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 الملخص:

 وبتالی فقد بها،اهتمام الباحثین فی اآلونة األخیرة  وذلک بسبب وتقدم مستمرلقد وجد ان الخامات والمنسوجات فی نمو 

على زیادة متطلبات السوق لهذه المنتجات.  وذلک بناءاانعکست تقنیة تغییر اللون فی العدید من المنتجات والمواد الخام مؤخًرا 

وقد تختلف هذه المتطلبات عن بعضها البعض حیث ان بعض المنتجات تؤدی وظائف حیویة فی المجتمع والبعض االخر 

التجارب ان  وقد اثبتت وتقنیات مختلفة،یستخدم بهدف التعبیر عن اإلبداع. ویتم تحقیق تقنیة تغییر اللون من خالل مناهج 

فنجد ان اکثرهم فاعلیة هما مادة  المواد،هذه التقنیات هی استخدام المواد الکروم حیث یوجد انواع مختلفة من هذه  أحدى

حیث یمتلک  السوق،الفوتوکرومی )الکروم الضوئی( و مادة الثیرموکرومی )الکروم الحراری( و هما النوعان المنتشران فی 

ولقد عرضه ألشعة الشمس بینما یتغیر الثیرموکرومی عند تعرضه للحرارة. الفوتوکرومی القدرة على تغییر اللون عند ت

حیث تم استخدام هذه التقنیة  إمکانیاتها، وذلک بسببهذه األنواع من التقنیات محط ترکیز رئیسی فی البحث العلمی  أصبحت

و غیرها.  الغذائیة،تغلیف المواد  ة،البالستیکیموازین الحرارة الشریطیة  الطبی،فی تطبیقات مختلفة مثل التصویر الحراری 

فی السنوات القلیلة الماضیة ازداد تطبیق هذه التقنیة على المنسوجات بشکل کبیر مما سیتیح إمکانیة إلثراء السوق  ونجد انه

 ویلی ذلکاألقمشة بانواعها  والثرمکرومی وتطبیقهما علىالباحثة کال من الفوتوکرومی  وقد استخدمتبهذه المنتجات. 

استوحت التصمیمات من الحرباء ألن مصطلح "الحرباء" هو مصطلح آخر للمواد  للمالبس. وقداستخدامهما فی تنفیذ التصمیم 

تم تنفیذ تجارب المتانة والراحة على األقمشة الکرومیة قبل تطبیقها على التصامیم المنفذة بهدف تمییز انسب  الکروم. وقد

 الطرق لتطبیقها فی المالبس.

 ت المفتاحية:الكلما

 المالبس تصمیم الحرباء، الکرومیک، الثیرموکرومیة، الفوتوکرومیة،

 

mailto:bahiragabr@yahoo.com
mailto:ahmed_elsalmawy@yahoo.com
mailto:dr.emanrafat@yahoo.com
mailto:esraaelk@gmail.com
mailto:esraaelk@gmail.com

