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 الخامات النسيجية:
تحتاااصن عااالصنس جاتلإاااخاصا  ااااة بصتاااصا ت بلاااس  حبااا  تتتاااص   بعاااص        

ختتب جا هصتس اكي تكخن هاه  جابصتاس عاصاحس ا تتباصا جاوا ن خجالإابكو ختتكاخن 
اتبع جألابصف جاتإتبدتس في علصنس جاتلإخاصا إاخج  كصلاا ي ب باس تخ تحخبتباس 

, خت تتااد بااخج  هااه  جألابااصف تخ عاالصنبس تاان إذإاان هجا خ ن ا ب ااي نااصاي 
نتة يربقس جرت صي هه  جاإذإن تع   ضهص جا  ضو ختن ثم فإن بخج  جاببخي 
جاتلتاااس تاان هااه  جألابااصف إااخف تتاالثر  بااخج  جألابااصف جاتتكخلااس تلهااص خ صاتااصاي 

درجإس هه  جابصتصاو خبخضا  جألتر جاهي بخاب نتبلص  جألقتشس خجاتذ س  دخرهصو
 وسا جالإباب( تقإبم جابصتص1شكن )

 
 

 خامات النسيج
 

 ألياف طبيعية   ألياف صناعية 
 

 عضوية         غير عضوية عضوية  غير عضوية 

  صوف زجاجى 

 ألياف تخليقية 

 

 ألياف تحويلية

  )األسبستوس(

 نباتية حيوانية 

  

 من أصل حيوانى
 

 من أصل نباتى 

 

 الحرير(إفرازى) -1

 وبرى ) صوف( -2

 

 ذرى ) القطن (ب -1

 ورقى ) المانيال( -2

 لحائى -3

 وت (ج –) الكتان 

 بولى أميد 

 بولى إستر 

 بولى أكريليك 

 أسيتات  -1 كازين اللبن  

 فسكوز  -2

نحاس الحرير -3

 النشادري

 س( بخض  تقإبم جابصتصا جالإباب1شكن )

 
جاعالصنبس جاتاي تث تاا خفبتص بتي شرح ا  ض جابصتاصا جاي ب باس خجاتحخبتباس خ     

 جادرجإصا تلهص قد تفبد في تخضخع جا ح و
 

 الخامات الطبيعية النباتية: -أوال
جابصتااصا جاي ب بااس جال صتبااس هااي جابصتااصا جالإاابابس جاتااي بااتم جاحعااخن نتبهااص      

  رجنتهااص , ختاان هااه  جابصتااصا تابااصف جاقياان خجاكتااصن خجاتباان خجااااخا خجاتااصلبذ 
 شرح ا  ض هه  جألابصفوو خفبتص بتي جاإب جنخ
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 القطن: -1
تتكااخن شاا برجا جاقياان حااخن  ااهخر جاقياان جاوباار لصضاااس اتحتصبااس خاتإااصند       

جا هخر نتة نتتبس جاللتشصر  صاي ب اس نان يربال جارباصح , خشا بر  جاقيان ن اصر  
نن بتبس ل صتبس خجحد  هجا تحبي دج ري ال بت   تن بتحخن  اة جاشاكن جا بضاصخي 

فصف جاإص ن تن هه  جابتبس   د جااتاع , كتاص تن جاشا ر  جالصضااس جاهي بلتك تن ا
تتتااص   خاااخد جالاتااخج جا جا دبااد   هااص خهااه  جالاتااخج جا لصتاااس ناان توبباار  جخبااس 

( 2خبخضا  شاكن ) دجبن جاش ر  تتاص ب يبهاص هاه  جالاتاخج جاو  ترإبب جاإتبخاخ

 شكن جاقيصنبن جا رضي خجايخاي اش بر  جاقينو

 
 شكن جاقيصنبن جا رضي خجايخاي اش بر  جاقين ( بخض 2شكن )

 

 خواص القطن:
  تتتبتكسو 050:  100دقس جاش برجا: تترجخح دقس ش برجا جاقين تص  بن 

    ياااخن جاشااا برجا: بتااارجخح ياااخن شااا برجا جاقيااان  ااابن جايخبتاااس جاتتتاااص
خجايخبتاااااااس جاتتخإااااااايس ,  خعاااااااس( 1725 خعاااااااس( , خجايخبتاااااااس )170.5)
  خعس(و17125)

 ارجم/تكسو 5: 0رجا: ت تغ تتصلس ش برجا جاقين تتصلس جاش ب 

  و٪10: 5جإتيصاس جاش برجا: هجا جإتيصاس تترجخح  بن 

  و0ام/ إم1751كثصفس جاش برجا: ب تغ جاخ ن جالخني اش برجا جاقين 

  و٪575تلثبر جاريخ س: كتص ت تغ لإ س جكتإصب جاريخ س اتقين 

  م °150حتان نلاد درااس ثام بتم °120تلثبر جاحرجر : بعفر جاقين نلد دراس
 مو خنلد حرقس ب ير رج حس جاخرق جاتحرخقو°200ثم بتفتا نلد دراس 

  تلثبر ضخ  جاشتس: تقن تتصلس جاقيان  هج ت رضاا  ااة تشا س جاشاتس كتاص تن
 اخله بعفر لتباس ت رضه األش س فخق جا لفإابسو

 ر  تلثبر جا كترباص: بتالثر جاقيان  صا كترباص جاتاي تتكاخن نتباس فاي رارخف جاحارج
 خجاريخ س حب  ت تن نتة  ض صف جاش برجا ختتخثهص  صا قعو

 جاتؤكإاااد  جاقخباااس خترك اااصا  اااصاتخجد جاتاااخجد جاكبتبص باااس: بتااالثر جاقيااان  تااالثبر
, كهاك بتالثر  صألحتاصض جاتبففاس نتاة جاإاصبن خجألحتاصض جاتركا   جات ببض
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س جاتاي نتة جا صردو كتص تن جاقين اه تقصختس نصاباس اتقتخباصا , فصاعاخدج جاكصخبا
تإتبدم في نتتبس جاترإر  ال تؤثر نتة جاشا برجا كاهاك بتكان  إان جاقيان 

  صإتترجر في تحتخن جاعص خن  دخن تي تلثبر نتة جاش برجاو
 

 االستخدام النهائي للقطن:
جإات تصال , حبا  تلاس ب ت ار ضاتن  سب ت ر جاقيان تان تكثار جابصتاصا جالإاباب     

فهخ بإاتبدم فاي اتباع تلاخجع جاتلإاخاصا ترب  جابصتصا جاتإتبدتس اتتذ س , 
تن جاش  ي تلهص  اة تفبر تلخجع جاتذ س جابصرابسو كتص تن جاقين ال بإاتبدم فاي 
جاتذ ااس فقااي  اان بإااتبدم فااي ت اارجض تباارق كثباار  تلهااص تقتشااس جاتفرخشااصا 
خجاتلابااد خجاحشااخ خبباااخي جاحبصكااس خجااادخ صر  خجاإااابخر خجافذتاار جألقتشااس  بااار 

 جاي ي خشصش جاوبصرجا جاي بسو جاتلإخاس خجاقين

 

 الكتان: -2
حباا  ب ت اار جاكتااصن تاان جقاادم جابصتااصا جاتااي  جألهتبااسجاكتااصن بتااي جاقياان فااي      

فاي ت ارجض  صعل ا تلهص جاتلإخاصاو فقاد ث اا تن هاه  جابصتاس قاد تام جإاتبدجته
جاتت س في جا عر جاحاري و كتص كصن تن تكثار جابصتاصا جلتشاصرج خجإات تصال نلاد 

هجا جاحضااصرجا جاقدبتااس , فقااد  اارع جاتعاارببن جاقاادتص  فااي عاالصنس جاكتااصن  جألتاام
خخعتخج فبهص  اة حد جاكتصن حتة جلهام تيتقاخج نتباس لإابك جاهاخج و ختاباصف جاكتاصن 
تاان جألابااصف جاتحص بااس , خجألابااصف جاتحص بااس تتركااب تاان بذبااص يخبتااس هجا ااادرجن 

بس اتكاااخن جاح تاااس إاااتبكس تتدجبتاااس تاااع   ضاااهص جاااا  ض ختتتعاااقس  تاااخجد عاااتو
جاتإتتر  تن جاش برجا "إصق جال صا" , ختإاتبت  جاشا برجا تان  اصقي جاتكاخبن 

( جاتااصاي 3ياابنو خشااكن )جابشاا ي اتااا ع   تتبااس تحتباان ي ب ااي تإااتة نتتبااس جات 
 بخض  جاقيصنبن جا رضي خجايخاي ألابصف جاكتصنو

 

 
 ( بخض  جاقيصنبن جا رضي خجايخاي ألابصف جاكتصنو3شكن )
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 ص الكتان:خوا
  تبكرخنو 20دقس جاش برجا: ت تغ دقس ش برجا جاكتصن حخجاي 
  تقدجمو 5:  0يخن جاش برجا: ب تغ يخن ش برجا جاكتصن حخجاي تن 

 تتصلس جاش برجا: تتصلس جاكتصن تقصرب تتصلس جاقينو 

 جإتيصاس جاش برجا: جإتيصاس جاكتصن تقن نن جإتيصاس جاقين 

 و0ام/ إم 1751جا جاكتصن كثصفس جاش برجا: ت تغ كثصفس ش بر 

  و٪12 اتكتصنتلثبر جاريخ س: كتص ت تغ لإ س جكتإصب جاريخ س 

   م °100تلثبر جاحرجر : تقصخم تابصف جاكتصن جاتحتن  صاحرجر  حتة دراس حرجر
  ااد هاااك ب اادت اااخن جألابااصف فااي جاتوباار , خب ت اار جاكتااصن تاان ابااد جاتخعاابن 

 اتحرجر  تتص با ته ب ية تتتإص  صردجو

 بر ضخ  جاشتس: تقن تتصلس تابصف جاكتصن  ت رضهص ألش س جاشتسوتلث 

  تلثبر جا كترباص: بتالثر جاكتاصن  صا كترباص جاتاي تقتان تان تتصلتاه خبعخعاص تحاا
 تلثبر جاحرجر  خجاريخ سو

  تااالثبر جاتاااخجد جاكبتبص باااس: بتحتااان جاكتاااصن جألحتاااصض جاتبففاااس خاكلاااس بتااالثر
تصض جاترك   نتة جا صردو خاكلس  صألحتصض جاتبففس نتة جاإصبن خكهاك جألح

اه تقصختس نصابس  صالإ س اتتحصابان جاقتخباس ااهاك ال تقان ااخد  باخج  جألقتشاس 
 جاكتصلبس  تكرجر  إبتهص في تحصابن جاعص خنو

  جاتت صن: بتتص  جاكتاصن نان جاقيان  صاتت اصن خهااك لتبااس نادم خااخد شا برجا
  صر   نتة إي  جاببخيو

 

 ن:االستخدام النهائي للكتا
بإتبدم جاكتصن  كثر  في جاتذ س جاعبفبس خهاك لتباس جإلحإاصس جا اصرد جااهي      

ب يبه اتترتدي , كتص بإتبدم في جاتفرخشصا جارجقباس خهااك ا ادم تاخ بر  تخ تالثر  
يخبتااس , كتااص بإااتبدم فااي    صاوإاابن تتااص با اان جاتفرخشااصا تحااتفر  رخلقهااص تااد

تتعصعاه جا ااصاي اتريخ اس خناادم تلصشاف جاخاااه ختلصشاف جا اااصن خهااك لراارج ال
تركس اتاخ ر  نتاة إاي  جا ااصن , كتاص بإاتبدم فاي عالصنس جاإابخر خهااك لرارج 

 اتتصلته جا صابسو
 

 الخامات الطبيعية الحيوانية: -ثانيا 
جابصتصا جاي ب بس جاحبخجلبس هاي جابصتاصا جالإابابس جاتاي باتم جاحعاخن نتبهاص      

صف جاعااخف خجاشاا ر خجاااخ ر خجاحرباار تاان جاحبخجلااصا , ختاان هااه  جابصتااصا تاباا
 جاي ب يو خفبتص بتي شرح ا  ض هه  جألابصفو
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 الصوف: -1
, خهااك أللاس ب ت ار تخن جابصتاصا  سب ت ر جاعاخف تان تهام جابصتاصا جالإاباب     

جإتبدجتص , فقد جإاتبدته جإللإاصن جألخن فاي جاتإاكن خهااك ا ادم ت رفتاه  سجالإباب
جاحبخجلاصا جاتاي تتاد عالصنس جاتلإاخاصا  جا رجنس , خ صار م تن تن هلاصك   اض

 كتبصا قتبتس تلس  ال تن جاتعدر جألك ر اتعخف في جا صام بالتي تان فارج  جأل لاصم 
جاتإتللإس جاتي تر ة  خجإيس جإللإصن في اتبع  قصع جا صام , خلرارج  ااة جباتذف 
 جاإذالا خجاتلصخ خجاررخف جاتي تر ة فبهص هاه  جأل لاصم لااد تن جألعاخجف جاتاي

لحعاان نتبهااص تبتتااف جبتذفااص ك باارج خ صاتااصاي تبتتااف جألقتشااس جاتلتاااس تاان هااه  
جابصتصاو خنتختص فصن ش برجا جاعخف تتكاخن تان حرجشابف قرلباس شافصفس تشا ه 
قشخر جاإتك خهه  جاحرجشبف هي جاتي تكإب جاعاخف بصعابس جا ا ن جاحارجري 

ضاي اشا برجا ( بخض  جاقياصنبن جاياخاي خجا ر4خشكن ) خكهاك بصعبس جاتت بدو
 جاعخفو

 
 

 
 
 
 

 
 

 ( بخض  جاقيصنبن جايخاي خجا رضي اش برجا جاعخف4شكن )
 

 خواص الصوف:
  ت كاارخن خهاااك  0.: 10دقااس جاشاا برجا: تتاارجخح دقااس شاا برجا جاعااخف  اابن

 حإب لخع جاحبخجن لفإه خكهاك حإب جاتلصخ خررخف جاتر بسو

  سو خع 11: 2يخن جاش برجا: بترجخح يخن جاش برجا تص  بن 

 كتتصلس جاشا برجا: ت تتاد تتصلاس جاشا برجا نتاة حصااس جاحباخجن جاعاحبس خكاها 
 ت تتد نتة جا خجتن جااخبس تن حرجر  خريخ سو
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  جإتيصاس جاش برجا: بتتص  جاعخف  إهخاس جالإتيصاس خكهاك بتتص   صاراخنبس
 جا صابس   د  خجن جا صتن جاتؤثر نتبسو

 ن تن جاقين خجاكتصنوكثصفس جاش برجا: ت ت ر ش برجا جاعخف تثق 

  تن جاريخ س  دخن تن برهر  ٪ 10: 9تلثبر جاريخ س: بتت  جاعخف حخجاي
 نصاس جال تذن خاكلس كتتص  جدا جاريخ س قتا تتصلس جاعخفو

   تع رهخر  م°200تلثبر جاحرجر : تحترق ش برجا جاعخف نلد دراس حرجر
 رج حس جاربش جاتحرخقو تش هرج حس 

 جاعاخف  اصات رض ألشا س جاشاتس فبفقاد جاعاخف  تلثبر ضخ  جاشاتس: بتالثر
 اخله خبتحخن  اة جاتخن جا لي جاتعفر خت دجد بشخلس جألابصفو

 تلثبر جا كتربص: ال بتلثر جاعخف  صا كتربصو 

  تلثبر جاتخجد جاكبتبص بس: بهخب جاعخف في جألحتصض جاترك   نتاة جا اصرد خال
خبصا جاتركا   خبتالثر بتلثر  صألحتصض جاتبففسو خكهاك بهخب جاعخف في جاقت

تاالثبرج ضاا بفص  صاقتخبااصا جاتبففااس اااهاك باااب تن بوإاان جاعااخف فااي تحصاباان 
 جاقتخبصا جاض بفس تثن جالشصدر خكر خلصا جاعخدبخمو

  جا اا ن جاحاارجري: هااخ تاان تهاام تتباا جا جاعااخف خهاااك لتباااس جاحرجشاابف
جاتخاخد  في ش برجا جاعخف خكهاك بصعبس جاتتخن جاتخاخد  فاي شا برجته 

ص با اان جألقتشااس جاتعاالخنس تاان جاعااخف  إاافلابس تي تحتااخق نتااة حااام تتاا
ك بر تن جاهخج  جارجكد  بن اإم جإللإصن خجابصتس خكهاك  بن جابصتاس خ  ضاهص 

 جا  ضو
 

 االستخدام النهائي للصوف:
ت ت ر بصعبس جا ا ن جاحارجري هاي جابصعابس جاتإابير  نتاة جاعاخف ااهاك      

ابس في جاشتص  حتة با ن درااس حارجر  اإام بإتبدم جاعخف في جاتذ س جابصر
جإللإصن ثص تس نلد جادراس جا صدبس , خكهاك بإتبدم في جاتذ س جادجبتباس حبا  تلاس 

تن خ لاس دخن  ٪ 10بتت  جاريخ س  لإ س ك بر  حب  تلس بتكن تن بتت  حتة 
 تن بش ر جإللإصن  صا تنو

 

 الحرير الطبيعي: -2
ابصتصا جاي ب بس جاحبخجلبس خجاهي تفار   دخد  ب ت ر جاحربر جاي ب ي تن تهم ج     

جاق  تن ثق بن في تقدتس رتإهص نتة هب س تصد  إص تس ش ربس تحصيس  ي قس عتوبس 
تتاتد  تارد ت رضهص اتهخج و خجاحربر جاي ب ي هخ تكثر جابصتصا جاي ب باس قبتاس 
اتااص بتتااص   ااه تاان تتباا جا خبعااص   تثاان جاتتصلااس خجاترخلااس خجادقااس خجاتت ااصن 
خجال ختسو ختلتك دبدجن جاق  جاحربر نتة شكن شرجلل ثم تاتع هه  جاشرجلل ختحن 
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تتر ,  100في تص  إصبن خبتكن جاحعخن تلهص نتة ش ر  خجحد  تإتتر   يخن 
تتص  اصقي جاشا برجا جاتخااخد  فاي جاشارلقس فتإاتبدم فاي  لتاصن جاحربار جاتوا خنو 

هااص نتااة تي تركبااب بتااخي خبتتااص  جاحرباار  شااد  جلإاااصم شاا برجته خناادم جحتخج 
تإص  بصاباس نتة هب س ش ر  لصنتس ت بخترهر ش برجا جاحربر تحا جاتبكرخإكخ

 و( بخض  شكن جاقيصع جايخاي ابصتس جاحربر جاي ب ي5تن جاتا بدجاو شكن )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بخض  شكن جاقيصع جايخاي ابصتس جاحربر جاي ب ي5شكن )
 

 خواص الحرير الطبيعي:
 دلبرو 1: 17.5رجا: ت تغ دق جاحربر جاي ب ي تن دقس جاش ب 

 تتار  0000: 1200تان  ليخن جاش برجا: بكاخن ياخن جاحربار نتاة جاشارجل
 فقي خبتم جإتبدجم جا صقي في  لتصن جاحربر جاتو خنو 100خبؤبه تلهص 

 وتتصلس جاش برجا: ب ت ر جاحربر جاي ب ي هخ جتتن بصتصا جالإبك جاي ب بس 

 دخن تي تلثبر نتاة  ٪20إتيبن جاحربر جاي ب ي  لإ س جإتيصاس جاش برجا: ب 
 جاش برجاو

  و0ام/ إم 170كثصفس جاش برجا: ب تغ جاخ ن جالخني اش برجا جاحربر 

  تان خ لاس كتاص  ٪11تلثبر جاريخ س: ت تغ لإ س جتتعص  جاريخ س في جاحربر
 تن خ لس دخن تن برهر نتبه تي  تنو ٪00تلس بإتيبع جتتعص  حتة 
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 م دخن تن °110جر : بتكاان تإااببن جاحرباار حتااة دراااس حاارجر  تاالثبر جاحاار
م , °1.0تاالثبر , خبتحتاان جاحرباار  إاارنس نلااد دراااس حاارجر   تي اااهبحااد  

 خنلد حرقس تل    تلس رج حس جاربش جاتحرخقو

  تلثبر ضخ  جاشتس: بتلثر جاحربر جاي ب ي  ضخ  جاشاتس جات صشار حبا  تقان
 قخته جثر ت رضه اهاكو

  :ال بتلثر جاحربر جاي ب ي  صا كتربصوتلثبر جا كتربص 

  تلثبر جاتخجد جاكبتبص باس: باهخب جاحربار جاي ب اي فاي جألحتاصض جاتركا   نتاة
جا اصرد تتااص جألحتااصض جاتبففاس فإلهااص ت تاان نتااة جلكتاصش جاحرباارو تتااص  صالإاا س 
اتقتخبصا فصن جاقتخبصا جاتبففس ال تؤثر نتة جاحربر خجاقتخباصا جاتركا   تاهبب 

 ص نتة جاإصبنوجاحربر خبعخع

  جا  ن جاحرجري: جاحربر جاي ب ي جااصف نص ن ابد اتحرجر  خجاكهر ص و اهاك
 تإتبدم ببخي جاحربر في ن ن جألإذك جاكهر ص بسو

 ست باا  جاحرباار: خهااة بصعاابس بلفاارد  هااص جاحرباار ناان  قبااس جابصتااصا جالإااباب 
خت لصهص حد  عخا نلاد فركاه تخ جاضاوي نتباسو خت ت ار هاه  جابصعابس تان 

 جابخج  جاتر خ س خجاتتب   اتحربر جاي ب يو
 

 االستخدام النهائي للحرير الطبيعي:

بإااتبدم جاحرباار جاي ب ااي فااي  لتااصن جاتذ ااس جابصرابااس جاعاابفبس خبعخعااص      
اتإاابدجا خهاااك اتااص بتتااص   ااه تاان ل ختااس جاتتتااس خجاتت ااصن خكااهاك بإااتبدم فااي 

 ت رجض جا  ن جاكهر ص ي خجا  ن جاحرجريو

 

 الخامات التحويلية: -ثالثا 
بكخن جاتكخن جألإصإي فبهص تان جاي ب اس  يجابصتصا جاتحخبتبس هي جابصتصا جات     

خبتم تحخبتهص  اة بصتصا ادبد   إارج    ض جا تتبصا جاكبتبص بس نتبهص , ختن هه  
جابصتصا تابصف رجبخن جافإكخ  خرجبخن جألإبتصا خحربر جالحصس جالشصدريو خفبتص 

 ض هه  جألابصفوبتي شرح ا  
 

 رايون الفسكوز: -1
 صاحربر جاعلصني خهاك أللس تكثر جابصتصا جاعلصنبس تحصكاص   بإتة جافإكخ      

هااي  نتختااص"  ااصاحربر جاي ب اايو خجاتااصد  جابااصم جاتإااتبدتس فااي  لتااصن جافإااكخ 
جاإتبخاخ  , ب صاك جاإتبخاخ   تحتخن جاعخدج جاكصخبس خبتحخن  اة عخدج إاتبخاخ  

ثصلي ك ربتبد جاكر خن ابتحخن  اة  جلثصا جاإتبخاخ  ثم تتم نتتبس جاوا ن ثم ب صاك  
جاريب اتتحتخن خهاك  ضوي جاتحتخن تان باذن فخلباصا حتاة ببارن  ااة حتاصم 
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جاتقت  ابتاتد خبع   نتاة هب اس شا برجا ت ارف  صإام جافإاكخ و خبرهار شاكن 
اي فبرهار  اه جاقيصع جا رضي اتفإكخ  نتة تشكصن  بر تلترتس تتص جاقيصع جاياخ

 ( بخض  جاقيصنبن جا رضي خجايخاي ألابصف جافإكخ و6شكن )خقلخجا يخابسو 
 

 
 ( بخض  جاقيصنبن جا رضي خجايخاي ألابصف جافإكخ 6شكن )

 

 :الفسكوزخواص 
  105:  05حااخجاي تاان جافإااكخ  جاتقتباادي دقااس جاشاا برجا: ت تااغ دقااس شاا برجا 

 جاتقت ودلبر خهاك حإب حام جافخلبصا خكهاك حإب حتصم 

  تقن  كثبر تن جاقين خبكخن هاك ت تتدج جافإكخ  تتصلس جاش برجا: تكخن تتصلس
 نتة ررخف جاو نو

  و٪20جافإكخ  جاتقتبدي جإتيصاس جاش برجا: ت تغ جإتيصاس 

  تن جاكثصفس جالخنبس اتقينوجافإكخ  كثصفس جاش برجا: تقترب جاكثصفس جالخنبس 

 د  التتعااص  جاريخ ااس  ه تلااس بتكلااه تاالثبر جاريخ ااس: جافإااكخ  اااه قص تبااس شاادب
 تن جاتص و هتن خ ل ٪10جتتعص  

  تلثبر جاحرجر : بتحتان جافإاكخ  جاحارجر  جا صاباس اتاد  قعابر  خبتكان تإاببن
 جألابصفوتلثر تم ا ضع دقص ل دخن تن °150جافإكخ  حتة دراس حرجر  

  تاالثبر ضااخ  جاشااتس: بقااصخم تاالثبر ضااخ  جاشااتس جات صشاار تكثاار تاان جابصتااصا
 برقوجأل

 تلثبر جا كتربص: بتلثر جافإكخ   صا كتربص جاتي تقتن تن تتصلتهو 

  تااالثبر جاتاااخجد جاكبتبص باااس: بتااالثر جافإاااكخ   صألحتاااصض جات دلباااس  إاااهخاس تتاااص
جألحتصض جا ضخبس جاتبففس فذ تؤثر نتبسو تتص جاقتخبصا فللاس بتالثر  هاص إاخج  

 تخ جاتبففو كصن هاك نتة جا صرد تخ نتة جاإصبن خكهج جاترك  تلهص

   جا اا ن جاحاارجري: ال ب ت اار جافإااكخ  نااص ال حرجربااص تخ كهر بااص خهاااك اشااد
 جتتعصعه اتريخ سو
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 االستخدام النهائي للفسكوز:
فاي جاتذ اس جابصراباس جاعابفبس خبصعاس جاقتعاصن جافإكخ  جاتقتبدي بإتبدم      

ناصاي  جاراصاي خجا تخ جا جاحربتي خجافإاصتبن خهااك اتاص بتتاص   اه تان جتتعاص 
 اتريخ س خكهاك حإن جاترهر خل ختس جاتتتسو

 

 رايون األسيتات: -2
بإتة  رجبخن جألإبتصا خهاك لإ س  اة حصتض جألإتبك جاتإتبدم في  لتصاهو      

خجاتااصد  جابااصم جاتإااتبدتس فااي  لتااصن جألإاابتصا هااي جاإااتبخاخ  , ب ااصاك جاإااتبخاخ  
ثاام بضااصف جألإاابتخن  تحتااخن حتااض جألإااتبك خبتحااخن  اااة تإاابتبا جاإااتبخاخ  

ابتحخن  اة إص ن ثم تتم نتتبس جاو ن جااصف اههج جاتحتخن خهااك  ضاوي جاتحتاخن 
تاان بااذن فخلبااصا حتااة بباارن  اااة جاهااخج  خبت باار جألإاابتخن ابتاتااد جاتحتااخن 
خبع   نتة هب س شا برجا ت ارف  صإام رجباخن جألإابتصاو خبرهار شاكن جاقياصع 

اتا بدجا تتص جاقيصع جايخاي فبرهر  اه جا رضي األإبتصا نتة تشكصن بصابس تن ج
 ( بخض  جاقيصنبن جا رضي خجايخاي ألابصف جألإبتصاو7شكن )خقلخجا يخابسو 

 

 
 ( بخض  جاقيصنبن جا رضي خجايخاي ألابصف جألإبتصا7شكن )

 
 خواص األسيتات:

  دلباار خهاااك  105: 05دقااس جاشاا برجا: تتاارجخح دقااس شاا برجا جألإاابتصا  اابن
 جاتإتبدتس في جاو نوحإب حام جافخلبصا 

  ارجم/دلبرو 170:  171تتصلس جاش برجا: تترجخح تتصلس ش برجا جألإبتصا  بن 

  20جإتيصاس جاش برجا: ت تغ جإتيصاس ش برجا رجبخن جألإبتصا نلد جاقيع تن 
 و٪ 00: 

  تلثبر جاريخ س: تقن بصتس رجبخن جألإبتصا نن  قباس جابصتاصا جاإاتبخاخ بس فاي
 ااخ تشص هس في هاك جابصتصا جاتركب بسوجتتعص  جاريخ س تن ج
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  تلثبر جاحرجر : ت ت ر بصتس رجبخن جألإبتصا ثرتخ ذإتبك تي تلهص تت ان نلاد
 مو°202م ختلعهر نلد دراس حرجر  °90دراس حرجر  

  جاشاتس جات صشار  ه تلهاص   لشا ستلثبر ضخ  جاشتس: تتالثر شا برجا جألإابتصا
 تقتن تن تتصلس جألابصفو

 ص: ال تتلثر ش برجا رجبخن جألإبتصا  صا كتربصوتلثبر جا كترب 

  تلثبر جاتخجد جاكبتبص بس: تتلثر ش برجا رجبخن جألإبتصا  صاتخجد جاكبتبص بس تثتهص
 تخ قوثن  قبس جابصتصا هجا جألعن جاإتبت

 

 االستخدام النهائي لألسيتات:

عابس تإتبدم ش برجا رجبخن جألإبتصا في  لتاصن تقتشاس جاإابدجا ختإاصند بص     
 جات ان  صاحرجر  نتة تشكبن جألقتشس تثن نتن جاكإرجا خجا تبإبس خ برهصو

 

 الخامات التخليقية: -رابعا 

نان جألاباصف جاتاي لخقشاا فبتاص  تبتتف جألاباصف جاعالصنبس تخ جاتركب باس تتصتاص     
خهااك فااي تلهاص ت تتاد فااي تحضابرهص نتاة تفااصنذا كبتبص باس , ختعالع هااه   إا ل

تخابااس تتااخفر  فااي جاي ب ااس تثاان لااخجتك تقيباار جافحاام جاحاااري  جألابااصف تاان تااخجد
خجاابر خ  ض جاوص جا كصاهبدرخابن خجالبترخابن ختلتاصا جا ترخن , خبتم ر ي 
هه  جاتكخلصا تاع   ضاهص جاا  ض  خجإايس تفاصنذا تكصتفباس تخ تفاصنذا  ضاصفبس 

برجا فاي خ ههج تلتك إذإن يخبتس ادج تإتة ش برجاو خبتكن جإتبدجم هه  جاش 
شكتهص ههج )ش برجا تإتتر ( تخ تقيب هص  اة تيخجن تتإصخبس )ش برجا تتقي اس( 
خ  اهااص  ااصايرق جا صدبااس   ااد هاااك , تخ بتيهااص تااع جألابااصف جاي ب بااس فااي ترجحاان 

 جاو ن جاتبتتفسو
 

 :البولي أميد -1
بصف بإتبدم جإم جالصبتخن اتت  بر نن تاتخع تن تخجد جا خاي تتبد جاتكخلس األا     

و خباتم  ا ن 1خ خاي تتباد  1-1 خاي تتبد هي جا خاي تتبد جاتركب بس , ختهم تلخجع 
فااي جا ااخاي تتبااد  يربقااس جاللعااهصر خهاااك  االن بااتم عااهر تإااحخق  جا ااخاي تتبااد

ب جلصا ثم بدفع تن بذن ثقخب فخلبصا جاتوص ن ابتر في تباصر تان جاهاخج  ات رباد 
تان شا ر  خجحاد  تخ ناد  ا اخاي تتباد ججاش برجا ختاتبدهص , خبتكن  لتاصن بباخي 

شااا برجا خهااااك حإاااب جالتااار  جاتيتخ اااس خفقاااص اذإاااتبدجم جالهاااص يو تتاااص جاقياااصع 

( 8( تخ )Yجا رضي فقد ت ددا تشكصاه تص  ابن جاتإاتدبر تخ نتاة شاكن تثتا  تخ )
تخ نتة شكن ثذثس فعخ  تخ نتة شكن لاتس تتص باؤثر نتاة جاتت اصن ختقصتتهاص 
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( جاقياصع جاياخاي خجا رضاي ألحاد 8خبخضا  شاكن ) وPillingاذل الق خجاتكخر 
 وجا خاي تتبدتلخجع 

 

 
 جا خاي تتبد( جاقيصع جايخاي خجا رضي ألحد تلخجع 8شكن )

 

 :البولي أميدخواص 
  و0ام/إم 1711ات خاي تتبد جاكثصفس جالخنبس: ت تغ جاكثصفس جالخنبس 

  دلبروارجم 1: 0تن جا خاي تتبد تتصلس جاش برجا: ت تغ تتصلس/ 

  و٪02: 21 بن جا خاي تتبد جإتيصاس جاش برجا: تترجخح جإتيصاس 

   175: 1قدر قتبن تن جاريخ س ب تغ تان جا خاي تتبد تلثبر جاريخ س: بتت٪  ,
 وهجألابصف جاتتلصهبس جادقس تل   د  لتصن خقد تحإلا هه  جابصعبس

  جر   هج ت اارض ادراااس حاارجا ااخاي تتبااد تاالثبر جاحاارجر : بعاافر اااخن شاا برجا
نلااد جا ااخاي تتبااد ختلعااهر شاا برجا  تكإاادتهصإااصنصا لتباااس  1م اتااد  150°

 مو°050دراس حرجر  

  خبعاافر نلااد ت رضااه ألشاا س جا ااخاي تتبااد تاالثبر ضااخ  جاشااتس: بتوباار اااخن
جاذتااع نلااد جات اارض جا ااخاي تتبااد جاشااتس افتاارجا يخبتااس خبفضاان جإااتبدجم 

 وألش س جاشتس

 جا اخاي تتبااد   جإلإاتصتبكبس نتااة بصتاس جاباخج  جاكهر باس: ب اد تكااخبن جاكهر اص
نب ص حبا  تن هاه  جابصعابس تتإا ب فاي تشاصكن تت ادد  فاي ترجحان جاتعالبع 
نذخ  نتة إرنس جتإصخ جاتذ س في جااخ جاتش ع  صاو صرو خ صار م تان هااك 

 بتتص   قدر  نصابس نتة جا  ن جاكهر يوجا خاي تتبد فصن 

  في جألحتصض جاتبففس نتاة جاإاصبن تتبد جا خاي تلثبر جاتخجد جاكبتبص بس: بهخب
كتااص بااهخب فااي جألحتااصض جاتركاا   نتااة جا ااصرد , خال بتاالثر  صاقتخبااصا إااخج  
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في جاتهب صا جا ضخبس تثان جا خاي تتبد كصلا نتة جاإصبن تخ جا صرد , خبهخب 
 جافبلخنو

 

 :البولي أميداالستخدام النهائي 
 ن جاكهر بس كتص جإتبدتا حدبثص في في  لتصن جا خججا خاي تتبد تإتبدم تابصف      

  لتصن جاتذ س جاربصضبسو
 

 البولي استر: -2
ت د تابصف جا خاي جإتر تن تكثر جابصتصا جاعلصنبس جلتشصرج اتص بتتبا   اه نان      

جالااصبتخن تاان جاتتصلااس , خبااتم  اا ن جا ااخاي جإااتر  يربقااس جاللعااهصر خهاااك  االن بااتم 
ر( في ب جلصا ثم بدفع تن بذن ثقاخب عهر  خابتر جا خاي جإتر)نتة شكن قشخ

فخلباصا جاتوااص ن ابتار فااي تباصر تاان جاهاخج  ات ربااد جاشا برجا ختاتباادهص , خبتكاان 
 لتصن ببخي جا خاي جإاتر تان شا ر  خجحاد  تخ ناد  شا برجا خهااك حإاب جالتار  
جاتيتخ س خفقص اذإتبدجم جالهص يو تتص جاقيصع جا رضاي فقاد ت اددا تشاكصاه تاص  ابن 

( تخ نتة شكن ثذثس فعخ  تخ نتاة 8( تخ )Yتخ نتة شكن تثت  تخ )جاتإتدبر 

( 9خبخضا  شاكن ) وPilling شكن لاتس تتص بؤثر نتة جاتت اصن ختقصتتهاص اتتكاخر
 جاقيصع جايخاي خجا رضي ألحد تلخجع جا خاي جإترو

 
 ( بخض  جاقيصع جايخاي خجا رضي ألحد تلخجع جا خاي جإتر9شكن )

 

 خواص البولي استر:
 و0ام/إم 1705: 1722ثصفس جالخنبس: ت تغ جاكثصفس جالخنبس ات خاي جإتر لحخجاك 

  ارجم/دلبرو 975: 170تتصلس جاش برجا: ت تغ تتصلس ش برجا جا خاي جإتر لحخ 

 071لحاخ  تلثبر جاريخ س: ت تغ لإ س جتتعص  جاريخ س ألاباصف جا اخاي جإاتر :
 و075٪

 ثر تن تابصف جالصبتخنوتلثبر جاحرجر : بقصخم جا خاي جإتر جاحرجر  تك 
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 تلثبر ضخ  جاشتس: بتحتن جا خاي جإتر تش س جاشتس تكثر تن جالصبتخنو 

  جابااخج  جاكهر بااس: ت ااد جاتشااكتس جاتخاااخد  فااي جالااصبتخن هااي لفااس جاتشااكتس
جاتخااخد  فااي بصتاس جا ااخاي جإاتر حباا  تن تكاخبن جاكهر ااص  جإلإاتصتبكبس نتااة 

هااص تتإاا ب فااي نااد  تشااصكن فااي جابصتااس لتباااس ناادم جتتعصعااهص اتريخ ااس با ت
 ترجحن جاتعلبع جاتبتتفسو

  جاتكخرPilling ب د جاتكخر هخ جاتشكتس جار بإبس في تقتشس جا خاي جإتر أللهص :
تشخ  ترهر  خنتة جار م تن تشص ه جاتكخر جااهي بحاد  فاي جاعاخف  ال تلاس 

باصي  بع ب   جاته في جا خاي جإتر خهاك اتتصلس جا خاي جإتر جا صابسو اهاك بتم
 تابصف جا خاي جإتر تع بصتصا تبرق اتحإبن بخج  جألابصفو

  تاالثبر جاتااخجد جاكبتبص بااس: بقااصخم جا ااخاي جإااتر كاان تاان جألحتااصض خجاقتخبااصا
 جاتبتتفسو

 

 االستخدام النهائي للبولي استر:
ب ت ر جا خاي جإتر هخ تكثر جابصتاصا جإاتبدجتص نتاي جإلياذق خهااك اارب       

ي جإتر في لفس جإتبدجتصا جالاصبتخن  صإلضاصفس  ااة جاقتعاصن بإتبدم جا خاثتلهو خ
 جاراصاي خكهاك جألقتشس جاتي بعلع تلهص جاترذاو

 

 البولي أكريليك: -3
ت د تابصف جا خاي تكربتبك تن تهم جألاباصف جاتلتااس تان ترك اصا جافبلبان جاتاي      

ر اخن تتحد تع   ضهص جا  ض تكخلس إتإتس ا ب به يخبتس تحتخق نتاة هرجا جاك
فقيو خبو ن جا خاي تكربتبك  يربقتبن تتص  صايربقس جااصفس خفبهص بتم  هج س جا خابتر 
في تهبب ثم بضخ تن بذن فخلبصا جاوا ن  ااة خإاي تان جاهاخج  جاإاصبن ابااف 
جاتحتخن ختلتك جاش برجا , تخ جايربقس جاري س خفبهص بهجب جا اخابتر فاي تاهبب ثام 

صم جاتقت  حب  باهخب جاتاهبب فباه ختتاتاد بضخ تن بذن فخلبصا جاو ن  اة حت
جاشاا برجاو خبتتباا  جا ااخاي تكربتبااك  صال ختااس خبفااس جاااخ ن خهااخ تقاارب جابصتااصا 
جاعلصنبس ش س  صاعاخف خببتتاف جاقياصع جا رضاي اهاه  جألاباصف فاي جاشاكن فهاخ 

( جاقياصع جاياخاي 10خبخض  شكن ) تإيخجلي جاشكن تخ نتة شكن نرتس جاكتبو
  خاي تكربتبكوخجا رضي ألابصف جا
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 ( بخض  جاقيصع جايخاي خجا رضي ألابصف جا خاي تكربتبك10شكن )

 

 خواص البولي أكريليك:
  و0ام/إم 1715جاكثصفس جالخنبس: ت تغ جاكثصفس جالخنبس ات خاي تكربتبك 

  ارجم/دلبرو5تتصلس جاش برجا: ت تغ تتصلس ش برجا جا خاي تكربتبك 

 ي تكربتباك ندبتاس جالتتعاص  اتتاص  خاكلهاص تلثبر جاريخ س: ت ت ر تابصف جا خا
 تقخم  صتتعص  جاتص  في جافرج صا جاتخاخد   بن جاش برجا خ  ضهص جا  ضو

  : حب  تلهاص تتفكاك نلاد تتحتن تابصف جا خاي تكربتبك جاحرجر  ال تلثبر جاحرجر
دخن  ثخجلي 0هه  جادراس اتد  ا ,  بلتص بتكلهص تن تت رض م°95دراس حرجر  

 وتن تتلثر

 تلثبر ضخ  جاشتس: تابصف جا خاي تكربتبك تقصخم تش س جاشتسو 

 جابخج  جاكهر بس: ت ت ر تابصف جا خاي تكربتبك نص اس كهر بصو 

  تااالثبر جاتاااخجد جاكبتبص باااس: تقاااصخم تاباااصف جا اااخاي تكربتباااك جاتااالثر  صألحتاااصض
 خجاقتخبصا خجاحشرجا خجا ته خجا كتربصو

 

 االستخدام النهائي للبولي أكريليك:
تبدم جا ااخاي تكربتبااك فااي جا دبااد تاان جالإااتبدجتصا جابختبااس , فهااخ بإااتبدم فااي بإاا

جاإتص ر خجاتفرخشصا خجألقتشاس جاتل اباس , خبإاتبدم تبضاص تاع جاعاخف فاي  لتاصن 
جا دن جاراصاي خكهاك جاتذ س جابصرابس جاحربتي خكهاك بإتبدم في  لتصن بباخي 

 جاتربكخ خجاإاصدو

 

 (:Micro fiber)لدقة األلياف المتناهية ا -خامسا 
تاان جا ااخاي جإااتر  (Micro fiber)تعاالع ببااخي جألابااصف جاتتلصهبااس جادقااس      

 (و كتص بتكن بتيس تع جاقين خجاكتصن خجاعاخف11خجا خاي تتبد خجافإكخ  شكن )

 Micro), ففاي حصااس جألقتشاس جاتاي تاتاع  ابن شا برجا جألاباصف جاتتلصهباس جادقاس 
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fiber) تكص تثن جاعخف فإله تن جألفضن تن لحاصفر نتاة تع جاش برجا جألكثر إ
 قااص  كاان لااخع تاان جاشاا برجا تلفعااذ نتااة تحااد خاهااي جاقتااصش اتتحصفرااس نتااة 
عاافصته ختتتإااه جاتتباا  دخن جاتاالثر  ااصالخع جألباار و خت ت اار جاببااخي جاتلتاااس تاان 

تلصإااا س اااادج إللتاااصن جألقتشاااس هجا  (Micro fiber)جألاباااصف جاتتلصهباااس جادقاااس 

 ربااصخ   (Micro fiber)  تتتباا  ببااخي جألابااصف تتلصهبااس جادقااس جاتيصيبااس حباا
جاتتتسو خت ت ر ببخي تابصف جا خاي تتبد جاتتلصهبس جادقس جألكثر  لتصاص خجلتشصرج في 

 وعلصنس جاتذ س جاعبفبس خبصعس جاتذ س جاربصضبس
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 تلخجع جألابصف جاتتلصهبس جادقس  ض  (11)شكن 

 

 

 األلياف المتناهية الدقة

 تخليقية تحويلية

 فسكوز بولي استر بولي أميد

Micromodal 

Viloft 

Lensing 
viscose 

Enka viscose 

Coolmax 

Thermolite 

Trevira 

Setila 

Aquator 

Microtouch 

Diabolo 

Multisoft 

Mattique 

Atcantara 

Strata 

HT 

 كيأكر يلبولي 
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 :لياف البولي استر المتناهية الدقةأ -1
 070 خاي تإتر جاتتلصهبس جادقس هي ش بر  تفرد  تلحعر دقتهص تص  بن جاتابصف      

 (12كتص في شكن ) دلبرو 170 –
 

 
 بتثن ش برجا جا خاي تإتر جاتتلصهبس جادقس (12)شكن 

 
رج خجإااتبدجتص خت ت ار تقتشاس تاباصف جا اخاي تإاتر جاتتلصهباس جادقاس جألكثار جلتشاص     

تن  لتصن جا خاي  ٪25:  20حخجاة 2000 نتة تإتخق جا صام حب   تغ  لتصاه نصم
تإااتر جا ااصديو اتااص بتتااص   ااه تاان ل ختااس جاتتتااس خجاترهربااس خجإللإاادجابس جا صابااس 

 (  بخض  تعصدر  خجالإم جاتاصري اه جاتت صرف  هو1خادخن )

 
تإتر جاتتلصهبس جادقس  جا خاي ا  ض بصتصا( بخض  جالإم جاتاصري 1)ادخن 

 ت تتدج نتة جا تد جاتلتاس

 
 

جألاباااصف جاتتلصهباااس جادقاااس   Hoechstناااصم تلتااااا شاااركس هخكإاااا 10تلاااه      

(Micro fiber)   تان جا اخاي تإاتر تحاا تإاتة تااصرقTrevira Finesse 
تلتاتااه شااركس  1990خجإااتبدتا فااي جاتذ ااس جاربصضاابس كاالخن تاار  فااي نااصم 
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Dupont  تحااا تإااتةMicro Mattique  خجإااتبدتته فااي عاالصنس جاتذ ااس
 جاربصضبسو

 

 :للبولي استر متناهية الدقةالمنتجة من الةعيرات قمةة األأنواع 

 
تلخجع جألقتشس جاتلتاس تن جاش برجا تتلصهبس جادقس   ض ( بخض  10شكن )

 ات خاي جإتر
 

 

 :Artificial Suedes المزأبرالقماش أقمةة تةبه  -أ
شس تإتبدم اتت صيف خجااخجكا خجاقفص  خجاحقص اب خجألحهباس ختبضاص هه  جألقت     

حإااب  خفاي جألثااص و بتكان جإااتبدجته كلقتشااس  بار تلإااخاس تخ تلإاخاس تخ تربكاا
جالإتبدجم جالهص يو ختعلع تن تاباصف جا اخاي تإاتر تخ جا اخاي تتباد جاتتلصهباس جادقاس 

Ultra Fine   عصدر  لتصن هاهج ( جاتصاي بخض  ت2دلبرو خادخن ) 0705 اة لتر
 جالخع تن جألقتشس خجألإتص  جاتاصربس اهصو

 

 خجألإتص  جاتاصربس اهصو suedesتعصدر  لتصن تقتشس    ض ( بخض 2ادخن )

 
  :Silk Likeيأقمةة تةبه الحرير الطبيع -ب

جإاتر  جا اخايجابص صلبس  إلتصن تابصف  Teiginحبلتص قصتا شركس 19.1في نصم      

اكي بتصثن جابعص   جااتصابس اتحربر  ه خادا  (Micro fiber)جاتتلصهبس جادقس 
هه  جاشركس تلثر هه  جألقتشس  صاقتخبصا فقصتا  ت صااتهص ضد جاقتخي فلتك نن هه  

تتااص ا اان جاشاا برجا جادقبقااس هجا دقااس  ٪25 سجات صااااس تن قاان خ ن جابصتااس  لإاا 
و  سجاحربربا نصابس فلعا   إاي  جألقتشاس لاصنم اادج تقارب تاص بكاخن  ااة جألقتشاس

 وWeight reductionحب  نرفا في جابص صن  صإم 
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 Mitrell تيخبر ههج جاتلتك ختيتقا نتبس جإم تااصرق  ICIخقد قصتا شركس      
ص دخن جاحصاااس ات صااتهااص قتخبااص خجإااتبدم  كثاار  فااي بااحباا  تنيتااه تتتإااص حربر

 ختحا تإتة تبار خها ICIو كتص تلتاته شركس Outerwearجاتذ س جابصرابس 

Easel  خجنتتااد فبااه نتااة بتااي تابااصف جا ااخاي تإااتر تااع تباارق اتحعااخن نتااة

 Silk like( جاتاااصاي بخضااا  تقتشاااس ختاباااصف 0جاباااخج  اكااان تلهتاااصو خاااادخن )
 وخجاشركصا جاتلتاس اهص

 

 خجاشركصا جاتلتاس اهص Silk likeتقتشس ختابصف    ض ( بخض 0ادخن )

 
 

 :nd & airResistant wiأقمةة مقاومة للهواء والمطر -ج
ألقتشااس جا ااخاي جإااتر جاتتلصهبااس جادقااس  تااخجد  ست تتااد نتااة جات صااااس جاكبتبص باا     

 جاتاص و ختإاتبدماهص عفس  كإصب جابصتس جاتقصختاس جا صاباس اتهاخج  خجرتادجد  سكبتبص ب
  كثر  في ت صيف جاتيرو

 

 :Artificial Leathersأقمةة تةبه الجلد  -د
خجاحقص اب خجات اصيف حبا  تشا ه ترهرباس جااتاد  ستإتبدم في علصنس جألحهب     

 (و1ختن تكثر جادخن  لتصاص اه جابص صنو كتص في ادخن )
 

 Artificial leathersتعصدر خجإتبدجتصا تقتشس   ض ( بخض  1ادخن)
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 :Cleaning clothsاألقمةة المستخدمة في التنظيف  -ه
بف هجا جالتتعص  كصاتإتبدتس في تلربف جا اصن خجألاه   ختلصشف جاتلر     

جا صاي اتتص  خجاإخج ن خجألتر س خقد جحتكرا  لتصن ههج جالخع تن جألقتشاس شاركتي 

Kanebo  ،Teijin ( بخض   لتصن ختعصدر هه  جألقتشسو5جابص صلبسو خادخن ) 

 

 تعصدر خ لتصن تقتشس جاتلربف   ض ( بخض 5ادخن )

 
 

 :للبولي استر األقمةة المنتجة من الةعيرات متناهية الدقةمميزات 
جألقتشااس جاتعاالخنس تاان تابااصف جا ااخاي جإااتر جاتتلصهبااس جادقااس تتتباا   ل ختااس       

جاتتتااس خجاترهربااس جا صابااس خجإللإاادجابس جا صابااس خهجا جتتعااص  ك باار اتريخ ااس 
خهجا لفصهبس نصابس اتهخج  , كتص تتتب   إهخاس جاتاهب  ضد جاتخ بر خلفصهبس جاتص  , 

جإلحإااصس  صارجحااس نلااد جالرتاادج  , ختتتباا  تبضااص  إااهخاس  كتااص تتتباا   للهااص ت يااي
 جا لصبس خقدرتهص نتي جاتحتنو

 

 االستخدام النهائي:

تإتبدم ببخي جا خاي جإتر جاتتلصهبس جادقس في جاعلصنس تلفرد  تخ تبتخيس تع      
ببخي ي ب بس تخ علصنبسو هه  جاببخي تعال ه تان شا برجا قعابر  تخ تإاتتر  

باخي تقتشاس تلإاخاس تخ تربكاخ ختإاتبدم فاي جاتذ اس جادجبتباس تعلع تن هه  جاب
 وخجابصرابس خجاتذ س جاربصضبس ختقتشس جاتفرخشصا خ برهص

 

 :ألياف البولي أميد المتناهية الدقة -2
 بندلبرو كتص بخضا  شاكت 172:  071هي ش بر  تلفرد  تلحعر دقتهص تص  بن      

تلصهباااس جادقاااس تلاااه ناااد  إااالخجا ( خنرفاااا تقتشاااس جا اااخاي تتباااد جات15( , )11)
خجإاااتبدتا نتاااة لياااصق خجإاااع فاااي تااااصن جاتذ اااس جاااااصه   بصعاااس جاتذ اااس 

كتااص  "cotton look"جاربصضاابس خجابصرابااس اتااص تتتااص   ااه تاان ترهربااس جاقياان 
 جإتبدتا اتتذ س جادجبتبسو
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 ( بخض  شكن ش برجا جا خاي تتبد جاتتلصهبس جادقس11شكن )

 

 
 ابصف جا خاي تتبد جاتتلصهبس جادقس( بخض  شكن ت15شكن )

 

ختلتااا تلاه تقتشاس  ICIشركس  1-1 خت ت ر تخن تن جإتبدتا تابصف لصبتخن     
خهاك في تلتعف  "tactel"تابصف جا خاي تتبد جاتتلصهبس جادقس تحا تإتة تاصرق 

  لفس جالإمو "Dupont"جاثتصلبلصا خجاتإ بلبصاو كتص تلتاته 
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 ي أميد المتناهية الدقة:ألياف البول أصناف
 و(11ند  تلخجع كتص في شكن ) اي جا خاي تتبد تتلصهبس جادقس  تابصفتقإم   
 

Types of poly amide micro fiber 

 
 تابصف جا خاي تتبد جاتتلصهبس جادقس   ض تعلصف( بخض  11شكن )

 

 :Multisoft -أ
 ل ختااس جاتتتااس حباا  تتتااص  جألقتشااس جاتعاال س تلااه  1-1عاالع تاان لااصبتخن ت     

 خجاتويبس جاابد  خجاتت اصن ختكاخن هاه  جألقتشاس تعالخنس تان جاتربكاخ تخ جالإابكو
جألاباصف تكإا ا جابصتاس ل ختاس جاتتتاس تتاص ب ياة جاترتادي اتتذ اس كتص تن دقس 

شااكن جاقيااصع جا رضااي األابااصف خجإااتبدجم  , خ جاتعاال س تلهااص جإلحإااصس  صارجحااس
( بخض  .1جابصتس عفس جاتت صنو خشكن ) جا خابترجا جابصعس في علصنته تكإب

 تكصلبااس جاحعااخن نتااة شااكتبن تاان جاقيااصع جا رضااي إااخج  دج ااري تخ هخ شااكن 
دقس جألاباصف دجبان جابباخي ا تاا هلاصك  باصد  فاي تإاصحس جاإاي  كتص تن  ثذثيو

تتتاص  هاه  جألقتشاس  خ جاتع خغ خ صاتصاي جاحعخن نتاة جا تال جاتاخلي جاتيتاخبو

تخ تبتخيس تع تابصف  polyamide ٪100كصلا تتكخلس تن  قخ  شد نصابس إخج 

اهص جإتبدجتصا خجإا س إاخج  فاي جاتذ اس  multisoftختببرج فصن تابصف  تبرقو
 جادجبتبس تخ جابصرابسو

 
 Tactel mutisofy( بخض  تشكصن جاقيصع جا رضي ابصتس .1شكن )
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 :Aquator -ب
فرباد  فاي خااخد خاهابن هص  لل Aquator جألقتشس جاتعل س تن ببخيتتتب       

األقتشس جاتعل س تلهص تتص بإهن نتتبس لقن جاريخ س   بدج نن اإم جإللإاصن تتاص 
خاخد خاهبن اتبصتس بإصند نتة ا ن جااإام  خ ب ية جاش خر  صارجحس خجاتلفبسو

اصفص " خهاك لتباس اهب جاريخ س اتبصرن" نن يربل جاي قس جادجبتبس  ااة جاي قاس 
 بدج نن اتد جإللإصن تتص ب ياة جإلحإاصس  اصا رخد  خجاافاصف جابصرابس خلشرهص  

( بخضا  لقان جاريخ اس تان جااإام 15جإللإصن جاش خر  صارجحاسو خشاكن )فبكتإب 

  اة جابصرنو

 
 ( بخض  لقن جاريخ س تن جااإم  اة جابصرن15شكن )

 

هااي تحااد جا خجتاان جاهصتااس  aquatorكتااص تن دقااس جاشاا برجا جاتكخلااس اباابي      
( بخضاا  شااكن جاقيااصع جا رضااي 19شااكن )خ  فااي  بااصد  ل ختااس جألقتشااسو جاتااؤثر

 وAquatorابصتس 
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 Aquator( بخض  شكن جاقيصع جا رضي ابصتس 19شكن )

 

 قخ  شد نصابس حتة تع جألقتشس بفبفس جاخ ن تلهاصو  Aquatorختتتص  تابصف      

 Aquatorكتاص تتتاص  تقتشاس  وAquatorبخضا  قاخ  جاشاد  ابصتاس  (20شكن )خ
بتكاان  إااتهص فااي دراااصا حاارجر  تلبفضااس تااع افصفهااص إاارب ص تإاارع تاان  للهااص 

 قينو ٪100جاتذ س جاتعلخنس تن 
 

 
 Aquator( بخض  قخ  جاشد  ابصتس 20شكن )
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 :Strata -ج
ت ت ار  ضاصفس ت ت ر تحد تلاخجع تقتشاس جا اخاي تتباد جاتتلصهباس جادقاس , كتاص تلهاص      

اهاه   جاباص جاتالثبر هاهج خ ع تلهاص تقتشاس جاتربكاخوادبد   اة جألقتشس نصته خبعل
جألقتشس لصتك تن جإتبدجم كخلتبن   ن  دراتبن تبتتفتبن الفس جاتخن اترهر هاه  

و حباا  برهاار جاقيااصع جا رضااي اهااه  فربااد جاببااخي   ااد لإااك جألقتشااس  عااخر  
بخضا  شاكن جاقياصع  (21جألابصف في عخرتبن ت ص تتص دج ري تخ ثذثيو خشاكن )

خجإللإاادجابس  سو كتااص تتتااص  هااه  جألقتشااس  ل ختااس جاتتتااStrata ي ألابااصفجا رضاا
 جابصرابسو ستإتبدم اتذ س جا حر خجاتذ خ جاقيصع جا رضيو نجا صابس  إ ب شك

 

 
  Strata ( بخض  شكن جاقيصع جا رضي ألابصف21شكن )

 

 touch Micro -د
تتص   اصاقخ  خبفاس فهي ت 1-1تن تابصف لصبتخن  Micro touchتقتشس بعلع      

جاببخي جاتعلخنس تن  كتص تن وجاترهربس جا صابسجاخ ن خل ختس جاتتتس تع  نيص  
 جألابااصف جاتتلصهبااس جادقااس تكإااب جألقتشااس ل ختااس جاتتتااس خجارجحااس نلااد جالرتاادج و

 سجالإاباب ستتتص  هه  جألقتشس تبضص  عافس يارد جاتاص  خجارباصح خ بصعاس جألقتشاخ
 (22شااكن )خه  جاتذ ااس جاتهخبااس جاابااد  خجاتاالفسو تااع  نيااص  جاترتاادي اتثاان هاا

 وMicro touchبخض  شكن جاقيصع جا رضي ابصتس 
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 Micro touch( بخض  شكن جاقيصع جا رضي ابصتس 22شكن )

 
تتتص   قخ  جاشد جا صابس خقخ  جالحتكصك خبصعس األقتشس بفبفس جااخ ن كتص تلهص      

رنس جاافااصف نلااد  إااتهصوكتص بتكاان تتتااص   إااخ خجاتإااتبدتس اتتذ ااس جاربصضاابسو
تإاااتبدم اتذ اااس جاتيااار خ  إاااتهص  إاااهخاس جإاااتبدجم تصكبلاااصا جاوإااابن جا صدباااسو

 خجاتذ س جاربصضبس ختذ س جاتربكخو
 

 :Diabolo -ه
تعلع تن  خابتر لقة بكفن لقن ابد اتضخ  تاع تالثبر جاتت اصن خرخلال ناصاي      

تعل س تن جألاباصف جاتتلصهباس جادقاس براع ات صن جألقتشس جا األقتشس جاتعل س تلسو
( بخضا  شاكن جاقياصع جا رضاي 20خشاكن ) و اة شكن جاقيصع جا رضي جار صني

 وDiabolo ألابصف

 
  Diabolo( بخض  شكن جاقيصع جا رضي ألابصف 20شكن )
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بتكان بتيهاص تاع تاباصف كتص  صال ختس جا صابس خجإللإدجابسو  هه  جألابصف تتتص خ     
ت ياة توتوان اباد اتعا وس  صإاتبدجم كتباس  تلهاص صإلضصفس  ااة  جوتبرق تثن جاتبكر

تتاص با تهاص ت ياة ااخلبن  تقن , تع  نيص   هاص  ااخلة خ باصد  فاي جا تال جاتاخلي
 –تااخف , كحتااي  –تبتتفاابن ت ااص نلااد جالراار  ابهااص تثاان )ت رق  ااصتل ,  هااري 

 سواعا ص س  لراصم جاوتار فاي حتاصم جاعا ص جيربقاس  تفضانخب ت ر  وتخف , رخ (
اتذ ااس جاإااهر  خجاتإااص  ختذ ااس جاتربكااخ  صكتااص تتتااص   تت ااصن با اان جإااتبدجته

 خجاتذ س جادجبتبس خجابصرابس خجااخجربو
 

 :HT Polyamide -و
خجاتذ اس جاربصضاابسو  اتإاتبدم هاه  جألابااصف فاي عالصنس جا ااصاخن خجا صرجشاخ     

صارجحاس  بتتاص   صالاصبتخن خجا اخاي تإاتر جا اصدي لااد   Tactel HTخنلاد تقصرلاس 
:  50تكثار قاخ  جحتكاصك خ جا صابس نلد جرتدج  جاتذ س جاتعل س تلاس خ بفاس جااخ ن

فااي  HTكتااص تإااتبدم تابااصف و ٪05:  15قااخ  جاشااد تنتااي  لحااخ و كتااص تن 250٪
شااكن خبخضا   جاتذ اس جاربصضابس كتذ اس جات حتال نتاة جااتباد ختإاتل جاا اصنو

رلته  شكن جاقيصع جا رضي ألاباصف ختقص HT( شكن جاقيصع جا رضي ألابصف 21)

 قخ  جاشاد ختقصختاس جالحتكاصك  Tactel HTتقتشس  كتص تتتص و جا خاي تإتر جا صدي
 نلد تقصرلتهص  صا خاي تإتر خجا خاي تتبد جا صدي تن حب وخجاخ ن جابفبف 

 

 
 HT Tactel ف ( بخض  شكن جاقيصع جا رضي ألابص21شكن )

 

 المتناهية الدقة: مميزات أقمةة ألياف البولي أميد
جألقتشااس جاتعاالخنس تاان تابااصف جا ااخاي تتبااد جاتتلصهبااس جادقااس تتتباا   ل ختااس       

جاتتتس خجاترهربس جا صابس خهجا لفصهبس نصابس اتهاخج  خجاتلفابس جااباد , كتاص تتتبا  
 للهص ت يي جإلحإصس  صارجحاس نلاد جالرتادج  , كتاص بتكان تاهب هاص ايارد جاتاص  , 

 اس جا لصبس خقدرتهص نتي جاتحتنوختتتب  تبضص  إهخ
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 االستخدام النهائي:
تقتشس جا اخاي تتباد جاتتلصهباس جادقاس اتتذ اس جاربصضابس خجادجبتباسو  جإتبدجم دت      

اتتذ اس جاتيار  احب   دت تخن  لتصن اتذ س جات حتل نتاي جااتبادو كتاص تإاتبدت
 (55)ت صنوخجااخجرب خجاتذ س جابصرابس اتص اه تن عفصا جال ختس خجات

 

األلياف المتناهية الدقةة ثنائيةة التكةوين والمكونةة مةن البةولي أسةتر  -3
 :معا أميد والبولي

تن تيخبر ختإخبل تقتشس بفبفس جاخ ن تإتبدم في  Kaneboتتكلا شركس      

 Nazceتذ ااس جاإاابدجا جابصرابااس كااصا تخ جا خجافإااصتبن تحااا تإااتي تاااصرق 

جافص قاس جادقاس  Cosmo–Alphaكاخبن تإاتة حب  عال ا تان جألاباصف ثلص باس جات

Super micro fibers( , حبا  تتكلاا جاشاركس تان فعان 25كتص في شكن ) و
جاشااا برجا   اااد   اهاااص  خجإااايس جات صاااااصا جاكبتبص باااس  خجإااايس جاتاااهب صا تثلاااص  

دلبااار  0711جاتاهباا و كتااص تتكلااا تاان ت صااااس هاااه  جألابااصف اتعاان دقتهااص  اااي 
ذ اس جاااصه   خجااهي كاصن قصعارج نتاي  لتاصن شا برجا خجإتبدجتهص فاي  لتاصن جات

تن  تبضص   Torayدلبر ق ن جات صااسو ختتكلا شركس 270 - 272تعن دقتهص  اي 
جإتبدجم جاش برجا جاتتلصهبس جادقس في تاخفبر جابصتاصا جاذ تاس إللتاصن تقتشاس  بار 

م ت 1950نصم  دجبس تنخهاك إللتصن جاتلتاصا جاخ ربسو خ  Non wovenتلإخاس 
تخحبااد جالتاااص  الإااتحدج  تلااخجع تاان جاتذ ااس  ياارق  لتااصن ادبااد  خ صإااتبدجم 

 جاش برجا جاتتلصهبس جادقسو
 

 أنواع األلياف المتناهية الدقة ثنائية التكوين:
تن جألابصف جاتتلصهبس جادقس ثلص بس جاتكخبن خجاتكخلس تن  تلخجع كثبر  ادج"بخاد      

Cosmo- , ختابااصف X-Belimaتابااصف  لهااصلااهكر تجا ااخاي جإااتر خجا ااخاي تتبااد 
Alphaخفبتص بتي شرح اهصتصن جابصتتصنو و 

 

 X-Belima -أ
بخض  شكن جاقيصع جا رضي اهه  جألاباصف تن جاشاكن جاباصراي اتحاخجف تان      

( , 25و شاااكن )1جتباااد يإاااتر  بلتاااص قتاااب جاشااا برجا بتكاااخن تااان جا اااخاج جا اااخاي

و خقاد Belseimeعلصني تحاا تإاتة خجإتبدتا هه  جألابصف في  لتصن جااتد جا
ااخحر جلااه تثلااص  نتتبااس جاتاهباا   ااصايرق جاكبتص بااس اتشاا برجا جاتكخلااس تاان جا ااخاي 

خبؤثر ههج نتة  قبس  1تلس بحد  جلكتصش تدرباي ات خاي تتبد 1جإتر خجا خاي جتبد
جابخج  كصاقدر  نتة جاتضبمو اكن ت ت ر هه  بصعبس هصتس ادج حب  تلاس ب ياة 
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تس جاتص  تخ كخن هه  جابصتس ياصرد  اتتاص  دخن عفس تقصخ   
 جاحصاس اتت صااصا جاكبتبص بس جابصعسو

 
 Belima-X( بخض  شكن جاقيصع جا رضي ألابصف 25شكن )

 

 Alpha-Cosmo -ب
هااي شاا برجا ثلص بااس جاتركبااب بااتم تعاالب هص كبتبص بااص حباا  برهاار قيصنهااص      

ي تشا ه   تان جاباصرن خجاتاجا رضي نتة شكن قتب ااه  اتذا تشا ه  اتذا جا هار
( , خههج جاشكن اتقيصع جا رضي هخ جاتإؤخن نن 21ن صد جاشتس كتص في شكن )

 و نيص  جاش برجا جاتضبم جاتيتخب ختن ثم في جاقتصش هجته
 

 
 Cosmo-Alpha( بخض  تشكصن جاقيصع جا رضي ألابصف 21شكن )
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 أقمةة األلياف المتناهية الدقة ثنائية التكوين:

 :Belsetaة أقمة -أ
خاكلهاص نرفاا فاي  Savinaجابص صلباس تحاا تإاتة  Kaneboتلتاتهص شركس      

حب  تعلع تن جا اخاي تتباد خجا اخاي جإاتر ت اص ختإاتبدم  Belsetaتخرخ ص  صإم 

نتة لإك هه  جألقتشس  حب   Kaneboفي تذ س جاويسو حب  جنتتدا شركس 
جإااتر خجا اخاي تتبااد ت ااص تتااص تكاخن ببااخي جاإاادج  تان جألابااصف جالصتاااس تان جا ااخاي 

ختإاتص هص  Belseta( تقتشاس 1و خبخضا  اادخن )Belima-Xجاتحتس فتن تاباصف 

 جاتاصربس خجاشركصا جاتلتاس اهص خكهج جإتبدجتهص جالهص يو

 
ختإتص هص جاتاصربس خجاشركصا جاتلتاس  Belsetaتقتشس    ض ( بخض 1ادخن )

 اهص خكهج جإتبدجتهص جالهص يو

 
 

 :caNazأقمةة  -ب
تقتشس هجا خ ن بفبف جإات تتا اتذ اس جاإابدجا  Naneboتلتاا شركس      

دلبار حبا   070:  072ت تاغ دقاس شا برجتهص  Nazkaتيتقا نتبهاص تإاتة تااصرق 
تتتص   للهص هجا دراس ات صن خل ختس نصابس خترهربس ابد  تكلتهاص تان جالإاتبدجم 

 (.2شكن ) في جا تخ جا جاحربتي خجاتذ س جاربصضبسو
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 Nazca( بخض  شكن تابصف .2شكن )

 
ختتاالثر هااه  جألقتشااس  اااة حااد ك باار  بعااص   ببااخي جاإاادج  جاتلتاااس تاان      

Cosmo-Alpha  جاتي ت صاك ق ن جاتشاوبن فاي جاتاهب صا جاكبتبص باس خجاتاي تا تهاص

 Coreتتتص   قدر  نصابس نتة جاللكتصش في جاا   جادجبتي جاهي بيتل نتبس جاقتب 
تتص بكإب جابصتس ل ختس جاتتتسو تتاص  صالإا س الإاتبدجم  1خاي جتبدخجاتعلع تن  

ببخي جاتحتس هجا جا رتصا جا صابس فإن هاك براع  ااة جار  اس فاي جاحعاخن نتاة 
تقتشااس هجا ي ب ااس  لإاادجابس ابااد  حباا  جا رتااصا جا صابااس تقتاان تاان  تكصلبااس تحاارك 

ن بحااد   ابن ببااخي جألاباصف دجبان جاببااخي خ صاتاصاي تقتان جالحتكااصك جااهي بتكان ت
جاإدج  خجاتحتاسو كتاص تن جإاتبدجم هاه  جا رتاصا جا صاباس ااه تالثبر ف اصن نتاة ااخد  
جاتتصلس خجال ختس خجاترهربسو خ  د نتتبس جالإك ت صاك جألقتشس فاي تحتاخن قصنادي 
خهااخ جاااهي ب تاان نتااة  بااصد  تضاابم جاببااخي ختاا دجد قص تبااس جالتتعااص   دراااس 

, كتاص    خربفبس تثان إاهخاس جا لصباس خجالإات تصنك بر و كتص تتتص   خاخد بعص 
 وتتتص   صاتضبم جا صاي تتص با تهص هجا ن ال حرجربص تلصإ ص

 

 :الفسكوز متناهية الدقةمنتجة من ةعيرات أقمةة 

 :fiber micro  Viloftقماش منتج من ةعيرات  -أ
دلباار  079تاان ببااخي جافإااكخ  جاتتلصهبااس جادقااس ت تااغ دقتهااص  كهااي تقتشااس تلاات     

حبا   Skiwearتإتبدم اتتذ س جاربصضبس خبصعس تذ س جات حتل نتة جااتبد 
و اتااص تتتااص   ااه تاان ل ختااس 95/91القااا رخجاااص خق ااخال تاان جاتإااتهتك فااي شااتص  
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جاتتتاااس خبفاااس جااااخ ن خجارجحاااس جا صاباااس نلاااد جالرتااادج  خجالفصهباااس جا صاباااس اتهاااخج  
  ب بس خ بصعس جاقينو صإلضصفس اتترهر جااتصاي جاهي بش ه جألقتشس جاي

 

 :fiber micro Lensing منتج من ةعيرات قماش -ب
دلبار حبا  تتتاص   1تلتك تن ببخي جافإكخ  جاتتلصهبس جادقس خجاتي ت تاغ دقتهاص      

هاه  جألقتشاس  قااخ  جاشاد جا صابااس خجاتتتاس جالااصنم خجايارجخ  خجاتبخلااسو خبتكان بتااي 
تان جألاباصف جاعالصنبسو ختإاتبدم  ببخي جافإكخ  جاتتلصهبس جادقس تع ببخي تبرق

 هه  جألقتشس في جاقتعصن خجا تخ جا خجافإصتبن خجاتذ س جاربصضبسو
 

 :fiber micro viscose Enka منتج من ةعيرات قماش -ج
ثم   د هااك فاي  بيصاباص ختاتصلباص  1991 دت رهخر ههج جاقتصش في  لاتترج نصم      

و ختلتك هه  جألقتشس تان بباخي 1991 ثم نرفا   د هاك في جاشرق جألقعة نصم
جاتي خنس ات ية في جالهصبس تقتشاس هجا ترهار  خجافإكخ  جاتتلصهبس جادقس جاتقتتس ت

اتصايو ختإتبدم هاه  جألقتشاس فاي تذ اس جاإابدجا كتاص بتكان بتيهاص تاع جاقيان 
خجاترهربس ج  هه  جألقتشس تن ل ختس جاتتتس ابخ خ صإلضصفسخجاكتصن خجاعخفو 

ااادهص قص تاس اتببصياس تتااص بإاهن هاه  جا تتبااس فاي جاتعاصلع خإااهخاس خبفاس جااخ ن ل
 جا لصبس  هص خجاوإبنو

 
 :أقمةة البولي أكريليك المتناهية الدقة -4
تلااتك تاان تابااصف جا ااخاي تكربتبااك خ Bayer micro fiber ستإااتي تقتشاا     

كاخ جاتتلصهبس جادقس جاتي ت تغ دقس ش برجتهص خجحاد دلبار , خباتم لإااهص  لإاتخب جاترب
ختتتص   قخ  جاشاد جا صاباس  صاتقصرلاس  صألاباصف جألبارقو ختإاتبدم هاه  جألقتشاس فاي 

 جاتفرخشصا ختذ س جاإبدجاو
 

 أقمةة البولي أكريليك المتناهية الدقة ثنائية التكوين:
تقتشاس تربكاخو خجإاتبدم  سنتاة هب ا1991س  دت رهخر هه  جألقتشس فاي تاصر     

صحبس اتتااارت و خقاااد جتااااه تعااال ي جاتذ اااس اتتذ اااس جاربصضااابس خجاتذ اااس جاعااا 
جااااصه    اااة يربقااس جاحعااخن نتااة جاعاافصا جالصتاااس تاان هااه  جايربقااس كااصاتتتس 
جالااصنم خجاشااكن جاتااخا ي األقتشااس خجاتهخبااس جاابااد  اتترتاادي  صإلضااصفس  اااة جا تاار 

بإاتبدم فاي  لتاصن لخنباصا  جالإتهذكي جايخبنو كتص تن جا لصبس  ه جإهن اهاك فهخ
 بل  خجافإصتبنوتن جاا
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 : {Function wear}ذات الوظيفة األقمةة 
تم في جآلخلس جألببر  تيخبر جابصتصا جالإبابس  عفس ك بر  , خههج جاتيخبر      

بهدف  عفس تإصإبس  اة  لتصن تقتشس ادبد  تتفصنن تع تتوبرجا اإم جإللإصن في 
 هصو خلررج اههج  جألخضصع جاتبتتفس خجاررخف جااخبس جاتبتتفس ختلثر جإللإصن

جاتفصنن  بن جألقتشس خاإم جإللإصن خجاخإي جاتحبي  ه إتبا جاتذ س جاتعل س 

 و"Function wear"تن هه  جألقتشس  صاتذ س هجا جاخربفس 
 خفبتص بتي شرح ا  ض تلخجع جألقتشس هجا جاخربفسو     

 

 :Max Coolأقمةة مصنعة من خيوط  -1
هي تقتشس تعل ه  تكلخاخابص نصابس خفربد و فهي ت ياي اإام جإللإاصن افصفاص      

نان جا اخاي  ٪20خرجحسو خهي تعل س تن بصتس جا اخاي جإاتر جاتتضابم  حاخجاي 
( جاتااصاي بخضاا  شااكن 25جإااتر جا ااصدي هخ جاقيااصع جا رضااي جاتإااتدبرو خشااكن )

 و Cool Maxجاقيصع جا رضي ألابصف
 

 
 Cool Maxاقيصع جا رضي ألابصف ( بخض  شكن ج25شكن )
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خقااد كااصن جالااصس قاادبتص بفضااتخن جرتاادج  جاتذ ااس جاقيلبااس خهاااك اشاا خرهم      
جا رقو خاكن جاقين ال بفقد هاهج جا ارق  س صال ختس تثلص  جرتدج   خكهاك التتعصعب

 إاارنس تتااص ال ب يااي  حإصإااص  صارجحااس نلااد جال ااتذنو كتااص تلااس ب تاان نتااي ت ربااد 
 تذنو خاي بلتقن جا رق   بدج نن اإم جإللإصن  اة إي  جاقتصش جااإم  تارد جال

جابااصراي باااب تعااتبم تقتشااس تحتااخي  اابن يبصتهااص نتااي قلااخجاو هااه  جاقلااخجا 
جاتخاخد   صابصتس تإت   صلتقصن جاهخج  جابصراي  اة جابصتس خكاهاك اإام جإللإاصن 

ياي جإلحإاصس اكي ت يي جإلحإصس  صا رخد  خههج جاتعتبم با ن هه  جألقتشاس ت 
( جاتاصاي 29 صاافصف خجا رخد  خجارجحس تكثر تن تي بصتس تبريو خبخضا  شاكن )

 وCool Maxبخض  لرربس نتن تقتشس 
 

 

 
 Cool Max( بخض  لرربس نتن تقتشس 29شكن )
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 :Thermoliteأقمةة مصنعة من خيوط  -2
 نيااص  تدف ااس تنتااي تااع بفااس  ن تكلخاخابااص جاشاا برجا جاتاخفااس تإااصند نتااي      

جاخ ن  صإلضصفس  اي تن تضبم جألقتشس جالصتك نن تاخبف جاش برجا بإصند تبضاص 
نتي  بصد  جا  ن جاحرجري األقتشسو تع كن ههج ت دجد إرنس ت بار جاريخ اس تان 
اتد جإللإصن  اي إي  جابصتسو خت ت ر هه  هي جايربقس جاتثتي اكي تا ن جإللإصن 

حس في جألاخج  جا صرد  تخ جاتاي ت تان نتاي تإاببن جااإام تاع بش ر  صادف  خجارج
ناادم جاشاا خر  صا تاان جالااصتك ناان ناادم جتتعااص  جا اارق   باادج ناان اإاام جإللإااصنو 

تاان ثااذ  ي قااصا , جاي قااس جألخاااي تلهااص خهااي  Thermoliteختتكااخن شاا برجا 
 جاي قس جابصرابس جاتي ت تن نتي تقتبن إرنس فقد درااس حارجر  جااإام , خجاي قاس

جاخإيي ت يي تقعي تدف ه ااإم جإللإاصن , خجاي قاس جادجبتباس هاي جاتإا خاس نان 
جتتعص  جا رق خ   صد  نن اإم جإللإصن حتة ت يي جألقتشس جاتعل س تن هاه  
جاشاا برجا تقعااي تدف ااهو ف لاادتص بلشااي اإاام جإللإااصن فإلااه ب اارق , خنلاادتص براان 

تذ اس  ادخن    اصد  نان جا رق إصكلص نتي جااتد  دخن جتتعص  تخ تن تتشار ه جا
جااتااد فااإن هااهج بااؤدي  اااي جإلحإااصس  ااصا رخد و اااهاك فإلااه تاان جاضاارخر  جلتقااصن 

( بخضا  لررباس نتان تقتشاس 00خشاكن ) جاريخ س  إرنس   بدج نن اتد جإللإصنو

Thermoliteو 

 
 وThermolite( بخض  لرربس نتن تقتشس 00شكن )
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 :Airstripeأقمةة  -3
ن بصتس جا خاي جإتر خت صاك ضد جا كترباص خبكاخن هي تقتشس بصعس تعل س ت     

جاتركبب جالإاي جاتإتبدم  هص هخ جاربب حتة تا دجد دخر  جاهاخج  تان باذن هاه  
جألقتشس تتص بإصند نتي إرنس لقن جا رق   بدج نن جااإمو ختتكخن هه  جألقتشاس 
تاان ثااذ  ي قااصا ت تاان جاي قااس جادجبتبااس تلهااص نتااي جتتعااص  جا اارق تاان اإاام 

صن ختقااخم جابصرابااس نتااي    ااصد جا اارق ناان اإاام جإللإااصن خت تاان جاي قااس جإللإاا
جاخإايي جاتكخلاس تان لااخع ت ابن تان جا اخابترجا جاااهي بضاصف  ااي جألقتشاس   ااد 
لإاااهص نتااي تاادنبم اإاام جإللإااصن ضااد جاعاادتصاو ختكااخن هااه  جاتذ ااس تلصإاا س 

( جاتاااصاي بخضااا  لررباااس نتااان تقتشاااس 01اربصضاااس ركاااخب جاااادرجاصا و خشاااكن )

Airstripeو 

 
 Airstripe( بخض  لرربس نتن تقتشس 01شكن )

 

 :Dermizaxأقمةة  -4
هي تقتشس بصعس تعلع تن جا خاي جإتر , ختتكخن تن ي قتبن بخضع  بلهتاص      

( ت تن نتي حتصبس جااإم تان جارباصح خجاتيار خفاي Foamلخع تن جا خابترجا )
ن   باادج ناان اإاام لفااس جاخقااا ت تاان نتااي جتتعااص  جا اارق خجلتقصاااه  اااي جابااصر

جإللإصنو كتص تلهص تتتب   صاتتتس جالاصنم تتاص ب ياي  حإصإاص  صارجحاسو حبا  ت تان 
جاي قس جادجبتبس نتي جتتعص  جا رق تن اإم جإللإصن كتص ت تن جاي قس جابصرابس 
نتي لقن جا رق   بدج نن اإم جإللإصن خكهاك جاتحصفراس نتاي اإام جإللإاصن تان 

اي قس جاخإيي خجاتكخلس تن لخع ت بن تن جا خابترجا جاربصح خجاتير  بلتص ت تن ج
جاتي بتم  ضصفتهص   د لإك جألقتشس نتي تدنبم اإم جاذناب خجاتحصفراس نتاي تان 
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جاعاادتصا , كتااص تإااصند نتااي لقاان جا اارق   باادج ناان اإاام جإللإااصنو ختكااخن هااه  
( جاتااصاي بخضاا  02خشااكن ) جألقتشااس تلصإاا س فااي ربصضااس جات حتاال نتااي جااتباادو

 وDermizaxنتن تقتشس  لرربس

 
 Dermizax( بخض  لرربس نتن تقتشس 02شكن )

 

 :Tex-Goroأقمةة  -5
هه  جألقتشس عتتا  شكن بص   حبا  تلهاص تكاخن  تثص اس حاصا   بار قص ان      

اذبترجق ضد جاربصح خجاتير خفي جاخقا لفإه تحصفر نتي لفصهبس جاهخج و ختتكخن 
ن هه  جألقتشس تن ي قتبن تإصإبتبن , نصد  هه  جألقتشس تن ي قصا رقبقس , ختتكخ

تعاالع جاي قااس جابصرابااس تاان جا ااخاي جإااتر تخ جاقياان ختعاالع جاي قااس جادجبتبااس تاان 
جا خاي تتبد تبكرخفب رو خبكاخن جاتركباب جالإااي جاتإاتبدم هاخ جاللترااخك  حبا  
تكخن بصتس جا خاي تتبد في جاي قس جادجبتبس حب  تتت  جاريخ س تن اإم جإللإصن 

بتم جاتبت  تله   لقته  اي بصتس جاقين تخ جا خاي جإتر في جاي قس جابصرابس حبخت
في جاهخج  نن يربل جا برو خاكله في   ض جألحباصن باتم تاهبا  جاي قاس جادجبتباس 
التتعااص  جاريخ ااس خبااهاك تكااخن شاارهس فااي جتتعااص  جاريخ ااس خ   صدهااص ناان 

خجاتياار ختبضااص  هااص  اإاام جإللإااصنو خ ااهاك تعاا   هااه  جألقتشااس تقصختااس اتربااصح

 وGoro-Tex( جاتصاي بخض  لرربس نتن تقتشس 00جالفصهبس جاذ تسو خشكن )
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 Goro-Tex( بخض  لرربس نتن تقتشس 00شكن )

 

 :GI Entrantأقمةة  -6
هي تقتشس بصعاس تعالخنس تان ثاذ  ي قاصا تلدتااس ختتكخلاس تان تاصدتبن      

تن اإم جإللإصن  اي جابصرنو  تإصتبتبن , خههج جألإتخب ب تن نتي لقن جاريخ س
خهه  جاي قصا جاثذ  توياص   ي قاس نص ااس ت تان نتاي حتصباس جااإام تان جارباصحو 
خههج جاتعتبم ب يي جالفصهبس جاتيتخ س اللتقصن خت ببر جا رق  صإلضصفس  ااة حتصباس 
اإم جإللإصن تن جاربصح خجاتير كتاص تلهاص ت تان نتاي افاصف جابصتاس حتاة ت ياي 

س خجاتحصفرس نتي دراس حرجر  اإم جإللإصنو خت تتد لرربس هه  جإلحإصس  صارجح
جألقتشس نتي جاضاوي جاي ب اي نتاي جاتذ اس اكاي تتات  جا ارق تان نتاي اإام 
جإللإصن  صإلضصفس  اي جاتعتبم جاباص  اتي قاس جادجبتباس جااهي بإاصند نتاي إارنس 
 جتتعااص  جا اارق خكااهاك إاارنس لقتااس   باادج ناان اإاام جإللإااصن  خجإاايس جاي قااصا

جاتصابسو  صإلضصفس  اي جإتبدجم تصد  جاشتع خخض هص في جاي قس جابصراباس حتاة باتم 
تكببااف جاتذ ااس تااع دراااصا جاحاارجر  خجا اارخد  جاتبتتفااس حتااة بشاا ر جإللإااصن 

تن تصد  جاشتع تتت  جاحرجر  تن اإم جإللإصن اكي تلعهر ختقاخم    صارجحس حب
ن نلادتص تالبفض درااس حرجرتاه  تب بلهص ثم تقخم  صاتبتي نلهاص  ااي اإام جإللإاص

خشاكن  هه  جاتذ س فاي جات حتال نتاي جااتبادو منن دراس حرجر  جاشتعو ختإتبد

 وEntrant GI( جاتصاي بخض  لرربس نتن تقتشس 01)
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 Entrant GI( بخض  لرربس نتن تقتشس 01شكن )

 

 :GII Entrantأقمةة  -7
رثاصن , هاهجن جاترك اصن  هي تقتشس تتكخن تن ترك بن تبتتفابن تان جا اخاي بخ     

ب تذن  لرربس جاتضبس في جتتعص  جاريخ س تان إاي  اتاد جإللإاصن خ   صدهاص 
نلس تتص ب يي جإلحإصس  صارجحسو كتص تلهص تحصفر نتي اإام جإللإاصن تان جارباصح 
خجاتيااارو خت تتاااد لررباااس هاااه  جألقتشاااس نتاااي جاضاااوي جاي ب اااي نتاااي جاتذ اااس 

خهاك في  بس جاش ربس اتش برجا جاإتبكسالتتعص  جاريخ س خهاك  خجإيس جابصع
جاي قس جادجبتبس , خبتم لقن هه  جاريخ س  اي جاي قاصا جاتصاباس نان يربال جابصعابس 
جاش ربس تبضص" اتش برجا جألدقو خ هاك ت تن هه  جألقتشس نتي جتتعص  جا ارق 
خلقتس   بدج نن اإام جإللإاصن كتاص تحاصفر نتباس تان جارباصح خجاتيارو ختكاخن هاه  

( جاتاصاي 05اذإاتبدجم فاي تذ اس جات حتال نتاي جااتبادو خشاكن ) سشس تلصإ جألقت

 وEntrant GIIبخض  لرربس نتن تقتشس 
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 Entrant GII( بخض  لرربس نتن تقتشس 05شكن )

 

 التقنيات المستخدمة في إنتاج األقمةة:
, هااه  جاتقلبااصا تااؤثر نتااي جابااخج  صك تقلبااصا تبتتفااس إللتااصن جألقتشااسهلاا     
ب بس خجاتبكصلبكبس األقتشس خ صاتصاي جاتذ س جااصه   تتص بؤثر في جالهصبس نتاي جاي 

بخج  جألدج  اتتلتك جالهص يو ختن هه  جاتقلبصا تإاتخب جاوا ن ختإاتخب جات صشال 
إخج  كصن تلإخن تخ  بر تلإخن تخ تربكخ خكهاك جاتتوبرجا جاتبتتفس في كن تن 

جاتقلبصا ختثر هه  جاتقلبصا نتي باخج  هه  جاتقلبصاو خفبتص بتي شرح ت إي اهه  
 وجألدج  اتتذ س جااصه  

 

 الغزل: -أوال"
ت ت ر نتتبس جاو ن هي جاترحتس جألخاة في تااصن جاتلإاخاصا نتختاص , خفاي      

هه  جاترحتس بتم تحخبن جابصتاس تان عاخر  جاشا برجا  ااة عاخر  جابباخي إاخج  
قبااسو خنتختااص فااصن هلااصك لااخنبن كصلااا هااه  جاشاا برجا ي ب بااس تخ تحخبتبااس تخ تبتب

تإصإببن إللتصن جاببخي جاي ب بس هتص جاو ن جاحتقي خجاو ن هخ جايارف جاتفتاخح , 
خكااهاك هلااصك لخنااصن إللتااصن جاببااخي جاتحخبتبااس خجاببااخي جاتبتبقبااس خهتااص جاواا ن 
جاريااب خجاواا ن جااااصفو خفبتااص بتااي شاارح اتاالثبر جالااخنبن جألكثاار شاابخنص إللتااصن 

نتي جابخج  جاي ب بس خجاتبكصلبكبس األقتشس  رم خلتر  جاببخي خت صتن جاجاببخي 
 جاتلتاسو
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 تأثير نوع الغزل: -أ

  قااخ  جاشااد: ت ت اار جاببااخي جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن جاحتقااي تقااخي تاان جاببااخي
جاتلتاس  لإتخب جاو ن هخ جايرف جاتفتخح خهاك ألن جاش برجا دجبن جاببخي 

رت ااس فااي جالتاااص  جايااخاي اتباابي تتااص جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن جاحتقااي تكااخن ت
با ن ت رم جاش برجا تشتركس تثلص  شد جاببي تتص بؤثر  صإلبااصب نتاي هاه  

 جابصعبس  صالإ س اتببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن جاحتقيو

  جالإااتيصاس: ت ت اار جاببااخي جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن جاحتقااي تقاان جإااتيصاس تاان
جاتفتخح خهاك الفس جاإ ب جاإاص ل جاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن هخ جايرف 

خهخ ترتبب جاش برجا في جالتاص  جايخاي اتببي تتاص بقتان تان فرعاس تحارك 
هاه  جاشا برجا دجبان جاباابي تتاص بقتان تان جإااتيصاس جابباخي جاتلتااس  لإااتخب 

 جاو ن جاحتقيو
  تقصختس جالحتكصك: ت ت ار جابباخي جاتلتااس  لإاتخب جاوا ن جاحتقاي تقان تقصختاس

جاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن هخ جايارف جاتفتاخح خهااك اشاد   اذحتكصك تن
جلاادتصن جاشاا برجا فااي جاببااخي جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن هخ جاياارف جاتفتااخح 
خبكاخن هااهج جاللادتصن لصتاااص تاان جالتااص  جا شااخج ي جاااهي تلباه  جاشاا برجا فااي 

  نوجاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن هخ جايرف جاتفتخح لتباس تكصثفهص تثلص  جاو

  إتك جاقتصش: ت ت ر جألقتشس جاتلتاس تن ببخي تلتاس  لإاتخب جاوا ن جاحتقاي
تقن إتكص تان جألقتشاس جاتلتااس تان بباخي تلتااس  لإاتخب جاوا ن هخ جايارف 
جاتفتخح خهاك اشد  جلدتصن جاش برجا فاي جابباخي جاتلتااس  لإاتخب جاوا ن هخ 

ص جااا  ض جاياارف جاتفتااخح تتااص بقتاان تاان فرعااس جلضااوصي جاببااخي تااع   ضااه
 إللتصن تقتشس هجا إتك تقنو

  تتتس جاقتصش: ت ت ر جاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن جاحتقي هجا تتتس إبي
خلااصنم ناان جاببااخي جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن هخ جاياارف جاتفتااخح خهاااك الن 
جاشاا برجا دجباان جاببااخي جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن جاحتقااي تكااخن ترت ااس فااي 

ر  صإلباصب نتي هه  جابصعبس  صالإا س اتبباخي جالتاص  جايخاي اتببيو تتص بؤث
 جاتلتاس  لإتخب جاو ن جاحتقيو

  تقصختس جاكرتشس: ت ت ر جألقتشس جاتلتااس تان جابباخي جاتلتااس  لإاتخب جاوا ن
جاحتقي تقن تقصختس جاكرتشس تن جألقتشس جاتلتاس تن جاببخي جاتلتااس  لإاتخب 

جا فاي جابباخي جاتلتااس جاو ن هخ جايرف جاتفتخح خهاك اشاد  جلادتصن جاشا بر
 لإااتخب جاواا ن هخ جاياارف جاتفتااخحو تتااص بقتاان تاان فرعااس تحاارك جاشاا برجا 

 دجبن جألقتشس تتص با ن هه  جألقتشس تكثر تقصختس جاكرتشسو

  لفصهبااس جاهااخج : ت ت اار جألقتشااس جاتلتاااس تاان جاببااخي جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن
بباخي جاتلتااس  لإاتخب جاحتقي تكثر لفصهبس اتهاخج  تان جألقتشاس جاتلتااس تان جا
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جاو ن هخ جايرف جاتفتخح خهاك اشد  تش بر جابباخي جاتلتااس  لإاتخب جاوا ن 
هخ جايرف جاتفتخحو تتص بقتن تن فرعس لفصهبس جاهخج  تن دجبان جألقتشاس تتاص 
با اان هااه  جألقتشااس تكثاار تقصختااس اتهااخج  تاان جألقتشااس جاتلتاااس تاان جاببااخي 

 جاتلتاس  لإتخب جاو ن جاحتقيو

  جاريخ س: ت ت ر جألقتشس جاتلتاس تن جاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن  جتتعص
جاحتقااي تكثاار جتتعااص  اتريخ ااس تاان جألقتشااس جاتلتاااس تاان جاببااخي جاتلتاااس 
 لإتخب جاو ن هخ جايرف جاتفتخح خهاك اشد  تش بر جاببخي جاتلتاس  لإتخب 

ابباخي جاو ن هخ جايرف جاتفتخح خكهاك  بصد  لإ س جافااخجا جاتخااخد  فاي ج
جاتلتاس  لإتخب جاو ن هخ جايرف جاتفتاخحو تتاص ب باد تان فرعاس جتتعاص  
جاريخ ااس فااي جألقتشااس تتااص با اان هااه  جألقتشااس تكثاار جتتعااص  جاريخ ااس تاان 

 جألقتشس جاتلتاس تن جاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن جاحتقيو

  جاقاادر  نتااي جا اا ن جاحاارجري: ت ت اار جألقتشااس جاتلتاااس تاان جاببااخي جاتلتاااس
تخب جاواا ن جاحتقااي تقاان فااي جا اا ن جاحاارجري تاان جألقتشااس جاتلتاااس تاان  لإاا

جاببخي جاتلتاس  لإتخب جاو ن هخ جايرف جاتفتخح خهاك اشد  تش بر جابباخي 
جاتلتاااس  لإااتخب جاواا ن هخ جاياارف جاتفتااخح خكااهاك  بااصد  لإاا س جافاااخجا 

د جاتخاخد  في جاببخي جاتلتااس  لإاتخب جاوا ن هخ جايارف جاتفتاخحو تتاص ب با
تاان فرعااس جتتعااص  جاريخ ااس فااي جألقتشااس تتااص با اان هااه  جألقتشااس تكثاار 
جتتعص  جاريخ س تن جألقتشاس جاتلتااس تان جابباخي جاتلتااس  لإاتخب جاوا ن 

 جاحتقيو

 

 تأثير معامل البرم: -ب
  قخ  جاشد: كتتص  جد  ت صتن جا رم في جاببخي كتتاص  جدا قاخ  شاد هاه  جابباخي

جاشد في جالقعصن تر  تبريو خهاك براع  ااة  خهاك  اة حد ت بن ثم ت دت قخ 
 بصد  تتصإك جاش برجا تع   ضهص جا  ض كتتاص  جد ت ادن جا ارم فاي جابباخي 

 تتص ب بد تن قخ  شد هه  جاببخيو

  جالإتيصاس: كتتص  جد ت صتن جا رم في جاببخي كتتص قتاا جإاتيصاس هاه  جابباخيو
 ض كتتاص  جد ت ادن خهاك براع  اة  بصد  تتصإاك جاشا برجا تاع   ضاهص جاا 

لتبااس تقتبان فرعاس جلا الق جاشا برجا دجبان جابباخي  كجا رم في جاببخي خهاا
 تتص بقتن تن فرعس جإتيصاتهصو

  تقصختااس جالحتكااصك: كتتااص  جد ت صتاان جا اارم فااي جاببااخي كتتااص  جدا تقصختااس
جحتكااصك هااه  جاببااخيو خهاااك براااع  اااة  بااصد  تتصإااك جاشاا برجا تااع   ضااهص 

لتباااس تقتباان فرعااس جلاا الق  كدن جا اارم فااي جاببااخي خهاااجااا  ض كتتااص  جد ت اا
 جاش برجا دجبن جاببخي خبإصند نتي  بصد  تقصختس جالحتكصكو
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 :كتتااص  جد ت صتاان جا اارم  جد إااتك جألقتشااس جاتلتاااس تاان هااه   إااتك جاقتااصش
جابباخي خهاااك ا ادم قص تبااس هاه  جاببااخي اذلضاوصي تااع   ضاهص جااا  ض دجباان 

 رم تلثبرج خجضحص في جاإتك حب  بؤثر جتاص  جا رم جاتلإخنو كتص  ن التاص  جا
اببخي جاإدج  خجاتحتس نتة ت صشقهتص تاع   ضاهتص جاا  ض ختادق جلإااصتهتص 

 ت ص تتص بل كس نتة إتك جألقتشسو

 :كتتص  جد ت صتن جا رم فاي جابباخي  جدا جألقتشاس جاتلتااس تان  تتتس جاقتصش
 هه  جاببخي بشخلس تتص ب يي تتتإص  بر تربحصو

 كتتص  جد ت صتن جا رم  جدا تقصختس جألقتشس اتكرتشس خهااك  صختس جاكرتشس:تق
  اصاببخيلادتص تكاخن درااه جا ارم نلاه ت  اة حد ت بن ثم بحاد  جا كاسو فلااد

جاحركاس تثلاص  جاثلاي , خ اهاك تت ارض  س تكخن جاشا برجا تقباد  ختحادخد بنصا
جاباابي ,  يصاس دج تااس فاايتإاا اإلاهااصد بااصرن حاادخد جاترخلااس  إاارنس ختإاا ب 

تاصن تح تص  هج كصلا درااس جا ارم تلبفضاس فاإن ت وخحدخ  تا دجا في جالإبك
إاة حادخ  تافاي جابباخي خ صا دج تس جإتيصاسجل الق جاش برجا ب بد تع حدخ  
جاتاي  ن تإتبدم جا رتصا جاتلصإ س  اصاببخيتجاتا بدجا في جالإبك خاهاك باب 

احربس اتشا برجا  حبا  جاخقا ت ية ج تلع جل الق جاش برجا خفة لفس لتحق
 اترخلسوج ال تتبية حدخد

 : جاببااخي   لضااوصي جد ت صتاان جا اارم  ااصاببخي  جد ت اادن  تااصتك لفصهبااس جاهااخج
جاتتخجاااد  فبهااص تتااص با اان   تهص خ صاتااصاي قاان ت اادن جافتحااصا جاهخج بااسذخعاا

  باد تان تقادجربشا ه  صاشا كصا جاتعالخنس تان جاإاتك تتاص تجاتركبب جالإااة 
 فاإن تله  هج كصن جتاص  جا رم  ببخي جاإدج  خبباخي جاتحتاس خجحادجكتص و جالفصهبس

ن جاشاا برجا بت اادن تك اار لتباااس اتفرج ااصا  اا  جألقتشااس جلاادتصن اااة  بااؤديهاهج 
جاإادج  خجاتحتاس تتاص باؤدي  ااة نادم  جتعاصنتخجضع  جاتو خاس خجتاصههتص في

 كاهاكخ ه جألقتشاسبتإاصت نبارهخر جأللإاس جاتردباس  خضاخح خب تان نتاة تقت
تاااص  جا اارم اكاان تاان ببااخي جاإاادج    جبااتذفن ت ال  ,ت اادن لفصهبتهااص اتهااخج  

س  عاخر  خجضاحس خب تان با اة  رخ  خرهخر جابياخي جات رد بؤديخجاتحتس 
 واتهخج  بتهك ر ت بد تن ت دن لفصهت تفت  جاتلإخن  عخر نتي

 :جتتعاص بؤثر ت صتن جا رم تلثبرج نكإبص نتاة ت ادالا  جتتعص  جاريخ س 
خهاك أللس نلد  بصد  ت صتن جا رم في جابباخي با دجد جلادتصن  ألقتشس س اجاريخ

جاببااخي خ صاتااصاي تقاان جافرج ااصا جاتخاااخد   اابن جاشاا برجا خ  ضااهص جااا  ض 
دجبن جاببي جاخجحاد خ صاتاصاي تقان لإا س جتتعاص  جاريخ اس فاي جألقتشاس هجا 

 وجاببخي هجا جا رم جا صاي

 :ن جا ارم تالثبرج نكإابص نتاة ت ادالا باؤثر ت صتا جاقدر  نتي جا  ن جاحارجري
خهااك أللاه نلاد  باصد  ت صتان جا ارم فاي  ألقتشاسا جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري
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جاببخي ب دجد جلدتصن جاببخي خ صاتصاي تقن جافرج صا جاتخاخد   ابن جاشا برجا 
خ  ضااهص جااا  ض دجباان جاباابي جاخجحااد خ صاتااصاي تقاان لإاا س جاهااخج  جارجكااد فااي 

 وجألقتشس تتص بقتن تن جا  ن جاحرجري األقتشسجاببخي خ صاتصاي في 
 

 تأثير نمرة الخيوط: -ج
 :جاقاصيع   ن  بصد  لتر  ببي جاتحتس تؤثر تلثبرج إات بص نتاة قاخ  جاشاد قخ  جاشد

خ  جاشاد قاص نتاة بإات  جاإادج في جتاص  جاإادج  , كاهاك تاؤثر  باصد  لتار  بابي 
 جتاص  جاتحتسو جاقصيع اتقتصش في

 :ن لتاار  جاتحتااس خجالإاا س جات خبااس الإااتيصاس بس نكإاابس  ااذقااهلااصك ن جالإااتيصاس
ة جتاص  جاتحتسو خكهاك جا كس عحب  حب  تن هلصك نذقس نكإابس ف جألقتشس

  بن لتر  جاإدج  خجإتيصاس جألقتشس في جتاص  جاإدج و
  :كاان  صالحتكااصك لهلااصك نذقااس قخبااس  اابن تقصختااس جألقتشااس اتتتقصختااس جالحتكااصك

 صلبفااصض لتاار  جاتحتااس تا دجد تقصختااس جألقتشااس اااهج  لاهتجاببااخي حباا   قياصرتخ
هااك أللهاص خجاللترصتبس جا صابس  اجا صحثخن  صإتبدجم جاببخي جاإتبكس هج ةبخع

 اذحتكصكو صد  تقصختس جألقتشسب  إصند نتةت

 :تن جاتإتم  ه تن إتك جألقتشس بتلثر  لتار  جابباخي جاتإاتبدتس  إتك جاقتصش
بخي قن إتك جألقتشس جاتلتاس تان هاه  جابباخيو حب  تلس كتتص  جدا لتر  جاب

 خجا كس عحب  تي جله كتتص قصا لتر  جاببخي  جد إتك جألقتشس جاتلتاسو

 :التار  جابباخي تالثبر خجضاحص نتاي تتتاس جألقتشاس حبا  كتتاص  تتتس جاقتصش
 جدا لتااار  جابباااخي جاتإاااتبدتس قااان إاااتك جألقتشاااس خ صاتاااصاي تنياااي هاااهج 

 جإلحإصس  ل ختس جاتتتسو

 ت ت ر لتر  جاببي تحد جا خجتن جاتاؤثر  نتاة قادر  جأللإااس  صختس جاكرتشس:تق
اتثلااي فلاااد تن جاببااخي جاإااتبكس ال تإاات   رضااهص نتااة تقصختااس جاتا ااد نلااد ت

, خاااهاك فااإن  س تكااخبن ثلبااصا حااصد  فااي جالإاابك كتااص فااي حصاااس جاببااخي جارفب اا
تان جألقتشاس  ك ارتجاتا اد  درااس م جألقتشس جاتلإخاس تان بباخي إاتبكس تقاصخ

رفب ااس , كااهاك لاااد تن جاببااخي جاإااتبكس تكااخن دراااس  جاتلإااخاس تاان ببااخي
 وجاتا بدجا قتبن جحتتصن تكخبنتن تتص بإصهم في تق رتهص 

 : لفصهباس  له   بصد  لتر  بباخي جاإادج  تا دجدتجادرجإصا  اد جث تقا لفصهبس جاهخج
 صاوجألقتشس اتهخج  , كتص جله لفس جاحصن نلد  بصد  لتر  جاتحت

 :اقاد تث تااا جادرجإاصا جلاه كتتااص  جدا لتار  جابباخي كتتااص  جتتعاص  جاريخ اس
 وجاتص  خجاع وس  س جتتعصنإر كصن اهص جاقدر  جاك بر  نتة

 :التار  جابباخي تالثبر خجضاحص نتاي جاقادر  نتاي  جاقدر  نتي جا ا ن جاحارجري
جا  ن جاحرجري األقتشس حب  كتتص  جدا لتار  جابباخي جاتإاتبدتس قان إاتك 
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ألقتشس خ صاتصاي بقن جاهخج  جارجكد  بن يبصا ههج جاقتصش خ صاتصاي بفقد جاقادر  ج
نتااي جا اا ن جاحاارجريو خجا كااس عااحب  تي تلااس كتتااص قتااا جالتاار  كتتااص  جد 

 جاهخج  جارجكد في جاقتصش خ صاتصاي ت دجد جاقدر  نتي جا  ن جاحرجريو

 
 أسلوب التعاةق: -ثانيا"

صلي ترحتس في إللتصن جألقتشاسو خفاي هاه  جاترحتاس ت ت ر نتتبس جات صشل هي ث     
بتم ت صشل جاببخي جاتلتاس تن جاترحتس جاإص قس ختحخبتهص  اة تقتشس إخج  كصن ههج 
جات صشل لصتك تن تاتخنتبن تن جاببخي )إدج  خاحتس( كتص في جألقتشس جاتلإخاس 

صن تقتشاس بتكان  لتا تلاهتخ بتكخن تن تاتخنس خجحد  كتص في تقتشس جاتربكاخو كتاص 
تاان جاشاا برجا ت صشاار  دخن جاتاارخر نتااي ترحتااس جاواا ن كتااص فااي جألقتشااس  باار 
جاتلإخاسو خ تص تن يربقس  لص  جألقتشس تبتتفس في كن تان جايارق جااثذ  إللتاصن 

بت م درجإس جاتتوبرجا جاتبتتفس اكن يربقس تلهص نتاي حادي ختادي  فللهجألقتشس , 
 بكبس األقتشسوتلثبرهص نتة جابخج  جاي ب بس خجاتبكصل

 

 أسلوب األقمةة المنسوجة: -أ
في هه  جاترحتس بتم ت صشل جاببخي جاتلتاس تن جاترحتس جاإص قس ختحخبتهص  اة      

تقتشسو خههج جات صشل لصتك تن تاتخنتبن تن جاببخيو هصتاصن جاتاتخنتاصن تإاتي 
تحتسو جاببخي جارتإبس تلهص  ببخي جاإدج  ختإتي جاببخي جا رضبس تلهص  ببخي جا

خلاخع جاتركباب جالإااي ختقادجر جااتقت  خفبتص بتي شارح اتالثبر جاكثصفاس جالإابابس 
 نتي جابخج  جاي ب بس خجاتبكصلبكبس األقتشس جاتلتاسو

 

 :ةتأثير الكثافة النسيجي -
 :س تهام جا خجتان جاتاؤثر  نتاة قاخ  شاد جألقتشاسو ب ر جاكثصفس جالإااتت  قخ  جاشد

  جاإادج  تا دجد   باصد  كثصفاس جا اد  فاي جتااص  ن قخ  شد جألقتشس في جتاصتحب  
قبتس اهص , ثم تلبه   دهص في جالقعاصن تاع  باصد   ة تعن  اة تقعيتجاتحتس ح

 ندد جاتحتصاو

 :جإااتيصاس  تاا دجد تااا جاتاااصرب تلااه   بااصد  جاكثصفااس جالإاابابس ثقااد ت جالإااتيصاس
  فااي جا ااد   بااصد  لااه   اادهص ال بعااصحب  بااصدبجألقتشااس , خهاااك حتااة لقيااس ت 

 جالإتيصاسوهاك لتباس اتقببد حربس جاببخي اذل الق اتحد  خجإتيصاس جألقتشس 

  :اذحتكاصك كثصفس جا د  ت باد تان تقصختاس جألقتشاس تن  بصد تقصختس جالحتكصك  ,
جالإابابس ختقتبان  تكصلباس   بصد  جاكثصفاس  راع هاك  اة  بصد  جلدتصن جألقتشسبخ

كتاص تلاه   باصد  جاكثصفاس و ثر جالحتكاصكلتال ع جاش برجا جاتو خاس تن جابباخي  
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 تقصختااس جاتلإااخن اذحتكااصك لتباااس  بااصد  تإااصحس جاتذعاال تاا دجدجالإاابابس 
 وجالحتكصك  ه ااهصدج خجلبفصض تقدجر 

 :تث تااا جادرجإااصا تلااه كتتااص  جدا جاكثصفااصا جالإاابابس كتتااص  جد  إااتك جاقتااصش
 إتك جألقتشس جاتلتاس  هه  جاكثصفصاو

 :تااا جادرجإااصا تلااه كتتااص  جدا جاكثصفااصا جالإاابابس كتتااص  جد تث تتتااس جاقتااصش 
 هاك تن يرجخ  خإبصخ  جألقتشس جاتلتاس  هه  جاكثصفصاو

 :لبفااض ناادد  لااه كتتااص تن جادرجإااصا جا تتبااس خاااد ذتاان باا تقصختااس جاكرتشااس
تقصختس جألقتشاس اتتا اد   جداجاتإصحصا كتتص  ببخي جاإدج  خجاتحتس في خحد 

س كااتاان حر قتاانب جحم جاببااخي فااي جألقتشااس تاان ت  لااه تاان جاخجضاات, حباا  
إلاهصدجا جاشد  بلتص بإت  ت صناد جابباخي اتشا برجا  رضهص ت تثلص جاش برجا 

حااادخد تتبيااة رضاااهص إلاهااصدجا  اتلباااه جاخضااع جاااهي ال ب  حربااس جاحركااس
 وجاترخلس فذ بحد   هص تا دجا

 : دج  خجاتحتاس فاي س جالإابك  كثصفاس كان تان بباخي جاإاباتتالثر لفصه لفصهبس جاهاخج
جاببااخي ت دحتااس جاكثصفااس ختحكتااس جالإاابك فإللااص  فكتتااص كصلااا خحااد  جاتإااصحس

س جألقتشس بتقن لفصه لحعن نتة تإصفصا هخج بس قتبتس  بن هه  جاببخي خ صاتصاي
 اتهخج و

 :إت  جاتركبب جالإاة جات دحم جاكثصفس  صلتقصن جاقتبن تن ب جتتعص  جاريخ س
كثصفااس جألقتشااس  الااه كتتااص  جدته بااتاااصرب جا تت بااصر جاتااص و خقااد خاااد تاان جا

لإاا س جافرج ااصا دجباان جاتركبااب  ا جد لفصهبتهااص اتريخ ااس , خكتتااص البفضاا 
 ولفصهبتهص اتريخ س اجالإاة  جد

 :تث تا جادرجإصا خاخد نذقاس يردباس  ابن كثصفاس  جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري
 ااة  باصد  إاتك  جاببخي  خحد  جاقبصس ختقدجر جا  ن جاحرجري , خبراع هاك

 جألقتشس جاتلتاس لتباس ا بصد  جاكثصفس  خحد  جاقبصسو
 

 تأثير مقدار التقلص )التةريب(: -
 ن تقصختااس ت راام جألقتشااس اإلاهااصدجا جا صدبااس جاخجق ااس نتبهااص تثلااص  قااخ  جاشااد: ت

تتلصإااب يردبااص تااع تقاادجر تقتاا  ببااخي جاإاادج  تخ جاتحتااس ,  اااة  جالإاات تصن
 وجاهي ال باهدهص جاحركس في جاخضعاصلب قدر  جاببخي نتة 

 :تاددهص ت( جاتحتس  اة  اهصد جألقتشس نلد تشربببؤدق  بصد  تتخن ) جالإتيصاس
بااؤدق  اااة تقتباان قااخق  ن جلبفااصض تشااربب جاإاادج تفااي جتاااص  جاإاادج  , كتااص 

 تبضصو جالحتكصك  بن ببخي جاقتصش تتص بؤدي  اة جإتيصاس جألقتشس  إهخاس



 

- 1. - 

 

  :( ببخي جاإدج   اة تقتبن تقصختس تشربب بصد  تتخن )بؤدق تقصختس جالحتكصك
جألقتشاس اذحتكاصك فاي جتاااص  جاإادج  خكاهاك باؤدي  بااصد  تشاربب جاتحتاس  اااة 

 تقتبن تقصختس جألقتشس اذحتكصك في جتاص  جاتحتسو

 :كتتص  جد تقدجر جاتقت   صالإ س اببخي جاإدج  تخ جاتحتس فصن ههج  إتك جاقتصش
قتشس جاتلتاس خبراع هاهج  ااة  باصد  جلحلاص  جابباخي بؤدي  اة  بصد  إتك جأل

تتص ب بد تان إاتك جألقتشاس جاتاي بحاد   سجاتتقتعس نن جاببخي  بر جاتتقتع
  هص تقت و

 :كتتص  جد تقادجر جااتقت   صالإا س ابباخي جاإادج  تخ جاتحتاس فاصن  تتتس جاقتصش
شاس ههج بؤدي  اة بشخلس جألقتشاس خهااك اكثار  جرتفاصع خجلبفاصض إاي  جألقت

 لتباس جاتقت و

 :ت ت ار لإا س جااتقت  اتبباخي تان جا خجتان جاهصتاس اادج جاتاي  تقصختس جاكرتشاس
فاإهج كصلاا جابباخي هجا تقتا   ,نتة تقصختس جألقتشس اتتا د نلد جاثلاي  تؤثر

ن جاتا اد , تتاص  هج كصلاا جابباخي هجا تقتا  تالبفض بجحتتاصن تكاخ نصاي قن
جاخ رباس خجاقيلباس جاتاي  جألقتشاسي هااك فا خبتضا  ن جاتا د ,بجحتتصن تكخ  جد

 إلاهاصدجاتت ارض  ة خضع نتخدي نتة إي  جاتلإاخن فاذفتكخن جاببخي 
س باجألقتشاس خ اهاك بعا   اهاهج جالاخع تان جأللإااس تقصختاس نصا ثلةكثبر  نلد 

 واتتا د

 : س جالإابك اتهاخج   تادي تقتا  كان تان بباخي جاإادج  بتتلثر لفصه لفصهبس جاهخج
جاببخي كثبر  جاتقت  ختحكتس جالإابك  تإصحس فكتتص كصلاخجاتحتس في خحد  جا

س باتقان لفصه فإللص لحعن نتة تإصفصا هخج باس قتبتاس  ابن هاه  جابباخي خ صاتاصاي
 جألقتشس اتهخج و

 :كتتص  جد تقدجر جاتقت   صالإا س ابباخي جاإادج  تخ جاتحتاس  جتتعص  جاريخ س
ص  جاريخ اس تتاص فصن ههج بؤدي  اة  بصد  تإصحس جاببخي جاتت رضاس التتعا

 ب تن نتي  بصد  جتتعص  جاريخ سو

 :كتتص  جد تقدجر جاتقت   صالإ س اببخي جاإادج  تخ  جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري
جاتحتس فصن ههج بؤدي  اة  بصد  إتك جألقتشس جاتلتاس تتص بل كس نتي جا  ن 
جاحاارجري األقتشااس حباا  تلااس كتتااص ج دجد جاإااتك ج دجدا قاادر  جألقتشااس نتااي 

  ن جاحرجريوجا 
 

 تأثير نوع التركيب النسجي: -
  :صإااب يردبااص تااع ناادد تلاقااد تث تااا جاتاااصرب تن قااخ  شااد جألقتشااس تقااخ  جاشااد

ب ياة  1/1ن جاتركباب جالإااة جاإاصد  تحر ذفاب ت صشقصا جاتركبب جالإاة ,
جاتقصي ااصا  نتااة تك اار لإاا ه تاان سالحتخج بااشااد نصابااس األقتشااس جاتلإااخاس  قااخ 
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شااد جألقتشااس هجا جاترجكبااب  قااخ فاان تجاتإااصحصا ,  بلتااص س فااي خحااد  بجالإااا
رااااع هااااك  ااااة قتاااس جاتقصي اااصا بكاااصات رد خجأليتاااس , خ  س جاتفتخحاااسبجالإاااا

 وفي جاخحد  ث صا كثصفس جاببخي دجالإبابس في جاتكرجر خهاك نل

 :جاتركبب جالإااة جاتإاتبدم  البتذفتبتتف جإتيصاس جألقتشس ت  ص  جالإتيصاس
هجا جاتركباب جالإااة جاإاصد    باصد  جإاتيصاتهص  تتب  جألقتشس  تبفي  لص هص ح

جاإادج  خجاتحتاس جاتكخلاس  ب ببخيبشرتدجر قاك  اة  بصد  ته خبراعنلد جاشد 
اهاااه  جألقتشاااس جاتلإاااخاس , خهااااك   كاااس جألقتشاااس هجا جاترجكباااب جالإااابابس 

 سقبتا اللبفاصضن نلاد جاشاد تقا جإتيصاتهصكخن دراس تجاتردبس خجأليتإبس جاتي 
خجا كاااس , تبباااخي جاإااادج  فاااخق جاتحتاااصا  دجتتااادج ببخيهاااص  إااا ب تشاااربب

 وخجاتحتس  صإلضصفس  اة قتس جاتقصي صا جالإبابس  بن ببخي جاإدج 

 :تااا دجد  اذحتكاااصكتث تاااا جادرجإاااصا تن تقصختاااس جألقتشاااس  تقصختاااس جالحتكاااصك
ن جألقتشاس تجاتركبب جالإااة جاتإاتبدم , خ يخن جاتشببفس ت  ص الخع  صلبفصض

لتاص بخجأليتإابس ,   تان جأللإااس جات ردباس ذحتكصكنتة تقصختس اتجاإصد  تكخن 
جأللإاس جأليتإابس , حباا  حتكصك تنذانتة تقصختس تكخن تجأللإاس جات ردبس 

د تث باا جاتخجعافصا جاتلفبهباس األقتشاس فاإن  باصد  ياخن جاتشاببفس ب تان تله نل
جلبفااصض يااخن  نتة جاقتااصش ,  صإلضااصفس  ااانتااة بفااض قبتااس ت صتاان جلاادتصن 

جاتشااببفس ب بااد نااادد جات صشااقصا  ااابن ببااخي جاإاادج  خ بباااخي جاتحتااس  خحاااد  
 جاتإصحصا  صألقتشس خ هاك ت دجد تقصختس جألقتشس اذحتكصكو

 :تث تا جادرجإاصا تن جألقتشاس هجا جاترجكباب جالإابابس جاتلدتااس  إتك جاقتصش
أليتإبس خهاك لرارج تكخن تكثر إتكص تن جألقتشس جات ردبس خج 1/1تثن جاإصد  

جلدتصن جألقتشس تتص بقتن تن فرعس تحرباك جابباخي دجبان جألقتشاس اكاي   اشد
 تكصلص بقتن تن إتك هه  جألقتشسو صتتبه اه

 :تث تا جادرجإصا تن جألقتشس هجا جاترجكبب جالإابابس جأليتإابس  تتتس جاقتصش
بابس خجات ردبااس تكااخن تكثاار إاابصخ  خل ختااس تاان جألقتشااس هجا جاترجكبااب جالإاا

 جاإصد  خهاك اكثر  تشببفصتهص تتص بل كس نتي ل ختس هه  جألقتشسو

 :بدجم جاتشببفصا جايخبتس في تعتبم تإ ن تجادرجإصا  اتث  قد تقصختس جاكرتشس
تشه هجا تقصختس تفضان قلتك نله تب جأللإاس تثن جألقتشس جات ردبس خجأليتإبس

 اتكرتشسو
 : خ جا صتاان جاف ااصن جاااهي هااجالإاااة ن جاتركبااب تجادرجإااصا  تؤكااد لفصهبااس جاهااخج

 جدا  جادف  في جألقتشس , فكتتص تخقه نتة ت بد تن جا رخد  بير لحعن نن
دراااس لفصهبتهااص اتهااخج   جرتف اااكتتااص  جافتحااصا فااي جألقتشااس جاتلإااخاس ناادد

تتص  صالإا س األقتشاس تشتقصتهو خ 1/1كصألقتشس جاتلتاس  صاتركبب جالإاة جاإصد 
 ات ردبااس خجأليتإاابس فااإن دراااس لفصهبتهااص اتهااخج  تقاانه جبهجا جاترجكبااب جالإااا



 

- 19 - 

 

جافتحصا جالإبابس  بن ببخيهص خاحتصتهص خجاتكخلس اتتكرجر  قتسخبراع هاك  اة 
 وجالإاة

 :اذتتعااص قاان ت اادن تب يااة  1/1جالإاابك جاإااصد    ن جتتعااص  جاريخ ااس 
ب باانخجتاان جاترك خجات ردبااس )نلااد ث ااصا جأليتإاابساتترجكبااب جالإاابابس   صالإاا س

 ب جالإاة خكثر  جاتقصي اصابجا لص ي جألبرق( , خبراع هاك  اة ي ب س جاترك
 اة كثصفاس جاتركباب جا لاص ي خ صاتاصاي  بؤديجات صشقصا في جالإبك جاإصد  تتص  خت

 جاتص  بذن جألابصفو  ب خق إربصن تخ جتتعص

 :1تخضحا جادرجإصا تن جاتركبب جالإاة تيتاس جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري 
تقن قبتاس اتفقاد جاحارجري )تك ار قبتاس ات ا ن جاحارجري( , خهااك نلاد قد إان 

و خ صاتاصاي فاصن 1/1خ جاإاصد   2/2تقصرلته  كن تن جاتركبب جالإااي جات اردي 
تكثاار ناا ال اتحاارجر  تاان كاان تاان جاتااركب بن جاإااصد   1جاتركبااب جالإاااي جيتااس

باؤدي  ااة خجات رد , خبراع هاك  اة  بصد  جاتشببفصا  صالإبك جأليتإي , تتص 
جالحتفصر  ي قس تن جاهخج  جارجكاد  ابن تشاببفصا جاإادج  خبباخي جاتحتاس فضاذ 

 نن  بصد  إتك جألقتشسو
 

 أسلوب األقمةة غير المنسوجة: -ب
فااي هااهج جألإااتخب بااتم  لتااصن جألقتشااس  اادخن جاتاارخر  ترحتااس تكااخبن جاببااخيو      

حعاابر  تاان حباا  بااتم تاتبااع جاشاا برجا فااي عااخر  حعاابر خبااتم تتصإااك هااه  جا
جاتتصإاك  اصاتخجد  –جاش برجا  إحدق يرق جاتتصإاك تثان )جاتتصإاك جااهجتي  اصإل ر 

خ ن  خفبتص بتي شرح اتلثبرجاتتصإك  صاش برجا جاتي تتلثر  صاحرجر (و  – جاعتوبس
كثصفااس جإل اار نتااي جابااخج  خ جاتتاار جاتر ااع تاان جاشاا برجا ختقاادجر جبتاارجق جإل اار

 اتلتاسوجاي ب بس خجاتبكصلبكبس األقتشس ج
 

 تأثير وزن المتر المربع من الةعيرات: -
  :قااد تث تااا جادرجإااصا تلااس نلااد جإااتبدجم خ ن تتاار تر ااع تاالبفض قااخ  جاشااد

احعبر  جاش برجا تقن تتصلس جاتلتاصا  بار جاتلإاخاس , خاكان نلاد جإاتبدجم 
 خ ن حعبر  جاش برجا تنتي ت دجد جاتتصلس في جا دجبس ثم تقن   د هاكو

 :تث تااا جادرجإااصا تلااس نلااد جإااتبدجم خ ن تتاار تر ااع تاالبفض قااد  جالإااتيصاس
احعاابر  جاشاا برجا تاا دجد جإااتيصاس جاتلتاااصا  باار جاتلإااخاس , خاكاان نلااد 

 جإتبدجم خ ن تنتي تن حعبر  جاش برجا تقن جالإتيصاسو

  جاترخلس: تث تا جادرجإصا تله نلد  بصد  خ ن حعبر  جاش برجا ب باد ت صتان
 تتصإك جاحعبر وجاترخلس خكهاك ب بد تقدجر 
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 :تث تااا جادرجإااصا تلااس كتتااص  جد خ ن جاتتاار جاتر ااع احعاابر   إااتك جاقتااصش
 جاش برجا  جد إتك جاقتصش جالصتك تن هه  جاحعبر و

  :تث تا جادرجإصا تلس نلد جإتبدجم خ ن تتار تر اع تالبفض تقصختس جالحتكصك
نلاد احعبر  جاش برجا تقن تقصختس جحتكصك جاتلتاصا  بر جاتلإخاس , خاكان 

 جإتبدجم خ ن تنتي تن حعبر  جاش برجا ت دجد تقصختس جالحتكصكو

 : تث تااا جادرجإااصا تلااس كتتااص  جد خ ن جاتتاار جاتر ااع احعاابر   لفصهبااس جاهااخج
 جاش برجا قتا تقدر  جاقتصش جالصتك نتي لفصهبس جاهخج و

 :تث تا جادرجإصا تلس كتتص  جد خ ن جاتتر جاتر ع احعبر   جتتعص  جاريخ س
ا  جدا تقدر  جألقتشاس جالاصتك نتاي جتتعاص  جاريخ اس  شاري نادم جاش برج

 جإتبدجم جاتخجد جاعتوبسو

 :تث تا جادرجإصا تله كتتص  جد خ ن جاتتار جاتر اع  جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري
تاان حعاابر  جاشاا برجا كتتااص  جدا كتبااس جاهااخج  جارجكااد فااي جألقتشااس جاتلتاااس 

 وخ صاتصاي ت دجد جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري

 
 :كثافة اإلبرتأثير  -
 :قد تث تا جادرجإصا تلس نلد  بصد  كثصفس جإل ر تا دجد تتصلاس جاتلتااصا  قخ  جاشد

  بر جاتلإخاسو
 :قد تث تا جادرجإصا تلس نلد  بصد  كثصفس جإل ر تقن جإتيصاس جألقتشاس  جالإتيصاس

 بر جاتلإخاس خهاك لررج ا دم جاإتصح  تحربك جاش برجا دجبن جألقتشس نلد 
  بصد  جبترجق جإل ر  هصو

  جاترخلس: تث تا جادرجإصا تلس نلد  بصد  كثصفس جإل ر تقان ترخلاس جألقتشاس  بار
جاتلإخاس خهاك لررج اللدتصن جألقتشس خندم جاإتصح  تحربك جاش برجا دجبن 

 جألقتشس نلد  بصد  جبترجق جإل ر  هصو

 :إاتك جألقتشاس  تث تا جادرجإصا تلس نلاد  باصد  كثصفاس جإل ار بقان إتك جاقتصش
 باار جاتلإااخاس خهاااك لراارج اللاادتصن جألقتشااس لتباااس تاادجبن جاشاا برجا تااع 

   ضهص جا  ضو

  :تث تاا جادرجإاصا تلاس نلاد  باصد  كثصفاس جإل ار تا دجد تقصختاس تقصختس جالحتكصك
جألقتشس  بر جاتلإخاس اذحتكاصك خهااك لرارج اللادتصن جألقتشاس لتبااس تادجبن 

بقتاان تاان فرعااس تقعااف جاشاا برجا تخ جاشاا برجا تااع   ضااهص جااا  ض تتااص 
 ت رضهص اتتآكن لتباس جالحتكصكو

 : تث تا جادرجإصا تلس نلد  بصد  كثصفس جإل ر ت دجد لفصهباس جألقتشاس  لفصهبس جاهخج
 بر جاتلإخاس اتهاخج  خهااك ا باصد  نادد جاثقاخب جاتاي تحادثهص جإل ار  صألقتشاس 

 تثلص  نتن جاتتصإك  هصو
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  :جإااصا تلااس نلااد  بااصد  كثصفااس جإل اار بقاان تقاادجر تث تااا جادرجتتعااص  جاريخ ااس
جتتعص  جألقتشس  بر جاتلإخاس اتريخ س خهاك ا بصد  جلدتصن جاش برجا تاع 
  ضاااهص جاااا  ض  صألقتشاااس تتاااص بقتااان تااان جافرج اااصا جاتاااي بتكااان تن تتااات  

 جاريخ سو

 :تث تا جادرجإصا تله كتتص  جدا كثصفس جإل ار كتتاص  جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري
س جاهااخج  جارجكااد فااي جألقتشااس  باار جاتلإااخاس جاتلتاااس خ صاتااصاي تقاان قتااا كتباا

 جاقدر  نتي جا  ن جاحرجريو
 

 تأثير مقدار اختراق اإلبر: -
 :قد تث تا جادرجإصا تلس نلد  باصد  تقادجر جبتارجق جإل ار تا دجد تتصلاس  قخ  جاشد

 جاتلتاصا  بر جاتلإخاسو
 :قدجر جبترجق جإل ر تقن جإاتيصاس قد تث تا جادرجإصا تلس نلد  بصد  ت جالإتيصاس

جألقتشااس  باار جاتلإااخاس خهاااك لراارج ا اادم جاإااتصح  تحربااك جاشاا برجا دجباان 
 جألقتشس نلد  بصد  جبترجق جإل ر  هصو

  جاترخلااس: تث تااا جادرجإااصا تلااس نلااد  بااصد  تقاادجر جبتاارجق جإل اار تقاان ترخلااس
 تحرباك جألقتشس  بر جاتلإاخاس خهااك لرارج اللادتصن جألقتشاس خنادم جاإاتصح 

 جاش برجا دجبن جألقتشس نلد  بصد  جبترجق جإل ر  هصو

 :تث تا جادرجإصا تلس نلد  باصد  تقادجر جبتارجق جإل ار بقان إاتك  إتك جاقتصش
جألقتشس  بر جاتلإخاس خهاك لررج اللادتصن جألقتشاس لتبااس تادجبن جاشا برجا 

 تع   ضهص جا  ضو

  :قادجر جبتارجق جإل ار تا دجد تث تا جادرجإصا تلس نلاد  باصد  تتقصختس جالحتكصك
تقصختس جألقتشس  بر جاتلإخاس اذحتكصك خهاك لرارج اللادتصن جألقتشاس لتبااس 
تدجبن جاش برجا تع   ضهص جا  ض تتص بقتن تن فرعس تقعف جاش برجا تخ 

 ت رضهص اتتآكن لتباس جالحتكصكو

 : لفصهباس تث تا جادرجإصا تلس نلد  بصد  تقدجر جبترجق جإل ر ت دجد  لفصهبس جاهخج
جألقتشاس  بار جاتلإاخاس اتهااخج  خهااك ا باصد  نادد جاثقااخب جاتاي تحادثهص جإل اار 

  صألقتشس تثلص  نتن جاتتصإك  هصو

  :تث تا جادرجإصا تلس نلد  باصد  تقادجر جبتارجق جإل ار بقان جتتعص  جاريخ س
تقااادجر جتتعاااص  جألقتشاااس  بااار جاتلإاااخاس اتريخ اااس خهااااك ا باااصد  جلااادتصن 

ا  ض  صألقتشس تتص بقتن تان جافرج اصا جاتاي بتكان تن جاش برجا تع   ضهص ج
 تتت  جاريخ سو
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 :تث تااا جادرجإااصا تلااه كتتااص  جد تقاادجر جبتاارجق  جاقاادر  نتااي جا اا ن جاحاارجري
جإل ر كتتص قتا كتبس جاهخج  جارجكد في جألقتشس  بر جاتلإخاس جاتلتاس خ صاتصاي 

 تقن جاقدر  نتي جا  ن جاحرجريو
 

 ةابكة )التريكو(:أسلوب األقمةة المت -ج
في هه  جاترحتس بتم تشص ك جاببخي جاتلتااس تان ترحتاس جاوا ن ختحخبتهاص  ااة      

تقتشسو خههج جات صشل لصتك تن تاتخنس خجحد  تن جاببخيو ههج جات صشل بكخن  بن 
تاتخنس ببخي رتإبس تتخج بس خبإتي ههج جألإتخب )تربكخ إادج ( تخ بكاخن هاهج 

خفبتاص نرضي خبإتي ههج جألإاتخب )تربكاخ احتاه(و  جات صشل لصتك تن ببي خجحد
خلااخع جاتركبااب جالإاااي نتااي جابااخج  جاي ب بااس يااخن جاواار   بتااي شاارح اتاالثبر 

 خجاتبكصلبكبس األقتشس جاتلتاسو

 

 تأثير طول الغرزة: -
    خ ن جاتتر جاتر ع: هلصك نذقس يردبس  بن خ ن جاتتر جاتر ع خيخن جاوار

جد كتتااص  جد يااخن جاواار  و حباا  تلااس   ااد حباا  تن خ ن جاتتاار جاتر ااع باا د
جإتربص  جألقتشس تلدتك جألقتشس هجا يخن جاور   جألكثر خ صاتصاي تكخن تكثر 

 خ لصو

  :هلصك نذقس يردبس  بن إاتك جاقتاصش خياخن جاوار   حبا  تن إتك جاقتصش
إااتك جاقتااصش باا دجد كتتااص  جد يااخن جاواار   حباا  تلااس   ااد جإااتربص  جألقتشااس 

 جا يخن جاور   جألكثر خ صاتصاي تكخن تكثر إتكصوتلدتك جألقتشس ه

 :هلاصك نذقاس يردباس  ابن تقصختاس جألقتشاس اذلفااصر خياخن  تقصختس جاللفااصر
 جاور   حب  تن تقصختس جألقتشس اذلفاصر ت دجد كتتص  جد يخن جاور  و

 :هلصك نذقس يردبس  بن جإاتيصاس جألقتشاس خياخن جاوار   حبا  تن  جالإتيصاس
 قتشس ت دجد كتتص  جد يخن جاور  وجإتيصاس جأل

  جاترخلااس: هلااصك نذقااس يردبااس  اابن ترخلااس جألقتشااس خيااخن جاواار   حباا  تن
 ترخلس جألقتشس ت دجد كتتص  جد يخن جاور  و

 :هلصك نذقس نكإبس  ابن تقصختاس جألقتشاس اذحتكاصك خياخن  تقصختس جالحتكصك
 ن جاور  وجاور   حب  تن تقصختس جألقتشس اذحتكصك تقن كتتص  جد يخ

 : هلصك نذقس يردبس  ابن لفصهباس جاهاخج  خياخن جاوار   حبا  تن  لفصهبس جاهخج
 لفصهبس جاهخج  ت دجد كتتص  جد يخن جاور  و

 :هلصك نذقس يردبس  بن لفصهبس جاهخج  خيخن جاور   حب   جتتعص  جاريخ س
 تن لفصهبس جاهخج  ت دجد كتتص  جد يخن جاور  و
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 :هلااصك نذقااس يردبااس  اابن جاقاادر  نتااي جا اا ن  جاقاادر  نتااي جا اا ن جاحاارجري
جاحرجري خيخن جاور   حب  تن جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري تا دجد كتتاص  جد 

 يخن جاور  و
 

 تأثير التركيب النسجي: -

  خ ن جاتتاار جاتر ااع: جاترجكبااب جا لص بااس هجا جات تباال تكااخن تتقصر ااس فااي خ ن
ا تااا دجد تقتشاااس جاتتااار جاتر اااع تاااع تقتشاااس جاتعاااربف , خفاااي   اااض جاحاااصال

جاتعااربف فااي خ ن جاتتاار جاتر ااع ناان تقتشااس جات تباالو خبراااع هاااك  اااي قتااس 
جألنتد / إم األقتشس هجا جات تبال خ باصد  هاه  جألنتاد  فاي تقتشاس جاتعاربف 

 جاإصد  خجارببو

   إتك جاقتصش: هلصك نذقس يردبس  بن جاتركبب جالإاي خإاتك جاقتاصش حبا
 وثر إتكص تن جألقتشس هجا جاتعربفتن جألقتشس هجا جات تبل تكخن تك

 :هلصك نذقس نكإبس  بن جاتركبب جالإاي ختقصختاس جاللفااصر  تقصختس جاللفاصر
حباا  تن جألقتشااس هجا جاتعااربف تكااخن تكثاار تقصختااس اذلفاااصر ناان جألقتشااس 
هجا جات تبل خكهج جألقتشس هجا جات تبل تكخن تكثر تقصختس اذلفااصر تكثار نان 

 ا ص تسوجألقتشس هجا جاور  ج

 :هلصك نذقس يردبس  بن جاتركبب جالإاي خجإاتيصاس جألقتشاس حبا   جالإتيصاس
تن جألقتشس هجا جاتعربف تكخن تكثر جإتيصاس نن جألقتشس هجا جات تبل خكاهج 

 جألقتشس هجا جات تبل تكخن تكثر جإتيصاس نن جألقتشس هجا جاور  جا ص تسو

 ي خجاترخلس حب  تن جألقتشس جاترخلس: هلصك نذقس نكإبس  بن جاتركبب جالإا
هجا جاتعربف تكخن تقن ترخلس نن جألقتشس هجا جات تبال خكاهج جألقتشاس هجا 

 جات تبل تكخن تقن ترخلس نن جألقتشس هجا جاور  جا ص تسو

  :تقصختاااس هلاااصك نذقاااس نكإااابس  ااابن جاتركباااب جالإااااي ختقصختاااس جالحتكاااصك
نان  تاس اذحتكاصكتقصخحبا  تن جألقتشاس هجا جاتعاربف تكاخن تقان  جالحتكصك

تقصختاس اذحتكاصك جألقتشس هجا جات تبل خكاهج جألقتشاس هجا جات تبال تكاخن تقان 
 نن جألقتشس هجا جاور  جا ص تسو

 : هلصك نذقس نكإبس  بن جاتركبب جالإااي خلفصهباس جاهاخج  حبا   لفصهبس جاهخج
تن جألقتشس هجا جاتعربف تكخن تقن لفصهباس اتهاخج  نان جألقتشاس هجا جات تبال 

تي جا كس فإن جألقتشس هجا جات تبل تكخن تكثر لفصهباس اتهاخج  نان جألقتشاس خن
 هجا جاور  جا ص تسو

  :جتتعااص  هلااصك نذقاس نكإاابس  اابن جاتركباب جالإاااي خجتتعاص  جاريخ ااس
نان  جتتعاص  اتريخ اسحب  تن جألقتشس هجا جاتعربف تكخن تقان  جاريخ س
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 جتتعاص  اتريخ اسخن تقن جألقتشس هجا جات تبل خكهج جألقتشس هجا جات تبل تك
 نن جألقتشس هجا جاور  جا ص تسو

 :هلااصك نذقااس يردبااس  اابن جاتركبااب جالإاااي  جاقاادر  نتااي جا اا ن جاحاارجري
جاقدر  نتي جا  ن جاحرجري حب  تن جألقتشس هجا جات تبال تكاخن تكثار قادر  خ

نتي جا  ن جاحرجري تن جألقتشس هجا جاتعربفو خهاك اتص تتتب   ه جألقتشاس 
 ت تبل تن ابخب هخج بسوهجا جا

 
 

نتاااي جاباااخج  جاي ب باااس  جات صشااالخبتكااان تتباااب  كااان تااان تااالثبر تإاااتخب      
خجألقتشااس  باار جاتلإااخاس فااي ( , .خجاتبكصلبكبااس األقتشااس جاتلإااخاس فااي ااادخن )

 و( جاتخضحس   د9خن )جفي ادختقتشس جاتربكخ ( , 5ادخن )
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جألقتشس جاتلإخاس نتي جابخج  جاي ب بس ( بخض  تلثبر تإتخب .) ادخن
 خجاتبكصلبكبس األقتشس

 م

الخواص الطبيعية 
والميكانيكية 

 لألقمةة

 تأثير مقدار التقلص تأثير الكثافة النسجية
تأثير نوع التركيب 

 النسجي

 قوة الةد 1

 عالقة عكسية
زيادة الكثافة تزيد قوة 

الةد في االتجاه 
 المعاكس

 عالقة طردية
قلص تزيد قوة زيادة الت

 الةد في نفس االتجاه 

 عالقة طردية
زيادة التعاةقات يزيد 

 قوة الةد

 االستطالة 2

 عالقة طردية
زيادة الكثافة يزيد 
االستطالة في نفس 

 االتجاه

 عالقة طردية
زيادة التقلص يزيد 
االستطالة في نفس 

 االتجاه

 عالقة طردية
زيادة التعاةقات يزيد 

 االستطالة

 حتكاكمقاومة اال 3
 عالقة طردية

زيادة الكثافة يزيد 
 مقاومة االحتكاك

 عالقة عكسية
زيادة التقلص يقلل 

 مقاومة االحتكاك

 عالقة طردية
زيادة التعاةقات يزيد 

 مقاومة االحتكاك

 سمك القماش 4
 عالقة طردية

زيادة الكثافة تزيد سمك 
 القماش

 عالقة طردية
زيادة التقلص تزيد سمك 

 القماش

 عالقة عكسية
زيادة التعاةقات يقلل 

 سمك القماش

 ملمس القماش 5
 عالقة طردية

زيادة الكثافة تزيد 
 نعومة القماش

 عالقة عكسية
زيادة التقلص يقلل 

 نعومة القماش

 عالقة عكسية
زيادة التعاةقات يقلل 

 نعومة القماش

 مقاومة الكرمةة 6
 عالقة عكسية

زيادة الكثافة يقلل 
 مقاومة الكرمةة

 عالقة طردية
زيادة التقلص يزيد 

 مقاومة الكرمةة

 عالقة عكسية
زيادة التعاةقات يقلل 

 مقاومة الكرمةة

 نفاذية الهواء 7
 عالقة عكسية

زيادة الكثافة يقلل نفاذية 
 الهواء

 عالقة عكسية
زيادة التقلص يقلل 

 نفاذية الهواء

 ةعالقة عكسي
زيادة التعاةقات يقلل 

 نفاذية الهواء

 امتصاص الرطوبة 8
 قة عكسيةعال

زيادة الكثافة يقلل 
 امتصاص الرطوبة

 عالقة طردية
زيادة التقلص يزيد 
 امتصاص الرطوبة

 عالقة عكسية
زيادة التعاةقات يقلل 

 امتصاص الرطوبة

 العزل الحراري 9
 عالقة طردية

زيادة الكثافة يزيد العزل 
 الحراري

 عالقة طردية
زيادة التقلص يزيد 

 العزل الحراري

 عالقة عكسية
ادة التعاةقات يقلل زي

 العزل الحراري
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( بخض  تلثبر تإتخب جألقتشس  بر جاتلإخاس نتي جابخج  جاي ب بس 5ادخن )
 خجاتبكصلبكبس األقتشس

 م

الخواص الطبيعية 
والميكانيكية 

 لألقمةة

تأثير وزن المتر 
 المربع

 تأثير كثافة اإلبر
تأثير مقدار اختراق 

 اإلبر

 قوة الةد 1
 عالقة طردية

يادة الوزن يزيد ز
 المتانة إلي حد

 عالقة طردية
زيادة كثافة اإلبر يزيد 

 المتانة

 عالقة طردية
زيادة اختراق اإلبر 

 يزيد المتانة

 االستطالة 2
 عالقة عكسية

زيادة الوزن يقلل 
 االستطالة

 عالقة عكسية
زيادة كثافة اإلبر يقلل 

 االستطالة

 عالقة عكسية
زيادة اختراق اإلبر 

 طالةيقلل االست

 مقاومة االحتكاك 3
 عالقة طردية

زيادة الوزن يزيد 
 مقاومة االحتكاك

 عالقة طردية
زيادة كثافة اإلبر يزيد 

 مقاومة االحتكاك

 عالقة طردية
زيادة اختراق اإلبر 
 يزيد مقاومة االحتكاك

 سمك القماش 4
 عالقة طردية

زيادة الوزن يزيد 
 سمك القماش

 عالقة عكسية
يقلل زيادة كثافة اإلبر 
 سمك القماش

 عالقة عكسية
زيادة اختراق اإلبر 
 يقلل سمك القماش

 مرونة القماش 5
 عالقة طردية

زيادة الوزن يزيد 
 مرونة القماش

 عالقة عكسية
زيادة كثافة اإلبر يقلل 

 مرونة القماش

 عالقة عكسية
زيادة اختراق اإلبر 
 يقلل مرونة القماش

 نفاذية الهواء 6
 عالقة عكسية

زن تقل زيادة الو
 نفاذية الهواء

 عالقة طردية
زيادة كثافة اإلبر يقلل 

 نفاذية الهواء

 عالقة طردية
زيادة اختراق اإلبر 
 يزيد نفاذية الهواء

7 
امتصاص 
 الرطوبة

 عالقة طردية
زيادة الوزن يزيد 
 امتصاص الرطوبة

 عالقة عكسية
زيادة كثافة اإلبر يقلل 

 امتصاص الرطوبة

 عالقة عكسية
اإلبر  زيادة اختراق

يقلل االمتصاص 
 الرطوبة

 العزل الحراري 8
 عالقة طردية

زيادة الوزن يزيد 
 العزل الحراري

 عالقة عكسية
زيادة كثافة اإلبر يقلل 

 العزل الحراري

 عالقة عكسية
زيادة اختراق اإلبر 
 يقلل العزل الحراري
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( بخض  تلثبر تإتخب جألقتشس جاتتشص كس نتي جابخج  جاي ب بس 9ادخن )
 خجاتبكصلبكبس األقتشس

 م

الخواص الطبيعية 
والميكانيكية 

 لألقمةة

 تأثير نوع التركيب النسجي تأثير طول الغرزة

 مقاومة االنفجار 1
 عالقة طردية

بزيادة طول الغرزة تزداد مقاومة 
 األقمةة لالنفجار

 عالقة عكسية
أقمةة التصريف أكثر مقاومة 

لالنفجار عن األقمةة ذات التعليق 
أكثر مقاومة لالنفجار أكثر عن وهي 

 األقمةة ذات الغرز العائمة

 االستطالة 2
 عالقة طردية

بزيادة طول الغرزة تزداد استطالة 
 األقمةة

 عالقة طردية
أقمةة التصريف أكثر استطالة عن 

أقمةة التعليق وهي أكثر استطالة عن 
 األقمةة ذات الغرز العائمة

 مقاومة االحتكاك 3
 عالقة عكسية

ادة طول الغرزة تقل مقاومة بزي
 األقمةة لالحتكاك

 عالقة عكسية
أقمةة التصريف أقل مقاومة لالحتكاك 
عن أقمةة التعليق وهي أكثر مقاومة 

لالحتكاك عن األقمةة ذات الغرز 
 العائمة

 سمك القماش 4
 عالقة طردية

بزيادة طول الغرزة يزداد سمك 
 األقمةة

 عالقة طردية
ئمة أكثر سمكا األقمةة ذات الغرز العا

عن أقمةة التعليق وهي أكثر سمكا 
 من أقمةة التصريف 

 مرونة القماش 5
 عالقة طردية

بزيادة طول الغرزة تزداد مرونة 
 األقمةة

 عالقة عكسية
أقمةة التصريف أقل مرونة عن 

أقمةة التعليق وهي أقل مرونة عن 
 األقمةة ذات الغرز العائمة

 نفاذية الهواء 6
 عالقة طردية

يادة طول الغرزة تزداد نفاذية بز
 األقمةة

 عالقة عكسية
أقمةة التصريف تكون أقل نفاذية 

للهواء عن أقمةة التعليق واألقمةة 
 ذات الغرز العائمة

 امتصاص الرطوبة 7
 عالقة طردية

بزيادة طول الغرزة يزداد امتصاص 
 األقمةة للرطوبة

 عالقة عكسية
أقمةة التصريف أقل امتصاص عن 

عليق وهي أقل امتصاص عن أقمةة الت
 األقمةة ذات الغرز العائمة

 العزل الحراري 8
 عالقة طردية

بزيادة طول الغرزة يزداد العزل 
 الحراري لألقمةة

 عالقة طردية
أقمةة التعليق أكثر قدرة علي العزل 

الحراري من أقمةة التصريف 
 واألقمةة ذات الغرز العائمة

 
 
 




