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 ملخص البحث :

لطبٌعة و الكابنات الحٌة كؤحد إتجاهات التطور الفكرى اإلنشابى ل المحاكٌةة ٌعمارة البٌبالدراسة  اهمٌة البحث ٌتناول

ل التصمٌم المعمارى الحدٌث، و ما فى مجا ٌلقى الضوء على أهمٌة اإلستفادة من العلوم الحٌوٌةٌفترض و فهو  ،للعمارة 

وهو  )علم التشكل(حٌث تمثلت هذه الدراسة فى دراسة له من أثر على السلوك اإلنسانى و الصحة العامة لدى المستخدم

ساعدت فى التى التوصل لبعض الحلول التصمٌمٌة  المصمم اعاستط احد العلوم الحٌوٌه الهامة فى وقتنا الحالى ، حٌث

صحى اقل تلوثا وموفرا للطاقه كما ٌستؽل الموارد البٌبٌة الطبٌعٌة االستؽالل االمثل مع االستفادة من خلق مناخ بٌبى 

 .بعض البٌبات العربٌة و األوروبٌةالبحث بالشرح و األمثلة فى  سٌتناولهالتقدم التكنولوجى ، وهذا ما 

ة المتكاملة بٌن المبنى و تحقٌق الوحد لمن أجى البد و أن ٌجمع بٌن العلوم الحٌوٌة و الهندسة المعمارٌة فالفكر التصمٌم

تٌجٌات التصمٌم الحدٌثة، و من األمثلة الناجحة فى ا، فالطبٌعة مصدر ال ٌنضب و هذه هى أهم إستروالتكنولوجٌا  بٌبةال

مبنى ٌتفاعل مع الشمس( حٌث ٌحاكى العٌن وهو راج البحر بؤبو ظبى )مبنى أب :مجال العمارة البٌبٌة المحاكٌة للطبٌعة 

حٌث بنٌت واجهة المستشفى ،نٌو مكسٌكو ب Hospital de Especialidades))مستشفى ، والبشرٌة لدى اإلنسان 

التى تتمتع  ان ٌحاكى النباتات و األشجار الطبٌعٌةالمصمم استطاع حٌث بتقنٌة ممٌزة ٌمكنها تنقٌة الهواء المحٌط بها 

فتحد من سرعة الرٌاح و الؽبار ( وؼٌرها..بخواص و قدرة على إمتصاص و تنقٌة الهواء مثل أشجار )الصنوبر/ السرو/ 

، وؼٌرها من المشارٌع والمبانى المعمارٌة والتى استطاعت ان تحاكى الطبٌعه والظواهر الطبٌعٌة ،  التلوثمما ٌقلل من 

 لبحث .والتى سٌشار لها فٌما بعد فى ا

فى كٌفٌة الوصول الى تصمٌم بٌبى معمارى مبتكر محاكى للطبٌعه من خالل دراسات مسبقه لعلوم وتكمن إشكالٌة البحث 

 اعلى استفاده منها تصمٌمٌا ووظٌفٌاوتحقٌق ونقل خصابص الكابنات الحٌة الى مجال العمارة التشكل للكابنات الحٌة 

، مما ٌإثر اٌجابا  ى البد وان ٌكون جزء متكامل ومتوازن مع البٌبة المحٌطهداخل وخارج المبنى حٌث ان المبنوجمالٌا 

دل العلوم والخبرات اٌضا من اهم اهداؾ ومتطلبات البحث ، كماانه البد من تبا وٌحقق متطلباتهم وهو فرادعلى سلوك اال

طبٌعة والدراسات الحٌوٌة كعلم التشكل ضرورة االهتمام واالتجاه الى ال ، ومن نتابج البحثبٌن الجهات العلمٌة المختلفه 

للكابنات الحٌة واهمٌة تعاون عدة جهات علمٌة وتخصصات مختلفة لرفع كفاءة وقدرة المصمم واٌجاد حلول تصمٌمٌة 

 وتوفر متطلبات الفرد. تحسن من السلوك االنسانىكما وصدٌقة للبٌبة ومتكٌفة بٌبٌه متوازنه 

 .العمارة البٌبٌه الفكر التصمٌمى، اكاة الطبٌعة ،علم التشكل ، محه )البٌولوجٌه ( ،العلوم الحٌوٌ :الكلمات المفتاحيه
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Research Summary: 

The study deals with the importance of studying the ecological architecture of nature and 

living organisms as one of the directions of architectural development of architecture. It is 

supposed to shed light on the importance of benefiting from the biological sciences in the 

field of modern architectural design and its impact on human behavior and public health. This 

study is in the study of (morphology), which is one of the vital biologists of the present time, 

where the designer was able to come up with some design solutions that helped create a 

healthy environment less polluted and energy saving and exploits the natural environmental 

resources to optimize utilization while taking advantage of progress Technology, and this will 

be discussed in the explanation and examples in some Arab and European environments. 

Design ideas must combine biological science and architecture to achieve the integrated unity 

of the building, the environment and technology. Nature is an inexhaustible source. These are 

the most important modern design strategies. Successful examples in the field of 

environmental simulation are: And the Hospital de Especialidades Hospital in New Mexico, 

where the facade of the hospital was built with a distinctive technology that can purify the 

surrounding air. The designer was able to imitate plants and natural trees that have the 

properties and the ability to absorb And the air purification such as trees (pine / cypress / etc 

..), reducing the speed of wind and dust, which reduces pollution, and other projects and 

architectural buildings, which was able to simulate nature and natural phenomena, which will 

be referred later in the research. 

The problem of finding how to access the design of an innovative architectural environment 

of nature through previous studies of the morphology of living organisms and transfer the 

characteristics of living organisms to the field of architecture and achieve the highest use of 

them designally and functionally and aesthetically inside and outside the building as the 

building must be an integral part and balanced with the surrounding environment , Which 

affects positively on the behavior of individuals and fulfills their requirements, which is also 

one of the most important goals and requirements of research, as it is necessary to exchange 

science and experience between different scientific bodies, and the results of the research 

need to pay attention to nature and vital studies as the morphology of the And the importance 

of the cooperation of several scientific bodies and different disciplines to raise the efficiency 

and ability of the designer and to find solutions to environmental design balanced and 

adaptive and environmentally friendly as it improves human behavior and the availability of 

individual requirements. 

Keywords: 

Bioscience, morphology, nature simulation, design thought, environmental architecture 

 :Introductionالمقدمة : 

ان العمارة البٌبٌة ومحاكاة الطبٌعة والكابنات الحٌة كؤحد االتجاهات المتطورة فى العمارة له اهمٌة كبٌرة منذ قدٌم االزل 

مناخ بٌبى صحى متوازن ، مستؽل للموارد الطبٌعٌة ، موفر للطاقة ، وقلٌل فى التؤثٌر على السلوك االنسانى حٌث ٌخلق 

التلوث ، ومع تطوٌر الخامات المستخدمة فى البناء والتصمٌم ومع التقدم التكنولوجى وصلت العمارة البٌبٌة ألعلى مراتبها 

متطلبات الفرد واحتٌاجاته ، كما ان له  محققة افضل النتابج فى الشكل والوظٌفة والتكوٌن والتوازن والموابمه ، مما ٌحقق

 الـتؤثٌر على تحقٌق التوازن النفسى والعصبى له عند استخدامه لهذه العمارة والشعور بالراحة واالمان .
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الحضارة فجر التارٌخ بداٌة من منذ  ها هى عملٌة قابمةمنعملٌة محاكاة وفهم الطبٌعة والتؤثر بها وتقلٌدها واالستلهام و 

لعصور اذ انها لٌست بالؽرٌبة عنه ، وهى عملٌة تعرؾ الحضارات وا مرورا بكلوفى كل امور حٌاتهم  القدٌمهالمصرٌة 

وهى عبارة عن محاولة إلٌجاد حلول لمشاكل التصمٌم فى العمارة عن طرٌق محاكاة الطبٌعة ،   Biomimeticبإسم 

رسٌن والمصممٌن حٌث لجؤوا الى العلوم الحٌوٌة ودراستها وهذا ماتم فٌما بعد بشكل علمى من قبل العلماء والباحثٌن والدا

لٌخطوا خطى صحٌحة فى هذا المجال وكان من اهم هذه العلوم )علم التشكل الحٌوى ( اال وهو من اهم العلوم الحٌوٌة فى 

 ٌومنا هذا ، 

نات بلمتوافقة الطبٌعٌة فى الكافمن خالله إستطاع المصمم االستفادة لٌس فقط من الشكل الخارجى و األلوان المتجانسة و ا

 الحٌة إنما أٌضا إستطاع اإلستفادة من الوظابؾ الحٌوٌة و التكوٌن و التشرٌح الخلوى و البنابى لها.

و من هنا ظهرت العمارة البٌبٌة و هى تلك المعاٌشة و المحاكٌة و المتوازنة مع البٌبة الطبٌعٌة شكال و وظٌفة، خارج 

 واءمة و التكامل بٌن عناصر العمارة ككل و البٌبة المحٌطة.المبنى و داخله، حٌث الم

من عمارة بدقة شدٌدة و نجاح باهر، وو قد أبدع المعمارٌون العرب و األوروبٌون فى تصمٌم و تنفٌذ هذا النوع من ال

 ، بنٌو مٌكسٌكو Torre de Especialidadesاألمثلة على ذلك مبنى أبراج البحر بؤبو ظبى، و مبنى مستشفى 

عمارة ات وبالهالمعمارٌة البٌبٌة االخرى التى تصلح لتستخدم فى مجال البناء والعمارة فى الواجالبنابٌة وبعض االعمال 

 الداخلٌة .

و توجد اآلن مراكز بحثٌة و مراكز تصمٌم متخصصة فى مجال محاكاة الطبٌعة فى العمارة و فى جمٌع المجاالت تعمل 

بكل ما تحتوٌه الطبٌعة من كنوز حٌوٌة و كٌفٌة توظٌفها بما ٌناسب البٌبة و حاجة الفرد و  على االهتمام بكٌفٌة اإلستفادة

المجتمع ككل و توجٌهها التوجٌه الصحٌح لتحقٌق أكبر إستفادة فى كل المجاالت حٌث أن الطبٌعة مصدر خصب ال ٌنضب 

 و هذه هى أهم إستراتٌجٌات التصمٌم الحدٌثة.

 :مشكلة البحث

 وانواعها فى العملٌة  البٌبة الطبٌعٌة محاكاة و دراسة علم تشكل الكابنات الحٌةحقٌق أعلى إستفادة من ت ٌمكن كٌؾ

 الحدٌثة ؟ فى مجال العمارةالجانب الجمالى والوظٌفى معا  واٌجابٌة لتحقٌقفعالة قة بطرٌ استؽاللهاو التصمٌمٌة  

 ى بٌبة عمرانٌة صحٌة متمٌزة تإثر إٌجابٌا على السلوك التعاون بٌن التخصصات العلمٌة المختلفة للوصول إل ما مدى

 ؟ لمستخدم ل سانى واالخالقىاإلن

 واخالها فى العملٌة التصمٌمٌة ؟ استؽالل المصمم للبٌبة الطبٌعٌة المحٌطة بالمبنى وظٌفٌاً وجمالٌا هل من الممكن 

 لكابنات و تطبٌقها لٌس فقط فى العمارة و الحٌة و المحاكاة الطبٌعٌة ل دراسة شكل الكابنات مناإلستفادة  هل ٌمكن

 الوظٌفى من المبنى؟الؽرض بما ٌحقق ارة الداخلٌة للمبانى المختلفة الواجهات و التجمٌل و إنما أٌضا فى العم

 
 :أهمية البحث

ة فى العملٌة و تكمن أهمٌة البحث فى إظهار أهمٌة اإلتجاه إلى العلوم الحٌوٌة كعلم التشكل للكانات الحٌة و محاكاة الطبٌع

التصمٌمٌة فى التصمٌم المعمارى و محاولة إٌجاد حلول لمشاكل التصمٌم و ذلك لخلق مناخ بٌبى صحى متزن و مإثر 

إدى متطلبات العصر من ضرورة توفٌر طاقة و تحقٌق أعلى معدالت األمن و ٌبشكل إٌجابى كما  سانىعلى السلوك اإلن

ضا فاعلٌة و أهمٌة إستؽالل موارد طبٌعٌة صدٌقة للبٌبة و....... كل ما سبق من األمان و الوقاٌة من التلوث البٌبى و أٌ

 خالل اإلستفادة القصوى من التكنولوجٌا الحدٌثة. 
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 :أهداف البحث

  الوصول إلى فكر تصمٌمى بٌبى مبتكر ٌواكب البٌبة الخارجٌة المحٌطة كما ٌحمل قٌم جمالٌة و وظٌفٌة أساسها

بن الحى، كما ٌجب أن ٌضمن تحقٌق الراحة و األمان عند اإلستخدام و توفٌر الطاقة و الحد من الطبٌعة و علم تشكل الكا

 .التلوث و اإلستفادة من البٌبة المحٌطة

 .البد من تبادل العلوم و الخبرات بٌن الجهات العلمٌة المختلفة لتحقٌق بٌبة متوازنة و كٌان متكامل 

  ات الحٌة فى مجال الهندسة المعمارٌة، و االتجاه للمحاكاة البد و أن ٌتم إستخدام علم التشكل و نقل خصابص الكابن

وفق دراسات عمٌقة و ؼٌر عشوابٌة مع التنفٌذ باستخدام أحدث الوسابل التكنولوجٌه و هذه هى أهم إستراتٌجٌات التصمٌم 

 الحدٌثة.

 

 :البحث يةمنهج

ٌث ٌهدؾ إلى دراسة و تحلٌل عناصر من الطبٌعة و كٌفٌة استخدم فى البحث المنهج الوصفى التحلٌلى اإلستقصابى، ح

اإلستفادة من هذه العناصر وظٌفٌا و جمالٌا فى مجال العمارة بؽرض إٌجاد حلول لمشكالت التصمٌم من خالل االستلهام 

 من الطبٌعة و محاكاة البٌبة الطبٌعٌة.

 

 :فروض البحث

اعد على تطوٌر مفاهٌم عمارة البٌبة الحدٌثة داخلٌا و خارجٌا و و تفترض الباحثة أن علم التشكل و محاكاة الطبٌعة ٌس

ٌدعمها و االستفادة من التطور التكنولوجى فى علم العمارة لتحقٌق أفضل النتابج و أعلى إستفادة وظٌفٌة و جمالٌة من 

 الطبٌعة فى العمارة.

 العلوم الحيويه )علم االحياء البيولوجية( : -1

وتتشكل من كل فروع العلوم التى تتضمن الدراسة العلمٌة للكابنات الحٌة والتى اشتق منها ) علم التشكل ( وهو الذى 

 علموهو   )تقلٌد تعنً mimesis - حٌاة تعنى bios ( تعنى الحٌوٌة األحٌاء علماختص البحث بذكره من علوم الحٌاه ، و

 بها تتم التً والطرٌقة اإلنسانٌة المشاكل لحل والعملٌات التصامٌم هذه ٌقلد ثم ومن الطبٌعٌة األفكار أفضل ٌدرس جدٌد

 حاجة حل أجل من اإلٌكولوجٌة نظمال أو الحٌة الكابنات سٌما وال الطبٌعة فً المصممٌن ٌنظر أن هً و التصمٌم عملٌة

 والطبٌعة األحٌاء علم من مزٌج اى  تصمٌمٌة حلول إلى السلوكٌة العملٌات وتحوٌل بذلك القٌام وبواسطة معٌنة إنسانٌة

 .واحد آن فً المعمارٌة والهندسة

 العمارة تتطلع،حٌث  عمارٌةالم الهندسة فً المشاكل لحل وقٌاس كنموذج الطبٌعة تستخدم والهندسة المعمارٌة البٌولوجٌة 

 الطبٌعة ماستخدا، و ناإلنسا على وتطبٌقها الطبٌعٌة والعملٌات التصامٌم من استلهام أو لتقلٌد كنموذج الطبٌعة إلى الحٌوٌة

 .البشرٌة ترااالبتكاا كفاءة على للحكم بٌبً معٌارك الحٌوٌة المقاٌٌس استخدام ٌعنً كمقٌاس

  : علم التشكل -2

االحٌاء ومن اهمها وٌعد ذلك العلم الذى ٌهتم بدراسة شكل وبنٌة وتشكٌل والتركٌب البنابى  والتكوٌنى  هو علم من علوم

للكابنات الحٌه وتكوٌنها الخلوى واٌضا مظهرها الخارجى وطرق نموها  ، وتشمل جسم االنسان و الحٌوانات والطٌور 

وقد استخدم هذا العلم مإخرا بكثرة فى حؾ وؼٌرها ...والنباتات واى كابن حى ٌنمو وٌتنفس وٌتؽذى كالحشرات والزوا

شتى المجاالت خاصة التصمٌمٌه منها حٌث وجد الباحثٌن والمهتمٌن من المصممٌن مدى اهمٌه االستفادة من البٌبة 

ات الطبٌعٌة المحٌطة خاصة عندما اتجهوا الى تقلٌل االضرار بالطبٌعة والمحافظه علٌها وتوفٌر الطاقة وتقلٌل الملوث

 وتوفٌر خامات طبٌعٌة من البٌبة،  فكان البد من العودة لكل ماهو طبٌعٌى للوصول الى افضل النتابج ..
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 محاكاة الطبيعة : -3

و تعنً ( ( mimesis والتً تعنً الحٌاة فً اللؽة اإلؼرٌقٌة و (bios) : علم محاكاة الطبٌعة مصطلح مشتق من كلمتٌن

فعملٌة المحاكاة هى عملٌة تقلٌد للطبٌعة اومحاولة تقلٌد لصفات او ، وحدٌث فً تطبٌقاتههذا العلم قدٌم بجذوره  ،و المحاكاة

سلوك ممٌز للكابن الحى او النظام البٌبى فى الطبٌعه ، حٌث ٌتم تحدٌد مجاالت وامكانٌات استؽاللها على هٌبة افكار 

بحث عن حلول للمشاكل التصمٌمٌة من خالل تصمٌمٌة مستوحاه من فكرة سلوك او وظٌفة هذا الكابن الحى ثم محاولة ال

مراقبة هذه الكابنات الحٌة والنظم البٌبٌة مع االستعانه بالبحوث العلمٌة والبٌولوجٌة الحٌوٌه السابقه والمتوفره للوصول 

فعال ألعلم محاكاة الطبٌعة ٌعرؾ بؤنه العلم الذي ٌدرس البنى واف الفضل الحلول والنتابج التصمٌمٌة الصدٌقة للبٌبه .

  .بٌة بهدؾ تصمٌم و هندسة الموادنظمة البٌألالموجودة فً ا

ٌّة الحٌاة ٌّا دون اإلستناد  ،والمحاكاة لٌست مجّرد التقلٌد بل إّنها التقلٌد الواعً لعبقر فال ٌكفً تصمٌم منتج ٌشبه أمراً طبٌع

اة ال تعنً إعادة اختراع الكابن الذي ندرسه، الى الطبٌعة، فالمحاكاة هً التفّكر الواعً اإلرادي بالطبٌعة، كما أّن المحاك

تحسٌن موطنه  كٌؾ لهذا الكابن تؤمٌن حاجاته وفً نفس الوقت ، ومعرفةبل هً تقلٌد مبادئ تصمٌمه ودروس حٌاته

ًّ ومحٌطه، ل وضُع هذه المعاٌٌر ضمن حساباتنا ال ٌكفً فٌه تسجٌالٌت  ، وفقط معرفة كٌؾ ٌنسج خٌوطه ٌسالخارج

ٌّة انسجامها وتؤثٌرها فً وحساباٌت ألح جام وأشكال عناصر الطبٌعة، بل أٌضاً التؤمل الدابم للمسٌرة الكاملة لحٌاتها وكٌف

 موطنها.

 :التصميم المحاكى للطبيعة

للوصول الى التصمٌم المحاكى للطبٌعة البد من التكامل التام بٌن العمارة وكل من التخصصات الهندسٌة والعلمٌة المكملة 

ة الى كل القٌم الجمالٌة والتناسب والتركٌب والظل والنور والدراسات المكملة من تكلفة مستقبلٌة للنواحى ، باالضاف

 والتكنولوجٌا الحدٌثة وتطبٌقها . المختلفة )االقتصادٌة والبٌبٌة والبشرٌة ( وذلك باستخدام احدث التقنٌات

 فاعلٌة الطاقة ، الوقاٌة من التلوث والحوادث ، تحقٌق اعلى معدالت ومن اهداؾ عمارة محاكاة الطبٌعة : فاعلٌة الموارد ، 

 االمان ، االستفادة القصوى من التكنولوجٌا الحدٌثة .

وقبل البدأ فى تقٌٌم درجة محاكاة المنتج او المبنى اى المشروع المعمارى فى الطبٌؽة البد من توافر معلومات وعناصر 

 معٌنه كالتالى :

 النشاء ، ودراسة انظمة التشؽٌل .راسة التصمٌم ، دراسة موارد البناء ، دراسة اسلوب ادراسة الموقع ، د

 الفكر التصميمى : -4

" هو مصطلح ٌشار من خالله إلى الطرق الممنهجة واألسالٌب العملٌة التً ٌتبعها المصممون لتحلٌل وحل المشاكل 

بان التفكٌر باسلوب المصمم واتباع هذا النمط ، وقد اثبتت التجارب واالبحاث  Design Problems التصمٌمٌة

 .non-design fields تصمٌمٌةلتحلٌل وحل المشاكل فً مجاالت اخرى ؼٌر  التحلٌلً هو اسلوب ناجح 

 المصممٌن لبعض بداٌاته  عودوت. األعمال وإدارة إنسانٌة، علوم هندسة، العمارة، أهمها العلوم من خلٌط على وٌعتمد

 .المستخدمة والطرق المصممٌن تفكٌر وأسلوب التصمٌم عملٌة فهم حول أبحاثهم تدور التً األكادٌمٌٌن

 على،الخالقة األفكار وإنتاج واالبتكار اآلراء وتبادل الحٌاة واقع من القضاٌا حل على التصمٌمً التفكٌر منهجٌة تستندو

 هذه تستخدم ما وؼالبا ، التحلٌلٌة المهارات تنمٌة الى ٌهدؾ لكن منظم، علمً أسلوب هو )التفكري التصمٌم( أن من الرؼم

 .المنظمات تواجهها التً الحقٌقٌة المشكالت تحلٌل بهدؾ التقنٌة

مرؼوب من وجهة نظر المستخدم و بٌن ماهو ممكن من الناحٌة التقنٌة و بٌن ماهو  التفكٌر التصمٌمً ٌجمع بٌن ما هوان 

 .قابل للنمو من الناحٌة اإلقتصادٌة

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%20%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.&url=https://www.jazalh.com/blog/2017/12/5/design-thinking&via=wearejazalh
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%20%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.&url=https://www.jazalh.com/blog/2017/12/5/design-thinking&via=wearejazalh
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 هي:بعدة مراحل والتفكير التصميمي  ويمر

  :هً مرحلة اإللهام لطرق تفكٌر جدٌدة من خالل البحث و إستكشاؾ ما ٌحتاجه الناس فعالً.واإلستلهام 

  :هً مرحلة الدفع بالتفكٌر إلى ما وراء الحلول الواضحة تجاه األفكار الؽٌر متوقعه و األكثر إبداعاً.وتولٌد األفكار 

  :هً مرحلة ٌتم خاللها بناء النماذج األولٌه لتعلم كٌؾ جعل األفكار أفضل.وجعل األفكار ملموسة 

  :القرار واإلستفادة من النتابج. هً مرحلة صناعة قصة إنسانٌة إللهام وتحفٌز األخرٌن نحو أخذومشاركة القصة 

 :العمارة البيئيه   -5

هو  ،"علم البٌبة" أي "ecology"و "عمارة" أي "architecture" وهً مكونة من كلمتٌن (Arcology )باإلنجلٌزٌة

مزاٌا ، وتحمل العمارة البٌبٌه مجال خلق مبادئ التصمٌم المعماري لمساكن مكتظة بالسكان، ومنخفضة التؤثٌر علً البٌبة

 : مهاكثٌرة لصاحب المبنى وقاطنٌه من أه

خفض  ،تحسٌن صحة وإنتاجٌة القاطنٌن  ،ترشٌد الطاقة  ،خفض تكالٌؾ الصٌانة واإلحالل على مدى حٌاة المبنى 

استخدام مواد ٌمكن تكرٌرها ، كما والبد من  مرونة ؼٌر محدودة فى التصمٌم ،التكالٌؾ المرتبطة بتؽٌٌر أشكال الفراؼات 

ت بجمال أخاذ و تبعث الراحة فً النفس )إضاءة آأن تتمتع المنش اٌضا ٌجب، كما وإعادة استخدامها فً حال هدم المبنى

لما له من تؤثٌر نفسى   استخدام الخضار كعنصر من عناصر التصمٌمالبد من واٌضا . (.....ألوان طبٌعٌة –كافٌة 

 وصحى على المستخدمٌن .

ٌة وهً الطوب اللبن والبردي واألخشاب فً ففً مصر نجد أن إنسان الحضارات المصرٌة القدٌمة استخدم المواد المحل

رٌة الخاصة مثل مساكن العمال فً حٌن استخدموا األحجار الطبٌعٌة ونحتوا فً الجبال منظوماتهم مامنظوماتهم المع

  .المعمارٌة المقدسة مثل المعابد

القباب واألقبٌة والفراؼات الداخلٌة وفً العمارة اإلسالمٌة اتجه إلى العدٌد من المعالجات البٌبٌة مثل استخدام المالقؾ و

 . .وكذلك األخشاب فً المشربٌات وؼٌرها.. وكل ذلك كان فً إطار تؤقلم اإلنسان مع بٌبته

وكان هذا االتجاه سابدا على مر العصور واألزمان، فلم ٌتجه اإلنسان إلى تجاهل بٌبته مطلقا، وإنما حاول بشتى الطرق 

 .قامت الثورة الصناعٌة التؤقلم مع عناصرها.... إلى أن

وقد كان للعمارة دابما هذا الهدؾ ولكن ، عنً اٌجاد أبنٌة صحٌة ال تإثر أو تؽٌر كثٌرا فً البٌبة المحٌطة فاالبنٌه البٌبٌة ت

المواد االنشابٌة التً استخدمت فً عصرنا الحالً ناقضت هذا بؤكثر من طرٌقة تعود العمارة البٌبٌة إلى هذه المبادئ 

وأولى ، التً قامت علٌها العمارة اساسا لقد حصل هذا نتٌجة األزمات البٌبٌة وتزاٌد االهتمام بالنواحً الصحٌة  القدٌمة

 . الدراسات التً تناولت نظرٌات توفٌر الطاقة والحد من التلوث تعود إلى الستٌنات من القرن العشرٌن

 السٌا ووجود المركبات السامة فً بعض مواد البناء % من أوقاتهم ضمن بٌبة مؽلقة و التصمٌم00معظم الناس ٌقضون ف

 .قد ٌكون سبب انتشار العدٌد من األمراض الشابعة وهذا

تً قد تطلق مركبات مإذٌة و تستخدم فً إنشاء المبنى وتؤسٌسه وال للتلوث الداخلً العدٌد من المصادر منها المواد التًو

التقلب الشدٌد لرطوبة وجفاؾ الهواء واإلنارة المباشرة والشدٌدة والحقول الكهربابٌة وتزاٌد األٌونات الموجبة والتلوث 

استعمال مواد كٌماوٌة مختلفة للتنظٌؾ داخل البٌت والمواد الكٌماوٌة التً و الصوتً والؽازات الناتجة عن احتراق الوقود 

 . ل من أجل النباتات ودخان التبػ ووجود الجراثٌم والعفنتستعم

وٌعمل على تؤمٌن الصحة والراحة وٌجب أن ٌنشا ال لهدر الطاقة ولكن الستعادتها  عندما ٌصمم المبنى فإنه ٌصمم لٌدومف

 . وإلعادة تولٌدها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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ان ادخال المبنى كجزأ من البٌبة  لبٌبى حٌثان العمارة البٌبٌة المحاكٌة للطبٌعة هى بمثابة قفزه بٌبٌة فى مجال التصمٌم ا

 المحٌطة به وتفاعل عناصره الداخلٌه ) كما فى الطبٌعة( ٌقلل بل وٌكاد ٌعدم االثار السلبٌة للمبنى على البٌبة .

خالل محاكاة المصمم وسنستعرض االن بعض االمثلة الحيه للمبانى المعمارية البيئية والتى استلهم تصميمها من 

ئنات الحيه واستطاع ان يستفاد من تشكل هذه الكائنات ووظائفها وتركيبها البنائى والخلوى وايضا لكااو للطبيعه 

 مظهرها الخارجى المميز :

 ابوظبى )مبنى يتفاعل مع الشمس ( مشروع مبنى ابراج البحر ب -1

 واجهة على ظبً أبو فً البحر أبراج حتوىت

 (بٌةالمشرتصمٌم ) اشبه فى عملهت بتقنٌة متحركة

حٌث تحمل قٌم جمالٌة فى الطراز االسالمى 

ووظٌفٌة عالٌة حٌث توفٌر الخصوصٌة والمحافظة 

على الجو العام والحرارة الداخلٌة للمبنى واالستفادة 

من الطاقة الشمسٌة الساقطة من خالل الفتحات ، 

كما نجد انها عملت على محاكاة )العٌن البشرٌة ( 

مبانى ابراج  بعد .بجسم االنسان كما سنوضح فٌما 

 حر بابو ظبىبال

 الطاقة . استهالك وتقلٌل داخلها الحرارة لخفض الشمس التجاه تبعا بها التحكم ٌتم نحل خلٌة شكل على صممكما نجد انه 

 المبانً حماٌة هً بلورال هذا وظٌفة النحل خلٌة شكل على – كرٌستال – ببلور مزودٌن توأمٌن برجٌن عن عبارة المقرو

 مابٌة بحٌرة البرجٌن بٌن الفراغ سٌتخلل حٌث ظبً ابو مدٌنة من الشرقٌة المنطقة فً المجلس مقر ٌقعو الشمس، أشعة من

 . النخٌل شجر من محمٌة الى اضافة

 تم وقد، للمبنى تماملاله مثٌر مبتكر خارجً أوتوماتٌكً تظلٌل نظام لتصمٌم تقلٌدٌة إسالمٌة فكرة البحر أبراج استلهمتو 

 العامٌة اإلسالمٌة العمارة فً توجد ، حٌثالتقلٌدٌة اإلسالمٌة" المشربٌة" لـ معاصر كتفسٌر الدٌنامٌكٌة الواجهة تصور

 إنشاء إلى المشروع موجز دعا، حٌث الشمسٌة الطاقة وكسب التوهج تقلٌل مع الخصوصٌة لتحقٌق كجهاز وتستخدم

 العمٌل مإسسة حالة مع جنب إلى جنًبا للمنطقة المعماري التراث ٌعكس بارز معلم نشاءإل طابًقا 20 من مكونان برجٌن

 .الحدٌثة التكنولوجٌا باستخدام ومستدام معاصر مبنى توفٌر مع

 ٌحتوي. الشمس لمسار استجابة وتؽلق تفتح التً بالشموع الشبٌهة المكونات من سلسلة البحر أبراج فً" المشربٌة" تضم

 .ذكٌة واجهة ٌخلق مما ، المبنى إدارة نظام عبر فٌه التحكم ٌتم فردي تظلٌل جهاز 1000 من أكثر ىعل برجٌن كل
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 صور توضح شكل واجهة المبنى المصممه على شكل خلية مكون من وحدات تفتح وتغلق تبعا لكمية الضوء المعرضة لها

 

 ا غطاء الواجهه وشكلها اثناء الفتح والغلقصور توضح شكل الوحدة المكونه للخليه المصمم منه
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صور توضح شكل مبنى ابراج البحر من الداخل وطريقة تصميم الوحدات المكونه لهيكل الخلية الكاسية للواجهه والمحاكية لنظام حدقه العين 

 فى االتساع والضيق تبعا لكمية الضوء المعرضه لهالالنسان 

مٌم الخاص بواجهة المشروع والمستوحى من شكل المشربٌة نجد انه فى الواقع ٌحاكى العٌن واذا دققنا النظر فى التص

واستقبالها للضوء حٌث ان حدقة عٌن االنسان تقوم باالتساع والضٌق تبعا لكمٌة الضوء البشرٌة )حدقة عٌن االنسان ( 

ة العٌن عند عدم وجود الضوء وذلك الساقط علٌها اى المتعرض له العٌن ، حٌث تعمل عضلة العٌن على اتساع حدق

لتحسٌن مدى وامكانٌة الرإٌة ، اما انقباض حدقة العٌن وتقلص حجمها فٌحدث بسبب تعرض العٌن للضوء القوى 

 مماٌإدى النقباض عضلة العٌن وتقلصها .

 200ون من وهى نفس فكرة عمل واجهة ابراج البحر المتحركة حٌث انها مصممة على هٌبة خلٌة تشكل هٌكل واقى مك

 مظلة شمسٌة تفتح وتؽلق تلقابٌا وفقا الشعة الشمس تماما مثل العٌن البشرٌة .

انها مبرمجه وفقا لحركة الشمس ففى اللٌل تظل المظالت مطوٌة بحٌث تسمح بظهور واجهة المبنى االساسٌة  حٌث

تحركت الشمس تتبعت المظالت وعند شروق الشمس فى الصباح تفتح المظالت بحٌث كلما الزجاجٌة وتظهر جمالها ، 

 حركة الشمس وؼطت الجانب المشمس تبعا لحركة الضوء والشمس .
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 شكل يوضح الفرق بين حدقة العين عند تعرضها للضوء وفى الظالم

 

 مسابقة فً وأفرٌقٌا األوسط الشرق فً طوٌل مشروع وأفضل االبتكار بجابزة فابز كؤفضل البحر أبراج تكرٌم تم  وقد

 .2012 لعام CTBUH Pro جوابز

فهى تحمل قٌم جمالٌة وتصمٌمٌة ووظٌفٌة عالٌة تحاكى بها الطبٌعة وتحقق افضل استفادة من المبنى والبٌبة المحٌطة به 

وظهر ذلك بشكل كبٌر من خالل التقنٌة المستخدمة فى تجمٌل واجهه المبنى)الوحدات الخلوٌة المتحركة (التى تؽطى 

 واجهة المبنى.

 -يصلح لالستخدام كواجهه لمبنى والغراض معمارية اخرى : مؤقتهيكل معدنى  -2

فً جامعة جنوب فى لوس انجلوس (USCاستاذ العمارة بجامعة ) (دورٌس كٌم سونج )ٌتكون جناح "بلوم" ، الذي صممه

عام وجسم  او كٌؾ للعمارة ان تقلد الطبٌعة بوجه  biomimeticsحٌث تختص ابحاثه بعلم التقلٌد االحٌابى (كالٌفورنٌا 

من ألواح مصنوعة من نوعٌن مختلفٌن من المعدن الذي ٌتؤرجح عند درجات ، وٌتكون الهٌكل  (االنسان بوجه خاص

، مركبه و مصممة لتؽٌٌر الشكل مع تؽٌرات درجة  thermobimetal تضم لوحات المعة منحرارة مختلفة ، 

 الحرارة.
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 صورة توضح شكل الهيكل المعدنى المؤقت

وهذه الصفابح المرققة تجعد ألعلى حٌث ٌتمدد أحد المعادن بمعدل أسرع. على الرؼم من أن التحول ال عالقة له  

وهى شبكة معدنٌة تتفاعل مع الحرارة فى التنفس وجلد االنسان ،  بالبٌولوجٌا ، فإن النتٌجة تذكرنا بالظواهر الطبٌعٌة

(BLOUM  (  وهو لٌس بواجهه مبنى ولكنة استخدم تقنٌة لم تستخدم إقت صنع وهو لٌس بمبنى وانما هٌكل معدنى م

، حٌث كانت بمثابة تؽطٌة شمسٌة وهى عبارة عن ؼالؾ من معدنٌٌن مختلفٌن كل منهما له معامل لمبانى من قبل فى ا

عدد حرارى مختلؾ عن االخرى وكل منهم ٌتفاعل بطرٌقته مع ضوء الشمس حٌث ٌنكمش وٌتمدد بمعدالت مختلفة 

 تسبب فى الشد بٌن السطحٌن مما ٌسبب االنحناء على السطح .ت

 مكونه فتحات تسمح بمرور الهواء للفراغ اسفلها لذلك عند تعرضه للحرارة فإن االلواح الرقٌقة على التؽطٌة تنحنى العلى

التنفس ، واٌضا جلد  وعندما تبرد تؽلق مرة اخرى ، وهى نفس فكرة عمل الربة عند االنسان والكابنات الحٌة اثناء عملٌة

 االنسان عند تعرضه للسخونه حٌث تتفتح مسام الجلد وعند تعرضه للبروده تؽلق المسام مرة اخرى .
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 صورة توضح شكل عام للهيكل المعدنى وهو مغلق اثناء النهار وارتفاع درجة الحرارة
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 ه وغلقة لاللواح المعدنية الرقيقهصور توضح زوايا مختلفه للهيكل المعدنى اثناء فتح

 
 النهار مما اثر على الفتحات بالهيكل فأدى لتغير الفتحات واالنحناءات المختلفة صوره توضح اختراق ضوء الشمس اثناء فترة
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ظٌفٌة وهذه التقنٌة البسٌطة التى قدالتحتاج الى تقنٌات تشؽٌل عالٌة وانما تعمل فقط بالطاقة الشمسٌه تحمل قٌم جمالٌة وو

عالٌة الدقه حٌث ان الفتحات تحمل تصمٌما ممٌزا ٌجعلها تتفاعل مع الضوء والحرارة بشكل تلقابى ذكى فتحقق الوظٌفة 

المصنوعه من اجلها باحترافٌة ودقه عالٌه وبساطة فى التنفٌذ ، وهذه االلواح من الممكن استخدامها فى العمارة الخارجٌة 

خلٌة ودٌكور الشركات والمصانع والمكاتب وؼٌرها نظرا لقلة تكلفتها ومتانتها وسهولة واٌضا الداخلٌة فى التصمٌات الدا

التشؽٌل اى االستخدام ، فهى مستوحاه من جمالٌات تشكل جسم االنسان وهو من صنع هللا مما ٌحقق مبدأ المحاكاة 

 المطلوب للطبٌعة والكابنات الحٌه .

  

 -: Torre de Especialidades – Mexico Cityمبنى مستشفى  -3

 
 بنيو مكسيكو Torre de Especialidadesصورة توضح مبنى مستشفى 

وهو مبنى مستشفى بنٌو مكسٌكو ، بنٌت واجهته بتقنٌة ممٌزه حسث ٌمكنها تنقٌة الهواء المحٌط بها من االدخنه والبخار 

على )ثانى اكسٌد التٌتانٌوم ( والذى ٌقوم بتقنٌة  والتلوث المحٌط فى البٌبه ، حٌث تحتوى واجهته على هٌكل خلوى ٌحتوى

تنقٌة الهواء من السموم من خالل اطالق جذور اسفنجٌة حرة ٌمكنها التخلص من اى ملوثات خارجٌة ، حٌث استخدام هذه 

ت قدم حٌث توجد مرشحا300التقنٌة فٌما بعد فى الشوارع والمالبس والمبانى ...، فتم تؽلٌؾ المستشفى بؽالؾ طولة 

للهواء حول هٌاكل اسفنجٌة الشكل ، وتقوم االشعه فوق البنفسجٌة بتنشٌط جزٌبات حرة ٌمكنها القضاء على الملوثات 

تاركة الهواء بداخل المبنى نظٌفا ونقٌا 

 للمرضى داخل المستشفى .

وهى من التقنٌات الذكٌة والهامة جدا 

فى مجال العمارة والمحافظة على 

بٌبة المحٌطة الجو المحٌط بالمكان وال

بالمبنى ، اى حققت الجانب الوظٌفى 

واستفادت من جمالٌات البٌبة الطبٌعٌة 

فشكل الجدار مستوحى من شكل خالٌا 

كابن االسفنج البحرى فهو كابن متعدد 
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، فهو له مبات االالؾ من االشكال  الخالٌا عدٌم االنسجة ، به ثؽرات وفتحات متعددة وٌعمل على امتصاص السوابل

نواع وااللوان ،وقذ اخذت واستوحت منه فكرة عمل واجهة المبنى اى تمت االستفادة من شكلة الخارجى الجمالى واال

 ووظٌفته الداخلٌة .

 والتوصل لها من خالل محاكاة الطبٌعة ، فمثال فى دراسة علم تشكل النباتات واالشجار واٌضا فإن استخدام هذه التقنٌه

نقٌة الهواء فاستطعنا ان نستلهم طرق تنقٌة الهواء من خالل دراستها ، مثل : اشجار وجد ان هناك منها ماٌعمل على ت

الصنوبر ، اشجار السرو ، البتوال ، الزان ، السندٌان واشجار التفاح .... وؼٌرها العدٌد من انواع النباتات المفٌدة فى هذا 

رعة الرٌاح التى تثٌر الؽبار مماٌإدى الى تناقص الكثٌفة على الحد من س المجال ، حٌث تساعد هذه االشجار والؽابات

 التلوث بشكل كبٌر .

 

        

 صور توضح شكل الوحده التكراريه )الخلية( المصمم منها الشبكة المنقية للهواء على واجهة المستشفى ، وطرق تكرارها وتراصها
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 صور توضح شكل من اشكال  كائن االسفنج البحرى

      

 صيل المعمارية لطرق تركيب وتثبيت الواجهة المنقية للهواء على واجهة المستشفىصور توضح التفا

 

وتشكل الكابن الحى واالستفاده منه فى مجال العمارة البٌبٌة واهمٌة تكامل  ومما سبق تاكدت لنا اهمٌة محاكاة الطبٌعة

 فر للطاقه وصدٌق للبٌبة .العلوم الحٌوٌة والهندسٌة المختلفه الخراج منتج او مبنى صحى بٌبى مفٌد ومو

 نتائج البحث:

  إن البٌبة الطبٌعٌة هى مصدر خصب دابم للمحاكاة و هى الملهم األول للمصمم فهى أساس علم التشكل للكابنات الحٌة

و لذا فالبد من تحقٌق أقصى إستفادة ممكنة فى التصمٌم المعمارى البٌبى و التنفٌذ و خلق عمارة بٌبٌة متمٌزة، تحمل 

 ت البٌبٌة للبٌبة المحٌطة و صدٌقة لها مما ٌحقق التكٌؾ و الكفاءة و اإلستمرارٌة.السما

  ضرورة اإلهتمام بالدراسات الحٌوٌة لعلم التشكل فى الطبٌعة للكانات الحٌة و تكامل و تعاون عدة جهات علمٌة لرفع

من التصمٌم و ٌفى بحاجات الفرد و  قدرة المصمم و إٌجاد حلول تصمٌمٌة ناجحة و فتح مجال فكرى متمٌز محققا للؽرض

 المجتمع.
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 توصيات البحث:

 ت ابننت كاضرورة االهتمام بالطبٌعه وعناصرها ومفرداتها والعمل على االستفادة القصوى من كل ماتحتوٌة سواء كا

 حٌة ام مظاهر طبٌعٌة .

 الطبٌعٌة البٌبة على تحافظ التً المجاالت فً المتخصصة والدارسات األبحاث دعم. 

 .ضروره الربط بٌن التخصصات العلمٌة المختلفه مع المجال الهندسى الثراء العملٌة التصمٌمه والعمارة البٌبٌة 

  ضرورة  استخدام احدث التقنٌات التكنولوجٌة والحاسوبٌة ودمجها فى العملٌة التصمٌمٌه واالطالع على احدث

مصممٌن باهمٌة التصمٌم البٌبى واالتجاهات المعاصرة االبحاث والتطورات فى هذا المجال وزٌاده وعى المهندسٌن وال

لتحقٌق االستفادة القصوى من محاكاة الطبٌعه فى توفٌر الطاقة وتقلٌل التلوث واستخدام خامات والمحاكاة الطبٌعٌة للبٌبه 

 ومواد صدٌقة للبٌبة .
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