
( الفرقه الثالثه)محاضره علم لون وتطبيقاتة 

ساره شمس/ د



اين متزامناذا تغيرت قيمه اللون او تشبعها فإنه يحدث بينها تب

 يحدث تباين للون مع نفسه.

قبا احضر شريحتين من الورق الملون بنفس اللون واحدث ث

د في احدهما وانظر من خالله علي الشريحه االخري سوف تج

ن المتزامنان قيمه ودرجه تشبع اللون قد تغيرت نتيجه للتباي

 ا ودرجات لقيمهالمتكامله جزئيا تبعا يحدث تباين بين األلوان

.تشبعها 

 أنواع من التباين يتضح فيما يلي 3ونجد ان هناك



1-التباين المتزامن

يرتبط تباين اللون بدفء اللون وبرودته  .
طورتChevreulوتؤكد أنه إذا كان هناك . قاعدة التباين المتزامن

كملة اللون لونان قريبين من بعضهما البعض ، فسيأخذ كل منهما لونًا من ت
.المجاور



 عه يتأثر عند وض( لون المساحه الداخليه لالحمر)نالحظ اللون األحمر
علي الخلفيه الزرقاء يختلف لونه عن الخلفيه البرتقاليه



 وهذا يوضح األتي:

 إحاطه اللون الدافئ بلون بارد يزيد من دفئه

احاطه اللون البارد بلون دافئ يزيد من برودته.

إحاطه اللون الدافئ بلون دافئ يزيد من برودته

 إحاطه اللون البارد بلون بارد يزيد من دفئه



2-تباين القيمه:
 كاألبيض ) إذا تجاور لونان أحدهما فاتح واألخر غامق

يه فان اللون الفاتح سوف يبدو أفتح مما هو عل( واألسود 

د يمثالن األبيض واألسو) واللون القاتم سوف يبدو أكثر قتامه 

(.أعلي تباين في القيمه

مقياس إرتفاع وإنخفاض قيمه اللون يتم قياسها بإستخدام ال

الرمادي المتدرج للقيمه



يتضح مما سبق:

1-قيم أنه إذا استخدمنا مقياس الرسم الرمادي المتدرج لقياس

األلوان سوف نجد أنه كلما تباعد لونان من حيث موضعهما

.علي المقياس إزدادت درجه تباين كل منهما مع األخر

 وعند وضعهما جنبا الي جنب يظهر التباين في القيمه.



2- يظهر تباين في القيمه في درجات اللون الواحد عند

ي حاله خلطهما باألبيض واألسود فاألزرق الفاتح مثال يكون ف

.  تباين مع األزرق الغامق



3-د اللونين يتضح التغير في قيم األلوان أكثر عندما يحيط أح

للون فمثال عندما يحيط لون فاتح بلون غامق فان ا, باألخر 

تح مما الداخلي سوف يزداد قتامه بينما يبدو اللون الخارجي أف

ن ما فإن لو( وذلك نتيجه لظاهره التباين المتزامن) هو عليه 

باين بعد الصوره للون الخارجي الفاتح يكون هو اللون المت

كس الغامق الذي يضفي مساحه غامقهعلي اللون الداخلي والع





 وهذه التجربه توضح تباين القيمه:

 يتم وضع مساحتين باللون الرمادي احدهما علي أرضيه

(  أ)بيضاء واألخري علي أرضيه سوداء فان المساحه األولي 

بدو بدرجه سوف ت( ب)ستبدو أكثر قتامه بينما المساحه الثانيه 

د أفتح وهذا يوضح أن األبيض إذا وضع بجوار أي لون يزي

يمته قيمته بينما إذا وضع األسود بجوار أي لون يخفض من ق

.نتيجه لظاهره التباين المتزامن



(                                                                                                                            ب)



3-تباين التشبع:

 لي دائره المقابل له ع) يحدث تباين بين اللون المشبع ومكمله

فعند إحاطه لون مشبع بمكمله فان لون المساحه( األلوان

.الراخليه سوف يزداد تشبعا نتيجه للتباين المتزامن

للون تغير شده اللون أو تشبعه تظهر بوضوح حينما يبدو ا

نتيجه للتباين ( Dull) أكثر تألقا أو يظهر معه عتامه 

.المتزامن






