقال الطالبوعلى 

                

                

                

                

                

                

                

                

  
 (13-3الشكل رقم ) 
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  االمتداد باتجاه السداء واللحمه .2

  ( ٌجب أن نضرب االنتقال باالمتداد) :التالٌة المالحظةوفٌه ٌجب أن ننتبه إلى 

 : مثال

  2،3انتقاالت  5كما نعلم أن لألطلس ،  باتجاه السداء واللحمة 2بامتداد  5أطلس 

ونبدأ بالعد من المربع المجاور للمربع الموجود ، 2x 2عدد المربعات التً سأنقلها هو 

 . (14-3الشكل رقم ) وكما مبٌن فً  الٌسرى السفلىفً الزاوٌة 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 (14-3الشكل رقم ) 

 

 حظة :مال          

 هً جعل االنتقال بعكس اتجاه االمتداد ق لرسم األطلس الممتدائالطر إن أفضل      
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 األطلسوقواعد  أسسعلى المصممة  األنسجة  -ثانٌا

  ساألطلعتبر ٌو أطلسًتركٌب نسجً  أساسٌتم بناء تركٌبها النسجً على  أنسجةوهً 

 رسم تركٌبها النسجً بطرٌقتٌن :  شٌوعا واستخداما،وٌمكن أكثرها 12, 11, 8, 5

 .  اإلضافةـ بطرٌقة  1

 .  أطلسـ بطرٌقة توزٌع مبرد على قاعدة  2

 ( . األطلسلنسٌج  أكثر أو)  بعالمة  اإلضافةـ  طرٌقة 1

ثالث عالمات على  أوعالمتان  أوثم ٌضاف عالمة  األطلسفً هذه الطرٌقة ٌرسم النسٌج 

بحٌث ٌتناسب مع نوع  اإلضافةتكون  أنوٌالحظ  . المستعمل األطلسفً  األصلٌةالعالمة 

ال  أقصىالعالمات بحد  إلى إضافةتكون  أنٌراعى   5 األطلسالمستعمل مثال ذلك  األطلس

العالمة  إلىثالثة عالمات  أضٌفتانه لو  إلىوالسبب فً ذلك ٌرجع .  تتجاوز عالمتٌن فقط 

غٌٌر فً من اللحمة وهذا لم ٌحدث ت 5 األطلسمن السداء بدال من   5  األطلسمن  األصلٌة

ٌزٌد عدد العالمات  فانه ال 8  لألطلسوكذلك الحال بالنسبة ،التركٌب النسجً الناتج 

 المضافة عن خمسة عالمات وهكذا . 

ٌوضع  األولىوٌتم وضع التركٌب النسجً على مرحلتٌن على ورق المربعات ففً المرحلة 

 أضافتهافً المرحلة الثانٌة ، فتوضع العالمات المطلوب  أما األطلسالتركٌب النسجً 

فً  أوتكون فً اتجاه السداء  أن العالمات ٌمكن إضافة أنللتركٌب النسجً ... كما ٌالحظ 

 -: التالٌة التمارٌنكما مبٌن فً اتجاه اللحمة  و

 (  1رقم )  تمرٌن

 األصلٌةعتبر العالمات وهً تالٌمٌن ) إلى 2بعد  5 ألطلس ٌبٌن التركٌب النسجً -1

 .(  15-3وكما فً الشكل رقم )  ( لألطلس

 

 ( 15-3الشكل رقم ) 
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  أماعالمة واحدة فقط فً اتجاه السداء ) وهً تعتبر العالمات المضافة وهً  إضافةـ ٌبٌن  2

 .  (  16-3وكما فً الشكل رقم )  أسفلها أو األصلٌةالعالمة  أعلىتكون  أن

                           

 (  16-3الشكل رقم ) 

 

وهو ٌتكون من  5 األطلس( للتركٌب النسجً  المنشأ على قاعدة  2، 1ـ ٌبٌن تجمٌع ) 3

 . (  17-3وكما مبٌن فً الشكل رقم ) تكرارات   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (  17-3الشكل رقم )                                   
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 ( 2رقم )  تمرٌن

( لألطلس األصلٌةوهً تعتبر العالمات الٌمٌن ) إلى 5بعد  8 ألطلسـ ٌبٌن تركٌب نسجً  1

 ( . 18-3وكما فً الشكل رقم )

 
 (18-3الشكل رقم )

 
وهً تعتبر العالمات المضافة و تضاف ) واحدة فقط فً اتجاه اللحمةالمة ع إضافةـ ٌبٌن  2

 . (  19-3وكما فً الشكل رقم ) ( األطلسٌمٌن عالمة  إلى

 

 

 

 
 
 

              
 
 (  19-3الشكل رقم ) 

 

 4وهو ٌتكون من  8 األطلس( للتركٌب النسجً  المنشأ على قاعدة  1،2ـ ٌبٌن تجمٌع )  

 ( . 21-3وكما مبٌن فً الشكل رقم ) ،تكرارات

 

 
 

 

  

 

 

 

 ( 21-3الشكل رقم )                                    
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 ( 3رقم )  تمرٌن

 وكما فً( لألطلس األصلٌةوهً تعتبر العالمات )3بعد  8 ألطلسـ ٌبٌن تركٌب نسجً  1

 (  21-3الشكل رقم )     

                                      

 ( 21-3الشكل رقم )                                      

وكما ( األطلسعالمة  أعلى إلىوهً  تضاف عالمات فً اتجاه السداء )3 إضافةـ ٌبٌن  2

  (22-3) فً الشكل 

                                  

 (22-3الشكل رقم )                                        

 4وهو ٌتكون من  8 األطلسالمنشأ على قاعدة ( للتركٌب النسجً 1،2ـ ٌبٌن تجمٌع ) 3

 ( .23-3وكما فً الشكل رقم )  تكرارات

 
 (23-3الشكل رقم )  
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 (  4رقم )  تمرٌن

وكما فً الشكل  (لألطلس األصلٌةو تعتبر العالمات ) 3بعد  8 ألطلسـ ٌبٌن تركٌب نسجً  1

  (  24-3رقم ) 

 
 (  24-3الشكل رقم ) 

 إلىتضاف و تعتبر العالمات المضافة وهً عالمات  فً اتجاه اللحمة ) 3 إضافةـ ٌبٌن  2

 .  (  25-3وكما فً الشكل رقم ) ،( األطلسعالمة ٌمٌن 

 
 ( 25-3الشكل رقم ) 

 4وهو ٌتكون من  8 األطلسالنسجً  المنشأ على قاعدة ( للتركٌب  2، 1ـ ٌبٌن تجمٌع )  3

 . (  26-3وكما فً الشكل رقم ) تكرارات 

 

 ( 26-3الشكل رقم ) 



 
60 

 : أطلسـ طرٌقة توزٌع المبرد على قاعدة  2

 أنوٌالحظ  أطلسثم ٌوزع على قاعدة  ألمبرديفً هذه الطرٌقة ٌرسم التركٌب النسجً 

هو نفس عدد خٌوط ولحمات التكرار  ألمبرديالتكرار للنسٌج  تكون عدد خٌوط ولحمات

على قاعدة ، وكذلك مبرد  5 أطلسعلى قاعدة ٌوزع مبرد  أنمثال ذلك  األطلسًللنسٌج 

اللحمة  أوفً اتجاه السداء  أماالعالمات ٌمكن توزٌعها   أن أٌضاوهكذا كما ٌالحظ   8 أطلس

ٌكون توزٌع  أن أو األساسٌة األطلسعالمة  أسفل أو أعلى أماٌكون توزٌع  العالمات  أن أي

 . األساسٌة األطلسٌسار عالمة  أوعلى ٌمٌن  أماالعالمات 

ع ٌوض األولىوٌتم التركٌب النسجً على ثالث مراحل على ورق المربعات ففً المرحلة 

فً المرحلة الثانٌة فٌوضع التركٌب النسجً لمبرد التركٌب النسجً المطلوب توزٌعه وهو ا

المرحلة الثالثة  أما .السابق  ألمبرديالذي ٌعتبر قاعدة التوزٌع للنسٌج  األطلسوهو  األساس

ثم الخٌط  األولللخٌط  ألمبرديمن النسٌج  األخرىبالعالمات  األطلسعالمة  أكمالففٌها ٌتم 

اللحمة  أوـ وٌكون وضع العالمات فً اتجاه السداء  األطلسنصل لنهاٌة تكرار  أن إلىالثانً 

 حسب تحدٌد ذلك .  األطلسعالمة  أسفل أو أعلى أو

 .  أطلسالتالٌة توضح توزٌع مبرد على قاعدة  والتمارٌن

 ( 5رقم )  تمرٌن

 ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد 1
 

 
 وكما فً الشكلمن السداء ) وهً العالمة التً ٌتم توزٌعها (  

 . (27-3)رقم 

          

 

                              

    

 (27-3الشكل رقم )                                          
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 لألطلس( األصلٌة)وهو ٌعتبر العالمات الٌمٌن  إلى  3بعد  5 ألطلسـ ٌبٌن تركٌب نسجً  2

 ( . 28-3الشكل رقم ) وكما فً

 

 (28-3لشكل رقم )ا  

 ألمبرديباقً العالمات من النسٌج  إلٌها أضٌفثم  - 3
 

 
عالمة  وأعلىفً اتجاه السداء  

 . (29-3وكما فً الشكل رقم )  األطلس

 

 

 

 (29-3الشكل رقم ) 
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وكما فً الشكل  5 أطلسللتركٌب النسجً الجدٌد المنشأ على قاعدة  تكرارات 4ـ ٌبٌن 4

 .                                                      ( 31-3رقم ) 

 

 (31-3الشكل رقم ) 

 

 (  6رقم )  تمرٌن

 ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد 1
        

𝟏     
من السداء ) وهو ٌعتبر العالمة التً ٌتم توزٌعها (  

 . (  31-3وكما فً الشكل رقم ) 

 
 ( 31-3الشكل رقم ) 
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وكما فً (  لألطلس األساسٌة) وهو ٌعتبر العالمة  3ٌعد  8 أطلسٌبٌن تركٌبا نسجٌا  -2

 . ( 32-3الشكل رقم ) 

 
 ( 32-3الشكل رقم ) 
 
 
 
 

 وأعلىفً اتجاه السداء وفوق  ألمبرديباقً العالمات من النسٌج  إلٌها أضٌفثم  - 3

 . ( 33-3وكما فً الشكل رقم )  األطلسعالمة 

 

 (33-3الشكل رقم ) 

 



 
64 

         وكما فً الشكل 8 أطلستكرارات للتركٌب النسجً المنشأ على قاعدة  4 ـ ٌبٌن 4

 . ( 34-3رقم ) 

 

 ( 34-3الشكل رقم ) 

 

 ( 7رقم )  تمرٌن

 ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد 1
𝟏       

        
وكما وهو ٌعتبر العالمة التً ٌتم توزٌعها ( ) لسدىامن   

 ( . 35-3فً الشكل رقم ) 

 

 ( 35-3الشكل رقم ) 
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وكما فً (  لألطلس األساسٌةوهو ٌعتبر العالمة ) 3بعد  8 أطلسـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا  2

 . ( 36-3الشكل رقم ) 

 

 ( 36-3الشكل رقم ) 

 
 

وعلى ٌمٌن عالمة فً اتجاه اللحمة  ألمبرديلنسٌج باقً العالمات من ا إلٌها أضٌفثم  -3

 .( 37-3وكما فً الشكل رقم )  األطلس

 

 ( 37-3الشكل رقم ) 
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       وكما فً الشكل،  8 أطلستكرارات للتركٌب النسجً المنشأ على قاعدة  4ـ ٌبٌن  4

 .( 38-3رقم ) 

 

 (  38-3الشكل رقم  ) 

 
 
 
 

 (  8رقم )  تمرٌن

ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد   1
𝟏         

       𝟏  
من السداء ) وهو ٌعتبر العالمة التً ٌتم توزٌعها (   

 .(  39-3وكما فً الشكل رقم  ) 

 
 ( 39-3الشكل رقم  ) 

 

 



 
67 

وكما فً ،(  لألطلس األساسٌة) وهو ٌعتبر العالمة  5 بعد 8 أطلسـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا  2

 . ( 41-3الشكل رقم  ) 

 
 ( 41-3الشكل رقم  ) 

 وأعلىوفوق فً اتجاه السداء  ألمبردياقً العالمات من النسٌج ب إلٌها أضٌفثم  -3

 .  ( 41-3وكما فً الشكل رقم  )  األطلسعالمة 

 

 ( 41-3الشكل رقم  ) 

        وكما فً الشكل، 8 أطلستكرارات للتركٌب النسجً المنشأ على قاعدة  4 ـ ٌبٌن 4

 .    ( 42-3رقم  ) 

 

                            

 ( 42-3لشكل رقم  ) ا                                       
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 (  9)  تمرٌن رقم

ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد  1
𝟏      

      𝟏
من اللحمة ) وهو ٌعتبر العالمة التً ٌتم توزٌعها (   

 . ( 43-3وكما فً الشكل رقم  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 43-3الشكل رقم  ) 
 

وكما فً (  لألطلس األساسٌةتبر العالمة ) وهو ٌع 5ٌعد  8 أطلسـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا  2

 .  ( 44-3الشكل رقم  ) 

 

 
 ( 44-3الشكل رقم  ) 
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وعلى  ٌمٌن   فً اتجاه اللحمة ألمبرديباقً العالمات من النسٌج  إلٌها أضٌفثم  -3 

 ( 45-3)  وكما فً الشكل رقم األطلسعالمة 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 ( 45-3الشكل رقم  ) 

 

        فً الشكل مبٌن وكما،  8 أطلسالمنشأ على قاعدة  تكرارات للتركٌب النسجً 4 ـ ٌبٌن 4

 .( 46-3)  رقم

 

 ( 46-3الشكل رقم  ) 
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 أسئلة الفصل الثالث

 السداء . باتجاهابتداء من الخٌط الثالث  3بعد  8 أطلسارسم : األولسؤال 

عالمتٌن  إضافةبعد  3بعد  5 لألطلستكرارات للتجمٌع النهائً  أربعارسم  سؤال الثانً :

 . لألطلس األصلٌةٌمٌن العالمات  إلى

عالمتٌن  إضافةبعد  5بعد  8 لألطلستكرارات للتجمٌع النهائً  أربعارسم  سؤال الثالث :

 . لألطلس األصلٌةالعالمات  أعلى إلى

عالمات المبرد  إضافةارسم  سؤال الرابع :
𝟏          𝟏

 𝟏    𝟏       
 األطلسٌةمن السداء حسب القاعدة   

 مرات . 4ٌتكرر التجمٌع النهائً  أنالمناسبة على 

ارسم مبرد  سؤال الخامس :
 

 
 عالماتهاللحمة، ثم قم بتوزٌع  باتجاهمن اللحمة الثانٌة   

 مرات  4ٌكرر الرسم  أنمن الخٌط الثانً ، بعد التجمٌع النهائً على  3بعد  5 األطلسعلى 

 مرات . 4اللحمة مكررا الرسم  باتجاه 4تحرٌك  7 األطلسارسم  سؤال السادس :

 السداء واللحمة . باتجاه 7 ألطلسوضح بالرسم االنتقاالت الممكنة  ال السابع :ؤس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

 

 

 

 Backed weaves            : المبطنة األقمشة

 طرٌقة استعمال الخامات المختلفة 

 

 الفصل الرابع  أهداف    

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألخرمٌمٌن احدهما للوجه تص بتنفٌذٌتعرف الطالب على هذا النوع من النسٌج حٌث ٌقوم 

 ومن ثم الرسم التنفٌذي للقماش المبطن . للظهر
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   Backed weaves                     المبطنة  األنسجة

 تمهٌد:

ٌقصد بكلمة مبطن بوصفه مصطلحا معروفا فً صناعة المنسوجات وهو استعمال خامتٌن 

مختلفتٌن من حٌث المصدر والجودة والثمن وذلك أظهار محاسن وممٌزات خامة فً وجه 

عٌوب ورداءة خامة فً ظهر القماش ... والحصول على قماش ذي سمك  وإخفاءالقماش 

التصاق الخامتٌن بعضهما ببعض بواسطة التركٌب ووزن ٌختلف عن القماش العادي نتٌجة 

 النسجً

خامتٌن من خامات  الاستعمكلفة المتر المربع من القماش وذلك عكس من  قالكذلك اإلو

 األسواقعلٌه فً  االقبالعدم  إلىغالٌة الثمن فان ثمن المتر المربع ٌرتفع كلفة مما ٌؤدي 

 البطانٌات . أنتاجالمبطنة فً  األقمشةاقتصادٌا وغالبا ما تستعمل 

 طرق استعمال الخامات المختلفة :

 على استعمال خامات مختلفة كالتالً :  أمثلة

من القطن الممشط غالً الثمن ٌستعمل فً وجه  القماش ـ مع  األولىالخامة  : األولالمثال 

 الخامة الثانٌة من نوع قطن مسرح رخٌص الثمن ٌستعمل فً ظهر القماش . 

من صوف ممشط ) ورستد ( غالً الثمن ٌستعمل فً وجه  األولىالخامة  المثال الثانً :

القماش  مع الخامة الثانٌة من صوف مسرح ) وولن ( رخٌص الثمن ٌستعمل فً ظهر 

 القماش   

من الحرٌر الطبٌعً غالً الثمن ٌستعمل فً وجه القماش مع  األولىالخامة  المثال الثالث :

 من حرٌر صناعً رخٌص الثمن ٌستعمل فً ظهر القماش .  الخامة الثانٌة

مع خامة ثانٌة من الكتان غالً الثمن ٌستعمل فً وجه القماش  األولىالخامة  المثال الرابع :

عن  أما إنتاجهماالقماش المبطن ٌحتوي على خامتٌن فٌمكن  أنباعتبار من الورستد للظهر 

 إلىتنقسم  أنالمبطنة ٌمكن  فاألقمشة األساسعن طرٌق اللحمة وعلى هذا  أوطرٌق السداء 

 قسمٌن : 

 المبطنة من السداء .  األقمشةـ 1

 المبطنة من اللحمة .   األقمشةـ  2

   Backed Warp Weaves      المبطنة من السداء : األقمشة: 1

      من خامة جٌدة ألولاٌستخدم السداء  أنوهً استعمال سدائٌن مختلفٌن فً الخامات على 

( فً وجه القماش المنسوج وٌستعمل السداء الثانً من خامة ردٌئة ) رخٌصة ) غالٌة الثمن
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 القماش ظهر فً نسجً تركٌب ذات أقمشة هً المبطنة األقمشةالثمن ( فً ظهر القماش . 

 .األقمشة لتلك النهائً االستعمال من الغرض تناسب التً الكثافة وإكسابه تقوٌته لغرض

 استخدام ٌمكن كما للبطانة واآلخر لألرضٌة أحداهما سدائٌن األقمشة من النوع لهذا ٌلزم

 أو أرخص خامات من البطانة سداء خٌوط استخدام وٌمكن .منهما لكل مختلف نسجً تركٌب

 ، األرضٌة سداء خٌوط طبٌعة عن طبٌعتها فً تختلف أخرى نوعٌات من أو ، جودة أقل

 إنتاج فً الرغبة حالة فً المطلوب الدفء لتمنح البطانة سداء فً صوفٌة خٌوط كاستخدام

  .الشتوٌة األقمشة

 السداء من المبطنة األقمشة مٌزات

 .التصمٌم فً اللونٌة المساحات لحدود طبًقا المنسوج سطحً على السداء ألوان ظهور 1- 

 .وحشوه المنسوج ثخانة زٌادة على المساعدة  2-

                                                                خفضا وذلك ما نوًعا رخٌصة خامات من السمٌكة الخٌوط السداء فً استخدام إمكانٌة  3-

 .للتكالٌف

 السداء فً لونٌن من كثراأل األقمشة أما الوجهٌن على القماش هذا استخدام إمكانٌة 4- 

 ظهر فً ببعض بعضها السداء خٌوط ألوان اختاط بسبب وذلك فقط الوجه على فتستخدم

 القماش 

 المربعات ورق على طرٌقة الرسم

 :فً طرٌقة رسم المربعات  ةالتالٌ الخطوات نتبع 

 .الوجه لنسٌج واحًدا تكراًرا نرسم 1- 

 المطلوب النسجً التركٌب نرسم أو معكوًسا الظهر نسٌج من واحًدا تكراًرا نرسم  2-

 .للظهر

 .(  المطلوب الترتٌب حسب ( البطانة والظهر الوجه الورق على ٌحدد 3- 

 .فارغة الظهر لحمات ونترك فقط الوجه لحمات على الوجه نسٌج نضع 4 - 

 بٌن العامات تقع بحٌث بالتكرار نبدأ أن على فقط الظهر لحمات على الظهر نسٌج نضع 5 -

،  العكس أو الظهر عامات الوجه عامات تحبس أن إما، القماش بوجه تظهر وال االمتدادات

 .المطلوب على للحصول البطانة نسٌج من بدال الوجه نسٌج تكرار بدء تغٌٌر ٌمكن كما
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 مثال :

، بحٌث ٌكون التركٌب النسجً  ) للوجه (  1:1التركٌب النسجً المبطن من السداء بترتٌب 

مبرد 
       

         
            وكما مبٌن فً الشكل .  4والتركٌب النسجً للبطانة ) الظهر ( أطلس   

 .( 1-4رقم ) 

 

 

 ( 1-4الشكل رقم ) 

 

ترتٌب خٌوط السداء حسب الغرض المعد من اجله وٌحدد  نظام ترتٌب خٌوط السداء :

 ذلك بالعوامل التالٌة : 

 ـ نمرة خٌط سداء وجه القماش . 1

 ـ نمرة خٌط سداء ظهر القماش . 2

 ـ كثافة خٌوط وحدة السنتٌمتر فً وجه القماش  .  3

 ـ كثافة خٌوط وحدة السنتٌمتر فً ظهر القماش .  4

 ـ سمك القماش المطلوب .  5

 ـ وزن القماش المطلوب . 6
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 : التالًوٌستعمل ترتٌب خٌوط السداء على النحو 

 شٌوعا . األكثروٌعتبر هذان الترتٌبان ( 1:2 ، 1:1 )الوجه : الظهر

 فٌعتبر نادر االستعمال . 1:3ترتٌب  أما

 :  األتًوٌمكن توضٌح نظام ترتٌب خٌوط السداء على النحو  

  1:1ـ ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ترتٌب   1

ٌكون فً حالة  أنترتٌب بنسبة خٌط وجه واحد خٌط ظهر واحد وهذا معناه  أنوهذا معناه  

 تساوي ) اتحاد ( نمرة خٌط سداء الوجه مع نمرة خٌط سداء الظهر . 

  1:2ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ترتٌب  ـ  2

 خٌط ظهر .1خٌط وجه : 2الترتٌب بنسبة   أنوهذا معناه 

 أن أيوهذا ٌكون فً حالة اختاف نمرة خٌط سداء الوجه مع نمرة خٌط سداء الظهر ) 

 ة خٌط سداء الوجه ارفع من نمرة خٌط سداء الظهر بما ٌعادل النصف تقرٌبا ( . نمر

  1:3ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ترتٌب :  ـ 3

 ظهر .  خٌط 1خٌوط وجه :  3وهذا معناه ترتب بنسبة 

نمرة  أن أيوهذا ٌكون فً حالة اختاف نمرة خٌط سداء الوجه مع نمرة خٌط سداء الظهر )

 خٌط سداء الوجه ارفع من نمرة خٌط سداء الظهر بما ٌعادل الثلث تقرٌبا ( .

ٌتم رسم المبطن من اللحمة على ورق المربعات بتحدٌد نوع التركٌب النسجً بذلك و

هً  واألطالسالمستخدم لسداء الوجه ولسداء الظهر ـ وتعتبر التراكٌب النسجٌة للمبارد 

 شٌوعا  األكثر

 التالٌة توضح كٌفٌة وضع التركٌب النسجً لمبطن من السداء : التمارٌن و

             ( 1رقم )  تمرٌن

ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد  1 
    

      
 .  ( 2-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  من السداء للوجه 

 

 ( 2-4الشكل رقم ) 
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  ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد2
   

  
وكما مبٌن فً مبتدأ باللحمة الثانٌة .للظهر  من السداء   

 (. 3-4الشكل رقم ) 

 

 ( 3-4الشكل رقم ) 

ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامات التركٌب  3

 ـ والعامة = سدى  األولالنسجً الثانً بٌن عامة خٌوط التركٌب النسجً 

 ( 4-4، وكما مبٌن فً الشكل رقم ) 1: 1والترتٌب :  

 

 ( 4-4الشكل رقم ) 

(  1,2,3)  اللحماتفوق  األول لسداءمرور خٌط ا ٌبٌن قطاع السداء ومنه ٌظهرـ  4

   اللحمة( وظهوره فوق 1) اللحمةمرور خٌط السداء الثانً تحت  4 اللحمةوٌختفً تحت 

 .   (5-4وكما مبٌن فً الشكل رقم ) ، ( 3,4)  اللحمتٌن(ومختفٌا تحت  2)
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 (5-4الشكل رقم ) 

 ( 2رقم )  تمرٌن

            وكما مبٌن فً ، غٌر منتظم من السداء للوجه 4 أطلسـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا  1

 . (6-4رقم )  الشكل

 
 (6-4الشكل رقم ) 

            وكما مبٌن فًغٌر منتظم من السداء للظهر  4 أطلسـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا  2

 . ( 7-4رقم )  الشكل 

 
 (7-4الشكل رقم ) 
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ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً  3

 . (8-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األولالثانً ٌبٌن عامات خٌوط التركٌب النسجً 

 .   1:1العامة = سداء والترتٌب : 

 

 (8-4 الشكل رقم ) 

 ( 3رقم )  تمرٌن

أ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 
 

 
 ( 9-4رقم )   وكما مبٌن فً الشكل ، للوجه مبرد من السداء  

 

 (9-4الشكل رقم ) 
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 نسجٌا ب ـ ٌبٌن تركٌبا
 

 
وكما مبٌن فً . مبتدأ من اللحمة الثانٌة للظهرمبرد من السداء   

 .( 11-4الشكل رقم ) 

 

 (11-4الشكل رقم ) 

ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً 

 .(11-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األولالثانً بٌن عامات خٌوط التركٌب النسجً 

 .   1:1الترتٌب : والعامة = سداء    

 

 (11-4الشكل رقم ) 
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 ( 4رقم )  تمرٌن

وكما مبٌن فً  ( للوجه)  أعلى إلى 3من السداء بعد  5 طلسلاأ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 

 .(12-4الشكل رقم ) 

 

 (12-4الشكل رقم ) 

 
 ) للظهر ( مبتدأ من الخٌط الثانً أعلى إلى 3من السداء بعد  5ب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا اطلس

 (13-4وكما مبٌن فً الشكل رقم ) 

 

 (13-4الشكل رقم ) 

 
 
 

ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض شرط اختفاء عامة التركٌب النسجً 

 ( .14-4وكما مبٌن فً الشكل رقم ) . األولالثانً بٌن عامات خٌوط النسجً 

    1:1 الترتٌب :و ، العامة = سداء 
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 (14-4الشكل رقم ) 

 (  5رقم )  تمرٌن

 تركٌبا نسجٌاأ ـ ٌبٌن 
 

 
 .(15-4وكما مبٌن فً الشكل رقم ) للوجه  من السداء  

 
 (15-4الشكل رقم ) 

ب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 
 

 
 .  ( 16-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  5بالخٌط   مبتدأ للظهر  

 

 ( 16-4الشكل رقم ) 
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ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً 

 (. 17-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األولالثانً بٌن عامات خٌوط التركٌب النسجً 

 1:1 الترتٌب :و ، العامة  = سداء

 
 (17-4الشكل رقم ) 
 
 

 ( 6رقم )  تمرٌن

 كما مبٌن فً الشكل رقمجه وولل غٌر منتظم من السداء 6 أطلسأ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 

  (4-18.) 

 

 

 
 (18-4الشكل رقم ) 
 
 
 
 



 
83 

وكما مبٌن  3مبتدءا بالخٌط للظهر  غٌر منتظم من السداء  6 أطلسب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 

 .  (19-4فً الشكل رقم ) 

 
 (19-4الشكل رقم ) 
 
 
 
 

ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً 

 ( .21-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األولنً بٌن عامات التركٌب النسجً االث

   1:1 الترتٌب :و ،العامة = السداء  

 

 (21-4الشكل رقم )  
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 (  7رقم )  تمرٌن

أ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبردٌا 
 

 
 . ( 21-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  للوجه من السداء 

 

 (21-4الشكل رقم ) 

 

              وكما مبٌن فً الشكل 8مبتدءا بالخٌط   5بعد  8 أطلسللظهر ٌبٌن تركٌبا نسجٌا  ـب 

 . ( 22-4رقم ) 

 
 (22-4الشكل رقم ) 

ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً 

 (23-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األولالثانً بٌن عامات خٌوط التركٌب النسجً 

    1:1 الترتٌب :و ،العامة  = سداء  
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 (23-4الشكل رقم ) 

 (  8رقم )  تمرٌن

أ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبردٌا 
 

 
 ( .24-4وكما مبٌن فً الشكل رقم ) للوجه من السداء   

 
 (24-4الشكل رقم ) 

         وكما مبٌن فً الشكلالنسجٌة جٌا مناسبا لقواعد خلط التراكٌب ب ـ ٌبٌن تركٌبا نس

 .   (25-4رقم ) 

 

 (25-4الشكل رقم ) 
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ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً 

 . ( 26-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ، األولالثانً بٌن عامات خٌوط التركٌب النسجً 

    1:1 الترتٌب :و ،العامة  = سداء  

 

 (26-4الشكل رقم ) 

 

 Backed Weft Weavesـ االقمشة المبطنة من اللحمة : 2

وهً استعمال لحمتٌن مختلفتٌن من الخامات على ان تستعمل اللحمة االولى من خامة جٌدة 

وغالٌة الثمن فً وجه القماش وتستعمل اللحمة الثانٌة من خامة ردٌئة ورخٌصة الثمن فً 

 تركٌب ذات أقمشة هً المبطنة األقمشةظهر القماش ـ ٌراعى استخدام نول ذي مكوكٌن . 

 االستعمال من الغرض تناسب التً الكثافة وإكسابه تقوٌته لغرض القماش ظهر فً نسجً

 .األقمشة لتلك النهائً

 سداء إلى وتحتاج للبطانة واألخرى لألرضٌة إحداهما لحمتٌن األقمشة من النوع لهذا ٌلزم

 الصوفٌة والبدل والمعاطف البطاطٌن صناعة فً النسجً التركٌب هذا وٌستعمل واحد

 .اللحمة من المنسوج وجهً فٌها وٌظهر السرٌر ومفارش

 

 اللحمة من المبطنة األقمشة مٌزات

 .التصمٌم فً اللونٌة المساحات لحدود طبًقا المنسوج سطحً على اللحمة ألوان ظهور .1

 .وحشوه المنسوج ثخانة زٌادة على المساعدة .2

خفضا  وذلك ما نوًعا رخٌصة خامات من السمٌكة الخٌوط السداء فً االستخدام إمكانٌة .3

                             للتكالٌف .              
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 اللحمة فً لونٌن من كثراال األقمشة أما الوجهٌن على القماش هذا استخدام إمكانٌة .4

 ظهر فً ببعض بعضها اللحمات ألوان اختاط بسبب وذلك فقط الوجه على فتستخدم

 .القماش

 .والبطانة  الوجه اللحمة من المنسوج وجهً فٌها ٌظهر .5

 

 : مثال

( للوجه،بحٌث ٌكون التركٌب النسجً )1:1التركٌب النسجً المبطن من اللحمة بترتٌب 

مبرد 
 

 
 (27-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )  4 أطلس( والتركٌب النسجً للبطانة )الظهر  

 

 

 ( 27-4الشكل رقم ) 
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 نظام ترتٌب خٌوط اللحمة  : 

 :  التالٌةترتٌب خٌوط اللحمة حسب الفرص المعدة من اجله وٌحدد ذلك بالعوامل 

 ـ نمرة خٌط اللحمة المستعمل فً وجه القماش .  1

 ـ نمرة خٌط اللحمة المستعمل فً ظهر القماش .  2

 البوصة فً وجه القماش  .  أوـ كثافة خٌوط اللحمة فً وحدة السنتمتر  3

 البوصة فً ظهر القماش .  أووحدة السنتمتر  ـ كثافة خٌوط اللحمة فً 4

 ـ سمك القماش المطلوب .  5

 ـ وزن القماش المطلوب  . 6

 

 

 وٌستعمل ترتٌب اللحمات على النحو التالً : 

 وجه               ظهر             

            1                 :1 

            2                 :1 

            2                 :2 

            3                 :1 

            4                 :2    

 وٌمكن توضٌح نظام ترتٌب خٌوط اللحمة على النحو التالً : 

                                                                    نسبة الترتٌب                                                                                                                  أنوهذا معناه  .1:1حمة فً حالة استعمال ترتٌب  ـ ترتٌب خٌوط الل 1

 لحمة ظهر . 1لحمة وجه :    1

                   نسبة الترتٌب أنوهذا معناه  . 2:2استعمال ترتٌب  ـ ترتٌب خٌوط اللحمة فً حالة  2

 لحمة ظهر . 2لحمة وجه :   2

( ٌكون فً حالة تساوي ) اتحاد ( نمرة خٌط  اللحمة فً  2، 1)  النقطة رقم فًوٌاحظ 

 مع نمرة خٌط اللحمة فً الظهر . الوجه 

 نسبة الترتٌب   أن. وهذا معناه 1:2ـ ترتٌب خٌوط اللحمة فً حالة استعمال ترتٌب  3
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 لحمة ظهر . 1لحمة وجه :  2

 نسبة الترتٌب  أن. وهذا معناه 2:4ـ ترتٌب خٌوط اللحمة فً حالة استعمال ترتٌب  4

 لحمة ظهر . 2لحمة وجه :  4

( ٌكون فً حالة اختاف نمرة خٌط لحمة الوجه مع نمرة  3،4)  رقم فً النقطةوٌاحظ 

نمرة خٌط لحمة الوجه ارفع من نمرة خٌط لحمة الظهر بما ٌعادل  أن أيخٌط لحمة الظهر) 

 النصف تقرٌبا ( 

 نسبة الترتٌب أن.وهذا معناه 1:3للحمة فً حالة استعمال ترتٌب ـ ترتٌب خٌوط ا 5

 لحمة ظهر .  1لحمات وجه :  3

 أن أيوهذا ٌكون فً حالة اختاف نمرة خٌط لحمة الوجه مع نمرة خٌط لحمة الظهر ) 

 نمرة خٌط لحمة الوجه ارفع من نمرة خٌط لحمة الظهر بما ٌعادل الثلث تقرٌبا  ( . 

وٌتم وضع التركٌب النسجً المبطن من اللحمة على ورق المربعات وذلك بتحدٌد نوع 

للحمة الظهر ـ وتعتبر التراكٌب النسجٌة  وأٌضاالوجه  التركٌب النسجً المستخدم للحمة

 التالٌة :  التمارٌنفً هو موضح  كماشٌوعا  أكثر واألطلسٌةالمبردٌة 

 (  9تمرٌن رقم ) 

 أ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد
 

 
 .( 28-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) وللوجه من اللحمة   

 

 ( 28-4الشكل رقم ) 
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ب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد 
 

 
كما مبٌن فً والخٌط الثانً من  مبتدأ للظهر من اللحمة  

 . ( 29-4رقم )       الشكل

 

 ( 29-4الشكل رقم ) 

ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسٌجٌن  بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب 

 ( 31-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و.  األولالنسجً الثانً بٌن عامة التركٌب النسجً 

 .  1:1ترتٌب الالعامة  = لحمة و 

 

 ( 31-4الشكل رقم ) 
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 (  11تمرٌن رقم ) 

  فً الشكل رقم  كماوللظهر من اللحمة منتظم  غٌر ( 4 ) أطلسأ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 

 (4-31 ) . 

 

 ( 31-4الشكل رقم ) 

 

 فً الشكل رقم كما وللوجه من اللحمة منتظم  غٌر( 4) أطلسكٌبا نسجٌا ب ـ ٌبٌن تر

 (4-32 ) . 

 

 

 ( 32-4الشكل رقم ) 
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ركٌب التج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن  بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة 

 ( 33-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و األولالثانً بٌن عامة التركٌب النسجً النسجً 

  1:1 الترتٌب  ،العامة  = لحمة 

 

( 33-4الشكل رقم )   

 

 (  11تمرٌن رقم ) 

أ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبرد 
 

 
 .(34-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و للوجهمن اللحمة   

 

 

 (34-4الشكل رقم ) 
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ب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبردا 
 

 
كما مبٌن فً و من الخٌط الثانً مبتدأللظهر  من اللحمة   

 .( 35-4رقم )    الشكل 

 

 ( 35-4الشكل رقم ) 

ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن  بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب 

 .( 36-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و األولالنسجً الثانً بٌن عامة التركٌب النسجً 

 . 1:1 الترتٌب ،العامة  = لحمة  

 

 ( 36-4الشكل رقم ) 
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 (  12تمرٌن رقم ) 

الٌمٌن مبتدأ بالخٌط الخامس للوجه  إلى(  2من اللحمة بعد )  5 أطلسأ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 

 . ( 37-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و

 

 ( 37-4الشكل رقم ) 

لخٌط الثالث من االٌمٌن مبتدأ  إلى(  2من اللحمة بعد )  5 أطلسب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا 

 . ( 38-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) وللظهر 

 

 

 ( 38-4الشكل رقم ) 
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بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً  ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن

 .  ( 39-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و األولالثانً بٌن عامة التركٌب النسجً 

 . 1:1 والترتٌب  ، العامة = لحمة

 

 ( 39-4الشكل رقم ) 

 (  13تمرٌن رقم ) 

أ ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبردا 
 

 
الجانب  إلى األٌمنومتجها من الجانب  للوجه من اللحمة 

 . (41-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و للوجه األٌسر

 

 (41-4رقم )  الشكل
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ب ـ ٌبٌن تركٌبا نسجٌا مبردا 
 

 
بالخٌط الرابع ومتجها من الجانب  مبتدأللظهر من اللحمة  

 .( 41-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و األٌسرالجانب  إلى األٌمن

 

 ( 41-4الشكل رقم ) 

بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب النسجً ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن  ج

 .( 42-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و األولالثانً بٌن عامة التركٌب النسجً 

 .  1:1 والترتٌب  ، العامة = لحمة

 

 ( 42-4الشكل رقم ) 
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 (  14تمرٌن رقم )

         فً الشكل مبٌن كماومن اللحمة للوجه منتظم  غٌر 6 أطلسكٌبا نسجٌا أ ـ ٌبٌن تر

 .( 43-4رقم ) 

 

 ( 43-4الشكل رقم ) 

 

للظهر  الخٌط الخامس من ( غٌر منتظم من اللحمة مبتدأ  6)  أطلسٌبٌن تركٌب نسجً  –ب 

 . ( 44-4رقم ) كما مبٌن فً الشكل و

 

 ( 44-4الشكل رقم ) 
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ج ـ ٌبٌن وضع التركٌبٌن النسجٌٌن  بعضهما مع بعض بشرط اختفاء عامة التركٌب 

 .(45-4كما مبٌن فً الشكل رقم ) و،  األولالنسجً الثانً بٌن عامة التركٌب النسجً 

 . 1:1 الترتٌب  ، العامة = لحمة

 

 (45-4الشكل رقم )  
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 Tufted Fabric            الوبرٌة األنسجة  

 الوبرة المٌكانٌكٌة من السداء

 

 الفصل الخامس  أهداف      

 

 

 

 

كالهما  أوظهره  أوالوبرة كخٌوط بارزة على سطح القماش  أظهارٌتعرف الطالب على طرٌقة 

المفروشات الوبرٌة مثل القطٌفة من  أقمشةو ٌتعرف على  االول والثانًمن خالل التصمٌم 

 خالل الرسم التنفٌذي  . 
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 Tufted fabric        الوبرٌة  األنسجة

 تمهٌد:

 أووهً ظهور خٌوط بارزة على سطح القماش  تسمى عراوي وتكون فً وجه القماش فقط 

تكون عراوي غٌر مقطوعة تسمى  أن أماواحد وهً  أنفً وجه وظهر القماش معا فً 

 عراوي مقطوعة تسمى بالقطٌفة .  أوبالوبرة العادٌة 

 الوبرة المٌكانٌكٌة من السداء

الغرض  أووبرٌة حسب نوع وطبٌعة االستعمال  أقمشة إلنتاجوتستخدم عدة خٌوط متنوعة 

مالبس  أقمشة أنتاجتكون خٌوطا رفٌعة جدا الستخدامها فً  أن أماالمعدة من اجله فهً 

ـ  اغطٌة الرأس)  أقمشة أنتاجتكون خٌوطا متوسطة الستخدامها فً  أوالسٌدات والمفروشات 

 ( .1-5وكما مبٌن فً الشكل رقم ) البشاكٌرـ البرانس ( 

 

 

 (1-5الشكل رقم ) 
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لك بالشكل البطانٌات والسجاد مبٌن ذ أقمشة أنتاجتكون خٌوطا سمٌكة جدا الستخدامها فً  أو

 .(  2ـ  5) رقم 

 

 (2-5الشكل رقم )

  -: األتًالوبرٌة من سدائٌن ولحمة واحدة موزعة على النحو  األقمشةوتتكون 

 ( .  األساسً)  األصلً: وهو خٌوط فً تكوٌن نسٌج القماش  األرضٌةسداء 

سداء الوبرة : وهً خٌوط تعمل فً تكوٌن نسٌج الوبرة على سطح القماش وٌكون طوله 

حسب ارتفاع الوبرة على سطح القماش  األرضٌةسداء  أضعافثالثة  أوضعفٌن  أوضعف 

 .  ( 3-5وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ونوع االستعمال

 . للقماش األرضٌةاللحمة : وهً لحمة عادٌة تشترك فً تكوٌن نسٌج 

 

 (3-5الشكل رقم ) 
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 نظام ترتٌب خٌوط السداء : 

 ترتٌب خٌوط السداء حسب نوع وطبٌعة االستعمال المعد من اجله وتحدد بالعوامل التالٌة : 

 .  األرضٌةـ نمرة خٌوط سداء  1

 ـ نمرة خٌط سداء الوبرة . 2

 ـ كثافة عراوي الوبرة فً وحدة السنتمتر المربع او البوصة المربعة .  3

 وجهٌن . أوكانت من وجه واحد  أذاـ ارتفاع الوبرة على سطح القماش  4

 ـ نمرة خٌط اللحمة .  5

 : خٌوط سداء الوبرة على النحو التالً :  األرضٌةوٌستعمل ترتٌب خٌوط سداء 

           

       1: للظهر ،  1للوجه ،     1:                 1            

            1                 :2 

            2                 :2       

 هذا وٌمكن توضٌح نظام ترتٌب خٌوط السداء على النحو التالً : 

  1:1ـ ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ترتٌب   1

حالة وهذا ٌكون فً  وبرهخٌط 1:  أرضٌةخٌط 1ترتٌب خٌوط السداء بنسبة   أنوهذا معناه 

 أرضٌة األولفً وجه القماش فقط وٌكون تطرٌح الخٌوط فً المشط خٌطٌن  وبرهاستعمال 

 وهذا الترتٌب ٌزٌد من تماسك القماش .  وبرهوالثانً 

  للظهر  . 1:1للوجه ،  1:1ـ ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ترتٌب  2

 وبرهخٌط 1وجه :  وبرهخٌط  1:  أرضٌةخٌط  1ترتٌب خٌوط السداء بنسبة  أنوهذا معناه 

الوجه والظهر فً  أيمن الوجهٌن )  وبرهفً حالة استعمال  أالوهذا الترتٌب ال ٌستعمل  ظهر

 .  وبرهوالثانً  أرضٌة األولواحد ( وٌكون تطرٌح الخٌوط فً المشط خٌطٌن  أن

 2:1ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ترتٌب  ـ 3

ٌكون توزٌع خٌط  أنعلى  وبره 2:  أرضٌةخٌط  1ترتٌب خٌوط السداء بنسبة  أنوهذا معناه 

لوبرة الوجه والثانً لوبرة الظهر وٌمكن تطرٌح الخٌوط الثالثة فً باب واحد  األولالوبرة 

 وهذا الترتٌب نادرا ما ٌستعمل . 

 .  2:2ترتٌب خٌوط السداء فً حالة استعمال ـ  4

ٌكون توزٌع خٌط  أنعلى  وبره 2:  أرضٌةخٌط  2سداء بنسبة ترتٌب خٌوط ال أنوهذا معناه 

من  األوللوبرة الوجه والثانً لوبرة الظهر وهذا الترتٌب ٌشابه تماما الترتٌب  األولالوبرة 

 حٌث درجة تماسك القماش . 
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 طرائق تكوٌن الوبرة من السداء 

 طرٌقتٌن هما على النحو التالً :  تستخدمتختلف طرائق تكوٌن الوبرة من السداء وغالبا 

 ـ استخدام الحركة المٌكانٌكٌة من جهاز الدف مع المشط .  1

 ) السالالت ( .  األسالكـ استخدام  2
 
 استخدام الحركة المٌكانٌكٌة من جهاز الدف مع المشط .ـ  1

 فً هذه الطرٌقة ٌتم تغٌر مشوار الدف من ثم ٌؤثر ذلك فً وضع المشط لنقطة ضم خٌط

ٌتم تقصٌر مشوار الدف الحامل للمشط وذلك  أخربمعنى  أواللحمة بحٌث تكون بعٌدة عنها 

ٌتم ثنٌه لعمل حدفتٌن متتالٌتٌن ثم فرده  أيباستخدام ذراع توصٌل بٌن الكرنك والمفصل . 

 لعمل الحدفة الثالثة لتكوٌن الوبرة . 

سداء الوبرة فٌكون فً حالة شد  أمافً حالة شد طبٌعً  األرضٌةولتوضٌح ذلك ٌكون سداء 

والثانٌة ٌكون ذراع  األولىقلٌل جدا وذلك لٌسهل سمٌة وعمل الوبرة ففً خالل الحدفتٌن 

فً الحدفة الثالثة فٌستقٌم فٌها ذراع التوصٌل وبذلك ٌضغط المشط على  أماالتوصٌل منثنٌا 

ة لتقاطع خٌط الوبرة ذات الشد والثانٌة ونتٌج األولىالحدفتٌن  أمامهخٌط اللحمة الثالثة دافعا 

ونتٌجة لوجود مسافة بٌن اللحمات القدٌمة  اإلمام إلىالقلٌل مع خٌوط اللحمة ٌسهل سحبها 

واللحمات الثالثة الجدٌدة فان خٌوط الوبرة تتقلص مكونة عراوي للوبرة المطلوبة باالرتفاع 

  المطلوب .

 :كٌفٌة تكوٌن عروة الوبرة 

 -:ٌتم تكوٌن عروة الوبرة حسب الخطوات التالٌة 

 وبرهخٌط  1:  أرضٌةخٌط  1خٌوط سداء بترتٌب  4أ ـ التصمٌم النسٌجً : وهو ٌتكون من  

 ظهر )سفلٌة( وثالث لحمات 

وضع  وأٌضاب ـ القطاع الطولً للسداء : وفٌه ٌظهر بوضوح  وضع خٌط الوبرة العلوٌة  

 خٌط الوبرة السفلٌة 

 . 3وٌختفً تحت اللحمة  2,1وهو ٌمر فوق اللحمة   أرضٌة:  األولـ الخٌط 

   ثم فوق  2وٌختفً تحت اللحمة  1علوٌة وهو ٌمر فوق اللحمة  وبرهـ الخٌط الثانً : 

 .3اللحمة 
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   وٌختفً تحت 2ثم ٌمر فوق اللحمة  2,1ٌختفً تحت اللحمتٌن  أرضٌةـ الخٌط الثالث: 

  3اللحمة 

وٌختفً تحت  2وٌمر فوق اللحمة  1سفلٌة وهو ٌختفً تحت اللحمة  هوبرـ الخٌط الرابع: 

   3اللحمة 

فً تكوٌن  األساسًالتركٌب النسجً  أن األرضٌةوٌالحظ من حركة خٌوط الوبرة وخٌوط 

سادة ممتد من  2/1 األرضٌةممتد من السدى وكذلك نسٌج  2/1تصمٌم الوبرة هو سادة 

وكما مبٌن فً  بعد قذف المكوك فً الحدفة الثالثة تأتًضم اللحمة  أن أٌضاالسدى كما ٌالحظ 

 . (4-5الشكل رقم )

 

 

 ( 4ـ  5الشكل ) 
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 (  1تمرٌن رقم ) 

  .    ( 1: 1وبترتٌب )  من الوجه فقط لوبره التركٌب النسجًٌبٌن 

وكما مبٌن فً الشكل  األرضٌةممتدا من السدى لنسٌج  2/1أ ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 .  (  5-5رقم ) 

 

 ( 5-5الشكل رقم ) 

 ممتدا من السدى لنسٌج الوبرة  . 1/1ب ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 .  ( 6-5وكما مبٌن فً الشكل رقم ) فقط األولحركة الخٌط  أخذنا أنناوٌالحظ 

 

 (6-5الشكل رقم )
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 من وجه واحد فقط وبرهتكرارات لتركٌب نسجً  9ج ـ ٌوضح 

 ( .7-5مبٌن فً الشكل رقم )  اوكم(  وبرهخٌط 1:  أرضٌةخٌط 1)   1:1باستعمال ترتٌب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7-5الشكل رقم )                                 

 ( 2تمرٌن رقم ) 

 .لوبرة من الظهر فقط  التركٌب النسجًٌبٌن 

وكما مبٌن فً الشكل  األرضٌةممتدا من السدى لنسٌج  2/1سادة  أ ـ ٌوضح التركٌب النسجً

 . (  8-5رقم )

 

 ( 8-5الشكل رقم )

 أخذنا أنناوٌالحظ ممتدا من السدى لنسٌج الوبرة  1/1ب ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 .  ( 9-5وكما مبٌن فً الشكل رقم ) حركة الخٌط الثانً فقط
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 (9-5الشكل رقم )

 

 تكرارات لتركٌب نسجً وبرة من الظهر فقط  9ج ـ ٌوضح 

 ( .10-5وكما مبٌن فً الشكل رقم )(  وبرهخٌط 1:  أرضٌةخٌط 1)  1:1باستعمال ترتٌب 

 

 (10-5الشكل رقم )                       

 

 (  3تمرٌن رقم ) 

 .(  1:  1وبترتٌب ) والظهر معا (  من الوجهٌن  ) الوجه لوبره التركٌب النسجًٌبٌن 

وكما مبٌن فً الشكل  األرضٌةممتدا من السدى لنسٌج  2/1أ ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 .  (  11-5رقم ) 
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 ( 11-5الشكل رقم ) 

 أخذنا أنناوٌالحظ  ممتدا من السدى لنسٌج الوبرة 1/1ب ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 ( .12-5 وكما مبٌن فً الشكل رقم ) ٌنحركة الخٌطٌن لتكوٌن الوبرة من الوجه

 
 (12-5 الشكل رقم )

  معا . تكرارات لتركٌب نسجً وبرة من الوجهٌن  9ج ـ ٌوضح 

 .  (  13-5وكما مبٌن فً الشكل رقم )  خٌط وبرة (1:  ارضٌة خٌط 1) 1:1باستعمال ترتٌب 

 

  (  13-5الشكل رقم )                     
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 (  4تمرٌن رقم ) 

على النحو  2:  1وبترتٌب من الوجهٌن  ) الوجه والظهر معا ٌبٌن تركٌب نسجً لوبرة 

 التالً :

وكما مبٌن فً الشكل  األرضٌةممتدا من السدى لنسٌج  2/1أ ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 . ( 14-5رقم ) 

 

 ( 14-5الشكل رقم ) 

وكما مبٌن فً الشكل  الوبرة ممتدا من السدى لنسٌج 1/1ب ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 .  (  15-5رقم ) 

 

 ( 15-5الشكل رقم ) 

 

 من الوجهٌن  وبرهتكرارات لتركٌب نسجً  6ج ـ ٌوضح 

الشكل رقم  وكما مبٌن فً (ظهرو وجه وبرهخٌط   2 : أرضٌةخٌط 1)  2:1باستعمال ترتٌب  

 (5-16 ) 
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( 16ـ  5الشكل)    

(  5تمرٌن رقم ) 

:  2:2ٌبٌن تركٌب نسجً لوبرة من الوجهٌن  بترتٌب 

الشكل  وكما مبٌن فً األرضٌةممتدا من السدى لنسٌج  2/1أ ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 
( 17-5رقم ) 

 ( 17-5الشكل رقم ) 
 ( 18-5الشكل رقم ) ممتدا من السدى لنسٌج الوبرة  1/1ب ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

( 18-5الشكل رقم ) 
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  2:2من الوجهٌن  باستعمال ترتٌب  وبرهتكرارات لتركٌب نسجً  9ج ـ ٌوضح 

 . (  19-5وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ( وبرهخٌط 2خٌط ظهر : 2) 

 

 (19 - 5الشكل  )
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 ) السالالت (  األسالك استخدام -2

 وعلى النحو التالً : األسالكٌوجد نوعٌن من 

 .سلك عادي ٌختلف قطره حسب ارتفاع الوبرة المطلوبة (  أيأ ـ سالالت عادٌة ) 

 سلك عادي ٌختلف قطره حسب ارتفاع الوبرة المطلوبة وٌنتهً أيب ـ سالالت غٌر عادٌة ) 

 . طرف السلك بسكٌن حادة الشفرة (

من السالالت ٌتم وضع السالل داخل فتحة النفس المخصصة  األولأ ـ فً حالة استخدام النوع 

مرور المكوك وتكرار هذه العملٌة عدة مرات متتالٌة وحسب التركٌب النسجً  أثناءله وذلك 

ٌسحب السالل الذي تم وضعه داخل النفس حٌث ٌجهز لذلك الغرض  المعد لهذا الغرض وال

المطلوبة وٌتم سحب  برةالو( ساللة وحسب  20)  لىإ(  10وح من ) ت ٌتراعدد من السالال

السالل القدٌم جدا وٌجهز لوضعه داخل النقش من جدٌد وهذا ٌالحظ انه بعد سحب السالل من 

القماش تجد انه قد تكون عدد من العراوي بعرض القماش المطلوب بفعل خٌوط الوبرة كما 

 أثناءلو سحب السالل الجدٌد فانه  ألنهالل الجدٌد مطلقا انه ال ٌتم سحب الس أٌضاٌالحظ 

شد على  أيوذلك بفعل فتح النفس وعدم وجود  أٌضارجوع الدف تسحب خٌوط الوبرة للخلف 

تسحب السالالت  تتكون عروة الوبرة المطلوبة ولهذا السبب ال خٌوط الوبرة ومن ثم ال

 فإننا( ساللة  20استعمال )  نالو فرض األساسالجدٌدة بل تسحب السالالت القدٌمة وعلى هذا 

( فً النفس لحدفة الوبرة  2ثم السالل )  األولى( فً النفس لحدفة الوبرة  1نضع السالل ) 

(  20السالل )  إلىنصل  أن إلى( فً النفس لحدفة الوبرة الثالثة وهكذا  3الثانٌة ثم السالل ) 

 ( لنضعه فً النفس لحدفة الوبرة  1السالل ) ( ثم نقوم بسحب  20فً نفس حدفة الوبرة  ) 

 نهاٌة القماش المطلوب .  إلى( وهكذا  21) 

بشفرة  أطرافهاب ـ فً حالة استخدام النوع الثانً من السالالت غٌر العادٌة والتً تنتهً 

مقصوصة ) قطٌفة ( وفكرتها مثل  وبرهفً حالة الحصول على  أال الستخدمحادة فهً 

مرور المكوك وٌتم سحب  أثناءالسالالت السابقة تماما حٌث ٌتم وضعها داخل فتحة النفس 

السالل فان خٌط الوبرة المكون للعروة ٌقطع بفعل الشفرة التً فً نهاٌة طرف السالل وبذلك 

 ( .20-5وكما مبٌن فً الشكل رقم ) نحصل على القطٌفة من السداء

 ـ ٌبٌن سالل عادٌا ) لعمل عراوي وبرة عادٌة ( . أ  

 ب ـ ٌبٌن سالل ٌنتهً بشفرة ) لعمل عراوي مقصوصة قطٌفة ( .
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 (20-5الشكل رقم )

 

 والثانً من سالالت الوبرة .  األولج ـ ٌبٌن كٌفٌة استخدام النوع 

 ( خٌوط سداء بترتٌب  3د ـ ٌبٌن التصمٌم النسجً المستعمل وهو ٌتكون من ) 

( لحمات وسالل وهو مكرر مرتٌن  4( ، )  أرضٌةخٌط  1:  وبرهخٌط  1:  أرضٌةخٌط  1) 

 . ( 21-5وكما فً الشكل رقم )  فقط 

 

 

 (21-5الشكل رقم ) 

 

ـ ٌوضح كٌفٌة استعمال السالل ذي الطرف المنتهً بشفرة حادة ووضعه داخل النفس هـ 

مرور المكوك وكٌفٌة سحب السالل الذي تم وضعه فً بداٌة المنسوج  ناءثوأالمخصص له 

 .  (  22-5وكما مبٌن فً الشكل رقم ) وظهور العراوي المقطوعة مكونة القطٌفة المطلوبة
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  (  22-5الشكل رقم )

 

 ٌبٌن قطع من قماش قطٌفة من السداء  (22-5الشكل رقم ) 

 

 (23-5الشكل رقم )

 ( 6تمرٌن رقم ) 

 1:  2بترتٌب   واحد فقط تركٌب نسجً لوبرة  وجه ٌبٌن

الشكل  وكما مبٌن فً األرضٌةممتدا من السدى لنسٌج  3/1أ ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 
 ( 23-5رقم ) 
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 ( 24-5الشكل رقم ) 
 
 

 ( 25-5الشكل رقم ) ممتدا من السدى لنسٌج الوبرة  1/1ب ـ ٌوضح التركٌب النسجً سادة 

 
 ( 25-5 الشكل رقم )

 

 

  1:2باستعمال ترتٌب   من الوجه وبرهتكرارات لتركٌب نسجً  8ج ـ ٌوضح 

 . (  26-5وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ( وبرهخٌط  1:  أرضٌهخٌط 2) 
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  (  26-5الشكل رقم ) 
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 الفصل السادس                          

 

 

 

  Honey Comb Weaves           خالٌا النحل

 طرق تنفٌذ نسٌج خالٌا النحل

  

 

 السادسالفصل  أهداف      

 

 

 

 

تكوٌن ٌشبه خالٌا النحل من اجل  –ٌتعرف الطالب على طرٌقة تصمٌم نسٌج بشكل معٌنً 

فً كل االتجاهٌن    أواللحمة  أوأسرة ـــ فً اتجاه السدى  وأغطٌةنسائٌة  كألبسةتصلح  أقمشة

عن  الماكٌنةباالعتبار تشٌٌف الخٌوط  على وجه القماش مع تنفٌذ التصمٌم على  األخذمع 

 طرٌق الرسم التنفٌذي .
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) الهانٌكوم (نسٌج خالٌا النحل   

 تمهٌد:

فً جمالها وروعة  الطبٌعةالنساجون لمحاولة محاكاة  أبتكرهاإلبداع الفنً  أشكالهو أحد 

 النسجٌةللتراكٌب  واعٌة دراسةولكنه كان نتٌجة  الصدفة. ولم ٌكن هذا اإلبداع ولٌد  إشكالها

لسلوك الخٌوط أثناء تعاشقها لتكوٌن التركٌب النسجً .  الطبٌعٌةواستغالل الخواص 

التً ٌشتغلها  المسافةفالمعروف أن الخٌط الشائف ٌظل طوله سلٌماً ال ٌتأثر بٌنما ٌقل طول 

التً ٌستلزمها التقاطع . وكلما كثرت  لالنحناءات نتٌجة أخريالخٌط الذي ٌتقاطع مع خٌوط 

زاد النقص فً الطول وعندما فكر النساج فً إنتاج  أيٌط الخ تشرٌبالتقاطعات كلما زاد 

أقمشة تشبه فً مظهرها خالٌا النحل ) أي شكل قرص الشمع الذي ٌختزن فٌه النحل العسل ( 

عن جدران بارزه وداخلها عمٌق فوضع التركٌب الذي ٌعطً  عبارة الخلٌةوجد أن شكل 

 اللحمةمن  ىت شائفه من السداء وأخرشكل معٌنا ىمظهراً عاماً ٌشبه تلك الخالٌا ولكن عل

هذه المعٌنات  أطراففً وجه واحد من القماش وبالعكس فً الوجه األخر مع التحبٌس علً 

 السادةتقاطعاً . وعند التشغٌل ٌتقاطع النسٌج  األنسجةأكثر  باعتباره 1/1بنسٌج ساده 

سطحً القماش  وتنكمش المواضع التً بها الخٌوط الشائفه مما ٌنتج عنه بروزها علً

أقمشة خالٌا  استخدامعلً شكل متشابه لخالٌا النحل وٌكثر  السادةأماكن النسٌج  وانخفاض

بخ كما تستخدم اوالمط ةالمائد مفارش أنواعوالمفارش وبعض  األسرةالنحل فً إنتاج أغطٌة 

     هذا التأثٌر إلعطائها النقشات) البلوزات ( الصوف وتستخدم كذلك فً تحبٌس بعض فً عمل

 قماش البدل والقمصان ومالبس السٌدات . أنسجةكما ٌستعمل فً و

، الن التأثٌر الناتج فً المنسوج ٌشبه فً  األنسجةٌطلق اسم خالٌا النحل على هذا النوع من 

من اللحمة  وأخرىمظهره خالٌا النحل ، وتنتج هذه التأثٌرات من استعمال معٌنات من السدى 

بٌن  النسٌج السادة  تأثٌرمع استعمال  األخرفً وجه واحد من القماش وبالعكس فً الوجه 

بعض وٌترتب على هذا انكماش المواضع التً بها الخٌوط واللحمات  العٌنات بعضها مع

الشائفة وبروزها على سطحً القماش وانخفاض الجزء المستعمل بالنسٌج السادة فً نسٌج 

  .القماش 
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 طرق تنفٌذ نسٌج خالٌا النحل

األنسجة  انعكاسخالٌا النحل أساساً علً تكوٌن معٌنات تنتج من  أنسجةٌعتمد تركٌب  

بٌن المعٌنات بعضها بعضاً وتوجد عدة طرق لتركٌب  السادة. ووضع تأثٌر النسٌج  ألمبردٌه

 -: ما ٌأتً وأهمها األنسجةهذه 

 . خالٌا مستطٌله إلٌجاد العادٌةالمبارد بالطرٌقة  انعكاسأوال : 

  : وفقاً لما ٌلً الطرٌقةبهذه  النسجٌةالتراكٌب  وضعوٌتم 

 . وهكذا 4/1.  5/1.  6/1.  7/1مثل  الواحدةالدرقه رسم تكرار من مبرد  -1

مع حذف نقطتً التقابل فً أول وأخر المبرد المعكوس  اللحمة اتجاهعكس خط المبرد فً  -2

  .واحده بحركةٌعمالن  ال ٌوجد خٌطان حتى

السداء مع حذف نقطتً التقابل وبذلك نحصل علً  اتجاهعكس المبرد الطردي العكس فً  -3

  .منها متقابلٌن وٌكونان معٌناً واحداً  اثنٌنالعٌنات كل  أنصاف من أربعه

= لحمه (  العالمةأن  باعتبارنضع علٌه عالمات ) أي اللحمةنجعل أحد المعٌنٌن شائفا من  -4

عالماته بعالمات المبرد . أي ترك مربع خالً بٌنه وبٌن خط المبرد لٌعطً  مع عدم التصاق

أما المعٌن الثانً فٌترك شائفاً من السداء بعدم وضع  .بٌن المعٌنٌن السادة تأثٌر النسٌج 

الثانً . ولذلك فإن الخالٌا  نأكثر معالمات علٌه وبذلك نحصل علً معٌنٌن أحدهما تشٌٌفه 

 .  تكون مستطٌله الشكل الناتجة

نضاعف  الطرٌقةالشكل بهذه  المستطٌلةلمعرفة عدد خٌوط ولحمات تكرار خالٌا النحل   -5

المستخدم مع خصم خٌطٌن من المجموع . فمثالً عندما ٌراد معرفة عدد  عدد خٌوط المبرد

              - : نعمل األتً 1/6باستخدام مبرد  لحمات تكرار نسٌج خالٌا النحل أوخٌوط 

    7=  1/6عدد خٌوط التكرار لمبرد  أنبما 

 لحمه . أواً خٌط 12=  2 –( 2×7لحمات التكرار = ) أوعدد خٌوط 

 

خالٌا  إلٌجاد العادٌةالمبارد بالطرٌقة  انعكاسأوال :   

 :  اآلتٌةالطرق  بإحدىخالٌا النحل  أنسجةومن الممكن الحصول على 

 : األولىالطرٌقة 

وهً عبارة عن انعكاس المبارد بالطرٌقة العادٌة فً اتجاهً السدى واللحمة معا وتلوٌن 

عٌن مانعكاس المبرد لٌعطً تأثٌرا ٌخالف التأثٌر الناتج من العٌنٌن الناتجتٌن من مال إحدى

بالعكس ( مع وجود تأثٌر النسٌج بٌن العٌنات  أومن السدى والثانً من اللحمة  األولالثانً ) 
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وٌعرف عدد خٌوط وحدفات التكرار الناتج بواسطة مضاعفة خٌوط . بعضها مع بعض 

ٌر حذف الخٌوط المتحدة الحركة ظمن الناتج ن وحدفتٌنوحدفات المبرد المعتاد وخصم خٌطٌن 

 عند التشغٌل .

 -: العٌنات أنسجةطرٌقة الحصول على 

 األولى :الطرٌقة 

وتكراره خمسة           ألمبرديتكرارا واحدا من النسٌج ( 1-6) رقم  الشكل ٌبٌن -1

 .خٌوط سدى وخمسة حدفات لحمة 

 

 (1-6الشكل رقم )

 .طرٌقة انعكاسه فً اتجاه اللحمة  (2-6رقم )الشكل ٌبٌن  -2

 

 (2-6رقم )لشكل 

 

1

4
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طرٌقة اتجاهً السدى واللحمة معا وٌالحظ انه ٌحتوي على  (3-6) رقم الشكل ٌبٌن -3

على ثمانٌة خٌوط سدى  كل نصفٌن منهما متقابالن وٌتكرر معٌنات أنصاف أربعة

 .وثمانً حدفات لحمة 

 

 (3-6) رقم الشكل

المعٌنٌن بعالمات من اللحمة مع ترك فراغ  طرٌقة تلوٌن احد (4-6) رقم الشكل ٌبٌن -4

تأثٌر عالمة واحدة بٌن التحدٌد السابق والتلوٌن لتماسك الخٌوط وللحصول على 

 النسٌج السادة المطلوب .

 

 (4-6) رقم الشكل
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 (.5-6) رقم فً الشكل مبٌن كماوٌالحظ انه ٌمكن ترك هذٌن المعٌنٌن وتلوٌن المعٌنٌن  -5

 

 (5-6) رقم الشكل

 

ٌجعل الخالٌا مستطٌلة فً اتجاه  األولالتأثٌر الحادث فً  أنالفرق بٌن الطرٌقتٌن هو  -6

نسٌج خالٌا النحل وٌتكرر ( 6-6) رقم الشكل وٌبٌنفً اتجاه اللحمة  واألخرالسدى 

  ألمبرديعلى عشرة خٌوط سدى وعشرة حدفات لحمة باستعمال النسٌج 
 

 
   . 

 

 (6-6الشكل رقم )       
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 :الطرٌقة الثانٌة 

اللحمة بالطرٌقة العادٌة ثم انعكاسه باالتجاه  أوهً عبارة عن انعكاس المبرد فً اتجاه السدى 

المعٌنٌن ٌزٌد فراغه عن  إحدىخٌط بٌن جهتً االنعكاس وذلك لجعل  أوترك حدفة  األخر مع

متعادلة االمتدادات فً اتجاهً السدى واللحمة معا ،  وتحصل على عدة خٌوط شائفة،األخر

التً تنتج الخالٌا مستطٌلة  األولىبعكس الطرٌقة  األضالعوتكون خالٌا النحل الناتجة مربعة 

 توضح ذلك .  اآلتٌة واألمثلةالختالف االمتدادات بٌن خٌوط السدى واللحمة 

ثم انعكاسه  أوالفً اتجاه اللحمة         انعكاس النسٌج المبرد (7-6) رقم الشكلٌبٌن  -1

 والثانً . األولفً اتجاه السدى بعد ترك حدفة بٌن االنعكاس 

 
 (7-6) رقم الشكل

( فً اتجاه  األكبررط تلوٌن المعٌن تشنطرٌقة تلوٌن المعٌن )  (8-6) رقم الشكل ٌبٌن -2

وفً اتجاه  ىاألولالطرٌقة فً السدى وٌعرف التكرار فً هذه الحالة فً اتجاه اللحمة 

 السدى بمضاعفة المبرد المستعمل . 

 

 (8-6الشكل رقم )       

1

4
 



 
124 

 ألمبرديطرٌقة انعكاس النسٌج ( 9-6) رقم الشكل ٌبٌن -3
 

 
ثم  أوالفً اتجاه السدى  

 .والثانً  األولانعكاسه فً اتجاه اللحمة بعد ترك خٌط من السدى بٌن االنعكاس 

 

 (9-6) رقم الشكل

فً اتجاه اللحمة وٌعرف التكرار  األكبرطرٌقة تلوٌن المعٌن ( 10-6) رقم الشكل ٌبٌن -4

وفً اتجاه اللحمة بمضاعفة المبرد  األولىفً هذه الحالة فً اتجاه السدى بالطرٌقة 

 المستعمل . 

 

 (10-6) رقم الشكل

خمس رستانات  إلىٌحتاج  األول أن( 10-6( و )9-6)الفرق بٌن الشكلٌن  أنٌالحظ  -5

 أتباعست رستانات وثمانً حدفات وٌحسن  إلىوالثانً ٌحتاج  وعشر حدفات

 النتٌجة فً الحالتٌن ال نألنقص عدد الرستانات حٌث  األولاالنعكاس والتلوٌن 

  .تختلف
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 الطرٌقة الثالثة : 

وهً عبارة عن استعمال المبارد المشتركة فً تكوٌن العٌنات الكبٌرة لتالفً الخٌوط  الشائفة 

 . من الالزم أكثر

فً الشكل  مبٌن كماومتصلة بعضها مع بعض  ،     تكون الخطوط المبردٌة  -1

الذي ٌعطً تأثٌر خالٌا مستطٌلة .( و6-11)

 (11-6)الشكل 

 (12-6رقم )فً الشكل  مبٌن كماومختلفة التركٌب   ،    تكون الخطوط المبردٌة   -2

للحصول على خالٌا مربعة .

(12-6رقم )الشكل 
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 الطرٌقة الرابعة : 

فً احد االتجاهٌن وانحرافها فً الوضع عند انعكاس    وهً عبارة عن انعكاس المبارد 

. ( 13-6رقم ) معٌنات مختلفة األحجام كما هو مبٌن فً الشكل إلعطاءالثانً 

 (13-6رقم ) الشكل

وتكون الخالٌا  (14-6) رقم الشكل فً كما هو مبٌنو ،األكبرعٌن متلوٌن العند  -1

الناتجة مربعة . 

(14-6) رقم الشكل

وكما مبٌن فً ٌستعمل فً هذه الطرٌقة المبارد المشتركة من خطٌن أنكما ٌمكن  -2

 .  األحجاموذلك لزٌادة تماسك الخٌوط فً الخالٌا الكبٌرة  (15-6) الشكل رقم
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(15-6) الشكل رقم
 الطرٌقة الخامسة : 

تختلف هذه الطرٌقة عن كل الطرق السابقة فً طرٌقة الرسم والتأثٌر الناتج من التصمٌم على 

 كماوسطح المنسوج وذلك باستعمال خط مبردي فً اتجاه الٌمٌن وخطٌن فً اتجاه الٌسار 

 أقسام أربعة إلىبالعكس ثم ٌقسم كل معٌن بواسطة التلوٌن  أو (16-6)فً الشكل  مبٌن

صغٌرة تتغٌر بنسبة حجم التصمٌم الكلً وتنحصر طرٌقة التلوٌن فٌما ٌلً : 

 8=  2 ÷ 16ـ قسمة عدد خٌوط التكرار الى قسمٌن .   أوال

 7=  1 - 8 ،( من الخارج  1ثانٌا ـ طرح واحد ) 

(16-6)الشكل 

كما امتداد لخٌط السدى او اللحمة فً كل من العٌنات الصغٌرة و أقصىوالناتج عبارة عن 

( خٌطا من السدى  16)  ٌتكرر علىوالشكل الناتج  اإلضافةطرٌقة (،17-6)الشكل  مبٌن فً

: وكما ٌلً ( مربعات  7امتداد لخٌط السدى واللحمة هو ) وأقصىومثلها من الحدفات 



128

 (17-6الشكل رقم ) 

هرٌة سطح القماشظ(  ٌبٌن تصمٌمات مختلفة من خالٌا النحل مع م18-6)  رقملشكل ا

(18-6الشكل رقم )
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weaves        Pique      نسٌج البٌكة  

البٌكة . أقمشةالمستعملة للحصول على  لطرقا

الفصل السابع  أهداف  

عرضٌا مع  أووطرٌقة تضلٌع النسٌج طولٌا  تصمٌم نسٌج البٌكة  طرائقٌتعرف الطالب على 

هذا  لإلنتاجعرضٌا مع الرسم التنفٌذي  أمالتعلم على طرٌقة تشٌٌٌف الخٌوط باتجاهاتها طولٌا 

النوع من النسٌج .
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نسٌج البٌكة

 تمهٌد: 

 أنواعمختلف  إلنتاجهالشائعة االستعمال وتستخدم  األقمشة أنواعٌعتبر نسٌج البٌكة من 

 القطن كما ٌستعمل الصوف والحرٌر .  إلنتاجهالغزول من مختلف الخامات . فٌستعمل 

اتجاه اللحمة ناتجة من تشغٌل  أو المضلعة فً اتجاه السدى األقالم وهو نسٌج ٌعطً تأثٌر

خٌوط النسٌج  أوخٌوط شائفة فً بعض المواضع بطرٌقة التبادل بٌن لحمات  أولحمات شائفة 

 أوالمبرد بترتٌب منتظم حسب التأثٌر المطلوب . وٌترتب على هذا انكماش الخٌوط  أوالسادة 

من المواضع التً ٌستعمل فٌها النسٌج  أكثرعملٌة النسٌج والتكملة  أثناءاللحمات الشائفة فً 

فً وجه النسٌج لعدم انكماشه بنسبة الخٌوط  أعلى إلىالذي ٌرتفع فً هذه الحالة  األخر

ضها مع بعض ٌكون التقاطع تماما ( بع األقالم. وٌالحظ انه بٌن التضالٌع )  الشائفة األخرى

.  األقالم( عند التقاطع لٌكون منخفضا بٌن  1/ 1ٌستعمل النسٌج السادة )  وغالبا ما،

البٌكة . أقمشةالطرق المستعملة للحصول على  

 : األولىالطرٌقة 

كان المطلوب نسٌج بٌكة فً اتجاه السدى فانه ٌتم تحدٌد تكرار واحد للتركٌب  أذا  .1

النسجً  وهو ٌمثل عدد من خٌوط السداء ٌساوي عرض قلمٌن من النسٌج المضلع 

 من تكرار فً اتجاه السدى واللحمة .  أكثرٌرسم  أنوٌفضل  أنتاجهالمطلوب 

ضها عن بعض باستعمال نسٌج لفصل التضالٌع بع األقالمٌفضل عمل التقاطع بٌن   .2

وذلك باستعمال خٌطٌن فً اتجاه السدى ، وٌحسن بدء التصمٌم بخٌط واحد  1/1سادة 

من نسٌج السادة وٌنتهً التكرار بالخٌط الثانً لحفظ التوازن فً تصمٌم القماش عند 

 التشغٌل . 

حمة حدفات ل وأربع( خٌط سدى  12تكرارا واحدا ٌتكرر على )  (1-7)وٌوضح الشكل 

 .  األقالم( بٌن  1/1النسٌج السادة )  تأثٌرخٌوط لكل قلم وعمل  أربعةباعتبار 

(1-7)لشكل ا



131

والثالثة  األولوالثانٌة فً القلم  األولى األقالمتوضع لحمتان شائفتان بٌن مسافة   .3

. ( 2-7)كما فً الشكل  األخروالرابعة فً القلم الثانً بحٌث ٌكون احدهما بعكس 

(2-7)الشكل 

 أٌضابالتبادل  األقالمالنسٌج السادة بحٌث ٌشمل الحدفات الباقٌة من  تأثٌرٌستعمل   .4

الذي ٌبٌن التصمٌم الكلً للنسٌج البٌكة المضلع ( 3-7)كما هو موضح بالشكل رقم 

خٌوط للقلم الواحد .  أربعةباتجاه السدى باستعمال 

(3-7)الشكل رقم 
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 (  1مثال رقم ) 

حدفات .  وأربع( خٌطا  16) ٌتكرر على( تصمٌم بٌكة 5-7ٌوضح الشكل )

(5-7الشكل )

(  2مثال رقم )  

( خٌطا وست حدفات .  20( تصمٌم بٌكة ٌتكرر على ) 6-7ٌوضح الشكل )

(6-7الشكل )

خٌوط فً الباب ) فً فتحة  أربعةلقط المشط ) التطرٌح فً المشط ( عبارة عن  أنوٌالحظ 

( كما هو  6 - 7( وخمسة خٌوط فً الباب فً الشكل )  5 - 7المشط الواحدة ( فً الشكل ) 

 المشط .  أبوابفً  األخرىموضح فوق التصمٌم وذلك حتى ٌمكن فصل كل تضلٌعة عن 
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 (  3مثال رقم ) 

حدفات بترتٌب حدفتٌن  وأربع( خٌطا  20( تصمٌم بٌكة ٌتكرر على )  7-7ٌوضح الشكل ) 

خٌط وحدفتٌن لحمة . 

( 7-7الشكل ) 

 (  4مثال رقم ) 

( تصمٌم للبٌكة بترتٌب حدفتٌن وحدفتٌن باستعمال نسٌج السادة الممتد  8-7وٌوضح الشكل ) 

 للتقاطع .  األقالم( بٌن  2/2من السدى واللحمة معا ) 

( 8-7الشكل ) 
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 البٌكة باستعمال الحشو من السدى 

كثٌرة تستعمل خٌوط السدى خاصة تسمى خٌوط سدى الحشو وذلك للحصول على  أحٌانفً 

 ترتٌب مطلوب .  أيعلى  األقالمالبٌكة وتشتغل هذه الخٌوط ممتدة داخل  ألنسجة أوضح تأثٌر

السدى الحشو بالخطوط الرأسٌة  وأماكنالبٌكة  أقالم( طرٌقة تحدٌد  9-7ٌوضح الشكل ) 

خٌوط .  أربعةالمؤشرة وٌدل الترتٌب الموضوع على استعمال خٌط من الحشو بٌن كل 

 ( 9-7الشكل ) 

بالطرٌقة السابقة وتحبٌس الحدفات الباقٌة  الماألقمات الشائفة بٌن مسافة تحدٌد توضع اللح

 الحشو حتى ال أماكنحظة عدم استعمال التحبٌس فً ( مع مال 1/ 1بالتبادل بالنسٌج السادة ) 

احد سطحً القماش .  على ٌظهر

 خٌوط الحشو تتبادل فً التحرٌك بقدر عدد اللحمات الشائفة .  أن أٌضاوٌالحظ 

 (  5مثال رقم ) 

المقلم فً ( تكرارٌن فً اتجاهً السدى واللحمة من نسٌج البٌكة10-7كذلك ٌوضح الشكل ) 

 ون حشو . داتجاه السدى على قاعدة  باستعمال ستة خٌوط للقلم المضلع بٌن التقاطع ب

( 10-7الشكل ) 
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 (  6مثال رقم ) 

من نفس النسٌج السابق مع خٌطٌن من الحشو بٌن  أٌضا( تكرارٌن 11- 7وٌوضح الشكل )

خٌوط القلم الواحد .   

(11-7الشكل )

 الطرٌقة الثانٌة :

تكون الطرٌقة الثانٌة للحصول على تأثٌر البٌكة فً اتجاه السدى باستعمال نفس التحدٌد    

ن وضع حدفتٌن على بدال م 1/  1ووضع الحدفات الشاثفة مفردة بالتبادل كالنسٌج السادة 

بالنسٌج السادة  الممتدة فً اتجاه السداء ثم تحبٌس اللحمات الغٌر شائفة السن أنسجةطرٌقة 

هذه الطرٌقة تعطً نفس التأثٌر الذي  أنالمطلوبة وٌالحظ  األنسجةغٌر ذلك من  أو 1/1

على نسبة ثخانة الخٌوط وحركة  أحداهماتعطٌه الطرٌقة االولى غٌر انه ٌتوقف انتخاب 

. اآللًالمكوك فً النول 

كانت الخٌوط سمٌكة فٌفضل  اأذ أما.  األولىكانت الخٌوط رفٌعة ٌفضل استعمال الطرٌقة  فإذا

حدفتٌن عند  أوكانت حركة المكوك حدفة  أذااستعمال الطرٌقة الثانٌة . كذلك قوة النول 

 .  األقالمفً  األلواناستعمال اللحمة من لونٌن للحصول على تأثٌر 

حدفات لحمة باعتبار  وأربعخٌط سداء  20( تكرار واحد ٌتكرر على 12-7ٌبٌن الشكل رقم )

. األقالمبٌن  1/1النسٌج السادة  تأثٌرخٌوط لكل قلم وعمل  أربعة

(12-7الشكل رقم )
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قة وضع اللحمات الشائفة مفردة بالتبادل بعد عملٌة التحدٌد ٌ( طر13-7) رقم ٌوضح الشكل

( .  12-7)رقم  بشكلالموضحة 

(13-7) رقم لشكل

 1/1بالنسٌج السادة  األخرى( التصمٌم الناتج بعد تحبٌس الحدفات 14-7وٌوضح الشكل )

حدفات .    وأربعخٌطا  20وٌتكرر على 

(14-7الشكل )
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 ( 1مثال رقم ) 

 األقالمالنسٌج المضلع باستعمال خٌطٌن من الحشو بٌن خٌوط ( 16-7) رقم وٌوضح الشكل

 وأربع( خٌطا  24( وترتٌب الحدفات  ٌتكرر على ) 15-7) رقم بحسب التقسٌم المبٌن بالشكل

  حدفات .

( 15-7الشكل )

( 16 - 7الشكل ) 

 ( 2مثال رقم ) 

 أربع( طرٌقة تحدٌد المسافات واستعمال لحمات للتكرار بدال من  17 - 7ٌوضح الشكل ) 

والباقً الستعمال النسٌج  استعماالت لنسٌج مخالف للنسٌج السادة منها ثالثة حدفات شائفة

البٌكة .  ألقالم أولٌةكقاعدة  1/ 2 ألمبردي

(17 - 7الشكل ) 
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التصمٌم الناتج من تحبٌس اللحمات غٌر الشائفة ( 18 -7) رقم كذلك ٌوضح لنا الشكل 

( حدفات .    6( خٌطا و )  22بالتبادل وٌتكرر على )  2/1 ألمبرديبالنسٌج 

(18 -7) رقم الشكل 

 (  3مثال رقم ) 

خٌط سدى وست حدفات لحمة باعتبار  26( تكرار واحد ٌتكرر على 19-7ٌبٌن الشكل رقم )

. األقالمالنسٌج السادة بٌن  تأثٌرستة خٌوط لكل قلم وعمل 

 (19-7الشكل )

 األقالم( النسٌج البٌكة باستعمال خٌوط السدى الحشو بٌن خٌوط 20-7كما ٌوضح الشكل )

( خٌطا وست حدفات . 26) وٌتكرر على( 19-7)المبٌن بالشكل  بحسب التأثٌر

( 20 - 7الشكل ) 
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 الطرٌقة الثالثة :

النسٌج البٌكة وباتجاه اللحمة نستعمل ترتٌب لخالف الترتٌب المستعمل  تأثٌراتللحصول على 

فً اتجاه السدى بٌن  للحصول على نسٌج البٌكة فً اتجاه السدى وذلك باستعمال خٌوط شائفة

البٌكة وهً التً توجد التضالع عند انكماشها فً عملٌة التكملة وٌستعمل غالبا  أقالمخٌوط 

وطرٌقة الحصول على  األساس( خٌط من النسٌج  2( خٌط شاش وعدد )  1ترتٌب عدد ) 

تصمٌمات البٌكة فً اتجاه اللحمة وكما ٌلً : 

من النسٌج  تكرارات صحٌحةعدد الحدفات تمثل ـ ٌحدد عرض القلم الواحد بحٌث تكون 1

 .  األخرالمستعمل مع تحدٌد مواضع الخٌوط الشائفة وخٌوط النسٌج 

( هذه الخٌوط وتظهر الخٌوط الشائفة مؤشرة بٌن خٌوط النسٌج 21-7) رقم كلوٌوضح الش

 ( حدفات . 10عدد حدفات القلم )   أنالسادة مع العلم 

(21-7) رقم كلالش

 ظهور( التصمٌم الناتج فً هذه الحالة ومبٌن فٌه تحدٌد موضع 22-7) رقم  وٌوضح الشكل

الخٌوط الشائفة فً وجه المنسوج بالعالمة الملونة وٌحدث من استعمال هذا التصمٌم وما 

البٌكة تستعمل لحمات الحشو  أقالمالموضح بقطاع اللحمة ولزٌادة التأثٌر فً  التأثٌرٌماثله 

المضلعة .  األقالمبٌن لحمات 
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 (22-7) رقم  الشكل

بالعالمات  األفقٌة األقالملحمات الحشو بٌن  أماكن( طرٌقة تحدٌد 23-7) رقم الشكل ٌبٌن

الملونة .

(23-7الشكل رقم )
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بعالمات من اللحمة بٌن  لنا طرٌقة تحبٌس خٌوط السدى الشائفة (24-7) رقم الشكلوٌبٌن 

 .مسافة التضلٌع حتى ال تكون الخٌوط شائقة اكثر من الالزم 

ٌكون فً الحدفة الرابعة وتحبٌس خٌط  األولتحبٌس خٌط السدى الشائف  أنالذي ٌظهر فٌه و

  . السدى الشائف الثانً ٌكون فً الحدفة العاشرة

(24-7الشكل رقم )
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المزخرفة على البٌكة تمارٌن

 تمرٌن األول :

حدفات لحمة  وأربع( خٌط سدى  40( تصمٌم بٌكة ٌتكرر على ) 25-7) رقم ٌوضح الشكل

المبرد عند التقاطع .  تأثٌرمع استعمال 

(25-7) رقم الشكل

تمرٌن الثانً :

( خٌط  40لقماش مقلم بٌكة مع نسٌج مبرد ٌتكرر على )  أخر تأثٌر( 29-7وٌوضح الشكل )

( حدفة .   8و) 

(25-7الشكل رقم )



الثانيالباب 

الرسوم التنفيذية 

  :   أقمشة النقشات الزائدة الفصل األول

   :   الرسوم التنفيذية لتصاميم الدوبيالفصل الثاني

  :   الرسوم التنفيذية لتصاميم الجاكارد الفصل الثالث

  :   حواشي األقمشةالفصل الرابع
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Extra weaves      النقشات الزائدة أقمشة

األول الفصل  أهداف  

 تباٌن أظهارالنقشات الموجودة على سطح القماش وطرٌقة  أظهارٌتعرف الطالب على طرٌقة 

 مع الرسم التنفٌذي لألرضٌة األصلًباالعتبار التركٌب  األخذعلى سطح النسٌج مع  ألوانها

كال االتجاهٌن . أواللحمة  أوللنقشة فً اتجاه السدى 
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النقشات الزائدة أقمشة

تمهٌد:

 األصلًخٌوط بارزة منقوشة فوق سطح القماش تزٌد على التركٌب  أنهاٌقصد بالنقشات الزائدة 

ال ظهار  األقمشةوكثٌرا ما تستعمل هذه  األطلس أوالمبرد  أوللقماش المكون من النسٌج السادة 

 األصلًٌؤثر ذلك فً التركٌب  أنمتباٌنة وواضحة دون  بألوانعلى سطح القماش  بعض النقشات

للقماش ، بحٌث تعطً هذه النقشات وجها ممٌزا وذلك فً حالة استعمال خٌوط رفٌعة وممشطة 

القمصان الرجالً وأقمشةل ذلك النقشات الزائدة المستعملة فً المنادٌل وربطات العنق مثا

 المطرزة . األقمشةالمفروشات التً مظهر  وأقمشةوالنسائً 

تكون ناتجة من خٌوط خاصة تعمل فً اتجاه السدى وتسمى  أن أماهذه النقشات  أنومن هنا نجد 

 اللحمةتكون ناتجة من خٌوط خاصة تعمل فً اتجاه  أن وإماحٌنئذ بالنقشات الزائدة من السداء ـ 

ما ٌسمى بالنقشة الزائدة الحقٌقٌة  وتسمى حٌنئذ بالنقشات الزائدة من اللحمة ومن هذه النقشات

متقطعة حسب نوع وطبٌعة  أومستمرة  ألوانبالنقشة الزائدة التقلٌدٌة وقد تكون ذات  أو

.  األقمشةاالستعمال لهذه 

قشات الزائدة ترتٌب الن

 بالترتٌبات التالٌة :  األرضٌةاللحمة الزائدة مع  أوكما ٌمكن ترتٌب خٌوط السدى الزائدة 

تساوي نمر كل  أو( وهذا فً حالة اتحاد  أرضٌةخٌط  1خٌط نقش :  1بترتٌب  أي)  1:1  .1

 .  واألرضٌةمن خٌوط النقش 

(وهذا فً حالة رفع خٌط النقش من خٌط  أرضٌةخٌط  1خٌط نقش :  1بترتٌب  أي)  1:2  .2

 .  األرضٌة

 من لنقش خٌطا ثخن حالة فً ( وهذا أرضٌة خٌط 1نقش :  خٌط 1بترتٌب  أي)  2:1  .3

 .  األرضٌة خٌط

:  إلىهذا وٌمكن تقسٌم النقوش الزائدة 

نقوش زائدة من السدى .  .1

  نقوش زائدة من اللحمة .  .2
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 ـ النقشات الزائدة من السدى . 1

:  إلىمن خٌوط خاصة فً اتجاه السدى وهً تنقسم  أساساتأتً  وهً نقشات

نقشات زائدة من السدى الحقٌقٌة .   . أ

.  نقشات زائدة من السدى التقلٌدٌة  . ب

 الحقٌقٌة :  السدى من زائدة نقشات –أ 

هذه الخٌوط من  أزٌلت أذاوهً نقشات تكون ناتجة من خٌوط زائدة على سطح القماش بحٌث 

ال ولكن نتٌجة االستعم أوللقماش من ناحٌة المتانة  األصلًعلى سطح القماش فال ٌتأثر التركٌب 

 إلىتحتاج النقوش الزائدة الحقٌقٌة من السداء ومظهر القماش .  هً تعتبرتفقد النقشات التً 

سدائٌن . 

خاص بسداء النقش .  األولالسداء 

  األرضٌةالسداء الثانً خاص بسداء 

للقماش ( وٌتم وضع التركٌب النسجً للسداء  األساس) وهو على ما أشرنا سابقا ٌمثل التركٌب  

عن عالمات رفع  األرضٌةالزائد الحقٌقً على ورق المربعات بحٌث تمٌز عالمات رفع نسٌج 

 التالٌة :  بالتمارٌن بٌن ذلك سوف ننسٌج النقش و

 ( 1تمرٌن رقم )

اللحمة من الحقٌقٌة على طرٌقة النقشة الزائدة  إظهاره       16 (بمقٌاس  أ ـ ٌبٌن تصمٌما 

 .  ( 1-1رقم )   وكما مبٌن فً الشكل 

(1-1الشكل رقم )
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وكما مبٌن فً الشكل  خٌط نقش 1:  أرضٌةخٌط   1ب ـ توزٌع التصمٌم ) النقشة ( وذلك بترتٌب 

 .  ( 2-1رقم )

 (2-1الشكل رقم )

: وكما مبٌن فً الشكل  األتً( درقة موزعة على النحو  18وهو على )  ج ـ نظام اللقً

( 3-1رقم )

( درقة لألرضٌة . 2)  

 ( درقة للنقش .16)  

 1بالدرقة  ى ٌلق أرضٌة(  1الخٌط ) 

 3( نقش ٌلقى بالدرقة   2الخٌط ) 

 2 بالدرقة ٌلقى أرضٌة(  3الخٌط ) 

 4  بالدرقةى ق( نقش ٌل 4الخٌط ) 

 1بالدرقة  ىٌلق أرضٌة(  5الخٌط ) 

 5   بالدرقة ٌلقى ( نقش 6الخٌط ) 

... وهكذا .  2  بالدرقة ىٌلق أرضٌة(  7الخٌط ) 
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(3-1الشكل رقم )

( 2تمرٌن رقم ) 

: وكما مبٌن فً من السدى الحقٌقٌة على طرٌقة النقشة الزائدة إظهارهأ ـ التصمٌم المطلوب 

 .  ( 4-1رقم )  الشكل

( 4-1الشكل رقم )
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.  ( 5-1: وكما مبٌن فً الشكل رقم ) خٌط نقش 1:  أرضٌةخٌط  2ب ـ توزٌع التصمٌم بترتٌب  

( 5-1الشكل رقم )

(  3تمرٌن رقم ) 

: وكما مبٌن فً السدى منالحقٌقٌة   الزائدة النقشة طرٌقة على إظهاره المطلوب التصمٌم  -أ 

 .   ( 6-1الشكل    رقم )

( 6-1الشكل رقم ) 
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: وكما مبٌن فً الشكل      نقش خٌط 1:  أرضٌة خٌط1 بترتٌب توزٌع ) تفرٌد ( التصمٌم  -ب 

 . ( 7-1رقم )

 

  ( 7-1الشكل رقم )

 ب ـ نقشات زائدة من السدى التقلٌدٌة .

 أو أزٌلت أذاوهً نقوش تكون ناتجة من خٌوط زائدة من السداء على سطح القماش بحٌث 

للقماش فال ٌوجد نسٌج  األصلًسحبت هذه الخٌوط من على سطح القماش فهً تؤثر فً التركٌب 

 إلىمجموعة خٌوط طولٌة وعرضٌة فقط . تحتاج النقشات الزائدة التقلٌدٌة من السدى  أالمطلقا 

 سداءٌن 

 .  األرضٌةخاص بسداء النقش وٌشترك فً التركٌب النسجً مع  األولالسداء 

 للقماش ( . األساسً) وهو ٌمثل التركٌب  األرضٌة بسداء خاص الثانً السداء

 أنسٌشترك مع السداء الثانً من التركٌب النسجً لألرضٌة فٌستحسن  األولالسداء  أنوباعتبار 

 .  األرضٌةٌكون لونه مقاربا للون 

ٌنفذ السداء الزائد التقلٌدي بسداء  أنوالسٌما النقشات الصغٌرة جدا ٌمكن  األحٌانوفً بعض 

 وٌكون بلون واحد . األرضٌةواحد فقط لكل من خٌوط النقش وخٌوط 
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 (  4تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً الشكل     من السدى الزائدة التقلٌدٌة النقشة طرٌقة علىإظهارها  النقشة المطلوب  -أ

 . ( 8-1رقم )

 

 (8-1الشكل رقم )

 نقش . خٌط 1:  أرضٌة خٌط 1 بترتٌب النقشة توزٌع  -ب

وكما مبٌن فً  اإلطالقتركٌب نسجً على  أيسحبت خٌوط النقش فال ٌتبقى  وٌالحظ انه لو

 . ( 9-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (9-1الشكل رقم )

 

        Extra weft weaves النقوش الزائدة من اللحمة :   - 2

 :  إلىوهً تقسم  األصلًمن خٌط اللحمة وٌتم ظهورها زائدا عن القماش  تأتًوهً نقوش 
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 الحقٌقٌة .  اللحمة من الزائدة النقشات  - أ

 .   التقلٌدٌة اللحمة من الزائدة ب ـ النقشات

وهً نقشات تكون ناتجة من خٌوط لحمة زائدة على الحقٌقٌة .  اللحمة من الزائدة النقشات  -أ

 األصلًالتركٌب  ٌتأثرهذه الخٌوط من على سطح القماش فال  أزٌلت أذاسطح القماش بحٌث 

استعماله ولكن القماش ٌفقد فقط مظهره من ناحٌة التصمٌم المنقوش أو للقماش من ناحٌة متانته 

 علٌه . 

 لونٌن من خٌوط اللحمة : أونوعٌن  إلىتحتاج النقشات الزائدة من اللحمة 

 للقماش ( .  األصلً) النسٌج  األرضٌةوهو خاص بلحمة :  األولالنوع 

وهو خاص بلحمة النقش ) النقشة المطلوبة حسب التصمٌم ( . وٌمكن استعمال  : النوع الثانً

 . األرضٌة أنواعً التصمٌم عدا النقوش التً ف ألوانمختلفة بعدد  أنواععدة 

وٌتم وضع عدة تراكٌب نسجٌة خاصة باللحمة الزائدة الحقٌقٌة بحٌث تمٌز عالمات نسٌج 

التالٌة  التمارٌنمن عالمات نسٌج النقشات عند وضعها على ورق المربعات وتوضح  األرضٌة

 طرٌقة وضع النقشات الزائدة على ورق المربعات .

 ( 1تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً ة اللحم من الحقٌقٌة الزائدة النقشة طرٌقة علىإظهاره  المطلوب التصمٌم  -أ

 .  ( 11-1الشكل رقم )

 
  ( 11-1رقم )
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وكما مبٌن فً نقش لحمة 1 : أرضٌة لحمة 1بترتٌب   توزٌع ) تفرٌد (  التصمٌم ٌبٌن ـ ب

 (  .11-1الشكل رقم )

(  11-1الشكل رقم )

(  2تمرٌن رقم ) 

الزائدة الحقٌقٌة من اللحمة  .  النقشة طرٌقة علىإظهاره  المطلوب التصمٌم  -أ

وكما مبٌن فً الشكل  نقش لحمة 1:  أرضٌة لحمة 2 بترتٌب ـ ٌبٌن توزٌع ) تفرٌد (  التصمٌم ب

 . ( 12-1رقم )
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(12-1الشكل رقم )

 التقلٌدٌة اللحمة من الزائدة ب ـ النقشات

 أو أزٌلت أذاوهً نقشات تكون ناتجة من خٌوط زائدة من اللحمة على سطح القماش بحٌث 

للقماش من ناحٌة  األصلًسحبت هذه الخٌوط من على سطح القماش فهً تؤثر فً التركٌب 

النقشات الزائدة  ألنوذلك لعدم وجود تركٌب نسجً  أبداالمتانة واالستعمال فال ٌوجد قماش 

 فً تكوٌن النسٌج .  رضٌةاألتشترك مع نسٌج 
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 نوعٌن من اللحمة :  إلىوتحتاج النقشات الزائدة التقلٌدٌة من اللحمة 

 للقماش ( .  األساسًٌمثل التركٌب  ) وهو األرضٌةخاص بلحمة  األولالنوع 

 النقش  أنباعتبار  األرضٌةالنوع الثانً خاص بلحمة النقشة ) وٌشترك فً التركٌب النسجً مع 

 القماش . أرضٌةسٌشتركان فً تكوٌن  واألرضٌة

الصغٌرة جدا ٌمكن  أومثل تصمٌم الوحدات الزخرفٌة البسٌطة  األخرىوفً بعض الحاالت 

استعمال مكوك واحد فقط بلحمة واحدة لعمل كل من النقشة المطلوبة واالشتراك فً تكوٌن نسٌج 

 .  األرضٌة

عن   األرضٌةعات لتمٌٌز عالمات نسٌج وٌتم وضع النقشات الزائدة التقلٌدٌة على ورق المرب

  . فً التمارٌن التالٌة  عالمات النقشة وذلك موضح

 (  3تمرٌن رقم ) 

وكما مبٌن فً  للحمةا  الزائدة التقلٌدٌة من النقشة طرٌقة علىإظهاره  المطلوب التصمٌم  -أ

 .   (13-1الشكل رقم )

 

 (13-1الشكل رقم )

وكما مبٌن فً  لحمة نقش 1:  أرضٌةلحمة  1على ورق المربعات بترتٌب :  النقشة توزٌع ـ ب

 .  (14-1الشكل رقم )
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(14-1الشكل رقم )

تركٌب نسجً .  أيسحبت خٌوط النقش فال تبقى  لو بأنهوٌالحظ 

من اللحمة فهنالك خصائص وممٌزات لكل  أوونتٌجة الستعمال النقشات الزائدة من السداء 

الزائدة نعمل مقارنة بٌن كل منها لنستطٌع استخالص الفائدة  مزاٌا النقوشات استعمال ولمعرفة

 لكل منها على حدة .

 والجدول التالً ٌبٌن مزاٌا كل منهما : 

 مزاٌا استعمال النقوش الزائدة من السدى او من اللحمة : 
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 مزاٌا اللحمة الزائدة  مزاٌا السدى الزائد  

 ـ قلة عدد الكرتون المستعمل     1

 ـ استعمال نوع واحد من اللحمة  2

 مع دقة النسٌج  أكثر ألوانـ استعمال  3

 %11بمعدل   اإلنتاجـ زٌادة  4

 ـ عوادم اقل فً الخٌوط  5

 ـ انتظام حركة الطً للقماش  6

 شناكل زائدة للنقش ـ عدم استعمال درق او 1

 والتطرٌح فً المشط  ـ بساطة اللقً 2

 النقشات   ألوانـ سهولة تغٌٌر  3

 ـ سهولة تغٌٌر  النقشات  4

 ـ استعمال خامات رخٌصة الثمن  5

 ـ استعمال اسطوانة سداء واحدة فقط  6

 ـ استعمال خٌوط معدنٌة  7

 

 توضح مزاٌا السدى الزائد  : أوال

 ـ قلة عدد الكارتون المستعمل 1

واحدة فقط وبها ٌتم  كرتونه إلىٌحتاج  أفقًفٌما ٌخص نقوش من السدى الزائد فان كل صف 

 واحد .  أنفً  األرضٌةالسدى مع رفع خٌوط  ألوانرفع خٌوط 

 األلوانعدد من الكرتونات حسب عدد  إلىٌحتاج  أفقًنقوش اللحمة الزائدة فأن كل صف  أما

 كرتونه إلىتحتاج  فأنها األرضٌةحدفة  أماخاصة بلون واحد  كرتونهالمستعملة بحٌث تكون 

 خاصة بها . 

  استعمال نوع واحد من اللحمة - 2

اللحمة الزائدة  أمامن السداء  األلوانفٌما ٌخص السدى فانه ٌستعمل نوع واحد فقط وذلك لظهور 

 ها . من لون فٌ أكثرمن نوع مختلف من اللحمة وذلك الستعمال  أكثرفانه ٌستعمل 
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 متعددة ألواناستعمال  - 3

بانتظام تسدٌتها وٌكون ظهورها على  أكثر ألوانفٌما ٌخص السدى الزائدة فانه ٌمكن استعمال 

اللحمة  أمامشط لنسٌج دقٌق  أبوابذلك نتٌجة استعمال  وٌأتًسطح القماش تكوٌنا هندسٌا 

 ال األلوانالمسافات بٌن  أنوتنتج عن ذلك  ألوان(  6من )  أكثرٌمكن استعمال  الزائدة فانه ال

 تكون دقٌقة هندسٌا وذلك لعدم وجود الشد المطلوب وعدم طً القماش بشكل منتظم . 

 % 11 اإلنتاجزٌادة   - 4

فً النول المستعمل ذات المكوك  اإلنتاجٌزداد  أنفٌما ٌخص السدى الزائد فانه من الطبٌعً 

 % وذلك لزٌادة سرعة النول . 11الواحد بمعدل 

 األلوانالمواكٌك بقدر عدد  أكثربها ٌكون اقل وذلك الستعمال عدد  اإلنتاجاللحمة الزائدة فان  أما

 النول نضرا لزٌادة عدد المواكٌك . أعطالالمستعملة وتباطؤ سرعة النول وزٌادة عدد مرات 

 دم اقل من الخامات عوا - 5

كمٌة عوادم الخٌوط تكون فً بداٌة ونهاٌة السداء  أنالطبٌعً  من فانه الزائد السدى ٌخص فٌما

وهذا ٌعتمد على كمٌة  األلوان اللحمة الزائدة فان كمٌة عوادم الخٌوط بها تكون فً تعدد أمافقط . 

على مواسٌر اللحمة .  المتبقًالخٌط 

 انتظام حركة الطً - 6

فٌما ٌخص السدى الزائد فان حركة الطً تكون منتظمة جدا . وذلك الستعمال مكوك واحد بلحمة  

اللحمة الزائدة فان حركة الطً تكون غٌر منتظمة والسبب استعمال مواكٌك بقدر عدد  أماواحدة ، 

المستعملة .  األلوان

توضٌح مزاٌا اللحمة الزائدة .  :ثانٌا 

 شناكل زائدة للنقش  أوعدم استعمال درق  - 1

 أومن المطلوب فً قوة ورق الدوبً  أكثر ألوانٌؤثر استعمال  فٌما ٌخص اللحمة الزائدة ال

 أما عن طرٌق اللحمة من المواكٌك . ٌأتًزٌادتها  أو األلوانتغٌٌر  أن إذالجاكارد  .  ماكٌنةشناكل 
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خٌوط  ألوانالمذكورة فزٌادتها ونقصان عددها ٌكون تبعا لعدد  ورق الدوبً وشناكل الجاكارد

 السداء . 

 بساطة اللقً والتطرٌح فً المشط  - 2

تأتً  األلوانالسدى الزائد فان  أماعن طرٌق المواكٌك .  ٌأتًفً اللحمة الزائدة  األلوانتغٌٌر  أن

 من حركة شناكل الجاكارد وقوة كارتون الدوبً . 

 النقشات ألوانر سهولة تغٌٌ  - 3

السدى الزائد فانه ٌصعب  أمامواسٌر المكوك .  ألواناللحمة ٌتم عن طرٌق تغٌٌر  ألوانتغٌٌر  

 . أخربتغٌٌر السداء بسداء  أالالنقشة  ألوانتغٌٌر 

 سهولة تغٌٌر النقوشات  -4

السدى الزائد فانه من الصعب  أمااللحمة الزائدة ٌمكن تغٌٌر النقشات بتغٌٌر الكرتون المستعمل  

 تغٌٌر النقشة وذلك الرتباط كل لون بموضع محدد فً التصمٌم . 

 استعمال خامات رخٌصة الثمن  - 5

السداء الزائد فٌجب  أمافٌما ٌخص اللحمة الزائدة ٌمكن استعمال خٌوط مفردة ورخٌصة الثمن . 

 .  اإلنتاجٌةتكون خٌوطه قوٌة وغالٌة لتتحمل عملٌات النسٌج  أن

 استعمال اسطوانة سداء واحدة - 6

السدى  أمافٌما ٌخص اللحمة الزائدة تستعمل اسطوانة واحدة وذلك الستعمال سداء واحد فقط . 

 المستعملة .  األلوانمن سداء وذلك حسب عدد  أكثرالزائد فانه ٌستعمل 

 استعمال خٌوط معدنٌة  - 7

السدى  أمامعدنٌة . حسب مواضٌع ظهورها فقط .  تستعمل لحمات الزائدة اللحمة ٌخص فٌما

هذا باإلضافة لصعوبة استعمالها لصالبتها فً النٌر  أكثرالزائد فانه ٌكون معدل العوادم بها 

 والمشط . 
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الرسوم التنفٌذٌة لتصامٌم الدوبً

الثانًالفصل  أهداف   

ٌمكن  درقة وال 36لغاٌة  أعدادهاٌتعرف الطالب على االختالفات النسجٌة الكثٌرة التً ٌتطلب 

تصمٌم لمكائن الدوبً مع رسمها التنفٌذي .  أعدادتنفٌذها على المكائن االعتٌادٌة وعلٌه ٌتعلم 
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 الرسوم التنفٌذٌة لتصامٌم الدوبً

 تمهٌد:

( درقة ولكن  36فً حدود )  بأنواعهالدوبً  أنوالتتنوع التصمٌمات التً ٌمكن تنفٌذها على 

حدود  إلىالتنفٌذ العملً لهذه التصمٌمات حٌث انه ٌمكن التنفٌذ  مراعاةنضع فً اعتبارنا  أنٌجب 

نوع النول المستخدم وعرضه وحجم النفس  أهمها( درقة تقرٌبا وذلك لعدة اعتبارات  24) 

اثنٌن ونوع  أوذو سلندر واحد  أوالمستعمل ونوع الدوبً المستخدم ) هل هو ذو مشوار واحد 

واضح فً تحدٌد  تأثٌرالبالستك ( هذه االعتبارات لها  أوق الكارتون المستخدم هل هو من  الور

 التصمٌم المراد انجازه . وأبعادنوع 

 لعمل الرسوم التنفٌذٌة  الزمةلاالمواصفات 

الدوبً المعروفة ٌجب  أجهزةلعمل رسم تنفٌذي لعٌنة قماش تحتوي على تصمٌم منفذ على 

 وتحدٌد المواصفات التالٌة :  مراعاة

 وٌجب التعرف على  :ـ مواصفات القماش  أوال

 )الغرض الوظٌفً للتصمٌم (أ ـ الغرض من االستعمال  

 ب ـ العرض والوحدة القٌاسٌة  ) السنتمتر مثال (  

 ج ـ نوع ونمرة  خٌوط السدى واللحمة 

 د ـ كثافة خٌوط  وحدة السنتمتر.  

 ـ لحمات وحدة السنتمتر . ـه

 وتحتوي على :  ثانٌا ـ مواصفات النقش

 عرض التكرار بالسنتمتر (،التكرار )طول التكرار بالسنتمتر أبعادأ ـ  

 ( .  واألرضٌةب ـ نوع التركٌب النسجً  )للنقش  

 ج ـ عدد اختالفات التصمٌم .  

 وتحتوي على :  : ثالثا ـ مواصفات الدوبً

 أ ـ عدد درقات التصمٌم .  

 تون . رب ـ نظام تحرٌك الدرق وتثقٌب الك 
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 ج ـ نوع الدوبً .  

 د ـ نوع ورق المربعات .  

 وٌمكن توضٌح هذه المواصفات على النحو التالً : 

 :مواصفات القماش   -أوال

 أوالبدالت الرجالٌة  نتاجا ل. مث أنتاجهاالستعمال : ٌحدد نوع استعمال المنسوج المراد  .1

 د مساحة التصمٌم ومتانة القماش فً تحدٌ تأثٌرلما له من  اقمشة ستائر أو نسائٌة أقمشة

العرض مجهز )  بالسنتمتر مثال ( بعد تحدٌد نوع استعمال عٌنة القماش نستطٌع تحدٌد  .2

سم (  140ذات عرض  )  ماكٌنةنستعمل  نسائٌة وأقمشةالرجالٌة  األقمشةالعرض مثال 

 وإلنتاجسم (  130بعرض )  الماكٌنةالستائر و المفروشات فتنتج على نفس   أما

 سم ( .  90ذات عرض )  كنزه ماكٌنةالشراشف للمناضد نستعمل 

 .نوع خٌوط السداء واللحمة ونمرة كل منهما  .3

 ن السداء واللحمة ونمرة كل منهماوالمقصود به تحدٌد نوع الخامة المستعملة لكل م

 خامة ضمن المواصفات المطلوبة للتصمٌم المنتج . إلنتاجوذلك 

 ) سداء ( كثافة خٌوط وحدة السنتمتر  .4

والمقصود بها عدد خٌوط وحدة السنتمتر الفعلٌة لعٌنة القماش المطلوب تنفٌذها لتصمٌم 

 معٌن . 

 كثافة لحمات وحدة السنتمتر ) لحمة (  .5

وٌقصد بها عدد لحمات وحدة السنتمتر الفعلٌة لعٌنة القماش المطلوب تنفٌذها لتصمٌم 

 معٌن . 

 مواصفات النقش  -ثانٌا 

 بالسنتمترعرض التكرار  .1

والمقصود به عرض وحدة التصمٌم المستعملة بصفة تكرار للحصول منها على عدد 

 فً عرض القماش .  المطلوبةالتكرارات 

 

 



164

(  1رقم )  مثال

 ( سم .  140عرض القماش المطلوب ) 

( سم .  7عرض وحدة التكرار المستعمل ) 

المطلوب  ـ عدد التكرارات فً بحر القماش .   

الحل : 

سم  .   140عرض القماش =  

 سم .  7عرض وحدة التكرار =  

عرض وحدة التكرار ÷ عدد التكرارات = عرض القماش 

   =140  ÷ 7  

تكرارا فً بحر القماش .   20=   

 بالسنتمتر التكرار طول – 2

 التكرارات عدد على منها للحصول تكرار بصفة المستعملة التصمٌم وحدة طول والمقصود به

 طول القماش المنتج . فً المطلوبة

 ( 2)  رقم مثال

 ( م .  10المطلوب )  القماش طول

 ( سم .  5المستعمل )  التكرار وحدة طول

المنتج .  القماش طول فً التكرارات عدد المطلوب

 الحل :

م 10القماش =   طول

 سم . 5التكرار =   طول وحدة

التكرار طول وحدة÷ القماش  التكرارات فً طول القماش  = طول عدد

 10 ×  100
ـــــــــــــــــــــــــــــــ=  

     5   
تكرارا فً طول القماش المنتج .  200=   
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  واألرضٌةنوع التركٌب النسجً للنقش   - 3

 أومبردا  أوسٌتم استعماله كان ٌكون مثال سادة  الذيوٌقصد به تحدٌد نوع التركٌب النسجً 

 ....الخ .  أطلس

 .  واألرضٌةاستعمالها فً كل من النقش  أو األرضٌةفً  أوكما ٌحدد استعماله فً النقش فقط 

 عدد اختالفات التصمٌم المستعمل   - 4

عدم تشابه مجموعات خٌوط مع مجموعات خٌوط  أووالمقصود بعدد اختالفات التصمٌم هو تشابه 

 أطلسٌة أو مبردٌهعملٌة النسٌج واالختالف الواحد ٌحتوي على مجموعة  أثناءفً حركتها  أخرى

من ذلك  أكثر أو( خٌوط  5،  4،  3،  2تكون )  أنمجموعة سادة والمجموعة الواحدة ٌمكن  أو

 كبر مساحة االختالف الواحد .  أوعلى حسب صغر 

(  3رقم )  المث

 ( اختالفات .  5تصمٌم ٌحتوي تكراره على ) 

 ( خٌط .  100عدد خٌوط التكرار ) 

 (  5)  أطلسالتركٌب النسجً 

ٌتناسب مع التركٌب النسجً .  أنالمطلوب عدد خٌوط  االختالف الواحد بشرط 

الحل :   

( اختالفات  5عدد اختالفات التكرار )  ،( خٌط   100دد خٌوط التكرار ) ع

عدد اختالفات التكرار ÷ عدد خٌوط االختالف الواحد = عدد خٌوط التكرار 

    =100  ÷5 

 خٌطا   20=      

( .  األطلسً( ) عدد خٌوط التركٌب النسجً  5( ٌقبل القسمة على الرقم )  20الرقم )  أنوبما 

 5÷  20فً االختالف الواحد =  األطلسعدد تكرارات  أذن

 تكرارات   4=      

المستعمل . النسجً التركٌب مع ٌتناسب الواحد االختالف خٌوط عدد أذن
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مواصفات الدوبً -ثالثا 

 عدد درقات التصمٌم المستعمل   - 1

والمقصود به عدد الدرقات المطلوبة لتنفٌذ تصمٌم معٌن به عدد االختالفات والتركٌب النسجً

المستعمل .  

(  4رقم )  مثال

( اختالفات .  5على )  تكراره ٌحتوي تصمٌم

.مبرد المستعمل النسجً التركٌب

للتصمٌم . األزمة الدرقات عدد أٌجاد المطلوب

الحل :

( اختالفات .  5التصمٌم = )  اختالفات عدد

.(  من التركٌب النسجً)  درقات 4=  3+1الدرقات     عدد

النسجً. التركٌب× التصمٌم  اختالفات للتصمٌم = عدد المطلوبة الدرقات عدد

   =5  ×4 

درقة   20=   

 نظام تحرٌك الدرق وتثقٌب الكارتون :  - 2

المقصود بنظام تحرٌك الدرق هو نظام رفع الدرقات فً الحدفات المتتالٌة ألي تصمٌم والذي على 

معناه رفع خٌط  إبرةالدوبً فً الثقب الموجود فً كارتون التصمٌم وكل  إبرةٌتم وضع  أساسه

 معناه عدم وجود الثقب وعلٌه ٌكون معناه عدم رفع الخٌط . إبرة وعدم سقوط

كان الدوبً ذات مشوار واحد  أذافٌساوي عدد حدفات التكرار للتصمٌم فً حالة  عدد الكارتون أما

فً حال  أماخشبٌة تحتوي على حدفتٌن  كارتونهكان الدوبً ذا مشوارٌن فأن كل  أذا أمافقط 

البالستك فان عدد الكارتون ٌساوي عدد حدفات التكرار للتصمٌم  أواستعمال الكرتون الورق 

 المستعمل . 
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 وع الدوبً المستعمل:ن- 3

قوة  وأٌضاسلندرٌن ونوع الكارتون المستعمل  أووالمقصود بنوع الدوبً بٌان عمل سلندر واحد  

 الشناكل المستعملة كعدد درقات ٌمكن تشغٌلها علٌه ... الخ 

 نوع ورق المربعات المستعمل  - 4

 (  10×10,  8×8,  5×5,  4×4ورق المربعات المستعمل فمثال )  أبعادوالمقصود بذلك تحدٌد 

ٌتساوى عدد  أنعدد من المربعات الصغٌرة بشرط  أيوالهدف من ذلك رسم التصمٌم على 

(  حتى تستطٌع وضع  5×5 أو 4×4المربعات الصغٌرة فً كل مربع كبٌر وهو كما ذكرنا ) 

  خٌوط السدى واللحمة لٌسهل تخرٌم الكارتون منها

 توضح كٌفٌة رسم تنفٌذي لتصمٌمات قماش دوبً متنوعة : تمارٌن

 :(  1)  رقم تمرٌن

 نموذج تصمٌم موصفاته البٌانٌة على النحو التالً : 

 ( سم .  2طول ) × ( سم  2ـ الوحدة التكرارٌة عرض ) 1

 ( خٌط  2ـ التطرٌح فً الباب الواحد )  2

 فً السنتمتر .  ( باب 12ـ المشط عدة )  3

 ( لحمة .  24ـ عدد لحمات السنتمتر )  4

 ( قطن ) انكلٌزي ( .  15نمرة خٌط اللحمة )  ، (قطن ) انكلٌزي 2/30خٌط السداء   ـ نمرة 5

 سداء  أطلس.  لألرضٌةلحمة ، نوع التركٌب النسجً  أطلس: ـ نوع التركٌب النسجً للنقش  6

 ( مربعات صغٌرة .  8×  8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  7

 درقة ( . 16ـ قوة الدوبً المستعمل )  8

 المطلوب : 

 عدد خٌوط السنتمتر .  أٌجادـ 1

نوع التركٌب النسجً فً  أٌجادنوع التركٌب النسجً المستخدم فً تحبٌس النقش ،  أٌجادـ  2

 .  األرضٌةتحبٌس 

 ت التصمٌم المستعمل . عدد اختالفا أٌجادـ  3

 عدد درقات التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  4
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 عدد المربعات الكبٌرة الالزمة لرسم التصمٌم فً اتجاه السداء .  أٌجادـ  5

 عدد المربعات الكبٌرة الالزمة لرسم التصمٌم فً اتجاه اللحمة .  أٌجادـ  6

. (1-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  تون ( رنظام تحرٌك الدرق ) دق الك أٌجادـ  7

(1-2الشكل رقم ) 
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 الحل : 

 ( باب / سم         12= )  المشط  أبوابعدد  أن بما

 ( خٌط  2وان عدد خٌوط  التطرٌح فً الباب الواحد ) 

 2×  12=   فان عدد خٌوط السنتمتر

 خٌطا / سم   24=                              

 ( سم  2عرض التصمٌم )  أنبما 

 2×  24فان عدد خٌوط التكرار = 

 خٌطا / تكرار  48=                           

 ( خٌط / سم  24عدد خٌوط اللحمة )  أنبما 

 ( سم . 2فان طول التصمٌم ) 

  2×  24عدد لحمات التكرار = أذن 

 لحمة / تكرار  48=                              

 ( مربع صغٌر  8×  8المربعات المستعمل  ) ورق  أنبما 

 مربع كبٌر  6=    8÷  48فان عدد المربعات الكبٌرة الالزمة فً اتجاه السدى = 

 كبٌر مربع 6=   8÷  48اللحمة =  اتجاه فً الالزمة الكبٌرة المربعات وان عدد

 ( مربع كبٌر .  6×  6وبهذا فان التصمٌم ٌنفذ على ورقة المربعات ) 

 اختالفات  4عدد اختالفات التصمٌم =  وان  ، خٌطا 48عدد خٌوط التكرار =  أنوبما 

 4÷  84عدد خٌوط االختالف الواحد = فان 

 خٌطا . 12=                                       

 ( غٌر منتظم .  4)  أطلسًباستعمال تركٌب  نسجً 

 ( من السداء لألرضٌة . 4)  وأطلس( من اللحمة للنقش  4)  أطلسٌستعمل  إذ

  4÷  12لذلك فان عدد تكرارات التركٌب النسجً فً االختالف الواحد = 

 تكرارات فً االختالف الواحد .   3=   

 درقات .  4=  4 أطلسوان عدد درقات التركٌب النسجً 

  4×  4فان عدد درقات التصمٌم = 

 درقة للتصمٌم .  16=                              

 درقة .  16قوة الدوبً المستعمل  أذن
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طرٌقة تثقٌب  ) تخرٌم (  الكارتون : 

الحدفات فً التكرار .  أرقامٌثقب الكارتون حسب تسلسل 

:  األتًنظام تحرٌك الدرق على النحو 

, 11, 9, 8, 7, 5, 3)  األرقامذات  األول( تثقب جمٌع العالمات التً فً الصف  1) الكارتونة 

12 ,15  . ) 

, 7, 6, 5, 1)   األرقامالتالً ذات  األفقً( تثقب جمٌع العالمات التً فً الصف  2) الكارتون 

كارتونة .  48ٌنتهً عدد  أن إلى( ... وهكذا  13, 11, 10, 9

ا مبٌن وكم ( مربعات كبٌرة 6×  6أ ـ ٌبٌن طرٌقة تحدٌد ورسم التصمٌم على ورق المربعات ) 

 .  (2-2فً الشكل رقم ) 

(2-2الشكل رقم ) 
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.  (3-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ( درقة 16ب ـ ٌبٌن نظام اللقً على ) 

(3-2الشكل رقم ) 

.(4-2وكما مبٌن فً الشكل رقم ) ( كارتونة  48ج ـ ٌبٌن نظام تحرٌك الدرق وهو على ) 

(4-2الشكل رقم ) 
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(  2)  تمرٌن رقم

  . (5-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األتًمواصفاته البٌانٌة على النحو  نموذج تصمٌم 

 ( سم  3طول ) × ( سم  3ـ الوحدة التكرارٌة عرض )  1

 ( خٌط .  16ـ عدد الخٌوط فً السنتمتر )  2

( لحمة .   16ـ عدد لحمات السنتمتر )  3

.) انكلٌزي ( ( قطن  16/ 2نمرة خٌط السداء )  ـ 4

 ( درقة .  24ـ عدد درقات التصمٌم المستعمل )  5

 :  أٌجادالمطلوب 

 .  أبواب(  8السنتمتر )  أبوابعلم عدد  أذاـ التطرٌح فً الباب الواحد  1

 ـ نمرة خٌط اللحمة .  2

نوع التركٌب النسجً المستخدم فًلنسجً المستخدم فً تحبٌس النقش،ـ نوع التركٌب ا 3

 . األرضٌةتحبٌس 

 ( . 5/ 1التركٌب النسجً مبرد ) أنعلم  أذاـ عدد اختالف التصمٌم المستعمل  4

 ـ نظام تثقٌب الكارتون .  5

 ـ نوع ورق المربعات المستعمل للحمة .  6

(5-2الشكل رقم ) 
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الحل : 

( خٌطا  16عدد خٌوط السنتمتر )  أنبما 

 8÷  16وان عدد خٌوط التطرٌح فً الباب الواحد = 

خٌط / باب  2=      

( سنتمتر . 3فان عرض التصمٌم ) 

 3×  16وان عدد خٌوط التكرار = 

خٌطا فً التكرار .   48=    

( لحمة  16عدد لحمات السنتمتر )  أنوبما 

( سم  3فان طول التصمٌم ) 

  3×  16التكرار =  عدد لحمات أذن

خٌط لحمة فً التكرار .  48=       

( مربعات صغٌرة .  8خٌط / سم ٌقابلها )   16 أنبما 

لحمة / سم ٌقابلها ) س ( مربعات صغٌرة .  16فان 

 16× 8 
ـــــــــــــــــــــس =  أذن

 16

 عدد المربعات الصغٌرة .   8=      

( مربعات صغٌرة .  8×  8ٌحتوي على )  أنالورق المستعمل ٌجب  أذن

  8÷  48فً اتجاه السداء  =  الالزمةعدد المربعات الكبٌرة 

كبٌرة . مربعات 6=      

  8÷  48اللحمة  =  اتجاه فً الالزمة الكبٌرة المربعات عدد

. كبٌرة  مربعات 6=      

(  . 16/2خٌطا / سم ٌقابلها خٌط نمرة  ) 16 أنوبما 

نمرة) س ( . خٌط ٌقابلها / سملحمة  16وان 

 16 × 16 
ــــــــــــــــــــــــ  = س 

     16 × 2 

قطن ) انكلٌزي (  .  8=     
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( درقة . 24التصمٌم )  درقات عدد أن وبما

درقات  6( =  5/ 1مبرد ) النسجً التركٌب درقات وعدد

6÷    24عدد اختالفات التصمٌم =  أذن

 اختالفات .   4=       

. لألرضٌةمن السدى  5/ 1من اللحمة للنقش ، مبرد  1/  5وٌستعمل مبرد 

الكرتون :  ) تخرٌم ( طرٌقة تثقٌب

التكرار .  فً الحدفات أرقام تسلسل حسب الكارتون ٌثقب

:  األتً النحو على الدرق تحرٌك نظام

, 8,  6, 5،   4, 3,  2)  األرقام ذات األول الصف فً التً العالمات جمٌع ( تثقب1رتونة )الكا

9  ,10،11 ,12  ,14  ،15   ،16  ،17  ،18  ،24  .) 

،  5،  4،  3،  1)   األرقام ذات التالً األفقً الصف فً التً العالمات جمٌع ( تثقب2الكارتون )

.  كارتونه 48عدد  ٌنتهً أن إلى ( ... وهكذا  18،  17،  13،  12،  11،  10،  9،  7،  6

وكما مبٌن ( مربعات كبٌرة  6×6مقاس  )  ٌبٌن طرٌقة تحدٌد ورسم التصمٌم على ورق كبٌرأ ـ 

 . (6-2فً الشكل رقم ) 

.(6-2الشكل رقم ) 
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. (7-2وكما مبٌن فً الشكل رقم ) ( درقة  24ب ـ ٌبٌن نظام اللقً وهو ) 

(7-2الشكل رقم ) 

.(8-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  كرتونه( 48ج ـ ٌبٌن نظام تحرٌك الدرق وهو على )

(8-2الشكل رقم ) 



176

 ( 3)  تمرٌن رقم

 .( 9-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األتًمواصفاته البٌانٌة على النحو  نموذج تصمٌم 

 ( سم 3طول ) × ( سم  3عرض )  التكرارٌة الوحدة ـ 1

 ( خٌط .  16السنتمتر )  فً الخٌوط عدد ـ 2

نوع التركٌب النسجً المستخدم حمة،( ل 3/1النسجً المستخدم للنقش مبرد ) نوع التركٌب  ـ 3

 ( سدى .  3/ 1مبرد )  لألرضٌة

 ( .  8×  8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  4

( درقة .   16ـ قوة الدوبً المستعمل )  5

 المطلوب :

 عدد لحمات وحدة السنتمتر .  أٌجادـ  1

 م المستعمل . عدد اختالفات التصمٌ أٌجادـ  2

 عدد درقات التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  3

نظام تحرٌك الدرق ) تثقٌب الكارتون ( .  أٌجادـ  4

 فً اتجاه السدى .  الالزمةعدد المربعات الكبٌرة  أٌجادـ  5

 اللحمة . اتجاه فً الالزمة الكبٌرة المربعات عدد أٌجادـ  6

(9-2الشكل رقم ) 
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 :الحل 

( .  8×  8( خٌطا .  وان نوع ورق المربعات المستعمل )  16عدد خٌوط السنتمتر )  أنبما 

 ( مربعات صغٌرة .  8( خٌطا فً السنتمتر ٌقابلها )  16)  وان

 صغٌرة . ( مربعات 8ٌقابلها )  السنتمتر فان ) س ( لحمة فً

 صغٌرة . مربعات 8س  لحمة / سم ٌقابلها 

 16× 8
ـــــــــــــــــــــــــــ=  س  

     8     
لحمة / سنتمتر  16=  

( سنتمتر . 3)  المستعمل عرض التصمٌم أنبما 

 3×  16عدد خٌوط التكرار =  أذن

خٌطا فً التكرار .  48=   

( سم  3)  المستعمل طول التصمٌم أنوبما 

 3×  16عدد لحمات التكرار =  فان

خٌط لحمة فً التكرار .  48=    

8÷  48فً اتجاه السداء =  الالزمةعدد المربعات الكبٌرة 

مربعات  6=  

8÷  48اللحمة =  اتجاه فً الالزمة الكبٌرة المربعات عدد

 مربعات  6=      

( درقة .  16( درقة الن قوة الدوبً المستعمل )  16التصمٌم المستعمل )  وان عدد درقات

( درقات .  4(  وٌلقى على )  3/ 1كذلك نوع التركٌب النسجً المستعمل هو مبرد  ) 

  4÷  16عدد اختالفات التصمٌم = 

اختالفات .  4=      

من اللحمة للنقش .  1/ 3ٌستعمل مبرد 

للنقش . السدى من 3/ 1 مبرد ٌستعمل
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الكرتون .  ) تخرٌم ( طرٌقة تثقٌب

حسب نظام تحرٌك الدرق .  الكارتون ٌثقب

:  األتً النحو على الدرق تحرٌك نظام

, 11 ،10 , 9,  5,  1)  األرقام ذات األول الصف فً التً العالمات جمٌع ( تثقب1الكارتونة )

12  ,13  .) 

،  9،  7،  6،  2)   األرقام ذات التالً األفقً الصف فً التً العالمات جمٌع تثقب(  2) الكارتون

 .  كرتونه 48عدد  ٌنتهً أن إلى ( ... وهكذا 14،  12،  10

وكما مبٌن كبٌرة  ( مربعات 6×6مقاس  )  كبٌر ورق على التصمٌم ورسم تحدٌد طرٌقة ٌبٌن  -أ 

 . (10-2فً الشكل رقم ) 

(10-2الشكل رقم ) 
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.  ( 11-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ( درقة 16وهو )  اللقً نظام بٌن  ـ ب

 (11-2الشكل رقم ) 

.( 12-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  كرتونه( 48على ) وهو الدرق تحرٌك نظام ٌبٌن ـ ج

(12-2الشكل رقم ) 



180

أسئلة الفصل الثانً 

 سؤال األول :

.( 13-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األتًمواصفاته البٌانٌة على النحو  نموذج تصمٌم :  أوال

 ( سم 3طول ) × ( سم  2التكرارٌة : عرض )  الوحدة ـ 1

 ( خٌط .  36تكرار السداء  )  خٌوط عدد ـ 2

( لحمة .   18السنتمتر )  لحمات عدد ـ 3

( قطن  ) انكلٌزي ( . 16/ 2السداء )  خٌط نمرة ـ 4

 ( اختالف .  18ـ عدد اختالفات التصمٌم المستعمل )  5

 (  . 8× 8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  6

 ( درقة . 18ـ قوة الدوبً المستعمل )  7

(13-2الشكل رقم ) 
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 المطلوب :

 عدد خٌوط السنتمتر .  أٌجادـ  1

( خٌط .  2التطرٌح فً الباب )  أنعلم  أذاالسنتمتر  أبوابعدد  أٌجادـ  2

 نوع التركٌب النسجً المستعمل للنقش .  أٌجادـ  3

 .  لألرضٌةنوع التركٌب النسجً المستعمل  أٌجادـ  4

 عدد لحمات التكرار .  أٌجادـ  5

 عدد اختالفات التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  6

 عدد درقات التصمٌم .  أٌجادـ  7

 نظام تحرٌك الدرق .  أٌجادـ  8

 : ٌبٌن (14-2الشكل رقم )  : اثانٌ 

كبٌرة .  ( مربعات 6,5 × 4,5مقاس )  كبٌر ورق على التصمٌم ورسم تحدٌد طرٌقة  -أ 

 ( درقة .   18وهو )  اللقً نظام ـ ب

. كرتونه(  52على )  وهو الدرق تحرٌك نظام ـ ج

(14-2لشكل رقم ) 
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: سؤال الثانً

.( 15-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األتًمواصفاته البٌانٌة على النحو  نموذج تصمٌم :  أوال

 ( سم .  3ـ طول الوحدة التكرارٌة )  1

 ( خٌوط . 3ـ عدد خٌوط التطرٌح فً الباب الواحد )  2

 باب فً السنتمتر .  6ـ مشط  3

 ( خٌطا .  60)  ـ عدد خٌوط التكرار 4

 ( خٌطا .  60)  ـ عدد لحمات التكرار 5

قطن ) انكلٌزي ( .  10ـ نمرة خٌط اللحمة  6

 ( درقة .  30ـ عدد درقات التصمٌم المستعمل )  7

 ( .  8×  8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  8

(15-2الشكل رقم ) 
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المطلوب : 

عرض التكرار .  أٌجادـ  1

عدد خٌوط السنتمتر .  أٌجادـ  2

عدد لحمات السنتمتر .  أٌجادـ  3

نمرة خٌط السداء .  أٌجادـ  4

 عدد اختالف التصمٌم المستعمل . أٌجادـ  5

النسجً المستعمل للنقش . نوع التركٌب  أٌجادـ  6

.  لألرضٌةكذلك نوع التركٌب النسجً المستعمل  

ـ نظام تحرٌك الدرق وتثقٌب الكارتون . 7

 -:  (16ـ  2) رقم الشكلفً  ٌبٌن نموذج تصمٌم ثانٌا :

( مربع كبٌر . 7,5× 7,5التصمٌم على ورق المربعات )أ ـ ٌبٌن طرٌقة تحدٌد ورسم 

(أ- 16ـ  2) رقم الشكل
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( درقة .  30ب ـ ٌبٌن نظام اللقً على  ) 

(ب- 16ـ  2) رقم الشكل

  -المطلوب:

 استنتاج تحرٌك الدرق

: (  3)  رقم سؤال

.( 17-2وكما مبٌن فً الشكل رقم )  األتًمواصفاته البٌانٌة على النحو  نموذج تصمٌم :  أوال

 ( خٌطا .  24ـ عدد خٌوط السنتمتر )  1

 ( خٌطا .  48ـ عدد خٌوط التكرار )  2

 ( لحمة .  25ـ عدد لحمات السنتمتر )  3

 ( لحمة .  48ـ عدد لحمات التكرار )  4

 ( قطن انكلٌزي .  15ـ نمرة خٌط اللحمة )  5

( مبرد عكسً . 3/1ـ نوع التركٌب النسجً للنقش ) 6

 ( درقة .  28ـ عدد درقات التصمٌم المستعمل )  7

 ( مربعات صغٌرة .  8× 8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  8

 ( درقة .  32ً المستعمل ) ـ قوة الدوب 9
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( أ-17-2) رقم  لشكلا

 المطلوب : 

 طول ( الوحدة التكرارٌة . × ) عرض  أٌجادـ  1

 نمرة خٌط السداء .  أٌجادـ  2

 عدد اختالفات التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  3

عدد المربعات الكبٌرة الالزمة لرسم التصمٌم فً اتجاه السداء .  أٌجادـ  4

اللحمة  .  اتجاه فً التصمٌم لرسم الالزمة الكبٌرة المربعات عدد أٌجادـ  5

نظام تحرٌك الدرق ) تثقٌب الكارتون ( .  أٌجادـ 6
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 (18ـ  2نموذج تصمٌم ٌبٌن فً الشكل رقم ) ثانٌا :

( مربعات كبٌرة .  6×  6ا ـ ٌبٌن طرٌقة تحدٌد ورسم التصمٌم على ورق المربعات ) 

(أ -18ـ  2الشكل رقم )

( درقة .  28ب ـ ٌبٌن نظام اللقً وهً على ) 

(ب -18ـ  2الشكل رقم )
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( كرتونة 48ج ـ ٌبن نظام تحرٌك الدرق وهو على ) 

(ج -18ـ  2الشكل رقم )

استنتاج تحرٌك الدرق -المطلوب:

 : (  4سؤال رقم ) 

(  19-2الشكل رقم )  وكما مبٌن فً األتًمواصفاته البٌانٌة على النحو  نموذج تصمٌم : أوال 

( سم .  3ـ  عرض الوحدة التكرارٌة )  1

( .  2ـ عدد خٌوط التطرٌح فً الباب الواحد )  2

( .  48ـ عدد خٌوط التكرار )  3

( لحمة .  12ـ عدد لحمات / سم )  4

( لحمة . 84التكرار )  لحمات ـ عدد 5

(  قطن ) انكلٌزي ( . 16/  2ـ نمرة خٌط السداء )  6

( قطن ) انكلٌزي ( . 16كذلك نمرة خٌط اللحمة )      

( اختالفات .  4ـ عدد اختالفات التصمٌم المستعمل )  7
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 ( .  8×  8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  8

( درقة ) ٌستعمل بقدرته كاملة (  . 24ـ قوة الدوبً المستعمل )  9

المطلوب :  

طول التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  1

السنتمتر .  أبوابعدد  أٌجادـ  2

 عدد خٌوط السنتمتر .  أٌجادـ  3

نوع التركٌب النسجً المستعمل للنقش .  أٌجادـ  4

كذلك نوع التركٌب النسجً المستعمل لألرضٌة .    

عدد درقات التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  5

 نظام تثقٌب الكارتون .  أٌجادـ  6

(19-2الشكل رقم ) 
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المطلوب : 

طول التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  1

السنتمتر .  أبوابعدد  أٌجادـ  2

عدد خٌوط السنتمتر .  أٌجادـ  3

نوع التركٌب النسجً المستعمل للنقش .  أٌجادـ  4

كذلك نوع التركٌب النسجً المستعمل لألرضٌة .  

 عدد درقات التصمٌم المستعمل .  أٌجادـ  5

 نظام تثقٌب الكارتون .  أٌجادـ  6

 (أ  -19ـ  2نموذج تصمٌم ٌبٌن فً الشكل رقم ) ثانٌا :

( مربعات كبٌرة . 6×  6ا ـ ٌبٌن طرٌقة تحدٌد ورسم التصمٌم على ورق المربعات ) 

(أ -19 ـ 2الشكل رقم )
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(ب -19ـ  2الشكل رقم )فً  كرتونه(  48ـ ٌبن نظام تحرٌك الدرق وهو على )  ب

(ب -19ـ  2الشكل رقم )

( درقة . 28نظام اللقً وهً على )  على الطالب استنتاج
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الجاكارد

الرسوم التنفٌذٌة لتصامٌم الجاكارد

الثالثالفصل  أهداف   

 الدوبً وهو جهاز الجاكارد وٌتم تحرٌكها أجهزةتعقٌدا من  األكثرٌتعرف الطالب على التصامٌم 

 أنتاجهاتعقٌدا تصمٌما وتنفٌذا لكثرة االختالفات النسٌجٌة لكن  األكثرعن طرٌق الشناكل وهً 

المنتجة تكون غاٌة فً الجودة  واألقمشةٌكون غاٌة فً الدقة وذو مظهرٌة وجمالٌة عالٌة 
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الرسوم التنفٌذٌة لتصامٌم الجاكارد

 تمهٌد

 أن إذعن الرسم التنفٌذي لتصمٌمات الدوبً  الجاكارد جهاز ٌختلف الرسم التنفٌذي لتصمٌمات 

 أقصى أنالدوبً حٌث  أجهزة من تعقٌدا أكثرصعوبة تنفٌذ تصمٌمات  إلى أساسااالختالف ٌرجع 

 تأخذه( درقة وذلك للحجم والحٌز الذي  36ٌزٌد على )  أالعدد ممكن وضعه عن الدرقات ٌجب 

حصول على نفس صافً . عدم ال وأٌضاهذه الدرقات ومن ثم حجم النفس الناتج 

ٌنفذ  أنكفاءة ودقة فظهرت مكائن الجاكارد التً ٌمكن  أكثر أجهزة أٌجادالفكرة فً  بدأتومن هنا 

علٌها تصمٌمات غاٌة فً التعقٌد وفً الوقت نفسه ٌسهل الحصول منها على نفس صافً ٌناسب 

 المستخدمة .  األنوالالمواكٌك المستعملة وكذلك عروض  أحجامجمٌع 

الجاكارد على حسب مساحة التصمٌم المطلوب تنفٌذه . أجهزةوقد تنوعت قوة 

 لعمل الرسوم التنفٌذٌة :  الالزمةالمواصفات 

قماش ٌحتوي على تصمٌم جاكارد ٌجب دراسة ومعرفة المواصفات التنفٌذٌة على  أي إلنتاج

النحو التالً : 

: ـ مواصفات القماش 1

   وتحتوي على     

 االستعمال . .1

 عرض القماش . .2

نمرة خٌط السداء واللحمة . .3

 نوع خٌط السداء واللحمة . .4

كثافة خٌوط وحدة السنتمتر . .5

كثافة لحمات وحدة السنتمتر . .6
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ـ مواصفات النقش :  2

 وتحتوي على :    

 عرض التكرار بالسنتمتر . .1

 طول التكرار بالسنتمتر . .2

 عدد خٌوط التكرار . .3

 عدد لحمات التكرار . .4

. واألرضٌةنوع التركٌب النسجً للنقش  .5

 نوع النقشة المستعملة . .6

ـ مواصفات الجاكارد :  3

 و تحتوي على :     

 قوة ماكٌنة الجاكارد . .1

 نوع الشبكة المستعملة . .2

نوع ورق المربعات المستعمل . .3

 نظام تثقٌب الكارتون . .4

 األخرىولمعرفة هذه البٌانات والمواصفات ٌدرس كل بٌان على ومدى ارتباطه بالبٌانات 

مواصفات القماش :  : أوال

 االستعمال  - 1

الرجالٌة او النسائٌة او  قمشةاالوالمقصود به نوع االستخدام للقماش كأن ٌستعمل مثال فً  

.  األوالد أوالسٌدات  أوالرجال  كأقمشةالملبوسات  أوالستائر  أو الوالدٌة

 عرض القماش  - 2

 األقمشةتختلف عروض  إذلنوع االستخدام ، الالزمة  بالسنتمتربه عرض القماش  والمقصود  

عرض قماش القمصان ٌختلف عن  ذلك مثل، حسب نوع استعمالها والغرض المعد من اجله 

.......... الخ .الرجالٌة البدل  أقمشةالمفروشات . وٌختلف عن عرض  أقمشةعرض 

 نمرة خٌط السداء واللحمة  - 3
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النمرة فً نوع  لتأثٌروٌقصد بها نمرة الخٌط المستخدمة فً كل من السداء واللحمة وذلك  

والغرض المعد من اجله .  أنتاجهالقماش المطلوب 

 نوع خٌط السداء واللحمة   - 4

سداء واللحمة لتأثٌر ذلك فً مظهرٌة والمقصود به هو نوع الخامة المستخدمة فً كل من ال    

المالبس النسائٌة المخصصة  أنتاجالقماش ونوع القماش وطبٌعة استخدامه كأن ٌستخدم مثال فً 

للسهرة . 

 البوصة  أوعدد خٌوط وحدة السنتمترات  - 5

البوصة باستخدام تركٌب  أووٌقصد بها عدد الخٌوط التً ٌجب وضعها فً وحدة السنتمتر    

.  أنتاجهنسجً معٌن لعٌنة قماش مطلوب 

 البوصة  أوعدد لحمات وحدة السنتمتر  - 6

البوصة باستخدام  أووٌقصد بها عدد اللحمات الفعلٌة التً ٌجب وضعها فً وحدة السنتمتر    

تركٌب نسجً معٌن لعٌنة قماش ما . 

مواصفات النقش   -ثانٌا 

 عرض التكرار  .1

وٌقصد هنا تحدٌد بداٌة ونهاٌة الوحدة التكرارٌة للتصمٌم بالسنتمتر او البوصة وذلك لمعرفة 

 عدد وحدات التكرار التً ٌمكن وضعها فً عرض القماش . 

 طول التكرار  .2

البوصة وذلك بغٌة  أووٌقصد به تحدٌد بداٌة ونهاٌة الوحدة التكرارٌة للتصمٌم بالسنتمتر 

 التكرارات التً ٌمكن وضعها فً طول قماش معٌن . أومعرفة محدد الوحدات 

 عدد خٌوط التكرار  .3

 أووهً عدد خٌوط الوحدة التكرارٌة فً اتجاه السداء وتحسب بضرب عدد خٌوط السنتمتر 

 عرض التكرار . × البوصة 
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 مثال :

 ( سنتمترات 5هو )  السداء اتجاه فً التكرارٌة الوحدة عرض معٌن تصمٌم ذي قماش عٌنة

التكرار . خٌوط عدد ما ( خٌطا 30هو )  السنتمتر وحدة خٌوط وعدد

الحل :

5×  30التكرار =  خٌوط عدد

خٌطا . 150=   

 عدد لحمات التكرار - 4

 أو لحمات السنتمتر عدد بضرب اللحمة وتحسب اتجاه فً التكرارٌة الوحدة خٌوط عدد وهً

طول التكرار .× البوصة 

 مثال : 

 وعدد ( سنتمترات 4اللحمة هو )  اتجاه فً التكرارٌة الوحدة طول معٌن تصمٌم ذي قماش عٌنة

لحمات التكرار؟ عدد ما ( خٌطا 20هو )  السنتمتر وحدة لحمات

الحل : 

 4×  20التكرار =  لحمات عدد

 لحمة . 80=       

 واألرضٌةنوع التركٌب النسجً للنقش  - 5

 أطلسكأن ٌستخدم  األرضٌةٌختلف التركٌب النسجً للنقش عن التركٌب النسجً المستعمل فً 

حسب نوع التركٌب النسجً  أو لألرضٌة( من السداء  8)  وأطلس( من اللحمة للنقش  8) 

اللحمة وٌشترط فً اختٌار التركٌب  أوممٌزات نوع الخامة المستعملة فً السداء  إلظهارالمناسب 

 أوٌزٌد طول تشٌٌف  ) ظهور ( خٌط اللحمة  أال األرضٌة أوالنسجً المستعمل سواء للنقش 

( ملٌمترات .  4السداء على وجه القماش ) 

مثال :

( خٌطا .  20عٌنة قماش بها عدد خٌوط ولحمات وحدة السنتمتر ) 

جب استعماله من التركٌب النسجً التالً : المطلوب اختٌار التركٌب النسجً الذي ٌ

أطلس( ،  8)  أطلس( غٌر منتظم ،  6)  أطلس( ،  5)  أطلس( غٌر منتظم ،  4)  أطلس 

( .  12)  أطلس( ،  10)  
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الحل : 

عدد خٌوط السنتمتر  

ملم  4× ــــــــــ اللحمة =  ــــــــــــــــــــــــ أوطول التشٌٌفة لخٌط السداء 

ملٌمترات السنتمتر  عدد 

     20   

خٌوط . 8=    4× ـــــــــــــ     طول التشٌٌف =  

  10

اللحمة  على وجه القماش لهذه  أوال ٌزٌد امتداد وظهور خٌط السداء  أنمعنى ذلك انه ٌجب 

اللحمة .  أو( خٌوط سواء كان ذلك فً اتجاه السداء  8من )  أكثرالعٌنة 

،  غٌر منتظم(  4)  أطلسوعلى ذلك فالتراكٌب النسجٌة التً ٌجب اختٌارها لهذه الحالة هً 

( .  12)  أطلس( ،  10)  أطلس أما( ،  8)  أطلس( غٌر منتظم ،  6)  أطلس( ،  5)  أطلس

 فأنهما تركٌبان نسجٌان غٌر مناسبٌن لهذه الحالة .

الجاكارد تقبل القسمة على  ماكٌنةقوة  أننضعه فً االعتبار وهو  أنٌجب  أخروهناك شرط 

ٌحدث  التركٌب النسجً الذي نختاره على تكرارات تراكٌب نسجٌة كاملة بدون كسر حتى ال

المبرد المختار .  أو األطلسانكسار فً زاوٌة 

مثال :

( شنكل والمطلوب اختٌار التراكٌب النسجٌة المناسبة  200جاكارد قوة )  ماكٌنةلدٌنا  

 الحل : 

:  األتًعدة تراكٌب نسجٌة على النحو  نأخذ

 أطلس( ، 8)  أطلس،غٌر منتظم(  6)  أطلس( ، 5)  أطلس،غٌر منتظم(  4)  أطلس

الجاكارد على عدد خٌوط التكرار للتركٌب  ماكٌنة( ، ثم نقوم بقسمة قوة  12)  أطلس( ، 10) 

النسجً فٌنتج التالً :    

     200 

ٌصلح  تكرارا  ـ  50=  (  ــــــــــــ  4)  أطلسعدد التكرارات النسجٌة باستخدام 

 4  
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     200 

ٌصلح  ـ تكرارا  40  ــــــــــــ =  ( 5)  أطلس باستخدام النسجٌة التكرارات عدد

 5

     200 

ٌصلح ال  تكراراـ  33.3  =ـ ــــــــــــ (  6)  أطلس باستخدام النسجٌة التكرارات عدد

 6

     200 

ٌصلح ـ تكرارا  25=   ــــــــــــ (  8)  أطلس باستخدام النسجٌة التكرارات عدد

 8

     200 

ٌصلح ـ تكرارا 20ــــــــــــ =    ( 10)  أطلس باستخدام النسجٌة التكرارات عدد

 10

     200 

ال ٌصلح ـ تكرار 16.6ــــــــــــ =    ( 12)  أطلس باستخدام النسجٌة التكرارات عدد

 12 

ـ تراكٌب نسجٌة مناسبة .  10ـ  8ـ  5ـ   أطالس( غٌر منتظم ،   4)  أطلس أن ٌالحظ

( فتركٌبان نسجٌان غٌر مناسبان لوجود كسر فً  12)  أطلس أو( غٌر منتظم  6)  أطلس أما

 التكرار . 

 نوع النقشة المستعملة  - 6

مختلفة من النقوش تستخدم حسب نوع الغرض المعد من اجله نذكر منها على  أنواعهناك عدة  

 سبٌل المثال : 

 أ ـ اللحمة العادٌة بلون واحد . 
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 ب ـ اللحمة العادٌة بلونٌن . 

 .  ألوان ةج ـ اللحمة العادٌة بثالث

د ـ الزردخانات ) اللحمة الظاهرة من الوجهٌن ( . 

 .  بأنواعهاه ـ المزدوجات 

 و ـ الحزام االطلس ) الدامسك ( ...الـــــخ . 

 مواصفات الجاكارد .   -ثالثا 

 الجاكارد  ماكٌنةقوة .  1

كان عدد  أذاالجاكارد على عدد خٌوط التكرار للتصمٌم المطلوب تنفٌذه حٌث انه تحدد قوة ماكٌنة 

 ( شنكل .  100هً )  الماكٌنة( خٌطا فان قوة  80هو )  خٌوط التكرار لتصمٌم ما

( شنكل  200هً )  الماكٌنة( خٌطا فان قوة  160كان عدد خٌوط التكرار لتصمٌم ما هو )  وإذا

 وهكذا .

 ( شنكل 300هً )  الماكٌنة قوة فان ( خٌطا 240هو )  ما لتصمٌم التكرار طخٌو عدد كان وإذا

 وهكذا .

تم بناء وترتٌب شناكل جهاز الجاكارد  أساسهاالصفوف القصٌرة التً على  والمهم هنا هو عدد

 األتًالجاكارد  الشائعة االستعمال وعلى النحو  آالتقوة  أدناهولتوضٌح ذلك ٌبٌن الجدول 

 :. (  1فً الجدول رقم )  وكمامبٌن

عدد الصفوف  ماكنة الجاكارد قوة

القصٌرة

عدد شناكل الصف 

 القصٌر

مجموع الشناكل

100264104

200268208

300384304
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400518408

5005110510

6005112612

 ( 1جدول رقم ) 

الجاكارد من حٌث عدد الشناكل لكل  آالت ةٌتضح من هذا الجدول البسٌط انه ٌوجد اختالف فً قوا

الجاكارد زادت عدد الصفوف القصٌرة فٌها وزٌادة عدد  ماكٌنةانه كلما ازدادت قوة  إذ ماكٌنة

هنا هً عدد شناكل الصف القصٌر لما له من اثر شناكل الصف القصٌر فٌها . تبعا لذلك ولغٌره 

.حقا واضح فً تحدٌد نوع ورق المربعات الذي سٌأتً شرحه ال

 :  بأنهوٌمكن تعرٌف الصف القصٌر 

) عدد الشناكل التً تقوم برفع خٌط السدى بترتٌب متتالً وٌكون عمودٌا فً االتجاه على سكاكٌن 

الجاكارد ( .  بماكٌنةرفع الشناكل 

( شنكل ونرى كٌفٌة ترتٌب عدد الصفوف القصٌرة  200جاكارد )  ماكٌنة نأخذولزٌادة التوضٌح 

: (  2وكما مبٌن فً الجدول رقم )  الشناكل فً كل صف قصٌر وأرقامبها 

شنكل  ( 200) شناكل ماكٌنة الجاكارد قوة  

1صف قصٌر12345678

2صف قصٌر910111213141516

3صف قصٌر1718192021222324

4صف قصٌر2526272829303132

5صف قصٌر3334353637383940

6صف قصٌر4142434445464748
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7صف قصٌر4950515253545556

8صف قصٌر5758596061626364

9صف قصٌر6566676869707172

10صف قصٌر7374757677787980

11صف قصٌر8182838485868788

12صف قصٌر8990919293949596

13 صف قصٌر 104 103 102 101 100 99 98 97

14 صف قصٌر 112 111 110 109 108 107 106 105

15 صف قصٌر 120 119 118 117 116 115 114 113

16 صف قصٌر 128 127 126 125 124 123 122 121

17 صف قصٌر 136 135 143 133 132 131 130 129

18 صف قصٌر 144 143 142 141 140 139 138 137

19 صف قصٌر 152 151 150 149 148 147 146 145

20 صف قصٌر 160 159 158 157 156 155 154 153

21 صف قصٌر 168 167 166 165 164 163 162 161

22 صف قصٌر 176 175 174 173 172 171 170 169

23 صف قصٌر 184 183 182 181 180 179 178 177
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( 2جدول رقم )  

نوع الشبكة المستعملة - 2

: التالًاالنقوش وهً على النحو  أظهارمختلفة من الشبك تستعمل فً  أنواعهنالك عدة 

 أ ـ الشبكات الطردٌة 

وكما مبٌن فً الشكل طردي )على صف(  أساسصمٌم نظامه مبنً على وهً تستخدم ال ظهار ت

 ( .1-3رقم ) 

(1-3الشكل رقم ) 

 ب ـ الشبكات الطردٌة العكسٌة 

وكما مبٌن فً عكسً )طردي عكس(أساس  على مبنً نظامه تصمٌم إلظهار تستخدم وهً

  ( .2-3الشكل رقم ) 

24 صف قصٌر 192 191 190 189 188 187 186 185

25 صف قصٌر 200 199 198 197 196 195 194 193

26 قصٌر صف 208 207 206 205 204 203 202 201

الجاكاردجهاز  سكاكٌن 8 7 6 5 4 3 2 1
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(2-3الشكل رقم ) 

 ج ـ الشبكات المركبة ذات الكنارات 

طردٌا عكسٌا  أوبحر القماش ٌعمل طردٌا  أساسوهً تستخدم ال ظهار تصمٌم مبنً نظامه على 

وكما مبٌن فً  وعكس من الكنار الثانً األولالكنارات فهً تعمل نظاما طردٌا من الكنار  أما

 .  ( 3-3الشكل رقم ) 

( 3-3الشكل رقم ) 

 نوع ورق المربعات المستعمل  - 3

اختالف نوع  أنوٌقصد بذلك تحدٌد نوع ورق المربعات الذي ٌجب استخدامه لتصمٌم معٌن حٌث 

ورق المربعات له اثر واضح فً اختالف ظهور وتحدٌد جمٌع معالم النقشة المطلوب تنفٌذها على 

 الجاكارد .  ماكٌنة
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خطوط طولٌة وعرضٌة ٌنتج عنها  إلىورق ابٌض ٌقسم  بأنهوٌمكن تعرٌف ورق المربعات 

 أفقٌٌنشنكل وكل خطٌن  أومربعات بحٌث ٌكون كل خطٌن رأسٌٌن بٌنهما فراغ وٌمثل خٌط سدى 

 بٌنهما فراغ ٌمثل خٌط لحمة . 

 جاكارد .  ماكٌنة أليوتعبر الفراغات الرأسٌة عن عدد الشناكل التً فً الصف القصٌر الواحد 

 :مثال 

عدد الفراغات الرأسٌة  أنشنكل ( وهذا ٌعنً  8جاكارد )  ماكٌنةعدد الشناكل للصف القصٌر فً 

 فراغات ( سدى .  8التً تمثل خٌوط السداء ) 

عدد  أنشنكل ( وهذا ٌعنً  12الجاكارد )  ماكٌنةكذلك فأن عدد الشناكل للصف القصٌر فً 

 فراغا ( سدى  .  12الفراغات الرأسٌة التً تمثل خٌوط السداء ) 

 عدد أن ٌعنً شنكل ( وهذا16)  الجاكارد ماكٌنة فً القصٌر للصف الشناكل عدد فأن كذلك

فراغا ( سدى  .16السداء )  خٌوط تمثل التً الرأسٌة الفراغات

 تختلف عن خٌوط السدى فأنها) العرضٌة ( التً تمثل خٌوط اللحمة   األفقٌةعدد الفراغات  أما

( وحدة  عدد حدفات ) لحمات إلىولمعرفة ذلك ٌجب تحدٌد نسبة خٌوط السداء فً وحدة السنتمتر 

السنتمتر هذا وقد تتساوى الفراغات الرأسٌة مع الفراغات العرضٌة وذلك فً حالة تساوى عدد 

 خٌوط وحدة السنتمتر لكل من السداء واللحمة . 

فً حالة اختالف عدد خٌوط وحدة السنتمتر للسداء عن عدد خٌوط  وحدة السنتمتر للحمة  آما

 .  األفقٌةراغات فتختلف عدد الفراغات الراسٌة عن عدد الف

تصمٌم قماش جاكارد  أليوٌتضح من ذلك انه لتحدٌد نوع ورق المربعات المطلوب استعماله 

.  مور التالٌة األٌجب معرفة 

 ـ عدد شناكل الصف القصٌر . 1

 ـ عدد خٌوط وحدة السنتمتر .  2

 ـ عدد حدفات ) لحمات ( وحدة السنتمتر .  3

 ٌة : وٌمكن تحدٌد ذلك بالمعادلة التال

 نسبة عدد خٌوط وحدة السنتمتر : عدد لحمات وحدة 

.  األفقٌةنسبة الفراغات الرأسٌة ) صفوف قصٌرة ( : الفراغات 

 حاصل ضرب الطرفٌن = حاصل ضرب الوسطٌن .  أي
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 مثال : 

( سم من   نقشة جاكارد على شكل دائرة وقطر هذه الدائرة ٌعادل ) أظهارنرٌد  أننافرضنا  لو

 ( شنكل .  200عٌنة قماش جاكارد قوة ) 

(  32وحدة السنتمتر )  ( خٌطا ، عدد لحمات 32كذلك عدد خٌوط وحدة السنتمتر بها تعادل ) 

 لحمة . 

 المطلوب : 

 ـ تحدٌد نوع ورق المربعات المستعمل .  1

 ـ تحدٌد مساحة النقشة ) الدائرة ( على ورق المربعات .  2

 الحل :

 ( 8فان عدد الصفوف القصٌرة )  شنكل ( 200عندما تكون قوة الجاكارد ) 

 ( خٌطا  32وان عدد خٌوط السنتمتر هً ) 

 ( لحمة  32السنتمتر هً )  وعدد لحمات

) س ( تكون كما ٌلً : األفقٌةفان عدد الفراغات 

عدد لحمات السنتمتر × عدد الصفوف القصٌرة  

ــــــــــــــــ) س ( =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أذن

د خٌوط وحدة السنتمتر عد 

  8 ×32

= ــــــــــــــــــ 

 32 

مربعات    8=     

 ( . 8×8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  1

ـ مساحة الدائرة ) النقشة ( على ورق المربعات .  2

خٌطا . 16=  32×     خٌوط السدى =  

لحمة .  16=  32×     كذلك خٌوط اللحمة =

( خٌط سداء ، لحمة .  16×  16)  أي
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 الجاكارد ماكٌنةوقوة  بأبعادهانفس النقشة السابقة ) الدائرة (  أظهارنرٌد  أننافرضنا  ولو

( خٌطا مع تغٌٌر فقط فً عدد لحمات وحدة  32( شنكل وعدد خٌوط وحدة السنتمتر )  200) 

( لحمة .  16السنتمتر لتصبح ) 

المطلوب :

ـ تحدٌد نوع ورق المربعات .  1

ـ تحدٌد مساحة النقشة  ) الدائرة  ( . 2

الحل : 

السنتمتر لحمات السنتمتر : عدد خٌوط عدد أن بما

) س ( . األفقٌة الفراغات القصٌرة : عدد الصفوف عدد أن بما

( لحمة فً السنتمتر  16( خٌطا فً السنتمتر : )  32)  أن أي

) س ( .  األفقٌة( صفوف قصٌرة : عدد الفراغات  8) 

 8  ×16
مربعات . 4=     ــــــــــــــــــ = األفقٌةأذن ) س ( الفراغات 

 32

 (  4×  8ـ نوع ورق المربعات المستعمل )  1

المربعات . ورق الدائرة ) النقشة ( على ـ مساحة 2

خٌطا . 16=  32×   السدى =  خٌوط

لحمة .  8=  16×    =  اللحمة = خٌوط كذلك

 لحمة .و سداء ( خٌط 8×  16)  أي

(  8×  8( خٌط سداء ولحمة على ورق مربعات )  8×  16رسمنا الدائرة فً مساحة )  أننا لو

الدائرة تكون مضغوطة فً اتجاه السداء وتصبح على شكل بٌضوي لذا ٌكون الورق  أننجد 

 .(  4-3)  رقم الشكلفً مبٌن ذلك كما . و( غٌر مناسب  8×  8المربعات ) 
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 ( 4-3)  رقم الشكل 

( وتصبح دائرة كاملة .  4×  8ونتٌجة لذلك فان ورق المربعات المناسب فً هذه الحالة هو ) 

.(  5-3)  رقم الشكلفً مبٌن ذلك كما و

 (  5-3)  رقم الشكل

الجاكارد  آالتمن ورق المربعات تناسب النقشات المختلفة فً قوة  أخرى أنواعوهناك عدة   

نسبة عدد لحمات  إلىنسبة عدد خٌوط وحدة السنتمتر  وأٌضا، وعدد الصفوف القصٌرة فٌها 

وحدة السنتمتر . 



207

أنواع ورق المربعات 

 ( . 8×  8ورق مربعات   )  . أ

 ( .  8×  4مربعات   )  ورق . ب

 ( .  5×  8( و )  10×  8مربعات   )  ورق . ت

 ( .   6×  8مربعات  )  ورق . ث

 ( .  8×  7مربعات  )  ورق . ج

 ( .   12×  12مربعات  )  ورق . ح

 ( .  9× 12مربعات  )  ورق . خ

( 6-3وكما مبٌن فً الشكل رقم )  ( .  وهكذا . 16×  12مربعات )  ورق . د

 8 × 8 4 × 8 
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 8 × 10 8 × 5

 8 × 6 7 × 8

 12 × 12  12 × 9
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 12× 8 12 × 5

12 × 16 

 نظام تثقٌب الكرتون : 

سابقا وٌكون على النحو  أعددناهٌختلف تثقٌب الكرتون حسب نوع النقشة المستعملة على ما    

التالً : 

أ ـ تصمٌم نقشة لحمة عادٌة بلون واحد : ٌكون نظام تثقٌب الكارتون : النقش وٌترك تحبٌسه مع 

 .  األرضٌةتثقٌب تحبٌسه فً 

ب ـ تصمٌم نقشة لحمة عادٌة بلونٌن ) وهنا ٌستخدم كرتونتان وذلك الستعمال لونٌن ( . 

 وٌكون نظام الكارتون : 

( 6-3الشكل رقم ) 
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وتثقٌب  األرضٌةوٌترك تحبٌسه مع تثقٌب تحبٌسه فً  األول( ٌثقب نقش اللون 1) كرتونه

تحبٌس اللون الثانً .

 تحبٌس وتثقٌب األرضٌة فً تحبٌسه بتثقٌ مع ( ٌثقب نقش الثانً  وٌترك تحبٌسه2) كرتونه

 . األول اللون

جاكارد متنوعة ومختلفة  أقمشةالتالٌة توضح كٌفٌة عمل الرسم التنفٌذي لتصمٌمات  واألمثلة

: التالًعلى النحو 

: (7-3) وكما مبٌن فً الشكل األتً مواصفاته البٌانٌة على النحو نموذج تصمٌم : ( 1مثال ) 

 ـ نوع القماش : قماش مفروشات .  1

 ( سنتمتر .  130ـ عرض القماش : )  2

 ( سنتمترات .  5طول ) × ( سنتمترات  7ـ الوحدة التكرارٌة للتصمٌم : عرض )  3

 .  أبواب(  8السنتمتر للمشط : )  أبوابـ عدد  4

 ( خٌط .  2ـ التطرٌح فً الباب الواحد : )  5

)انكلٌزي ( . قطن  40/  2خٌط السداء ونوعه :  ـ نمرة 6

( حرٌر صناعً ) انكلٌزي ( .  260ـ نمرة خٌط اللحمة ونوعها : )  7

 (  .  8×  8)  واألرضٌةـ نوع ورق المربعات المستعمل للنقش  8

 لألرضٌة   مبرد  تحبٌس اختٌاري للنقش واألرضٌةـ نوع التركٌب النسجً المستعمل للنقش  9

ـ نوع النقشة المستعملة : ) نقشة عادٌة بلون واحد ( . 10

 :  أٌجادالمطلوب 

 ـ عدد خٌوط السنتمتر .  1

 ـ عدد خٌوط التكرار .  2

 ـ قوة ماكٌنة الجاكارد المستعملة .  3

 الجاكارد .  ماكٌنةفً  اإلسقاطـ عدد صفوف  4

 ـ عدد تكرارات القماش .  5

 ـ عدد لحمات السنتمتر .  6

 ـ عدد لحمات التكرار .  7

لرسم التصمٌم فً اتجاه السداء .  الالزمةـ عدد المربعات الكبٌرة  8
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لرسم التصمٌم فً اتجاه اللحمة .  الالزمةـ عدد المربعات الكبٌرة  9

 ـ نوع الشبكة المستعملة .  10

 ـ نظام تثقٌب الكرتون .  11

(7-3الشكل رقم )

 الحل : 

( باب .  8السنتمتر للمشط )  أبوابعدد  أنبما 

( خٌط .  2كذلك التطرٌح فً الباب الواحد ) 

 2×  8عدد خٌوط السنتمتر =  أذن

 خٌطا .  16=      

( سنتمترات .  7عرض التصمٌم )  أنبما 

 7×  16عدد خٌوط التكرار =  أذن

خٌطا .  112=      
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فً القوة  شنكل لذلك ٌستعمل جهاز 104زٌد على قوة  خٌط ٌ 112عدد خٌوط التكرار  أنوبما 

مباشرة . 

شنكل .  208الجاكارد التً ٌجب استعمالها هً  ماكٌنةقوة  أذن

الجاكارد .  ماكٌنةبحٌث توزع على جانبً  باإلسقاطوٌترك الباقً 

شنكال .  96=  112 – 208=  اإلسقاطعدد شناكل  أنبما 

صفا .  12=  8÷  96عدد الصفوف القصٌرة =  أذن

 صفوف .  6=  2÷  12الجاكارد بواقع  ماكٌنةتوزع على جانبً 

ٌكون مخصصا للتشغٌل  الماكٌنةوسط فً باقً الصفوف  أما،األٌسروكذلك الجانب  األٌمنبالجانب 

فقط . 

سنتمتر .  130عرض القماش  أنبما 

سنتمتر .  7وعرض التصمٌم 

 7÷  130عدد تكرارات القماش   =  أذن

تكرارا .  18.57=  

  8×  8الورق المستعمل وبما أن 

مربعات .  8خٌط فً السنتمتر ٌقابلها  16كل وان 

مربعات .  8س لحمة فً السنتمتر ٌقابلها أذن 

 16 × 8
ــــــــــــــــــــــــــــ عدد لحمات السنتمتر س = أذن

 8
لحمة  16=    

سنتمتر .  5طول التصمٌم  أنوبما 

 5×  16عدد لحمات التكرار =  أذن

لحمة .  80=  

مربعا .  14=  8÷  112فً اتجاه السداء   الالزمةعدد المربعات الكبٌرة 

 مربعا . 10 = 8÷  80  اتجاه اللحمة فً الالزمة الكبٌرة المربعات عدد

تكرار للسداء فقط لضٌق المساحة رسمنا التصمٌم على ورق المربعات بواقع نصف الٌالحظ أننا 

تكرارات اللحمة فقد رسمت كاملة .  أما

 مربعات .  7عدد مربعات السداء 
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 مربعات .  10عدد مربعات اللحمة 

. ( 8-3وكما مبٌن فً الشكل رقم ) على الصف  أينوع الشبكة المستعملة : شبكة طردٌة 

(8-3الشكل رقم ) 

طرٌقة تثقٌب الكرتون : 

 حدفات التكرار من  أرقامٌثقب الكرتون من واقع التصمٌم على ورق المربعات حسب تسلسل 

واحدة  كرتونهٌمثل  أفقًالنقشة المستعملة لحمة عادٌة بلون واحد فان كل صف  أنباعتبار 

والقاعدة فً تثقٌب الكرتون . 

 ٌثقب النقش وٌترك تحبٌسه مع تثقٌب تحبٌس االرضٌة . 

وهً تمثل لحمات التكرار .  كرتونه(  80)  إلىحتى تصل  كرتونهوتكرار فً كل 
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 ( :  2) مثال 

 :( 9-3وكما مبٌن فً الشكل رقم ) األتً مواصفاته البٌانٌة على النحو نموذج تصمٌم

 عنق ( .  أربطةسٌدات ـ  أقمشةـ نوع القماش : ) قماش مفروشات ـ  1

 سم .  3. 6سم ، الطول  6.4ـ الوحدة التكرارٌة للتصمٌم : العرض  2

 خٌطا .  20ـ عدد خٌوط السنتمتر :  3

 لحمة .  20السنتمتر :  لحمات ـ عدد 4

 قطن ) انكلٌزي ( .  2/48ـ نمرة خٌط السداء ونوعه : 5

 كلٌزي ( . صناعً ) ان حرٌر 220ونوعه :  اللحمة خٌط ـ نمرة 6

 . واألرضٌةـ نوع التركٌب النسجً المستعمل للنقش  7

 مبرد )   
 

 
 نقش .  األول(من اللحمة طردي للون   

 كذلك مبرد )   
 

 
 ( من اللحمة عكس اللون الثانً نقش .  

 ) مبرد كذلك  
 

 
    .                                                        لألرضٌةطردي  السداء من ( 

 ـ نوع النقشة المستعملة : نقشة عادٌة بلونٌن .  8

 المطلوب : 

 تكرار . 20.32عدد تكرارات القماش =  أنعلم  أذاـ عرض القماش  1

 ( خٌط فً الباب الواحد .  2التطرٌح )  أنعلم  أذاالسنتمتر  أبوابـ عدد  2

 ط التكرار . ـ عدد خٌو 3

 الجاكارد المستعملة .  ماكٌنةـ قوة  4

 الجاكارد .  ماكٌنةفً  اإلسقاطـ عدد صفوف  5

 ـ عدد لحمات التكرار .  6

 ـ نوع ورق المربعات المستعمل .  7

 لرسم التصمٌم فً اتجاه السداء .  الالزمةـ عدد المربعات الكبٌرة  8

 لرسم التصمٌم فً اتجاه اللحمة .  الالزمةـ عدد المربعات الكبٌرة  9

 ـ نوع الشبكة المستعملة .  10

 ـ كٌفٌة نظام تثقٌب الكرتون .  11



 
215 

 

 

 ( 9-3الشكل رقم )

 

 

 الحل : 

 سم  6.4عرض التصمٌم : 

 تكرار .  20.32عدد تكرارات القماش 

  6.4×  20.32عرض القماش =  أذن

 سم .  130=                        

 خٌط فً الباب .  2خٌطا . التطرٌح  20عدد خٌوط السنتمتر 

  2÷  20السنتمتر =  أبوابعدد  أذن
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 باب  10=                              

  6.4×  20عدد خٌوط التكرار = 

 خٌط .  128=                       

 شنكل .  104خٌط ٌزٌد على  128عدد  أنبما 

 شنكل .  208قوة  تستعمل جهاز جاكارد أذا

 وٌترك الباقً باإلسقاط وتوزع على النحو التالً : 

 .  شنكل 80=  128ـ  208جب تركها  = عدد الشناكل التً ٌ أن

 8÷  80=   اإلسقاطعدد صفوف 

 صفوف .  10=                          

من  ٌسراألصفوف فً الجانب  5وكذلك ٌترك عدد  األٌمنصفوف فً الجانب  5ٌترك عدد  أي

 الجاكارد وٌستعمل الباقً فً التشغٌل .  جهاز

 لحمة .  20عدد لحمات السنتمتر  أنوبما 

 سم .  3.6كذلك طول التكرار 

  3.6×  20عدد لحمات التكرار =  أذن

 لحمة  72=                             

 صفوف قصٌرة .  8خٌط فً السنتمتر ٌقابلها  20 أنوبما 

 طوٌلة . صفوف س ٌقابلها السنتمتر لحمة فً 20وكذلك 

                                     20 × 8 
 ــــــــــــــــــــــــــــس )صفوف طوٌلة ( =  أذن

                                       20 

 صفوف .  8=                               

 مربعات صغٌرة .  8×  8نوع الورق المستعمل أذن 

   مربعا . 16=  8÷  128عدد المربعات الكبٌرة الالزمة لرسم التصمٌم فً اتجاه السداء  

 مربعات . 9=  8÷  72ة لرسم التصمٌم فً اتجاه اللحمة  عدد المربعات الكبٌرة الالزم  

هً علٌه رسم تكرارها كامال  اللحمة فعلى ما أماقمنا برسم نصف تكرار السداء فقط  أنناٌالحظ 

 مربعات كبٌرة .  9×  8محددة  أصبحتالمربعات  أي

 



 
217 

 . (10-3رقم )وكما مبٌن فً الشكل على الصف  أيوان نوع الشبكة المستعملة : شبكة طردٌة 

 

 

 (10-3الشكل رقم )

 نظام تثقٌب الكارتون : 

 ٌمثل لحمتٌن ( .  أفقًكل صف  أن أيكانت النقشة المستعملة نقشة عادٌة بلونٌن )  أذا

 : لحمة لون ثانً .  أوللحمة لون 

 :  لتالًاخاصة على النحو  كرتونهٌكون نظام تثقٌب الكارتون لكل لون  األساسوعلى هذا 

 ( :  1)  أولكرتون لون 

 .  األرضٌةوٌترك تحبٌسه مع تثقٌب تحبٌس  األولٌثقب نقش اللون 

 ( :  2لون ثانً )  كرتونه

 .   األرضٌةٌثقب اللون الثانً وٌترك تحبٌسه مع تثقٌب تحبٌس 

 وبذلك ٌكون :  أفقًوهكذا من كل صف 

 .  كرتونه 144=  2×  72عدد كرتون التصمٌم  



 
218 

 ( :3) رقم مثال

 :( 11-3وكما مبٌن فً الشكل رقم ) األتً مواصفاته البٌانٌة على النحو نموذج تصمٌم

 ـ نوع القماش : قماش مفروشات .  1

 سنتمتر .  130ـ عرض القماش :  2

 ـ الوحدة التكرارٌة للتصمٌم .  3

عرض   
 

 
× سم   5  

 

 
 سم . 5  

 خٌطا .  12ـ عدد خٌوط السنتمتر :  4

 لحمة . 12ـ عدد لحمات السنتمتر :  5

 قطن ) انكلٌزي  ( .  2/30ـ نمرة خٌط السداء ونوعه :  6

 ) انكلٌزي ( .  حرٌر صناعً 340ـ نمرة خٌط اللحمة ونوعها :  7

 ـ نوع التركٌب النسجً المستعمل للتحبٌس .  8

اختٌاري للنقش ، مبرد     
 

 
 .  لألرضٌةمن السدى   

 بلونٌن . عادٌة المستعملة : لحمة النقشة ـ نوع 9

 :  أٌجادالمطلوب 

 ـ عدد تكرارات القماش .  1

 ـ عدد خٌوط التكرار .  2

 الجاكارد المستعملة .  ماكٌنةـ قوة  3

 الجاكارد .  ماكٌنةفً  اإلسقاطـ عدد صفوف  4

 ـ عدد لحمات التكرار .  5

 ـ نوع ورق المربعات المستعمل .  6

 ـ عدد المربعات الكبٌرة الالزمة  لرسم التصمٌم فً اتجاه السداء .  7

 ـ عدد المربعات الكبٌرة الالزمة  لرسم التصمٌم فً اتجاه اللحمة .  8

 ـ نوع الشبكة المستعملة  .  9

 ـ كٌفٌة نظام تثقٌب الكرتون .  10



 
219 

                                                         

 (11-3الشكل رقم ) 

 الحل : 

 ( سنتمتر .  130عرض القماش )  أنبما 

 سم .  5 كذلك عرض التكرار 

  ÷ 130عدد تكرارات القماش =  أذن
 

 
  5 

 تكرارا .  24. 38=                                

 ( خٌطا .  12عدد خٌوط السنتمتر )  أنوبما 

 ×  12عدد خٌوط التكرار =  أذن
 

 
  5 

 خٌطا .  64=                             

 ) طردي عكس (  أٌضامتماثلة وٌستعمل لها شبكة  أيالنقشة ) طردي عكس (  أنوباعتبار 

 الجاكارد المطلوبة .  ماكٌنةولهذا ٌجب حساب التشغٌل لنصف تكرار فقط ومنها توجد قوة 
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 خٌطا .  32=  2÷  64عدد خٌوط نصف التكرار  

 ( شنكل .  104الجاكارد المناسبة لها هً قوة )  ماكٌنةوعلى ذلك تكون قوة 

 .  باإلسقاطوٌترك الباقً 

 . شنكل 72=  32 – 104  اإلسقاطعدد شناكل  أنوبما 

 صفا .  18=  4÷  72      اإلسقاطعدد صفوف         

 ،  األٌمن( صفوف للجانب  9الجاكارد بواقع )  ماكٌنةعلى جانبً  اإلسقاطٌتم توزٌع صفوف 

 للتصمٌم .  بالتشغٌلفهو خاص  الماكٌنةوسط  أما األٌسر( صفوف للجانب  9) 

 سم .  5طول تكرار التصمٌم   أنبما 

 لحمة .     12وعدد لحمات التكرار

 لحمة .   64=  5×  12  التكرار هًعدد لحمات  أذن

 ( صفوف قصٌرة .  4خٌط فً السنتمتر ٌقابلها )  12 أنبما 

 قصٌرة .  ٌقابلها ) س ( صفوف السنتمتر لحمة ف12ً       

           12 × 4 
 صفوف طوٌلة 4=   ــــــــــــــــــــــــــــــ س =

              12 
 ( .  4×  4نوع ورق المربعات المستعمل ) 

( وٌعتبر كل مربعٌن ٌمثالن مربعا واحدا  8×  8ٌمكن استعمال ورق المربعات ) وٌالحظ انه 

 وذلك للمحافظة على نفس النسبة فً الرسم على ورق المربعات .

 مربعات .  8=  4÷  32فً اتجاه السداء  الالزمةعدد المربعات الكبٌرة 

 مربعا. 16=  4÷  64  السداء اتجاه فً الالزمة الكبٌرة المربعات عدد

 نوع الشبكة المستعملة : 

ثل نصفها فً التكرار ٌما األول) طردي عكس ( وذلك الستعمال نقشة نصفها  أيشبكة عكسٌة 

 ٌكون فً اتجاه السداء فقط .  أنوبشرط  الثانً فً نفس التكرار
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 ( 12-3الشكل رقم ) 

 

 

 تثقٌب الكرتون :  النظام المتبع

ٌمثل لحمتٌن ) لحمة خاصة  أفقًالنقشة المستعملة نقشة عادٌة بلونٌن وكل صف  أنباعتبار 

 أفقًلكل صف  كرتونٌتانٌستعمل  األساس، لحمة خاصة بالون الثانً ( وعلى هذا  األولباللون 

 :  التالًوٌتم تثقٌبهم على النحو 
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(  1)  أوللون  كرتونه

الرضٌة . ٌثقب نفس اللون وٌترك تحبٌسه مع تثقٌب تحبٌس ا

 (  2لون ثانً )  كرتونه

ٌنتهً عدد  أن إلىٌثقب نقش اللون الثانً وٌترك تحبٌسه مع تثقٌب تحبٌس االرضٌة وهكذا 

.  كرتونه 128=  2×  64كرتون التصمٌم 

 مالحظة : 

نصف تكرار السداء الثانً فانه ٌأتً عن طرٌق  أماقمنا برسم نصف تكرار السداء فقط  أنناٌالحظ 

بناء الشبكة ) الطردي العكس ( . 
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(  selvage weaves)األقمشة         حواشً 

الفصل الرابع  أهداف    

 مٌماحٌث ٌقوم بإنجاز تص عل جانبً القماش ٌتعرف الطالب على هذا النوع من النسٌج

ومن ثم الرسم  البلد المنتج أوباسم الشركة  أوحسب متطلبات القماش المنتج للتعرٌف به 

. حاشٌةالتنفٌذي لقماش ال
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(  selvage weaves )    ( البراسل –الهداب األقمشة ) حواشً 

 تمهٌد 

ط السدى بعرض ٌتراوح الممتدة طولٌا باتجاه خٌ أطرافهحواشً القماش  : هً عبارة عن  

 أطراف% من عرض القماش ، والغرض من الحاشٌة هو وقاٌة 1 إلى 1/2نسبة من 

بدون  الناتجعملٌات النسٌج والحفظ على عرض القماش  أثناءالمنسوجات من التقطعات فً 

وكما مبٌن فً الشكل رقم عملٌة التكملة  أثناءتعارٌج . كما انه لمتانته فانه ٌقلل من العطالت 

 (4-1  ). 

(أ -1-4رقم )الشكل 

(ب -1-4الشكل رقم )
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 باإلضافة ،عالمة ممٌزة للمصنع الذي قام بصناعتها  األقمشةتعتبر الحواشً المكتوبة على 

نسٌج القماش على  أثناءجانبً القماش متانة عالٌة  أعطاءكبرى فً  أهمٌةللحاشٌة  أن إلى

ما ك األسواققبل تداولها فً  األقمشةوتجهٌز  أعدادفً  أخرى أهمٌةللحاشٌة  أنالنول كما 

ابتكرت بعض معامل  األسواقفً  األقمشةتظهر مدى جودة القماش المنتج ولتروٌج  أنها

ٌتم تثبٌت اسم القطر المنتج مع  وأحٌاناالشركة المنتجة  أوالنسٌج كتابة اسم المعمل المنتج 

 ن للكتابة على الحاشٌة . اٌسمى حالٌا ) الكود ( وتوجد طرٌقت الرقم التجاري للصنف ما

طرٌقة الطباعة . .1

 طرٌقة النسٌج . .2

 طرٌقة الطباعة : . 1

بطرٌقة الطباعة ولكنها تختلف عن طرٌقة  األقمشةوتعتبر الوسٌلة الثانٌة فً الكتابة على  

بعد غسلها بالماء  أزالتهاالنسٌج من استعمال مواد صباغة معٌنة دون تثبٌتها وبشرط سهولة 

المنقوش  أوالخفٌفة جدا مثل البوبلٌن السادة  األقمشةعدة مرات وتستخدم هذه الطرٌقة فً 

 .الشٌت  أو

مبٌن فًوكما ،القمصان الصٌفٌة ...  الخ أوالرجالٌة والنسائٌة  القطنٌة األقمشةوبعض 

 . (2-4الشكل رقم )

أ( - 2-4الشكل رقم )
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ب( - 2-4الشكل رقم )

 طرٌقة النسٌج  . 2

بطرٌقة النسٌج المستخدم فً  األقمشةالوسائل فً الكتابة المستخدمة على  أحدىوتعتبر 

المفروشات والتنجٌد وٌستعمل بها عادة  أقمشةالمتوسطة والثقٌلة وخاصة فً  األقمشة

والمعاطف  الطقم الرجالً أقمشةخامات قطنٌة وحرٌرٌة كالجوبالن واالوبٌسون وكذلك فً 

والتراكٌب النسجٌة المستعملة  ثقٌلة أوالمستخدم بها خامات صوفٌة سواء كانت متوسطة 

زائدا حقٌقٌا وتكون الخامة المستعملة من نوع خامة القماش المنتج  تكون سداء غالبا ما

فرض استعمال القماش من لون  وبلون فاتح ٌختلف عن القماش حتى تظهر بالحاشٌة لو

وتستعمل طرٌقتان لزٌادة متانة حواشً القماش لتتحمل  مختلف عن لون القماش . أومتباٌن 

دخول المكوك فً فتحة النفس عند حركة قذف  أثناءالواقع علٌها من اللحمة  اإلضافًالشد 

 المكوك وهما : 

عدد خٌوط  أي ، أعلىخٌوط حاشٌة القماش متشابهة مع خٌط القماش ولكن كثافتها  .1

 السدى فً وحدة القٌاس اكبر . 

متانة  أكثرخٌوط الحاشٌة تتكون من خٌوط نمرتها مختلفة عن نمرة القماش وتكون   .2

( .3-4وكما مبٌن فً الشكل رقم )
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 (3-4الشكل رقم )

حسب التركٌب  أخر إلىبالنسبة للتركٌب النسجً لحاشٌة القماش فأنها تختلف من قماش  أما

 القماش .  إلنتاجوعدد المواكٌك المستعملة  النسجً

الممتدة فً اتجاه السدى وجود حدفات من اللحمة تشتغل بحركة واحدة  األنسجةنالحظ انه فً 

واحد مما ٌترتب علٌه عند استخدام مكوك واحد واستمرار الرستان مرفوع بقدر عدد  أنوفً 

وكما مبٌن فً لقماش ) الحاشٌة ( لحمات االمتدادات ، فً خٌط اللحمة لٌتماسك فً طرفً ا

ٌمكن  واتجاهات سٌر المكوك وال  2/2( الذي ٌبٌن سنا ممتدا من السدى  4-4الشكل )

الحصول بهذه الطرٌقة على المنسوج المطلوب . 

(4-4الشكل رقم )
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: االسالٌب التالٌة أحدىولتالفً ذلك تستخدم 

 من جهة واحدة : إٌقاففتلة   .1

الحواش ٌسمى فً هذه الحالة ) خٌط  أحدى إلىوضعنا خٌطا واحدا من السدى مضافا  أذا

 الشكل وكما مبٌن فًالقماش فً هذا الجانب ،مع حاشٌة ( فانه ٌجعل اللحمة تتماسك  إٌقاف

اتجاه بدء  أنوٌالحظ ،إٌقافالمسدى من السدى ومعه فتلة  2/2( للتركٌب النسجً 4-5)  

ترجع اللحمة نضرا الختالف التقاطع من  حتى ال اإلٌقافسٌر المكوك من الجهة المقابلة لخط 

 التركٌب النسجً عند كل حدفة . 

رستان خاص به لحركته المخالفة لحركة باقً إلىٌحتاج  اإلضافًهذا الخٌط  أنوٌالحظ 

 خٌوط السدى . 

(5-4الشكل رقم )

 للحواش :  أخراستعمال نسٌج  .2

للحواش من الجهتٌن تختلف فٌها حركة التقاطعات عن  أخرىتستعمل غالبا تراكٌب نسٌجٌة 

 حركة تقاطعات القماش فً كل حدفة وذلك لعدم ترجٌع اللحمات . 

للحاشٌة  1/1الممتد من السدى ومعه نسٌج السادة   2/2( نسٌج السن6-4) رقم الشكل وٌبٌن

لتشغٌل الحاشٌة . أضافٌتٌنرستانٌن  إلىوفً هذه الحالة تحتاج 

(6-4الشكل رقم) 



222

من مكوك واحد :  أكثراستعمال  .3

 ترجٌع اللحمات .  ٌقافإلمكوك واحد فً اتجاهات مختلفة  من أكثرمن الممكن استعمال 

الممتد من السدى واتجاهات سٌر المواكٌك بالنسبة 2/2( نسٌج السن  7-4)  رقم الشكل وٌبٌن

الطرق الثالثة السابقة  أحدى. وٌتوقف اختٌار استعمال  األسهم إلٌهللتركٌب بحسب ما تشٌر 

 أوالنسٌج وقوتها من حٌث عدد المواكٌك  ماكٌنةعلى نوع  األطلس أوالمبرد  أوللسادة الممتد 

 عدد الرستانات الممكن استعمالها . 

( 7-4)  رقم الشكل

-: على التركٌب النسجً للحاشٌة  أمثلة

 (1مثال رقم )

نسٌج الحاشٌة من  إلٌهالممتد من السدى مضافا  2/2نسٌج السن ٌبٌن( 8-4)  رقم الشكل

بدء نسٌج الحاشٌة ٌمنع ترجٌع  أنوٌالحظ   2/2بتركٌب نسجً سن  وأٌضاجهة واحدة 

 إلىالٌمٌن وٌحتاج التركٌب النسجً  إلىاللحمات باستعمال مكوك واحد فقط ٌبتدئ من الٌسار 

 رستانٌن . إلىة رستانٌن والحاشٌ

(8-4)  رقم الشكل
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 ( 2مثال رقم )

من جهة واحدة مع بدء  2/2مبردنسٌج  إلٌهمضافا  2/2نسٌج السن ٌبٌن ( 9-4)  رقم الشكل

(  4)  إلىمن الجهتٌن وٌحتاج النسٌج جمٌعه  اإلضافةالٌسار وٌمكن  إلىالمكوك من الٌمٌن 

 رستانات . 

( 9 - 4الشكل ) 

    :( 3مثال رقم )

من  2/2نسٌج السن  إلٌهممتدا من السدى مضافا  3/3نسٌج السن  ٌبٌن (10-4)  رقم الشكل

( رستانات منها  6)  إلىالجهتٌن مع اختالف بدئهما لمنع ترجٌع اللحمات وٌحتاج تنفٌذه 

 رستانات للحواش .  أربعة

(10-4)  رقم الشكل
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 : (4مثال رقم )

 إلىمن الجهتٌن وٌحتاج  1/2نسٌج المبرد  إلٌهمضافا  3/3( نسٌج السن 11-4)  رقم الشكل

خمسة رستانات منها ثالثة للحواشً . 

 (11-4)  رقم لشكل

وٌتم عمل نماذج مكتوبة لبعض الحواش المستخدمة فً مصانع النسٌج وتنفذ عن طرٌق  

التالٌة تبٌن بعض النماذج المستعملة :  واألمثلةورق المربعات  علىالنقشة الزائدة الحقٌقٌة 

 (1نموذج رقم )

عكس  األٌمنالحاشٌة من الجانب  أنٌبٌن حاشٌة لعٌنة قماش منسوجة وٌالحظ فً الشكل 

.  (12-4وكما مبٌن فً الشكل رقم ) األٌسرالحاشٌة من الجانب 

(12-4الشكل رقم )
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 (2نموذج رقم )

ٌبٌن طرٌقة رسم الحاشٌة على ورق المربعات على طرٌقة النقشة الزائدة من السداء وعلى 

(13-4لشكل رقم )ا وكما مبٌن فًالنحو التالً 

 .أ ـ تعزٌز ) توزٌع ( الحاشٌة المطلوبة 

 ) أ (

ب ـ ٌبٌن طرٌقة اللقً وهً موزعة على النحو التالً 

 درقة للتصمٌم 16

. األرضٌةدرقة لنسٌج  2

ج ـ نظام تحرٌك الدرق .  

لحمة ) كرتونة ( .  328وهو على 

الحواشً العادٌة )البراسل ( 

) ب ( 

() ج  

(13-4لشكل رقم )ا
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