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Abstract   Keywords 

ي أ  ع ف وع الرائ ا تمتاز الطبیعة من حولنا  بجمالھا الخالب الناتج عن التن كیالتھا ،وألوانھ ا ،وتش نماطھ
ال،  ن جب ،وإیقاعاتھا الشكیلیھ المتواجدة في الكائنات الحیة من نباتات، وحیوانات وتضاریس األرض م

إذا وخاصة األنماط التشكیلیھ في كل مكان في الطبیعھ  .وھضاب، وغابات ،وأنھار، وبحار، ومحیطات
ات وا ي الغاب ت ف اط لیس ب فاألنم ن كث ر ع ا النظ روع وأوراق أمعن ي ف ا ف ط ولكنھ ماء فق ار والس لبح

ور  ال الصحراء، فواألشجار، وترتیب بتالت الزھ ى رم اح عل ة الری ات ،وتأثیرحرك ود الحیوان ل جل ك
بح جزء من  ر أص وع الكبی ذا التن رة ،وھ ن غی زه ع اص یمی وع خ ن ن اٍل م رد بجم ة یتف عناصر الطبیع

ط مصدر إلھام الینضب للمصممین ادي لتطور العملیھ ا ھ البشرعبر رب لتصمیمة الساعیة لتحقیق رفاھی
ى الصحة  اظ عل دف الحف ده تھ ة فری ات داخلی یید بیئ ة  لتش ى الطبیع حاجة اإلنسان المتأصلة لإلنتماء إل

یركز ھذا البحث على  عرض أنماط البیئة الطبیعیھ وكیف . البدنیة والعقلیة لإلنسان والحفاظ على البیئة
  كیل األحیاز الداخلیة .یمكن اإلستفاده منھا فى تش

  المحاكاة البیولوجیة  
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:Introduction  
تمتلئ الطبیعھ بالعدید من التصامیم المجردة ذات التشكیل الجمالي 
واأللوان الجذابة التي مازال یحاول المصممون والفنانون محاكاتھا 
وھذه األنماط الطبیعة ھى مظاھر منتظمھ للنماذج الموجوده فى 
العالم الطبیعى ومنھا التماثالت، والحلزون، والتعرجات 

وغیرھا ..... وھى تتكرر في  والشقوق ، والفسیفساء ،واألمواج
سیاقات متعددة ومختلفة ویمكن في كثیر من األحیان محاكاتھا 

ریاضیا، فنجد أن األنماط البصریة في الطبیعة لھا  ونمذجتھا
تفسیرات في نظریة الفوضى، والفركتالت، واللوالب اللوغاریتمیة 

وغالبا ما تستخدم . ، وغیرھا من األنماط الریاضیة األخرى
المحاكاة الحاسوبیة سلوك النظام الریاضي لنمذجھ النظم الطبیعیھ 

جدیدة تبدو شدیدة التعقید الستكشاف واكتساب تكوینات وتشكیالت 
 تعتبر البیئة الطبیعیة .ولكنھا ذات مبادئ ریاضیھ تحلیلیة بسیطھ

صدر الینضب من إستراتجیات التصمیم الحدیثھ التي تعتمد على 
أفضل الحلول لمعالجھ مشكالت التصمیم الصعبھ للوصول إلى 

    نتائج تصمیمیھ مبتكرة.
Significance 

البحث في اإلستفادة من تشكیالت أنماط البیئة الطبیعیة  تكمن أھمیة
میمات  ق تص ة لتحقی ات الداخلی ة متنوعة للفراغ یم جمالی ق ق لتحقی

  . مبتكرة ومتنوعة
Statement of the problem 

  تتمثل مشكلة البحث في محاولة اإلجابة على السؤال: 
صول على ھل یمكن اإلعتماد على تشكیالت الطبیعة للح . 1

 تصمیمات مبتكرة في مجال التصمیم الداخلى واألثاث ؟
Hypothesis 

ادر  . 1 ة بمص ا غنی ة دائم ة الطبیعی كیالت البیئ اط تش أنم
 . جدیدة ومتنوعة للعملیة التصمیمیة

ة  ت . 2 وده عالی ق حتنوع التصمیم ینتج بیئھ داخلیھ ذات ج ق
 رفاھیة لإلنسان.

Objectives 
كلیة اإل . 1 اط التش ة لألنم اة البیولوجی وم المحاك ن مفھ تفادة م س

 للبیئة الطبیعیة في تشكیل الفراغات الداخلیة.
ة  . 2 كیلیھ للبیئ اط التش وین لألنم كیل والتك الیب التش د أس تحدی

 الطبیعیة وما تحتویھ من قیم جمالیة وتشكیلیھ .
Methodology 

اط ال - ي لألنم في التحلیل نھج الوص ة الم ي البیئ كیلیة ف تش
 الطبیعیة لتشكیل الفراغات الداخلیة .

Theoretical Framework 
 المحاكاة : 

المحاكاة ھى التمثیل المقلد لسیر نظام أو عملیة ما عن طریق عمل 
فة  وفقا لتعریف قاموس ویبستر وآخر، نظام من بص ، وھى تتض

ا لوكیات النظ یة لس ائص األساس ض الخص ة بع ادي أو عام م الم
ة  یاقات المھم ن الس د م ي العدی تخدم ف ى تس المجرد المعنیة بھ، وھ
ة  نظم الطبیعی اذج ال اة نم من محاك ث تتض ان حی دم اإلنس ى تخ الت
نظم،  ك ال ائف تل ول وظ م ح دارك والفھ یع الم انیة لتوس واإلنس
 ومحاكاة التكنولوجیا من أجل التوصل إلى تحسین ومالءمة األداء.

 :biomimicryوجیھ المحاكاة البیول
ة وعناصر تعرف  اذج واألنظم د النم المحاكاة البیولوجیة بإنھا تقلی

ة  ن دراس تفادة م دروس المس ق ال الل تطبی ن خ ة م ة الطبیع البیئ
األسالیب والنظم الطبیعیة للتصمیم المستوحى من التكوین الطبیعي 
رو  ق فیلك ریط الالص ا ، كالش ة بیولوجی راد محاكات يء الم للش

  ).1شكل ( (Inas Hosny,2015,P24)  اتھ المتعددةوإستخدام
  :The Patternsاألنماط 

للتصمیم "  ھاستخدامیمكن تعریف النمط  بأنة" النموذج المقترح 
ویعرف النمط كمبدأ للتصمیم على أنھ  وفقا لقاموس ویبستر.

"ترتیب منتظم للعناصرالمتكررة من الخط والشكل واألنماط "، 
ھیكل الذى ینظم أجزاء التكوین التصمیمي ). وھو أیضا ال2شكل (

و تعكس األنماط العالقات والتفاعالت فھى ذات جوانب مادیھ ال 
یمكن  قیاسھا أو وزنھا، وكل نمط من أنماط التشكیل فى البیئھ 
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  (Maggie Macnab, 2011, P114)). وظیفة (الطبیعیھ ھو نمط فرید ولھ غایھ محدده 

  
 Crochet. What are some of the bestو المثبت الصناعي الشھیر الذي یستخدم بكثرة في الحیاة الیومیة ھ ) الالصق فیلكرو :1شكل (

examples of biomimicry (Quora.com) access, 1:47PM 

  
 أشكال أنماط البیئة الطبیعة -)  أ 2شكل (

  األنماط المقتبسة المحاكاة للطبیعة في تصمیمات بسیطة. -ب
اط التشكیلیھ للبیئة الطبیعیة وتطبیقاتھا في مجال محاكاة األنم . 1

   التصمیم الداخلى :
األنماط في الطبیعة ھي إنتظام األشكال المرئیة الموجودة في العالم 

  تقسم األنماط التشكیلة في البیئة الطبیعیة كما یلى:  الطبیعي،
 :symmetriesالتماثالت   .1-1

ة یشیر التماثل في علم األحیاء إلى التناظر ال موجود بالكائنات الحی
ن  ا. یمك ات والبكتیری ات والفطری ات والحیوان ك النبات ي ذل ا ف ، بم
كل  ي ش ائن ح ى ك رؤیة التماثل الخارجي بسھولة بمجرد النظر إل

)3.(   

  
  التماثل الثنائى         التماثل اإلشعاعى         التماثل الكروى

  ) أنواع التماثل في البیئة الطبیعیة3شكل (
https://www.quora.com/What-are-some-of-the-best-examples-of-biomimicryaccess10/2020, 12:16PM 

انبي   ى ج ة عل نفس الطریق التماثل أو التناظرھو ترتیب العناصر ب
ى المحور، وھو من أكثر  الم الطبیع ى الع د ف ى تتواج ردات الت المف

ائى  ل ثن بصوره واضحھ في الكائنات الحیة كالحیوانات ،لدیھا تماث
عاعي أو 4(تماثل المرآه) شكل ( ل ش )، وتحتوي النباتات على تماث

م البحر)  د ( نج وكیات الجل ي ش دوراني، وتماثل خمسة أضعاف ف

كل ( ر الحی5ش یاء غی ین األش ل ب ر التماث ین). ویظھ ل  ة ح تتماث
وج ى الثل عاف عل تة أض كل ( س وھر 6ش أن ج ول ب ن الق ) .ویمك

ھ  ور أو نقط ول مح رار ح و التك ل ھ از.التماث  Maggie) إرتك
Macnab, 2012, P 229:232(  وازن یف الت ل یض فالتماث

  والتناغم واإلستقرار للتصمیم.

 
 ) لتصمیم كرسى لألطفال ذو تماثل ثنائى4شكل (

http://homemydesign.com/2016/3-small-kids-chairs-with-animal-theme/access9/2020,9:34PM  

https://www.quora.com/What-are-some-of-the-best-examples-of-biomimicryaccess10/2020,
http://homemydesign.com/2016/3-small-kids-chairs-with-animal-theme/access9/2020,9:34PM
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  كى التماثل الشعاعي) لتصمیم مقعد محشو یحا5شكل (

https://www.archiproducts.com/en/products/ogo/floating-chair-starfish_41919,access10/2020,12:10PM.  

  
 ) لتصمیم كرسى مدرید التفاعلي6شكل (

https://divisare.com/projects/279769-ecosistemaurbano-Madrid-Chair,access9/2020,9:45PM  
 :Fractalsلفركتالت أو ا لكسریاتا .1-1

درج  ي تت ھي أشكال ھندسیة ذات طبیعھ خاصة بسبب الطریقة الت
صغیر جدا  ھندسي بھا زیادة أو نقصانا ویمكن تعریفھا بأنھا جزء

ن أ ون م غر یتك ة الص اد المتناھی ة ذو أبع ابھة مؤلف زاء متش ج
بدورھا من أجزاء مشابھة من الجزء األساسى،فالكسریات صوره 
ى  ل ف ى تتمث ھ والت ى الطبیع ائى ف نمطیھ ھندسیھ ذات تكرار ال نھ
ر  یاء غی ى األش ذلك ف ھ  وك األشجار واألزھار والشعاب المرجانی

ة حنات الكھربائی ة كالش ركتالت  .الحی اط الف یح أنم ن توض یمك
ن بصورة مبسطة ب ل م دد قلی شرح نمو شجره عن طریق تغییر ع

روع لنقطھ  ول الف دد وط ین ع افھ ب البیانات وزاویھ التفرع والمس
جرة  روع الش ن ف رع م  Iasef Md Riannand Mario)بف

Sassone, 2014,P316)  ن 7كل (ش لوبان م اك إس ). وھن
 األسالیب الرئیسیة لتكوین الفركتالت وھما :

  ل متكرر.تزاید نفس بنیة الوحدة بشك -
ام  - وع بأحج س الن ن نف إنقسامات وحدات أصغر م

 ).8شكل ( مختلفة (مثلث سیربنسكي)

  
 ) ألنماط الفركتالت في الطبیعة برئة اإلنسان وأغصان األشجار وأوراق الصبار7شكل (

  
بقاعدة موازیة للمحور األفقي وتكون المثلثات المتكررة متطابقھ األضالع  مثلث متساوي األضالع) مثلث سیربنسكي ویتكون من 8شكل (

  بمضاعفاتھا 
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-sierpinski-triangle-pattern-

history.htmlaccess10/2020.10:08PM 
ا  ة كم ة الطبیعی ي البیئ ع ف تحدث أنماط الكسریات على نطاق واس
ة  ة الدموی ار واألوعی بكات األنھ في األشجار والغیوم والجبال وش
اییس  ھا بمق ن بعض ف ع ا تختل ات ولكنھ ا روالمحیط وأمواج البح

ة طبقا للطبیعة المكونة لھا .تستخدم الھندسة تكبیر وتصغیر متنوع
واھر  ف الظ یر ووص ل وتفس ة لتحلی ة أدوات نظری الفركتالی
تمرة أو  تطع الھندسة المس م تس ي ل دة الت ة والبشریة المعق الطبیعی

ذجتھا  ن نم ھ یمك ة الطبیع ي البیئ الفركتالت ف فھا، ف ة وص التقلیدی
ات  تخدام الخوارزمی ر اس ى عب ب األل رامج الحاس كل ( بب  )9ش

تتمیّز التصمیمیات الفركتالیة  بالتشابھ الذاتي، والتوسع أو التدّرج 
ة  Alik B and Ayyıldız)والالنھائی

sonay,2016,283:284). 

https://www.archiproducts.com/en/products/ogo/floating-chair-starfish_41919,access10/2020,12:10PM.
https://divisare.com/projects/279769-ecosistemaurbano-Madrid-Chair,access9/2020,9:45PM
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-sierpinski-triangle-pattern-
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  (Iasef Md Riannand Mario Sassone, 2014, P316)) یوضح تصمیم العمود الفركتلي في مطار شتوتغارت بألمانیا 9شكل (

  : sSpiralالحلزونات   .1-2
ا طلحات ومنھ ده مص ا ع ق علیھ اریتمي یطل ة لوغ ة  أو دوام دوام

و د  النم ة ، فنج ي الطبیع د ف ائع یوج كل ش ي ش وب وھ أو الل
الحلزونات في الحمض النووي ، واللوب المتعدده فى براعم زھور 

س اط الطق اه ، وأنم ار تصریف المی مس ، ومس اد الش ب  عب وترتی
رات وال ات والمج اق النب ى س ات األوراق عل ات والرخوی حیوان

ا نوبر ...وغیرھ اریط الص اس ومخ . ،وكذلك فى الفاكھھ مثل األنان
ل  ي: تسلس ب فیبوناتش ن نس یا م زون ریاض اء الحل ن إنش یمك

ل  ي یعم م  13،  8،  5،  3،  2،  1،  1فیبوناتش ل رق ث ك ... حی
 Irina S.T and) ).11الحق ھو مجموع الرقمین السابقین شكل (

others 2011, P 3)    
تستخدام الحلزونات في التصمیم ألنھ شكل لھ جودة جمالیة خاصة 
اس  ى اإلحس ث یعط ة. حی ع الطبیع ھ م بب تقارب ا بس ر، ربم للبش
ة  ن الخارجی ة ع طح الداخلی تالف األس بإختالف السرعھ نتیجھ إخ

و. ى النم میم ف تمراریة التص رة وھوإس بة كبی  (P6 ,2012 بنس
(Smriti Saraswat  

 
 10شكل 

 
  ) ألنماط الحلزونات بمختلف الكائنات في البیئة الطبیعیة.11( شكل

https://fineartamerica.com/featured/fibonacci-spirals-in-nature-dean-marston.htmlaccess10/2020,12:48PM 
یحاكى تصمیم دوامة مستمرة  تصمیم منزل الحدیقة في الیابان 

معتدلة لجزیرة أواجي ). یأخذ في االعتبار الطبیعة ال12شكل (
ویستخدم في بنائھ الخشب المحلى، فالجدران الداخلیة والخارجیة 
مغطاة بشبكة من الخیزران المنسوج ، المكسو بتشطیب سانوا 

، وھى أرضیة  Tatakiإیرث. تستخدم األرضیة تقنیة تسمى 
من طین األرض  ترابیة معبأة بشدة ، ومقاومة للحركة المصنوعة

اء ، وتضرب مع بعضھا البعض حتى تصلب. في ، والجیر ، والم
خالل النھار، في فصل الشتاء تمتص الجدران واألرضیات 

الحرارة من الخارج  بینما في اللیل یتم إطالق الحرارة، وتتدفق 
الریاح من الخارج نحو المركز للتبرید والحفاظ على الراحة 

لبیة الحراریة للمنزل. كما إن سطح المنزل عبارة عن حدیقة لو
لإلستفادة من میاة األمطا ر لرى النباتات. ویمكن القول بأن المنزل 
ھو نظام قائم بذاتة حیث یتضمن نظاًما لتولید الطاقة الالزمھ 
لإلضاءة والكھرباء ، یندمج المنزل بشكل متناغًما مع البیئة 

  الطبیعیة. 

https://fineartamerica.com/featured/fibonacci-spirals-in-nature-dean-marston.htmlaccess10/2020,12:48PM
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ashizawa-ryuichi-garden-https://www.archdaily.com/897319/spiral-أواجي بالیابان ) منزل الحدیقھ بجزیرة 12شكل (

access10/2020, 12:59PMassociates-and-architects 
  Chaosالترتیب الغیر منتظم (الفوضى)  .1-3

ة ، تشرح نظریة الفو ة الطبیعی ي البیئ تظم ف ر من ب الغی ضى الترتی
ع ألن  ب متوق رر بترتی اط ال تتك داث واألنم أن األح أ ب ث تتنب حی
ى  ة عل االختالفات الضئیلة في ظروف البدء تؤدي إلى نتائج مختلف

ذه  ،نطاق واسع  الل ھ ن خ ة م اط الطبیعی ن األنم د م وتشكل العدی

و كیل الغی اه وتش اقط المی ا مس اھرة ومنھ ر الظ ا وتبخ م وحركتھ
و  ال ونم واحل والجب كل الس راكین وتش ار الب ات وإنفج المحیط
ة  عدى وزین اء س ھ (رج دوامات النھری اخ وال ب المن جار وتقل األش

واد،  كل () 458،ص 2019ع مة 13ش میم س ى التص ى تعط ). فھ
 التعقید دون أي عشوائیة. 

 
 من الصلب والزجاج  ) لممر حركة یربط بین أجزاء  مصنع  كاستارد مصنوع13شكل (

https://www.alamy.com/stock-photo-a-white-metal-tube-structure-entitled-chaos-by-artist-philip-watts-
31886536.htmlaccess10/2020, 1:04PM 

  Meandersالتعرجات  .1-4
وات  ار و القن ي األنھ دة ف ة المتواج اءات المتعرج اإلنحن
دود  ابین وال ھ كالثع ات الزاحف ى الحیوان ون ف ذلك تك وك
زداد  ث ی اءات حی ي إنحن دفق ف ون الت ا یك ً م ا ا  غالب وغیرھ
یطة.  بة بس ار بنس وس المس ادة تق رج بزی اء التع م وإنحن حج

دوربالت میم ی دفق ص ود  الت ث یق اه حی ة واإلتج ول الحرك ح
ز.  ب التركی ذي یتطل اه ال ي االتج ر ف ى آخ زء إل ن ج ین م الع
ة  اس بالدینامیكی ى إحس ھ تعط وط المتموج ذه الخط وھ

ة اس بالحرك ر اإلحس میم  لتثی یابیھ للتص  Maggie)واإلنس
Macnab, 2012, P 116)   ) 14شكل ( 

 
  رعریف في مدینة باكو عاصمة أذربیجان.المركز الثقافي حدی) 14شكل (

https://ara.architecturaldesignschool.com/6-buildings-shortlisted-49902access10/2020, 1:12PM 
  : foam  & Bubblesالفقاعات والرغوى   .1-5

الفقاعة عبارة عن جیب كروى من ھواء داخل مادة أخرى كفقاعة 
كل كروي  الصابون ،وھي من طبقة رقیقة من ماء الصابون لھا ش

ة  إختالف الزاوی ة ب زح المختلف وس ق وسطح متقزح یعكس ألوان ق
ى . التي یرى منھا السطح غیرة ، فھ احة ص وتتمیز بكونھا ذات مس

م  ة لحج احة ممكن وحى أصغر مس كل الكروي ی ق، والش راغ مغل ف

https://www.archdaily.com/897319/spiral
https://www.alamy.com/stock-photo-a-white-metal-tube-structure-entitled-chaos-by-artist-philip-watts-
https://ara.architecturaldesignschool.com/6-buildings-shortlisted-49902access10/2020,
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 ). 15باإلحتواء ویعطى دیمومة وإستمراریة للتصمیم شكل (

  
  بروفانس بفرنسا. ) فندق الفقاعات في مدینة آكس أون15شكل (

https://hostunusual.com/categories/host-unusual/attraprves/access10/2020,1:15PM 
والرغوى ھى كتلھ من الفقاعات فى الشالالت والفواكھ كالتوت 

فعلى  –والفراولھ ، وھى أیضا نظام دفاعي للحیوانات واألشجار 
الروبیان الفقاعات للقبض على فریستھ ،  سبیل المثال یستخدم

األسماك أعشاش الفقاعات إلیواء بیضھا  العدید من سالالت وتنتج
حتى تفقس صغار السمك وفى األشجار فإن شكل الراتنج المنبثق 

من اللحاء على جزوع األشجار لیصنع فقاعات ھو عالمة للمرض 

أو عالمة صحیة للمواد العضویة في البحر ، أو مادة غاز متفجرة 
،   (Tobias Wallisser,2019,P 92:94)في البراكین 

رغوى تعطى اإلحساس باالنھائیھ واإلسترخاء ووحده التكوین وال
حیث یصعب إزالھ جزء من الكل وإالیتأثر التصمیم .أى دیمومة 

 .)16وإستمراریة التصمیم شكل (

 
  قصر الفقاعات بمدینة كان بفرنسا.) 16شكل (

https://www.arch2o.com/palace-bubbles-antti-lovag/access1/2020,1:25PM 
  :Tessellations الفسیفساء   

ھى أنماط تتشكل من خالل تكرار نفس الوحدات عبر نقطة أو خط 
أو مستوى بنفس المقیاس من خالل إجراء واحدة أو أكثر من ثالث 

مع الحفاظ عملیات أساسیة ، ھي التحریك ، والتدویر ، واإلنعكاس 
على الخصائص مثل الزوایا وأطوال األضالع والمسافات 

  ).وتنقسم إلى :17واألشكال واألحجام شكل (

الفسیفساء البسیطة ھي تلك التي یتم فیھا إستخدام عملیة واحده  -
  شكل .  فقط

الفسیفساء المعقدة ھي تلك التي یتم فیھا إستخدام أكثر من واحدة  -
 أو كل من العملیات.

 
  http://www.mathpuzzle.com/Tessel.htmaccess10/2020,1:32PM)عملیات التشكیل األساسیة لتكوینات الفسیفساء 17(شكل 

https://hostunusual.com/categories/host-unusual/attraprves/access10/2020,1:15PM
https://www.arch2o.com/palace-bubbles-antti-lovag/access1/2020,1:25PM
http://www.mathpuzzle.com/Tessel.htmaccess10/2020,1:32PM
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یعتبر تواجدھا فى الطبیعھ األقدم حیث توجد فى الكائنات الحیھ 
كالخالیا الموجوده فى أعشاش الدبابیر وخالیا الشمع لنحل العسل 

ھ والزواحف كالتماسیح ) وكذلك فى األسماك العظمی18شكل (
)، وفى النباتات وبالرغم من إختالف 19والثعابین والسلحفاة شكل (

مقایسھا فنجد فیھا نمط الشطرنج على بتالت األزھاروثمار 
الفاكھھ، وھیاكل المعادن أمثلھ على أنماط التكرار ثالثیھ األبعاد 
المنتظمھ. ھذا التصمیم یعطى اإلحساس بالوحده وترابط األجزاء 

   (Wei CHANG, 2018, P 2)بالكل.  

  
  مقھى في ملبون بأسترالیا ذو أنماط ھندسیة التشكیل تربط بین السقف والجدران ) ل18شكل (

https://www.contemporist.com/interior-of-cafe-covered-in-geometric-panel-shapes/access10/2020, 
1:36PM 

  
 اإلتجاھات. كلیسمح بنفاذ الضوء الطبیعى من ویتمیز بالقوه والخفة في الوزن  Bowooss) جناح مؤقت على شكل ھیكل قشرى یسمى 19شكل (

https://hi-architecture.blogspot.com/2017/01/saarbrucken-germania-bowooss-bionic.htmlaccess10/2020, 
1:45PM 

  Dunes الكثبان  .1-6
الكثبان الرملیة عباره عن جبال أو تالل او سلسلة من المرتفعات 

وكمیة الرمال المتاحة یعتمد  شكلھا على إتجاه الریاح وسرعتھا ، 
 أو نتیجة

عائق یحجبھا، تكثر الكثبان الرملیة عادة في المناطق الصحراویة  

وھى لھا عده أنماط  كالتشكیل الھاللى أو الطولى أو النجمى، 
وتوجد لبعض الكثبان ثالث قمم أو أكثر، تمتد عادة من القمة 

 Sebastian Fischer and Benedikt)المركزیة للكثیب 
obermayer,2005,P2)  تعطى إحساس باإلنسیابیھ للتصمیم ،

  ).20شكل (

 
 ) لمكاتب إداریھ فى مدینھ دبى باإلمارات20شكل (

https://officesnapshots.com/2019/03/04/smart-dubai-offices-dubai/access10/2020, 1:49PM 
  :Wavesالتموجات    .1-7

ھي نتاج تأثیر حركة الریاح في الماء أو فوق الرمال  األمواج
بسبب ھبوب الریاح والعواصف فیتكون نمط من التموجات، وقد 

تنشأ ایضا من تنشأ بتأثیر حركات المد والجزرعلى شاطئ البحر و

https://www.contemporist.com/interior-of-cafe-covered-in-geometric-panel-shapes/access10/2020,
https://hi-architecture.blogspot.com/2017/01/saarbrucken-germania-bowooss-bionic.htmlaccess10/2020,
https://officesnapshots.com/2019/03/04/smart-dubai-offices-dubai/access10/2020,
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تأثیر الزالزل والبراكین في قاع المحیط ویمكن وصفھا 
بالسلوكیات الفیزیائیھ كاإلنعكاس واإلنكسار والتداخل والتشتت 
والتالطم واإلنتشار الخطى وغیرھا، حیث تقاس بعملیات حسابیھ 

تفسر االختالف في اتجاه او خط سیر وتعطى إحساس بالدینامیكیة 
  )21للتصمیم، شكل (

  
  )  لمطعم بنج في بوسطن بالوالیات المتحده األمریكیھ21شكل (

https://monicaponcedeleon.com/Banq-Restaurantaccess10/2020, 1:52PM 
  Cracksالتشققات  .1-8

یرات امات او التكس ن اإلنقس ھ ع وط الناتج ي الخط قوق ھ أو  الش
ادة  ل للم التقطعات التى تظھر على أسطح المواد  دون إنكسار كام

 نتیجة فقد درجة
غط   ف الض ات لتخفی كیل فتح ؤدى لتش ا ی تالحم مم ك وال التماس

ص د أو الق ة الش كال . فمعظم الشقوق تحدث نتیجة عملی ف أش تختل

ت  ا إذا كان ى م یر إل قوق یش نمط الش واد، ف إختالف الم ققات ب التش
) المواد الصلبة تشكل شقوق مستقیمة 22أم ال ، شكل ( المادة مرنة

كل  ى األشجار  تتش ة. وف قوق منحنی كل ش ھ تش حادة والمواد المرن
ن  ھ حزم م ا یقطع شقوق صغیرة غیر مكتملة  في اللحاء إلن نموھ
ن  األلیاف المرنة، وكل نوع من أنواع األشجار لھ نمطھ الخاص م

اء . ي اللح ام ف   (Ken Kamrin, 2017, P8)االنقس

 
  بفندق ریتز كارلتون ھونج كونج یحاكى تصمیم الشقوق OZONE) استراحة 22شكل (

https://retaildesignblog.net/2011/09/16/ozone-the-ritz-carlton-by-wonderwall-hong-kong/access10/2020, 
 Spots, stripesالنقاط والخطوط    .1-9

ى  وط عل ل الخط ردة  مث العین المج فھا ب ن وص اط یمك ي أنم ھ
ً إلى مواد الشوائب في النطاق الذري  النباتات والحیوانات ، وصوال
ھذه األنماط لھا تفسیر تطوري حیث تزید من فرص الحیوان للبقاء 

التكاثرأو فى عملیھ التمویھ للحمایھ واإلندماج في على قید الحیاة أو 
ل . البیئة الطبیعیة ن قب راس م ل عرضھ لإلفت فالخنافس قد تكون اق

الطیور بسبب الوانھا التحذیریھ  أو أنھا تبدو كحشره سامھ أو ألنھا 
كل ( ات. ش ض الحیوان ا بع رى تتجنبھ رات أخ اكى حش )، 23تح

ھ والوظ. )24( ج التطوری ر الحج ك یفس ذه ذل اج ھ ھ إلحتی یفی
ا ى أنماطھ ات إل وبیة . الحیوان ة الحاس ن للھندس اط یمك ذه األنم وھ

یة ات الھندس ر الخوارزمی ذجتھا عب  Horacio Serna and. نم
Daniel Barragán, 2017, P 351)(  

  
  ) لمطعم شنداوفى فوتشو بالصین  بإستخدم الخیزران بكثافة في جمیع فراغات المطعم23شكل (

https://www.contemporist.com/restaurant-in-china-creatively-uses-bamboo-throughout-its-
interior/access10/2020,PM 

https://monicaponcedeleon.com/Banq-Restaurantaccess10/2020,
https://retaildesignblog.net/2011/09/16/ozone-the-ritz-carlton-by-wonderwall-hong-kong/access10/2020,
https://www.contemporist.com/restaurant-in-china-creatively-uses-bamboo-throughout-its-
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 ببولندا یستخدم األنابیب في التصمیم) مطعم في بوزان 24شكل (

https://www.designboom.com/architecture/modelina-architekci-chichi-4u-burger-restaurant-poznan-
poland-acccess10/2020,2:04PM 

Results 
ا  ة وأنماطھ ة الطبیعی كیلیة للبیئ اط التش ة األنم الل دراس ن خ م

  التصمیمیة من خالل مفھوم المحاكاة البیولوجیھ نستنتج التالى:
میمی . 1 كیالت التص ى للتش در غن ة مص ة الطبیعی ر البیئ ة تعتب

 المتنوعة التي تكسب الفراغات الداخلیة قیم جمالیة متعددة .
میمات معاصرة  . 2 اج تص ى إنت ة إل اة البیولوجی تھدف المحاك

 من خالل تجرید تصمیم جید من البیئة الطبیعیة.
ھ  . 3 رامج الرقمی ات الب ى تقنی كیل الفركتل اط التش تخدم أنم تس

 یات. المعقده والخوارزم الحسابیةوالتي تقوم على العملیات 
دة  . 4 ادر جدی ة بمص ا غنی أنماط تشكیالت البیئة الطبیعیة دائم

 . ومتنوعة للعملیة التصمیمة
 

اة  . 1 س المحاك ق أس ى تطبی مم الحرص عل ى المص ب عل یج
ر  ورة اكب داخلى بص میم ال ال التص ي مج ة ف البیولوجی

ع البیئ ة م میمات متوافق ى تص ول عل ق للحص ة تحق
 . اإلستدامة

ى المؤسس . 2 ب عل ممین یج ى المص ادة وع ة زی ات التعلیمی
اة  بأھمیة التصمیمات البیئیة واإلتجاھات المعاصرة المحاك

 للبیئة الطبیعة في مجال التصمیم الداخلى.
یجب على الدولة دعم األبحاث والدراسات المتخصصة في  . 3

ى  اظ عل اة للحف ى المحاك ائم عل داخلى الق میم ال مجال التص
  البیئة الطبیعیة .

Discussion 
تكمن أھمیة النتائج في كونھا تقدم إجابة على المشكلة البحثیة وھى 

على تشكیالت الطبیعة للحصول على تصمیمات یمكن اإلعتماد  ھأن
ات  تخدام تقنی اث بإس داخلى واألث میم ال ال التص ي مج رة ف مبتك
یة  ابیة الھندس ات الحس الى العملی د ع ى تعتم ة والت رامج الرقمیم الب

كیلیة كالخوارزمی اط التش ات إلنتاج تصمیمات متنوعة تحاكى األنم
ات  تج فراغ ة وتن ة الطبیعی ة  تللبیئ وده عالی ة حذات ج ق رفاھی ق

 لإلنسان.
Conclusion 

ارات  میمات واإلبتك ى للتص در غن ة مص زال الطبیع ت والت مازال
تطاعت  ى إس ة والت ددة والمتنوع كیالتھا المتع ن تش توحاة م المس

ي الصمود والب ق ف دفع للتعم ا ی ة مم ور المختلف ر العص ى م قاء عل
ول  دیم الحل ب لتق در الینض ا مص ا وإعتبارھ ر إلیھ ادة النظ إع

  المبتكرة للعملیات التصمیمیة .
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