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Abstract   Keywords 

 یغطي علم النبات مجاالً  .بالبیولوجیا النباتیة  ویشار لھ أحیاًنا علم األحیاء  یعد علم النبات أحد فروع 
ً من التوجھات العلمیة التي تدرس م عل  ،ض النباتعلم أمرا  ،تطور الشكل  ،استقالب  ،تكاثر  ،نمو  واسعا

نھ ا یبحث عمتمثل اكتشافات العلوم للخصائص الوظیفیھ للمخلوقات اھم . علم نشوء النبات  ،البیئة
لتي المثالیھ ایفیھ االنسان المبتكر ، حیث ھذه االكتشافات ھي التي تضع امام اعین المبتكر النماذج الوظ

علم  –لفلك اجمیع االتجاھات مثل علم  خلقھا هللا سبحانھ وتعالي، واالكتشافات العلمیھ متمثلھ في
 –الكیمیاء  –الفیزیاء  –علم االخالق  –علوم دینیھ  –علم النبات  –علم الحیوان  –الجیولوجیا 

تقسیم  لعلم الياوصل  الریاضیات ......الخ . وقد قام العلماء قدیما بتقسیم العلوم الي تقسیمات عدیده حتي
لكوكب لي ھذا ابات عمن اھم افرع العلوم البیولوجیھ ، نظرا الھمیة الن اكثر مثالیھ . ویعتبر علم النبات

 جاتھ .یم منتالتي استفاد منھا المصمم في تصمو ، حیث یدرس ھذا العلم الخصائص الوظیفیھ في النبات
دیده ظیفیھ جوالتصمیم الصناعي البتكار تكنولوجیا و الكشف عن العالقھ بین علم النبات مشكلة البحث

 میمین التصبایجاد عالقھ تفاعلیھ  ف البحثاھدأاه من علم النبات كعنصر أساسى من الطبیعھ . مستوح
تصمیم  يفمنھا  كیفیة االستفادهو العلوم االخري متمثلھ في دراسة الخصائص الفسیولوجیھ لعلم النباتو

  وظائف في المنتجات الصناعیھ . 
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Botany 
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:Introduction  
 یھاالتي یسعي فو نظرا الن الطبیعھ تحمل الكثیر من المتغیرات ،

 لعلماء من خالل اقسام العلوم المختلفھ الكتشافالكثیر من ا
 متغیرات ومكونات ھذه الطبیعھ ، فالزما علینا قبل الخوض في

رف العملیات االبتكاریھ ان ندرس ونتفحص كل ھذه العلوم ، لنتع
ن في الطبیعھ م علي قدرة الخالق العظیم في خلق ھذه المكونات

ذه ھا هللا لتؤدي ھالوظائف التي اوجدو حولنا ، ونفھم اآللیات
  المخلوقات أنشطتھا العدیده . 

ولقد قامت االبتكارات من العھود القدیمھ علي تفحص ودراسة 
وقبل  في تقلید ھذه المخلوقات ، المخلوقات في الطبیعھ قبل البدء

اف البدء في تكون افرع العلوم المختلفھ التي انعكفت علي اكتش
  االنظمھ الوظیفیھ لھذه المخلوقات . 

 وعلي ذلك فان دراسة المصمم الصناعي الفرع العلوم المختلفھ
مم امر بدیھي ، حیث یساعد ذلك في تطویرالرؤیھ االبداعیھ للمص

 الصناعي في بناء الوظیفھ ، بل ویقتبس االبتكارات في تصمیم
   وظائف المنتجات الصناعیھ من كل ما ھو مخلوق في الطبیعھ .

كرة الطیران وقام باختراع وقد اقتبس االنسان من الطیور ف 
لي عیعد ھذا من أعظم اختراعات االنسان والتي قامت و الطائره ،

علوم ال دراسة العلوم البیولوجیھ المتمثلھ في الطیور . وقد امتزجت
 ببعضھا نتیجة االكتشافات العلمیھ التي ارتبطت بعضھا البعض

اء ، زیلفیمثل علم البیونیك والذي یربط بین علم البیولوجیا وعلم ا
ھ قیقوالذي اسفر عن ابتكارات عدیده مثل الحشره المیكانیكیھ الد
ئم لقااالطائره وھو احد المجھودات البحثیھ لتطویر الربوت الطائر 

  علي استخدام اسالیب وفنیات طیران الحشرات الحیھ . 
الذي یحوي العدید من و وعلم البیولوجیا یحتوي علي علم النبات ، 

كما ایضا لعلم النبات و لھذا الكائن الحي لمیھاالكتشافات الع
استفادات اخري عدیده في صناعھ الدواء وتنقیة الھواء من 
الملوثات كتحویل ثاني اكسید الكربون الي اكسجین والتي تعلم منھا 

في اطر ابتكاریھ عدیده .  االنسان في توظیف خصائصھا لخدمتھ
، واول ما تعامل  ان االنسان القدیم وجد نفسھ في خضم الطبیعھ

الدواء . فقد استخدم و الملبسو معھ ھو النبات ، حیث المآكل
ثم استخدم  االنسان القدیم ورق االشجار كملبس في بدایة االمر

فروعھ في عمل الحراب واستخدم خشب االشجار في اشعال 

والدفاع عن النفس ، كما ایضا استخدم  التدفئھو النیران للطھي
االنسان  ي لخامات الخشب التي استخدمھااالشجار كمصدر اساس

  في صنع ادواتھ .
وما  االزھار في صناعة الحليو كما ایضا استخدم االنسان النبات 

 في ھیئة عقد كحلي في مواسم زال حتي االن یستخدم نبات الفل
التي و مختلفھ . ونظرا لظاھرة الطفو التي یتمتع بھا الخشب

جار الشادم االنسان القدیم جزوع اكتشفھا االنسان بالفطره فقد استخ
 ھارالنقل عبر االنو استخدامھا في االنتقالو في صناعة المراكب

دھا بع البحار . كما استخدم االنسان في فترة ما قبل المیالد وماو
االشجار في صناعة العجالت الحربیھ وصناعة آداه  ایضا خشب

 ذفداه لقحربیھ شھیره یطلق علیھا " المنجنیق " وھي عباره عن آ
لم عالحجاره كانت تستخدم في الحروب . ولذلك نتخذ العالقھ بین 

كموضوع للبحث لعرض اقتباس  التصمیمو حي النبات ككائن
ة المصمم من خصائص النبات افكار ابتكاریھ قام بتوظیفھا لخدم

 دار التاریخ حتي في عصرنا ھذا . االنسان علي م
البیولوجیا ب  ویشار لھ أحیاًنا حیاءعلم األ  یعد علم النبات أحد فروع 

ً من التوجھات الع .النباتیة ً واسعا ي لمیة التیغطي علم النبات مجاال
مراض علم أ  ،الشكل تطور  ،استقالب  ،تكاثر  ،نمو  تدرس
  علم نشوء النبات  ،علم البیئة  ،النبات

تمثل اكتشافات العلوم للخصائص الوظیفیھ للمخلوقات اھم ما 
ضع یبحث عنھ االنسان المبتكر ، حیث ھذه االكتشافات ھي التي ت

بحانھ س هللاعین المبتكر النماذج الوظیفیھ المثالیھ التي خلقھا امام 
لم ثل عواالكتشافات العلمیھ متمثلھ في جمیع االتجاھات م وتعالي ،

علوم دینیھ  –علم النبات  –علم الحیوان  –علم الجیولوجیا  –الفلك 
لریاضیات ..............الخ ا –الكیمیاء  –الفیزیاء  –لم االخالق ع –

ي حت قد قام العلماء قدیما بتقسیم العلوم الي تقسیمات عدیده. و
فرع اھم اوصل العلم الي تقسیم اكثر مثالیھ . ویعتبر علم النبات من 

حیث  العلوم البیولوجیھ ، نظرا الھمیة النبات علي ھذا الكوكب ،
نھا مالتي استفاد و یدرس ھذا العلم الخصائص الوظیفیھ في النبات

  منتجاتھ .  المصمم في تصمیم
یھتم علم النبات بدراسة ذلك القسم من الكائنات الحیة التي تستطیع 

 - تصنیع غذائھا بنفسھا عن طریق استغاللھا لبعض المواد األولیة
 ذات التركیب الكیمیائي البسیط - ثاني أكسید الكربونو مثل الماء
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تثبیتھا عن طریق الكلوروفیل المنتشر في خالیاھا في وجود و
مس ، لتحویلھا إلى مواد ذات تركیب أكثر تعقیدا ، ضوء الش

لعلم النبات عدة و ویمكنھا االعتماد علیھا فیما بعد كمصدر للغذاء.
  لكل مجال منھا عدة فروع كاالتي :و مجاالت لالھتمام

 وھو الذي یدرس الوضع التصنیفي لألنواع من علم التصنیف : - 
 طرق تكاثرھا و حیث خصائصھا

وھوالذي یدرس النباتات من حیث :  نباتعلم مورفولوجیا ال - 
طرزھا المظھریة واألشكال المختلفة لألوراق و أشكالھا

 وھكذا... 
ذي یدرس مكونات كل نبات علي حدي الو علم تشریح النبات : - 

. 
ویدرس امراض النبات بأنواعھا سواء  علم أمراض النبات : - 

البحث عن و طرق عالجھاو فطریة أو بكتیریة أو فیروسیة
 الت مقاومة لھا.سال

لتي وھو الذي ینفرد بدراسة األنواع ا علم التصنیف الزھري :  - 
ت تنتج أزھارا تتكاثر من خاللھا. كما یمتد لیشمل عدة مجاال

یل نباتات المحاصو المخدرةو الطبیةو منھا النباتات العطریة
 نباتات الزینة.و الزراعیة

ل ك ماكن نموذي یدرس اوھو العلم ال علم الجغرافیا النباتیة : - 
 .  المناسبھ لنموھا المناطق البیئیھو نبات

 ت.نباوھو العلم الذي یدرس البدائیات االولي لل علم الوراثة : - 
 ویةالذي یھتم بدراسة العملیات الحی علم فسیولوجیا النبات : - 

 بذورلل التي یقوم بھا النبات أثناء دورة حیاتھ منذ بدء اإلنبات
 رھا تحمل البذور الجدیدة.حتى تكوین الثمار التي بدوو

Statement of the problem 
ار التصمیم الصناعي البتكو الكشف عن العالقھ بین علم النبات 

ى تكنولوجیا وظیفیھ جدیده مستوحاه من علم النبات كعنصر أساس
  من الطبیعھ . 

Objectives:   
ي فم االخري متمثلھ العلوو ایجاد عالقھ تفاعلیھ بین التصمیم 

نھا مكیفیة االستفاده و دراسة الخصائص الفسیولوجیھ لعلم النبات
  تصمیم وظائف في المنتجات الصناعیھ .  في

Significance 
یعة ربط آفاق االكتشافات العلمیھ المتمثلھ اكتشاف العلوم لطب 

جات لمنتفي ااالستفاده منھا في تحقیق االبتكارات الوظیفیھ و النبات
  الصناعیھ . 

Hypothesis 
ت یفرض البحث ان االستفاده من دراسة الخصائص العلمیھ للنبا 

سوف یؤدي الي االستفاده من ھذه الخصائص في تصمیم وظائف 
  جدیده للمنتج الصناعي . 

Theoretical Framework 
 Biologyألحیاء" ھو أحد فروع علم ا:"  ”Ecologyعلم البیئة 

یة باتسواء ن "وھو العلم الذي یدرس التفاعالت بین الكائنات الحیة
ل أو حیوانیة أو دقیقة بالمحیط الذي حولھا وھو مشتق من األص

" أوتعنى ما یحیط بالشئ ویصبح مكانا OIKOSاإلغریقي" 
  أي العلم أو الدراسة. LOGOSلمعیشتھ، بینما المقطع 

ة احدالكائنات الحیة ومحیطھا، البیئة و ھي دراسة التفاعالت بین
"  یة,من العلوم الطبیعیة، یأتي مصطلح البیئة من الكلمة الیونان

oikos (المسكن ،البیئة), و"logos لم ع,علم، معرفة, البیئة، ھي
ارنست المسكن ،اكتشفت من طرف العالم البیولوجي األلماني 

 1852استخدمھا منذ  ثورو ھنري دیفید، بالرغم من أن ھایكل
بھ ,في كتا1874سنة  الفرنسیة،ویبدو أنھ استعملھا ألول مرة في 

  التشكیل العام للكائنات الحیة ، ھایكل ذكر ھذه المصطلحات.
البیئة ،علم العالقات بین الكائنات الحیة مع العالم المحیط بھا 
(محیطھا),أي بمعنى (مفھوم شامل) علم شروط الوجود 

من  فرنسااالستعمال في (الحیاة).رالر كان مفھوم البیئة موضع 
طرف الجغرافیون لمدرسة علم األحداث الجغرافیة(الحقائق 

من بالشي، الذي تابع عدا ذلك  بول فیدالالجغرافیة),خصوصا 
, فرایدریك راتزل,السیما 1871عامالعمل األلماني خصوصا بعد 

كانت الوقائع(األحداث الجغرافیة) مقر تعاون بین الجغرافیین 
، لكن، التوجیھ ألماركي وبونیي غاسطونوعلماء النبات أمثال 

قت تطور المفھوم أكثر عند في فرنسا في ذلك الو الجدید المتخذ
  .االنكلوسكسون

 تانتحدد البیئة بدقة موضوع الدراسة المشار أعاله، ھناك مجموع
, والمحیط الفیزیائي  الكائنات الحیةمتمیزة، منھا تجمع 

)biotope لبیئة (االیكولوجي), تدرس االنظام البیئي) , كلھا تشكل
م وزع في نظا)التي تتالشبكات الغذائیة(والمادة الطاقةتدفقات 

 بیئي(كلمة اكتشفھا تنسلي),تشیر البیئة إلى مجموعة متجانسة
  محلیة، غابة، مروج، بركة، مسكن محلي .

  :  "Ecosystem"  يالنظام البیئـ 
احة مس ھو الوحدة البنائیة األساسیة في علم البیئة، وھو عبارة عن

 لتيمن الطبیعة وما تحویھ من مكونات حیة وغیر حیة فالكائنات ا
ل كمد تعیش معا في بیئة تكون أو تشكل نظاما بیئیا محددا حیث یعت

  على اآلخر، وعلى الظروف غیر الحیة المحیطة. منھا
ذلك القسم من  یھتم علم النبات بدراسة):  Botanyات ( علم النب- 

الكائنات الحیة التي تستطیع تصنیع غذائھا بنفسھاعن طریق 
 - ون ثاني أكسید الكربو ثل الماءم - استغاللھا لبعض المواد األولیة 
و تثبیتھا عن طریق الیخضور أو ذات التركیب الكیمیائي البسیط

ي وجود ضوء الشمس ، ف - الكلوروفیل المنتشر في خالیاھا 
ھا علی الى مواد ذات تركیب أكثر تعقیدا یمكنھا االعتماد لتحویلھا

  فیما بعد كمصدر للغذاء . 
وع لكل مجال منھا عدة فرو و لعلم النبات عدة مجاالت لالھتمام

الذي یدرس الوضع التصنیفي لألنواع من  فھناك علم التصنیف
مورفولوجیا النبات ھناك علم و طرق تكاثرھاو حیث خصائصھا

طرزھا المظھریة و من حیث أشكالھا الذي یدرس النباتات
لم ع......... وھكذا باإلضافة إلى  واألشكال المختلفة لألوراق

علم أمراض النبات بأنواعھا سواء فطریة أو و تشریح النبات
البحث عن سالالت مقاومة و طرق عالجھاو أو فیروسیة بكتیریة

ج تنت زھري الذي ینفرد بدراسة األنواع التيعلم التصنیف الو لھا،
ا أزھارا تتكاثر من خاللھا . كما یمتد لیشمل عدة مجاالت منھ

 اعیةنباتات المحاصیل الزرو المخدرةو الطبیةو النباتات العطریة
لم عأو الفلوراو  نباتات الزینة وكذلك علم الجغرافیا النباتیةو

لم عیوجد أیضا و نبات .في ال الوراثة الذي كانت بدایاتھ األولى
م بھا یقو النبات الذي یھتم بدراسة العملیات الحیویة التي فسیولوجیا

لثمار ن احتى تكویو النبات أثناء دورة حیاتھ منذ بدء اإلنبات للبذور
 التي بدورھا تحمل البذور الجدیدة .

جمعت شعوب ما قبل التاریخ النباتات الفطریة لألكل واستعملوا 
قبل المیالد باالعتماد على  بناء المأوى . وبدأ الناسالنباتات في 

النباتات المزروعة لتلبیة معظم احتیاجاتھم من الغذاء. كما استعمل 
، اإلغریقشعوب ما قبل التاریخ النباتات بمثابة دواء. في عھد 

بسبب استعانتھم بكثیر من األعشاب  الطبارتبط علم النبات بعلم 
في معالجة مختلف األمراض، وانتقل ھذا لغیرھم من  والنباتات

الشعوب بعدھم . قام اإلغریق بإجراء أول دراسات علمیة للنباتات، 
ابع الذي عاش في القرن الر "أرسطو"فقد جمع الفیلسوف الیوناني 

في  قبل المیالد ، معلومات عن معظم النباتات المعروفة آنذاك
أول من حاول تصنیف تلك  ثیوفراستوسالعالم . وكان تلمیذه 

كالھا وطرائق نموھا، ولھذا النباتات وتسمیتھا، وذلك على أساس أش
ُقب "ثیوفراستس" بأبي علم النبات . وفي عھد  جمع  الرومانل

كل معارف عصره المتصلة بالنبات في كتابھ  "بلینیوس األكبر"
الضخم (التاریخ الطبیعي) . وسجل بلیني األكبر، وھو عالم تاریخ 

م ، 79إلى  23طبیعي روماني وكاتب عاش في الفترة من سنة 
مجلًدا  37عھ المكون من في مرج العدید من الحقائق عن النباتات
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والمسمى بالتاریخ الطبیعي . وقد َخدمت المعلومات المكتسبة من 
 1000ھؤالء العلماء الدارسین كقاعدة أساس لعلم النبات ألكثر من 

  سنة.
بدأ تطور علم النبات الحدیث خالل عصر النھضة ، وھو فترة  

ابع وبدأت خالل القرن الر أوروباامتدت ثالثمائة عام من تاریخ 
ذه ھعشر المیالدي . وحفزت االكتشافات األوربیة للعالم ، خالل 

.  خرىالفترة ، بدرجة كبیرة عملیة دراسة علم النبات والعلوم األ
ت النباتا واكتشف المستكشفون الرواد أنواًعا عدیدة وجدیدة من

 أحضروھا إلى الدارسین لفحصھا والتعرف علیھا .
ات وبازدیاد حركة التجارة، ازداد الطلب على كل أصناف المنتج 

ائق لحدالنباتیة كالغذاء واأللیاف واألدویة واألصباغ. وقد خططت ا
ة الضخمة التي احتوت على العدید من النباتات الجدیدة. ونتیج

 فھا عنتشاات والحقائق الجدیدة التي تم اكلألعداد الزائدة من النبات
 ت أنھااتاتلك النباتات ، أثبتت النظم القدیمة في تسمیة وتصنیف النب

غیر وافیة. خطا علم تشكل النبات خطوات ھائلة خالل القرن 
 ائلالسابع عشر المیالدي بعد ظھور المجھر المركب . وكان من أو

یلو ارسم "للنباتات، العالم، الذین الحظوا التركیب الدقیق  العلماء
ونھمیا "، " روبرت ھوك"نكلیزیان "من إیطالیا واإل مالبیغي

. وفي القرن السابع عشر بدأ البحث في علم الوظائف  "غرو
یمیائي الطبیب والك"  جان باتیستا فان ھلمونت"بالعمل الذي قام بھ 

  .هعن كیفیة حصول النبات على نمو الفلمنكي الذي سجل مالحظاتھ
 وخالل منتصف القرن الثامن عشر، قام عالم التاریخ الطبیعي 

بح "بوضع نظام لتسمیة النباتات ، أص كارولوس لینیوسالسویدي" 
س" نیومقبوًال في نھایة األمر كنظام قیاسي للتصنیف . استخدم "لی

ممیز  اسم أو ازدواجیة االسم ، وفیھ یكون لكل نبات ائیةالتسمیة الثن
 إلى النظام مكون من جزئین . وھذا النظام تم تعدیلھ وتوسعتھ

س الحدیث للتصنیف المستعمل اآلن. لھذا یعتبر " لینیوس " مؤس
 ً ن معلم النبات الحدیث. جعل " لینیوس " الشعبة وتلیھا نزوال

  . فالنوع الجنسثم  فالرتبة الطائفةاألكبر إلى األصغر، 
 من األبحاث التي أجریت على علم بیئة النبات ازدھرت دراسة 

 التوزیع الجغرافي للنباتات. فقد وضع عالم التاریخ الطبیعي
ھمبولت "خریطة لتوزیع  والجغرافي األلماني" ألكسندر فون

ل النباتات في أثناء سلسلة رحالتھ في كل مكان من العالم، خال
  أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.

ندل موكان لألبحاث التي أجراھا عالم النبات النمساوي "غریغور  
سة "خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر أثر كبیر على درا

وحقول أخرى من العلوم . وقد أَسست تجاربھ على  علم النبات
  القوانین األساسیة للوراثة.و نباتات البازالء

تي لنبااوفي القرن العشرین أحدث العلماء المشتغلون بعلم الوراثة  
مت وعلم األحیاء الجزیئي اكتشافات مھمة . ضمن األبحاث التي ت

ً، وجد أن ھناك مورث ن مكات معینة یعلى نبات الذرة الشامیة مثال
أن تتحرك من مكان آلخر داخل صبغیات الخالیا . وسجل ھذا 

م ، إضافة كبیرة إلى مفھوم 1951االكتشاف ، المعلن في سنة 
  كیفیة توریث النباتات وكائنات أخرى لسماتھا الوراثیة .

 م نجح العلماء في تھیئة البالستیدات الخضراء1954وفي سنة  
ي فیل) لتؤدي عملیة التركیب الضوئ(أجسام صغیرة تحوي الكلورو

ر لسكاخارج خالیا النبات . وزاد ھذا االكتشاف من إمكانیة إنتاج 
لى ا عوأغذیة أخرى صناعیًا . وھذه الطَّریقة قد تقلل من اعتمادن

  النباتات .
، نباتاتن الأھمیة علم النبات تحافظ النباتات على البیئة الحیة. فبدو 

ة الكربون في الغالف الجوي إلى درجسیزداد تركیز ثاني أكسید 
تجعل اإلنسان والحیوانات األخرى تختنق. ویمكن أن توضح 

 یئةدراسة الحیاة النباتیة للناس كیفیة العیش في توازن مع الب
 ذلكالمحیطة. وتشمل بعض مبادئ الطبیعة كل الكائنات الحیة ، ول

كل لا ھمنفالدراسات اإلضافیة المقبلة للنباتات یمكن أن تزید من ف
  صور الحیاة.

وفي نھایة القرن العشرین وبدایة القرن الحالي بدأ كثیر من علماء  

دة اشتملت على دراسات النبات في استخدام تقنیات وراثیة جدی
حول الحمض النووي الریبي منقوص األكسجین . وقد مكنت ھذه 
التقنیات العلماء من تعرف أنواع النباتات، وتحدید أنواع العالقات 
بین ھذه النباتات بصورة أكثر دقة. وصرح نفر من علماء النبات ، 

"لینیوس " لتصنیف النبات غیر عملي وعفا  في الغرب ، بأن نظام
علیھ الدھر . ونادت ھذه الفئة بأن یعمل علماء النبات على مراجعة 
تسمیة النباتات وتصنیفھا، بل ونادت باستبدال نظام التطور النوعي 
للنبات بنظام تصنیف " لینیوس" . ویعتمد نظام التطور النوعي 

مجاالت و على عالقات التطور بین الكائنات الحیة أینما وجدت.
  :علم النبات كاالتي 

 وھو الذي یدرس الوضع التصنیفي لألنواع من علم التصنیف : - 
 طرق تكاثرھا و حیث خصائصھا

وھوالذي یدرس النباتات من حیث :  علم مورفولوجیا النبات - 
طرزھا المظھریة واألشكال المختلفة لألوراق و أشكالھا

 وھكذا... 
ذي یدرس مكونات كل نبات علي حدي الو علم تشریح النبات : - 

. 
ویدرس امراض النبات بأنواعھا سواء  راض النبات :علم أم - 

البحث عن و طرق عالجھاو فطریة أو بكتیریة أو فیروسیة
 سالالت مقاومة لھا.

لتي وھو الذي ینفرد بدراسة األنواع ا علم التصنیف الزھري :  - 
ت تنتج أزھارا تتكاثر من خاللھا. كما یمتد لیشمل عدة مجاال

یل نباتات المحاصو المخدرةو ةالطبیو منھا النباتات العطریة
 نباتات الزینة.و الزراعیة

ل و كذي یدرس اماكن نموھو العلم ال علم الجغرافیا النباتیة : - 
 .  المناسبھ لنموھا المناطق البیئیھو نبات

 ت.نباوھو العلم الذي یدرس البدائیات االولي لل علم الوراثة : - 
 یةیات الحیوالذي یھتم بدراسة العمل علم فسیولوجیا النبات : - 

 بذورلل التي یقوم بھا النبات أثناء دورة حیاتھ منذ بدء اإلنبات
 حتى تكوین الثمار التي بدورھا تحمل البذور الجدیدة.و

 علم البیونیك واستفادة التكنولوجیا من الطبیعة : - 
ا، منھ تملك الحیوانات والنباتات قدرات یحاول العلماء االستفادة 

و دیث نسبیا اسم علم " البیونیك" وھویطلق على ھذا العلم الح
شھر ن أیجمع بین علمي البیولوجیا والفیزیاء ویعتبر ھذا العاِلم م

  العلماء في ھذا المضمار.
یھ یحاول ف الھندسة" : ھو فرع من Bionics الـبیونیك " 

من استعمل ونشر ھذه  . كان من أولالطبیعةالمھندسون تقلید 
اللفظة المیجور في سالح الجو األمریكي جاك ستیل وھي دمج 

داللة لتصیر بیونیك وذلك لل وتقنیة"  biology"  بیولوجیالعبارة 
في المجاالت  ھاعلى أنھ یمكن االستفادة من الطبیعة وتصامیم

  التقنیة. 
كیة كانیمشروع الحشرة المیكانیكیة الدقیقة الطائرة (الذبابة المی 

قائم ال الطائرة) ھو أحد المجھودات البحثیة لتطویر الروبوت الطائر
ا على استخدام أسالیب وفنیات طیران الحشرات الحیة والتي منھ

. حیث سیكون الروبوت الطائر األورنیثوبترعلى سبیل المثال 
ً على الطیران بصورٍة مستقلٍة ومستمرةٍ. وقد  د عتماحینئٍذ قادرا

 یقومو البیونیكالطائرة الصناعیة على مبادْي على  الذبابةتصمیم 
ننا یث أفي مجال التطبیقات الواقعیة. ح تقانة الصغائرعلى استخدام 

 دیةنالحظ في عالم الطبیعة استمرار حركة الطیران للذبابة العا
یتم غیر مستقرة الحالة، و الدینامیكا الھوائیةبفعل تأثیر قوى 

تي توجیھھا بواسطة المستشعرات البصریة والعاملة بالقصور الذا
  یةالعال لقوةبنسبة الوزن إلى االمتكاملة. ھذا وتتسم الذبابة الطبیعیة 

" أو تقانة الصغائر ھي Nanotechnology التقنیھ النانویة " 
 الذريالعلم الذي یھتم بدراسة معالجة المادة على المقیاس 

ھتم تقانة النانو بابتكار تقنیات ووسائل جدیدة تقاس . توالجزیئي
أي جزء  المیكرومتروھو جزء من األلف من  بالنانومتر أبعادھا

مع قیاسات  . عادة تتعامل التقانة النانویةالمیلیمترمن الملیون من 



38 Botanical inspired industrial design products technical functions 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 1January 2021 
 

تتراوح  ذریةأي تتعامل مع تجمعات  نانومتر 100إلى  0.1بین 
إلى ألف ذرة . وھي أبعاد أقل كثیرا من أبعاد  بین خمس ذرات

ص ھذه التقانة بعلم . حتى اآلن ال تخت والخلیة الحیة البكتیریا
بل تھتم بخواص المواد، وتتنوع مجاالتھا بشكل واسع من  األحیاء

التجمیع أشباه الموصالت إلى طرق حدیثة تماما معتمدة على 
. ھذا التحدید بالقیاس یقابلھ اتساع في طبیعة المواد الذاتي الجزیئي

نة النانویة تتعامل مع أي ظواھر أو بنایات على المستخدمة ، فالتقا
المستوى النانوي الصغیر. مثل ھذه الظواھر النانویة یمكن أن 

" التي تؤدي إلى  quantum confinement"  تقیید كميتتضمن 
ظواھر كھرومغناطیسیة وبصریة جدیدة للمادة التي یبلغ حجمھا 

رئي . تتضمن وحجم المادة الصلبة الم الجزيءبین بین حجم 
" وھو انخفاض  تومسون - تأثیر " جیبسالظواھر النانویة أیضا 

صبح قیاسھا نانویا ، اما عن البنایات درجة انصھار مادة ما عندما ی
  .ة الكربونیةاألنابیب النانویالنانویة فأھمھا 

یستخدم بعض الكتاب الصحفیین أحیانا مصطلح تقنیة الصغائر  
تقانة ي الدقتھ ، فھو ال یحدد مجالھ ف للتعبیر عن النانونیة رغم عدم

و أ یمجسالنانویة أو المیكرونیة إضافة إلى التباس كلمة صغائر مع 
  ". Particles الدقائق "

 ادعلوم الموالعلوم النانویة والتقنیة النانویة إحدى مجاالت  
 ھندسةوال یكیةالھندسة المیكان، الفیزیاءواتصاالت ھذه العلوم مع 

 تشكل تفرعات واختصاصات فرعیة والھندسة الكیمیائیة الحیویة
ى ھذه العلوم وجمیعھا یتعلق ببحث خواص المادة عل متعددة ضمن

  ھذا المستوى الصغیر.
بي ) للكاتب ( أحمد مغر جریدة الحیاة اللندنیةجاء في مقال في  

عبر  یاءتعرف التقنیة النانویة بأنھا تطبیق علمي یتولى إنتاج األش
 ذرةالتجمیعھا على المستوي الصغیر من مكوناتھا األساسیة ، مثل 

. وما دامت كل المواد المكونة من ذرات مرتصفة وفق والجزیئات
 ذرة عنصر ونرصف بدلھاتركیب معین، فإننا نستطیع أن نستبدل 

ذرة لعنصر آخر، وھكذا نستطیع صنع شيء جدید ومن أي شيء 
ھا عرفنتقریبا. وأحیانا تفاجئنا تلك المواد بخصائص جدیدة لم نكن 

ة من قبل، مما یفتح مجاالت جدیدة الستخدامھا وتسخیرھا لفائد
  .الترانزیستوراإلنسان، كما حدث قبل ذلك باكتشاف 

وتكمن صعوبة التقنیة النانویة في مدى إمكانیة السیطرة على  

الذرات بعد تجزئة الموادالمتكونة منھا. فھي تحتاج بالتالي إلى 
أجھزة دقیقة جدا من جھة حجمھا ومقاییسھا وطرق رؤیة 

صعوبة التوصل إلى قیاس دقیق  الجزیئات تحت الفحص . كما أن
عند الوصول إلى مستوى الذرة یعد صعوبة أخرى تواجھ ھذا العلم 
الجدید الناشئ. باإلضافة ما یزال ھناك جدل ومخاوف من تأثیرات 

  .ضبطھاتقنیة النانو، وضرورة 
  : عالقة التصمیم بعلم النبات - 
م لمصماتتمثل العالقھ التفاعلیھ بین التصمیم وعلم النبات في ان  

بدراستھ لخصائص ھذا الكائن الحي من جوانب علمیھ وبحثیھ 
مھ الوظیفیھ في تصمیم وظائف عدیده استطاع ان یسترشد بنظ

ان لمنتجات صناعیھ تلبي حاجة االنسان ، وقد استفاد منھ االنس
استفادات عظیمھ علي مر التاریخ ، كالحصول علي الخشب من 

 تخدمالحصول علي الدواء من النباتات المختلفھ ، واسو االشجار ،
ي فالنبات في صناعة الحلي بانواعھا المختلفھ كما استفاد منھ 
ما وصناعة الملبس بجانب دور النبات االساسي في وجود الغذاء . 

زالت البحوث حتي االن تحاول ان تكتشف الخصائص العلمیھ 
ھ راتالدقیقھ للنبات ، واستفاد المصمم من ھذه الخصائص في ابتكا

  كما سوف یتم عرضھ بعد ذلك . 
وكما للنبات من خالل خصائصھ العدیده قد آلھم المصمم في  

 كارات عدیده فایضا قد اضاف المصمم الي مجال علم النباتابت
ت نبااالضافات االبتكاریھ التي ساعدت االنسان في التعامل مع ال

 الحصاد ، وذلك من خالل المیكنھو النموو في مراحل الغرس
  االدوات الزراعیھ طبقا النواع النباتات المختلفھ . و
اق علم النبات ھي ومن خالل المواضیع التي تدخل ضمن نط ـ 1 

لیس التغذیھ الطبیعیھ التي  ذیة النبات ، وتشمل تغذیة النباتتغ
تعتمد علي سحب الماء من التربھ في نطاق عملیة التمثیل الضوئي 
فحسب بل توجد انواع من النباتات التي تتغذي علي الحشرات مثل 

 ھذا النبات یعتمد علي افراز مادهو ) ، 1نبات " النیبنیش " شكل ( 
صمغیھ تجذب الحشرات ، وعند اجتذاب الحشرة الي ھذه الماده 
یحدث التصاق لھذه الحشرة بالماده الصمغیھ وتقوم الخالیا 

للنبات بغلق الفكین علي الحشره حیث تتحلل الحشره  العصبیھ
  . واسترالیا ویتغذي علیھا النبات ، وھذا النبات موطنھ في مدغشقر

  
  لنیبنیش " وھو مغلق الفكیین) یوضح نبات " ا 1الشكل ( 

ومن خالل دراسة خصائص التغذیھ لھذا النبات فقد استفاد  
ل المصمم بھذه الخاصیھ في ابتكار وحده صائده للحشرات بالمنز
ن حیث یتم االستعاضھ عن الصمغ الجاذب للحشرات باستخدام الجب

ر لفأامثال ، وحین اقتراب الفئران من الجبن یتم غلق الفكین علي 
  ) .  2المقترب من الجبن ؛ كما ھو واضح بالشكل ( 

  
  ) یوضح االستفاده من نبات " النبنیش " 2شكل ( 

  في تصمیم مصیده للفئران

ومن الخصائص االخري التي تم االستفاده منھا ھي تصمیم  
الي خصائص نبات ورد الشمس  صاعق الناموس والذي یستند

) ،  3رات شكل ( والذي یحتوي علي مواد صمغیھ جاذبھ للحش
ھا حیث عندما تقترب الحشرات منھ تلتصق بھا وتتحلل ویتغذي علی
ء النبات . وھذا ما یتم بصاعق الناموس حیث یتم استخدام الضو

  ) .  4كجاذب للحشرات بدال من الصمغ شكل ( 

  
) یوضح االعصاب الصمغیھ الجاذبھ للحشرات في نبات  3شكل ( 

  ورد الشمس
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  صاعق الناموس) یوضح  4شكل ( 

ومن االستفاده من خصائص نبات عباد الشمس الذي یتوجھ دائما 

الي الشعاع الشمسي طوال ساعات النھار فكان ابتكار حركھ 
منضبطھ للوحدات التي تحمل الخالیا الشمسیھ التي تستخدم في 
مجال الطاقھ والتي تتجھ دائما الي الشمي علي غرار ما یقوم بھ 

  ) . 5ولوجیا شكل ( نبات عباد الشمس فسی
وقد تمت االستفاده من اسلوب التغذیھ في النباتات باستخدام خاصیھ 

تعرف باسم الخاصیھ الشعریھ والتي یقوم بھا النبات برفع المیاه 
الي االغصان واوراق النباتات العلویھ ، وقد وظف االنسان ھذه 
 الخاصیھ في ابتكار مشعل یعرف باسم بابور الفتایل حیث تستخدم

الفتائل القطنیھ في رفع الجاز ( سوالر ) من الخزان اسفل المشعل 
).6الي اعلي لیظل مشتعل باستمرار وقت الحاجھ شكل ( 

  
الشعاع الشمسي وھي متجھھ الي شعاع الشمس طوال  مستقبالتو ) یوضح نبات عباد الشمس متجھا الي شعاع الشمس 5الشكل ( 

  ساعات النھار 

  
كیفیة سحب الماء من التربھ الي اعلي  ) 6یوضح الشكل ( 

  وكیفیة توظیفھا في بابور الفتایل  سیقان النبات
وقد استوحي المصمم من جمال خلق هللا سبحانھ وتعالي في  

في تصمیم الزخارف علي  االشكال ،و النباتات من االلوان
 لفھالمنسوجات وعلي مر االزمان المختلفھ . حیث التجازیع المخت

  ) .  7شجار واوراق النباتات المختلفھ شكل ( للحاء اال

  
  ) یوضح االشكال الزخرفیھ المستوحاه 7شكل ( 

  من النباتات ومستخدمھ في االقمشھ المختلفھ
ً أن نظن بأن ھذه   ومن غرائب النبات ایضا اننا ال یمكن أبدا

أو ال عقل لھا، بل زّودھا هللا تعالى بجھاز دقیق  النباتات ال تعقل
وعندما تصل درجة الحرارة  رجة الحرارة من حولھا،لتحسس د

ً تبدأ األجھزة الموجودة في ھذه النباتات  إلى حدود منخفضة جدا
بتولید الطاقة من خالل بعض العملیات الكیمیائیة والتي تولد 

الطاقة الحراریة والتي تقوم بتسخین الجلید وإذابتھ ویدعي  بنتیجتھا
ً "واسمھ علمیا "  Skunk cabbages"  ا النباتذھ  علمیا

Symplocarpus foetidus  ) 8" شكل . (  
وقد الحظ العلماء أن حرارة الجو عندما تنخفض إلى ما دون  

 36إلى  30تكون درجة حرارتھا من  الصفر فإن ھذه النباتات
النباتات  درجة مئویة ، ولوال ھذه الخاصیة لما استطاعت ھذه

 طاقة الیوم من االستفادة منویفكر العلماء  .العیش على اإلطالق 
فئة النباتات الحارة" واالستعاضة عن الطاقة الكھربائیة في تد"

ً لحجمھا، ف المنازل! فھذه  في الفارقالنباتات تنتج طاقة كبیرة قیاسا
 50 النبات من إحداثھ بحدود درجات الحرارة التي یتمكن ھذا

لحراري ا ) ، وھذا المجال35وحتى  15- درجة مئویة (من الدرجة 
. ً   كاٍف لتسخین الماء أو تدفئة منزل مثال

  

  
 skunk) یوضح النبات المولد للحراره یدعي "  8شكل ( 

cabbages  "  
وبالرغم من وجود نباتات وزھور بطبیعتھا تجذب الحشرات الیھا  

للغذاء او الحصول علي الماوي لھا ، فتوجد ایضا نباتات بطبیعتھا 
تعمل علي عدم تجمع الحشرات في تفرز مواد صمغیھ ذو رائحھ 
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 Aglaonemaالبیئھ المحیطھ لھا ویدعي ھذا النبات " 
dieffenbachia "  ) وقد استفاد مبتكري اجھزة طرد  9شكل (

الناموس وخاصة في المناطق الزراعیھ التي یكثر فیھا انتشار 
الناموس في فصل الصیف من صنع اقراص تحمل مواد كیماویھ 

الجھاز یتعرض للحراره التي تعمل علي عند وضع القرص في 
انتشار ھذه الماده الكیماویھ التي تعمل علي طرد الحشرات من 

   ) . 10كیلو متر شكل (  1/5الي  1/4محیط یتراوح تقریبا مابین 

  
  ) یوضح النبات الطارد للحشرات  9شكل ( 

  
  ) یوضح الجھاز الذي توضع بھ اقراص الناموس 10شكل ( 

فمثال  من النبات الكثیر وخاصة في بنیتھ االنشائیھ ،وقد تعلمنا  
مقاوما للریاح ، حیث صالبة  مرونھ النبات ھي التي تجعلھ

العواصف و االشجار في بعض المناطق ال تصمد في وجھ الریاح
ح لریاالتي تتحرك مع او القویھ اما النباتات ذو المرونھ الحركیھ

 ما قام بھ المھندستجعلھا صامده في وجھ اعنف العواصف وھذا 
 الفرنسي ایفیل في تصمیمھ لبرجھ الشھیر في العاصمھ باریس ،

سنتیمتر في كل  12.5فقد جعل راس البرج حره الحركھ لـ 
ن االتجاھات حیث یتم اخالء البرج في وجود العواصف الشدیده م
 الالزوار وتتجاوب حركة الراس مع اتجاه الریاح للمقاومھ حتي 

  ) .  16وضعھا شكل ( تقتلع الراس من م

   
  ) یوضح الحركھ المرنھ الغصان النبات 16شكل ( 

  وكیفیة االستفاده منھا في االنشاءات
  

ومن الدور االساسي للنباتات علي وجھ االرض ھي عملیة التمثیل  
التي تعتمد علي ثاني اكسید الكربون واشعة الشمس في و الضوئي

د ارتقي عدد من المصممین تجدید الھواء وتحویلھ الي اكسجین ، وق

الي تحویل اجھزة التكییف الي اجھزه تنقي الھواء بدال من انھا 
  ) .  11تقوم بعملیة التبرید فقط شكل ( 

  
ي ) یوضح التكییف الذي یحول ثاني اكسید الكربون ال 11شكل ( 

  اكسجین 
ثل ھا مكما ایضا للنبات وظائف عدیده نحتاج ایضا الي االشاره الی 

 ود انواع من النباتات تستخدم استخدامات امنیھ مثل شجر: وج
 یضااالسور الذي یزرع حول الحدائق او في االماكن العامھ ، كما 
كما  توجد انواع مقاومھ لالتربھ تزرع في االماكن العامھ ایضا ،

لي علدیھا القدره و توجد انواع لھا القدره علي االحساس باللمس
ي عال، كما ایضا خلق هللا سبحانھ وت التسلق مثل نبات ورق العنب

 نباتات المناطق القطبیھ ذات طبیعھ ابریھ وذلك الن المناطق
لج الث شكلھا االبري حتي ال یتراكم علیھاو القطبیھ ملیئھ بالثلوج

وتعطي فرصھ لتوغل شعاع الشمس الي االرض ، اما نباتات 
 المناطق االستوائیھ ذات طبیعھ ورقیھ حتي تقوم بغرض حجب

   اشعة الشمس الشدیده في ھذه المنطقھ .
ي النبات قد استفاد منھا المصمم ف ان دراسة خصائص علم وكما 

تصمیم وظائف للمنتجات الصناعیھ ، فایضا من خالل دراسة 
خصائص النبات استطاع المصمم الصناعي ان یتدخل بقدراتھ 

 اتعدفي تحقیق فوائد للنبات وذلك من خالل تصمیم الم االبتكاریھ
الزراعیھ لخدمة العملیات الزراعیھ حسب كل نوع من انواع 
النبات في مراحل مختلفھ كالغرس او مراحل النمو او الحصاد 

   كاالتي :
) ماكینھ مصممھ لغرس  12یوضح شكل (  عملیة الغرس :

 ھذه الشتالت یتم جمعھا ووضعھا شتالت االرز ، وطبقا لخصائص
ض رسھ بطریقھ منظمھ في االرفي المیكنھ وتقوم ھذه المیكنھ بغ

  المرویھ بالماء كما ھو واضح بالشكل .

  
  ) یوضح ماكینة غرس شتالت االرز 12شكل ( 

  
ل نظرا الن خصائص النبات اثناء مراح عملیات مراحل النمو : ـ

ن مالنمو لھا ظروف خاصھ ومتنوعھ وتحتاج بعض النباتات للعدید 
مثل  یدهالنسان ابتكارات عدالخدمات اثناء مراحل النمو فقد ابتكر ا

فھ تالاالوراق الو مقص النباتات الستخدامھ في عملیة ازالة الجذوع
) كما ایضا ابتكر دلو الري لتسھیل  13كما ھو واضح بشكل ( 

  )  14عملیة ري النباتات شكل ( 
كما ایضا یحتاج الزارعین اثناء عملیة نمو النباتات للقضاء علي 

لمبیدات الزراعیھ ، فقد تدخل المبتكر الحشرات الضاره بواسطة ا
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) یوضح ھذه  15بتصمیم میكنھ لرش ھذه المبیدات ، شكل ( 
المیكنھ حیث یتم وضع ھذه الماكینھ علي جانبي االرض الزراعیھ 
وبواسطة خرطوم الرش یتم خلط مادتین من مواد الرش الكیمیائیھ 

  لرش الزرع . 

  
  ) یوضح شكل مقص النباتات  13شكل ( 

  
  ) یوضح دلو الري  14كل ( ش

  
  ) یوضح ماكینھ رش المبیدات  21شكل ( 

ھا وتوجد بعض النباتات الھامھ ذات اللون االخضر التي یستخدم 
 ھذهاالنسان في الحفاظ علي البیئھ الخضراء تدعي " النجیلھ " و

اظ لحفلالنوعیھ من النباتات تحتاج كل فتره زمنیھ الي عملیة القص 
بدال من ان كان االنسان یستخدم منجل قص علي مظھرھا ، ف

ع الحشائش الذي كان یكلفھ مجھودا فسولوجیا عنیفا ، فقد اختر
  )  22المصممون ماكینھ لقص الحشائش كما بالشكل ( 

 
  ) ماكینة قص الحشائش 15شكل ( 

ي اھم العملیات الت نظرا الن عملیة الحصاد من عملیة الحصاد :- 
في نھایة النبت من شكل  ا یظھرتجري في عملیة الزراعھ لم

وطبیعة النبات التي تفرض ظروف معینھ في التعامل معھ في 
ر ، ولذلك تختلف المیكنھ الزراعیھ للحصاد من نبات الخ حصاده ،
  ) یوضح ماكینة حصد القمح .  16وشكل ( 

  
  ) یوضح ماكینة حصد القمح 16شكل ( 

Results 
 العالقھ التفاعلیھ بین علم النباتاسفرت نتائج البحث عن  
التصمیم ، حیث دراسة الخصائص الفسیولوجیھ لعدد من أنواع و

 سانالنباتات المختلفھ ادي الي ترویض ھذه الدراسات لخدمة االن
في وظائف مختلفھ ، وذلك ما تم استعراضھ من خالل االمثلھ 

ن عالتطبیقیھ في ھذا البحث . كما ایضا عرض ھذه النتائج اسفر 
مبتكر لل فتح افاق ابتكاریھ جدیده یمثل علم النبات فیھ مصدر اقتباس

ات . كما ایضا من خالل ھذه االمثلھ التي تستعرض خصائص النبات
الد لمیتاكد لنا ان االقتباس من ھذه المخلوقات منذ فترة ما قبل ا

ه ھذ حتي االن وكلما ازداد العلم اكتشافا زادت فرص االقتباس من
  في ابتكارات مستحدثھ . الدراسات 
Recommendations:  

   یجب علي المصممین دراسة العلوم التي تكتشف ھویة
الكون الذي خلقھ هللا سبحانھ ، لكي یقتبس المصمم 

لقھ خالخصائص العلمیھ التي یوظفھا لخدمة االنسان مقلدا ما 
ھا الخالق العظیم في ھذا الكون ، وال یاخذ الطبیعھ بظاھر

 ط او نستقر علمیا في جزر منفصلھ عن العلوم االخري .فق
  یوجد بالنبات تحدیدا عن باقي العلوم االخري وظائف

ي مق ففسیولوجیھ تحتاج من الفنانین ذو الروح االبداعیھ التع
ھذا المجال الذي یفسر اعظم عناصر الجمال علي وجھ 

 االرض وھو النبات .
  نون دراسیھ لطلبة الفاوصي بطرح علم النبات للدراسھ كماده

)  نباتالتطبیقیھ الیجاد االتصال بین العلوم االخري ( علم ال
حیث یتدرب الدارس علي اقتباس االفكار االبتكاریھ من 

اد ایج البدیع العظیم وھو هللا سبحانھ وتعالي من مخلوقاتھ في
  حلول وظیفیھ ابتكاریا .
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