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 استحداث أسلوب لتوزيع الوحدات الزخرفية بالتكرار الزخرفي ألقمشة الجاكارد

 

Creating a New Method To Distribute Motifs At Decorative Repeat of 

Jaquard Fabrics. 
 

 محمد متولى متولى عامر 

 أستاذ تصميم المنسوجات المركبة 

 جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية 

 

 ملخص البحث :

 تصميم التكرار الزخرفى أقمشة الجاكارد من أهم العناصر التصميمية األولية لبناء منتج نسجى متكامل األركان . 

نهم بطبيعة الحال مصممى وطالب تصميم أقمشة الجاكارد تنمية لذا وجب على مصمم األقمشة على اختالف أنواعها ، وم

و الوظيفة . ولتنمية قدرات  (form)قدراتهم االبتكارية ، إلضافة كل ما هو جديد ومتميز الى منتجة من حيث الشكل 

 المصمم وتوسيع مداركها وجب علية االستعانة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة إلنجاح العملية التصميمية.

البحث محاولة لالستفادة من نظرية االحتماالت والتباديل والتوافيق الرياضية ، فى إيجاد أسلوب جديد غير تقليدى لتوزيع 

بمساحة التكرار الزخرفى لتصميم التكرار الزخرفى ألقمشة الجاكارد للحصول على تصميمات زخرفية الوحدات الزخرفية  

 مبتكرة ألقمشة الجاكارد .

قامت الدراسة بعمل العديد من التجارب التطبيقية لألسلوب المقترح للحصول على تصميمات زخرفية جديدة ، باستخدام 

 يم النتائج .برامج الفوتوشوب لتوضيح الفكرة ..ثم تقي

 تصميم أقمشة الجاكارد -التكرار الزخرفى  –توزيع الوحدات الزخرفية  الكلمات الدالة :

 مقدمة البحث :

تعتبر العملية التصميمية لألقمشة بصفة عامة  وتصميم 

أقمشة الجاكارد خاصة هى الركيزة األساسية لبناء منتج 

نسجى متكامل األركان ، يؤدى دوره التنافسى داخل حلبة 

المنافسة باألسواق المحلية أو الدولية ، وأن أصبح اآلن 

 الحدود بين هذا وتلك فى ظل األقتصاد الحر ورفع القيود

األستيرادية ، والحماية للمنتج المحلى الذى أصبح عليه 

لزاماً منافسة نظيرة المستورد من حيث الجودة ، والسعر ، 

 .  (Fashion)والموضة 

لذا وجب على مصمم ودارسى تصميم األقمشة على اختالف 

أنواعها ، ومنهم بطبيعة الحال مصمم أقمشة الجاكارد تنمية 

فة كل ما هو جديد ومتميز الى قدراته األبتكارية ، إلضا

، والوظيفة . ولتنمية قدرات (form)منتجة من حيث الشكل 

المصمم وتوسيع مداركه  وجب عليه االستعانة بكل الوسائل 

التكنولوجية الحديثة فى العملية التصميمية ، ومن المهم أن 

يستعين أيضا بكل العلوم ذات الصلة على اختالف 

لرياضيات . مما يساعد تخصصاتها وخاصة علم من ا

مصممى ودارسى تصميم المنسوجات امتالك أدواتهم 

األبتكارية  ، مما يؤهلهم تصميم منتج نسجى نستطيع أن 

نطلق علية صفة االبتكار
ذكى، محمد عبد المنعم  - 1994)عوض، أحمد 

1996 - Bryon Lawson 1986)
 

من أهم  (Form)ولما كان تصميم التكرار الزخرفى 

عناصر العملية التصميمية األولية ألقمشة الجاكارد التى 

يجب على المصمم ودارسى تصميم المنسوجات اإللمام بها ، 

وإيجاده أسسها وقواعدها العلمية . حيث أن تصميم التكرار 

الزخرفى  ألقمشة الجاكارد هو الخطة المتكاملة لتشكيل 

كرار طبقا ألسس الوحدات الزخرفية وطريقة توزيعها فى الت

التصميم وأعتماد على عناصرة المختلفة ، وتعتمد خطة 

التصميم على قدرة المصمم على االبتكار
م(1997)شوقي، إسماعيل 

 

، حيث أن التصميم الجيد القائم على األسس العلمية هو 

 األساس لكل عمل فنى ناجح عبر العصور.
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 مشكلة البحث :
لتوزيع الوحدات الزخرفية ندرة األساليب المبتكرة فى 

المختارة  لتصميم التكرار الزخرفى ألقمشة الجاكارد تستند 

على أسس رياضية يستعين بها مصممى ودارسى 

المنسوجات أثناء العملية التصميمية ، وكذا التجارب العملية 

 التصميمية لدارسى تصميم المنسوجات .

 

 ف البحث : اهدأ

ى أساس قاعدة رياضية استحداث أسلوب مبتكر قاثم عل -1

يستعين به مصممى ودارسى تصميم المنسوجات ، أثناء 

العملية التصميمية للتكرار الزخرفي ألقمشة الجاكارد ، فى 

محاولة إلضافة أسلوب جديد إلى األساليب االسترشادية ، 

يستعين بها مصمم ودارسى تصميم المنسوجات لمساعدتهم 

فية مبتكرة أقمشة فى التنبؤ بالحصول على تصميمات زخر

 الجاكارد بأكبر عدد ممكن دون تكرار .

استخدام األسلوب التى توصلت اليه الدراسة فى التجارب  -2

التصميمية ألقمشة الجاكارد لطالب تصميم المنسوجات 

 بالمعاهد والكليات األكاديمية المتخصصة .

 أهمية البحث : 

على اسس رياضية تساعد مصممى  وضع آلية تتكئ -1

الب تصميم المنسوجات فى تصميم التكرار الزخرفى وط

ألقمشة وخاصة أقمشة الجاكارد للحصول على تصميمات 

 زخرفية مبتكرة لتلك األقمشة .

يساعد األسلوب المقترح طالب تصميم المنسوجات  -2

بالمعاهد والكليات األكاديمية فى تنمية قدراتهم الفنية أثناء 

 لجاكارد .التصميم الزخرفى لتكرار أقمشة ا

يساعد األسلوب المقترح طالب تصميم المنسوجات  -3

بالمعاهد والكليات األكاديمية فى التنبؤ بعدد المرياجات التى 

يمكن الحصول عليها ، أثناء العملية التصميمية للتكرار 

 الزخرفى ألقمشة الجاكارد . 

يساعد األسلوب المقترح فى الحصول على تكرار  -4

زخرفى ألقمشة الجاكارد وفقاُ لألسس والمبادئ العلمية 

للتصميم 
 William  -م  1996النجدي، عمر   -م 1997)شوقي، إسماعيل 

Watson 1975 )
    

 منهجية البحث :

للوصول إلى  أتبعت الدراسة المنهج التحليلى التجريبى

الل المحاولة الجادة من التأكد من أهداف البحث من خ

 فروضة المقترحة

 حدود البحث : 

االستفادة من نظرية االحتماالت ، والتباديل والتوافيق ،  -1

واألنظمة التقليدية المستخدمة فى التصميم الزخرفى لتكرار 

أقمشة الجاكارد  فى وضع نظام رياضى لتوزيع الوحدات 

الزخرفية المختارة فى مساحة التكرار الزخرفى للبناء 

تفيد منه التصميمى للتكرار الزخرفى ألقمشة الجاكارد ، يس

 مصممى وطالب تصميم المنسوجات. 

 فروض البحث :

تساعد نظرية االحتماالت الرياضية، وكذا التباديل  -1

والتوافيق الرياضية فى التقسيم المساحى ، وتوزيع الوحدات 

 الزخرفية بالتكرار الزخرفى ألقمشة الجاكارد .

تساعد نظرية االحتماالت الرياضية، وكذا التباديل  -2

افيق الرياضية أثناء البناء الزخرفى لتكرار أقمشة والتو

الجاكارد فى التنبوء بعدد المرياجات الزخرفية التى يمكن 

الحصول عليها مع تثبيت عدد الوحدات الزخرفية وعدد 

 التقسيمات لمساحة التكرار  . 

أساليب توزيع الوحدة الزخرفية  فى التكرار الزخرفى 

 ألقمشة الجاكارد :

أساليب توزيع  الوحدة الزخرفية لتصميم التكرار تتمثل أهم 

 الزخرفى ألقمشة الجاكارد فيما يلى:

األسس الهندسية والممثلة فى األشكال الهندسية  -1

) المستطيل ، المربع ، المثلث ، الدائرة ،المعين ، المخمس ، 

 المسدس ، المثمن .........الخ (.

فية فى تكرار عملية التساقط بكل أنواعة للوحدة الزخر -2

 التصميم الزخرفى .

توزيع الوحدة الزخرفية فى تكرار التصميم على أساس  -3

التراكيب النسجية ) أطلس ، مبرد ..ألخ(  بما يتناسب مع 

 فكرة المصمم .

استخدام أشكال الجامات بأنواعها المختلفة وكذلك  -4

الخطوط المتموجة ، والتى تستخدم متعاقبة فى الحصول 

  ات متماثلة مع الوحدات الزخرفية على تأثير
 (William 

Watson 1975 - Field, M 2000 – Kaplan 2000)
 . 

استخدام التوزيع الحر للوحدة الزخرفية داخل مساحة  -5

تكرار التصميم  القائم على األسس العلمية للعملية التصميمية 

من توازن ، وتناغم ، وارتباط عناصر التصميم مع 

من عناصر أسس التصميم المتعارف عليها ، بعضها ....الخ 

و اال تمت العملية بشكل عشوائى ال يؤدى إال الى تصميم 

 غير ناجح
 - William Watson 1975)  ،ذكي،  – 1990حسن سليمان رحمة

 ( .1996محمد عبد المنعم 

األسس التشكيلية لتصميم التكرار الزخرفى  ألقمشة 

 الجاكارد :

التكرار الزخرفى ألقمشة الجاكارد  (Forming)يتم تشكيل

داخل أطار هندسى مربع ، أو مستطيل حسب المواصفات 

النسجية المطلوبة للمنتج النسجى بما يحقق أعلى قيمة 

وظيفية وجمالية جديدة ؛ حيث يتم توزيع الوحدة الزخرفية 

داخل هذا األطر الهندسة ،على أسس توزيع  الوحدات 

التكرار الزخرفى ألقمشة الزخرفية المختارة  لتصميم 

الجاكارد والسابق ذكرها ، مع مراعاة الحصول على 

تصميمات جديدة ومبتكرة من الناحية الفنية والتشكيلية 

بغرض إضافة قيم جمالية جديدة للتصميم الزخرفى ألقمشة 

 الجاكارد محل الدراسة .

يحيطها من  حيث تتصل وترتبط الوحدة الزخرفية مع ما

اتصاالً فنياً سليماً ، مع مراعاة أنصال وحدات ومساحات 

تكرارات التصميم مع بعضها أنصاالُ سليماً متكامل البنيان 

دون حدوث أى انكسار أو فواصل عند حدود اتصال 

تكرارات التصميم مع بعضها البعض فى االتجاه الرأسى و 

األفقى ) فى أتجاه السداء واللحمة( . ولضمان ذلك يمكن 

مساحة تكرار التصميم الى عدد من  االستعانة بتقسيم

الخطوط الرأسية واألفقية والمائلة ، إضافة الى الخطوط 

الدائرية واألقواس والتى تعتبر كدليل أتزان أثناء توزيع 
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 .          المفردة الزخرفية داخل مساحة تكرار التصميم الكلية
(William Watson 1975 - Saund, E.,Moran, T.P  (UIST 94) 175–184)

 

        

 المقارنة بين الوحدة والتكرار فى تصميم أقمشة الجاكارد :
التكرار الزخرفى ألقمشة الجاكارد هو تلك الوحدة الواحدة 

المتكاملة األركان القائمة على أسلوب علمى للعملية 

التصميمية للتكرار الزخرفى، يراعى كل مقومات التصميم 

 وأسسة العلمية دون خلل .

ى أثناء تصميم التكرار ألقمشة الجاكارد بجانب ويراع 

األسس العلمية للتصميم الفنى والجمالى للتكرار األمكانيات 

التنفيذية لنول النسيج المنوط بة تنفيذ هذا التصميم بمايحقق 

رغبات المصمم من حيث قوة ماكينة الجاكارد واالسلوب 

 ميم. التطبيقى والمواصفة التنفيذية المختارة لتنفيذ التص

أما الوحدة الزخرفية فهى ذلك التشكيل الفنى المختار من 

المصمم لالستعانة بها فى تصميم التكرار ذو المساحة 

الموضوعة مسبقا والتى تمثل عرض وأرتفاع التكرار 

بوحدة القياس السنتيمتر والتى يراعى أثناء تحديدها مقومات 

 ذكرها . التصميم الجمالية واألمكانيات التنفيذية السابق 

وهناك العديد من أساليب التوزيع المتعارف عليها التى 

يستعين بها المصمم أثناء العملية األبتكارية لتصميم التكرار 

الزخرفى ألقمشة الجاكارد  
(William Watson 1975 - Saund, 

E.,Moran, T.P  (UIST 94) 175–184)
 .

 
 

مم الدراسة محاولة الستحداث أسلوب رياضى يساعد المص

فى توزيع الوحدات الزخرفية داخل المساحة المحددة 

للتكرار الزخرفى فى كال االتجاهين الراسى واألفقى ) فى 

اتجاه السداء، واللحمة(، على أن يكون ذلك مرتبط 

بالمواصفة النسجية واألسلوب التطبيقى المطلوب للمنتج 

النهائى ألقمشة الجاكارد المطلوبة ، بهدف الحصول على 

 دد ممكن من  التصميمات الزخرفية المبتكرة .أبر ع

عرض لبعض األساليب المعتادة لتوزيع الوحدات الزخرفية 

 فى تكرار التصميم ألقمشة الجاكارد : 

سيتم عرض بعض أساليب التوزيع األكثر شيوعا فى هذا  

 المضمار ومنها مايلى : 

 التوزيع بالتساقط : -1

بها يعتمد فى تصميمة  أقمشة الجاكارد التى تكرار التصميم

على وحدات زخرفية متساقطة ، قوام هذا التصميم وحدات 

زخرفية مرتبة بجانب بعضها البعض حيث تقع كل وحدة 

زخرفية فى منتصف اآلخرى أو ثلثها أو ربعها سوء كانت 

مثلها أو غيرها حسب مايرى المصمم لنقل فكرة 

لث التصميمى . وماهو مايعرف بالتساقط بالنصف أو الث

أوالربع .  الذى يقوم على أساس هندسى لرسم الوحدات 

 الزخرفية المتساقطة فى تكرار التصميم كاآلتى :

 التساقط على أساس المربع والمستطيل . -1

التساقط على أساس شبكة المعينات  -2
(William Watson 1975 

- Allen kofer 1999)     .
 

 زخرفية .التساقط على أساس الجامة الهندسية وال -3

 التساقط على أساس الخط المائل المتموج . -4

وسوف تعرض الدراسة بايجاز بعض األشكال التى توضح 

األسلوب التقنى ألسلوب التوزيع بالتساقط حسب البنود 

 األربعة سالفة الذكر لتقريب الفكرة للمتلقى .

 

                              
 1 شكل

يوضح توزيع الوحدات 

 الزخرفية بتكرار التصميم

على هيئة ضامات مقياس 

 3 : 1الرسم

 2شكل 

يوضح توزيع الوحدات الزخرفية 

 بتكرار التصميم

بالتبادل على هيئة ضامات مقياس 

 3: 1الرسم

 

   3شكل                  
يوضح توزيع الوحدات 

الزخرفية بتكرار التصميم 

بالتساقط بالنصف مقياس 

 3:  1الرسم 

 4شكل 
يوضح توزيع الوحدات 

الزخرفية بتكرار التصميم 

بالتساقط بالثلث مقياس 

 3:  1الرسم 

 5شكل 
وضح توزيع الوحدات 

الزخرفية بتكرار التصميم 

بالتساقط على أساس الخط 

 المائل المتموج
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 6شكل 

 يوضح توزيع الوحدات الزخرفية بتكرار التصميم بالتساقط على التساقط على أساس شبكة المعينات

(Saund, E.,Moran, T.P  (UIST 94) 175–184) 

 

 التوزيع على قاعدة التراكيب النسجية األساسية : -2
يعد هذا األسلوب أحد األساليب األسترشادية للمصمم الذى 

يستعين بها المصمم وطالب تصميم المنسوجات فى 

مساعدتهم  فى توزيع الوحدة الزخرفية أثناء العملية 

األبتكارية لتكرار التصميم ألقمشة الجاكارد . ومن أكثر 

التوزيعات شيوعا فى هذا الصدد ، التوزيع القائم على قاعدة 

تركيب النسجى األطلس . وهو مايعرف بالتوزيع ال

 األطلسى . 

والتوزيع األطلسى للوحدات الزخرفية داخل المساحة الكلية 

 لتكرار التصميم يتكأ على مايلى :

يقوم المصمم  وطالب تصميم المنسوجات بتخيل عدة  -أ

األطلس المناسبة لمفرداتة الزخرفية المراد توزيعها فى 

 تكرار التصميم .

يقوم المصمم  وطالب تصميم المنسوجات بتقسيم مساحة  -ب

تكرار التصميم على أساس هندسى ) مربعات 

أومستطالت...الخ ( تعادل على األقل تكرار كامل أو عدة 

تكرارات للتركيب النسجى) األطلس( المختار من لدى 

 المصمم كأساس للتوزيع ، حسب رؤية المصمم .

لتكرار التصميم أماكن توقيع تحدد على الشبكة الهندسية  -ج

المفردة الزخرفية فى نفس أماكن  عالمات األطلس المختار 

 كأساس للتوزيع .

يتم توزيع المفردات الزخرفية بتكرار التصميم على  -د

األماكن السابق تحديده بالبند )ج( على الشبكة الهندسية 

المصممة كخطوط استرشادية 
(William Watson 1975 - Allen 

kofer 1999 - José María Gomis, - Field, M 2000 -   -  رحمة، حسن

1990)                  .
    

وسوف تعرض الدراسة بإيجاز بعض األشكال التى توضح 

األسلوب التقنى ألسلوب التوزيع األطلسى  للوحدات 

الزخرفية بتكرار التصميم ألقمشة الجاكارد لتقريب الفكرة 

 للمتلقى .

                                     

 7شكل 

يوضح توزيع الوحدات الزخرفية 

 بتكرار التصميم

من  2عده  5على قاعدة اطلس 

 4:  1اللحمه مقياس الرسم 

 8شكل 

وضح توزيع الوحدات الزخرفية 

 بتكرار التصميم

من  3عده  5على قاعدة اطلس 

 4:  1الرسم اللحمه مقياس 

 9شكل 

وضح توزيع الوحدات الزخرفية 

 بتكرار التصميم

من  3عده  5على قاعدة اطلس 

 4:  1السداء مقياس الرسم 
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 10شكل 

يوضح توزيع الوحدات الزخرفية بتكرار 

 التصميم

 1/4على قاعدة التركيب النسجى المبرد 

 2:  1مقياس الرسم 

 11شكل 

يوضح توزيع الوحدات الزخرفية 

بتكرار التصميم على قاعدة التركيب 

:  1مقياس الرسم  4/1النسجى المبرد 

2 

 

 نظريـة االحتماالت :

تعتمد نظرية االحتماالت على التنبؤ بعدد مرات حدوث 

ظاهرة لعدم اإللمام بجميع العوامل المؤثرة فى هذة الظاهرة 

، وعليه نلجأ إلى تطبيق نظرية األحتماالت لحساب عدد 

 الطرق الممكنة للتنبؤ بالنتائج المتوقعه . 

من هذا المنطلق نبدأ عملية التجريب ، وهنا يطرح السؤال 

م عدد التجارب التى يمكن أجرائها لمعرفة عدد مرات نفسه ك

العد الممكنه والتى يمكن الحصول عليها . فإذا بدأنا مثال 

نجرب بشكل مبدئ ، والذى ربما يطلق عليه مايسمى 

 بالتجربة العشوائية للعملية .

والتجربة العشوائية هى تجربة نستطيع أن نحدد مقدما قبل 

نة لها ، وإن كنا النستطيع أن إجراءها جميع النتائج الممك

نتنبأ بأى من هذه النتائج سوف يتحقق عند إجراء التجربة 
(2001أبو القاسم ، عصام  و خليفة، نادية كامل  - 1990) رحمة، حسن 

 . 

شرح فكرة االحتماالت الرياضية لتوزيع الوحدات الزخرفية 

 فى مساحة تكرار التصميم الزخرفى ألقمشة الجاكارد :

فكرة األساس الرياضى  الذى يبنى علية توزيع  لتقريب

الوحدات الزخرفية داخل مساحة تكرار التصميم  ألقمشة 

الجاكار موضوع البحث ، نتخيل مإذا كانت لدينا تجربة تتم 

على عدة مراحل عددها ) ر ( ، وكانت المرحلة األولى 

والمرحلة الثانية بطرق  1ن يمكن أجراؤها بطرق عددها

وهكذا حتى المرحلة األخيرة بطرق عددها ن م  ..،2نعددها 

 فإن :

× ...........×   2ن×  1عـدد الطرق الممكنة للتجربة = ن

 رن

وإذا كانت عدد الطرق متساوية لكل مرحلة من المراحل 

 فإن :

عدد الطرق للتجربة = )ن( 
ر

 

 أما فى حالة عدم التساوى فإن :

 ر× = ن  عدد طرق العد الممكنة للتجربة

ومن القانون الرياضى السابق لطرق العد الممكنة.  -*

نستخلص  القانون الرياضى لطرق التوزيع الممكنة للوحدة 

 الزخرفية بتكرار التصميم .

 1فإذا أعتبرنا أننا قسمنا تكرار التصميم الى أربعة أقسام )  

( والتى يرمز لها بالرمز ) ن (  ولدينا وحدتين  4،  3،  2، 

 ( والتى يرمز لها بالرمز ) ر ( . زخرفيتين ) أ ، ب

 ر × إذا عدد طرق التوزيع الممكنة = ن 

طرق ممكنة  8=  2×  4إذا عدد طرق التوزيع الممكنة = 

 للتوزيع 

كما يمكن االستعانة بمجموعة القوانين اآلتية كأساس 

رياضى لتوزيع الوحدات الزخرفية بتكرار التصميم ألقمشة 

الجاكارد 
 - 2001أبو القاسم ، عصام  و خليفة، نادية كامل  - 1990) رحمة، حسن 

William Watson 1975 -  Field, M2000   -  Kaplan, C2000)
 .

 
 

 :  (Permutations) التباديل

التباديل هى عدد طرق األختيار المرتب الممكنة لعدد ) ر( 

من األشياء المختلفة من بين )ن( من األشياء المختلفة و 

 واليمكن تكرار الشئ المختار .ن ، ≥  حيث ر 

ويرمز لها بالرمز 
ن
 حيث  :  رل  

عدد طرق أختيار المفردة األولى ن ، عدد طرق أختيار 

( .... وهكذا حتى المفدرة األخيرة  1-المفردة الثانية ) ن 

 رقم ر حيث :

 –( =ن 1-)ر  –عدد طرق أختيار المفردة رقم ر يساوى ن 

  1ر + 
ن

 –)ن ( ...... × 2-)ن ( × 1-)ن × ن  = ن  !      = رل  

 ( 1ر + 

فمثال أذا تم تقسيم تكرار التصميم موضوع الدراسة الى 

وحدة زخرفية يراد توزيعها  2أربعة أقسام ، ولدينا عدد 

داخل تكرار التصميم . السؤال الذى يطرح نفسة ماهى عدد 

الطرق المحتملة لتوزيع هاتين الوحـدتين داخل تكرار 

 التصميم ؟

بتطبيق القانون الرياضى ) التباديل ( وأعتبار عدد تقسيم 

تكرار التصميم يرمز لة بالرمز )ن( وعدد الوحدات 

الزخرفية المراد توزيعها بتكرار التصميم يرمز لها بالرمز 

 ) ر(. 

 اذا بالتطبيق الرياضى :

 2، ر=   4ن = 

عدد طرق التوزيع الممكنة = 
ن

ر = ل  
4

!    =      4=    2ل  

4 ! 

                                              (4-2     ! )2 ! 

 3×  4إذا عدد الطرق الممكنة للتوزيع بتكرار التصميم = 

طريقة توزيع ممكنة                                                12=    1×  2× 

2 ×1 

 ( .                                     2001)أبو القاسم ، عصام  و خليفة، نادية كامل         

 ( : (combinationsالتوافيق 
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التوافيق هى عدد طرق األختيار غير المرتب )ر( من 

األشياء المختلفة من بين )ن( من األشياء المختلفة ويرمز لها 

بالرمز 
ن
 حيث : رق  

ن
=  ن!                            ر =  ق  

ن
       (  1ر +  –)ن (  .... × 1-ن)ن ر =ل  

 ر !               ر !               × ر( !  –)ن               

ونالحظ أن عدد طرق األختيار بأستخدام التوافيق أقل من 

عدد طرق التباديل حيث النهتم بالترتيب فى حالة التوافيق 

ولذلك فأننا نقسم 
ن

على عدد طرق ترتيب األشياء  رل  

لنحصل على  المختارة ر!
ن
 ر  ق  

 كما فى المعادلة السابقة  

بتطبيق القانون الرياضى) التوافيق ( وأعتبار عدد تقسيم 

تكرار التصميم يرمز لة بالرمز )ن( وعدد الوحدات 

الزخرفية المراد توزيعها بتكرار التصميم يرمز لها بالرمو 

 ) ر(. 

 اذا بالتطبيق الرياضى :

 2، ر=   4ن = 

عدد طرق التوزيع الممكنة =
ن 

ر = ق  
4
         !                    4=    2ل  

                                               (4-2 ×! )2! 

 3×  4إذا عدد الطرق الممكنة للتوزيع بتكرار التصميم = 

 طرق توزيع ممكنة .  6=     2× 

                                                   2    ×2 ×1 

عصام  و خليفة، نادية أبو القاسم ،  - 1990) رحمة، حسن 

 ( .2001كامل 

 التجارب التطبيقية للبحث : 

الدراسة بتطبيق نظرية األحتماالت حسب القانون قامت 

 الموضح : 

× ...........×   2ن×  1عـدد الطرق الممكنة للتجربة = ن

 رن

أختارت الدراسة الرمز ) ن ( لعدد تقسيمات مساحة حيث 

 زيع .تكرار التصميم االسترشادية للتو

و الرمز ) ر ( لعدد الوحدات الزخرفية المراد توزيعها داخل 

 المساحة الكلية لتكرار التصميم .

ثم توصلت الدراسة من خالل تجارب عده الى أهمية تحديد 

أتجاه توزيع الوحدات الزخرفية لتثبيت كل العوامل لتحقيق 

فرض الدراسة . والموضح جانب منه فى شكل التخطيطى 

 ، ب ، ج ، د (. ) أ 12رقم 

ليكون اإلتجاة المختار ج   11وقد اختارت الدراسة شكل 

حدات الزخرفية داخل تقسيمات مساحة التكرار . لتوزيع الو

ويرمز الرمز ) أ ( ،) ب ( إلى الوحدات الزخرفية 

( ، بمعنى أن المصمم لديه وحدتين زخرفيتين  12شكل) 

الخر مختلفتين أحداهما يرمز له بالرمز  ) أ ( وا

بالرمز) ب (  يريد توزيعهما داخل المساحة الكلية لتكرار 

التصميم والمقسم إلى أربعة اقسام . مع مراعاة ان تقبل 

مجموع نسب تواجد الوحدتين الزخرفيتين القسمة بدون كسر 

 على عدد تقسيمات المساحة الكلية لتكرار التصميم . 

أقسام بمعنى على سبيل المثال فى التجربة األولى عدد 

ب   أذا  1أ : 1علية يكون التوزيع  4تكرار التصميم = 

   2ب = 1أ+1المجموع 

..... وهكذا واليصح   4ب = 3أ : 1، أو    4ب = 2أ : 2ثم 

اليقبل  3مثال ألن رقم  3ب = 1أ : 2ان يستعمل الترتيب 

وهو إجمالى عدد أقسام تكرار التصميم  4القسمة على رقم 

 بدون باقى . 

              
 ز     و                         د                        ج                    ب                       أ                            

 

 

 12شكل 

 

                        
                  

 الوحدة الزخرفية ) ب (الوحدة الزخرفية ) أ (                                                           

 

 13شكل 
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 تصميمات التجربة األولى :  -1

  2عدد الوحدات الزخرفية ) ر ( =  -

  4عدد أقسام المساحة الكلية لتكرار التصميم ) ن ( =  -

   
 14شكل       

مقياس الرسم  1-1مرياج 

25:1% 

 15شكل        

مقياس  2-مرياج   

 % 25:1الرسم

 16شكل        

مقياس الرسم  3-1مرياج 

25:1% 

 

   
 17شكل 

 %25:1مقياس الرسم  4-1مرياج 

 18شكل 

 %25:1الرسم مقياس  5-1مرياج 

 19شكل 

 %25:1مقياس الرسم  6-1مرياج 

 تصميمات التجربة الثانية)مساحة التكرار الزخرفى للتجربة مصغرة بالنسبة الموضحة أسفل األشكال(: -2

  2عدد الوحدات الزخرفية ) ر ( =  -

 6عدد أقسام المساحة الكلية لتكرار التصميم ) ن ( =  -

   
 20شكل 

مقياس الرسم  1-2مرياج 

25:1% 

 21شكل 

مقياس الرسم  2-2مرياج 

25:1% 

 22شكل 

مقياس الرسم  3-2مرياج 

25:1% 

 

   
 25شكل 

 %25:1مقياس الرسم  6-2مرياج 

 24شكل 

 %25:1مقياس الرسم  5-2مرياج 
 23شكل 

 %25:1مقياس الرسم  4-2مرياج 

 

   
 28شكل 

 %25:1مقياس الرسم  9-2مرياج 

 27شكل 

 %25:1مقياس الرسم  8-2مرياج 

 26شكل 

 %25:1مقياس الرسم  7-2مرياج 

 (:تصميمات التجربة الثالثة)مساحة التكرار الزخرفى للتجربة مصغرة بالنسبة الموضحة أسفل األشكال -3

  2عدد الوحدات الزخرفية ) ر ( =  -

  8عدد أقسام المساحة الكلية لتكرار التصميم ) ن ( =  -
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 29شكل 

مقياس الرسم  1-3مرياج 

16.5:1% 

 31شكل 

مقياس  2-3مرياج 

 %16.5:1الرسم

 32شكل 

مقياس  3-3مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

   
 33شكل 

مقياس الرسم  4-3مرياج 

16.5:1% 

 34شكل 

مقياس  5-3مرياج 

 %16.5:1الرسم

 35شكل 

مقياس  6-3مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

   
 36شكل 

الرسم مقياس  7-3مرياج 

16.5:1% 

 37شكل 

مقياس  8-3مرياج 

 %16.5:1الرسم

 38شكل 

مقياس  9-3مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

   
 39شكل 

مقياس الرسم  10-3تصميم 

16.5:1% 

 40شكل 

مقياس 11-3تصميم 

 %16.5:1الرسم

 41شكل 

مقياس  12-3تصميم 

 %16.5:1الرسم

 

 (:للتجربة مصغرة بالنسبة الموضحة أسفل األشكال تصميمات التجربة الرابعة)مساحة التكرار الزخرفى -4

 2عدد الوحدات الزخرفية ) ر ( =  -

 9عدد أقسام المساحة الكلية لتكرار التصميم ) ن ( =  -

   
 45شكل 

مقياس الرسم  4-4مرياج 

16.5:1% 

 46شكل 

مقياس  5-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

 47شكل 

مقياس  6-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

   
 42شكل 

مقياس الرسم  1-4مرياج 

16.5:1% 

 43شكل 

مقياس 2-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

 44شكل 

مقياس  3-4مرياج 

 %16.5:1الرسم
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 48شكل 

مقياس الرسم  7-4مرياج 

16.5:1% 

 49شكل 

مقياس  8-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

 50شكل

مقياس  9-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

   
 51شكل 

مقياس الرسم  10-4مرياج 

16.5:1% 

 52شكل 

مقياس  11-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

 53شكل 

مقياس  12-4مرياج 

 %16.5:1الرسم

 الموضحة أسفل األشكال(:ة ة )مساحة التكرار الزخرفى للتجربة مصغرة بالنسبتصميمات التجربة الخامس -5

  2عدد الوحدات الزخرفية ) ر ( = -

  12عدد أقسام المساحة الكلية لتكرار التصميم ) ن ( =  -

 

   
 54شكل 

مقياس الرسم  1-5مرياج 

16.5:1% 

 55شكل 

مقياس  2-5مرياج 

 %16.5:1الرسم

  56شكل 

مقياس  3-5مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

   
 57شكل          

مقياس الرسم  4-5مرياج  

16.5:1% 

 58شكل          

مقياس  5-5مرياج   

 %16.5:1الرسم

  59شكل 

مقياس  6-5مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

   
 60شكل          

    مقياس الرسم  7-5مرياج 

16.5:1% 

 61شكل          

 مقياس  8-5مرياج    

 %16.5:1الرسم

 62شكل          

 مقياس  9-5مرياج    

 %16.5:1الرسم
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 63شكل          

 مقياس  10-5مرياج    

 %16.5:1الرسم      

 64شكل            

 مقياس 11-5مرياج     

 %16.5:1الرسم

 65شكل           

           مقياس  12-5مرياج   

 %16.5:1الرسم

 

  

 66شكل 

 %16.5:1مقياس الرسم  13-5مرياج 

 67شكل 

 %16.5:1مقياس الرسم14-5مرياج 

 الموضحة أسفل األشكال(: السادسـة )مساحة التكرار الزخرفى للتجربة مصغرة بالنسبةتصميمات التجربة  -6

  2عدد الوحدات الزخرفية ) ر ( =  -

  16عدد أقسام المساحة الكلية لتكرار التصميم ) ن ( =  -

 

   
 68شكل           

 %16.5:1مقياس الرسم  1-6مرياج 

 69شكل           

 %16.5:1الرسممقياس 2-6مرياج 

 70شكل           

 %16.5:1مقياس الرسم 3-6مرياج 

 

   
 71شكل          

 %16.5:1مقياس الرسم  4-6مرياج 

 72شكل          

 %16.5:1مقياس الرسم 5-6مرياج 

 73شكل           

 %16.5:1مقياس الرسم 6-6مرياج 

 

   
 74شكل           

 %16.5:1مقياس الرسم  7-6مرياج 

 75شكل           

 %16.5:1مقياس الرسم 8-6مرياج 

 76شكل            

 %16.5:1مقياس الرسم 9-6مرياج 
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 77شكل           

 %16.5:1مقياس الرسم  10-6مرياج 

 78شكل          

 %16.5:1مقياس الرسم 11-6مرياج 

 79شكل            

 %16.5:1مقياس الرسم 12-6مرياج 

 

  
 80شكل 

 %16.5:1مقياس الرسم  12-6مرياج 

 81شكل 

مقياس  13-6مرياج 

 %16.5:1الرسم

 

 نتائج البحث :

تمكن البحث من إستحداث قاعدة رياضية يستعين بها  -1

مصمم األقمشة ودارسى تصميم المنسوجات تتيح لهم فرصة 

 أكبر من الحصول على تصميمات مبتكرة .

إضافة أسلوب جديد لألساليب التقليدية المعروفة التى  -2

يستعين بها مصمم األقمشة ودارسى تصميم المنسوجات فى 

توزيع وحداته الزخرفية أثناء العملية األبتكارية لتكرار 

 التصميم .

العملية التصميمية لتكرار تصميم األقمشة القائمة على  -3

 ر رصانة .قاعدة رياضية يجعل بنيان التصميم أكث

تمكن البحث من تطبيق نظرية األحتماالت من خالل  -4

التجارب الست السالفة من الحصول على عدد كبير من 
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Abstract 
  

 Decorative repeat design for Jacquard pattern design form is one of the most important 

elements of the primary design process for the jacquard fabric which the designer has to know 

as the design of the decorated form of the Jacquard pattern design is the complete plan to 

constitute decorative units and its distribution in the form according to the bases of the design 

and depending on its different elements. The Jacquard pattern design plan depends on the 

designer's ability to innovate as the good design that is built on scientific basis is the base of 

any successful piece of art so the paper is trying to create a new graphic decorative repeat 

design for Jacquard pattern design form. The study used of Permutation and Combinations 

science to distributing decorative units into repeat of Jacquard design to obtain a new 

Jacquard pattern design by using computer aided design as adobe Photoshop programs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


