
 

1 

 

 

 التىجيه الفني العام لعلىم األسرة والمستهلك

 

 

 



 

2 

 

 ةــــــــــلمقدما

 .انًحٍطتتٓتى يبدة عهٕو األطزة ٔانًظتٓهك فً تطٌٕز عًهٍت انتعهٍى ٔيٕاكبت انجذٌذ يٍ خالل انبٍئت 

 .ْذِ انًبدة تحتٕي عهً خالصت انًفبٍْى األطبطٍت نٕحذة األَظجت ٔانًالبض

َجًع َٔهخص انًفبٍْى األطبطٍت انتً يٍ انًٓى أٌ تكٌٕ يهًت بٓب يعهًت يبدة  أٌي نقذ حزصُب فً ْذا انجشء عم

 .عهٕو األطزة ٔانًظتٓهك

 :تحتٕي ْذِ انٕحذة عهً 

انًفبٍْى انخبصت  انقبرئانُظٍج ٔكٍفٍت انعُبٌت ببألَظجت ٔيٍ ثى َُتقم نُضع بٍٍ ٌذي  ٔإَٔاعيفٕٓو انًُظٕجبث 

 .انًكبئٍ ٔإَٔاععًهٍت انخٍبطت  ٔأطبطٍبثاٍْى انخبصت ببنخٍبطت ٔبعض انًف ٔاإلكظظٕاراثببألسٌبء 

 .كُش ٌُفع فً انحٍبة انعهًٍت ٔانعًهٍت أَٓبيٍ ْذِ انًعهٕيبث حٍث  االطتفبدة َتًُى

 .يٍ هللا انتٕفٍك َتًُى
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 مفهوم المنسوجات

معا بطرق عدة مكونة الخٌط الذي  تلتؾ ألٌاؾرفٌعة جدا تدعً شعٌرات أو  هتتكون المنسوجات من أجزاء شعٌري

. ٌلؾ علً بكرات كبٌرة تستعمل فً نسٌج القماش

كلما  إيٌكون منفردا أو مزدوجا أو من ثالث خٌوط مبرومة معا وكلما ازداد عدد لفات الخٌط  أن إماهذا الخٌط 

. كان مبروما أكثر كلما كان أكثر متانة

ٌكون مصنوعا من  أو أن عٌرات واأللٌاؾ كالصوؾ مثال ٌكون مصنوعا من نوع واحد من الش أن إماوالخٌط 

خلٌط من الشعٌرات مثل الصوؾ والقطن أو الصوؾ والناٌلون وفً هذه الحالة من الصعب جدا تمٌٌز نوع القماش 

. التحلٌل الكٌماوي أو فحص الشعٌرات تحت المجهر إلًٌصبح بحاجة  إذ

ط كأن تكون خٌوط الطول من القطن وخٌوط العرض من وكثٌرا ما ٌكون القماش منسوجا من نوعٌن من الخٌو

: أهمها أسبابالحرٌر االصطناعً مثال وٌستفاد من هذه الطرٌقة فً صناعة القماش لعدة 

 .تقلٌل تكالٌؾ صناعة القماش -1

 .خٌوط من الناٌلون مثال فً نسج الصوؾ إدخالزٌادة متانة القماش مثل  -2

ٌوط المستعملة من حٌث تحسٌن صفات النسٌج المستعمل صفات وممٌزات للقماش تعتمد علً الخ إعطاء -3

 .عٌوبهبعض  إخفاءو

                                 مكونات القماش                                                                                                                

متانة  أكثروهذه تكون " السداة"الخٌوط طولٌة وعرضٌة تسمً خٌوط الطول  القماش المنسوج من نوعٌن من ٌتألؾ

خٌوط الطول للبوصة الواحدة  أنحٌث " اللحمات"تسمً  والتًاالخري المستعملة فً عرض القماش من الخٌوط 

مما ٌزٌد القماش متانة من جهة الطول وٌسهل قصة ألسباب صناعة من خٌوط العرض فً نفس البوصة  أكثر

ك فأن خٌوط الطول هً ما كانت علً امتداد وموازاة حاشٌة القماش وبالتالً هً التً تحدد طول الثوب أما كذل

عرض  أنخٌوط اللحمة فهً الخٌوط العرضٌة المحصورة بٌن الحاشٌتٌن والتً طولها ٌحدد عرض الثوب فنقول 

 .سم وهكذا 150سم أو  90سم أو  70القماش 



 

4 

 

مة فً الصناعات النسٌجٌة المستخد األساسٌاتالمصطلحات 

 األلٌاف أو الشعٌرات :fibers  

. جمع لٌفة وهً شعٌرة مفردة ذات قطر دقٌق جدا

 المادة الخام :raw material 

. مصطلح ٌطلق علً الشعٌرات فً حالتها الطبٌعٌة وقبل معاملتها أو تبٌضها أو صباؼتها أو طباعتها

 الغزل :spinning 

. خٌوط صالحة للعملٌات النسٌجٌة المختلفة إلًلنسٌجٌة تحوٌل الشعٌرات أو األلٌاؾ ا

 البرم :twisting 

. احدي مراحل عملٌة الؽزل والؽرض منها تماسك األلٌاؾ مع بعضها البعض و إلعطاء سمك معٌن للخٌط

 النسج :weaving 

. قماش إلًتداخل الخٌوط مع بعضها البعض بطرق مختلفة لتحوٌل الخٌوط 

 الحٌاكة و الخٌاطة :sewing 

قطع  إلًالقماش بعضها ببعض باستعمال اإلبرة والخٌط  أطراؾتحوٌل األقمشة بواسطة القص والتفصٌل وشبك 

. لالرتداءجاهزة  ملبسٌه

 السداة :warp  

. وتوازي البرسل تمثل االتجاه الطولً للنسٌج الذيعدد الخٌوط المتوازنة والمتساوٌة فً الطول 

 اللحمة :weft  

 .من البرسل الً البرسل  زنة والمتساوٌة فً الطول التً تمتد بعرض القماشعدد الخٌوط المتوا
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 قماش ترٌكو :Knitted fabric 

السداه وترٌكو  ترٌكوأكثر وهو نوعان  أوقماش ٌتكون من مجموعة متشابكة من الؽرز باستعمال خٌط واحد 

. اللحمة

 ترٌكو :tricot 

. الترٌكوآالت نوع من األقمشة التً ٌتم تشكٌلها باستعمال 

 الصباغة :dyeing 

 .عملٌة تلوٌن األلٌاؾ أو الخٌوط أو األقمشة بصبؽات طبٌعٌة أو صناعٌة

 الطباعة :printing 

زخرفة سطوح األقمشة بنقوش أو أشكال أو رسومات باستخدام ألوان ؼٌر قابلة للذوبان فً الماء أو صبؽات ثابتة 

. فً تكوٌنات تكرارٌة منظمة

 التجهٌز :Finishing 

المعالجة النهائٌة لألقمشة وتجهٌزها إلكسابها التأثٌر والمظهر السطحً المطلوبٌن أو إلكسابها صفات مرؼوبة مثل 

 .معالجة القماش ضد الحرٌق أو البلل أو لتحسٌن مظهرها
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 عملٌة النسج 

سداة النسٌج واألخرى  هً عملٌة صنع القماش من خالل تقاطع مجموعتٌن من الخٌوط إحداهما طولٌة ٌقال لها

. أفقٌة ٌقال لها لحمة النسٌج تمرر أعلى أو أسفل خٌوط السداة على التوالً 

خٌوط مؽزولة  استخداموتشتمل المنسوجات على أنواع كثٌرة مثل البطانٌة والقماش والسجاد ، وٌمكن للنساجٌن 

عٌة القوٌة كالناٌلون واألورلون وؼٌرها من األلٌاؾ الطبٌعٌة كالقطن أو الحرٌر أو الصوؾ أو من األلٌاؾ الصنا

. من األلٌاؾ الشائعة االستعمال 

 تركٌب المنسوجات  

 :هما   .ئهما قٌمة النسٌج المنتج وثمنههناك عامالن أساسٌان ٌتحدد على ضو -

 مظهرٌة النسٌج  -1

لنسٌج من الدرجة ٌترتب بمقتضاها قٌمة المنسوجات كنسٌج من الدرجة األولى فاخرة أو من الدرجة الثانٌة أو ا

وتعتمد مظهرٌة النسٌج على آلٌة النسج المستخدمة فً  .الظاهرةالثالثة على حسب محتواه من العٌوب أو األخطاء 

 .النسجصناعته ومدى دقة 

والمٌكانٌكٌة للنسٌج  ص الطبٌعٌةلخواا -2  

أو لطرٌقة النسج المستخدمة . .هامنٌقصد بها الخواص الالتً ٌكتسبها النسٌج إما من طبٌعة الخٌوط التً نسج      

: وتتمثل فً 

، مقاومته لالحتكاك والكرمشة والتوبٌر، مدي نفاذٌته  استطالتهمقاومته للتمزق ، مقدار ، متانة القماش المنسوج     

 1.،قابلٌته للحٌاكة والتفصٌل  للماء والهواء ،درجة عزله للحرارة ، احتماله لعملٌة الؽسل والكً المتكرر

 

 

                                                      
 
 .2003انذار انعزبٍت نهعهٕو , انذنٍم انذْبً نهعُبٌت ببألَظجت, طُبء انغًغبو  
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 ئد المنسوجات وأهمٌتهافوا

اختٌار األقمشة والمالبس لٌس من األمور السهلة فهً تقتضً سرعة المفاضلة وتخضع لعدة عوامل منها  إن

العوامل  إلً إضافةالخواص الطبٌعٌة ومناسبتها للؽرض الذي تستعمل من أجلة ومناسبة سعرها لمٌزانٌة الشخص 

تحمله للؽسٌل وخلوه من العٌوب النسٌجٌة  قوه ومته ومقدارعند الشراء كالمقاس وسمك القماش ونع األخرى

وظٌفة المنسوجات  إلًنتعرؾ أوال  إنلذلك وجب علٌنا ، وخواص االنكماش واالحتكاك والدؾء والبرودة 

 :أما أهم فوائدهاكل نوع منها بالتفصٌل  وخصائص أنواعهاوفوائدها ثم 

 .ةمتعادلحفظ حرارة الجسم  -1

 .الدؾء -2

 .التجفٌؾ -3

 .اٌةالوق -4

 2.التزٌٌن والتجمٌل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 .2005دار انشزٔق نهُشز ٔانتٕسٌع ,انًُظٕجبث, طعبد عظبكزٌت انُبعٕري  
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تصنٌف األلٌاف حسب مصادرها 

التقسٌم المرفولوجى أو التقسٌم على أساس منشأ األلٌاؾ وٌتناول هذا التقسٌم عاده المجموعة األولى من األلٌاؾ 

وهى األلٌاؾ المستعملة فً النسٌج باعتبارها أهم صناعات النسٌج وعلى أساس أن الصناعات أو األؼراض 

ألخرى تعتبر صناعات ثانوٌة تستعمل فٌها عوادم صناعه الؽزل أو الرتب المنخفضة من هذه األلٌاؾ أو األلٌاؾ ا

:-  ٌأتًوهذا التقسٌم ٌوضح النسٌج كما  األساسٌةالقصٌرة الناتجة أثناء إعداد األلٌاؾ لصناعه الؽزل 

: الطبٌعٌةاأللٌاف :أوال 

لٌاؾ التً تقدمها الطبٌعة لإلنسان فً صورة ألٌاؾ صالحه للؽزل مباشره األلٌاؾ الطبٌعٌة هً كما ذكر بأنها األ

مثل القطن والصوؾ والحرٌر والكتان وؼٌرها وهى أقدم األلٌاؾ استعماال وانتشارا وهذه تنقسم بدورها اى ثالثة 

:- أقسام رئٌسٌه تبعا لمنشئها على النحو التالً

 األلٌاف النباتٌة -1

والسلٌلوز . األلٌاؾ التً ترجع إلى اصل نباتً وهى أهم مجموعه من األلٌاؾ عموما لقد أوضح كل من بان هذه 

. هو األساس األول فً تركٌب هذه المجموعة من األلٌاؾ

األلٌاؾ إلى األقسام  هذهوتنقسم األلٌاؾ النباتٌة بدورها من حٌث منشأها أومن حٌث جزء النبات الذي ٌعطى 

:- تٌهاأل

 لٌاف بذرٌة ا

لٌاؾ أو الشعٌرات التً تنمو على قصرة البذرة كما فً القطن والكابوك وتعتبر ألٌاؾ القطن أهم هذه األ وهذه  

. األلٌاؾ بل من أهم األلٌاؾ النباتٌة عموما

  ألٌاف لحائٌه

وهذه هً األلٌاؾ الناتجة من خالٌا المنطقة اللحائٌه فً سٌقان بعض النباتات مثل الكتان والجوت والقنب 

 .والرامً
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 ورقٌه ٌاف أل

أو الخشنة  الصلبة وهذه األلٌاؾ الناتجة من الحزم الوعائٌة لألوراق أو خالٌا اللحاء والخشب وتعرؾ باأللٌاؾ 

. والمانٌالٌسال ومن أمثلتها ألٌاؾ الس

  ألٌاف المختلفة

و ثمار جوز وهذه مجموعه من األلٌاؾ النباتٌة تؤخذ من أجزاء مختلفة لبعض النباتات مثل قواعد أوراق النخٌل أ

 األهمٌةسوق بعض أنواع الذرة الرفٌعة أو أوراق النخٌل أو جذوع بعض األعشاب وهذه المجموعة قلٌلة  أوالهند 

. البالد محدودة االستعمال فً بعض 

األلٌاف الحٌوانٌة -2

فً   ساسٌةاألذكر كل من بأنها األلٌاؾ التً ترجع إلى اصل حٌوانً وتختلؾ عن األلٌاؾ النباتٌة فً أن المادة 

فً التركٌب واهم األلٌاؾ  األساسًتركٌبها هً البروتٌن وتختلؾ هذه األلٌاؾ فً خواصها تبعا لهذا االختالؾ 

الحٌوانٌة الصوؾ بأنواعه المختلفة والحرٌر بأنواعه واالوبار أو الشعر المأخوذ من بعض الحٌوانات األخرى 

. كالجمال والماعز وؼٌرها

األلٌاف المعدنٌة -3

ا أوضح بان هذه هً المجموعة الثالثة من األلٌاؾ الطبٌعٌة وهى محدودة االهمٌه فً صناعه النسٌج وتعتبر أٌض

ألٌاؾ االسبستوس من أهم هذه األلٌاؾ وتستعمل فً أؼراض صناعٌة معٌنه وتؤخذ ألٌاؾ االسبستوس من أهم 

ن صخور طبٌعٌة أخذت فٌها هذه األلٌاؾ وتستعمل فً أؼراض صناعٌة معٌنه وتؤخذ ألٌاؾ االسبستوس م

 .البلورات شكل األلٌاؾ 
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 :األلٌاف الصناعٌة:ثانٌا

من ناحٌة أخرى ذكر كل من بأنها األلٌاؾ التً ٌقوم اإلنسان بصنعها من مواد مختلفة وال تقدمها الطبٌعة فً 

ٌة والطبٌعٌة اثر كبٌر فً وقد كان لدراسة التركٌب الكٌماوي لأللٌاؾ الطبٌعٌة ولتقدم العلوم الكٌمٌائ .ألٌاؾصوره 

:- تطور مجموعه األلٌاؾ الصناعٌة وتنقسم هذه األلٌاؾ الصناعٌة إلى مجموعتٌن رئٌستٌن

( المحورة) األلٌاف الصناعٌة المحولة  -   أ

وهذه األلٌاؾ تقدم فٌها الطبٌعة لإلنسان المادة الخام التً ٌشكلها فً صورة ألٌاؾ وفٌها ٌتناول اإلنسان السلٌولوز 

النباتً مثل فٌحوله بعد تنقٌته إلى ألٌاؾ الحرٌر الصناعً وٌأخذ البروتٌن الخام وٌحوله إلى ألٌاؾ الصوؾ 

 أنواع إنتاج فًاستعمال كمٌات كبٌرة من السلٌولوز  فأمكنالتحوٌلٌة  األلٌاؾ هذهولقد تقدمت صناعه . الصناعً

. من الفسكوز المختلفة الصناعًالحرٌر 

 هالتخلٌقًأو  التركٌبٌة عٌةالصنا األلٌاف   -ب 

لٌصنع منها عجائن  والبترولمثل الفحم  الكٌماوٌةالمركبات  إلى المجموعةهذه  فًٌلجا  اإلنسان إنذكر كل من 

إن التقدم الرائع جعل من هذه العجائن ما ٌسمى ألٌاؾ وذلك .  ألٌاؾصورة  فًتصلح للؽزل ثم ٌشكل هذه العجائن 

ممكن إنتاجه بهذه الطرق التركٌبٌة لممٌزاتها الخاصة ولسهوله تتبع األلٌاؾ الناتجة فً للعدد الهائل من األلٌاؾ ال

هذه المجموعة تقسم إلى مجامٌع تبعا لتركٌبها الكٌماوي حٌث أصبح من الصعب متابعه األسماء التجارٌة العدٌدة 

:- ومن أهم مجامٌع األلٌاؾ الصناعٌة التركٌبٌة للمجامٌع الثالثة التالٌة

. لونرالب ألٌاؾكذلك  األلٌاؾنوع من هذه  أولوٌمثلها الناٌلون وهو : وعه عدٌد االمٌدمجم -

الداكرون والتٌرلٌن  ألٌاؾٌمثلها  أخرىوهى مجموعه : سترالبولً امجموعه   -

الفٌنون -االكرٌالن-االدركون–االكرٌلٌك  :عدٌدة ألٌاؾمجموعه   -
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 الصفات العامة أللٌاف النسٌج

وجات باختالؾ نوع األلٌاؾ أو الشعٌرات المكونة لها ولكل نوع من هذه األلٌاؾ صفات تختلؾ صفات المنس

وصفات ( أولٌة) صفات أساسٌة  إلً األلٌاؾوخصائص محددة تخدم مجاالت استخدامه وٌمكن تقسٌم صفات 

. ثانوٌة

: الصفات األساسٌة: أوال

: ن الخٌوط واألقمشة وأهمهاويوتك اؾ قابلة للؽزلوهً الصفات الموجودة أصال فً األلٌاؾ وبدونها ال تكون األلً

  Length Of Fiber: طول الشعٌرات -1

ألن طول الشعٌرة  الرئٌسٌة التً تحدد جودة الخامة وصالحٌتها للؽزل العواملٌعتبر طول الشعٌرات من 

ٌساعد علً برمها وتماسك بعضها مع بعض لتكون الخٌط وكلما زاد طول الشعٌرات كلما أمكن ؼزل 

ٌكون سم تقرٌبا علما بأنه ٌمكن أن  1.5 –سم  1.2ال ٌقل طول الشعٌرة عن  أنٌوط أكثر جودة وٌجب خ

طول الشعٌرات ؼٌر محدودة وقد ٌصل ألمٌال عدة وهذه نحصل علٌها صناعٌا وتسمً الشعٌرات 

. المستمرة

  Strength: الشعٌرات متانة -2

. تنقطع أنقوة تتحملها الشعٌرة قبل  أقصًلفة أو وٌقصد بها مدي تحمل الشعٌرة لقوي القطع والشد المخت

علً قماش متٌن فً نفس هذه الصفة ضرورٌة لتتحمل الشعٌرات مراحل التصنٌع المختلفة وللحصول 

. ض األلٌاؾ تختلؾ وهً مبللة عنها وهً جافةعالوقت ٌتحمل الدعك واالستعمال علما بان متانة ب

  flexibility: قابلٌة الثنً -3

النسٌج وتعطٌه صفة  إلًالخاصٌة  ابلٌة األلٌاؾ للثنً والطً والتشكٌل حٌث تنتقل هذهوٌقصد بها ق

الزجاج بمتانة عالٌة إال انه ال ٌمكن استخدامها  ألٌاؾوتسهٌل الحركة عند استخدامه فمثال تتمتع  االنسدال

 .فً الصناعات النسٌجٌة ألنها ؼٌر قابلٌة للثنً
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  Elasticity: المرونة والمطاطٌة -4

تؤثر هذه ، عٌرات علً استعادة شكلها األصلً بعد زوال المؤثر الذي أثر علٌهالشوٌقصد بها مقدرة ا

. الخاصٌة علً خواص األقمشة الناتجة من الشعٌرات المرنة كما تسهل عملٌة النسج وخاصة الترٌكو

  Crimp: التجعدات أو القابلٌة للغزل -5

عملٌة الؽزل وٌتحدد مدي تماسك الشعٌرات علً المقطع للتماسك فً أثناء  األلٌاؾوٌقصد بها قابلٌة 

فً  إماالطولً والعرضً للشعٌرة وعلً سطحها فمثال توجد التجعدات فً شعٌرة الصوؾ بشكل طبٌعً 

هذه الخاصٌة تؤثر علً درجة المسامٌة الموجودة فً الخٌط مما ، شعٌرات البولً استر فنجدها اصطناعٌة 

وبة والدؾء الذي تعطٌه األقمشة المصنوعة من الشعٌرات ذات التجعدات زٌادة امتصاص الرط إلًٌؤدي 

 .الكثٌرة

: الصفات الثانوٌة: ثانٌا

صناعٌا وال تؤثر علً عملٌة الؽزل بشكل كبٌر  إضافتهافً األلٌاؾ أو صفات ٌمكن  أصالوهً الصفات الموجودة 

: أهمها

كثٌرا ما ٌكون الشكل الفٌزٌائً  إذللشعٌرة  وهذا ٌحدد بشكل المقطع العرضً والطولً: الشكل الفٌزٌائً -1

عن االختالفات فً جودة الخٌط واألقمشة المكونة منها والتً ٌالحظها المستهلك عند استخدامه  مسئوال

 .للمنتجات النسٌجٌة

 وأطوالتكون الشعٌرات ذات كثافة معتدلة  أنٌجب  إذوهً كتلة وحدة الحجوم المفرؼة من الهواء : الكثافة -2

 .نحصل علً قوام  القماش المنسوج حنً منتظمة

تختلؾ درجة اللون من نوع ألخر وٌتأثر اللون الناتج بعملٌات  إذوٌقصد به اللون الطبٌعً لأللٌاؾ  :اللون -3

 .الصباؼة المختلفة

 .الذي ٌحدد لمعان الشعٌرة شكل المقطع العرضً ومحٌط السطح وكمٌة الضوء المنعكس منها أن :اللمعان -4
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 آلخري نسٌجلٌاؾ النسٌج للرطوبة من الجو من أتختلؾ نسبة امتصاص : الرطوبة تصاصالمالقابلٌة  -5

وسهولة امتصاص الصبؽات  واالحتكاكوأهمٌة هذه الصفة أنها تعمل علً زٌادة تحمل األلٌاؾ للشد 

 .وراحة الجسم صٌفا

ة وكلما زادت وٌقصد بها قدرة الشعٌرات علً التمدد عند تعرضها لقوة شد معٌن :استطالة الشعٌرات -6

 .االستطالة زادت جودة المنتج النهائً من هذه األلٌاؾ

الشعٌرات الطبٌعٌة ؼٌر الناضجة تعٌق عملٌات التصنٌع إما النضج الزائد فٌؤثر فً متانة : نضج الشعٌرات -7

 .الخٌوط ومظهرها

نتٌجة  ؾٌاللألوٌقصد بها مقاومة التلؾ الذي ٌحدث : الحرارة والكٌماوٌات شعة الشمس وأ مقاومة -8

 .والحمضٌةتعرضها ألشعة الشمس أو الحرارة العالٌة أو مواد التنظٌؾ القلوٌة 

 .لالحتراق تعرضهٌختلؾ شكل االحتراق ورائحته ونواتجه من نوع آل خر من النسٌج عند  :االحتراق -9
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أنواع األقمشة 

وهذا بسبب االختالؾ فً طرٌقة فً مواصفاتها من حٌث نعومة الملمس والمرونة واالنسدال  األقمشةتختلؾ 

: قسمٌن رئٌسٌٌن إلًحسب طرٌقة نسجها  األقمشةنسجها حٌث نقسم 

أقمشة منسوجة وأقمشة غٌر منسوجة 

. المنسوجة األقمشة: أوال

: قسمٌن إلًوهذه تقسم 

منسوجة باستخدام خٌط واحد مثل الحبك أو الترٌكو حٌث ٌستعمل فً صنعها خٌط واحد ٌتداخل مع  انسجه - أ

وكلما كان التداخل بطرق متعددة ظهرت . بإشكالهاتختلؾ ( ابره) هعلً شكل حلقات باستخدام سنار بعض

 .آلٌا أوقد ٌكون الحبك ٌدوٌا  .النسٌج مختلفة أشكال

 :وهذه تشمل رثاك أو خٌطٌٌنمنسوجة باستخدام  انسجه - ب

 أنواعوهً أكثر  حادةو فً زواٌا قائمة أ اللحمةالعادٌة وتتكون من تداخل خٌوط السداه مع  األقمشة -1

استعماال وتختلؾ طرٌقة نسج الحاشٌة من قماش آلخر فادا نسجت بطرٌقة نسج وا انتشار األقمشة

كانت  إذا إمابسمك خٌط النسٌج نفسه سمٌت بالحواشً العادٌة  أوالقماش مع استعمال خٌوط سمٌكة 

 الشرٌطٌةمً بالحواشً فً طرٌقة نسجه عن طرٌقة نسج القماش فتسعلً شكل شرٌط رفٌع ٌختلؾ 

   .لمنعها من التمزق الشفافةالستائر واألقمشة  ألقمشةحٌث تستعمل 

 إضافٌةخٌوطا  السادةوالكودري والبشاكٌر وفٌها ٌتخلل النسٌج  القطٌفة الوبرٌة مثل المخمل األقمشة -2

. قاتمع اللحمة وتظهر بشكل بارز علً سطح النسٌج إما علً شكل وبر أو حل أوإما مع السداه 

األقمشة الشبكٌة حٌث تدور فً هذا النسٌج بعض خٌوط السداه ٌمٌنا وٌسارا حول خٌوط مجاورة  -3

الطبٌة  األربطةالوزن تستخدم فً  خفٌؾتكون رقٌقة . الناتجة واألقمشةمحدثة ثقوبا فً النسٌج 

 .المخرمة األقمشةالصحٌة وفً  واإلؼراض
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. غٌر المنسوجة األقمشة: ثانٌا

: والخٌوط بطرق مختلفة واهم أنواعها األلٌاؾنع من تداخل خٌوط طول وعرض بل من تجمٌع وهً التً ال تص

 .وهو قماش صوفً :أقمشة اللباد - أ

بمادة الصقة مثل قماش  ٌبعضها المرتبطةالمتشابكة  األلٌاؾوٌتكون من : متالصق أوقماش مترابط  - ب

 .الفازلٌن

 مكانةنقطة تتقاطع فٌها الخٌوط وٌصنع علً  وٌتكون من جمع الخٌوط بواسطة عقد علً كل :قماش شباك - ت

 .الترٌكو كشباك الصٌد واألقمشة الرقٌقة والشفافة

  .الدانتٌل أقمشةوٌستعمل فً نسٌج  أكثر أوٌتكون من ثالث خٌوط : قماش جدل - ث

أنواع النسٌج 

 أوطة حٌث تنسج علً أنواع بسًبعد ؼزل الخٌوط تحضر علً هٌئة شلل ثم تصبػ وتلؾ علً بكرات لنسجها 

: وأهم أنواع النسٌج ما ٌلً أوتوماتٌكٌةآالت 

 :النسٌج السادة أو البسٌط -1

 أوسهل الصنع قلٌل التكالٌؾ لذلك ٌسمً بالنسٌج الشعبً  ألنهوهو أكثر المنسوجات استعماال وشٌوعا 

، الشاش، نسٌج الباتٌستا الفوال أمثلتهومن ، التفتا وذلك لشٌوع استعماله فً نسٌج القطن أو األقطاننسٌج 

. الكرٌتون، مٌنتااالي، التفتا، الشٌفون، الجو رجٌت، االورجنزا، اللٌنو البوبلٌن

 :ىالنسٌج المبرد -2

. السادةوهو أكثر المنسوجات شٌوعا بعد النسٌج 

 :النسٌج األطلسً -3

 .علً وجه القماش أملسٌعد هذا النسٌج مشتقا من النسٌج المبردي وٌتمٌز بسطح المع 
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 :النسٌج الوبري -4

. خٌوط مقصوصة علً هٌئة وبر أومتاز هذا النسٌج بأوجهه مؽطً بحلقات ي

 :نسٌج الترٌكو -5

عرؾ هذا النسٌج منذ القدم وكان استعماله مقصور علً صناعة األقمشة الخاصة بالمالبس الخارجٌة أما 

والمفروشات  المستخدمة فً التنجٌد واألقمشةالٌوم فقد شاع استعماله فً نسٌج المالبس الداخلٌة والجوارب 

 3.لسرعة انتاجة وقلة سعرة وذلك لسرعة 

 أنواع الخٌوط

ناك نوع معٌن ومحدد لخٌاطة النسٌج بل البد من معرفة أن أفضل الخٌوط ٌعتمد علً نوع العمل المراد هلٌس 

 :ومن أنواع الخٌوط. إنجازه

م وذلك لتوفر أنواع جدٌدة هذه األٌا االستعمالمن القطن الخالص قلٌلة  المصنعةأن الخٌوط : القطنخٌوط  -1

 .ٌفضل استخدامه علً النسٌج الطبٌعً ومن عٌوبه أنه قلٌل المطاطٌة.ومتٌنة من خٌوط أخري

 .ٌتمٌز بالقوة والمتانة والمطاطٌة. االستعمال الشائعةهو من الخٌوط : خٌط قطن بلب من البولٌستر -2

 .كٌه الحتمال ذوبان الخٌطخٌوط قوٌة وشبه شفافة ومن عٌوبه أنه ال ٌمكن : خٌوط الناٌلون -3

 . شكله الطبٌعً إلًفائقة كما أنه ٌمط وٌعود  ومتانةخٌوط لها قوة عالٌة : خٌوط البولٌستر -4

 .خٌوط ذات لمعان عال جدا مثل الحرٌر ولكن متانتها قلٌلة: خٌوط الراٌون -5

   4.خٌوط ؼالٌة الثمن وهً جٌدة للخٌاطة ألنها مطاطة بعض الشًء: خٌوط الحرٌر -6

 

 

 

                                                      
 

3
 .2005دار انشزٔق نهُشز ٔانتٕسٌع ,انًُظٕجبث, طعبد عظبكزٌت انُبعٕري  
4
 . 2009انطبعت األٔنً, طزة ٔانًظتٓهكعهٕو األ, كتبة انصف انثبيٍ  
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 عناٌة بالمالبسال

 :باألنسجةمراحل العناٌة 
 

 .مرحلة األعداد -1

 .مرحلة الؽسٌل -2

 .مرحلة الشطؾ -3

 .مرحلة التبٌٌض -4

 .مرحلة التزهٌر -5

 .مرحلة التجفٌؾ -6

 .مرحلة الكً -7
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 (ما قبل الغسٌل) مرحلة األعداد 

 .الؽسٌل علً المالبس إرشاداتقراءة  -1

 .اختبار ثبات األلوان إجراء -2

 .ن بعضها البعضفصل القطع ع -3

 .قلب الجٌوب -4

 .السحاب إؼالق -5

 .قلب المالبس -6

 .البقع إزالة -7

 .أصالح العٌوب البسٌطة فً المالبس -8

 .ربط األحزمة و األربطة -9

 .حماٌة القطع الصؽٌرة أو الضعٌفة -10

 5.النقع -11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 .2003انذار انعزبٍت نهعهٕو , انذنٍم انذْبً نهعُبٌت ببألَظجت, طُبء انغًغبو   
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 :مرحلة الغسٌل
 

: مواد الغسٌل

والعرقٌة من الجسم وبسبب العوامل الجوٌة المحٌطة  لدهنٌةا فرازاتاإلالمالبس تتسخ بعد ارتدائها بسبب  أنبما 

 إزالةوالبقع وؼٌرها لذلك ال بد من العناٌة بها عن طرٌق ؼسلها باستعمال مواد لها القدرة علً  واألتربةكالؽبار 

تها متعددة ومتنوعة ومختلفة االستعماالت لذلك ال بد من دراس أصبحتمواد الؽسٌل  أنوبما . العالقة األوساخ

. ٌهاوالتعرؾ عل

: المواد المستخدمة فً الغسٌل

: الصابون: أوال

بدأ ازدهار صناعة  أن إلًحٌث ازدهرت صناعته ازدهارا كبٌرا  اإلنسانهو أول نوع من المنظفات التً عرفها 

وذلك ، الثانٌة المرتبةالمنظفات الجدٌدة بشكل مساحٌق ومنظفات سائلة حٌث حلت محل الصابون وجعلته فً 

 لالستعماالتالزٌوت والشحوم التً تدخل فً صناعة الصابون وضرورتها  إلًسباب عدٌدة أهمها ازدٌاد الحاجة أل

. كان الماء عسرا إذاالصابون ال ٌؤدي وظٌفته بشكل جٌد  أن إلً إضافةالؽذائٌة 

(: الصناعٌة) المنظفات الكٌمٌائٌة : ثانٌا

 أن نمن النفثالٌن واٌزوبروبل الكحول وحامض الكبرٌت كا كان االكتشاؾ األول لمنظؾ بدٌل للصابون مشتقا

. استعماله كان محدودا بسبب تمتعه بالمواصفات التنظٌفٌة المرعوبة

: المنظفات األنزٌمٌة: ثالثا

بواسطة بكتٌرٌا  أنزٌمً رازؾاالتً تنتج من  األنزٌماتالمنظفات الصناعٌة المضاؾ لها بعض  أنواعهً نوع من 

. لتنمو فً السوائ
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: المبٌضات: رابعا

ولقد قل استعمالها اآلن ، المالبس لونا ناصع البٌاض وإعطاءالبقع  إزالةهً خلٌط من مواد كٌمٌائٌة تعمل علً 

. مساحٌق الؽسٌل المتعددة والمضاؾ لها المبٌضات أنواعخاصة بعد ظهور 

: ملٌنات الغسٌل: خامسا

. الكً وتعطً رائحة زكٌة أثناءحركة المكواة المالبس وتسهل  إلًاللون  إرجاعالتً تعمل علً هً 

: الماء: ساسا

. سائل آخر أيالمواد بحٌث ٌفوق  إذابةله القدرة علً  أنانتشارا واستعماال فً الطبٌعة حٌث  أكثرهو 

مواد التقوٌة 

بة لكل وهذا بسبب استعمال مواد التقوٌة المناس واألساورقطع المالبس مثل الٌاقة  أجزاءبعض تعمل علً تقوٌه 

. عند الكً أوسواء تمت فً نهاٌة عملٌة الؽسٌل  أساسٌةنسٌج فعملٌة تقوٌة المالبس تعتبر مرحلة ثانوٌة ولٌست 
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: أنواع مواد التقوٌة

: ٌستعمل فً تقوٌة المالبس عدة مواد أهمها

: النشا: أوال

. واستعمالهٌستعمل النشا فً تنشٌة وتقوٌة المالبس بعد تخفٌفها بالماء وبتركٌز معٌن ٌعتمد علً نوع النسٌج 

: الجالتٌن: ثانٌا

. ٌستعمل فً تقوٌة الناٌلون تقوٌة بسٌطة

: الصمغ العربً: ثالثا

.  "السنط"هو عبارة عن مادة تفرزها الطبقة الخارجٌة لشجرة 

 والصناعً طبٌعً ٌستعمل لتقوٌة الحرٌر ال
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ع ـــــــالبق

: مفهوم البقع وأنواعها

هذه العالمة قد تكون من ، تعرؾ البقع بأنها مواد ملونه أو ؼٌر ملونة تلتصق بالنسٌج فتترك به عالمة تشوه منظره

تحتاج وهذه  األنسجةوبعضها تمتصه ، بعض هذه البقع ٌكون سطحٌا وحدٌثا. نفس لون النسٌج أو من لون مخالؾ

. إزالتهامعاملة خاصة عند  إلً

: البقع إزالةاألمور الواجب مراعاتها عند 

شًء ٌنسكب  أيالبقع وهً االستعداد لمتابعة  إزالةالشخص القائم بالعمل بثالث صفات تساعده فً  ٌتحلى أنٌجب 

والدقة فً اختٌار المادة بهدوء ثم المثابرة  البقعةكذلك الصبر والتعامل مع ، فورا تنظٌفهعلً مالبسه ومحاولة 

. الطرٌقة الصحٌحة وإتباعالمزٌلة المناسبة 
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 :البقع بسهولة وٌسر إلزالة إتباعهاالهامة التً ٌجب  اإلرشادات

 حدٌثة؟ آمهل هً قدٌمة ، ما هً إزالتهاتحدٌد نوع البقعة قبل  -1

 أساسهاالبقع التً  إما الذهنٌةالبقع البقعة قبل ؼسل القطعة ألن الؽسٌل ٌثبت البقع أحٌانا خاصة  إزالة -2

 .الماء فتزال بالؽسٌل

 .استعمال الماء المؽلً المبرد إلزالة عسر الماء وتجنب الترسبات التً قد تحدث علً المالبس -3

طرؾ الحاشٌة من الداخل وٌفضل تجرٌب ذلك علً  األقوىثم  أوالاستعمال المواد ضعٌفة التأثٌر  -4

 .لمعرفة تأثٌر المواد علٌها

 .صناعٌة لذلك أقمشةالبقع وال تستعمل  إزالةاستعمال قطعة قماش من القطن فً  -5

البقعة حٌث تزال البقع من  إزالةلتمتص المواد الناتجة من  البقعةتوضع قطعة من القماش القطنً تحت  -6

 .خلؾ القماش وعلً طبقة واحدة منه

 .يمن انتشارها وبشكل دائر نقلل حتىدعك البقعة من الخارج للداخل  -7

 .تتلفه ألنهاالبقع عن الحرٌر الصناعً  إزالةاالسبٌرتو فً  أوعدم استعمال االستٌون  -8

العمل فً مكان جٌد التهوٌة  فٌجب لالشتعالفً حالة استخدام مواد مذٌبة للدهون مثل البنزٌن القابل  -9

 .بعٌدا عن مصادر النار

استخدام  ذلك إزالتهالكة التً تتطلب بقع الشمع والع إزالةالبقع عدا  إزالةبعد  إالعدم كً القطعة  -10

 .المكواه

النشا فً حالة حدوث البقعة علً منطقة منشاة ثم بعد ذلك تزال حسب  إلزالةؼسل القطعة بالماء  -11

 .نوعها

 .البقع الدهنٌة عنها إزالتهعدم استعمال المواد الماصة كالبودرة علً المالبس القاتمة عند  -12
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: البقع إزالةالعوامل التً تتوقف علٌها 

 .نوع النسٌج -1

 .لون النسٌج -2

 .نوع البقة وعهد حدوثها -3

التنظٌف الجاف 

: مفهوم التنظٌف الجاف

باستعمال  أوٌة نٌطلق اسم التنظٌؾ الجاؾ علً عملٌة تنظٌؾ األنسجة بسوائل كٌمٌائٌة عضوٌة مذٌبة للمواد الده

المواد  أذبنا فإذاملتصقة باألنسجة  مساحٌق لها خاصٌة امتصاص الدهون فوجود المواد الدهنٌة تجعل القذارة

استعملنا مادة ماصة لها فإننا بذلك نزٌل القذارة عها أما لماذا سمً بالتنظٌؾ الجاؾ فذلك ٌعود لعدة  أو الدهنٌة

: أسباب

 إالوال تبللها كما أنها ال تذوب فً الماء لذلك فهً ال تستخدم  األنسجةالمواد المستخدمة ال تخترق مسام  إن -1

 .البس الجافةمع الم

مثال وال علً الحشوات المتنوعة مما ٌحافظ علً  كالنشاالمواد المستخدمة ال تؤثر علً مواد التقوٌة  أن -2

 .شكل ورونق القطعة

تحافظ علً لون وحجم وشكل القطعة  أنهاالصبؽة مما ٌعنً  أوال تؤثر المواد المستخدمة فً لون القطعة  -3

 .وملمسها
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: نظٌف الجافالمواد المستخدمة فً الت

 :السوائل المذٌبة للدهون - أ

 :قسمٌن هما إلًوتقسم  -

 .لالشتعالسوائل قابلة  -1

 .لالشتعالسوائل ؼٌر قابلة  -2

 

 :المساحٌق الماصة  - ب

تستعمل إلزالة القذارة والبقع الدهنٌة من جمٌع األنسجة ومن القطع التً ال ٌمكن ؼمسها فً السوائل 

الطباشٌر )أهم هذه المساحٌق بودرة التلك . فً النسٌج وتمتاز عن السوائل أنها ال تترك أي عالمة

 6.والبودرة العادٌة والملح وؼٌرها والردةوكربونات المؽنٌسٌوم والدقٌق ( الفرنسً
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 الرموز المستخدمة للعناٌة بالمالبس

 (البطاقة التعرٌفٌة) 

 األلٌاؾالبس ٌوضع فٌها نوع تلزم المصانع بوضع بطاقة علً الم وأنظمة قوانٌنلقد وضعت بعض الدول 

علً شكل رموز  أوطرٌقة العناٌة فٌها سواء بشكل مكتوب  أي إضافة األلٌاؾالمصنوعة منها القطعة ونسبة هذه 

هذه البطاقات عبارة عن . ورسومات حٌث تساعد المستهلك علً االسترشاد بها عند شراء المالبس والعناٌة بها

و البالستٌك تختلؾ فً ما بٌنهما من حٌث الشكل واللون والحجم وطرٌقة الكرتون أ أوقطع صؽٌرة من القماش 

ما ذكر  إلً إضافةوقد تحوي . فً احد الخٌاطات الجانبٌة أوالكتابة حٌث تثبت عادة فً منتصؾ خط الرقبة الخلفً 

 الخ..... رقم القطعة ،المصنعاسم ، قٌاس القطعة

شخص فً  أيعناٌة بالمالبس متعارؾ علٌها دولٌا حٌث ٌستطٌع والرسوم التً توضح طرٌقة ال واإلشاراتالرموز 

 :هً اإلشاراتأهم هذه . دولة أن ٌسترشد بها عند ؼسل وكً المالبس أومكان  أي

 

 

 أشارات الكً -1
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 أشارات الغسٌل -2

 

 أشارات التبٌٌض -3

 

 إشارات التجفٌف -4

 

 إشارات بمواد التنظٌف الجاف -5
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  قمشةإرشادات الغسٌل لمختلف األ -6
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أسس اختٌار المالبس 

ا مع بٌئته وثقافته وروح فاقهات إلً باإلضافةالمثقؾ علً اقتناء ما ٌناسب جسمه من مالبس  اإلنسانٌحرص 

تنوعت نظرا الختالؾ  أنهالكننا نري  لإلنسان األساسٌةوتشكل المالبس احد المكمالت ، العصر الذي ٌعٌش فٌه

اختٌار المالبس ٌخضع عادة لمعاٌٌر محددة فً ضوء  أن إلى باإلضافةفٌها  اإلنسان ٌرتديالمناسبات التً 

. المادٌة المتوفرة اإلمكانات

معاٌٌر اختٌار المالبس 

هناك العدٌد من المعاٌٌر والشروط الختٌار المالبس والتً تعد الدلٌل الصامت علً شخصٌة الفرد ومستوي ذوقه 

: أهمها أموربس ونراعً عدة نعتنً جٌدا باختٌار المال أنلذلك علٌنا 

 .مالئمة المالبس لشخصٌة الفرد -1

 .العادات والتقالٌد -2

 .الموضة -3

 .اللون المناسب مراعاة -4

 .المٌزانٌةمراعاة  -5

 .تفقد التجهٌزات النهائٌة للمالبس -6
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: مالبس المناسبات المختلفة

مركزه االجتماعً والمالبس هً طبٌعة عمل الشخص و إلً إضافةتتأثر المالبس بالعادات والتقالٌد فً كل بلد 

لكل مناسبة مالبسها  إنولكل فئة عمرٌة مالبسها المناسبة كما  واإلبداعالمٌول الفردٌة  إلظهاراحدي الطرق 

المالبس البسٌطة هً  أنالخاصة بها فمالبس العمل مثال ال تناسب مالبس الرٌاضة أو الرحالت ومن المعروؾ 

ٌمكن االستفادة منها للمناسبات  ألنهالتطور السرٌع فً العصر الذي نعٌش فٌه المالبس والتً تناسب  أنواع أفضل

نصنؾ مالبس المناسبات المختلفة  أنبالرؼم من ذلك فإنه بإمكاننا  إلٌها واإلضافاتالمختلفة مع بعض التعدٌالت 

: أهمها أنواععدة  إلً

 مالبس العمل. 

 مالبس الزٌارات أو الحفالت. 

 تمالبس الرٌاضة والرحال. 

 مالبس النوم. 

 المالبس الداخلٌة. 

 8.مالبس البٌت 
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 أللوانا
 

 .أن ٌعزز مظهر المرأة وٌزٌدها جماال أو ٌنتقص من جمالها شأنهاللون هو العنصر األساسً الذي من 

مع األخذ بعٌن ، المناسب هو الذي ٌبرز جمال اللون الطبٌعً لبشرة المرأة وعٌنٌها وٌزٌدها جماال أن اللون

 .عتبار عمرها وتناسق جسمهااال

 .الئحة األلوان التً تالئمها إلًلذلك علً المرأة أن تتبع دور األزٌاء بعد الرجوع 

 :ناأللوادائرة 
 

دائرة األلوان أو الئحة األلوان تظهر األلوان األساسٌة واأللوان المكملة التً مزجت مع األلوان األساسٌة وتفرعت 

 األخرىالتً تالئمها لمالبسها واأللوان  األلواناأللوان تساعد المرأة علً انتقاء  دائرة إلًفنظرة واحدة . عنها

 .المتممة التً تتماشً مع لون مالبسها

 :األلوان األساسٌة
 

فإذا مزجت هذه األلوان األساسٌة مع بعضها البعض بنسب . هً اللون األحمر واللون األصفر واللون األزرق 

 :اآلتٌةنوٌة الثا متساوٌة تعطً األلوان

 اللون البنفسجً هو نتٌجة مزج اللون األحمر واللون األزرق مناصفة.  

 اللون األخضر هو نتٌجة مزج اللون األزرق واللون األصفر مناصفة. 

 ةؾصاللون األصفر واللون األحمر منا اللون البرتقالً هو نتٌجة مزج. 

 .برز جمال كل لون منهمااستخدم لونان من األلوان المتممة مع بعضهما البعض ي فإذا

فإذا استخدم أحد . وهً األلوان الناعمة الخفٌفة، أما بقٌة ألوان الدوالب فهً األلوان األساسٌة ممزوجة بمعادلة أخؾ

 .األلوان مع اللون المجاور ٌعطً االنطباع الجمٌل المرٌح
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 :دور األلوان فً مظهر الشخص
 

 .وفً االنطباع الذي ٌفرضه على اآلخرٌنتلعب األلوان دورا أساسٌا فً مظهر الشخص 

 .كحلً أو أسود تدعو إلً احترام الشخص :فمثال األلوان الكالسٌكٌة

 .تعطً الشخص مظهرا أنٌقا وبسٌطا :األلوان المحاٌدة

 9.المشرقة مع األلوان القاتمة فٌعطً الشخص طابعا جذابا ناأللواأما تباٌن 
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 اتاإلكسسوار

فً هذا . تسمٌة مضللة عند الحدٌث أو وصؾ هذا العنصر االستراتٌجً فً تشكٌلة الثٌاب العصرٌة اإلكسسوارات

 اإلكسسواراتمع الشكل المبسط تتطلب . إلٌهالعصر ضحً ما ٌعرؾ بالكمالٌات هدفا تسعً الموضة للوصول 

 . أو النظرةشخصٌة كالضحكة  أصبحت أنهاتحدد نمط الفرد أي  أصبحتفهً  االنتباه

 :اإلكسسواراتاألمور التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار 

 :الموضة الدائمة -1

لتكن مالبسك مالئمة لنمط حٌاتك وللحٌاة . مقادٌر متساوٌة من الواقعٌة والخٌال اإلكسسواراتٌتطلب استثمار 

 .التً ترؼبٌن بها

صر تحًٌ تشكٌلة ثٌابك وتضفً علٌها رونقا األقمشة المناسبة للموضة السائدة واأللوان أو النقوش كلها عنا إن

 . جدٌدا

 :الناحٌة العملٌة -2

فالحقٌبة كانت لحمل ، أو حاجة بشرٌة متعلقة به ٌسبقهكان هناك سبب  إكسسوارلكل  االختراع أمالحاجة هً 

، لاألجٌا تتناقلخاتم األلماس كنز ملبوس وارث ، والمظلة ملجأ متنقل، األؼراض التً تفوق استٌعاب الٌدٌن

 .تافهة أبدا اإلكسسواراتفمن هذا المنظار لم تكن 

 إن، واألحزمة كانت تحمل السٌوؾ، الدبابٌس والمشابك كانت تثبت الحواشً قبل اختراع األزرار

 .األساسٌة تخطت كل هذه العصور ألنها تلبً رؼبة معٌنة اإلكسسوارات

 . أوالجتك حددي ما هً حا إلٌهاالتً تحتاجٌن  اإلكسسواراتلمعرفة ما هً 
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 :النمط الشخصً -3

الثٌاب العصرٌة نحت منحً التشابه  إنبما  ،وضوحا أكثرالشخصٌة ألنها تجعلها  إلًالتفاصٌل هً مفتاح 

بالكعب العالً  إلٌهافالرسمٌة ٌشار . من المؤشرات الفردٌة وتحدد الزمان والمكان أصبحت فاإلكسسوارات

 إلًتنطق بالكثٌر وتدعو  اإلكسسوارات، حد بعٌد إلًها تخدم وحلٌه براقة والتً هً مجرد ؼرض صؽٌر لكن

 .تفاعل اآلخرٌن وكأنها امتداد لحدود الشخص تماما كالمصافحة بالٌد

 :اإلكسسواراتمناطق 

 1المنطقة -

 .القدمان والساقان

  2المنطقة  -

 .تخفٌه أوتبرز الجسم  إمافً هذه المنطقة  اإلكسسوارات، التركٌز علً استدارة الخصر: وسط الجسم

 3المنطقة  -

 .الٌد والمعصم المنطقة األكثر تعبٌرا فهً مؤشر للشخصٌة أو انعدامها

  4المنطقة  -

 .لشخصٌةاألول  االنطباعهذه المنطقة هً التً تعطً . الرأس والعنق
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 اإلكسسواراتأنواع 

 .لباس القدم -1

 .الحقائب -2

 . األحزمة -3

 .األزرار -4

 .قفازات -5

 .األساور -6

 .الذهب -7

 .اتالساع -8

 .الدبابٌس -9

 .المشبك -10

 .العقد -11

 .األقراط -12

 .النظارات -13

 .األوشحة -14

 10.الخواتم -15
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 :تعرٌف األزرار
 

وأحجام وألوان مختلفة وتستخدم فً ؼلق فتحات المالبس  األسرار يٍ األشٍبء انٓبيت نهًالبض ٔنٓب أشكبل

 .الثوبوتزٌنها فً آن واحد وٌختار منها ما ٌناسب نوع ولون 

كان الزر ٌمكن ؼسله أو ٌنظؾ بالتنظٌؾ الجاؾ حٌث انه ٌصنع من  هً ما إذا ،إهمالهاٌجب  ومن األشٌاء التً ال

  .مختلفةمعادن 

  :هماوتنقسم األزرار إلى نوعٌن 
 

 أزرار ذات عنق وهً تالئم األقمشة السمٌكة     .

  الزرأربع ثقوب وٌخاط من خاللها  وبها ثقبٌن أو( ثقوب ) أزرار ذات فتحات.  

  :الثقبٌنت الزر ذي طرٌقة تثبً
 

  عٌنً مكان الزر بوساطة دبوس  .

 والخٌطالنسٌج  استعملً خٌطا مفردا أو مزدوجا حسب سمك. 

  للزراعملً ؼرزة أو ؼرزتٌن فً المكان المعٌن.  

  العالمةضعً الزر فوق.  

  (.الن الدبوس ٌعطً عنقا ٌبعده عن القماش ) ضعً دبوسا فوق الزر وخٌطً فوقه  

 مراتالثقوب عدة  والدبوس خاللفً القماش فوق الزر  اؼرزي اإلبرة.  

  العنقاسحبً الدبوس ولفً الخٌط حول.  

  القماشثبتً الزر بؽرزتٌن أو ثالث على األقل على ظهر.  

  11 .الداخلإذا كان الزر لمعطؾ أو لمكان ٌكثر الشد علٌه ٌمكنك تقوٌته بوضع زر صؽٌر خلفه من 
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 مفهوم عملٌة تصمٌم األزٌاء

فالتصمٌم عمل عقلً أساسً ولكنه مرتبط بالتأمل والخٌال ، مة تصمٌم قدٌما كانت تدل علً الناحٌة الشكلٌةكل

، من الحاجات اإلنسانٌة الكثٌرة حاجةتلبٌة  إلًتؤدي ، أو فكرة بناءه، ابتكار نظام معٌن إلًوٌؤدي ، المبدع

 .التً تنشأ عن تفاعل اإلنسان م متطلبات الحٌاة

 :تصمٌم األزٌاء

 إلًدي ؤوبحٌث ت، ثم تنظٌمها أو تشكٌلها بطرٌقة جدٌدة، هو اختٌار مجموعة من الخطوط و األشكال و األلوان

وٌلبً حاجات عدٌدة فً نفوسنا فٌما ٌتصل بمالبسنا و أشكالها ، والرضا باالرتٌاحنمط أو شكل ٌشعرنا 

 .وأنماطها والؽاٌة من ارتدائها

 وإذا، بمعنً أنه قد تم تنظٌم أجزائه بخامات مناسبة، الذي ٌحقق الؽرض منهوالتصمٌم الجٌد هو الشكل المبتكر 

 :كانت الخامات قد أحسن استخدامها فٌجب

 .الوظٌفة فٌها مع الشكل تتالءمأي . بجانب مظهرها لالستعمالأن تكون هذه الخامات صالحة  -1

 .أن تراعً فٌها البساطة -2

 .أن تكون أجزاؤها متناسقة -3

 .امات المستعملة فً تنفٌذهاأن تكون مالئمة للخ -4

 :الهدف من تعلم التصمٌم

 .القدرة علً المالحظة باستخدام كل الحواس المتاحة -1

 .القدرة علً ممارسة التجارب فً حل المشكالت الفنٌة البسٌطة -2

 12.القدرة علً تحقٌق الؽرض من التصمٌم -3
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 .2009,انطبعت األٔنً, طتٓهكعهٕو األطزة ٔانى, كتبة انصف انثبيٍ  
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 أسس التصمٌم
 

 .الخطوط -1

 .األشكال -2

 (.األنسجة)المادة  -3

 .األلوان -4

 .القٌمة -5

 

  :األساسٌة لتناسق الثوب التصمٌم القواعد
 

 .ٌجب أن تكون هناك وحدة متكاملة فً تصمٌم الثوب من حٌث الشكل و النسٌج و اللون و القٌمة :الوحدة -1

 األلوان شذتفال ، ٌكون الثوب متكامل من حٌث تداخل لونٌن مختلفٌن أو خطٌن مختلفٌن أنٌجب  :التداخل -2

 .املةتكون الوحدة متكحتً والخطوط 

فالتضاد فً المالبس تجعلها جذابة  ،ممالال ٌصبح الشكل  يتح الملبوستضاد القطع  مراعاةٌجب  :التضاد -3

 (.الخامة أو، ارتداء قطعتٌن مختلفتٌن بالون)مثال علً ذلك ،العٌنوترتاح 

 .التناسب هو تناسب الحجم والشكل والكم فً تصمٌم الثوب :التناسب -4

 .نة بٌن الخط والشكل والقٌمة واللونالتوازن هو المواز :التوازن -5

  .بٌن الخطوط والشكل والنسٌج واللون واالنسجامالنظم فً التصمٌم هو التوافق  :النظم -6
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 :أنواع الخطوط فً التصمٌم
 

أسفل لكً تعطً الطول المطلوب  إلًالخطوط الطولٌة هً حركة تبدأ من أعلً  :الخطوط الطولٌة -1

 .تعطً مظهرا جذابا فأنها، لتصمٌم ما اساأسكانت  إذاوالخطوط الطولٌة 

وهً تستخدم فً رسم وتصمٌم المالبس .العكس أوالٌسار  إلًهً حركة تبدأ من الٌمٌن  :الخطوط العرضٌة -2

 .كان الهدؾ هو أخذ شكال عرضٌا إذا

. اهذه الخطوط قد تزٌد كما قد تقلل من الطول والعرض اعتمادا علً درجة اتجاه الزواي :الخطوط المائلة -3

 .الفخامةهذه الخطوط تخلق فً التصمٌم حركة ونشاطا وشكال ٌدخل فً باب 

تعطً للتصمٌم شكل  أناحٌث ، الخطوط جمل ووزن وقٌمة أكثرهذه الخطوط  :الخطوط المنحنٌة -4

تعالج عٌوب الجسم وؼالبا ما تستخدم من قبل المصممون فً  أنهاومن ممٌزات هذه الخطوط  ،مزخرؾ

 13.الخدع والحٌل
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 .6 9 دار انُذٔة انجذٌذة , دراطبث فً انًزأة ٔ األسٌبء, عهٍّ عببذٌٍ   
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 أصول الخٌاطة 
 ماكٌنات الخٌاطة األساسٌة

 :ماكٌنة الخٌاطة ذات الغرز المستقٌمة -1

الوحٌدة الممكن تنفٌذها علً  ةوالؽرزالمستقٌمة تدار عادة بالقدم أو بالكهرباء  الؽرزماكٌنات الخٌاطة ذات 

 .المستقٌمة المعروفة ةالؽرزهذا النوع من الماكٌنات هً 

 :الزجزاج األساسٌةماكٌنة خٌاطة  -2

والذي ٌحرك  ةالؽرزجانب مراقب لعرض  إلً ةالؽرزتحتوي ماكٌنة خٌاطة الزجزاج علً مراقب لطول 

 .للؽرزآخر مشكال بذلك نماذج مختلفة  إلًاإلبرة أوتوماتٌكٌا من جانب 

 :مثل تنشا غرز أخري أنالممكن لهذه الماكٌنة ومن 

 (.الثالثةذي الخطوات )أو : الزجزاج المتعددة غرزه 

 .األبلكسٌون وهوفن الترقٌعفً سرفلة حواؾ القماش وعمل  ةالؽرزتستعمل هذه 

 ةالمسحورالذٌل  غرزه: 

توفر الوقت المستؽرق فً ثنٌة الذٌل  ةالؽرزوتستعمل إلخفاء ثنٌة الذٌل فً األقمشة المنسوجة وهذه 

 .الفستون الصدفة ؼرزهولقطتها ٌدوٌا وتستعمل أٌضا فً عمل 

 ة الذٌل المختفٌة المطاطٌةثنً غرزه: 

 .بثنٌه ذٌل القماش الترٌكو بؽرزه الؽرزةالزائد فً للخٌط  هذه الؽرزة تسمح

 ذٌب حواف القماشهتثبٌت وت غرزهأو ( رلوكوفاأل) غرزه: 

الزجزاج وطورت للفق وخٌاطة األقمشة شدٌدة الرقة مثل  لؽرزهتوجد هذه الؽرزة فً المودٌالت الحدٌثة 

. والترٌكو رالشٌفون والحري
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 المتعددة( المطاطة)االسترتٌش  غرزه: 

لذٌل الثٌاب أو خطوط الخٌاطة المصنوعة من الترٌكو فً خطوة  همصممة للخٌاطة واللفق ةالؽرزهذه 

 .واحدة

 :ماكٌنة للزخرفة والتطرٌز -3

 وأوٌمكن الحصول علً مودٌلٌن . علً المالبس والمفروشات لتطرٌزلتستعمل هذه النوعٌة من الؽرز 

 .الزجزاج ؼرزه ومودٌالتمن  الزخرفةأكثر من الؽرز 

  :ماكٌنات خٌاطة بحركة عكسٌة -4

كما فً ماكٌنة  ةالؽرزومنظم لعرض  ةالؽرزٌحتوي هذا النوع من ماكٌنات الخٌاطة علً منظم لطول 

الزجزاج وكذلك تحتوي علً اختٌار للؽرز والذي ٌشؽل الماكٌنة للحركة العكسٌة فً  لؽرزهالخٌاطة 

معالم هذا النوع من  أهمومن . عملٌة وجمٌلة فً نفس الوقت زخرفٌهلخٌاطة مما ٌساعد علً ابتكار ؼرز ا

 .فً خٌاطه قماش الترٌكو متستخدالتً  الماكٌنات القدرة علً عمل الؽرز المطاطة

 :ماكٌنات الخٌاطة النصف أوتوماتٌكٌة -5

بسٌطة ولدٌها  زخرفٌه رزاتغا أن تؤدي ٌمكنه إذ األخرىمن األنواع  منفعةصفات أكثر  التاآللهذه 

 . ممٌزات تمكنها من أداء الؽرز المستقٌمة والمتعرجة

 .الؽرز إلً أضاؾالماكٌنات صنع العراوي  لذةوٌمكن 

 :ماكٌنة الخٌاطة األوتوماتٌكٌة -6

أو خمس  عههً ماكٌنة آلٌة مركبة لفتح العراوي وٌمكنها صنع فتحات األزرار علً مرحلتٌن أو أرب

.  (أو عرض العروه الؽرزةعرض )تحدٌد المقاس إمكانٌةل مع مراح

 .زخرفٌهلهذه الماكٌنة قدرة لعمل ؼرزات  أنكما 
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 :الماكٌنة اإللكترونٌة - 

 .للماكٌنة االلكترونٌة جمٌع مواصفات الماكٌنات األوتوماتٌكٌة 

 :ماكٌنة الخٌاطة المزودة بكمبٌوتر -8

واألؼراض فٌمكن  االستعماالتهذا النوع من الماكٌنات متعدد ، هذا النوع أكثر تعقٌدا من الماكٌنات السابقة

 .جمٌع وظائؾ الماكٌنات السابقة الكمائنأن ٌؤدي هذا النوع من 

 :الخٌاطة الٌدوٌة

 .تستخدم بالطرٌقة الصحٌحة أنالؽرز التً ال بد  بأنواع اإللمامتتطلب معظم الثٌاب ومفروشات المنزل 

 :أنواع الخٌاطات الٌدوٌة

 عمل ثنٌة  أثناءبطول واحد وتستخدم عند تركٌب الوصالت أو  ةالؽرزتكون هذه : العادٌة ةالسراج غرزه

 .ٌل أو نقل عالمات  ذال

  القماش من االنتقال من مكانها  تنسٌلتستعمل هذه السراجات لمنع : المائلة أو المتوازٌة ةالسراج غرزه

 . زٌٌن وهمٌٌنتعمل علً سطرٌن متوا. وإلبقائها معا فً منطقة محددة

 بٌن خطٌٌن وهمٌٌن ةالؽرزتعمل هذه  (:المتقاربة الرؤوس)السراجة المائلة  غرزه. 

 السراجة ؼرزهتستعمل بشكل أساسً لزم وخٌاطة القماش وهً تبدو بشكل اصؽر من : الغرز المتتابعة. 

 تستعمل فً بعض الماكٌنة التً  ؼرزهقوٌة تحل محل  ؼرزهوهً  (:الغرز الخلفٌة)النباتة الٌدوٌة غرزه

 .المواضع الدقٌقة التً ال ٌمكن استخدام الماكٌنة فٌها

 تشكل الؽرز علً الوجه األمامً للقماش  أنوهً مماثلة للؽرز السابقة ولكن ٌجب  :الغرز النصف خلفٌة

 .خطا أنٌقا متقطعا

  نسل بسهولةت تًلتشذٌب حواؾ القماش ال ةالؽرزتستخدم هذه  (:هالسٌر فٌلً)غرزه اللفقة. 
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 إلًتستخدم الخٌاطة العلوٌة لجمع حافتٌن مثنٌتٌن من القماش عندما تكون بحاجة  :الخٌاطة المتٌنة غرزه 

 .جمع قوي

 صؽٌرة قوٌة تمرر خالل عدة طبقات من القماش ؼرزههً : الوخز غرزه. 

 معقودة تستخدم بشكل رئٌسً لتشذٌب الحواؾ المقصوصة ؼرزهوهً : البطانٌة غرزه. 

 البطانٌة ؼرزهلعمل فتحات األزرار وهً مفضلة عن  ةالؽرزتستخدم هذه : العراوي غرزه. 

 الحافة لتثبٌت ثنٌة الحافة علً قماش رقٌق أو متوسط ؼرزهتستخدم : الثنٌة لفقه غرزه. 

 وهذه الؽرز ، الحافة المختفٌة علً ثنٌة الداخلٌة للحافة ؼرزهٌتم تنفٌذ  :الثنٌة المختفٌة لفقه غرزه

 .السفلً لثنٌة ذٌلالنموذجٌة للطرؾ 

 بعناٌة تكون ؼٌر نفذت  وإذامن القماش  مثنٌتٌن حافتٌنالمنزلقة لوصل  ةالؽرزتستخدم  :المنزلقة ةالغرز

 .مرئٌة وهً مناسبة لتشطٌب نهاٌات األربطة وأحزمة الوسط وأساور األكمام

 الٌدوٌة لتثبٌت  تستخدم فً الخٌاطة أنهاإال  التطرٌز ؼرزه أساس ةالؽرزوهذه  :عظمة السمكة غرزه

 .أطراؾ الثٌاب فً األقمشة السمٌكة

 نٌات أو خط الخٌاطة ثمات علً خط التستخدم سراجه الخٌاط البسٌطة لوضع عال :سراجه الخٌاط البسٌطة

 .علً قطعة مفردة من القماش

 ولتثبٌت الرقبة  خردةبخط ( الرخوة)  هفً الخٌاطة لتثبٌت البطانة السائب ةالؽرزتستخدم هذه : الحشو غرزه

 14.الحواؾ األمامٌة للمعاطؾ والجاكٌتات

 

 تم بحمد هللا
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 .995 يكتبت ابٍ طٍُب نهطبع ٔانُشز ,أصٕل انخٍبطت ٔانتفصٍم, عُبٌبث انًٓذي  



 

44 

 

 :قائمة المراجع
 

 .2003الدار العربٌة للعلوم ، الدلٌل الذهبً للعناٌة باألنسجة، سناء الؽمؽام  

 .2005دار الشروق للنشر والتوزٌع ،المنسوجات، سعاد عساكرٌة الناعوري

. 1990دار العلم للمالٌٌن ، الخٌاطة والتفصٌلألؾ باء ، صدوؾ كمال و سٌما عثمان ٌاسٌن 

. 1995مكتبة ابن سٌنا للطبع والنشر ،أصول الخٌاطة والتفصٌل، عناٌات المهدي 

 .1999الدار العربٌة للعلوم ، اإلكسسوارات، لٌنه شبارو بٌضون

 .2009الطبعة األولً، علوم األسرة والمستهلك، كتاب الصؾ الثامن

 .سادس المتوسطمذكرة الموائمة للصؾ ال 


