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 الملخص:

واألودية واألنهار عبر للطبيعة أسرارها الخاصة، تفضي بها إلينا جماال وإبداعا قل نظيرهما، وذلك في مسار تكون الجبال 

 ماليين السنين، والتي نجد فيها تجلي قدره الخالق عز وجل.

وتعد الجبال أحد أعجب التكوينات الجيولوجية في العالم والتي ترسي جماال وألوانا ال نظير لها، ولعل من أكثر الجبال التي 

تتميز بصخورها الملونة ذات التدريجات اللونية المتداخلة هي الجبال ذات الصخور الرسوبية، حيث تعد هذه السالسل 

 .العالمللسياح من شتي أرجاء  الجبلية واحده من أهم الوجهات الجاذبة

بأشكالها وألوانها البديعة في تصميم وانتاج  ومن هنا جاءت فكرة البحث في كيفية االستفادة من جماليات هذه الصخور

يعد إحدى الوسائل ، كما ستخدم في انتاج أقمشة المفروشات والمعلقاتي ،معلقات منسوجة بأسلوب الجوبالن، وهو فناً عريقاً 

التزينية، وهو نوعاً من القماش المنسوج من خيوط ذات ألوان مختلفة، لتكوين صورة أو تصميم ما، ومعظم قماش  الجمالية

الجوبالن يستخدم كمعلقات على الجدران الداخلية ،وينسج هذا النوع على أنوال الجاكارد الحديثة، كي يمكن نسج عدد كبير 

وقد كان الستخدام التراكيب النسجية المتعددة وحرية استخدامها  تفاصيل،من الخيوط مختلفة األلوان لتكوين منظر دقيق ال

على أنوال الجاكارد، األثر الكبير فى تطوير نسيج الجوبالن، حيث اختالف عدد وترتيب ألوان السداء واللحمة واختالف 

 المنظر النهائي.مما يضفي واقعية على  نسب خلط مختلفة وتدرجات لونية النهائية، ل علىالحصوي تعاشقها ف

فالمعلقات النسجية واحده من أهم العناصر التي تزين الفراغ الداخلي للمكاتب أو المنازل، والتي تضفي على المكان قيما 

 الداخلية.فنية وجماليه لما تفي به في استكمال العمارة 

وبية ومعاجلتها باستخدام فقد تم في هذا البحث عمل مجموعة من التصميمات المستوحاة من جماليات الصخور الرس

 الجوبالن.تنفيذ بعض من هذه التصميمات بأسلوب  وتم Photoshopبرنامج 
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