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  ت معادالالحل    والتي تتضمن  من المواضيع المهمه في نظرية االعدادDiophantine equation      الديفونتية  تالمعادالتعتبر  

 ذات الصيغة 

𝑭(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, … , 𝒙𝒏) = 𝟎 

,𝑥1    اتمتغيرالتتكون من     𝐹الدالة    ان حيث   𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛  تم   توجد طرق عديدةحيث  أعدادًا صحيحة أو نسبية.    والتي تكون

المعادالت، هناك بعض    هذا النوع منفيما يتعلق بدراسة  وتعود إلى آالف السنين.    والتي  تكريسها لدراسة المعادالت الديفونتية

إذا كانت قابلة للحل، فهل   هل المعادلة قابلة للحل؟ يها اثناء دراسة هذه المعادالت وهي كالتالي:األسئلة يجب ان يتم االجابة عل

 إذا كانت قابلة للحل، فهل من الممكن إعطاء طريقة فعالة إليجاد جميع الحلول؟ ؟غير محدودأم   الحل لهذه المعادلة محدود

لها تاريخ قديم في نظرية األعداد    من المتتابعات التيهي    linear recurrence sequencesللمتتابعات الخطية    ةاما بالنسب

هذه  مشاكل    لحل كأدوات مساعدة    واسع  . في الواقع، لقد تمت دراستها على نطاقبعض المعادالت الديفونتيةخاصة في دراسة  

 :التالية لصيغةوتعرف با kخطية ذات الرتبة  متتابعةهي  n}n{G≤ 0المتتابعة وتعرف هذه المتتابعات كالتالي: المعادالت. 

𝑮𝒏 = 𝒂𝟏𝑮𝒏+𝒌−𝟏 + 𝒂𝟐𝑮𝒏+𝒌−𝟐 + 𝒂𝟑𝑮𝒏+𝒌−𝟑 + ⋯ +  𝒂𝒌𝑮𝒏 + 𝒇(𝒏) 

,𝒂𝒌  𝒂𝟏  حيث ان المتغيرات 𝒂𝟐, 𝒇(𝒏). اذا كانت  nعلى    هي دالة تعتمد  𝒇(𝒏)و    مركبةاعداد      ,… =   تسمى  فان المتتابعة  0

من اهم المتتابعات الخطية المتجانسة هي المتتابعات الثنائية )عندما   . [1]غير متجانسةوغير ذلك تسمى  متتابعة خطية متجانسة  

صغتين والمعرفتين حسب ال }nV(P,Q){ والثاني  ا }P, Q)} (nUذات النوع االولمتتابعات لوكاس  ومنها    ( k=2الرتبة  تكون  

   :التاليتين
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𝑼𝟎 = 𝟎, 𝑼𝟏 = 𝟏, 𝑼𝒏(𝑷, 𝑸) = 𝑷𝑼𝒏−𝟏 − 𝑸𝑼𝒏−𝟏, 

𝑽𝟎 = 𝟎, 𝑽𝟏 = 𝑷, 𝑽𝒏(𝑷, 𝑸) = 𝑷𝑽𝒏−𝟏 − 𝑸𝑽𝒏−𝟏, 

ومن اهم االمثلة على هذه  . 1العامل المشترك بينهما والذي يكون اعداد صحيحة غير صفرية  Qو   P ويعرف كل من

 المتتابعات هي :

 متتابعة فيبوناشي والتي تعرف بالصيغة التالية:   -

𝑭𝟎 = 𝟎, 𝑭𝟏 = 𝟏, 𝑭𝒏 = 𝑭𝒏−𝟏 + 𝑭𝒏−𝟏. 

 متتابعة لوكاس والتي تعرف بالصيغة التالية:   -

𝑳𝟎 = 𝟎, 𝑳𝟏 = 𝟏, 𝑳𝒏 = 𝑳𝒏−𝟏 + 𝑳𝒏−𝟏. 

على سبيل المثال في عام  . بالمتتابعات الخطيةعدد كبير من الباحثيين اهتموا بدراسة حلول المعادالت الديفونتية المرتبطة 

 معادلة التالية: لل (x, n)حلول ال قام بدراسة [2] رگدي و 1995

𝟏

𝑭𝒏
= ∑

𝑭𝒌−𝟏

𝑥𝑘

∞

𝑘=1

, 

 التالية:  اوجد حلول المعادلة [3]ه گ تن 2015في عام 

𝟏

𝑼𝒏(𝑷, 𝑸)
= ∑

𝑼𝒌−𝟏(𝑷, 𝑸)

𝑥𝑘

∞

𝑘=1

, 

 : درسوا حلول المعادلة  [4]و هاشم ه گ تن 2019في عام , Q Є{ -1, 1}و  ≥ P ≥1  10عندما

𝟏

𝑼𝒏(𝑷𝟏, 𝑸𝟏)
= ∑

𝑼𝒌−𝟏(𝑷𝟐, 𝑸𝟐)

𝑥𝑘

∞

𝑘=1

 

,𝑃1)يكون  عندما  𝑄1) ≠ (𝑃2, 𝑄2) اوجد حلول المعادلة [5]هاشم  2021في عام  و : 



𝟏

𝑽𝒏(𝑷𝟏, 𝑸𝟏)
= ∑

𝑽𝒌−𝟏(𝑷𝟐, 𝑸𝟐)

𝑥𝑘

∞

𝑘=1

 

,𝑃1)  يكون   عندما  𝑄1) = (𝑃2, 𝑄2)  و (𝑃1, 𝑄1) ≠ (𝑃2, 𝑄2. 
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