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 Abstractملخص البحث 

تؤدی األقمشة المنتجة علی أنوال النسیج المزودة بأجهزة الدوبی دور کبیر فی تلبیة حاجات المستهلکین من األقمشة 

حدات التحکم المنسوجة وخاصة فی مجال أقمشة المالبس، ومع التطور التکنولوجی الکبیر فی هذه األنوال وتزویدها بو

اإللکترونی واتصالها بأجهزة الحاسب االلی أدی ذلک إلی اتاحة الفرصة أمام المصمم لزیادة قدرته االبداعیة واالبتکاریة 

  .إلنتاج تصمیمات ذات قیم وظیفیة وجمالیة فی حدود عدد األختالفات النسجیة المحدودة فی تلک األنوال

لدی المستهلکین إلستخدامها بکثرة فی فصل الشتاء حیث أنها توفر خاصیة وتعتبر أقمشة الجواکت ذات أهمیة کبیرة 

الدفء المطلوب ، ونظرا ألهمیتها وممیزاتها فهی تستحق الدراسة من الناحیتین الفنیة والتکنولوجیة، حیث أن تصمیم 

دة والمقلم والکاروه ونادراً تلک النوعیة من األقمشة المنفذه علی أنوال الدوبی یکاد یکون نمطی متمثل فی تصمیمات السا

ما یوجد بها بعض النقوشات البسیطة، ومن هنا تظهر أهمیة تطویر هذه النوعیة من األقمشة وتقدیم رؤیة جدیدة من خالل 

تطویع بعض النظریات العلمیة ذات الصلة وتطبیقها إلنتاج تصمیمات مبتکره تحمل رؤیة جمالیة وفنیة جدیدة ، ویتم 

ات من خالل أرتباط خاصیة التشابه الذاتی فی نظریة الفراکتال بخصائص تصمیمات أقمشة الدوبى ، تطویر هذه المنتج

وتتجلی أهمیة البحث فی تقدیم رؤیة جدیدة لتصمیمات أقمشة الجواکت الشتویة ،و تعزیز إستخدام األسس والنظریات 

الحدیثة ألنوال الدوبی لتطویر تصمیمات  العلمیة للحصول علی تصمیمات جدیدة ومتنوعة ، واالستفادة من التطورات

أقمشة الدوبی ، وإثراء السوق المحلی بمنتجات متطورة ، ویهدف البحث الى تطویر أقمشة الجواکت الشتویة المنفذة علی 
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أنوال الدوبی ، و التأکید علی تطویع النظریات واألسس العلمیة واستخدامها فی مجال تصمیم أقمشة الدوبی ، والمساهمة 

  .ی حل االزمة االقتصادیة المصریة وذلک من خالل تطویر المنتج المحلی لیواجه منافسة المنتج األجنبیف

 الفراكتال في الطبیعة. – بساط سیربینسكي -التشابه الذاتي  –الفراكتال  هندسة الدالة:الكلمات 

Abstract: 

Fabrics produced on fabric looms with Dobby devices play a major role in meeting the needs 

of consumers of woven fabrics, especially in the field of clothing fabrics. With the great 

technological development in these lines and their connection to computers, this gave the 

designer the opportunity to increase his creative and innovative ability to produce designs 

with values Functional and aesthetic within the limits of the number of limited textile 

differences in those looms. 

Jacket fabrics are very important for consumers to use frequently in the winter as they provide 

the required warmth, and given its importance and advantages, it deserves technical and 

Technology consideration, Whereas the design of that kind of fabrics carried on dobby looms 

almost typical is represented in plain, streak, and plaid designs. There are rarely simple 

engravings, Hence the importance of developing this type of fabric and providing a new 

vision by adapting some of the relevant scientific theories and applying them to the 

production of innovative designs with a new aesthetic and artistic vision. The most important 

research is Presenting a new vision for winter jacket fabric designs, Promote the use of 

scientific foundations and theories to obtain new and diverse designs, Take advantage of the 

recent developments of dobby looms to develop dobby fabric designs, and Enrich the local 

market with advanced products.and Objectives is Development of winter jacket fabrics 

executed on dobby looms, Emphasis on the adaptation of theories and scientific foundations 

and use in the dobby fabric design, Developing the local product to face the competition of 

the foreign product. 

Keywords: 

Fractal Geometry, Self- similarity, Sierpinski Carpet, Fractal in Nature. 

 Statement Problem مشكلة البحث

والمقلم والكاروه ومن النادر وجود نقوشات  ةالسادأنوال الدوبي بتصمیمات نمطیة متمثلة في  علىتنتج أقمشة الجواكت 

في مثل هذه التصمیمات ونظراً لألهمیة االستخدامیة لتلك األقمشة فإنها تستحق الدراسة من الناحیة الفنیة والتكنولوجیة 

اصیة تطویرها وتقدیم رؤیة جدیدة لهذه التصمیمات، ویتم تطویر هذه المنتجات من خالل أرتباط خ علىفلذلك یجب العمل 

 التشابه الذاتي في نظریة الفراكتال بخصائص تصمیمات أقمشة الدوبي.  

 Significanceأهمية البحث 

 الشتویة.تقدیم رؤیة جدیدة لتصمیمات أقمشة الجواكت  -1

 ومتنوعة.تصمیمات جدیدة  علىتعزیز إستخدام األسس والنظریات العلمیة للحصول   - 2

 الدوبي.نوال الدوبي لتطویر تصمیمات أقمشة االستفادة من التطورات الحدیثة أل -3 

 متطورة.إثراء السوق المحلي بمنتجات  -4 
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   Objectivesأهداف البحث 

  الدوبي.أنوال  علىتطویر أقمشة الجواكت الشتویة المنفذة  -1

 تطویع النظریات واألسس العلمیة واستخدامها في مجال تصمیم أقمشة الدوبي. علىالتأكید  - 2

 األجنبي.همة في حل االزمة االقتصادیة المصریة وذلك من خالل تطویر المنتج المحلي لیواجه منافسة المنتج المسا - 3

 Hypothesisفروض البحث 

 نظریة الفراكتال في مجال تصمیم أقمشة الدوبي تساهم في حلوالً تصمیمیة وقیماً جمالیة عدیدة ومتنوعة. -1

 الخواص الجمالیة والوظیفیة لألقمشة. علىاالً نوع الخامة المستخدمة تؤثر تأثیراً فع -2

 الخواص التصمیمیة والوظیفیة لألقمشة المنتجة. علىأختالف نمر الخیوط المستخدمة تؤثر -3

 الخواص الفنیة والتكنولوجیة لألقمشة.  علىمعامل تغطیة كل من السداء واللحمة تؤثر  -4

 Research Methodsمنهجية البحث 

 التحلیلي.التجریبي  یتبع البحث المنهج

    :Theoretical Framework اإلطار النظري

 ( Fractal Theoryنظرية الفراكتال ) -أ

لقد شهدت السنوات األخیرة تطورا ملحوظاً في الریاضیات بفروعها المختلفة نتیجة األنتشار المعرفي، والتطور التقني 

نمذجة التي ساعدت بدورها في ظهور الریاضیات العصریة المرتبط بعلوم الحاسب، وأسالیبه وتطبیقاته في الرسوم وال

التي تمیزت بتطبیقاتها الواسعة ودورها األساسي في نمو النظریات الریاضیة المعاصرة مثل: نظریة الهیولیة )الفوضي(، 

مكونات ونظریة النظم الدینامیكیة غیر الخطیة، وكذلك أكتشاف نوع جدید من النظریات الهندسیة أهتم بالبحث في ال

وقد اصبحت هندسة الفراكتال  ،(6)( Fractal Geometry)الجزئیة لألشكال الریاضیة أطلق علیها هندسة الفراكتال 

جزءا من الریاضیات فباإلضافة إلى تقدیمها إمكانیة تكوین األشكال والصور بشكل جذاب و جمیل فإنها أیضا تقدم لنا 

یل الظواهر الطبیعیة كنمو الخالیا البكتیریة أو نمذجة األشیاء مثل إطارا نظریا لتطویر موضوعات اخرى ، مثل تمث

 . النباتات وغیرها

 ،Cantor فالریاضیون مثل کانتور العشرین،وقد قُدمت هندسة الفراكتال في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

وقد اختلفت  الكالسیكیة،اكتالت قد اكتشفوا ما یسمي اآلن بالفر Fatou وكذلك فاتو Julia وجولیا ،Koch وكوخ

كانتور مثال طور ماهو معروف اآلن بمجموعة كانتور في اعماله المرتبطة بنظریة  للفراكتالت،أغراضهم من دراستهم 

 .(1) ماندلبروت بإستخدام الحاسوب في برمجة حركة النقط وطور ما یعرف اآلن بمجموعة ماندلبروت بینما، اهتمالفئات 

هندسة الفراكتال وسمح بإنتاج نماذج محددة لألشیاء  ( بتأسیسBenoit Mandelbrotماندلبروت ) قام العالم بنوا

التطور القادم في كل  علىوقدم مصطلح الكسور أو الفراكتال والذي كان له تأثیر قوي  1970والعملیات الطبیعیة في عام 

 ، (10)مجاالت المعرفة 

أن وجود التعقید والتجزیئ في الطبیعة  یتحدانا لكي ندرس هذه  "  Benoit Mandelbrot" فیقول بنوا ماندلبروت 

االنماط او األشكال الطبیعیة والتي ترك دراستها أقلیدس جانباً لكونها في رأیه بال شكل ، بدلیل أن الریاضیون قامو 

 ،(13)أو الشعور به  بإزدراء هذا التحدي، وقاموا بإبتكار نظریات ریاضیة لیست لها عالقة بأي شكل نستطیع رؤیته

فالهندسیة اإلقلیدیة أو الكالسیكیة تعطي فكرة تقریبیة عن مكونات األشیاء الطبیعیة وتمثل اللغة التي نستخدمها عند تصمیم 

شكل یحاكي الشكل الطبیعي، لكن الهندسة الكسوریة تعتبر امتداد للهندسة الكالسیكیة حیث تمكننا من عمل نماذج دقیقة 
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بدایة من أوراق الشجر إلى المجرات والكواكب، حیث أن الفلسفة األساسیة التي تقوم علیها یعیة لألشكال للمكونات الطب

بالجمود لعدم قدرته علي وصف األشكال  یوصفعلم الهندسة ، فرأي ماندلبروت (9)هي الطبیعة  الهندسة الكسوریة

 یطانیا ؟، واثبت ذلك من خالل سؤاله ، كم یبلغ طول ساحل بر(13)الطبیعیة 

طول المسطرة أو اداة القیاس المستخدمة، فطوله مساوي  علىالساحل غیر محدد ولكن یعتمد  إن طولأجاب قائالً ف

للمسافة المقاسة بطول الخط المستقیم بین بدایته ونهایته، ولكن الساحل النموذجي یكون بال شك ملتوي وبالتالي یكون أكثر 

  .(17) ویصعب تحدیدهفأثبت أن طول الشریط الساحلي طویل جدا  ه،نهایاتطوالً من الخط المستقیم بین 

 ورداً علي هذا التحدي قام بنوا ماندلبروت بوضع هندسة جدیدة للطبیعة یمكن إستخدامها في عدد من المجاالت المتعددة

جبال والسواحل والعدید قامت بوصف العدید من األشكال غیر المنتظمة والمعقدة في الطبیعة من حولنا مثل ال والتي، (13)

فهذه  ،(12)( Fractal Geometryمن الظواهر الطبیعیة األخري وسمیت بالهندسة الكسوریة أو هندسة الفراكتال )

 والملتویة، والمجعدة، المتحركة، األشیاء إنها هندسة حوافها، دقة أو استوائها وعدم خشونتها في الطبیعة الهندسة تحاكي

ملیة الوصف من خالل إستنتاج مجموعة من النظریات بواسطة تعریف عائلة من األشكال المنتظمة وقامت بع، (7)والملتفة 

، والتي تم (18)،  تتمیز بخاصیة رائعة من التشابه الذاتي في خالل فترة معینة من المقاییس (13)وأخري غیر المنتظمة

ن مفاهیم الفراكتال، وأمثلة ونماذج عدیدة لها الذي عرض فیه العدید م 1983عام توضیحها في كتاب ماندلبروت المنشور

 .(2)ووضح كیفیة ربطها بالطبیعة 

 (    Fractal Geometryالفراكتال )تعريف الهندسة الكسورية أو هندسة  -ب

(  Frangere، والتي تطابق الفعل الالتیني ) ( Fractos)من الصفة الالتینیة  (Fractalكلمة )صاغ ماندلبروت 

 ، فكلمة(11-13) بمعني تكسر أو تحطم شیئ ما لخلق أجزاء صغیرة غیر منتظمة breakto  " (4)والذي یعني "

" fractal" غیر منتظمة لدرجة أنه ال یمكن وصفها بالهندسة اإلقلیدیة  متنوعة من األشكال الهندسیة  لمجموعةهي اسم

وأن لتلك التكوینات "تشابهات ذاتیة متكررة"  ، و یتبع تكوینها منطقاً وقاعدًة ولیست عشوائیة كما تبدو في حقیقتها(11)

 .(4)یمكن إحصاؤها وأستخالص قواعد لتكرارها 

 (                             Characteristics of fractal theoryالفراكتال )الخصائص االساسية لنظرية    -ج

 (Self Similarity) الذاتي:خاصية التشابه  -1

، حیث أن الجزء من الكل یشبه تمامأ ذلك "الفراكتال"لكسوریة سة في أشكال الهندسة االتشابه الذاتي یعتبر خاصیة رئی

الكل، فعند أخذ جزء متكامال من األجزاء المكونة للشكل ، ثم تم تكبیره عدة مرات فیتم الحصول في النهایة على الشكل 

دة وعلیه فإن مفهوم التشابه الذاتي هو األصلي؛ فالنقاط غیر المنتظمة هي نفسها متشابهة ولكن على المقاییس البعی

الخاصیة التي یكون فیها الشكل النهائي محتوي بداخله على أجزاء صغیرة منه، وهذه الخاصیة موجودة في كل مكان في 

والشعب  ، واألنهار(5-6)العالم الطبیعي، تظهر في أجسام متنوعة كأوراق األشجار، السالسل الجبلیة، المجرات، والغیوم 

األرضیة وغیرها یتمتع بخاصیة  الكره في هیكل والكسور والتصدعات بالشقوق الممتلئة واألسطح الرئة في ائیةالهو

 (.2) التشابه الذاتي

  (Fractal dimension) الفركتالي: البعد خاصية -2

ز بین درجة تعقید الخصائص الممیزة لألشكال الفراكتالیة، ویستخدم البعد الفراكتالي للتمیی أحدیعد البعد الفراکتالى 

االشكال وبعضها، وقیمة البعد الفراكتالي هي عبارة عن عدد حقیقي موجب، ومن الممكن أن یأخذ قیمة كسریة، لذلك 
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یسمى أحیانا بالبعد الكسري، بینما األشكال في الهندسة اإلقلیدیة تاخذ أبعادها قیمة صحیحة، وهو یعبر عن مدى ما یوجد 

 .(6-3)أو درجة عدم انتظام الشكل، ومقدار انحناءات الشكل أو المنحنی  بالشكل من نتوءات وتعرجات،

  (Iteration) :التكرار خاصية -3

تكرار إجراء أو قاعدة عدة مرات، ویستخدم ناتج أو مخرجات كل  الفركتالیة نتیجة األشكال بها تتكون التي الخاصیة وهى

 التكرار المرحلي خاصیة وتعد ات الشكل الفراكتالي المعقد،تكرار كمدخالت في التكرار التالي فینتج عن هذه التكرار

 التعرجات زادت كلما الالنهایة إلى المرحلي زاد التكرار وكلما المولد، المنحنى بواسطة الفركتالیة األشكال لتولید أساسا

دد من المرات في أي شكل هو الجزء أو العملیة التي یتم تكرارها ع Generator، والمولد (2-8)الشكل تعقیدا  وازداد دقة

لتكوین شكل الفراكتال، ویختلف هذا المولد من شكل ألخر ویتصف هذا المولد بالثبات في الشكل الواحد وهو الذي یؤدي 

 .(9)إلى خاصیة التشابه الذاتي في الشكل الكسوري ویحافظ علیها 

 (Infinite Scalability) الالنهائية:قابلية التوسع  -4

تفاصیل مصغرة منه ككل ذات عدد ال  علىتفاصیل ال نهائیة فالشكل النهائي یحتوي بداخله  علىكتال تحتوي أشكال الفرا

 .(11-5)نهائي من المقاییس )عند التصغیر( 

 
  نوعين: إلىوتنقسم  (In Nature) الطبيعةأمثلة ألشكال الفراكتال في  -د

 (Branchingاألشكال المتفرعة ) االول:النوع 

 شجرة التين -1

ون شجرة التین من تفریعات اساسیة شكلت او كونت الشجرة ثم یتفرع من هذة الفروع تفرعات اخري متكررة حیث تتك

 .1كما هو موضح في الشكل  (24)

 
 1شكل

 شجرة التين

 

 .2شكل ( 24-19)تفريعات نبات السرخس.  -2

 
 2شكل

 نبات السرخس
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 . 3شكل ( 18)تفريعات الشعاب المرجانية  -3

 
 3شكل

 رجانيةالشعاب الم

 ( في الطبيعةSpiralsالحلزونات ) الثاني:النوع 

اشكال  إحدىإن  حتىمن اهم العلماء الذین اهتموا بدراسة الحلزونات العالم ارشیمیدس الذي كتب في هذا المجال 

 الطبیعة:، ومن أمثلة الحلزونات في (4)الحلزونات تحمل اسمه 

 .4الشكل كما هو موضح في  (24)هو تنظم ذاتي حلزوني یحدث في الجو اإلعصار:  -1

 
 4شكل

 الشكل الحلزوني لإلعصار
 

 .5الشكل كما هو موضح في  (24)تستدیر قطع الصبار بزاویة ثابتة تكون شكل حلزوني نبات الصبار:  -2

 
 5شكل

 تكوين نبات الصبار
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 نوعين:وتنقسم إالي  Geometric Fractalsلفراكتال في الهندسة ا -هـ

 IFS (Iterated Function Systems)ول أنظمة التوابع التكرارية اال النظام 1-هـ  

هندسة الفراكتال هي فرع من فروع الریاضیات المعنیة باالشكال غیر المنتظمة هذه االشكال عبارة عن أجزاء تشبه الكل 

فركتاالت هندسیة  ىعلفمن الممكن من خالل اجراء عملیات تكراریة بسیطة الحصول  فیما یسمي بخاصیة التشابهه الذاتي

 النظام:. ومن أمثلة هذا (24)مثلث او مكعب  أو مستقیمبحته وهذه االشكال من الممكن ان تكون مشتقة من خط 

 (Cantor Dust)غبار كانتور 1-1هـ

عالم الریاضیات جورج كانتور الذي ساهم من خالل نظریاته في تقدیم حلول وتفاسر  إلىأطلق علیه هذا االسم نسبة 

  .(5-20) كانتورة لمجموعة من الصیغ في الهندسة الكسوریة والتي أشتهرت فیما بعد بغبار ریاضی

 

 :6شكل (The Triadic Cantor Dust)غبار كانتور الثالثي  1-1-1هـ

 
 6شكل

 The Triadic Cantor Dustغبار كانتور الثالثي 

، وبالتالي E0بحذف الثلث األوسط من  E1 ونحصل على (،1،0وهو المجال ) E0یتكون غبار كانتور الثالثي من 

المكونة  E2( وبحذف الثلث األوسط من كًل من هذین المجالین، نحصل على 2/1،3) (،1،0/3من المجالین ) E1تتكون 

التي نحصل علیها بحذف الثلث األوسط من كل مجال  ،Ek، ثم یتم االستمرار على هذا المنوال حتى أربعة مجاالتمن 

 .(26)الالنهایة  kعندما تقارب  Ekهي نهایة متوالیة المجموعات  Fلم أن مجموعة كانتور . مع العEk-1في 

 

 :7( شكلThe Cantor Squareغبار كانتور ثنائي االبعاد ) 2-1-1هـ

مربعات ثم یتم إزالة المربع  9 إلىهو من أحد أشكال الفراكتال ثنائیة األبعاد ویتم إنشاؤه من خالل رسم مربع وتقسیمه   

 .(44-45) كل مربع داخل الشكل علىاألوسط من كل جانب والمربع المتوسط داخل المربع األساسي ثم تكرر هذه العملیة 

 
 (258) 7شكل

 The Cantor Squareغبار كانتور ثنائي األبعاد 

    

 :8شكل von Koch curveمنحني فان كوخ  2-1هـ

هذا المنحني  "،منحني كوخ لبللورات الثلج أو "ندفة الثلج لكوخقدم العالم الریاضي فان كوخ ما یعرف ب 1904في عام 

وتعتبر خاصیة التشابه الذاتي هي  بحري،العدید من التراكیب التي تشبه أشكال في الطبیعة مثل ساحل  علىیشمل 

 . (8-22)الخاصیة األساسیة عند بناء المنحني 

مراحل بناء ندفة  8الشكل كما هي موضحة في  Koch Snowflake "(22)ویتم رسم مراحل بناء ندفة الثلج لكوخ "

 كالتالي:الثلج لكوخ وهي 
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  seedالشكل. یتم رسم مثلث متساوي األضالع كبذرة أولي لبناء  -

 علىطول الضلع االصلي للمثلث فنحصل  1/3یستبدل كل ضلع من أضالع المثلث بأربعة جوانب طول كل جانب  -

step1.  

   step2علي. فیتم الحصول  1/9جوانب طول كل جانب  بأربعة step1ثم یتم إستبدال كل ضلع في  -

 

 8شكل

 "Koch Snowflakeمراحل بناء ندفة الثلج لكوخ "

 :9شكل (Sierpinski Carpet)سيربينسكي  بساط 3-1-هـ 

كل ویتمیز هذا الش Waclaw Sierpinskiعالم الریاضیات البولندي واكالو سیربینسكي  إلىسمي بهذا االسم نسبة 

 .(14)بخاصیة التشابه الذاتي 

 یبدأ بناء بساط سیربینسكي بواسطة رسم مربع  -

 مربعات متطابقة ثم نقوم باسقاط المربع الموجود في المركز  9 إلىثم یتم تقسیم المربع   -

ماالنهایة، مع مالحظة ثبات المربع المركزي في  إلىمربعات ونسقط المركز وهكذا  9ثم نقسم كل مربع الي   -

 .(10-16) 4-2طوات من الخ

 
                                     4                  3                  2                  1    

 (25) 9شكل

 Sierpinski carpetبساط سيربينسكي 

 The Box Fractal 4-1-هـ

یتم عمل هذا الشكل من ، و(27)كي بناء مماثل لبساط سیربینس وهو  VicsekTamásتم أقتراح هذا الشكل بواسطة 

 .".method of successive removals"خالل طریقة االزالة المتتالیة او المتعاعقبة 

 .10یتم بناء هذا الشكل بواسطة رسم مربع كبیر كما في المستوي االول شكل -

كل جانب  علىاالوسط  مربعات منهم بحیث نترك تظلیل المربع 5مربعات صغیرة ویتم تظلیل  9ثم یتم تقسیمه الي  -

 من جوانب المربع. 
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مربع صغیر ویتم التظلیل بحیث یتم استبدال كل  81ثم یتم رسم مربع بنفس حجم المربع االصلي ویتم تقسیمه الي   -

كل جانب بدون تظلیل  علىمربعات وتترك المربعات الوسطي  5مربعات ویتم تظلیل  9ب مربع في المستو الثاني 

 علىحجم المربع االصلي ویتم االستمرار بنفس الطریقة للحصول  علىالثالث مع الحافظة المستوي  علىفنحصل 

 .(21)المستوي الرابع 

 
4                                                         3                   2                  1 

 (14) 10شكل
The Box Fractal 

  L-system fractals or Lindenmayerالثاني  النظام 2-هـ

وضعه عالم النباتات ارسید لیندن مایر         ، هذا النظام متوالدة من رموز اساسیة )المولد(هو عبارة عن سالسل  

(Aristid Lindenmayer)   لكي یصف سلوك الخالیا النباتیة وعملیات تطور نمو النبات كما استخدم  1968في عام

 the morphology of a variety of)وجیة مجموعة متنوعة من الكائنات الحیة هذا النظام لمعرفة مورفول

)organisms یوضح أحد  11والشكل  ،(24) ویستخدم هذا النظام لتولید فراكتاالت متكررة تتسم بخاصیة التشابه الذاتي

 .System –L   (23)أشكال الفراكتال التي تشبه االعشاب من خالل نظام  

 
 11شكل

L-system generating a fractal resembling a weed 

 النظام:ومن أمثلة هذا  
 Heighway Dragonمنحني  1-2هـ

 .  12تكون من سلسلة متوالدة من مولد أساسي وهو الخط المستقیم كما هو موضح في شكلهو أحد أشكال الفراكتال والم

 یبدأ بناء الشكل بخط مستقیم  -

بحیث یكون وتر  1ثم یتم إستبدال الخط المستقیم بخطین متعامدین بطریقة تجعل الخط المستقیم المرسوم في المرحلة  -

 .2المرحلة بذلك مثلث متساوي الساقین كما هو موضح في  فیتكون = r 2√ /1حجم كل خط   

وبحیث  rبحیث یكون حجمهم القیمه بقطعتین جدیدتین بزاویة قائمة  step2ثم یتم إستبدال الخطین المتعامدین في  -

 .3یكون قطعتین الي الیسار وقطعتین إالي الیمین كما في المرحلة 

 (28)طول أجزاء التكرار السابق  علىتكرر هذه الطریقة مع التناوب دائما بین االجزاء الجدیدة بین الیمین والیسار  -

 .Heighway Dragonالعدید من المراحل المتتالیة لمنحني  13ویوضح شكل 

 
                                 4                        3                    2                      1   

 12شكل

Heighway Dragon Construction 
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 (15) 13شكل

 Heighway Dragonالمراحل المتتالية لمنحني 

 شجرة فيثاغورس 2-2-هـ

لم الریاضیات الیوناني فیثاغورس ألن بنائها الهندسي علي أساس نظریة فیثاغورس سمیت شجرة فیثاغورس على اسم عا

 .14كما موضح في شكل

 تبني هذه الشجرة من خالل رسم مربع  -

 ثم یتم رسم مثلث متساوي الساقین فوق المربع -

 ضلعي المثلث علىثم یتم رسم مربعین  -

 (8-29) تكرر هذه الخطوات إالي ماال نهایة لبناء شجرة فیثا غورس -

 

                        6                        5                         4                   3          2          1  
 14شكل 

 شجرة فيثا غورس

 المنتج الفني التطبيقي -و

 مقدمة:

عن أفكار تصمیمیة جدیدة ومتطورة لتلبیة نظراً لوجود منافسة كبیرة بین المنتجات المنسوجة، یبحث المنتجین دائماً 

أنوال الدوبي یكاد یكون نمطي متمثل في تصمیمات  علىویالحظ أن تصمیم أقمشة الجواكت المنفذه رغبات عمالئهم، 

السادة والمقلم والكاروه ونادراً ما یوجد بها بعض النقوشات فلذلك تظهر األهمیة في تطویر هذه النوعیة من األقمشة 

 ؤیة تصمیمیة جدیدة لها.وتقدیم ر

لذلك یعرض البحث مجموعة من األفكار التصمیمیة الجدیدة في مجال تصمیم أقمشة الجواكت مستلهمة من خاصیة   

 الدوبي.أنوال  علىتصمیمات تصلح للتنفیذ  علىالتشابه الذاتي في نظریة الفراكتال وتطویعها للحصول 

 التالیة:ة وتم تنفیذ العینات طبقاً للمواصفة التنفیذی

 المواصفة التنفيذية للعينات المنتجة

 مواصفة السداء  أوالً:

 % 100قطن  السداء:خامة خیط  -

 ترقیم انجلیزي 2/  24 السداء:نمرة خیط  -

 فتلة / سم 22 النول: علىعدد فتل السنتیمتر  -

 لون واحد   السداء:ألوان  -
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 اللحمة:مواصفة  ثانياً:

 % 100قطن  اللحمة:خامة خیط  -

 ترقیم انجلیزي 1/  12 اللحمة:یط نمرة خ -

 لحمة / سم 22 النول: علىعدد لحمات السنتیمتر  -

 ألوان متعددة بترتیبات مختلفة اللحمات:ألوان  -

 المستخدمة:مواصفة ماكينة النسيج  ثالثاً: 

 Vamatex Leonardo Silver – HS (High Drive) :الماكينةنوع  -

   2007 :الصنعسنة  -

 فة / دقیقةحد 500 :الماكينةسرعة  -

 الشرائط الساحبة المرنة المزدوجة :اللحمةوسيلة امرار خيط  -

 STAUBLI – Type:2670B/2 :المستخدمموديل جهاز الدوبي  -

 درأه  16 :الدوبيقوة جهاز  -

 درأه براسل 2الصف( +  علىدرأه اللقي  12)درأه  14 :المستخدمعدد الدرأ  -

 بالبراسل سم 163 :المشطعرض السداء في  -

 خیط / سم 22 :السنتيمترط عدد خيو -

 باب / سم 11مشط عدة  :المستخدمالمشط  -

 خیط / باب 2 :المشطتطريح  -

 فتلة / سم( 44خیط / باب ) 4: البراسلتطريح  -

 المجهز:بيانات القماش  رابعاً:

 سم 145 – 142 المجهز:عرض القماش  -

 2جرام/ م 242 المجهز:متوسط وزن المتر المربع  -

 2جرام/ م 350 المجهز: متوسط وزن المتر الطولي -

 تجهیز مخصوص. التجهيز:نوع  -

 المنفذه:تصميمات البحث 

 علىأختالف بطریقة اللقي  12تم عمل مجموعة من التصمیمات الزخرفیة والتي تتمیز بخاصیة التشابه الذاتي في حدود 

 كالتالي: (3-2-1)مربع للتصمیمات x 12مربع 12الصف في مساحة 

 مربع.  x 3مربع  3ساسیة للشكل في مساحة أوالً تم رسم البنیة األ -

 مربع.  x 9مربع  9ثانیا تم تطبیق خاصیة التشابه الذاتي علي أساس البنیة االساسیة في مساحة    -
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قاعدة التشابة  علىمربع وذلك من خالل رسم الشكل المبني x 12مربع 12ثالثا تم عمل التصمیم النهائي في مساحة  -

 مربع واضافة بعض العالمات لیتكون التصمیم النهائي x 12مربع 12مربع داخل مساحة  x 9مربع  9الذاتي بمساحة 

 x 16مربع 12الصف في مساحة  علىأختالف بطریقة اللقي  12( في حدود 25) ( شكل4ثم تم عمل التصمیم رقم )  -

 مربع. x 4مربع  3والبنیة األساسیة للشكل في مساحة 

 1تصميم 

مع  3التصمیم النهائي رقم  على للحصول 3:1تصمیم كما هو موضح في المراحل من مراحل إعداد ال 15یوضح شكل 

مجموعة  4من اللحمة بینما توضح المرحلة  3بالمرحلة  العلم أنه تم إستخدام وحدة التشابه الذاتي داخل التصمیم النهائي

 1صورة فوتوغرافیة لتصمیم 18 ،17 ،16االشكال في كل من اتجاه السداء واللحمة وتوضح  1تكراریة من التصمیم 

  .تنفیذهبعد 

                    
                      4                                          3                                   2                       1  

 1 مراحل إعداد التصميم 15شكل 

 
 المنفذ بإستخدام لون واحد في كل من السداء واللحمة 1سيج صورة فوتوغرافية لتصميم الن 16شكل 

 
 17شكل 

 لحمة لون ب 1لحمة لون أ: 1المنفذ بإستخدام لون واحد في السداء ولونين في اللحمة بترتيب لوني  1صورة فوتوغرافية لتصميم النسيج 
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 18شكل 

 لحمة لون ب 12لحمة لون أ : 12السداء ولونين في اللحمة بترتيب لوني المنفذ بإستخدام لون واحد في 1صورة فوتوغرافية لتصميم النسيج

 2تصميم 

 ،3علي التصمیم النهائي رقم  صولللح 3:1مراحل إعداد التصمیم كما هو موضح في المراحل من  19یوضح شكل 

 21 ،20ضح االشكالفي كل من اتجاه السداء واللحمة وتو 2مجموعة تكراریة من التصمیم  4بینما توضح المرحلة 

  .تنفیذهبعد  2فوتوغرافیة لتصمیم صور

                      
                         4                                               3                                2                     1 

 2م إعداد التصمي مراحل 19شكل 

 
 20شكل 

 المنفذ بإستخدام لون واحد في كل من السداء واللحمة 2صورة فوتوغرافية لتصميم النسيج
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 21شكل 

 لحمة لون 1 أ:لحمة لون  1المنفذ بإستخدام لون واحد في السداء ولونين في اللحمة بترتيب لوني  2 النسيجصورة فوتوغرافية لتصميم 

 3تصميم 

 ،3التصمیم النهائي رقم  على للحصول 3:1د التصمیم كما هو موضح في المراحل من مراحل إعدا 22یوضح شكل 

 24 ،23االشكال في كل من اتجاه السداء واللحمة وتوضح  3تكراریة من التصمیم  مجموعة 4 بینما توضح المرحلة

  .تنفیذهبعد  3 فوتوغرافیة لتصمیم صور

                      
                          4                                             3                                  2                    1 

 3إعداد التصميم  مراحل 22شكل 

 
 23شكل 

 المنفذ بإستخدام لون واحد في كل من السداء واللحمة 3صورة فوتوغرافية لتصميم النسيج
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 24كل ش

 المنفذ بإستخدام لون واحد في السداء وثالثة ألوان في اللحمة 3 صورة فوتوغرافية لتصميم النسيج

 لحمة لون ج 1 ب:لحمة لون  1 أ:لحمة لون  1بترتيب لوني 

 4صميم ت

 ،3التصمیم النهائي رقم  على للحصول 3:1مراحل إعداد التصمیم كما هو موضح في المراحل من  25یوضح شكل 

 صوره 26الشكل  واللحمة ویوضحفي كل من اتجاه السداء  4مجموعة تكراریة من التصمیم  4بینما توضح المرحلة 

  .تنفیذهبعد  4 فوتوغرافیة لتصمیم

                               
                                 4                                     3                           2                1 

 4مراحل إعداد التصميم  25شكل 

 

 
 26شكل 

 المنفذ بإستخدام لون واحد في كل من السداء واللحمة 4 صورة فوتوغرافية لتصميم النسيج
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 التحليل العلمي والفني للمنتج التطبيقي -ز

 على الجواكت المنفذةكمتغیر أساسي لتطویر أقمشة  تصمیمات متنوعة علىساعدت نظریة الفراكتال في الحصول  -

مع العلم ان  السنتیمتر،في حدود إمكانیات وثوابت محدده مثل ثبات الخامة وكذلك ثبات عدد فتل ولحمات  الدوبي،أنوال 

 وتم إستخدام دوبي،نول نسیج مزود بجهاز  علىوتم تنفیذ العینات  قطن، 12/1قطن ونمرة اللحمة  24/2نمرة السداء 

 الصف. علىدرأه بطریقة اللقي  12

لها ممیزات عدیدة  القطن تكونخامة القطن، حیث أن خامة  إستخدام إلىتمیزت التصمیمات بملمس ممتاز ویرجع ذلك  -

اتزان عالمات التركیب  إلىباالضافة  القماش،ملمس  علىوتزداد قیمة جمالیة ووظیفیة عند تجهیزها وبالتالي ینعكس ذلك 

 خاصیة الملمس. علىبنائي والذي ینعكس ال

اتزان جمیع عوامل المواصفة  إلىالسبب في ذلك  النسجي ویرجعساعدت نظریة الفراكتال في نجاح أسلوب التعاشق  -

اتزان عدد الفتل واللحمات في السنتیمتر  إلىباالضافة  اللحمة،ظهور  السداء:ظهور عالمات ظهور  مثل نسبةالتنفیذیة 

فمع اتزان عوامل  قطن، 12/1قطن ونمرة اللحمة  24/2السداء  إستخدام نمرةوكذلك  سم،لحمة /  22سم ، /فتلة  22

 انتاج قماشة متزنة ومتماسكة وغیر قابل للتفزیر. إلىذلك  التنفیذیة، أديالمواصفة 

حیث أن  الجواكت،في أقمشة  تكمن الوظیفة النفعیة والجمالیة لألعمال الفنیة التصمیمیة موضوع البحث في إستخدامها -

 ویعتبر هذا الوزن مناسب ألقمشة الجواكت. تقریباَ، 2جرام/ م 242 المجهز:متوسط وزن المتر المربع 

 

  البحث:نتائج  -ح

 أنوال الدوبي. علىتصمیمات زخرفیة مبتكرة تحمل رؤیة جمالیة وفنیة جدیدة ألقمشة الجواكت المنفذة  علىالحصول  -1

 تصمیمیة جدیدة من خالل تطبیق بعض خصائص نظریة الفراكتال في حدود عدد بسیط من حلوالً  علىالحصول  -2

 األختالفات النسجیة.

 تحقیق هدف البحث الرئیسي وهو تطویر تصمیمات أقمشة الجواكت. -3

 توصيات البحث -ط

 األهتمام بعمل تجارب لونیة مختلفة للتصمیمات موضوع البحث. -1

 المنسوجة.األقمشة  مجال تصمیمیة واالستفادة منها لتقدیم رؤیة جدیدة في األهتمام بدراسة النظریات العلم -2

االستفادة من نتائج البحوث التطبیقیة لتطویر المنتجات النسجیة للمساهمة في تطویر المنتج المحلي لیواجه منافسة  -3

 المنتج االجنبي.

 المراجع -ي
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 -" FRACTAL GEOMETRY  الفراكتال  هندسة" في مقترحة وحدة الیةفع" –السید  علوان أبو ابراهیم ، رضا .1

 م.2001اغسطس 12 – 72العدد  –دراسات في المناهج وطرق التدریس  –دار المنظومة 

Ebrahim,Reda Abo elwan Elsayed – " faelya wehda moktarna fi " handasat elfractal  

FRACTAL GEOMETRY" – Dar Elmanzoma – Derasat fi elmnaheg w torok eltadrees – 

Eladed 72 – 12 Aghostos 2001. 

"التحصیل والتفكیر البصري لطالبات قسم الریاضیات بكلیة العلوم واالداب بجامعة - توفیق طاهر الحمد ، زینب بوأ .2

 م.2017 -تشرین األول -(10العدد ) -(6المجلد ) -المجلة الدولیة التربویة  -نجران"
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 "نظریة -عبد السالم، ریهام محمد  .حسین . إبراهیم ، أشرف محمد مصطفي حسین ، هبة .أحمد ريفك السید ، مایسة .5
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البصري المكاني لتالمیذ  المدخل ضوء في معدة الفراكتال في هندسة مقترحة وحدة"–محمد  محمود علي ، میرفت .6

ینایر –( 19العدد ) –باإلسماعیلیة  التربیة كلیة مجلة -دار المنظومة  –الصف الثامن االبتدائي الصم وضعاف السمع" 

 م.2011

Ali,Mervat Mahmoud Mohammed – "wehda moktaraha fi handasat elfractal moada fi dooe 

elmadkhal elbasary elmakany letalameez elsaf elthamen elebtedaee elsom w deaf elsamaa" – 

Dar elmanzoma – Magalat kolyat eltarbya belesmaeelya – Eladed (19)- yanayer 2011.  

 المعرفي التحصیل الفراكتال على ندسةه في مقترحة تعلیمیة وحدة تدریس " فاعلیة - موسى الكریم هللا ، عبد فرج .7

 م. 2015-الثاني العدد  -الّتربوّیة العلوم مجلّة -األساسي " الثامن الصف طالب لدى تعلم الریاضیات نحو واالتجاه

Farag,Abdel kereem Mousa - "faelyat tadrees wehda taelemya moktaraha fi hanasat elfractal 
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