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 ملخص البحث.

ٌتضمن هذا البحث عرض إلستخدام تقنٌة المواد الذكٌة متغٌرة اللون فً مجال تصمٌم األزٌاء والتً تتغٌر ألوانها تبعا 

علٌها. حٌث تتناول الدراسة إستخدام ثالث تقنٌات مختلفة وهً الصبغات الكروموحرارٌة  لنوع المحفزات التً تؤثر

 والصبغات الكروموضوئٌة واأللوان المضٌئة فً الظالم.

وإستعرضت الدراسة تطبٌق هذه المواد علً المالبس وذلك بإستخدام الصبغة الكروموحرارٌة  التً ٌتغٌر لونها تبعا 

وإستخدام خٌط التطرٌز المصبوغ بالصبغة الكروموضوئٌة فٌتغٌر لون الخٌط عند التعرض لضوء لدرجة الحرارة ، 

فً  –التً تضًء ذاتٌا فً الظالم بعد تعرضها للضوء لفترة من الزمن  -الشمس، وأخٌرا إستخدام المواد الفلورٌة 

للتقنٌات المستخدمة فً البحث لكل من الطباعة المضٌئة فً الظالم. وأجرٌت إختبارات تقدٌر ثبات اللون علً عٌنات 

الغسٌل واإلحتكاك والعرق والكً فً جو معمل قٌاسً، وكانت نتائج الدراسة تتضح فً إختالف تأثٌر هذه التقنٌات علً 

 المالبس.

Abstract: 

This paper is concerned with the study of using color-changing smart materials technology in 

fashion design, whose colors vary according to the type of stimuli that affect them. Three 

different techniques which are thermochromic dyes, photochromic embroidery thread and 

glow colors in the dark were the objects of the investigation. The study examined the 

application of these materials to make smart clothes by using thermochromic materials that 

change color according to the body temperature of the person wearing it, and the use of 

photochromic materials for the preparation of a smart embroidered garment with dyed yarns 

by the Photochromic dye which changes the color when exposed to sunlight. Moreover, the 

phosphorous materials that illuminate itself in darkness after being exposed to light for a 

period of time - in a glossy print in the dark were used. Color stability tests were conducted 

on samples of the techniques used in the research for washing, friction, sweat and ironing in a 

standard laboratory environment. The results of the study were evident in the difference of the 

effect of these techniques on the clothes. 

 مشكلة البحث:

 ما هً الخامات الذكٌة المستخدمة فً مجال تصمٌم األزٌاء؟

 ما إمكانٌة إستخدام التقنٌات الذكٌة بالموضة فً مجال تصمٌم األزٌاء؟

 ت إستخدام التقنٌات الذكٌة ذات التحكم اللونً فً تصمٌم األزٌاء؟ما هً تطبٌقا

 ما عالقة التكنولوجٌا الحدٌثة بإتجاهات الموضة الحدٌثة؟



 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

303 

 أهمية البحث:

 إبراز أهمٌة األزٌاء الذكٌة بالموضة العالمٌة لألزٌاء بشكل عام والمالبس بشكل خاص

 مة فً مجال األزٌاء الذكٌة.إلقاء الضوء علً إبراز الخامات والتقنٌات المستخد

 إبراز الفرق بٌن التقنٌات الذكٌة لألزٌاء وطرق تنفٌذها فً المالبس.

إتاحة الفرصة للباحثٌن إلجراء المزٌد من الدراسات التطبٌقٌة على تلك الخامات مما ٌساعد على انتشار استخدام المالبس 

 .الذكٌة ذات التحكم اللونً

 أهداف البحث:

 للتقنٌات المستخدمة بالموضة العالمٌة لألزٌاء الذكٌة وطرق إستخدامها بالمالبس الذكٌة.دراسة تحلٌلٌة 

 توضٌح أهمٌة إستخدام الخامات الذكٌة وتقنٌاتها المختلفة بالموضة العالمٌة لألزٌاء.

 دراسة تأثٌر التقنٌات الذكٌة علً الخامات. 

 إجراءات البحث:

  التحلٌلً والتطبٌقً.منهج البحث : ٌتبع البحث المنهج 

 .حدود البحث : أستخدام الصبغات الكروموحرارٌة، الخٌوط الكروموضوئٌة, األلوان المضٌئة فً الظالم 

الكً( للعٌنات محل الدراسة. –العرق  –اإلحتكاك  –عمل إختبارات لتقدٌر ثبات اللون لكل من )الغسٌل   

 تصمٌم األزٌاء. – التحكم اللونً –التقنٌات الذكٌة  الكلمات المفتاحية:

 اإلطار النظري. -1

 مقدمة:

ٌتطور مجال تصمٌم األزٌاء بصورة سرٌعة مستخدماً كل مستحدثات العصر من األسالٌب الفنٌة الحدٌثة والتكنولوجٌا  

المتطورة والتقنٌات العلمٌة والخامات الجدٌدة. لذا ٌعتبر مجال تصمٌم األزٌاء من المجاالت سرٌعة التغٌٌر نتٌجة 

دم التكنولوجً موضع للدراسة واإلهتمام فً المعامل والمختبرات لإلبتكارات والتجدٌدات المستمرة, حٌث أصبح التق

العلمٌة بهدف خلق ألٌاف وخامات نسٌجٌة حدٌثة ذات خواص جمالٌة ووظٌفٌة وأداء عالً الجودة ٌستخدم فً صناعة 

رة بغرض األزٌاء.  ولقد إتجه كل من مصنعً النسٌج ومصممً األزٌاء نحو إستخدام تلك التكنولوجٌا الحدٌثة المتطو

الحصول علً وظائف ملبسٌة جدٌدة فقد أصبح مفهوم الذكاء اإلصطناعً لألزٌاء مرتبطاً بالعدٌد من مقومات حٌاتنا 

خاصة الملبس. وهذا ما ٌجعل المالبس الذكٌة تمثل المستقبل الحقٌقً لألزٌاء والمالبس علً إختالف أنواعها التً 

بالمالبس الوظٌفٌة التً تتطلب فً إستخدامها توفٌر مستوي عالً من  ٌستخدمها اإلنسان فً كل مكان وخاصة ما ٌسمً

 .(6()4)خواص األداء تبعا لنوع اإلستخدام 

إستطاعت التقنٌات الذكٌة الدخول بقوة فً مجال تصمٌم األزٌاء وفُرض علً مصممً األزٌاء الكثٌر من التحدٌات حٌث 

العالمٌة، ولذا فقد حقق هذا المجال كثٌر من التطبٌقات العلمٌة  أمكن إستخدامها بشكل جمالً ووظٌفً فً عروض األزٌاء

 والفنٌة التً كان ٌصعب تحقٌقها من قبل، وإٌجاد عدٌد من الحلول والبدائل إلثراء القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة.

امٌكٌة الحركة وٌظهر اإلتجاه الخاص باألزٌاء الذكٌة فً المالبس ومكمالتها واألقمشة والتالعب باأللوان لتعرض دٌن

واللون، ولقد حققت المدرسة المستقبلٌة هذا اإلتجاه بشكل واضح بإستخدام خامات غٌر تقلٌدٌة وتقنٌات متنوعة لدمج 

 التكنولوجٌا مع األزٌاء.
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 تصميم األزياء. 1-1

أتزان وإٌقاع هو جمٌع المدخالت الفنٌة من خطوط ومساحة وألوان وخامات ومكمالت ، مع مراعاة األسس والقواعد من 

 (1)وتكرار ونسبة وتناسب وصٌاغتها علمٌاً وتكنولوجٌاً بما ٌتالءم للوصول إلى تصمٌم تطبٌقً معد لالستخدام .

وهً بمفهومها  (2)واألزٌاء كأحد مجاالت الفنون ترتبط ومتغٌرات العصر سواء المتغٌرات الفكرٌة أو الفلسفٌة أو التقنٌة 

الواسع تستوعب تلك المتغٌرات لٌس فقط على المستوٌات المحلٌة للبٌئات المختلفة والمتباعدة ، بل أٌضا على المستوى 

 . العالمً ، ذلك ألن األزٌاء لغة عالمٌة سهلة االنتشار والتداول بٌن شعوب العالم مهما اختلفت ألوانهم

 ذكية.إتجاهات الموضة لتصميم األزياء ال 1-2

مصدر التصمٌم هو المورد الذي ٌستلهم منه الفنان أفكاره وقد تعددت مصادر التصمٌم على مر العصور فكانت حروفا 

ومدارس فنٌة )  Pierre Cardin وجونالت راقصات البالٌة عند بٌٌر كاردان Christian Dior وزهورا عند دٌور

 (Y Saint Laurent ) 3 مثل لوحة موندرٌان ( عند إٌف سان لوران

ومصمم األزٌاء المبدع ٌتطور مع ما ٌدور حوله من متغٌرات ال ٌقف حٌال ذلك موقفا سلبٌا ، فهو ٌنظر بعٌن الباحث 

الجاد ، والمتأمل المدقق الذي ٌخوض تجربة البحث وااللتحام بالتقدم العلمً والتكنولوجً لٌكتشف من خالله ما ٌناسبه 

العدٌد من مصممً األزٌاء الذٌن تأثروا باإلتجاهات المستقبلٌة الفنٌة والتطور التكنولوجً  لتأكٌد ما ٌؤد التعبٌر عنه. فهناك

 (.1والخامات الذكٌة الحدٌثة كمصدر إلهام لتصمٌماتهم كما بالشكل )

 

 إلستخدام التكنولوجيا الحديثة في إتجاهات الموضة. mood board( 1شكل رقم )

 

 للتقنيات الذكية ذات التحكم اللوني.مصممي األزياء المستخدمين  1-3

 ونستعرض فٌما ٌلً مجموعة من أعمال مصممً األزٌاء اللذٌن تأثروا بإستخدام التقنٌات الذكٌة متغٌرة اللون فً أعمالهم.

 

 مصمم األزياء رامي قاضي

مستوحٌاً من تقنٌة األلوان المضٌئة فً الظالم تقنٌات حدٌثة  2016فقد قام بتصمٌم مجموعة أزٌاء فً موسم خرٌف/شتاء  

 (.2ومبتكرة طّبقها فً كافة تصامٌمه لهذه المجموعه كما بالشكل )
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 الظالم.( نماذج من أعمال مصمم األزياء رامي قاضي مستخدما تقنية األلوان المضيئة في 2شكل رقم )

 

  Alexander Wangمصمم األزياء ألكسندر وانج 

 . 2014إستخدم تقنٌة الصبغات الكروموحرارٌة فً مجموعة من تصمٌماته فً موسم خرٌف / شتاء  

 

 ( نمازج من أعمال مصممم األزياء ألكسندر وانج مستخدما تقنية الصبغات الكروموحرارية.3شكل رقم )

 

 المستخدمة في تصميم األزياء.الخامات الذكية  1-4

تعرف الخامات الذكٌة بأنها الخامات التً تستجٌب بكفاءة عالٌة للتغٌرات التً تحدث لها مثل درجة الحرارة أو شدة 

الضوء أو غٌر ذلك من التغٌرات التً ٌمكن أن تحدث فً الوسط المحٌط بها، حٌث ٌؤدي هذا التغٌٌر مهما كان نوعه أو 

 ٌٌر مباشر بها بصورة ملحوظة.دقته إلً حدوث تغ

وقد إكتسبت هذه الخامات صفة الذكاء نظراً ألنها ٌمكنها أن تشعر بالظروف البٌئٌة المحٌطة بها أو المتواجدة فٌها 

باإلضافة إلً قدرتها علً اإلستجابة السرٌعة والدقٌقة للمتغٌرات فً تلك الظروف، وبذلك فلقد إكتسبت هذه الخامات 

فً مواد أو منسوجات أخري، كذلك ٌمكنها إستعادة حالتها األولً سواء كانت " الشكل أو اللون أو صفات ال تتوافر 

 .(12()8)األبعاد" بعد زوال التغٌرات البٌئٌة المحٌطة بها 

وتهتم الدراسة بالمالبس الذكٌة نظراً ألنها قادرة علً توفٌر أسباب الراحة والرعاٌة وكذلك إكسابنا الشعور بالبهجة 

 .(4)لسعادة أثناء أدائنا المعتاد ألنشطة الحٌاة الٌومٌة وا
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 تصنيف األزياء الذكية. 1-5 

تعددت وسائل تصنٌف المالبس الذكٌة إنطالقا من تعدد مجاالتها وإستخدامها فً مجاالت الحٌاه المختلفة، كذلك تبعاً 

لوجهات نظر المتخصصٌن والمفكرٌن والمصممٌن المهتمٌن بها، وٌحمل المستقبل توقعات لتطوٌر المالبس الذكٌة مما 

 .(11)واقع حقٌقً علمً  ٌخلق تحدٌات حقٌقٌة لتطبٌق النظرٌات العلمٌة إلً

 وٌمكن تحدٌد ما ٌمٌزاألزٌاء الذكٌة فً العدٌد من التقنٌات الخاصة مثل: 

 األزٌاء الذكٌة ذات الذاكرة التشكٌلٌة.

 األزٌاء الذكٌة ذات التطبٌقات الخاصة بالرعاٌة الصحٌة.

 األزٌاء الذكٌة الخاصة بالموضة.

 األزٌاء الذكٌة اإللكترونٌة.

 ذات اإلنبعاث الضوئً. األزٌاء الذكٌة

 األزٌاء الذكٌة ذات األهمٌة اإلستراتٌجٌة "كمالبس الفضاء والمالبس الحربٌة والمالبس الواقٌة من اإلشعاعات.

 األزٌاء الذكٌة الرٌاضٌة.

 األزٌاء الذكٌة ذات التحكم اللونً وتهتم الدراسة بهذا النوع من األزٌاء وعالقته بإتجاهات الموضة العالمٌة.

 التقنيات الذكية ذات التحكم اللوني المستخدمة في تصميم األزياء. 1-6

 الخامات الكرومية. 1-6-1

هً تلك الخامات التً تشع لون, أو ٌزول لونها أو ٌتغٌر لونها  عند حدوث مؤثرات خارجٌة علٌها. وتصنف هذه المواد 

 خامات متغٌرة اللون.، لذلك تعرف بأنها (7()9()6)تبعا لنوع المحفزات التً تؤثر علٌها

 وتنقسم الخامات متغٌرة اللون إلً نوعٌن وهما:

 .Thermochromic Materialsخامات كروموحرارية  - أ

. وتغٌر (9)هً خامات حساسة للحرارة مصنوعة من مركبات مختلفة تحتاج لإلذابة فً األحبار المناسبة للتطبٌق المستخدم

المواد الكروموحرارٌة لونها عند حدوث تغٌٌرات فً درجة حرارة الوسط المحٌط لها, وهذا التأثٌر قابل لإلنعكاس 

آلٌة إنعكاس  وتتم .(10()13)والتغٌٌر فً اللون ٌحدث حسب درجة الحرارة التً ٌمكن أن تغٌر من التركٌب البنائً للمادة 

حٌث أنه عند التعرض للحرارة تنضغط طبقة البلورات السائلة مما ٌؤثر علً اللون اللون عند درجات الحرارة المختلفة ب

( وبالتالً ٌتغٌر اللون، حٌث أن لون الضوء المنعكس 4المنعكس وعند التبرٌد تزداد مساحتها كما ٌوضح الشكل رقم )

 .(7()14)ٌعتمد على مدى قرب طبقات البلورات السائلة معا 

 -روموحرارٌة إلً ثالث أنماط وهً :وٌمكن تقسٌم الخامات الك

 .نوع ٌتاثر بدرجات الحرارة المنخفضة أو الباردة 

  التنفس( كما بالشكل رقم )(.  –نوع ٌتأثر بدرجة حرارة الجسم منها ) اللمس 

  كما بالشكا رقم )(.  (25)نوع ٌتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة 
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( يوضح آلية عمل البلورات الكروموحرارية السائلة عند التعرض للحرارة 4شكل رقم )
(14)

. 

 

 ( يوضح تأثير درجة حرارة الجسم علي تغير لون الصبغات الكروموحرارية.5شكل رقم )

 

يه ( يوضح تغير لون الطباعة الثرموكروميك بمرور تيار كهربائي لتسخين القماش الموصل المطبوع عل6شكل )
(10)

. 

 

 .Photochromic Materialsخامات كروموضوئية  - ب

تغٌر المواد الكروموضوئٌة المستخدمة فً األزٌاء ألوانها عند حدوث تغٌر فً شدة الضوء, وهو تأثٌر قابل لإلنعكاس. 

البنفسجٌة ٌتغٌر وعادة ما تكون هذه المادة عدٌمة اللون فً األماكن المظلمة وعند تعرضها لضوء الشمس أو األشعة فوق 

( . 7كما بالشكل رقم)( 7()13()5)التركٌب الجزٌئً للمادة وٌظهر اللون وعند زوال مصدر الضوء المؤثر ٌختفً اللون

من أصباغ حساسة للضوء ٌتم إذابتها   powdered crystals   وتتوفر هذه الصبغات فً هٌئة بلورات مسحوقة 
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طبٌقات. وبمجرد تعرض هذه الصبغات لضوء الشمس أو األشعة الفوق للحصول علً أحبار سائلة لإلستخدام فً الت

 .(9)بنفسجٌة فإنها تتحول من الحالة الشفافة إلً الحالة الملونة وعند زوال المصدر تعود إلً حالتها االصلٌة 

 

 ( يوضح تأثير ضوء الشمس علي بعض أنواع المواد الفوتوكرومية.7شكل رقم )

 .Fluorescent Materialsالمواد فلورية  1-6-2

تنتج المواد الفلورٌة ضوءا مرئٌاً أو مخفٌاً كنتٌجة لتعرضها لسقوط ضوء علٌها وٌتوقف التأثٌر عند زوال مصدر اإلضاءة 

)الضوء(. وتكون الصبغات المشعة المنتجة من هذه المواد ذات لون ضعٌف أو بٌضاء فً ضوء الشمس, بٌنما عند 

( وفً معظم الحاالت ٌكون للضوء 8كما بالشكل ) (13)فسجٌة تضئ لون مشع مركز فً الظالم إثارتها باألشعة فوق البن

 المنبعث طول موجً أطول وبالتالً طاقة أقل من اإلشعاع الممتص.

 

 ( يوضح األلوان الفلورية في الظالم.8شكل رقم )

 اإلطار التطبيقي. -2

 مواصفات الخامات المستخدمة. 2-1

 العينات محل الدراسة.( مواصفات 1جدول )

رقم 

 العينة

 العينة المختبرة التقنية المستخدمة 2الوزن جم/م التركيب البنائي الخامة

 قماش مصبوغ صبغة كروموحرارٌة 2جم/م 170 سنجل جٌرسً %100قطن  1

خٌط تطرٌز بولً إستر  2جم/م 170 سنجل جٌرسً %100قطن  2

مصبوغ بصبغة 

 كروموضوئٌة

 قماش مطرز

طباعة بألوان بٌجمنت  2جم/م 170 سنجل جٌرسً %100قطن  3

 مخلوط ببودرة فلورٌة.

قماش مطبوع 

بالشاشة 

 الحرٌرٌة 
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 ( يوضح تأثير درجة الحرارة علي الملبس المعالج بالصبغة الكروموحرارية.9شكل رقم )

 

 الكروموضوئية.( يوضح تأثير أشعة الشمس علي خيط التطريز المعالج بالصبغة 10شكل رقم )

 

 ( يوضح عينة من القماش مطبوعة باأللوان المضيئة "في الضوء وفي الظالم".11شكل رقم )

 اإلختبارات المعملية.  2-2

تمت هذه اإلختبارات بمعمل قسم طباعة المنسوجات بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان. وٌتم ترك العٌنات محل الدراسة 

ساعة قبل إجراء اإلختبارات وهذه  24م( لمده ˚1± م ˚20%، درجة حرارة 2±  %65فً جو قٌاسً )رطوبة نسبٌة 

 -اإلختبارات هً :

 (. ("AATCC 61-2013 "A1بطرٌقة االختبار رقم  ا":ٌتم تقدٌر ثبات اللون للغسٌل كما هو موضح ثبات اللون للغسيل

دقٌقة. ٌتم تقسٌم العٌنة  45سلٌزٌوس لمده ° 40ٌتم اإلختبار بغسل العٌنات محل الدراسة مع مواد منظفة فً درجة حرارة 

المختبرة إلً خمس أجزاء ٌتم حٌاكة كل جزء من العٌنة المختبرة مع عٌنة من قماش خاص باإلختبار بخامات مختلفة 

وهً "صوف, قطن, أسٌتات, بولً إستر، أكرٌلك". ثم ٌتم قٌاس نسبة التغٌر فً لون العٌنة وكذلك نسبة التبقٌع علً عٌنة 

،  5إلً رقم  1القماش الخاصة باإلختبار ولتحدٌد درجة الثبات اللونً ٌستخدم المقٌاس الرمادي الذي ٌتدرج من رقم 

  تعنً أقل معدل ثبات لونً لعٌنة القماش تحت اإلختبار. 1تعنً أعلً معدل ثبات لونً ورقم  5بحٌث ٌكون فٌه رقم 
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 . AATCC 2013-15ق كما هو موضح فى المواصفة رقم ٌتم تقدٌر ثبات اللون للعرثبات اللون للعرق : 

توضع العٌنة المختبرة فً محلول العرق الحامضً، وذلك بعد تقسٌم تلك العٌنة إلً خمس أجزاء ٌتم حٌاكة كل جزء منها 

مع عٌنة من قماش خاص باإلختبار بخامات مختلفة وهً "صوف, قطن, أسٌتات, بولً إستر، أكرٌلك".ثم توضع عٌنة 

( الذي ٌقوم بالضغط المٌكانٌكً ببطء علً العٌنة مع درجة 12تبار بعد تجهٌزها فً جهاز اإلختبار كما بالشكل )اإلخ

ساعات حتً ٌتم جفاف العٌنة. ثم ٌتم قٌاس نسبة التغٌر فً لون العٌنة وكذلك نسبة  6سلٌزٌوس  لمدة ° 1° ± 38حرارة 

 درجة الثبات اللونً لها.  التبقٌع علً عٌنة القماش الخاصة باإلختبار لتحدٌد

 

 ( يوضح جهاز ثبات اللون للعرق.12شكل رقم )

 2016-8: ٌتم تقدٌر ثبات اللون لإلحتكاك الجاف والرطب كما هو موضح فى المواصفة رقم  ثبات اللون لإلحتكاك

AATCC . 

أعد اإلختبار بقٌاس مقدار إنتقال اللون من سطح القماش المختبر إلً سطح القماش الحاك حٌث ٌتم حك القماش تحت 

( بقطعة قماش بلون أبٌض بمواصفات خاصة للفحص واإلختبار, 13اإلختبار علً جهاز األحتكاك كما بالشكل رقم )

ر مرتٌن لكل عٌنة بحٌث ٌكون قماش اإلختبار الحاك جاف مرة مرة إحتكاك ذهابا وإٌابا، وٌتم عمل اإلختبا 20وذلك لعدد 

 واألخري مبتل. 

 ٌتم قٌاس درجة التبقٌع علً قماش اإلختبار الحاك بالمقٌاس الرمادي.

 

 ( يوضح جهاز ثبات اللون لإلحتكاك.13شكل رقم )

وٌقٌس هذا .  AATCC 2013-133ٌتم تقدٌر ثبات اللون للكً كما هو موضح فى المواصفة رقم ثبات اللون للكي : 

درجة حرارة محددة طبقاً للمواصفة الخاصة بالفحص  اإلختبار نسبة التغٌر فً لون العٌنة المختبرة عند تعرضها للكً فً

مؤٌة للبولً إستر(. وٌتم ذلك فً ثالث حاالت ° 170مؤٌة للقطن ، °200واإلختبار حسب نوع الخامة المختبرة وهً )

 وهً:
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توضع العٌنة المختبرة مع قطعة قماش خاصة باإلختبار من القطن الغٌر مصبوغ، فً حالة جافة تماماً  :الضغط الجاف

 تحت ضغط ووقت ودرجة حرارة محددة حسب المواصفة الخاصة بالفحص واإلختبار.

حالة رطبة : ٌتم وضع العٌنة المختبرة مع قطعة قماش خاصة باإلختبار تكون من القطن غٌر المصبوغ فً الضغط الرطب

 وتوضع تحت ضغط جهاز الكً، وذلك بمدة ودرجة حرارة محددة حسب المواصفة الخاصة بالفحص واإلختبار.

: توضع العٌنة المختبرة مع قطعة قماش خاصة باإلختبار وتكون من القطن غٌر المصبوغ فً حالة البلل الضغط المبتل

 ارة محددة حسب المواصفة الخاصة بالفحص واإلختبار.التام ثم توضع تحت ضغط جهاز الكً، وذلك بمدة ودرجة حر

وٌتم قٌاس نسبة التغٌر فً لون العٌنة وكذلك نسبة التبقٌع علً عٌنة القماش الخاصة باإلختبار ولتحدٌد درجة الثبات اللونً 

 ٌستخدم المقٌاس الرمادي. 

اشرة، واألخري بعد انتهاء عملٌة الكً وبمرور وٌتم قٌاس درجة الثبات اللونً لكل عٌنة مرتٌن األولً فور عملٌة الكً مب

 ساعات من ترك عٌنة األختبار فً جو المعمل القٌاسً. 4

 

 النتائج والمناقشة. -3

ٌتضمن هذا الجزء عرض وتحلٌل نتائج اإلختبارات علً الخامات المستخدمة محل الدراسة وتحدٌد تأثٌر تلك التقنٌات 

 -ثم التوصل إلً نتائج الدراسة كالتالً : المختلفة علً الخامات المستخدمة، ومن

 تأثير اإلحتكاك علي درجة الثبات اللوني  : 3-1

 ( نتائج إختبار ثبات اللون لإلحتكاك )الجاف/ الرطب( ألقمشة العٌنات إرتباطا بنوع التقنٌة المستخدمة.2ٌوضح الجدول )

 الرطب( ألقمشة العٌنات محل الدراسة. ( ٌوضح نتائج إختبارات ثبات اللون لإلحتكاك )الجاف/2جدول رقم )

 

 ( رسم بياني لنتائج إختبار ثبات اللون لإلحتكاك الجاف والرطب.14شكل )

 

 ثبات اللون لإلحتكاك الجاف:

( أن جمٌع العٌنات محل الدراسة تتمتع بدرجة ثبات لونً جٌد لإلحتكاك الجاف 14( والشكل )2ٌوضح الجدول السابق )

 ( علً المقٌاس الرمادي. 4حٌث تسجل العٌنات درجة تقٌٌم مرتفعة وهً رقم )
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 ثبات اللون لإلحتكاك المبتل: 

( تعطً أعلً معدل ثبات لونً لإلحتكاك الرطب بٌن العٌنات 2( أن العٌنة رقم )14( والشكل )2ٌوضح الجدول السابق )

 4و رقم  3( حٌث سجلت أقل قٌم ثبات لونً لإلحتكاك الرطب تقدر بدرجة بٌن رقم 1محل الدراسة. وتلٌها العٌنة رقم )

 علً القٌاس الرمادي.  3تً سجلت قٌم ثبات لونً تقدر برقم ( ال3علً المقٌاس الرمادي، وٌلٌها العٌنة رقم )

 

 تأثير الغسيل علي درجة الثبات اللوني:3-2

 ( نتائج إختبار ثبات اللون للغسٌل ألقمشة العٌنات محل الدراسة إرتباطا بنوع التقنٌة المستخدمة.3ٌوضح الجدول )

 العٌنات محل الدراسة.( ٌوضح نتائج إختبارات ثبات اللون للغسٌل ألقمشة 3جدول )

 

 

 ( رسم بياني لنتائج إختبار ثبات اللون للغسيل.15شكل رقم )

 

 درجة تغيير اللون:

( تتمتع بدرجة ثبات لونً جٌده جدا 2( والعٌنة رقم )1( أن العٌنة رقم )15( والشكل رقم )3ٌوضح الجدول السابق )

أقل منهما مما ٌعنً أن درجة الثبات اللونً لتلك العٌنة منخفضة ( حٌث تسجل قٌم 3لعملٌة الغسٌل مقارنة بالعٌنة رقم )

تجاه عملٌات الغسٌل، وقد ٌرجع ذلك ألن عملٌة الطباعة لها تمت بإسلوب الشاشة الحرٌرٌة الٌدوٌة بإستخدام ألوان 

صة بالبودرة المضٌئة بٌجمنت المائٌة بدال من ألوان بٌجمنت الزٌت والتً تكون مالئمة للخلط مع عجٌنة البالستٌزول الخا

 فً الظالم.
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 درجة التبقيع :

(عند إختبارهم لم ٌحدث لهم أي تبقٌع 2(  والعٌنة رقم )1( أن العٌنة رقم )15( والشكل رقم )3وٌوضح الجدول السابق )

 3ٌنة رقم لونً علً قماش اإلختبار األبٌض مما ٌعنً أنها تسجل درجة ثبات لونً مرتفعة لعملٌة الغسٌل، بٌنما تسجل الع

درجة ثبات لونً أقل لعملٌات الغسٌل حٌث أنها تحدث تبقٌع لونً علً قماش اإلختبار األبٌض أثناء الغسٌل. وقد ٌرجع 

ذلك ألن عملٌة الطباعة لتلك العٌنة تمت بإسلوب الشاشة الحرٌرٌة الٌدوٌة بإستخدام ألوان بٌجمنت المائٌة بدال من ألوان 

 ط مع عجٌنة البالستٌزول الخاصة بالبودرة المضٌئة فً الظالم. بٌجمنت الزٌت المالئمة للخل

 تأثير العرق علي درجة الثبات اللوني  : 3-3

 ( نتائج إختبار ثبات اللون للعرق ألقمشة العٌنات محل الدراسة إرتباطا بنوع التقنٌة المستخدمة.4ٌوضح الجدول )

 ألقمشة العٌنات محل الدراسة.( ٌوضح نتائج إختبارات ثبات اللون للعرق 4جدول رقم )

 

 

 ( رسم بياني لنتائج إختبار ثبات اللون للعرق.16شكل رقم )

 

 تغير درجة اللون

( أن جمٌع العٌنات محل الدراسة تتمتع بدرجة ثبات لونً جٌده جدا لمحلول 16( والشكل )4وٌوضح الجدول السابق )

وهً قٌم - 4،5لً المقٌاس الرمادي تتراوح جمٌعها بٌن رقم العرق الحامضً حٌث تسجل العٌنات درجة تقٌٌم مرتفعة ع

 ثبات لونً مرتفع.

 

 قياس درجة التبقيع

( لم تحدث تبقٌع لونً علً قماش 2( والعٌنة رقم )1( أن العٌنة رقم )16( والشكل رقم )4ٌوضح الجدول السابق )

اإلختبار األبٌض أثناء إختبارها مما ٌعنً أنها تسجل درجة ثبات لونً مرتفعة جدا ضد العرق حٌث تسجل العٌنات قٌم 
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( درجة ثبات لونً أقل ضد العرق حٌث أنها 3سجل العٌنة رقم )علً المقٌاس الرمادي، بٌنما ت 5إلً  4,5تتراوح بٌن 

أثناء تعرضها لمحلول العرق الحامضً تحدث تبقٌع لونً علً قماش اإلختبار األبٌض وقد ٌرجع ذلك ألن عملٌة الطباعة 

جمنت الزٌت المالئمة لتلك العٌنة تمت بإسلوب الشاشة الحرٌرٌة الٌدوٌة بإستخدام ألوان ابٌجمنت المائٌة بدال من ألوان بٌ

 للخلط مع عجٌنة البالستٌزول الخاصة بالبودرة المضٌئة فً الظالم.

 

 تأثير الكي علي درجة الثبات اللوني : 3-4

 ( نتائج إختبار ثبات اللون للكً ألقمشة العٌنات تحت البحث إرتباطا بنوع التقنٌة المستخدمة.5ٌوضح الجدول )

 ت ثبات اللون للكً ألقمشة العٌنات محل الدراسة.( ٌوضح نتائج إختبارا5جدول رقم )

 

 

 ( رسم بياني يوضح نتائج إختبار قياس ثبات اللون للكي.17شكل رقم )

 

 تغير درجة اللون

( المصبوغة بالصبغات الكروموحرارٌة عند الكً ٌتغٌر لونها 1( أن العٌنة رقم )17( والشكل )5ٌوضح الجدول السابق )

بالحرارة لذلك أخذت قٌم سالبة علً الرسم البٌانً بالشكل )(، ولكن بقٌاس درجة اللون األخري "التً تظهر تماما بالتأثر 

 علً العٌنة عند التعرض للحرارة" علً المقٌاس الرمادي ٌالحظ التالً:

تحول اللون تحول الكً الجاف تكون درجة اللون أكثر عمقاً ألن درجة حرارة الكً ترفع من درجة حرارة العٌنة فٌ أوال :

 كلً للون اآلخر.
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الكً الرطب : تكون درجة اللون أقل عمقاً عنها فً حالة الكً الجاف وٌرجع ذلك ألن عملٌة الترطٌب تقلل من  ثانياً:

درجة حرارة قماش العٌنة فعند الكً تكون درجة حرارة العٌنة أقل منها فً حالة الكً الجاف وبالتالً ٌتحول لون العٌنة 

 ون األخر بدرجة أقل.إلً الل

ثالثاً: الكً المبلل : تكون العٌنة مبللة مما ٌؤدي إلً أن درجة حرارتها منخفضة جدا عنها فً حالة الكً الجاف أو الرطب 

وبالتالً ٌكون لون العٌنة فً حالة البرودة مختلف وعند الكً ٌتحول اللون للدرجة األخري ولكن ٌكون العمق اللونً أقل 

 الة الكً الجاف أو الرطب.من درجته فً ح

(, فهو ٌرجع لطبٌعة المادة 17وهذا ما ٌفسر سبب إعطاء العٌنة قٌماً سالبة علً الرسم البٌانً بالشكل رقم )

 الكروموحرارٌة المستخدمة فً صباغة العٌنة وال ٌعد عدم ثبات لونً للعٌنة.

 

 درجة التبقيع.

عٌنات سجلت درجة ثبات لونً مرتفع لعملٌات الكً )الجاف أو ( جمٌع ال17( والشكل رقم )5ٌوضح الجدول السابق )

 علً المقٌاس الرمادي. 5إلً  4الرطب أو المبلل( حٌث أن جمٌع القٌم تتراوح بٌن 

 ملخص نتائج البحث.

  لم تفقد أي من عٌنات البحث وظٌفتها بعد إجراء اإلختبارت المختلفة لتقدٌر درجة الثبات اللونً حتً وإن كانت بعض

 العٌنات كانت درجة ثباتها اللونً ضعٌفة فً بعض اإلختبارات إال أنه لم ٌؤثر ذلك علً القٌمة الوظٌفٌة لها.

 ( المستخدم فٌها تقنٌة الطباعة علً القماش 3( كانت أعلً منها فً العٌنة رقم )2( و)1ثبات اللون فً العٌنات رفم )

 -حٌث كانت نتائج اإلختبارت كاآلتً :

i. ( المستخدم فٌها تقنٌة الصبغات الكروموحرارٌة قٌم ثبات لونً مرتفعة، فكانت درجة الثبات 1قم )سجلت العٌنة ر

لجمٌع اإلختبارت بالدراسة، وهً تعد درجة ثبات لونً جٌده جدا  5إلً  3.5اللونً علً المقٌاس الرمادي تتراوح بٌن 

 % . 85وكان متوسط ثبات اللون لكافة اإلختبارات تقدر بنسة 

إختبار الكً ٌتغٌر لون العٌنة تماما بتأثٌر درجة الحرارة ثم تعود العٌنة إلً لونها األصلً بعد زوال المؤثر، وهذا فً 

 بحسب طبٌعة هذه المادة وال ٌعد ذلك عدم ثبات لونً.

ii. ( المستخدم فٌها تقنٌة الخامات الكروموضوئٌة قٌم ثبات لونً مرتفعة، فكانت درجة الثب2سجلت العٌنة رقم ) ًات اللون

لجمٌع اإلختبارات بالبحث، وهً تعد درجة ثبات لونً ممتازة، وكان متوسط  5إلً  4علً المقٌاس الرمادي تترواح بٌن 

 % .90ثبات اللون لكافة اإلختبارات تقدر بنسبة 

دث أي تغٌر " وبالتالً لم ٌحoff whiteسجلت هذه العٌنة أعلً معدالت ثبات لونً وذلك ألن لون خٌط التطرٌز ابٌض " 

" عند التعرض magentaلونً علً الخٌط بإجراء أي من اإلختبارات، ولكن ٌتحول لون الخٌط إلً لون وردي " 

ألشعة الشمس، وكذلك بعد إجراء جمٌع اإلختبارات لم ٌفقد الخٌط القٌمة الوظٌفٌة له حٌث أنه مازال ٌتغٌر لونه من 

 شمس.األبٌض إلً اللون الوردي عند التعرض ألشعة ال

iii. ( المستخدم فٌها تقنٌة الخامات الفلورٌة الباعثة للضوء فً الظالم األلوان قٌم ثبات لونً منخفضة 3سجلت العٌنة رقم )

لجمٌع اإلختبارت بالبحث، وهً تعد  5إلً  2نوعاً ما، فكانت درجة الثبات اللونً علً المقٌاس الرمادي تتراوح بٌن 

ت لونً بٌن العٌنات محل الدراسة إال أنه عند تعرٌض العٌنة المختبرة للضوء درجة سجلت هذه العٌنة أقل معدالت ثبا

فترة ثم إختبارها فً الظالم ٌالحظ أنها تضًء فً الظالم بنفس الدرجة حتً وإن حدث بهتان للون بعد إجراء بعض 
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تفقد وظٌفتها وهً اإلضاءة  اإلختبارات، مما ٌعنً انه رغم ضعف الثبات اللونً للصبغة المستخدمة فً طباعة العٌنة، لم

وٌرجع ذلك إلً عدم مناسبة ألوان البجمنت مع نوع عجٌنة البالستٌزول المخلوط بها البودرة المضٌئة، كذلك  فً الظالم.

 عدم إستخدام مكبس حراري بدرجة حرارة مناسبة ومجفف هواء ساخن بعد عملٌة الطباعة.

 التوصيات.

مع عجٌنة البالستٌزول للمادة المضٌئة فً الظالم. تعرٌض العٌنة المطبوعة إستخدام ألوان بجمنت زٌت عند الخلط 

 5مؤٌة لمدة °200لمجفف هواء ساخن لفترة كافٌة حتً تجف الطباعة تماما ثم توضع فً مكبس حراري بدرجة حرارة 

 ثوان. وذلك لتجنب حدوث بهتان أو تغٌر فً اللون بالغسٌل أو اإلحتكاك باإلستخدام فٌما بعد.

رورة توافر الخامات الكروموضوئٌة فً صورة خٌوط تطرٌز وإكسسوارات "كاألزرار والخرز" من أجل إمكانٌة ض

 إستخدامها بصورة أفضل إلضافة قٌم جمالٌة متعددة فً تصمٌم األزٌاء بشكل عام والمالبس بشكل خاص.

لونها بإرتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل إستخدام تقنٌة الخامات الكروموحرارٌة فً تصمٌم أزٌاء ذكٌة وظٌفٌة ٌتغٌر 

 الطبٌعً.
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