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      -ملخص البحث :

يعتمد عليها المصمم فى التوصل إلى الخواص الطبيعية والميكانيكية  يعتبر التركيب البنائى أحد أهم العوامل الرئيسية التى

الوظيفى حيث  هألدائ تهفى تحديد جودة المنتج ومدى مالئم هاماالتى يجب توافرها بالخيوط واألقمشة , حيث أنها تلعب دورا 

لمنتج، وهذة الطبقات إما أن تكون تتميز األقمشة متعددة الطبقات بخواص طبيعية وميكانيكية تؤثرعلى اإلستخدام النهائى ل

منفصلة أو متماسكة مع بعضها البعض وهذا يتناسب مع متطلبات إستخدامها، كما تستخدم هذة األقمشة فى أغراض شتى 

مثل أغطية اآلسرة والموائد وأقمشة المعاطف والستائر وفى عمل بعض أنواع البطاطين وأيضا فى تدعيم التربة بطبقات 

وتدعيم الشواطىء ضد النحر وفى تبطين مواسير الصرف وفى الفالتر لترشيح المياة للوقاية من التلوث،  من الجيوتكستيل 

وتدخل ضمن هذه األنسجة األقمشة ذات الثالث طبقات حيث تستعمل فيها ثالث سداءات تتبادل فى مواضع خاصة مع ثالث 

ك أساليب متعددة إلحداث تأثيرات لونية باألقمشة لحمات للحصول على نقوشات أو أقمشة ذات تأثيرات مختلفة،  وهنا

بإستخدام خيوط ولحمات ملونة موضوعة بترتيب خاص فى كل من السداء واللحمه أو األثنين معا، وتعتبر التأثيرات اللونية 

ة الطبقات ونظرا ألن األنسجه المتعدد أحد أهم العوامل التى تؤثر على مظهر المنسوج  تأثير كبير وتعطى أشكال مختلفة،

تحتاج إلى أساليب تطبيقية مختلفة بإختالف أنواعها والغرض من إستعمالها، لذلك تسعى الدراسه الحالية إلى إتباع المنهج 

الرياضى إليجاد المعادالت الرياضية للحصول على هذه التأثيرات، حيث تم عمل جدول يوضح أقصى عدد من التأثيرات 

متعددة الطبقات )الثالثى( فى حالة ثبات ترتيب ألوان السداء، وإختالف ترتيب ألوان التى يمكن الحصول عليها لألقمشة 

( لجميع الطبقات، ليكون مرجعا أمام 1/1اللحمات ، مع الوضع فى اإلعتبار ثبات التركيب النسجى المستخدم وهو)ساده 

 مصممى المنسوجات ولتوفير الوقت والجهد .
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 -الكلمات الدالة :

  ألوان السداء واللحمه –التراكيب النسجية  –التأثيرات اللونية  –األقمشه ذات الثالث طبقات  –أقمشة المزدوج  

 

Abstract :- 

The multi-layered fabrics have both natural and mechanical properties that effect the final use 

of the product, These layers are either separate or coherent with each other and this is 

commensurate with the requirements for its use, It is used for various purposes such as bed 

covers,tables,fabric coats, curtains, and in making some types of blankets , and in its fabrics the 

tents of camps and festive tents, It is also used in industrial fields such as cementing the soil 

with layers of geotextiles, and in lining drainage pipes,and in filters to filter the water to prevent 

pollution, and also in sound insulation and heat insulation, And within these fabrics are the 

three-layered fabrics where three warps are used, Which are exchanged in special places with 

three wefts to obtain patterns or fabrics with different effects, There are several methods of 

creating color effects with fabrics using colored yarns and wefts arranged in aspecial order in 

the warp and the weft or both, The color effect is one of the most important factors that affect 

the appearance of the woven fabric, and it gives different shapes,Where a table was made 

showing the maximum number of effects that can be obtained for multi-layer fabrics (triple) in 

the event that the warp color arrangement is fixed and the weft colors are different.Taking into 

account the stability of the Fabric Structure used,which is plain(1/1) in all layers, where the 

research interest in mathematics study of Structural composition of yarns and fabrics .To be 

areference for textile designers to save time and effort . 

Keywords:- 

Double Weaves - Treble Cloth Weaves - Colour Effects – Fabric Structures – Warp and weft 

colors.   

 

 -مقدمة :

تمثل األقمشة المتعددة الطبقات كثيرا من األدوار الوظيفية والجمالية من خالل تعدد مجاالت إستخدامها فى حياتنا اليومية 

أغراض شتى مثل أغطية األسرة والموائد، أقمشه المعاطف والستائر، وفى أقمشة الخيام  وفى الصناعة، حيث تستخدم فى

بالمعسكرات وخيام اإلحتفاالت، وتستخدم أيضا فى المجاالت الصناعية مثل تدعيم التربه بطبقات من الجيوتكستيل، تدعيم 

لوقايه من التلوث، أيضا فى عزل األصوات الشواطئ ضد النحر، فى تبطين مواسير الصرف، وفى الفالتر لترشيح المياه ل

والعزل الحرارى، ومن األساليب التطبيقية المستخدمة فى إحداث تأثيرات لونية باألقمشة متعددة الطبقات إستخدام خيوط 

 ولحمات موضوعة بترتيب خاص فى كل من السداء واللحمه، أو فى اإلثنين معا .

        -مشكلة البحث :

 انات كاملة لنواتج الحصول على التأثيرات اللونية ألقمشة المزدوج والمتعددة الطبقات .عدم وجود قاعدة بي .1

عدم وضع أسس وقواعد رياضية لدراسة التأثيرات اللونية ألقمشة المزدوج والمتعددة الطبقات إال فى نطاق محدود  -2

 للحصول عليها .
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     -أهمية البحث :

تقديم رؤيه جديدة فنية وجمالية لتطوير األقمشة متعددة الطبقات عن طريق الحصول على تأثيرات األلوان لألقمشة متعددة  .1

الطبقات فى إطار رياضى يخضع للمعادالت الرياضية مما يتيح أمام مصممى المنسوجات الرؤية الفنية والتكنولوجية الكافية 

 للحصول على التأثيرات الناتجة .

 هيل على المصممين عند إستخدام األقمشة ذات الثالث بوضع التراكيب النسجية وتأثيراتها اللونية فى جداول علمية.التس .2

 

         -هدف البحث :

( , 1/1الحصول على إجمالى تأثيرات األلوان لألقمشة متعددة الطبقات )الثالثى( فى حالة ثبات التركيب النسجي )ساده  -1

 اء مع إختالف ترتيب ألوان اللحمه . ثبات ترتيب ألوان السد

تطويع المعادالت الرياضية لألقمشة متعددة الطبقات، وذلك فى حالة تساوى ترتيب ألوان السداء مع إختالف ترتيب ألوان  -2

 اللحمه . 

 الحصول على أقصى عدد من التأثيرات اللونية من خالل المعادالت الرياضية والجداول الخاصة بها . -3

 

     -:فروض البحث 

 إختالف ألوان السداء واللحمة وترتيبها يؤثر على الخواص الجمالية والوظيفية لألقمشة . .1

 ثبات ألوان السداء واللحمة وترتيبها يؤثر على الخواص الجمالية والوظيفية لألقمشة .  .2

 إتباع المنهج الرياضي للمنسوجات متعددة الطبقات يعطى تأثيرات مختلفة لألقمشة المنتجة . .3

 

    -منهجيه البحث :

يتبع البحث المنهج التجريبى التحليلى فى توضيح وإظهار أقصى عدد من التأثيرات التى يمكن الحصول عليها للثالثى، وذلك 

 عند ثبات ترتيب ألوان السداء وإختالف ترتيب ألوان اللحمه .

 

 -حدود البحث :

 األقمشه ذات الثالث طبقات  -1

 ألوان اللحمات ثبات ألوان السداء وإختالف -2

 ( لكل الطبقات1/1التركيب النسجي )ساده  -3

 التماسك بين الطبقات يأتى من تبادلها -4

 تساوى مواصفات خيوط السداء واللحمه وعددها فى الوحدة القياسية -5

 

   Theoretical Framework   -اإلطار النظرى :

 Multi- Layer Fabrics  -األقمشة متعددة الطبقات : -أ

تتميز األقمشة متعددة الطبقات بخواص طبيعية وميكانيكية تختلف عن مثيالتها من األقمشة ذات الطبقة الواحدة، وهذة 

إستخدامها، وتتكون هذة األقمشة  الطبقات إما أن تكون منفصلة أو متماسكة مع بعضها البعض، وهذا يتناسب مع متطلبات

أو أكثر، حيث يستعمل لكل طبقة من طبقات القماش )سداء ولحمات( خاصة بها ، وأيضا يستخدم تركيب نسجى  طبقتين من

مماثل أو مختلف لكل طبقة، ويستخدم أسلوب األقمشة متعددة الطبقات فى إنتاج أقمشة المفروشات والستائر الزخرفية 

 والتنجيد وأقمشه المعاطف والبدل وغيرها .
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 -( :1متعددة الطبقات إلى عدة أنواع كما يوضح الشكل )وتنقسم األقمشة 

 األقمشة ذات الطبقتين )األقمشة المزدوجة( (1

 األقمشة ذات الثالث طبقات )الثالثى( (2

 األقمشة ذات األربع طبقات )الرباعى( ......... وهكذا (3

 
 ( األقمشة متعددة الطبقات1شكل )

 

      Treble Cloth  -األقمشة ذات الثالث طبقات : -أ

هذا النوع من األقمشة يستعمل فى أقمشة المعاطف والمفروشات " الكوفرتات " ويتكون من ثالث طبقات من القماش كل 

 طبقة فوق األخرى حيث يلزم لكل طبقة من الثالث طبقات سداء ولحمه خاص بها . 

 سداء ولحمه لطبقه الوجه 

 سداء ولحمه لطبقه الوسط 

 الظهر سداء ولحمه لطبقه 

كما يختلف فى توقيعة على ورق المربعات عن األقمشة المزدوجة إال فى تحديد الخيوط واللحمات الخاصة بالثالث طبقات 

 وكيفية وضع عالمات رفع الخيوط للطبقه الثانية والثالثة من القماش 

 -حيث يمكن إنتاج القماش الثالثى بإتباع اآلتى :

 الوجه فقطعند مرور لحمه الوجه يرفع نسيج  .1

 عند مرور لحمه الوسط يرفع جميع خيوط الوجه + نسيج الوسط .2

 عند مرور لحمه الظهر يرفع جميع خيوط الوجه + جميع خيوط الوسط + نسيج الظهر .3

أنسجة هذا النوع إما أن تكون مندمجة أو منفصلة طبقا للغرض من اإلستعمال النهائى، وفيها يمكن إستخدام خيوط الطبقة 

ء ولحمه( من خامات أرخص حيث أنها ال تظهر فى أى وجه من وجهى القماش )الوجه والظهر( هذا فى حالة الوسطى )سدا

الرغبة فى الحصول على قماش ذو ثالث طبقات مندمجه ومرتبطة ببعضها البعض، أما إذا كان مطلوب الحصول على 

 هتمام بإختيار نوعية خيوط السداء واللحمه للطبقاتثالث طبقات منفصلة من األقمشة إنفصاال تاما، ففى هذة الحالة يكون اإل

الثالث على السواء، حيث ينتج قماش ذات معدل فى السمك والوزن يعادل ثالثة أقمشة مفردة، أساس الثالثى مالئم فى زيادة 

 تجهيزالسمك والوزن عن نظام المزدوج بالرغم من إحتياجة إلى إنكماش أعلى من المزدوج فى العمليات النهائية لل
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 -طرق تماسك األقمشة ذات الثالث طبقات : -ب

عند مرور لحمه وجه )الطبقه العليا( ترفع فتله من سداء الظهر )الطبقه السفلى( ويطلق على هذا التماسك )التحبيس من  .1

 السداء(

تلغى إحدى العالمات المساعدة  عند مرور لحمه الظهر )الطبقه السفلى( تترك فتله من سداء الوجه )الطبقه العليا( أى .2

 التى ترفع فتل الوجه عند مرور لحمه الظهر ويطلق على هذا التماسك )التحبيس من اللحمه(

إستخدام الطريقتين السابقتين فى قماشة واحدة عندما يراد الحصول على قماشة أكثر متانه ويطلق على هذا التماسك  .3

 )التحبيس المزدوج من السداء واللحمه(

ال سداء خاص يتخلل سداء القماشتين ويتعاشق مع قماش الطبقتين بالتبادل ويطلق على هذا التماسك )التحبيس إستعم .4

 الوسط من السداء( ويستعمل هذا السداء لزيادة وزن القماش , وأيضا يمكن إستخدام ذلك من اللحمه .

حمه على أبعاد حسب المسافات المطلوبة إستعمال سداء ولحمه خاصة لعمل تقاطع فى األقمشة فى إتجاهى السداء والل .5

 للحصول على تأثير المربعات وتماسك القماشتين بعضهما ببعض .

تبادل أقمشة الوجه والوسط والظهر معا بحيث يحل كل منهما محل األخر وتستعمل هذة الطريقة عندما يراد الحصول  .6

 على أقمشة ذات أقالم أو مربعات أو منقوشة

 

 -ة ذات الثالث طبقات:التبادل فى األقمش -ج

فى هذا األسلوب للتماسك تتبادل طبقات القماش الظهور على سطحى القماش وبهذة الطريقة يمكن تماسك الثالث طبقات 

بعضها ببعض عند التبادل، وتستعمل فى أقمشة المفروشات وأغطية الموائد والبدل، وتختلف طريقة التبادل بحسب ترتيب 

ثير المطلوب الحصول علية , ففى المنقوشات يجب وضع ترتيب منتظم بعرض القماش بحيث وضع الخيوط واللحمات والتأ

 يختلف موضع التبادل فى الثالث طبقات فى أماكن متعددة بإختالف النقوشات .

ل ويتيح أسلوب التماسك عن طريق تبادل الطبقات إمكانية إخراج تصميمات متعددة وذات تأثيرات لونية مختلفة وذلك بإستعما

 ألوان لحمات طبقة الظهر تختلف عن ألوان لحمات طبقة الوسط  تختلف عن ألوان لحمات طبقة الوجه

وعندما يحدث التبادل بين الطبقات يمكن اإلستفادة من ألوان الطبقات فى الحصول على تصميمات مبتكرة وجذابة، ويمكن  

طبقة الوسط حيث يؤدى ذلك إلى إختالف فى مظهرية أيضا إستخدام خامات لطبقة الظهر تختلف عن خامات طبقة الوجه و

وملمس القماش المنتج، وأيضا مع عملية التبادل يمكن التوصل إلى تصميمات تتميز بالتنوع فى العديد من الصفات الجمالية 

 للمنسوج

 ( بعض التأثيرات الناتجة من التبادل بين السداء واللحمه2ويوضح الشكل ) -1

 ير الناتج فى منسوج الطبقه العليا أو السفلى إذا لم تتبادل الطبقتين .( التأث A-2ويوضح الشكل ) -2

( عكس التأثير السابق إذا كان السداء مرتبا فتله لون أ : فتله لون ب وكل من الطبقتين يمكن  B-2ويوضح الشكل ) -3

 إنفصالها عن األخرى لعدم وجود التبادل.

 وج الطبقتين فى إتجاة السداء لينتج أقالما أفقية ( التأثير الناتج من تبادل منس C-2ويوضح الشكل ) -4

 ( التأثير الناتج من تبادل نسيجى الطبقتين فى إتجاة اللحمه لينتج أقالما رأسية . D-2ويوضح الشكل ) -5

بأوضاع مختلفة للحصول  ( التأثير الناتج من تبادل نسيجى الطبقتين فى إتجاهى السداء واللحمه E-2ويوضح الشكل ) -6

 على أنسجه منقوشة .
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(A(                  )B)                    (C(                      )D(                     )E) 

 ( التبادل فى السداء واللحمه2شكل )

 

 

 K)  )Cover Factor                     -معامل التغطية : -د 

 ( معامل تغطية السداءK1 = )
عدد خيوط السداء / البوصه

 نمره السداء√

 

=
n1

√N1
   Warp Cover Factor)( )K1) 

 ( معامل تغطية اللحمهk2 = )
عدد خيوط اللحمه /البوصه

نمره اللحمه√

 

=
n2

√N2
  Weft Cover Factor)( )k2) 

 معامل تغطية القماش = معامل تغطية السداء + معامل تغطية اللحمه 

KF=K1+K2 

معامل األتزان للقماش = 
معامل تغطيه السداء

معامل تغطيه اللحمه
    =1 

معامل التعاشق النسجى للساده = 
2

2+2
  =

1

2
  

  المتعادلة :أقصى عدد من الفتل/ الحدفات الممكن وضعها فى البوصه المربعة لألقمشة القطنية- 

  𝐸√النمره   840x 0.92 xحساب قطر الخيط = 

 

                        =840x √0.92 x   النمره√𝐸 

  =28 x   النمره√𝐸 

  ثابت التعاشق  1/1أقصى عدد فتل/ حدفات للساده =x 28  النمره √𝐸 

                                          =
1

2
  x 28  النمره√𝐸 

                                           =14x   النمره√𝐸 

  1/1معامل التغطية للساده  =
عدد فتل البوصه

𝐸  النمره√

 

 )بالتعويض(        النمره  14  بما أن أقصى عدد من الفتل الممكنه للبوصه =

= 
𝐸  النمره√ 14

𝐸  النمره√
 14 

 أيضا 14وبالمثل معامل تغطية اللحمه = 

 28=  14+14معامل تغطية القماش =  اذا
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                    Color and Weave Effects   -التأثيرات اللونية النسجية : -و 

تؤثر ألوان الخيوط على مظهر المنسوج تأثير كبير جدا بدرجه يصعب معها معرفه التركيب النسجى وعدد الطبقات إال 

وأيضا يمكن عمل ترتيبات متنوعة  ،ليس من السهل إيجادها بالطرق العاديةبطريقة الفحص، كما أنها تعطى أشكال مختلفة 

لكل من السداء واللحمات مع تنوع األلوان إلى جانب التركيب النسجى مما يتيح الحصول على تأثيرات متنوعة تخالف فى 

الموجود لها على ورق المربعات  وتعطى معظم األنسجة العادية التأثير ،مظهرها التأثير الناتج عن التركيب النسجى األصلى

وتختلف التأثيرات اللونية الناتجة فى التصميم الواحد بإختالف  ،التأثير أوضح إذا كانت اللحمه بلون والسداء بلون أخر ويكون

ترتيب األلوان وعددها وإختالف البدء فى تكرار التركيب النسجى وإختالف التركيب النسجى والتبادل بين طبقتى الوجه 

 لظهروا

 ( األلوان المستخدمة فى إظهار التاثيرات اللونية والرموز الخاصة بكل لون1ويوضح جدول ) 

 ( عدد التأثيرات اللونية فى حالة ثبات ألوان السداء وإختالف ألوان اللحمات للثالث طبقات حيث 2ويوضح أيضا جدول )

:-  

( لجميع 1/1( وهو )ساده Bنسيج الظهر) (، وتركيبC(، وتركيب نسيج الوسط )Fيوضح تركيب نسيج الوجه )  -1

 الطبقات 

 ( B(، ولون الظهر)C(، ولون الوسط )Fويوضح نسبة ظهور اللون فى كل من لون الوجه ) -2

 يوضح التركيب النسجى للطبقات مع وضع عالمات الرفع، حيث تم تثبيت ألوان السداء وإختالف ألوان اللحمات -3

 يوضح الشكل النهائى للتركيب النسجى -4

 

 ( يوضح األلوان المستخدمة فى إظهار التأثيرات اللونية والرموز الخاصة بكل لون1جدول )

 اللون الرمز

  أ

  ب

 ج
 

  د

  و

 ى
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 عدد التأثيرات اللونية فى حالة ثبات ألوان السداء وإختالف ألوان اللحمات للثالث طبقات( 2جدول )
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 عدد التأثيرات اللونية فى حاله ثبات ألوان السداء وإختالف ألوان اللحمات للثالث طبقات :- 

  لون ج )أخضر(  1)أزرق( : لون ب  1لون أ )أحمر( :  1ترتيب األلوان فى السداء 

  لون د )أصفر( 1)أزرق( : لون ب  1لون أ )أحمر( :  1ترتيب األلوان فى اللحمه 

  

%   50لون صافى , أما لون الظهر بنسبه  %100( ظهور لون الوجه ولون الوسط بنسبه 1حيث يوضح الصف ) -

 أى خلط نصفى يشبه الشطرنج 

 -( يوضح :1الصف )

  : 100أ )أحمر(   -لون الوجه% 

  : 100ب )أزرق(  -لون الوسط% 

  : 50, د )أصفر(  %50ج )أخضر(   -لون الظهر% 

  

%  أى خلط نصفى يشبه الشطرنج , أما لون  50( ظهور لون الوجه ولون الظهر بنسبه 3,2حيث يوضح الصف ) -

 لون صافى  %100الوسط  بنسبه 

 -( يوضح :3,2الصف )

  : 50, د )أصفر(  %50أ )أحمر(   -لون الوجه%  

  : 100ب )أزرق(   -لون الوسط% 

  : 50, أ )أحمر(  %50ج )أخضر(   -لون الظهر% 

 

:  %75, ولون الوسط بنسبه  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه ولون الظهر بنسبه 4يوضح الصف ) -

25%   

 -( يوضح :4الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(    -لون الوجه% 

  : 25, أ )أحمر(  %75ب )أزرق(  -لون الوسط% 

  : 25د )أصفر(  , %25, أ )أحمر(  %50ج )أخضر(   -لون الظهر% 

 

:  %25:  %50, ولون الظهر بنسبه  %25:  %75( ظهور لون الوجه ولون الوسط  بنسبه 5يوضح الصف ) -

25%  

 -( يوضح :5الصف )

  : 25, د )أصفر(  %75أ )أحمر(   -لون الوجه% 

  : 25, أ )أحمر(  %75ب )أزرق(   -لون الوسط% 

  : 25د )أصفر( ,  %25, ب )أزرق(  %50ج )أخضر(   -لون الظهر% 

 

  %25:  %25:  %50, ولون الوسط والظهر بنسبه  %25:  %75( ظهور لون الوجه بنسبه 6يوضح الصف ) -
 -( يوضح :6الصف )

  : 25, ب )أزرق(  %75أ )أحمر(  -لون الوجه% 

  : 25, د )أصفر(  %25, أ )أحمر(  %50ب )أزرق(  -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, ب )أزرق(  %50ج )أخضر(  -لون الظهر% 
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 , أى خلط نصفى يشبه الشطرنج  %50:  %50( ظهور لون الوجه والوسط والظهر بنسبه 7يوضح الصف ) -

 -( يوضح :7الصف )

  : 50, أ )أحمر(  %50ب )أزرق(    -لون الوجه% 

  : 50, ج )أخضر(  %50د )أصفر(   -لون الوسط% 

  : 50, و )مووف(  %50ر( أ )أحم  -لون الظهر% 

 

أى خلط نصفى يشبه الشطرنج , ولون  %50% :  50( ظهور لون الوجه ولون الوسط بنسبه 9,8يوضح الصف ) -

 لون صافى  %100الظهر بنسبه 

 -( يوضح :9,8الصف )

  : 50, ب )أزرق(  %50و )مووف(   -لون الوجه% 

  : 50, د )أصفر(  %50ج )أخضر(  -لون الوسط% 

   100أ )أحمر(   -:لون الظهر% 

 

:  %75, ولون الظهر بنسبه  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه ولون الوسط بنسبه 10يوضح الصف ) -

25% 

 -( يوضح :10الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, و )مووف(  %50ب )أزرق(  -لون الوجه%  

  : 25, د )أصفر(  %25, أ )أحمر(  %50ج )أخضر(  -لون الوسط% 

  : 25, و )مووف(  %75أ )أحمر(   -لون الظهر% 

 

  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه ولون الوسط ولون الظهر بنسبه 12,11يوضح الصف ) -

 -( يوضح :11الصف )

  : 25, أ )أحمر(  %25, و )مووف(  %50ب )أزرق(   -لون الوجه% 

  : 25, د )أصفر(  %25, أ )أحمر(  %50ج )أخضر(  -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, و )مووف(  %50أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

 -( يوضح :12الصف )

  : 25, أ )أحمر(  %25, د )أصفر(  %50ب )أزرق(   -لون الوجه% 

  : 25, و )مووف(  %25, أ )أحمر(  %50ج )أخضر(  -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, و )مووف(  %50أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

أى خلط نصفى  %50% :  50ظهور لون الوجه ولون الوسط ولون الظهر بنسبه  (15:13يوضح الصف من ) -

 يشبه الشطرنج

 -( يوضح :13الصف ) -

  : 50, د )أصفر(  %50ج )أخضر(  -لون الوجه%   

  : 50, و )مووف(  %50أ )أحمر(  -لون الوسط%   
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  : 50, ى )لبنى(  %50ب )أزرق(  -لون الظهر%  

 -( يوضح :15,14الصف )

   50, ى )لبنى(  %50ج )أخضر(  -الوجه :لون%   

  : 50, و )مووف(  %50أ )أحمر(  -لون الوسط%   

  : 50, د )أصفر(  %50ب )أزرق(  -لون الظهر% 

  

  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه ولون الوسط ولون الظهر بنسبه 18:16يوضح الصف من ) -

 -( يوضح :17,16الصف )  

  : 25, ى )لبنى(  %25, و )مووف(  %50ج )أخضر(   -لون الوجه% 

  : 25, د )أصفر(  %25, و )مووف(  %50أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, ى )لبنى(  %50ب )أزرق(  -لون الظهر% 

 -( يوضح :18الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, و )مووف(  %50ج )أخضر(   -لون الوجه% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, و )مووف(  %50( أ )أحمر -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, ى )لبنى(  %50ب )أزرق(  -لون الظهر% 

 

:  %50أى خلط نصفى أفقى , ولون الوسط بنسبه  %50% :  50( ظهور لون الوجه بنسبه 19يوضح الصف ) -

  %25:  %25:  %50, ولون الظهر بنسبه  25%:  25%

 -( يوضح :19الصف )  

 50, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(   -جه :لون الو%  

  : 25, ج )أخضر(  %25, د )أصفر(  %50أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, ج )أخضر(  %50ب )أزرق(  -لون الظهر% 

  

:  %25, ولون الوسط بنسبه  أى خلط نصفى أفقى %50% :  50( ظهور لون الوجه بنسبه 20يوضح الصف ) -

  %25:  %25:  %25:  %25, ولون الظهر بنسبه  25%:  25%:  25%

 -( يوضح :20الصف )

 : 50, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(   -لون الوجه%  

  : 25, ب )أزرق(  %25, ج )أخضر(  %25, د )أصفر(  %25أ )أحمر(  -لون الوسط%   

  : 25, ب )أزرق(  %25, ج )أخضر(  %25, د )أصفر(  %25أ )أحمر(  -لون الظهر%  

  

  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه ولون الوسط ولون الظهر بنسبه 21يوضح الصف ) -

 -( يوضح :21الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(   -لون الوجه% 

  : 25ج )أخضر(  , %25, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, د )أصفر(  %25, ج )أخضر(  %50ب )أزرق(  -لون الظهر% 
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:  %25:  %50, ولون الوسط والظهر بنسبه  %25:  %75( ظهور لون الوجه بنسبه 23,22يوضح الصف ) -

25%  

 -( يوضح :22الصف )

  : 25, أ )أحمر(  %75ب )أزرق(  -لون الوجه% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, أ )أحمر(  %50د )أصفر(  -لون الوسط% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(  -لون الظهر%  

 -( يوضح :23الصف )

  : 25, ب )أزرق(  %75أ )أحمر(  -لون الوجه% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, أ )أحمر(  %50ب )أزرق(  -لون الوسط% 

  : 25, ج )أخضر(  %25 , ب )أزرق( %50د )أصفر(  -لون الظهر% 

  

  %25:  %25:  %50, ولون الوسط بنسبه  %25:  %75( ظهور لون الوجه والظهر بنسبه 24يوضح الصف ) -

 -( يوضح :24الصف )

  : 25, ب )أزرق(  %75أ )أحمر(  -لون الوجه% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, أ )أحمر(  %50د )أصفر(  -لون الوسط% 

  : 25ج )أخضر(  , %75ب )أزرق(  -لون الظهر% 

 

 %25:  %25, ولون الوسط والظهر بنسبه  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه بنسبه 25يوضح الصف ) -

 :25%  :25%  

 -( يوضح :25الصف )

  : 25, ج )أخضر(  %25, د )أصفر(  %50أ )أحمر(  -لون الوجه% 

  : 25, ب )أزرق(  %25, ج )أخضر(  %25( , و )مووف %25أ )أحمر(  -لون الوسط%   

  : 25, ب )أزرق(  %25, و )مووف(  %25, د )أصفر(  %25أ )أحمر(  -لون الظهر% 

  

 %25:  %25, ولون الوسط  بنسبه  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه والظهر بنسبه 26يوضح الصف ) -

 :25%  :25%  

 -( يوضح :26الصف )

 : 25, ج )أخضر(  %25, د )أصفر(  %50أ )أحمر(  -لون الوجه% 

  : 25, ب )أزرق(  %25, ج )أخضر(  %25, و )مووف(  %25د )أصفر(  -لون الوسط%   

  : 25, و )مووف(  %25, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

 %25:  %25, ولون الوسط والظهر بنسبه  %25:  %25 : %50( ظهور لون الوجه بنسبه 27يوضح الصف ) -

 :25%  :25%  

 -( يوضح :27الصف )

  : 25, ج )أخضر(  %25, و )مووف(  %50أ )أحمر(  -لون الوجه% 
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  : 25, ب )أزرق(  %25, ج )أخضر(  %25, د )أصفر(  %25أ )أحمر(  -لون الوسط%   

  : 25, ب )أزرق(  %25مووف( , و ) %25, د )أصفر(  %25أ )أحمر(  -لون الظهر% 

:  %75, ولون الظهر بنسبه  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه والوسط  بنسبه 29,28يوضح الصف ) -

25%  

 -( يوضح :29,28الصف )

  : 25, ج )أخضر(  %25, أ )أحمر(  %50د )أصفر(  -لون الوجه% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %50و )مووف(  -لون الوسط% 

  : 25, ب )أزرق(  %75أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه والوسط  والظهر بنسبه 30يوضح الصف ) -

 -( يوضح :30الصف )

  : 25, ج )أخضر(  %25, أ )أحمر(  %50د )أصفر(  -لون الوجه% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %50أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, أ )أحمر(  %25, ب )أزرق(  %50و )مووف(  -لون الظهر% 

 

  %25:  %25:  %25:  %25( ظهور لون الوجه والوسط  والظهر بنسبه 33:31يوضح الصف من ) -

 -( يوضح :31الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %25و )مووف(  -لون الوجه%  

  : 25, د )أصفر(  %25, ى )لبنى(  %25, ب )أزرق(  %25أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, ى )لبنى(  %25, و )مووف(  %25أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

 -( يوضح :32الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %25و )مووف(  -لون الوجه%  

  : 25, و )مووف(  %25, ى )لبنى(  %25, ب )أزرق(  %25أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, ى )لبنى(  %25, د )أصفر(  %25أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

 -( يوضح :33الصف )

  : 25, د )أصفر(  %25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %25ى )لبنى(  -لون الوجه%  

  : 25, و )مووف(  %25, د )أصفر(  %25, ب )أزرق(  %25أ )أحمر(  -لون الوسط% 

  : 25, ج )أخضر(  %25, ى )لبنى(  %25, و )مووف(  %25أ )أحمر(  -لون الظهر% 

 

  %25:  %25:  %50( ظهور لون الوجه والوسط  والظهر بنسبه 35,34يوضح الصف ) -

 -( يوضح :35,34الصف )

  : 25, ج )أخضر(  %25)أزرق( , ب  %50و )مووف(  -لون الوجه% 

  : 25, أ )أحمر(  %25, ب )أزرق(  %50ى )لبنى(  -لون الوسط% 

  : 25, أ )أحمر(  %25, ج )أخضر(  %50د )أصفر(  -لون الظهر% 



 2022العدد الثالث والثالثون                           مايو  –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

200 

 -( يوضح :36الصف )

  : 25, ج )أخضر(  %25, ب )أزرق(  %50و )مووف(  -لون الوجه% 

  : 25, أ )أحمر(  %25, ب )أزرق(  %50د )أصفر(  -لون الوسط% 

  : 25, أ )أحمر(  %25, ج )أخضر(  %50ى )لبنى(  -لون الظهر% 

 

 -مناقشة النتائج :

 -الثالث طبقات :

 -الشروط المتبعة للحصول على هذة التأثيرات :

 ( لجميع الطبقات1/1التركيب النسجى )ساده  -1

 النسجى . يتفق تكرار األلوان فى السداء واللحمه مع فتل وحدفات تكرار التركيب  -2

 ترتيب ألوان السداء يختلف عن ترتيب ألوان اللحمه . -3

 ثبات ترتيب ألوان السداء مع تغيير ترتيب ألوان اللحمه -4

 خيط / الباب لسهوله عملية التطريح وعدم إحداث تشريخ بالقماش .  2ال يزيد ترتيب تحريك خيوط السداء واللحمه عن  -5

 

 عدد الطبقات xعدد حدفات التكرار  xالتكرار  إجمالى عدد التأثيرات اللونية = عدد فتل

 تأثير  x    3      =108لحمه(  3)2ترتيب   xفتله(  3)2=       ترتيب 

       =6     x      6     x      3         =108   تأثير 

 لحمه( 1لحمه :  1فتله +  1فتله :  1)فى حاله ترتيب 

 تأثير  x   3      =108     2(6أو         =       )

 لحمه( 2لحمه :  2فتله +  2فتله :  2)فى حاله ترتيب 

 تأثير  216=      108     +     108=       

 فتله 2فتله :  2فتله +  1فتله :  1بترتيب 

 لحمه 2لحمه :  2لحمه +  1لحمه :  1وبترتيب 

 

 -التوصيات :

مختلفة، وإختالف ألوان كال من السداء واللحمه إلثراء العمليات  إعداد قواعد بيانات لألقمشة المركبة تشمل تراكيب -1

 التصميميه لألقمشة المتنوعه اإلستخدام .

 اإلهتمام بوضع برامج تكنولوجية حديثة تربط بين العلوم الهندسية والتطبيقات فى صناعة الغزل والنسيج . -2

فى مجال التخصص لرفع المستوى الفنى والعلمى لهم عقد دورات تدريبية عملية لطالب البكالوريوس والدراسات العليا  -3

 فى مجال الحاسب اآللى وبرامجة المختلفه .
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