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Abstract 

 ع

 :                                                                                                       إلى  البحث يهدف
 . الدراسة محل لألقمشة والميكانيكية الطبيعية الخواص بعض على التعرف -1
 فرررى المسرررتخدمة الحياكرررة وصررر   مظهريرررة علرررى المتكررررر الغسررريل عمليرررا  أثرررر علرررى التعررررف -2

 . مختلفة بأوزان الجينز م بس
 . الغسيل عمليا  تعدد مع الحياكة وص   بمظهرية احتفاظا األوزان أفضلإلى  الوصول -3

 األوزان مرررن مجموعرررة مرررن البحررر  عينرررة تكونررر  ، التطبيقرررى الوصرررفى المرررنه  علدددى البحدددث ويعتمدددد
 – الفرنسررية الحياكررة - العاديررة الحياكررة) الحياكررة وصرر   بعررض تنفيرر  وترر  الجينررز ألقمشررة المختلفررة
 عمليرا  جررا ا  و  األوزان المختلفرة العينا  من مجموعة على (فتلة 5 األوفرلوك – نجليزيةإلا الحياكة
 البح  أداة وكان ( 1 ، 5 ، 15 ، 33) الغسلة من كل بعد الوص   مظهرية وتقيي  عليها غسيل
 . البح  تساؤال  على جابةإلل و لك المنف ة للعينا  تقيي  ستمارةا عن عبارة

 :عن النتائج وأسفرت
 اتجرا  فرى الصر بة ، المربرع المترر وزن) الدراسرة محرل لألقمشة الطبيعية الخواص بعض تحديد -1

 . (واللحمة السدا  اتجا  فى األستطالة ، واللحمة السدا  اتجا  فى الشد قوة ، واللحمة السدا 
 المختلفة الغسيل دورا  بعد الحياكة وص   مظهرية -2
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The research is aiming at: 

1. Defining some physical and mechanic factors the subject of the 

study.  

2. Defining the effect of repeated washing processes on the appearance 

of the stitching joints, employed in the different weights jeans 

clothing.  

3. Reaching the best weights for preserving the appearance of the 

stitching joints, with several washing processes 

The research adopted the descriptive applied methodology. The 

research sample comprised jeans fabrics of different weights and some 

stitching joints were carried out (the normal stitching – the French stitching 

– the English stitching – the Overlock (five threads) stitching). The 

stitching processes were carried out on a sample group of different weights. 

Washing processes were carried out on them and the appearance  of the 

stitching joints appearance was evaluated after each of the washing cycles 

1,5,15 and 30 washing cycles. The  research instrument comprised the 

evaluation form of the carried out samples to answer the research problems.  

The research results revealed the following:  

1. Defining some physical characteristics of the fabrics, the subject of 

the study (square meter weight – firmness in the directions of warp 

and weft threads directions – tension force in the directions of the 

warp and weft threads).  

2. The appearance of the stitching joints after the different washing 

cycles:  
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