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 المستخلص
Abstract 

 ع

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخواص الطبيعيةة والميكانيكيةة لةبعض األقمشةة المخرمةة وتأثيرهةا 

في هذه الدراسة استخدم المةنه  التررببةي والمةنه  .على التقنيات المنفذة مباشرة بالتشكيل على المانيكان 

راء الترةار  المعمليةة امةا الوصفي لدراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض األقمشة المخرمة وإج

في وزن القماش ، وسمكه ، وانسداله ، وقةوة الالةةبة فةي اترةاه الطةوع والعةرل ، والترعةد والكرمشةة 

وبتمثةةل المةنه  الوصةةفي فةةي تنليةل وبنةةاء اسةةتمارة تقةةوب  . فةي اترةةاه الطةةوع والعةرل ، وقةةوة ا نفرةةار 

 -الةدانتيل -التل) باألقمشة الثةثة موضوع البنثالتقنيات المنفذة وهي تض  توصيف تلك التقنيات المنفذة 

علةةى المانيكةةان باسةةتخدام المهةةارات اليدوبةةة والنسةةية عنةةد تشةةكيلها ، ومةةج ثةة  ربطهةةا بالنتةةا   ( الربيةةر

المعملية للخواص الطبيعية والميكانيكية باستخدام المعالرات اإلحالا ية المختلفة وأظهرت نتا   الدراسة 

ذات د لةةه إحالةةا ية بةةيج الخةةواص الطبيعيةةة والميكانيكيةةة لةقمشةةة المخرمةةة توجةةد فةةرو   -1: اآلتةةي 

الةوزن ، والسةمك ، ومعامةل ا نسةداع ، وقةوة الالةةبة فةي اترةاه ) وبطانتها موضوع الدراسة مج حيث 

توجةد  -2( . الطوع والعرل ، ومقاومة الترعد والكرمشة فةي اترةاه الطةوع والعةرل ، وقةوة ا نفرةار 

العقةدة ، : لة إحالا ية بيج الخواص الطبيعية والميكانيكية والتأثيرات الرمالية للتالةميمات فرو  ذات د 

بأنواعها ، وبطانتها في األقمشة المخرمة عند مستوى معنوي " الرودبهات " والدرابيهات ، والفولونات 

علةى المانيكةان توجد فرو  ذات د له إحالةا ية بةيج أسةش تشةكيل التقنيةات وتنفيةذها  -3% . 0.0.ببلغ 

 -4% . 0.0.ومةءمة القماش للتقنية مج حيث الخواص الطبيعية والميكانيكية عند مستوى معنوي ببلغ 
أسش تشكيل التقنية علةى المانيكةان ، )   توجد فرو  معنوبة بيج آراء المنكميج بالنسبة للمناور الثةثة 

مةةج حيةةث الخةةواص الطبيعيةةة والميكانيكيةةة فةةي  وتنفيةةذ التقنيةةة علةةى المانيكةةان ، ومةءمةةة القمةةاش للتقنيةةة

 .( األقمشة المخرمة 
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This study aimed to identifying the physical and mechanical 
properties of some mesh fabrics and their effects on the applied 
technologies directly by forming on dressing form . This study uses 
experimental and qualitative procedures to study the physical and 
mechanical properties of some mesh fabrics such as, fabric weight, 
fabric thickness, fabric drape ability , fabric stiffness , crease 
recovery, and fabric bursting strength. The qualitative procedure was 
done by building – up a questionnaire to assess the applied 

technologies in three different fabrics ( Tull , GUpiuer , and lace) 
using manual and perceptible skills. The present study showed the 
following results : 1- There is a significant difference between the 
physical and mechanical properties of mesh fabrics and its lining with 
respect to ( fabric weight , fabric thickness , drape ability , fabric 
stiffness , fabric crease recovery and fabric bursting strength ). 2- 
There is a significant difference between physical and mechanical 
properties and aesthetical effects for the designs and its linings in 
mesh fabrics at significant level 0.05 . 3- It was found a significant 
difference between the basis of techniques forming and its applying 
on the dressing form and fabric fitting to the technique in relation to 
the physical and mechanical properties at 0.05 significance level. 4- 
There is no significant difference between referees' viewpoints 
respecting the three pivots ( forming the technique on the manikin , 
applying the technique , and fabric fitting to physical and mechanical 

properties of mesh fabrics ) . 
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