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  تأثیرات خطیة متدرجة من اللحمات المتغیرة في تصمیم المنسوجات بین الحتمیة ومتطلبات الجمال

Linear Degrade Effects from changing wefts  in  textiles design between inevitability and 
beauty requirements 

  
  د / فتحي صبحي حارس السمادیسي
  امعة دمیاطج –كلیة الفنون التطبیقیة ، مدرس بقسم الغزل والنسیج والتریكو

 
  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

نب ي جاتمیة إلحھل للتدریجات الخطیة اللونیة من اللحمات المتغیرة ضرورة  السؤال:سعت الدراسة لألجابة على 
  وظیفتھا الجمالیة عند المصمم النسجي ؟

أثره  وللون یھدف البحث إلي  إظھار القیم الجمالیة لمعطیات ومفردات التصمیم النسجي . والتعرض  لعنصر ا
اث بطرق إحد تعریفعلي المتلقي للمنتج النسجي ومعرفة التأثیرات اللونیة والنسجیة و الزخرفیھ في التصمیم. وال

 ألخرى بماایقیة أیضا الحركة واالتجاه في التصمیم النسجي الذي ینفرد عن تصمیم الفنون التطبتلك التأثیرات و
یف بنظام اللحمات ویھدف أیضا التعر .یسمي بالتكرار الذي یرتبط بمواصفات المنتج والماكینة التي سینفذ علیھا 

ال الجم ھ من قیم جمالیة تضفيالمتغیرة ( القالبات ) كمساحات عرضیة في التكرار النسجي ومدي ما تحمل
  والحیویة والجاذبیة للمنسوج المنتج . 

 نصر جماليععتبر والتركیز في ھذا البحث علي التأثیرات الخطیة المتدرجة من تلك اللحمات المتغیرة حیث أنھا ت
ت عة الوحدابیي طفي المقام األول لكنھا في بعض الحاالت تعد ضرورة حتمیة یلجأ إلیھا المصمم لتجنب التغییر ف

إلقاء لبحث فى اوقد نجح   الزخرفیھ للنقش في التصمیم سواء في األبعاد أو المساحة أو أماكنھا في التصمیم  .
 ة .ت المتغیرللحماالضوء علي القیمة الجمالیة والضرورة الحتمیة لعمل التأثیرات الخطیة اللونیة المتدرجة من ا

لي .اسب اآلاكل ومعوقات تحدث أثناء عملیة التصمیم باستخدام الحإیجاد الحلول السریعة لمشكما توصل الى 
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  :Introductionمقدمة 
من المؤكد أن تصمیم أي سلعة ھو أول ما یلفت نظر جمھور 

م یحك المستھلكین لتلك السلعة . فھو العامل األول واألساسي الذي
ھا منھ علي مدي إقبال  المستھلك  علي السلعة ومن ثم مدي رواج

  في األسواق .
 ھائلة التي طالت جمیع المجاالتوبعد الثورة التكنولوجیة ال

والتخصصات وعلي رأسھا المنتجات النسیجیة والذي شھد تطورا 
في ماكیناتھ ومعداتھ وأجھزة فحصھ وبرامج تصمیمھ وأسالیب 

  تنفیذیة مبتكرة تتواءم مع تطور آالتھ  .
ء لوفاوتھدف العملیة التصمیمیة النسجیة إلي عمل منتج قادر علي ا

  المعنویة .بوظائفھ المادیة و
وتنوعت البرامج التصمیمیة للمنسوجات واتسعت الدراسات 

تھا وتراكمت العلوم والخبرات حتى أصبحت العملیة التصمیمیة برم
 ریبيتحت التحكم ومؤكدة النتائج ولم تعد خاضعة فقط للمنھج التج
ي ة إلبل اصطحب قاعدة علمیة كبیرة من المعلومات العملیة والتقنی

  بذلك المنھج العلمي . حد كبیر فازدھر
لك وقد اعتبرت عملیة التصمیم ھي قدرة المصمم علي االبتكار وذ
مل ألنھ یستعمل ثقافتھ وقدرتھ التخیلیة ومھارتھ وثقافتھ في ع

یتصف بالجدیة ألن التصمیم عمل مبتكر یؤدي إلي تحقیق غرض 
  .) 6(الذي صمم من أجلھ 

قة لعالافة " ھي خالصة والمعادلة األساسیة " بأن الشكل یتبع الوظی
أي أن  یة .المتوازنة بین القیمة الجمالیة في التصمیم والقیمة الوظیف

  الجمال في التصمیم مطلوب من خالل  منفعتھ وفائدتھ .
  ومن الخصائص المشتركة لمیادین التصمیم المتنوعة ھي :

باشر والقدرة علي التأثیر الم -النظام والترتیب والتنسیق        -
 لمظھر الجذاب والقیمة والمتانة . ا - ع   اإلقنا

وتتضمن تلك الخصائص في التصمیم النسجي : نوع الخامة  -
أسلوب وطریقة  وإعدادات الغزل من نمر  –وخصائصھا 

ملیة النسیج  و وتحضیرات وع -وعدد برمات للخیوط
 التجھیز النھائي  

وتتطلب عملیة تصمیم المنسوجات اإللمام بكل مجاالت  -

 منتج النسجي تصنیع ال
وتضیف الخبرة العملیة في تلك العملیة ومدي احتكاك المصمم 
بالمصانع بإمكانیاتھا من عمالة وماكینات وخیوط وتجھیزات 
ومدي التوافق الذي سیحدثھ إلرضاء أذواق المستھلكین لتلك 
السلع  وأیضا الن الخبرة و التعرض للمشاكل أو العقبات في 

نیة االستجابة السریعة لوضع حلول العملیات التصمیمیة  وإمكا
  فعالة و باتھ لتلك الصعوبات 

وتعتبر مساحات القالبات المتغیرة جزء یحدث فیھ صعوبات 
تتطلب مھارة للتصرف ومحاولة إخراج التصمیم بأفضل شكل 
جمالي دون التعرض أو التأثیر علي مقومات ومعطیات 

  وأسس التصمیم  النسجي .
  ع بحثي .وھو ما تعرضت لھ في موضو

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
  تكمن مشكلة البحث في السؤال التالي :

 تمیةھل للتدریجات الخطیة اللونیة من اللحمات المتغیرة ضرورة ح
  إلي جانب وظیفتھا الجمالیة عند المصمم النسجي ؟

  :Objectivesاھداف البحث 
 ریجات الخطیةالتعرف علي الضرورة والحتمیة للتأثیرات والتد

 واللونیة من اللحمات المتغیرة في تصمیم المنسوجات 
لیة لجمااربط الجانب التطبیقي للبعد التقني بالمؤثرات المرئیة  -1

  في تصمیم المنسوجات  .

  :Hypothesisفروض البحث 
ھناك ضرورة للجوء المصمم النسجي في بعض األحیان إلي  -1

 متغیرة .التدریجات الخطیة واللونیة من اللحمات ال
یمة التدریجات اللونیة الخطیة من اللحمات المتغیرة تضفي ق -2

  جمالیة علي المنتج النسجي . 

 :Significanceأھمیة البحث 
المساھمة في وضع حلول لبعض العقبات والمشاكل  -1

  التصمیمیة بعد انتشار استخدام براج التصمیم المتنوعة 
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التصمیمي تحدید العالقة المتبادلة بین كل من األسلوب  -2
 والتقنیة الحدیثة  .

یة المساھمة في إنتاج تصمیمات بتأثیرات خطیة ولونیة جمال -3
  من اللحمات المتغیرة تبرز التصمیم النسجي  

 :Methodologyمنھج البحث 
  الوصفي التجریبي

 -  Boxes قالبات ( تبیدالت المواكیك )مصطلحات البحث :  
 – Gradationتدرج : ال -   Selectorمنسق ( منتقي ) اللحمات 

 البنس - مكوك   )Cone -)Shuttleبكرة خیط اللحمة ( كونھ ) 
) Rapier( -   الطلقة) Projectile(   

  : Literature reviewالدراسات السابقة
  دراسة عن طرق إدخال خیوط اللحمة   1-1
 : تطور آالت وماكینات النسیج 1-1-1
یا وصناعة حدث تطور في السنوات األخیرة في تكنولوج  -

 من ماكینات النسیج وھذا ما تتحفنا بھ معارض النسیج الدوریة
ل نول النسیج الیدوي الي البیكانول والنورثروب إلي األنوا

وظل  –متر )  28الصغیرة ثم األنوال العریضة ( بلغ عرضھا 
 النول المكوكي ھو األبطأ  لالن 

وظھر نول السولزر وماكینة المواكیك األربعة  ونول  -
 –اء لخطافات ( الرابیر ) ونول نفاثة الھواء ونول نفاثة الما

 وظھرت األنوال بتكنولوجیا مختلفة لصناعة أقمشة بمواصفات -
عالیة مثل صناعة قماش متعدد الطبقات وقماش مغلق 

 األطراف أي دائري من النول العادي 

وظھرت األنوال المزودة بأجھزة الكمبیوتر وھي تتحكم في  -
وإیقافھ عند حدوث عطل أو وجود خطأ في النول وحركتھ 

ضبطات النول یأتي نظام التحكم مجھزا بنظام تشخیص ذاتي 
فیما یتعلق بسوء األداء الداخلي واألحمال الموزعة في النول 
وتظھر رسائل علي شاشتھا في حالة وجو خطا تبین نوع الخطأ 

 الحادث ووصف سبب حدوثھ .
  : تطور وسائل قذف اللحمة  1-1-2
 من تبر آلیة إمرار خیط اللحمة (القذف) ضمن النفس المتكونتع -

حركات آلة النسیج على اإلطالق حیث  أھمخیوط السداء, من 
ً في تحدید مواصفات اآللة مثل السرعة ً ھاما  تُشّكل عامال

 والعرض الفعّال ونوعیّة اإلنتاج
 في النفس المتكون من السداء خالل اللحمةطرق إدخال خیط   -

 )13( سیجعملیة الن

ً من المكوك القدیم - ثم  )Rapier (ثم البنس )Shuttle (بدءا
 )Water-ثم الماء )jet-Air (ثم الھواء )Projectile (الطلقة

) jetنظام تعدد األطوار ً    )phase-Multi(وأخیرا
 القالبات : 1-1-3
أو منسق اللحمات   BOXSنظام تحریك القالبات     -

SELECTOR  لحمات فھي المنوط بھا وذلك في حالة تعدد ال
تقدیم ووضع لون اللحمة المطلوبة للقذف الي وسیلة قذف 
اللحمات باألنوال . ویأخذ الحركة المیكانیكیة لھ من كرتون 

  الجاكارد ( في الجاكارد المیكانیكي )

 
  ) یوضح أنواع القالبات1شكل رقم ( 

 /شنكل بواقع شنكلین  16یخصص للقالبات بشبكة الجاكارد عدد 
م مكوك ( لون )  وفي بعض األحیان ولبعض المصانع یتم استخدا

  شنكل واحد / مكوك .
 للماكینات ذات ) 12(وتنقسم القالبات المستخدمة في مصانعنا 

  الي : الجاكارد المیكانیكيرؤوس 
شنكل  16قالب عادي ( شنكلین متتالیین / مكوك ) أي   - أ

 للقالبات .
خدام جھاز ایقاف قالب عادي ( شنكلین / مكوك ) ع است  -ب

 جھاز الطي .
 قالب عادي ولكن یسبق حدفة .  -ت

 -ج    شناكل فقط 8قالب ( شنكل واحد / مكوك ) أي 
 قالب نوفو بنیوني 

 4شنكل *  B1243  )  16یمثل القالب   Aومن الشكل : 
  حدفات ) من النوع أ .

B   یمثل القالبB1234S  )  16  * حدفات ) من  4شنكل
  النوع ب .

C  القالب  یمثلBK123  )  16  * حدفات )  من  3شنكل
  النوع ت .

D   یمثل القالبBB123  )  8  * حدفات )    من  3شنكل
  النوع ث .

E   یمثل القالبN12  )  5  * حدفة )        من 2شناكل 
  النوع ج .

 6و 4و   2الذي یتیح من  )  26) و ( 24( أما في الجاكارد االلیكتروني
لحمة أكثر أجھزة التحكم االلیكتروني في ألوان لون ل 16و 12و 8و

  ) JC4 , JC5) STUBLI , BONAS :اللحمة في مصانعنا ھي 
الشـكلیة  ) 17( المتغیـرات ویتطلـب ذلك  اسـتخدام -

 واالسـتناد علـى عملیـات ریاضـیة علـى اثـر التحـول
ر النســجي التصــمیمي إلظھا التقنـي لتنـوع التركیـب

 ــائي للتصــمیمالشــكل النھ
  سوجات   تصمیم المن 1-2
الخامات  بأنھ عملیة تنظیم ) 18(: عرف   التصمیم   1-2-1

  والعناصر بطریقة تحقق غرضا معینا .   
ویعرف أیضا بأنھ مواصفات شيء ما والتي تتجلي من خالل 

 جاألھداف في بیئة معینة باستخدام م تحقیقعامل ما تھدف إلي 
 ألولیة والتي تحقق مجموعة من المتطلباتموعة من المكونات ا

  .) 25( المعروضة لقیود معینة والتي تعني ابتكار تصمیم في بیئة ما
وترجمة المعطیات التصمیمیة  إلي عنصر تصمیمي یساھم في 
تحدید خصائص المنتج واستخداماتھ ومدي تلبیتھ الحتیاجات 

  وأذواق وراحة مستخدمیھ . 
الكاملة أو العنصر )  10(لفكرة : ھو ا التصمیم النسجي  1-2-2    

ت ألزخرفي بالقماش الذي یوضح تكرارا واحدا بینا بھ المواصفا
  كاملة .

أصبح التصمیم النسجي وحسب رؤیة الباحثین یختلف عما سمي 
باإلنتاج التلقائي أو القائم علي محض الصدفة بل ھو عملیة تخطیط 
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تم تنفیذھا بوسائط مادیة وتنظیم لتحقیق ھدف ما لفكرة مبتكرة ی ) 1(
مختلفة مع عدم إغفال الجانب اإلدراكي للمستقبل باإلضافة للبعد 
البنائي والوظیفي للتصمیم .و یختص التصمیم النسجي بما یسمي 

  بالتكرار .
ة بعد األخرى وھو أحد :ھو إعادة الشيء مر التكرار 1-2-3

ن لتكویایھا البنائیة والقواعد الزخرفیھ التي یقوم عل ) 16(النظم 
  ألزخرفي .

 یجب ان یكون التكرار الكامل من التصمیم ( كما في حالة 
التصمیمات التي یتم تكرارھا میكانیكیا ) في إطار فراغ 
مستطیل أو مربع الشكل  . وفیھ خطوط الترابط  في كل من 

في اتجاه كل من السداء واللحمة  –االتجاه األفقي والراسي 
 فات التنفیذ وقوة الماكینة وعدد.وترتبط أبعاده مع مواص

   الخیوط للسداء واللحمة  ( عدد الشناكل  وعدد اللحمات )
و یجب أن تتصل الوحدة الزخرفیھ تماما من الجزء العلوي 
 والسفلي وكذلك علي جانبي التكرار مع التكرارات المثیلة

 بذلكوالمحیطة بھا , وذلك عندما یتكرر التصمیم راسیا وأفقیا 
  حدة الزخرفیھ مستمرة وغیر متقطعة أو مكسورة .تكون الو

ویؤدي إلي ربط  –إلي التركیز وجذب االنتباه  التكراریؤدي  
عمل األشكال بالرؤیة البصریة فیحدث نوعا من الوحدة في بناء ال

  الفني وربط األشكال معا .
 ویؤكد التكرار اتجاه العناصر وإدراك حركتھا حیث یشیر إلي 

طح ساالستمراریة المرتبطة بتحقیق الحركة علي مظاھر االمتداد و
   ) . 2(التصمیم ذي البعدین 

  :المصمم النسجي  1-2-4
ومزود بمعلومات كافیة عن )  12(ھو الملم بمفردات التصمیم  

ي مواصفات التنفیذ وطبیعة وقوة ماكینة التنفیذ والخامات الت
ع ل ملتعامسیستخدمھا والماھر في التراكیب النسجیة  القادر على ا

 ـسبھاأللوان ومداوالتھا لتزید من قیمة التصمیم في األقمشة وتك
  والحیویة والجاذبیة .  النـشاط

ذ علیـھ أن ھـو تقنـي إ - رااألقمشة حصـ -ورغـم أن المصـمم
ـول التحـوالت التقنیـة وإمكانیة الحص یفـرض إرادتھ علـى تلـك

ـق تحقیوب التقنــي لعلیھـا إنما تتعلـق بوسـائل وبمالئمـة األسل
ك وبھـذا فالمصـمم یكـون بمثابـة المحـر ) 3(الھـدف التصـمیمي
  . الفنیـة  الـذي یـدیر العملیـة

  األلوان في المنسوجات                    1-3
 اللـون : 1-3-1

 ة عليحیث أن  لھ القدرھو أحد العناصر الھامة في تصمیم األقمشة 
 نظارھ القدرة علي جذب االنتباه واألتھدئة المشاعر وإثارتھا ول

 ) 7( وتعطي األقمشة رونقا.  ) 11(وتعطي الشعور بالدفء والبرود 
 متمیزا

 وقوعاللون صفة أو مظھر للسطوح التي تبدو لنا بأیة نتیجة ل -
الضوء علیھا واللون قوة موجبة تؤثر في جھازنا العصبي 

رب طشملھا وتبعث مرحلة ال یستھان بھا عند التطلع إلیھ إذ ی
 " ) 4( قد ال یختلف عن طرب الموسیقي والغناء

لأللوان أثر كبیر في نجاح مختلف األعمال الفنیة ویتوقف  -
ذلك علي مدي القدرة علي استخدامھا وتوافق عالقاتھا 

واستعمال األلوان یتطلب مھارة ومرانا وقدرة علي 
استخدامھا وتوافق عالقاتھا للحصول علي التأثیر اللوني 

  . ) 4(ناسب لكل زخرفة الم
   :  یة التأثیرات اللون 3-2 -1 

تھ ن ذایمكن إنتاج تأثیرات لونیة متعددة سواء باالعتماد علي اللو
ت وذلك من خالل ترتیبات لونیة خاصة أو االعتماد علي انعكاسا
قد والضوء علي السطوح الناتجة من خالل تراكیب نسجیة مختلفة . 

  -كما یلي :أمكن تصنیف تلك التأثیرات 
 تأثیرات لونیة : وتنتج من ترتیب تكراري من ألوان   1-2-3-1

و أیة متباینة في السداء أو اللحمة أو كالھا ( أقالم طول
 )5Aیتضح ذلك بشكل رقم (و  ضامات ) . –عرضیة 

تأثیرات نسجیة : وتنتج عن سداء ولحمة بلون واحد   2-2-3-1
 شكال أمن   ذلك  تضحی مع اختالف التراكیب النسجیة 

 .)2) و (  3(و) B,C,D 5و(
 تأثیرات لونیة نسجیة : وتنتج من تولیفة من التراكیب 3-2-3-1

لك یتضح ذ     .   واللحمة النسجیة وترتیب ألوان السداء
 ). 4من شكل رقم ( 

ن مفالتأثیرات اللونیة النسجیة ما ھي إال عملیة تمازج 
  .) 23(والنسجیة  التأثیرات اللونیة

  تصنیف التأثیرات اللونیة النسیجیة :
  : ) 8( یمكن تقسیمھا الي قسمین 

تأثیر  –تأثیرات لونیة بسیطة : تأثیر أقالم مستمرة  1-3-2-3-1
 أثیر عین الطائر    ت –أسنان الكلب 

  أثیرات متدرجة ت –طیة دقیقة ختأثیرات  –
 - : وتشمل :) 5(تأثیرات لونیة مركبة   1-3-2-3-2
  تأثیرات زخرفیھ :    1-3-2-3-2-1

كیب نسجیة زخرفیھ بترتیبات للسداء واللحمة استخدام ترا -أ 
  بسیطة ومركبة . 

كیب نسجیة خاصة إلنتاج زخارف مع ترتیب استخدام ترا -ب
  ألوان السداء واللحمة 

یفة   من التراكیب الخاصة بالخیوط مختلفة استخدام تول -ج
  الخامات والتخانات 

  ضامات :   1-3-2-3-2-2
تركیب نسجي بسیط بترتیب لحمة مركب مع سداء   - أ

 مركب 
 اختالف التركیب النسجي وترتیب لحمة مع سداء بسیط   -ب
تقاطع التركیب النسجي وترتیب لحمة بسیط مع سداء   -ت

 مركب 
 ترتیب لحمة بسیط أو مركب مع سداء بسیط ومركب   -ث

  أقالم : 1-3-2-3-2-3
 مع سداء مركب تركیب نسجي بسیط وترتیب لحمة بسیط   - أ

اختالف التركیب النسجي وترتیب لحمة بسیط مع سداء   -ب
 بسیط

اختالف التركیب النسجي وترتیب لحمة بسیط مع سداء   -ت
  مركب 

 

  
  أطالس سداء ولحمة متجاورین بالمظھر السطحي ) A) توضح التأثیرات النسجیة (   2شكل رقم (
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  )B ( مبارد معكوسة متقابلة  بالمظھر السطحي  

  
  رد)) توضح تأثیرات نسجیة ( تشییفات سداء ولحمة وربس وسادة ومشتقاتھ ومبA+B+C+D(21)+E (22))21() (  3رقم ( شكل

  
  ) D) وأشكال ھندسیة( C) ومعینات (  A+Bتوضح تأثیرات لونیة ونسجیة خطوط مائلة () 20() 4شكل رقم (

 

  
  ) C+D)نسجیة طولیة (B) ونسجیة متدرجة (A( ) 7( اروھات ك -) توضح تأثیرات لونیة طولیة وعرضیة 5شكل رقم ( 

  
 ) B()21() وزجزاج  A()19()  و  C( )12() یوضح تأثیرات لونیة مائلة  6شكل رقم ( 

 : قابلیة االتجاه والحركة 3-3-1
تج االختیارات اللونیة المتداخلة الظاھرة علي السطح النا 

لألقمشة صممت حركیا لكل المنتظم المتآلف ضمن األثر 
دد لناتج للفعل التقني لحركة الخیوط الداخلة والخارجة وعا

ة الحدفات والتركیب النسجي المتنوع داخل الوحدة التصمیمی
نیة لتقوالفعل التكراري االستمراري الناتج للقماش وبذلك فان ا
  .) 9(ھي في النھایة تحصیل حاصل لكل المرتسم التصمیمي 

م نمطا من االنتقال المركزي للخیوط المتسلسلة تقد -
ات الحركة اإلیقاعیة لتكرار منتظم للشكل الكلي والتجاھ

متعددة  ھیئة الشكل التركیب النسجي للخط  واللون 
الخ مما  –والقیم الضوئیة والملمس والمواضیع المكانیة 

 .)14(یساعد علي التنظیم للتصمیم 
 وتتضح الحركة واالتجاه في التصمیمات النسجیة كما في -

 ) 6شكل رقم (

یعني الزیادة أو االنخفاض  Gradation:  التـدرج 4-3-1
ویترتب علي  –التدریجي لعناصر التصمیم المتماثلة 

التغییرات التدریجیة الحصول علي االستمراریة وفي 
  نفس الوقت فإنھا توحي باستمرار الحركة . 

 ) .5Bیتضح ذلك في شكل رقم ( -

  : Experimental workالتجارب العملیة 2
  تنفیذ التأثیرات اللونیة والنسجیة   2-1
  : ةتنفیذ التأثیرات اللونی 2-1-1
 )تنتج من وضع خیوط سداء مختلفة األلوان ( أقالم طولیة  

   (9A))و A,B)7كما بشكل رقم 
و لحمات مختلفة األلوان ( أقالم عرضیة ) كما بشكل رقم أ –

A,B )8  و ((9B )  
ة كاروھات كما . أو في كال االتجاھین للحصول علي أقمش

  ) . 11) و ( 10بشكلي رقم (
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  ) یوضح تأثیرات لونیة طولیة A+B) ( 7شكل رقم ( 

  
  )یوضح تأثیرات لونیة عرضیة A+B) ( 8شكل رقم (

  
  ) B)  وعرضیة ( A) یوضح تأثیرات لونیة طولیة ( 9شكل رقم ( 

  
  ) Bو (  ) Aاروھات( ك -) یوضح تأثیرات لونیة طولیة وعرضیة 10شكل رقم ( 

  
) یوضح تأثیرات لونیة طولیة وعرضیة 11شكل رقم ( 
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  ) B)  و ( Aكاروھات (  –
  : التأثیرات النسجیة تنفیذ  2-1-2

  )12یأتي التأثیر من اختالف التراكیب النسجیة كما بشكل رقم ( 
 )A  تركیب نسجي أطلس ومبرد یعطي مظھرا  2)  یوضح عدد

  ) ألقالم طولیة  Cسطحیا (
 )B  (  تركیب نسجي أطلس وسن یعطي مظھرا  2یوضح عدد

 ) ألقالم عرضیة Dسطحیا (

  
  )B) و (  A) توضح تأثیرات نسجیة طولیة  وعرضیة للتراكیب النسجیة في  (12شكل رقم ( 

  
  ) قماش منفذB) و (  A) توضح تأثیرات نسجیة طولیة باألرضیة في (13شكل رقم ( 

  المفروشات الجاكارد القالبات المتغیرة في أقمشة 2-2
 :   لقالبات للحمات المتغیرةكیفیة تنفیذ ا 2-2-1

كي من المعروف أن الكرتون المثقب ( في الجاكارد المیكانی
) ھو ناتج عمل مكتب التصمیم للمنسوجات وھو( الوسیط ) 

ویشتل  –الوسیلة داخل المصنع إلنتاج التصمیم المطلوب 
النسجیة لكل من ( ذلك الكرتون علي كل من : التراكیب 

التصمیم ألزخرفي النسجي ) موزعة  –القالبات  -البراسل
 Harnessعلي الشناكل الخاصة بكل منھم بشبكة الجاكارد  

(  . ویترتب األلوان ( الكون ) للحمة وعدد وألوان السداء
 من التسدیة ) وتضبط أعداد خیوط اللحمة كما ببیان التشغیل

  مكتب التصمیم . 
وأسس  التعامل مع مساحات القالبات  دقواع 2-2-2

  المتغیرة :
لعمل قالبات متغیرة (عرضیة من اللحمة ) یلزم تنسیق   1-2-2-2

الوحدات الزخرفیھ التي یشملھا اللحمة المتغیرة ( بوجھ 
القماش سواء بمفردھا أو مخلوطة بغیرھا من اللحمات 
بالتركیب النسجي ) بحیث تكون تلك األجزاء بالوحدة 

ویمكن  –طاق المساحة العرضیة للقالب الزخرفیھ في ن
تعدیل مساحة تلك األجزاء أو مساحة القالب بالزیادة أو 

 النقصان لتحقیق ذلك .
ینفذ القالب   (A))  14ففي النموذج الموضح  بالشكل رقم ( 

ائر) في راك الوحدات ( الدوكمساحات حیث ال تداخل أو اشت
  . لحمات

كن یم  (B))   14).بینما في(  17) ورقم (  16وكما بشكلي رقم (
ة  داخلتنفیذ القالب علي الدوائر الداخلیة فقط أما الخارجیة ( مت
 ماكنومشتركة في لحمات ) فیلزم التغییر أما في المساحات أو األ

  أو اللجوء الي التدریج اللوني .
  

  
  ) یوضح مساحاتB( -مساحات ) ) یوضح مساحات من النقش ال تشترك ( عرضیا ) في اللحمات (A) ( 14شكل رقم ( 

 من النقش ال تشترك ( عرضیا ) في اللحمات ( مساحات ) ومساحات أخري تشترك مع بعضھا في لحمات عرضیة
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في حالة تواجد أكثر من وحدة زخرفیھ علي خطوط   2-2-2-2
عرض واحدة فحفاظا علي عدم وجود كسر في النقش 

 یلزم اآلتي :
نھما تصغیر مساحة أحدھما وبذلك یكون لكل م  - أ

 قالبھ الخاص بھ .
زیادة مساحة القالب لتشملھما معا في مساحة أكبر   -ب

 ویكونا بنفس القالب .
اللجوء لنظام التدرج اللوني ( وھو حتمیا في تلك   -ت

  الحاالت ) .
) یمكن عمل قالب 15في النموذج الموضح  بالشكل رقم (  ف

 –علي اللون األزرق بالتصمیم  (b) , (a)متغیر علي الوحدات 
ستحدث عیوب حیث یشتركا في لحمات واحدة (  (b), (d)ما أ

لذا فیلزم تغییر ارتفاع واحدة منھما  –بھمنا اللحمة المتغیرة ھنا ) 
فیلزم عمل تدریجات  (b) , (c)أما  –أو كلیھما إلزالة التداخل 

 لونیة اذا  احتفظنا بأبعاد ومكان الوحدات الزخرفیھ .
ھما یعالیا والدخول  (d)و  , (c)** أو حل آخر برفع الدائرتان 

 . rإلي المساحة 
لیصبحا مساحة واحدة بلون  s , t** أو حل ثالث بدمج المنطقتین 

  قالب واحد .

  
  ) یوضح كیفیة التصرف في أماكن للنقش مشتركة بنفس اللحمات  ( عرضیا )15شكل رقم ( 

شة یذ أقمتنفیذ القالبات المتغیرة وعالقتھا بأسالیب تنف 3-2-2
 المفروشات الجاكارد :

( وما في  قشة العادیة بلون واحدالنفي حالة  2-2-3-1
 –مستواھا ): بالتراكیب النسجیة البسیطة ( السادة 
ثال المبرد  األطلس ) : إذا كان المطلوب خمسة ألوان م

ونات ك 5( ثابتة الترتیب أو العدد ) أو غیر ذلك : یلزم 
وتأتي   selectorلحمات أصابع لمنتقي ال 5لحمة = 

اكل الحركة للقالب من سیقان الشبكة المتصلة بإبر الشن
وأساس حركتھا من الكر تونة المثقبة . فإذا كان 

ن تقذف اللحمة من اللو 5مثال قالب  1بالكرتونة رقم 
  الخامس علي الماكینة وھكذا 

 ):اھا( وما في مستو حالة النقشة العادیة بلونین لحمةفي   2-3-2-2
ون القالب المتغیر علي اللحمة الثانیة وتثبیت ل یتم عمل

مرة اللحمة األولي الستخدامھا في األرضیة واأللوان المست
في النقش ففي ھذه الحالة : ترتیب ألوان اللحمة علي 

 الماكینة :
  )3,  2قالبات اللونین الثاني والثالث (یمكن أكثر) للنقش (–

                           )1اللون األول لون األرضیة ( قالب  -  
  من أسفل ألعلي

وألجزاء   b12وبذلك یكون لمساحة جزء یكون القالب 
 1وبذلك فان الكرتون الفردي یحمل قالب   b13أخري قالب 

 حسب المطلوب . 3أو قالب  2دائما والزوجي اا قالب 
ي ( وما ف النقشة العادیة بثالثة ألوان لحمةفي حالة    3-3-2-2

 عمل اآلتي :مستواھا ): یمكن 
ن األول فقط وتغییر الثاني والثالث كل تثبیت اللو 2-2-3-3-1

 منھما بلون ( یمكن أكثر )
 )ألوان ( أو أكثر  5=2+2+1إذا عدد ألوان اللحمة النھائیة =

  فسیكون ترتیب األلوان ( الكون) علي الماكینة : 
 كونھ لون خامس ( للنقش بدیل للون الثالث ) - 5 -
 ابع ( للنقش بدیل للون الثاني )كونھ لون ر -4 -

 كونھ لون ثالث- 3 -
  ي كونھ لون ثان -2  -
 ونھ لون األرضیة (الثابت)   من أسفل ألعليك - 1 -

 إذا ستكون القالبات الماكن تغییر اللون الثاني فقط(
      b143 أو  B123مشترك مع اللون الثالث ) : 

(أو مشترك مع اللون الخامس ألماكن أخري ) بقالبات  
b125   أوb145 

 وستكون القالبات الماكن تغییر اللحمة الثالثة فقط (
       b125 أو  B123مشترك مع اللون الثاني ): 

(أو مشترك مع اللون الرابع ألماكن أخري ) بقالبات  
b143          أوb145 

 ونین األول و الثاني وتغییر اللون الثالثتثبیت الل  3-2- 2-2-3
 4=2+1+1إذا عدد ألوان اللحمة النھائیة = كثر )أ أوبلون  واحد ( 

  ة : اكینألوان ( أو أكثر ) فسیكون ترتیب األلوان ( الكون) علي الم
 كونھ لون رابع ( للنقش بدیل للون الثالث ) -4 -
 ونھ لون ثالث متغیر للنقشك- 3 -
  ن ثاني ثابتكونھ لو -2 -
 ونھ لون األرضیة (الثابت ) من أسفل ألعليك - 1 -

ن ماككون القالبات ألماكن تغییر اللون الثالث في أإذا ست
  b124وأماكن أخري    b123قالب 

 تطبیقات علي مساحات القالبات المتغیرة :  4-2-2
شة فیما یلي صور متنوعة من مساحات القالبات المتغیرة بأقم

  المفروشات المنفذة علي آالت الجاكارد:
رقم ( بات متغیرة في النقش : كما بشكل مساحات قال 2-3-1

16 A,B (– )17 A,B  (– )19 A,B (  مریاجات ألوان
  )A,B 20 ( –للنقش عند بدایة التشغیل 

مساحات قالبات متغیرة في األرضیة  : كما بشكل رقم  2-3-2
)18 B (  ) 18أما A مریاجات ألوان لألرضیة عند بدایة (

  التشغیل .
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  ) قماش منفذ ) یوضح قالبات متغیرة ( مساحات A+B) (  16شكل رقم (

  
  أي وجھ وظھر القماشة ) یوضح قالبات متغیرة ( مساحات ) قماش منفذ BF+BB) و (  A) (  17شكل رقم (

  
  ) یوضح مریاجات تشغیل قالبات متغیرة لشانیلیا األرضیة ( مساحات ) قماش منفذ A) (  18شكل رقم (

 )Bش منفذ) یوضح قالبات متغیرة  لشانیلیا األرضیة ( مساحات ) قما  

  
  ) یوضح مریاجات تشغیل قالبات متغیرة للحمات النقش ( مساحات ) قماش منفذ A+B) (  19شكل رقم (
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  ) یوضح مریاجات تشغیل قالبات متغیرة ومتدرجة للنقش قماش منفذ A) (  20شكل رقم (

  )  قالب متغیر ( مساحات ) قماش منفذ Bو بشكل (
  لونیة التدریجات ال  3-2الفصل الثالث : 

: ینفذ برسم التدریجات بجوار الرسم ( ذھا طریقة تنفی 2-3-1
ما . ك تكرار التصمیم ) وتعطي التراكیب النسجیة السابقة للقالبات

  )A 21یوضحھ شكل رقم (
للونیة الخطیة من اللحمة المتغیرة للغرض االتدریجات  2-3-2

  توضحھا األشكال اآلتیة :الجمالي : 
) و ( B 21ة في األرضیة كأشكال رقم ( نیتدریجات لو 2-3-2-1

  ) A,B 28) و ( 24
)  23) و (22ونیة في النقش :كأشكال رقم ( تدریجات ل  2-3-2-2

  )31) و ( 30) و ( 29و ( 
  

  
ة التدریجات اللونیطریقة رسم وتنفیذ  یوضح  A) 21شكل رقم ( 

ت یوضح امكانیة عمل تأثیرا  B للتصمیم علي البرامج المتخصصة
  متدرجة من اللحمات المتغیرة باألرضیة خطیة

  
امكانیة عمل تأثیرات خطیة متدرجة من ) یوضح 22شكل رقم ( 

 من النقش مع بعضھا في اللحمات المتغیرة باألجزاء المشتركة
  لحمات

  
امكنیة عمل تأثیرات خطیة متدرجة من  ) یوضح23شكل رقم ( 

  اللحمات المتغیرة بكل أجزاء النقش

  
)    تصمیم لبطانیة بھا تدرج لوني من اللحمة  24شكل رقم (

  (بطانیة  منفذة )
نیة في النقش واألرضیة : ظھرت التدریجات تدریجات لو 2-3-2-3

بینما  –) ألن األرضیة سادة  25في كال النقش واألرضیة في رقم ( 
ك لم ) فاألرضیة أطلس من السداء لذل 27) و ( 26في أشكال رقم ( 
  تظھر باألرضیة .

  
 ) یوضح قالبات متغیرة متدرجة  للنقش ولألرضیة 25شكل رقم (

 السادة ( نقشة عادیة بلون واحد لحمة ) قماش منفذ
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األرضیة  -) یوضح قالبات متغیرة متدرجة  للنقش  26شكل رقم (

  ( نقشة عادیة بلون واحد لحمة ) قماش منفذ أطلس من السداء

 
األرضیة -تدرجة  للنقش ) یوضح قالبات متغیرة م 27شكل رقم (

  ( نقشھ عادیة بلون واحد لحمة ) قماش منفذ أطلس من السداء

  
) یوضح قالبات متغیرة ومتدرجة B +A) (  28شكل رقم (

  لألرضیة قماش منفذ

  
) یوضح قالبات متغیرة ومتدرجة للنقش B +A) (  29شكل رقم (

  قماش منفذ

  
 متدرجة  للنقش ) یوضح قالبات متغیرة B +A) (  30شكل رقم (

  ( شانیلیا ) قماش منفذ

  
ا ) ( ) یوضح قالبات متغیرة متدرجة  للنقش ( شانیلی 31شكل رقم (

B+F ظھر ووجھ القماشة ) قماش منفذ  
رة التدریجات اللونیة الخطیة من اللحمة المتغیرة للضرو 3-3-2

  ) .33) و ( 32وتوضحھا األشكال رقم (  الحتمیة  :

  
بات متغیرة مساحات الحدي لحمات ) یوضح قال 32شكل رقم (

  نفذ( نقشة عادیة بلونین لحمة ) قماش م النقش ومتدرجة للضرورة

  
) یوضح قالبات متغیرة مساحات الحدي لحمات  33شكل رقم (

  نفذ( نقشة عادیة بلونین لحمة ) قماش م النقش ومتدرجة للضرورة

  :Resultsالنتائج 
مل رورة الحتمیة لعإلقاء الضوء علي القیمة الجمالیة والض -1

 رة .التأثیرات الخطیة اللونیة المتدرجة من اللحمات المتغی
ة إیجاد الحلول السریعة لمشاكل ومعوقات تحدث أثناء عملی -2

 التصمیم باستخدام الحاسب اآللي .
 ت .إثراء المكتبة العربیة بأبحاث في مجال تصمیم المنسوجا -3

  :التوصیات
ت المضافة لماكینات ضرورة االستغالل األمثل لإلمكانیا -1

النسیج المتطورة فیما یخص عدد ألوان اللحمة وذلك إلظھار 
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الجوانب الجمالیة لألقمشة المنسوجة ( دون النظرة إلي 
اإلنتاج الكمي) خاصة في ظل المواجھة الشرسة من قبل 

 مصنعي أقمشة التریكو .
ضرورة التوافق والتآلف بین الجانب التصمیمي والتقني  -2

 یس المواد التصمیمیة .خاصة في تدر
ضرورة دعم مراكز األبحاث والكلیات بماكینات حدیثة أو  -3

 تلك دعم األبحاث لمجال التصمیم وذلك للتكلفة العالیة لمثل
  األبحاث عند تنفیذ أقمشة تخدم البحث .
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