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Abstract   Keywords 

دثة التي لمستحاحد األتجاھات برامج الحاسب االلي في الوقت الحالي من أھم األدوات  التقنیة للمصمم , فإن أ
دیث, یمي حوجدت طریقھا نحو التصمیمات الطباعیة لالقمشة ھو اتجاه التصمیم البارامترى . فھو أتجاه تصم

صصة ج متخمعادالت  یطبقھا المصمم بواسطة برامو بدایة ظھوره  في العمارة  حیث یستند الي عالقات ونظم
محدود  ) "والتي من خاللھا یمكن الحصول علي عدد غیر Grasshopperللحاسب االلي "برنامج الجراسوبر (

جتھا یمكن معالت . والتوافیق في احد متغییرات ھذه المعادالو التبدیلو العناصر التصمیمیة بالتغییرو من الوحدات
ال لھ مجیجع د مماقد یتم تطبیقھا في صورة  ثالثیة األبعاو بسھولة إلنشاء أفكار تصمیمیة متعددة  بسرعة فائقة

مارة ن تكون العتعتبر بدایة تطبیق اتجاه التصمیم البارامترى في العمارة  , فیمكن أ مستمر للتجریب . و خصب
ئ  بعض لمفاجاالبارامتریة  مصدر إلھام  یمكن اقتباس تصمیمات طباعیة القمشة السیدات منھ .  وقد یبدو من 

بداعي اتجاه المنسوجات اال انھ یمكن ان یكون بدایة الالشيء استخدام العمارة  کمصدر إلھام  لمصمم طباعة 
   وجدید مختلف في تصمیم االقمشة المطبوعة 

 منظومة تصمیمیة    
A design system 

 التصمیم البارامترى 
Parametric design  

  أقمشة السیدات الطباعیة
Ladies Printed fabrics  
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:Introduction  
انیة  اة األنس االت الحی م مج د أھ وجات أح ة المنس میم طباع د تص یع

ب ال ینعزل عن كافة األبتكارات , فھو فكر فنى یصاحو المعاصرة ,
اء تشكیلى تتمیز و كل أنماط ة بن ون , فھو عملی عبتوزأتجاھات الفن  ی

رداتو ر والمف یم العناص یق وتنظ لو تنس احاتو الكت امو المس  األحج
او ة بینھ ات القائم زو العالق دة  واألت ق الوح ا لتحقی ین أجزائھ  انب
ك العملیة وظیفتھا بنجاح وبطریقة جو اإلیقاعو ؤدى تل ة لت دة الحرك ی

ً لمفھوم ا ات ووسائط التصمیم سواء كان ذو البعدین ,و وفق أو  متطلب
ثالث نھج ال اه لم بح األتج م أص ن ث طح , وم دد األس اد , أو متع  أبع

یة نظم الھندس ر العلمى وال داخل متو التفكی یة م وانین الریاض ة الق نوع
  ومتعددة ألستحداث تصمیمات طباعیة مبتكره.

ون      ارة ام الفن ا العم انو بینم وءام روح االنس ھو ت ام حیات ى  تم فھ
ن مو ف میمو عل یطو تص أتو تخط یید المنش ان  تش اه االنس ة حی لتلبی

ة ةو المادی ھو المعنوی اء ب ع من حوو االرتق ھ م ى عالقت اظ عل ھللحف  ل
  .ولوجىالتكنو الفنىو مع البیئة التى تحیط بھ لمواكبة التقدم العلمىو
د ) أحParametric Design  یمثل اتجاه التصمیم البارامترى ( و

میة لرقسائط االفنیة حدیثة الظھور من خالل الوو األتجاھات العلمیة
) Digital Media  فى العمارة بأسالیب مختلفة وكان لھا (

 متصمیتأثیرعلى نشأة مجاالت جدیدة للدراسة یندمج مع المعرفة بال
,  األسس الحسابیة والنظم التوالدیة فى علم التصمیم المعاصرو

)  أو  Formalتسمح بأبتكار تكوینات مركبة سواء شكلیة( 
) من خالل تطبیق مجموعة بسیطة من   Conceptual مفاھیمیة (

ظھور ید بالمعادالت والعملیات البارامتریة ویتمیز ھذا المفھوم الجد
لتصمیم ) أبتكاریة فى التفكیر المتعلق با Models نماذج (و أسالیب

ى ذى بنیة تبتعد عن كل ما ھو مألوف ,مما یساعد في توظیفھا ف
  . ) Jabi– 2013 (متعددة و مختلفةو تصمیمات متنوعة

ارامترى       اه الب تخدام األتج ق أس ى تطبی ث إل ذا البح عى ھ ذا یس ل
ة ة تقلیدی یم جمالی دة وأستنباط ق ة جدی ر و كبعد جمالى , لطرح رؤی غی

وازنو تقلیدیة من خالل المعالجات الشكلیة  التشكیلیة التى تعكس الت

اظرو اتو التن دةو الثب جامو الوح فافیةو االنس درجو الش  یقالتنسو الت
دة من  –الجاذبیة و تمتاز بالثباتو دیم مالمح جدی تم البحث بتق كما یھ

ا  وجى , مم ور التكنول ع التط التزامن م رة ب ارة المعاص ر العم عناص
ة فى تصمیم  داعى لتحویل االنماط التقلیدی دة للفكر االب یفتح أفاق جدی
یة أثییرات حس میمات ذات ت ى تص ة ال یدات الطباعی ة الس  اقمش

  مختلفة . و متنوعةو ةبصریة مبتكرو
ارامترىاتجاه التصم - :منظومة تصمیمیة  الكلمات المفتاحیة  –یم الب

ة یدات الطباعی ة الس ةا - اقمش ة البارامتری امج اب - لنمذج وبر رن لجراس
)Grasshopper " (  

Statement of the problem 
رة  میمیة معاص ات تص ى بنائی ل إل ى التوص ث ف كلة البح ل مش تتمث
ن أتجاه  ة ألقمشة السیدات مستلھمھ م ة للمسطحات الطباعی متكامل
امج  تخدام برن ارامترى بأس میم  الب التص

رامج المتخصصة , بغرض  (Grasshopper)الجراسوبر كأحد الب
كیلیةو التوصل لمدخل تجریبى على و تصمیمیة  جدیدة ,و رؤى تش

  :  ھذا تتحدد مشكلة البحث فى التساؤالت التالیة
ى األعتماد على ممارسة الفكر التجریبى القائم عل كیف یمكن - 

متغییرات أتجاه التصمیم البارامترى للوصول إلى بناء 
 تصمیمى للمسطحات الطباعیة ألقمشة السیدات  ؟ 

ھ باعطكیفیة االستفادة من تأثیرالعمارة البارامتریة في تصمیم  - 
م خداالمنسوجات  , وكیفیة تطبیق األمكانیات الفنیة لبعض بأست

) كأحد برامج أتجاه Grasshopperبرنامج الجراسوبر(
التصمیم البارامترى  المتخصصة , والحصول على حلول 

 امكانیة توظیفھا ؟و غیر تقلیدیةو تصمیمیة مبتكرة
Objectives:   

تقدیم منظومة تصمیمیة معاصرة فى مجال تصمیم طباعة  - 
 بارامتریة بصفةالمنسوجات , من خالل البنیة التصمیمیة ال

 الطباعیة بصفة خاصة . مجال تصمیم أقمشة السیداتو عامة
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 اءثرو التنفیذو أنتاج تصمیمات طباعیة تتمیز بسھولة التصمیم - 
 الملمس .و اللونو الشكل

ة إیجاد صیاغات تشكیلیة مستحدثة لتصمیمات األقمشة الطباعی - 
) Grasshopperمن أمكانیات برنامج الجراسوبر( باالستفادة

 أحد برامج أتجاه التصمیم البارامترى  .ك
 تقدیم تطبیقات جدیدة لتصمیمات أقمشة السیدات الطباعیة . - 
 Hypothesis 

  یفترض البحث أن : 
م خداوجود عالقة تبادلیة تكاملیة  ذات داللھ ایجابیة بین است - 

ت تصمیم أقمشة السیداو اسس االتجاه البارامترى في العمارة
 .الطباعیة 

ً فك البناء التصمیمى المبتكر من األتجاه البارامترى قد یشكل -  را
ً لتصمیم طباعة المنسوجات بصفة عامة والتصم ً ممیزا یم جدیدا

 الطباعى القمشة السیدات بصفة خاصة .
Significance 

یم تطبیقھ في مجال تصمو فتح افاق جدیدة لألتجاه البارامترى - 
 طباعة المنسوجات. 

ھ قدمسھم ھذا البحث فى إثراء مجاالت التجریب للتصمیم لما یی  - 
 من تصمیمات معاصرة فى مجال الفن التشكیلى .

ال المساھمھ فى األستفادة من نتائج النظریات العلمیة فى مج - 
في تصمیم و تصمیم التشكیالت الفنیة للتصمیم  بصفة عامة ,

 طباعة أقمشة السیدات بصفة خاصة .
یدة للفكر التجریبى بأستخدام برنامج طرح رؤیة فنیة جد - 

) كأحد برامج أتجاه التصمیم Grasshopperالجراسوبر(
ً للوصول إلى بدائل ة حلول تصمیمیة جدیدو البارامترى  سعیا

 ألقمشة السیدات الطباعیة .
ن بی إثراء المكتبة العربیة بأضافة دراسة علمیة تكاملیة تربط - 

تكون و ة المنسوجات ,تصمیم طباعو أسس األتجاه البارامترى
ً متخصصأ مناسب للمھتمین بھذا المجا ً علمیا  ل .بمثابة مرجعا

 Delimitations  
  الحدود الزمانیة : 

ذ من یتمثل منذ بدایة انشاء نماذج ریاضیة لألتجاه البارامترى - 
  م حتى األن .  1940

) 35- 20سیدات للفئة العمریة (تصمیمات طباعیة القمشة ال - 
  .سنة

  الحدود المكانیة :
التطبیق و نماذج األتجاه البارامترى من بعض الدول  ,  - 

 بجمھوریة مصر العربیة .
 Methodology 

 من خالل وصف وعرض مختارات المنھج التحلیلي الوصفى 
    استنباط العالقة بین االتجاهو نماذج للعمارة البارامتریةو
كما  ,الطباعي القمشة السیدات  التصمیمو البارامترى في العمارة 

اتبعت الدراسة أدوات المنھج التحلیلى في اتجاه التصمیم 
  البارامترى.

دیث الذي  ترصد من خاللھ اتجاه تصمیمي ح :  المنھج االستنباطى
  الستنباط  تصمیمات طباعیة القمشة السیدات .

یة لذاتا: تعتمد علیھ الدراسة من خالل التجربة المنھج التجریبي   
للدارسة . حیث أستحدثت تصمیمات تصلح لطباعتھا علي اقمشة 

ارة معاصرة من العمو التبدیل و السیدات جدیدة من خالل التجریب
  البارامتریة .   
Theoretical Framework 

  أوالً : نشأة اتجاه التصمیم البارامترى :
من البارامترات اتجاه التصمیم البارامترى عبارة عن مجموعة       

(المتغییرات) الخاصة بتصمیم معین , یعد مدخًال شائعا للتصمیم 
مما Computer Aided Design-CAD) بمساعدة الحاسب 

(بالنمذجة البارامتریة  أتجاه تصمیمى یعرف أدى لظھور
(Parametricsm  Jabi – 2013 ).(  

  paraھي لفظھ یونانیة مكونھ من مقطعین   parameterكلمھ و
ویعني  meter  -metron و اي جانبي , beside ویعني 

measure   . معني و أي قیاس ً عن   parameterال یختلف كثیرا
عني یفھما یستعمالن بشكل مترادف في االنجلیزیة   variableكلمھ 

 یطلق علي النمذجة البارامتریة او النمذجھو متغیر ,و متحول
  (parametric  modelling)  المتغیرة 

وقد ترجع نشأة إستخدام مصطلح االتجاه التصمیمي       
إلي المعماري " لویجي  Parametric Designالبارامتري 
, الذي كتب عن  Moretti  Luigi   (1907 – 1973موریتي" ( 

" أن  حیث قال  فیھا : 1940العمارة البارامتریة في أطروحتة عام 
ي مجموعة من تحدید العالقات بین الشكل وأبعاده یتوقف عل

ً بعض األعمال بعد نموذج م ي وریتالبارامترات " , ثم توالت الحقا
أعتمدت علي طریقة البارامترات في تصمیم الشكل مثل أعمال 

,  فقد  Antoni Gaudi (1926 المصمم " أنطونیو جاودي " ( 
بحث جاودي عن إیجاد طریقة كالطرق التي توجد في الطبیعة 

أشكال منحنیة یستعین بھا في بناء  یستطیع منھا الحصول علي
وتو ري أفالشكل األمثل للقباب واألسطح المنحنیة . , والمعماریة  " 

 )"Frei Otto   (1925  -  2015 سبت إلیھا البدایة الحقیقیة نوالتي
  .) Jabi– 2013 (لالتجاه التصمیمي البارمتري 

 , فالطبیعة ھي مصدر اإللھام األول للمصمم في عملیة التصمیم
المصمم في حالة بحث دائم عن أسالیب غیر تقلیدیة وحلول و

وري اصبح من الضرو ومعالجات شكلیة أثناء العملیة التصمیمیة . 
ة ان یكون المصمم ملم بأسالیب أستخدام الحاسب االلي في عملی

یعتبر و التصمیم  , وبالتالي استحداث طرق جدیدة للتصمیم ,
ً ما  من خاللھ یستطالتصمیم البارامتري ھو مدخل حد یع یث نوعا

لیل وتح المصمم استنباط البناء الشكلي لكثیر مما حولنا في الطبیعة
  المبادئ الھندسیة الخوارزمیة  التي تقوم علیھا.

د تجدیحیث ان التصمیم البارامتري یعتبر مدخل للمصمم إلستلھام  و
ن مم صمفي شكل العملیة التصمیمیة , فھو یقدم أداة حدیثة تمكن الم

ن التعامل مع المجسمات وخاصة ذات البنیة المركبة التي كان م
عزیز تانب المستحیل إدراك بنیتھا سابقا وتتبع نظامھا البنائي, إلى ج

 قدرة المصمم علي استكشاف آفاق أوسع للتصمیم وتنمیة قدراتھ
  اإلبداعیة واالبتكاریة. 

 Formل ( یقوم اتجاه التصمیم البارامتري علي مبدأ إیجاد الشك
Finding  والذي یعتمد تصمیم الشكل فیھ على التجربة  (

واإلكتشاف، حیث إنتاج الشكل یتم في بیئة الحاسب اآللي, وذلك 
) والتي  (Form Madeبخالف الطریقة التقلیدیة لبناء االشكال 

تعتمد علي االسالیب التقلیدیة في بناء الفكرة وتقوم على المفھوم 
 Leتصمیم قبل الشروع في العملیة التصمیمیة السابق للمصمم عن ال
Penseur-  2014)(  

ب استخدام أسالیو فقد تحول تركیز المصمم من أسلوب صنع الشكل
ذج لنماااإلبداع التقلیدیة إلي أسلوب إیجاد الشكل الذي یعتمد علي 

عطي طرق استخدام الحاسب االلى في اإلبداع والتي تو الفیزیائیة
  لطبیعة.نتائج شكلیھ تحاكي ا

ً لمرحلة جدیدة في التصمیم تي وال یعتبر األتجاه البارامترى مدخال
یة تعتبر أساس التصمیم فدائما تنعكس آثار التطورات التكنولوج

لھا  میزةعلي نتاج العملیة التصمیمھ ,  وینتج عنھا أفكار تصمیمیة م
خصائص شكلیة تعكس مردود استخدام التصمیم , حیث یمكن 

عد المصمم في معالجة األشكال المركبة التي للتصمیم أن یسا
یصعب التعامل معھا بالطرق التقلیدیة والحصول علي حلول 

  .  تصمیمیة بصورة سریعة ودقیقة
وقد تم أستخدام مصطلح اتجاه التصمیم البارامترى  في التصمیم 
ً باعتباره  ً بارزا علي أنھ إتجاه تصمیمي متمیز یلعب فیھ الشكل دورا

ره عنھ , كما أنھ یتشابھ مع أسالیب الطبیعة في كیفیة اللغة المعب
البناء والتشیید وتحقیق التعقید والترابط والتراكب للمكونات والعمل 
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علي نقل ھذه األسالیب إلي التصمیم بھدف إضفاء القلیل من التعقید 
الممنھج في بناء الشكل مما یحقق اإلبداع في بناء التصمیمات. 

لتصمیم البارامترى  في أن جمیع عناصر ویتلخص تعریف اتجاه ا
ً " والتأثیر  التصمیم ومكوناتھ متكیفة ومترابطة بارامتریا " ریاضیا

  علي احد اجزائھا  یوثر على مجملھا. 
د ان امكانیات وتقنیات أستخدام الحاسب االلي في التصمیم تحد

 خصائص ھذا اإلتجاه التصمیمي الحدیث حیث أن البارامتریة قد
ا أنھ العضویة كما لوو لي ملئ الفراغ باألشكال الھندسیةاعتمدت ع

سوائل متدفقة ومتصلة تشكل مسار حركي من خالل تعقید 
 ً  كةالحربودینامیكیة الخطوط المنحنیة المكونة لھ مما یضفي إحساسا

  باالستمراریة .و
 : مترىالوظیفیة التجاه التصمیم البارو ثانیاً  : السمات الشكلیة

واعد الق ة للبارامتریة ھي التي یمكن من خاللھا تحدیدالسمات الشكلی
نب والمبادئ التي تمیز التصمیم البارامتري  , حیث یجب أن یتج

 بعاداال ثالثیةو المصمم أستخدام األشكال الھندسیة التقلیدیة ثنائیة
ذه ھ(المربع, المثلث, الدائرة, المكعب, الھرم, الكرة) حیث أن 

ً  . فالبد أن تكون األشاألشكال فقیرة في تطویعھ كال ا تصمیمیا
ا حداھناعمة , مترابطة بارامتریة مع بعضھا البعض فالتأثیر على إ

  یوثر علي مجملھا . 
یمكن من خاللھا توضیح  بینما السمات الوظیفیة للبارامتریة

 اساسیات األداء الوظیفي للتصمیم , یمكن أن تتمثل في: جمیع
ل ة تصمیمیة  یجب توصیفھا داخالوظائف التي تتم داخل اي عملی

ا فیم مصطلحات دارجة إلمكانیة استیعابھا إلي جانب تحقیق الترابط
  .)Le Penseur-  2014(بینھا 

فاتجاه التصمیم البارامتري ھو طریقة في التصمیم تختلف عن   
الطرق التقلیدیة المعروفة فمن خالل عملیات التصمیم األخري ال 

الفكرة التصمیمیة أثناء مرحلة التصمیم  یستطیع المصمم التفاعل مع
بل یتسني لھ ذلك بدایة من مرحلة النمذجة حیث یتاح للمصمم 
إجراء العملیات والتحلیالت واالختبارات كالمتانة واألداء على ھذه 
النماذج بعد االنتھاء من وضع الفكرة بینما یسیر االتجاه التصمیمي 

معظم المتطلبات البارامتري على خالف ذلك, حیث یتم دمج 
التصمیمة في صورة بارامترات ضمن مرحلة صیاغة الفكرة بشكل 
متكامل مع الحس اإلبداعي لدي المصمم , مما یؤثر بشكل كبیر 

علي المخرجات الناتجة لعملیة التصمیم حیث یعطي نتائج وبدائل 
أكثر إبداعیة وواقعیة مصحوبة بقابلیة كبیرة للتنفیذ, فھذا االتجاه من 

یم یمكن المصمم من إبداع وإنتاج عدد ال نھائي من الحلول التصم
لفكرة تصمیمة واحدة حیث تسمح  برامج التصمیم البارامتري 

  .بتبدیل وتعدیل عناصر التصمیم بھدف تنمیة اإلبداع لدي المصمم 
 Parametric patternsثالثاً :أنماط التصمیم البارامتري : 

صمیم الت تم من خاللھا التحكم فياألنماط البارامتریة ھي قوالب ی   
بأكملھ عن طریق التعدیل في بعض المتغیرات؛ حیث أن أجھزة 
القطع اللیزریة في مجال التصنیع الرقمي تحتاج إلى تسطیح 

اد ألبعلألشكال متعددة االسطح وتحویلھا إلى أنماط مسطحة ثنائیة ا
یسھل تقطیعھا رقمیة ، بحیث یمكن بعد ذلك إعادة تجمیع تلك 
ً إلنتاج الشكل متعدد االسطح . وبالتالي یصبح  المسطحات معا

 متابعة مخططات العمل الرقمیة التيو للمصمم القدره على صنع
 ثیةتدمج وتتبادل فى التصمیم بین األنماط واألشكال ثنائیة وثال

  األبعاد حسب الحاجة بسھولة ویسر.
)  Christopher Alexanderویعد کریستوفر ألیكساندر (

ً ، صاح ام قد قفب السبق في استخدام أنماط تصمیمیة تم توالدھا آلیا
تسم بإنشاء لغة معماریة بغرض إنشاء أشكال وانشاءات كالسیكیة ت

 بالجمال والعملیة , ثم قامت مجموعة من علماء الحاسب اآللي
 اندربتألیف كتاب جدید مستلھمین أفكاره من كتاب كریستوفر ألیكس

 ماط التصمیم" وعناصر البرمجیات التي، وكان تحت عنوان " أن
  تتمحور حول العنصر .

تناولت الدراسة طریقة جدیدة لعمل تصمیمات بارامتریة یسھل 
ات كرارالتعرف علیھا، فیصبح بالتالي من السھولة والكفاءة إنتاج ت

ل مختلفة من األنماط التي تعتمد في بنیتھا على نسق ثابت یسھ
،  نمط ما وفھم بنیتھ التكوینیة إدراكھ. ومن خالل التعرف على

س یمكن بسھولة استخدامھ باستمرار في تطویر تصمیمات تنتھج نف
  األسلوب إلنتاج أنماط مشابھة. 

وبما أن التصمیم البارامتري یعتمد بشكل أساسي على المفاھیم 
الخوارزمیة في طریقة عملھ ، كان من الطبیعي أن نجد أن للتصمیم 

، فیما یلي إلى رسم  ) ( Jabi – 2013 دةالبارامتري أنماط متعد
  ) ألھم أنماط التصمیم البارامتري المستخدمة حدیثا :1توضیحي(

  
  انماط اتجاه التصمیم البارامترى رؤیة خاصة بالدارسة –)  1رسم توضیحي (            

o  : نمط نقاط التحكمControllers  
اللھا التحكم في تسمح األنظمة البارامتریة بإنشاء قوالب یتم من خ

التصمیم بأكملھ عن طریق التعدیل في القلیل من معامالت التحكم 
بھا، وتكمن الفكرة األساسیة وراء إنشاء نقاط تحكم لألنماط ، حیث 
أنھ یمكن من خالل تلك النقاط حصر وإبراز األدوات التي یمكن 

  -Le Penseur عن طریقھا إجراء التعدیالت في النموذج ككل
2014)( .  
o  : نمط  مجال القویForce Field 

یعد مجال القوي أحد الخوارزمیات المشھورة إلنتاج أنماط   
التصمیم البارامتري ، فعند التفكیر في ماھیة تلك العوامل التي یمكن 
أن تؤثر على شكل العنصر أو المبنى یمكننا تصور العدید من 

تلك القوى  دفع أجزاء منھ، وتقومو القوى المتجھة التي تقوم بجذب
المتجھة بتغییر اتجاھھا أو شكلھا أو كثافتھا بطریقة متناغمة 

ًعلى موقعھا داخل مجال القوى ، ووجود أو غیاب قوى  اعتمادا
) المجال 2یوضح الشكل (و أخرى محیطة بھا تؤثرعلیھ

     المغناطیسي  والذي یمثل مجال قوي طبیعیة

 
  االستاد وھیكلھ تصمیمالتحكم فی كیفیة تأثیر نقاط  - )1شكل (

  https://www.proprofs.com/quizschool/story.php?title 

https://www.proprofs.com/quizschool/story.php?title
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  المجال المغناطیس یمثل نمط مجال القوى - ) 2شكل ( 

https://www.proprofs.com/quizschool/story.php?tit
le=magnets-magnetic field  

o  نمط التجانبTiling:  
طح سإلى جنب لتغطیة التجانب ھو ترتیب األشكال المتطابقة جنبا 

ما بالكامل بدون حدوث تداخل أو تراكب لألشكال مع بعضھا 
د البعض , وھكذا یمكن لنا أن نفكر في التجانب على أنھ امتدا

ولكن على المستوى ثنائي  Repetition لمفھوم التكرار طبیعي
 شكالأاألبعاد . وعلى الصعید البارامتري فإنھ یمكن التنویع بین 

ى د علأثناء التكرار إلضفاء نوع من التغییر والتردی العنصر نفسھ
  الشكل النھائي لنمط التجانب . 

o  نمط التردیدRecursion :  
ن تم عالتردید ھو حالة خاصة من التكرار ، حیث أن التكرار ی     

 ي لھطریق استدعاء العنصر لنفسھ مرة أخرى إلنشاء التكرار التال
 كرار العناصر بطرق مشابھةبینما التردید یعرف بأنھ عملیة ت

 لیستلنفسھا ( أي أن التكرار ھنا للطریقة المتبعة في التكرار و
  للعنصر نفسھ ) . 

) مثاأل كالسیكیة   (Menger Spongeو تعتبر إسفنجة مینجر 
 للبناء الریاضي الذي یشرح عملیة التردید بوضوح

https://www.pinterest.ca/pin/389631805259661501          

 
یتضح فیھا مفھوم و Menger Spongeإسفنجة مینجر  )3 شكل (

 عن :   نمط التردید
https://www.google.com.eg/search?d  

د ال نھائیة تؤدي إلى أنماط تردید متناھیة وحدوث عملیات تردی   
في الصغر ، أو متناھیة في الكبر ، ومن الھام جدا عند كتابة 
األوامر النصیة البارامتریة فى نمط تردید ، أن یكون ھناك دائما 
عوامل التقیید عمل تلك الخوارزمیة لمنع استمرارھا في تكرار 

ل إلیھ العنصر أو نفسھا بطریقة ال نھائیة ، مثل حجم معین یص
تحدید العدد اإلجمالي للعناصر المكررة أو تحدید عدد مرات 

 عن: التكرار التي سیتم  تنفیذھا
https://www.pinterest.ca/pin/389631805259661501

) بعض الحلول البارامتریة الناتجة بإستخدام نمط 4و یوضح شكل (
                         التردید                                        

 
  ردید) بعض الحلول البارامتریة الناتجة بإستخدام نمط الت4شكل (

o  نمط  التقسیمSubdivision : 
 اعمةیتعامل المصممین في الكثیر من الحاالت مع األسطح الن     

اء أجز والمنحنیات التي قد تحتاج في بعض األحیان إلى تقسیمھا إلى
ن إلى مسطحات ثنائیة األبعاد، بحیث یمك تحویلھاو یسھل فردھا

ً باستخدام أجھزة  .  أجھزة القطع اللیزریةو CNCتصنیعھا رقمیا
فعملیة التقسیم ھي ببساطة فصل مسطح متصل إلى أجزاء أصغر 
عن طریق خطوط تقطع السطح في اتجاھات عشوائیة متداخلة . 

زة جاھومعظم برمجیات النمذجة ثالثیة األبعاد تحتوي على آلیات 
  لتقسیم األسطح. 

o  نمط  التغلیفPacking  :  
ن رة عالتقسیم فھو عباو التغلیف لھ عالقة وثیقة بمفھومي التجانب

وضع مجموعة من العناصر داخل حیز ما، بحیث تملؤه تماما. 
،  وعلمیة التغلیف تلك تحدث في الطبیعة على مستوى مقاییس عدة

ى ي إلیزات المحدودة تؤدفقوى النمو الطبیعیة التي تحدث داخل الح
 حدوث عملیة التغلیف كما یمكن أن نراھا في كل من حبوب ثمار

دیة الرمان .وقد أھتم اإلنسان بتقنیات التغلیف من ناحیة اقتصا
ظ لوح لضمان كفاءة االستخدام للموارد المتاحة، وفي مجال العمارة

راغي لفا اھتمام المعماریین بعملیة التغلیف سواء في عملیات التنظیم
ن سیم عتختلف أنماط التجانب والتقو للحیزات أو في تقویة الھیاكل 

ر نمط التغلف في كونھما تمتلكان أنظمة داخلیة لتنظیم العناص
ط والتحكم في الشكل النھائي لألنماط الناتجة عنھما، بعكس نم

في  التغلیف الذي یتسم بكونھ نظاما یعتمد على أسلوب العشوائیة
  طریقة عملھ. 

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
_ric%20Repetition&rs=typed&term 

o   نمط الغزلWeaving  : 
ض عرفت تقنیة الغزل منذ العصر الحجري القدیم إلنتاج بع     
ً یستخدم الغزل في أاإل بسط حتیاجات األساسیة لإلنسان ، وحدیثا

ً بزاویة  صوره إلنتاج المنسوجات عن طریق تضافر خیطین معا
 معینة ، وحدیثا یتم توظیفھا في صنع المظالت المعماریة وفي

 ھمیةأتقنیات الغزل الرقمیة ھي خیر مثال على و واجھات المباني .
م  یتل النھائي الناتج عن الغزل الالتقنیات البارامتریة . فالشك
یة ولكن من خالل الفھم العمیق لكیف الوصول إلیھ بطریقة عفویة

ً ، ثم ترمیز ذلك بارامتریة للحصول على نفس الش كل عملھ یدویا
د بطریقة آلیھ . فھناك العدید من الظروف الواجب مراعاتھا عن

    ً                        تحدید القیم البارامتریة الالزمة لصناعتھ رقمیا

 
۔ بعض الحلول البارامتریة الناتجة بإستخدام نمط الغزل )5شكل (

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
Repetition&rs=typed&term_met]=parametrric%20

%ic  
o ( التفریع ) نمط التشعیبBranching      : 

یعتبر التشعیب آلیة للنمو السطحي الطبیعي بغرض زیادة       
مساحة السطح من أجل جمع وتوجیھ الموارد، وكذلك بھدف التدعیم 
الھیكلي للبناء ككل ، سواء كان ھذا التشعیب عبارة عن أغصان 

جرة ، أو لرئة بشریة ، أو لطحالب مرجانیة. أما في مجال ش
العمارة فیظھر التشعیب أو التفریع بوضوح في األنظمة الھیكلیة 
التي تستخدمھ لتحقیق أھداف عملیة في التصمیم (كالواقیات من 
أشعة الشمس) ، أو الستخدامھ كتصمیم مثیر للعواطف والذكریات 

المقدسة في برشلونة .ویعد التصمیم كما ھو الحال في كنسیة العائلة 
باستخدام األنماط البارامتریة (القوالب) أحد األسالیب المتبعة في 
عملیة التصمیم بإستخدام األدوات البارامتریة البسیطة ، وھنالك 
أنواع أخرى من نماذج البرمجة یتم استخدامھا خالل العملیة 

https://www.proprofs.com/quizschool/story.php?tit
https://www.pinterest.ca/pin/389631805259661501
https://www.google.com.eg/search?d
https://www.pinterest.ca/pin/389631805259661501
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
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ً، والتي ك انت سببا في تطور البارامتریة تتصف بكونھا أكثر تراكبا
النماذج المختلفة التجاھات التصمیم البارامتري في العمارة 

 والتصمیم الداخلي بمرور الوقت وتطور فكر التصمیم البارامتري

)2015 -Daniela(      

  
لبارامتریة الناتجة بإستخدام نمط ابعض الحلول  -  )6شكل (

  في االنظمة الھیكلیة كمظالت واقیة Branchingالتشعیب
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet

%ric%20Repetition&rs=parametric  
  

األنماط البارامتریة أحد األسالیب المتبعة  ویعد التصمیم باستخدام
في عملیة التصمیم بإستخدام األدوات البارامتریة البسیطة ، وھنالك 

أنواع أخرى من التصمیمات البارامتریة تتصف بكونھا أكثر 
تعقیدة، والتي كانت سببا في تطور النماذج المختلفة التجاھات 

لداخلي بمرور الوقت التصمیم البارامتري في العمارة والتصمیم ا
-Roland Hudson-  2010وتطور فكر التصمیم البارامتري (

p38-39 ( 
o  : نمط  التكرارRepetition  

ن مالعنصر أكثر  Copyingیمكننا أن نعتبره ببساطة ھو نسخ     
 بیرةكمرة ، وفي النظام البارامتري یمكن أن یكون للتكرار أھمیة 

فظ على الصفات السطحیة ألن العناصر المكررة  یمكن أن تحا
األساسیة للعناصر المستنسخة منھا دون أن تكون نسخة طبق 

ي وع فاألصل منھا. وبإستخدام األنظمة البارامتریة یمكن إجراء تن
قم رالعناصر المكررة وفقا ألي عدد من المعامالت, ویوضح الشكل 

   بعض الحلول البارامتریة الناتجة بإستخدام نمط التكرار) 7(

  
 كرار بعض الحلول البارامتریة الناتجة بإستخدام نمط الت )7ل (شك

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
% ric%20Repetition&rs  

 االطار التطبیقي من خالل  :  - 
     - ج اتجاه التصمیم البارامتري أوالً :  نماذ

  
  نماذج اتجاه التصمیم البارمترى رؤیة خاصة بالدارسة - )2رسم توضیحى (

ً في العدید م  ً واسعا ن لقد حقق االتجاه البارامترى أنتشارا
اصبح السمھ المسیطرة علي أغلب و التطبیقیات ,و الصناعات

, ونتیجة  التصمیمات المعماریة والصناعیة في الوقت الراھن
ن مافرز العدید و التطور المستمر لالتجاه البارامترى فقد تفرع

 كرىاالتجاھات او االسالیب التصمیمیة المستحدثة مثل" البیومیم
   المورفولوجیا الرقمیة "و التصمیم التطورىو

 حمن الممكن تقسیم النماذج البارامتریة التى توضح مالم     
رى ت الممیزة لالتجاه البارامتالسماو صفات المراحل التطوریةو

  الي مستویین ھما :
 ح النماذج البارامتریة البسیطة التى تعتمد على اظھار مالم

لي عا اعتمادھو االتجاه البارامترى مع كونھا بارامتریة التكوین
التصمیم بالحاسب االلي و برمجیات التصمیم البارامترى

  المتقدمة .
  ع بقة متضم كل الممیزات الساالمركبة التي  البارامتریةالنماذج

 اضافة بارامتریة السلوك , بحیث تصبح قادرة علي التفاعل
الترتیب الذاتي . حیث تحقق الصفة و االمتدادو التكییفو

ً بالمفھوم  ,لبناء او البارامتریة بدًء من العملیة التصمیمیة مرورا
ً تصمیمیةو وحتي مرحلة التشغیل  االستخدام محققة أبعادا

 )(Daniela- 2015التصمیم  .   و جدیدة في العمارة أدائیة و
، وجيالمورفول، یتفرع منھا نماذج االتجاه البارامترى "األدائي

المتحرك ذاتي التشكل "التى تقوم علي التحلیل ، المستجیب
   االدائي المركب والذي یضم عوامل ادائیة ووظیفیة وجمالیة

  2001( - الواحد بالنموذجمتعددة(Mark-.  

 ج االتجاه التصمیم البارامترى البسیط : نماذ  
 Driftwood"  2009یمثل نموذج جناح العرض الصیفي لعام

Summer Pavilion 2009, London  االتجاه البارامترى "
البسیط حیث تتحقق فیھ المفھوم البارامترى من خالل ان تكوینھ 
الذي یحمل مالمح االتجاه البارامترى , والبناء من خالل كونھ 

یقع في میدان و عتمد علي برامج التصمیم بالحاسب االلى المتقدمة ,ی
 " بوسط لندن بالمملكة المتحدة .  "Bedford squareبید فورد

 Londonكلیة العمارة بلندن  –صممتھ الجمعیة المعماریة بلندن و
Architecture School   , وقد بدأ بناؤه في عام   ) 217, ص 2016(خالد

  . 2012ھاء منھ عام تم االنتو 2009

                                                                                        
داخلیة لجناح العرض                                         و لقطات خارجیة - ) 8شكل رقم (

-pavilion-https://inspiration.detail.de/driftwood
html?lang=e.113828n  
 FXFOWLE LOUNGEو ایضا یمثل نموذج جناح عرض 

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=paramet
https://inspiration.detail.de/driftwood
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االتجاه البارامترى البسیط حیث تتحقق فیھ المفھوم البارامترى من 
اء خالل ان تكوینھ , الذي یحمل مالمح االتجاه البارامترى , والبن

 من خالل كونھ یعتمد علي برامج التصمیم بالحاسب االلى المتقدمة .

ویقع في الوالیات المتحدة االمریكیة 2012قد تم أنشاؤه فيو
 FOXFOWLEوصممھ المكتب الھندسي فوكسفاول 

ARCHITECTS"  "  

  
  لقطات لجناح عرض فوكسفاول - ) 9شكل رقم (

  httpstravell-www.arup.com/projects/chanel//:عن : 
  guangzhou opera house"أوبرا جانجزھوا "تمثل و

التكوین تقع و أحد نماذج االتجاه البارامترى البسیطة من حیث البناء
صممھا المعھد المحلى للتصمیم المعمارى و في جانجزھوا

حتي تم  االنتھاء منھا في و 2003بدأ انشاؤھا في بجانجزھوا , 
2010  

           

   
  داخلیة ألوبرا جانجزھوا .و لقطات  خارجیة - ) 10شكل رقم (

  imb-with-plaza-park-signde-ongdaemund-orminghttps://www.theb1m.com/video/transfعن :
  

أحد   parasol metropolكما تمثل ساحة متروبول باراسول  
التكوین تقع في و نماذج االتجاه البارامترى البسیطة من حیث البناء

اسبانیا , صممھا مكتب  "جاي. مایر. أتش  المعمارى" 
J.MAYERHARCHITECTS  2011, تم انشاؤھا في 

  
  لقطات خارجیة  ساحة متروبول باراسول - ) 11شكل رقم (

seville-in-jectpro-parasol-metropol-architects-h-mayer-https://www.designboom.com/architecture/jurgen  

      
 الدراسات البترولیةو قطات خارجیة لمركز الملك عبد هللا للبحوثل - ) 12شكل رقم (

https://inhabitat.com/zaha-hadids-petroleum-research-center-ironically-aims-for-leed-platinu 

   
 تشانجشا میكسیھو)رجیة المركز الثقافي العالمى ( لقطات خا - ) 13شكل رقم (

 culture-jnternational-meixihu-changsha-architects-hadid-https://www.dezeen.com/2019/05/03/zaha-:عن
centre-art/ 

ً یعتبر مركز الملك عبد هللا للبحوثایو   الدراسات البترولیةو ضا
king Abdullah petroleum studies & research center 

(KAPSARC)  أحد أھم نماذج االتجاه البارامترى البسیطة من
التكوین تقع في الریاض المملكھ العربیة السعودیة , و حیث البناء

تم و 2009بدأ انشاؤھا عام  قدو صممھا مكتب  المعماریھ زھا حدید
 2017االنتھاء 

ً یعتبر المركز الثقافي العالمى ( تشانجشا میكسیھو) "  و ایضا
Meixihu Changsha International Culture Center " 

تقع  وینالتكو أحد نماذج االتجاه البارامترى البسیطة من حیث البناء
ى الذو دید ,في الصین , تشانجشا, صممھا مكتب المعماریھ زھا ح

  2017وتم االنتھاء منھ  2012تم تصمیمھ عام 
 )http://saudigazette.com.sa/article/516125  (  

  

http://www.arup.com/projects/chanel
https://www.theb1m.com/video/transf
https://www.designboom.com/architecture/jurgen
https://inhabitat.com/zaha-hadids-petroleum-research-center-ironically-aims-for-leed-platinu
https://www.dezeen.com/2019/05/03/zaha
http://saudigazette.com.sa/article/516125


Maysa El Sayed et al 353 
 

353 
 

 : نماذج االتجاه التصمیم البارامترى المركبة  
مرورًا التي تحقق الصفة البارامتریة بدًء من العملیة التصمیمیة و

االستخدام محققة أبعادًا و البناء , وحتي مرحلة التشغیلو بالمفھوم
   التصمیم.و أدائیة جدیدة في العمارة و تصمیمیة

  
  رؤیة خاصة بالدارسة  - نماذج اتجاه التصمیم البارمترى المركبة  - )2رسم توضیحى (  

o  االتجاه البارامترى المورفولوجي
"Morphogenesis Parametricism . 

 ICD " ITKE 2010یمثل نموذج جناح البحث العلمي لعام 
Research Pavilion   أحد نماذج االتجاه البارامترى "

, صممھا   المانیا –یقع فى ستوتغارت و المورفولوجى المركب .

التصمیم الھیكلي باالشتراك مع معھد التصمیم و معھد ھیاكل البناء
الحاسوبي بقیادة أخییم منجییز 

-http://www.iaacblog.com/programs/icditke(
)2010-pavilion-research   

  
  كبالمر أحد نماذج االتجاه البارامترى المورفولوجى 2010داخلیة لجناح البحث العلمي لعام و ) لقطات خارجیة14شكل رقم (

https://eumiesaward.com/work/1053عن : 
 .Performative  Parametricismاالتجاه البارامترى األدائي  

 المیم في نماذج التصمیم البارامترى االدائي المركب ,  التص     
التشكیل  تغییرو یعتمد فقط علي مھارات المصمم في التالعب

م تقوو لكن العملیة التصمیمیة ھنا تعتمد عليو بتفضیالتھ الشخصیة
 .اكاه لمحاو علي اتباع المعلومات المتوفرة من عملیات التقییم الذاتي

عنیة ا یھذا مو تولید النماذج الھندسیةو التصمیم الرقمي یدعم تحولو
ة لمبنیایة ئمصطلح ادائي حیث انھ یدعم التقییم التحلیلي لالدائیة البی

ریة علي محاكاة العوامل الفیزیقیة الطبیعیة مثل االحمال الحرا
 دائيللشمس او االحمال االنشائیة .حیث ان المقصود بالتصمیم اال
ج نماذھو امكانیة التكامل مع عملیة المحاكاه البیئیة عن طریق ال

ائي الدمصطلح او الرقمیة لتولید االشكال او اجراء تعدیالت علیھا .
ً علي االداء في حد ذاتھ " او الطریقة التي یتم تید  خلیقل ضمنا

  الشكل من خاللھا " 
یل تحلللو و لقد تم استخدام العدید من التطبیقات الشھیرة للتقییم

ي فلي البیئي التى تعتمد علي تقنییات التصمیم بمساعدة الحاسب اال
عظم حتي یومنا ھذا فان مو الھندسة منذ زمن بعیدو مجال العمارة

تى الو ھذه التطبیقات یتم استخدامھا الحقا بعد العملیة التصمیمیة
ھندسة محددة بدقة لكي یتم تطبیقھا و تتطلب نظم فیزیائیة

)//:vimeo.com/48374172.(  

 و
مشروع  البارنوراما و داخلیة للقطات خارجیة ) 15(شكل رقم 

امترى لبارالتصمیم ا أحد اھم نماذج جناح البحث العلمي" التفاعلیة
  المركب االدائي

https://www.wired.com/2014/07/a-robot-built-
pavilion-modeled-after-a-flying-beetle 

مشروع  البارنوراما التفاعلیة "جناح البحث العلمي  یمثل نموذج 
ICD/ITKE RESEARCH PAVILION" 

INTERACTIVE PANORAMA  أحد اھم نماذج  "
 یقع في ستوتغارت بالمانیا ,و دائي المركب,التصمیم البارامترى اال

تم تصمیمھ بواسطة معھد التصمیم الحاسوبي باالشتراك مع معھد و
 janالتصمیم الھیكلي  " بادارة جان كنییبر و ھیاكل البناء
knippers "  2014قد تم انشاؤه عام و  

)tps://www.flickr.com/photos/bcmng/15359207791ht( 

  

اذج لقطات داخلیة لمشروع  غرفة الكونغا كأحد نم ) 16شكل رقم (
  االتجاه البارامترى المستجیب المركب

 دائي"جناح البحث العلمي أحد اھم نماذج التصمیم البارامترى اال 
  المركب

 Parametricismاالتجاه البارامترى المستجیب
sponsiveRe. 

   THE CONGA ROOMیمثل مشروع غرفة الكونغا  
تقع و .بالوالیات المتحدة االمریكیة االتجاه البارامترى المستجیب 

غرفة الكونغا في لوس انجلوس , كالیفورنیا , الوالیات المتحدة 
قد قام مكتب المعمارى للمصمم بیلزبیرج و االمریكیة.

BELZBERG ARCHITECTS بتصمیمھ 
2008عام

-http://www.businesswalk360.com/congaroom2
 )business-club  

http://www.iaacblog.com/programs/icditke(
https://eumiesaward.com/work/1053
https://www.wired.com/2014/07/a-robot-built-
http://www.flickr.com/photos/bcmng/15359207791ht(
http://www.businesswalk360.com/congaroom2
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  ) لقطات أخرى داخلیة لمشروع  غرفة الكونغا كأحد نماذج االتجاه البارامترى المستجیب المركب17شكل رقم (

  /room/about-conga-https://www.linkedin.com/company/the  عن  :
o  االتجاه البارامترى المتحرك ذاتي التجمیعlf  assembly 

kinetic Parametricism 
o مشروع  الحجرة الرنانة    یمثل نموذجوRESONANT 

CHAMBER  في جامعة منشجن بالوالیات المتحدة  الذى یقع

 RVTR.و قد قام بتصمیمھ فریق  المشروع یتكون من االمریكیة 
 )GEOFFREY THUN  ( WES MCGEE – KATHY 
)VELIKOV  2012فى عام  

 
)chamber-thttps://architizer.com/projects/resonan/(  

  ) لقطات لنموذج مشروع الحجرة الرنانھ18شكل رقم (
  chamber-making/2012/resonant-through-https://taubmancollege.umich.edu/research/research عن :    

لتطبیق اتجاه التصمیم ثانیاً : منظومة تصمیمیة مقترحة 
  البارامترى في أقمشة السیدات الطباعیة

) منظومة تصمیمیة مقترحة لتطبیق 1و یوضح الرسم التخطیطى (
اتجاه التصمیم البارامترى في أقمشة السیدات الطباعیة ومن ثم 

العالقات التصمیمیة وتحقیق بعض األسس و تطبیق بعض العملیات
میمیة متعددة تختلف التصمیمیة للحصول على تجارب تص

  باختالف  التصمیم البارامترى المستخدم فى التطبیق .

 
  رؤیة خاصة بالدارسة –)   منظومة تصمیمیة مقترحة لتطبیق اتجاه التصمیم البارامترى في أقمشة السیدات الطباعیة 1رسم تخطیطى  رقم (

 : ً  تجاهاالو العالقة بین التصمیم الطباعي القمشة السیداتثالثا
  البارامترى  : 

كانت العالقة بین تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیمات 
 رابطالمعماریة شئ من الخیال ، ولكن في الوقت الحاضر ازداد الت
وم العلبینھما من خالل إدراك حقیقة أن كال منھما قائم علي الفن و

یة والتكنولوجیا ؛ فإن لطباعة المنسوجات  واالتجاھات المعمار
ً في نظریة التصمیمالمستحدثة  ً مشتركا   جانبا

فاالتجاه البارامترى یمكن أن یكون مصدر إلھام لمصمم طباعة 
المنسوجات ، استخدام التصمیم المعماري البارامترى كمصدر إلھام 
لتصمیم طباعة المنسوجات رؤیة تصمیمیة قد استحدثتھا الدارسھ  ، 

، یمكن أن تكون فالنماذج البارامتریة ، سواء البسیطة  أو المركبة 
شرارة إبداع للمصمم ومصدر إلھام لتصمیم طباعة المنسوجات ، 
فیمكن أن تصبح تفاصیل غیر متوقعة من مبنى أحد اھم الممیزات 

  الرائعة لمصمم طباعة المنسوجات بتصمیماتھ .

https://www.linkedin.com/company/the/
https://architizer.com/projects/resonan/
https://taubmancollege.umich.edu/research/research
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في السنوات األخیرة، أصبحت العالقة بین التصمیم الطباعي 
ات  أن لمصممي طباعة المنسوجوالھندسة المعماریة كبیرة  . حیث 

 لھاوالمھندسین المعماریین استراتیجیة فنیة محددة یحاول من خال
ة كل منھما  تسلیط الضوء على التصمیم وفقا للظروف االقتصادی

بر ا یعتكالھمفوالثقافیة والفنیة واالجتماعیة والبیئة المحیطة بھما  ,  
  الثقافیة .وسیلة للتعبیر عن الھویة الشخصیة والسیاسیة و

 فالتصمیم بشكل عام ھو انعكاس للذات ,  فھي بحاجة إلى     
 الموازنة بین الضروریات النفعیة والفني والتعبیر عن الذات
 واالستجابة للبیئة ، فالمبني ھو المنتج الخارجي الذي یعرض

بة للشارع والعالم الخارجي، والمنسوجات تفعل الشئ نفسھ بالنس
  كل المرئي ما یغطیھ . للشخص، فقد یخدع الش

 التجارب الذاتیة للدارسة 
المركبة و من خالل الدراسة الوصفیة  لبعض النماذج البسیطة

التجاه التصمیم البارامترى  توصلت الدارسة لمجموعة من 
ض ذلك  باستخدام بعو التصمیمات من نماذج االتجاه البارامترى

  برامج الحاسب اآللى 
   Adobe In Design CC-  Maya ) -(Adobe Photoshop 

 cc - Adobe Illustrator CC  تجارب ) 5خمسة (عددھا و

تصمیمیة مبتكرة كما قامت الدارسة بعمل خطوات تتبع المنظومة 
التصمیمیة التى تناولتھا الدارسة اثناء التجارب الذاتیة لھا ثم تطبیق 
وأفكار توظیفیة لھا . وفیما یلي عرض لھذه التجارب التصمیمیة 

  فكارھا التوظیفیةبأ
o ) 1التجربة التصمیمیة رقم( 
 :  1توصیف التصمیم  رقم  - 1

) مأخوذه  من االجزاء الداخلیة 1عناصر التجربة التصمیمیة رقم (
االتجاه أحد أھم  نماذج  التى تعتبر و لمشروع الحجرة الرنانھ

البارامترى المتحرك ذاتي التجمیع  اوالتشكل المركب , حیث 
قامت بتغییر و لشكل المجسم ألجزاء الحجرةتناولت الدارسة ا

أستخدام" االتجاه للحصول علي تكوین فنى بو زاویة المیلو الحجم
تكراره عده مرات و قامت بتصغیرحجمھو برنامج الجراسوبر"

متقابلھ بالخلفیة أكدت و لعمل تكوین عباره عن مثلثات متجاورة
ھ الدارسة علي بعض عناصر التكوین االساسي بخطوط عریض

تغییر الوان و نوعا ما باللون االسود حتى الوصول بدمج التكوینین
 الخلفیة الى فكرة تصمیمیة تصلح لتصمیم أقمشة السیدات الطباعیة

االسود فقط و باللونین االبیضو تناولت الدارسة التصمیم ملون ,و
ً منھما  .   ووظفت كال

   
  اسود ) +یض ( اب1تصمیم رقم  -   3             1تصمیم رقم  - 2

  
)1التجربة التصمیمیة رقم (توظیف - 4

 )2التجربة التصمیمیة رقم ( 
 :  2توصیف التصمیم رقم  - 1

) مأخوذه  من الكتلة المعماریة 2عناصر التجربة التصمیمیة رقم (
ھو من تصمیم المعماریة زھا و لمركز نانجینغ االولمبي للشباب 

لكتلة المبنى بالكامل  حدید , حیث تناولت الدارسة الشكل المجسم
قد تناولت الدارسة و متفرد  و كعنصر تصمیمي بارامترى ممیز

زوایا میل مختلفھ بشكل متجاور  للحصول علي و المبنى باحجام
قامت الدارسھ بتكراره و أستخدام" برنامج الجراسوبر" تكوین فنى ب

بشكل متراكب عده مرات لعمل تكوین ثم قامت  بتغییر الوان 
تى الوصول  الى فكرة تصمیمیة تصلح لتصمیم أقمشة الخلفیةح

باللونین و تناولت الدارسة التصمیم ملون ,و السیدات الطباعیة
ً منھما  .و االبیض   االسود فقط ووظفت كال
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 ( ابیض + اسود ) 2تصمیم رقم  -   3                             2 تصمیم رقم  - 2

  
  )2(رقم  التجربة التصمیمیةتوظیف - 3

 )3التجربة التصمیمیة رقم (
 :  3توصیف التصمیم  رقم  - 1

 ) مأخوذه  من لقطات  خارجیة3عناصر التجربة التصمیمیة رقم (  
أحد نماذج االتجاه  التى تعتبر و داخلیة ألوبرا جانجزھواو

التكوین , حیث تناولت و البارامترى البسیطة من حیث البناء

قامت بتحلیلھا الى خطوطھا و ت الدارسة الشكل المجسم لھذه اللقطا
االولیھ  للحصول علي تكوین وتغییر الوانھ حتى الوصول لفكرة 

تناولت الدارسة و تصمیمیة تصلح لتصمیم أقمشة السیدات الطباعیة
  باللونین االبیض .و التصمیم ملون ,

  
  ( ابیض + اسود ) 3تصمیم رقم  -   3                         3تصمیم رقم   - 2
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  )3التجربة التصمیمیة رقم (توظیف  - 3

 )4التجربة التصمیمیة رقم ( 
 : 4توصیف التصمیم  رقم  - 1

 ) مأخوذه  من لقطات  خارجیة4عناصر التجربة التصمیمیة رقم (
التى تعتبر أحد نماذج و فوكسفاولنموذج جناح عرض داخلیة لو

امترى من االتجاه البارامترى البسیط حیث تتحقق فیھ المفھوم البار
التكوین , حیث تناولت الدارسة الشكل المجسم لجناح و حیث البناء

بأستخدام" دراسة النمط المناسب لتطبیقة علیھ و العرض بالكامل
قامت بعمل تكوین  من تراكب عده طبقات و  برنامج الجراسوبر" 
التصغیر في حجمھا حتي الصول و التكبیرو علي بعضھا البعض

ل اتجاه لونى لھ یناسب اقمشة السیدات عمو الى تكوین مناسب
 باللونین االبیضو تناولت الدارسة التصمیم ملون ,و الطباعیة

ً منھما  و   االسود فقط ووظفت كال

  
  ( ابیض + اسود )  4صمیم رقم ت -   3                                  4صمیم رقم  ت   - 2

  
  )4التجربة التصمیمیة رقم (توظیف  - 3

 )5ربة التصمیمیة رقم (التج 
 :  5توصیف التصمیم  رقم  - 1

) مأخوذه  من اللقطات  5عناصر التجربة التصمیمیة رقم (
الخارجیة للمركز الثقافي العالمى ( تشانجشا میكسیھو ) , حیث 

تناولت الدارسة الشكل المجسم لكتلة المبنى بالكامل كعنصر 
 وین مناسبمتفرد  حتي الصول الى تكو تصمیمي بارامترى ممیز

تناولت و عمل اتجاه لونى لھ یناسب اقمشة السیدات الطباعیةو
االسود فقط ووظفت و باللونین االبیضو الدارسة التصمیم ملون ,
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ً منھما       كال

  
  ( ابیض + اسود )  4صمیم رقم ت -   3                                  4صمیم رقم  ت   - 2

  
  )5ة رقم (التجربة  التصمیمیتوظیف - 4

Results 
 توصل البحث الي :

o . تأكید أھمیة التصمیم البارامتري كأتجاه تصمیمي حدیث 
o كل أثرت التقنیات الرقمیة الحدیثة على الفكر التصمیمي بش

عام , وتصمیم طباعة المنسوجات بشكل خاص، سواء في 
 تقنییات الطباعة.و التصمیم أو امكانیات

o  من  الیة للتصمیم الطباعي القمشة السیداترفع القیمة الجم
 خالل إستخدام اتجاه التصمیم البارامتري في وضع منظومة

ت فنیة وتقنین العناصر التصمیمیة  لما یوفره من امكانیا
تساعد في تشكیل خطوط اکثر انسیابیة وتحقق المعاییر 

 الجمالیة بسھولة
o    فھم التصمیم البارامتري أداة حدیثة تمكن المصمم من

 التشكیالت المركبة وتناولھا بصورة مبسطة في إطار محدد
ل وفق المنظومة التصمیمیة التى وضعتھا الدارسھ  ومن خال

 أدوات الحاسب اآللي.
o یعزز التصمیم البارامتري من إبداعیة المصمم ویؤكد على 

أھمیة دراسة برامج الحاسب اآللي والتي یتحقق التصمیم 
 البارامتري من خاللھا .
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