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Abstract   Keywords 

ً لمجموعة واسعة من النظم البیئیة والحیاة البریة والمائیة ، وتتمتع بتنوع بیولوج  ي فرید یساھم تعد مصر موطنا
ً لموقعھا الجغرافي الفرید في منتصف الطریق بین أفریقیا وآسیا .  وتضم  في االقتصاد ویدعم رفاھیة اإلنسان نظرا

مصر مجموعة كبیرة من البیئات ذات الطابع المحلي ، ویقطن ھذه البیئات العدید من األنواع النباتیة والحیوانیة 
البیئات االستوائیة والمتوسطیة  ، یرجع تاریخ بعضھا إلى مالیین السنین  والمجتمعات البشریة التي تمثل كل من

،وبالرغم من تنوع البیئات إال أننا نجد ھناك بیئة زراعیة داخل بیئة صحراویة والبیئة الصحراویة بمناخھا تختلف 
بین اثنین من  عن باقي البیئات لما لھا من طبیعة خاصة وقد وھب هللا عزوجل مصر موقعا متمیزا حیث تجمع

تمتد بأمتداد حدودھا  بسواحل أغني وأجمل بحار العالم وھما البحر األبیض المتوسط والبحر االحمر مما یمیزھا
الشمالیة والشرقیة حیث ینفرد البحر االحمر ببیئة بحریة طبیعیة وفي ھذا البحث سوف نستعرض كیفیة األستفادة 

یة في أبتكار التصمیم الطباعي والدمج بین عناصر كال من البیئة من التنوع البیولوجي في جمھوریة مصر العرب
  الصحراویة والبیئة الساحلیة ألبتكار تصمیمات طباعیة معاصرة مستوحاه من التنوع النباتي والحیواني لكل بیئة .

امتة حیث أن تم استغالل عناصر كال من البیئة الصحراویة النباتیة مثل الزیتون والصبار والنخیل والطبیع ة الص
في البیئة الصحراویة مثل الجبال وعناصرالبیئة الساحلیة مثل القواقع بأنواعھا المختلفة والشعب المرجانیة لطرح 

  رؤیة إبداعیة جدیدة مناسبة ألقمشة السیدات ومتناسقاتھاوإقتراح توظیفھا .

   البیئة   
Environment 

  الدمج
Merging 

  األبتكار
Innovation 

   ةالبیئة الصحراوی
Desert environment 

   البیئة الساحلیة
Coastal environment 
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 Introduction 
للتنوع الحیوي أھمیة كبیرة حیث تمثل األحیاء جزءا من شبكة 

ن شبكة الحیاة. ویمثل ھذا التنوع الحیوي معقدة التفاعل لتكو
والبیولوجي أساس الحیاة على األرض ویشمل جمیع أنواع 

  )12ص  1997الكائنات الحیة النباتیة و الحیوانیة. (أحمد الجالد 
ویعد التنوع الحیوي من نتائج تنوع مصادر البیئة الذي یؤدي 

لمثال ال بالضرورة إلى تنوع واختالف النشاط الفني فعلى سبیل ا
الحصر نجد أن الشواطئ البحریة حیث تمثل الشعب المرجانیة 
وغیرھا من العناصر نظاما بیئیا حیویا بالمناطق الساحلیة في 

  بعض المناطق المصریة و خاصة البحر األحمر.
احتھا  غ مس ي تبل حراویة الت ة الص ي البیئ احة 95و ف ن مس % م

اطق الصحراء الغرب ي من ة و الشرقیة األراضي بمصر وتتمثل ف ی
اال  ل مج ذي یمث ي ال وع البیئ دى التن ظ م یناء نالح رة س بھ جزی وش

 )25ص  2001أحمد الجالد خصبا للفنان والمصمم.(
روري  م والض ن المھ ھ م وع فإن ور والتن ي التط ة ف ع الرغب وم
ین عناصر  دمج ب میم وال ي التص ي ف وع البیئ استغالل عناصر التن

ة الس حراویة والبیئ ة الص ن البیئ میمات كالم ار تص احلیة ألبتك
  طباعیة ألقمشة السیدات ومتناسقاتھا.

إن عناصر كل من البیئة الصحراویة والساحلیة ذات ممیزات 
وخصائص وسمات جمالیة وتتمتع بالبساطة والترابط بین التصمیم 

والوظیفة وعناصره الفنیة من البیئة كاستخدام أنواع متنوعة من 
ل الجمال والغزالن والقواقع الحیوانات من البیئة المصریة مث

البحریة والشعب المرجانیة  ...ألخ وأستخدمت أوراق النباتات 
المختلفة وأفرعھا وثمارھا كالزیتون والتمر والبلح ....ألخ وكلھا 

  نباتات من البیئة المصریة.
ن عناصر  ال م اذج لك ة نم تعرض الباحث وفي ھذا البحث سوف تس

ذه البیئة الصحراویة وعناصر البیئة  الساحلیة والتحلیل الوصفي لھ
ة  میمات طباعی اج تص ر ألنت ذه العناص ین ھ دمج ب ر وال العناص
میمات  ذه التص ي لھ ل الفن یدات والتحلی ة الس رة ألقمش معاص

  ومتناسقاتھا وإقتراح توظیفھا. 

Importance 
ة  - ات المختلف إلقاء الضوء علي أھمیة الدمج بین عناصر البیئ

  ئة الصحراویة وعناصر البیئة الساحلیة ).(عناصر البی
یدات  - ة الس بة ألقمش دة مناس ة جدی ة إبداعی رح رؤی ط

ة  ر البیئ ن عناص تلھمة م ا مس قاتھاوإقتراح توظیفھ ومتناس
 الصحراویة وعناصر البیئة الساحلیة.  

Statement of the problem 
 تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي: 

ة األ - ر كیفی ة مص ي جمھوری وجي ف وع البیول ن التن تفادة م س
  العربیة في أبتكار التصمیم الطباعي علي األقمشة ؟

ة  - حراویة والبیئ ة الص ن البیئ ر كالم ین عناص دمج ب ة ال كیفی
یدات  ة الس ة ألقمش میمات طباعی ار تص احلیة ألبتك الس

 ومتناسقاتھا؟
Objective 

  في جمھوریة مصر العربیة. دراسة التنوع البیئي والبیولوجي -
ابتكار تصمیمات طباعیة معاصره ألقمشة السیدات ومتناسقاتھا  -

ة  ر البیئ ن عناص ال م وجي لك وع البیول ن التن توحاه م مس
وتر  الصحراویة وعناصرالبیئة الساحلیة بأستخدام برامج الكمبی

 المتخصصة.
 Hypotheses 

اء الدمج  بین عناصر البیئة الصحراویة  - ي بن والبیئة الساحلیة ف
ال طباعة  ري مج ة تث التصمیم الطباعي یحقق قیما جمالیة وفنی

  أقمشة السیدات ومتناسقاتھا.
ن  - د م میم یزی ي التص وتر المتخصصة ف رامج الكمبی تخدام ب إس

  ثراء التصمیمات المبتكرة المعاصرة ألقمشة السیدات.
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Methodology  
لي : فى وصف وتحلیل نماذج عناصر البیئة المنھج الوصفى التحلی

میمات  ي للتص ل الفن الصحراویة والبیئة الساحلیة وكذلك في التحلی
  المبتكرة ألقمشة السیدات . 

ره  میمات المبتك ارب التص الل تج ن خ ي : م نھج التجریب الم
میمات  ار التص ي أبتك ة ف وتر المتخصص رامج الكمبی تخدام ب وأس

  تراح توظیفھا.ألقمشة السیدات وكذلك في إق
Delimitations  

ة : - دود المكانی حراء  الح ریة (الص حراویة المص ة الص البیئ
ة  رقیة –الغربی حراء الش یناء)والبیئة –الص رة س بھ جزی ش

         سھل حشیش) –الجونة –الساحلیة (العین السخنة 
 الحدود الزمانیة :الفترة الزمنیة ألجراء البحث -
ق الحدود الموضوعیة  - ن طری میمات معاصرة ع :ابتكار تص

ن  ة الصحراویة وعناصراخر م ن البیئ دمج عناصرممیزة م
ة  یدات الطباعی ة الس ا ألقمش احلیة  وتوظیفھ ة الس البیئ

  .ومتناسقاتھا 
1 Theoretical Framework 
  -البیئات المصریة المختلفة: -

ي ال  تتنوع البیئات علي أرض مصرنا الحبیبة فھناك عل بیل المث س
ا  احلیة وغیرھ ة الس ة والبیئ ة الزراعی حراویة والبیئ ة الص البیئ
داخل  ذلك تت ا وك وبالرغم من تنوع البیئات إال أنھا تتكامل فیما بینھ

  فیمكن أن نجدبیئة زراعیة داخل بیئة صحراویة .
تمد  ھ یس ي بیئت الي ف بحانھ وتع ة هللا س ذ أن خلق ان من یش االنس ویع

اعي منھا قوتھ وأسباب  ي واألجتم ادي واالخالق وه الفكري والم نم
اقي  ن ب زه ع ة تمی ائص بیولوجی ن خص ھ هللا م ا وھب والروحي  بم
ان الحرص  ة ك المخلوقات وكما ان لألنسان أثار إیجابیة علي البیئ
ات  ي النبات اظ عل ل الحف ن أج ة م ات الطبیعی اء المحمی ي إنش عل

ن الم أالعدید م ي الطبیعیة والحیوانات البریة وأنش ي تعن ات الت نظم
ادن  دنا بالمع ة الصحراویة تم بالبیئة علي المستوي العالمي ،والبیئ
اج  ناعة الزج ة لص ال الناعم رول والرم م والبت از والفح والغ
وع  ى تن ي ادى ال وع البیئ ذا التن اء أى ان ھ ر للبن ار والجی واالحج
ى مصر ال  ة ف ب أن أي  بیئ االنتاج والنشاط االقتصادى ، إلي جان

ا  تستطیع ل منھ ة ك ات متكامل ا بیئ ات النھ ة البیئ ن بقی تغناء ع االس
 )55ص 2001تكمل االخرى (أحمد محمد عبد هللا 

     التنوع البیولوجي في مصر:-2
ى  ھ وعل ى مصر، لكن دا عل طلحا جدی یس مص وجي ل وع البیول التن
العكس كان موجود طول الوقت على جدران المعابد المصریة وفي 

نة وحتى اآللھة المصریة القدیمة كان بعضھا وصایا الحكماء والكھ
ل (رع  ات مث كل حیوان ي ش ل ف ت  –یتمث ورس  –باس  –ح

م ( كل رق ي الش ح ف و موض ا ھ دیم 1حتحور)كم ري الق )، فالمص
ات  ات والنبات ة الحیوان وجي وأھمی وع البیول ة التن رف قیم ع

  وضرورة وجودھا الستمرار الحیاة على األرض.
  

  
  Sporcle) المصدر: 1شكل رقم ( األلھة المصریة القدیمة

راء  دى ث ن م ة ع ات الجیولوجی فت البعث دیث، كش وفي التاریخ الح
نین،  ین الس ا لمالی د عمرھ البیئة في مصر، بوجود الحفریات الممت
مثل الھیاكل العظمیة للحیتان الموجودة في الصحراء الغربیة والتي 

میت تم إعالنھا كموقع للتراث العالمي في محمیة وادي الری ان وُس
ان، وادي الحیت وع  ب ة التن ل الطبیعی ن العوام د م بب العدی وبس

ات  ن النبات ة م واع مختلف دھورفھناك أن ا الت دأ یطولھ وجي ب البیول
والحیوانات التي انقرضت من البیئة المصریة، لكن ومع ذلك ظلت 

وع ن التن ر م در كبی ي خمسة  ھذه البیئة محافظة على ق ل ف والمتمث
یل  أنواع من البیئات ات بالتفص ك البیئ ن تل ان م اول أثن وف نتن وس

احلیة.( ة الس حراویة والبیئ ة الص ا البیئ د هللا  وھم د عب د محم أحم
 ) 43ص 2011

  -البیئة الصحراویة:-3
والي  یعتبر النظام البیئي في مصر من أكبر النظم البیئیة ، بتمثل ح

ة 86.89 ا الصحراء الغربی ا فیھ احة مصر، بم الي مس % من إجم
ي  ى الل احة مصر، والصحراء الشرقیة عل ي مس والي ثلث ل ح تحت

حدود البحر األحمرالتي تعتبر بیئة جافة جدًا لكن التنوع البیولوجي 
فیھا الذي یتضح في الواحات الداخلة والخارجة والفرارة والبحریة 

  وسیوة وذلك لوجود المیاه فیھا وبالتالي النباتات.
ك المنط  ة ومعظم النباتات الموجودة بتل اطق معین ي من ر ف ة تظھ ق

تنقعات المالحة  ود المس بب وج ك بس ر وذل مثل ساحل البحر األحم
ي  رقي والغرب مالي والش احل الش یناء والس حراء س افة لص باإلض
ة شجر األراك  ذه البیئ ي ھ ودة ف ة الموج ھر األمثل لمصر. ومن أش
ات  د أفضل النبات و أح ة وھ ھ الذكی ب وریحت المشھور بطعمھ الطی

و الذي یؤخذ  یناكما ھ واك وھذاالشجرموجود بصحراء س منھا الس
م ( كل رق ي الش ح ف ة   )2موض ة المتخصص الس القومی (المج

 )4ص 1981

  
  )2شجر األراك في محمیة نبق في جنوب سیناء شكل رقم(

=https&sourcehttps://www.google.com/urla=i&url
images= 

 البیئة الساحلیة البحریة:-4
ث إن مصر تطل  وھي ثاني أكبر البیئات الموجودة في مصر، حی
ھ  ي تجعل على البحرین األبیض والمتوسط، و لكل منھما صفاتھ الت
ة  ات البحری ماك والكائن ن األس ا م ة دون غیرھ واع معین أ ألن ملج

ة ال عاب المرجانی واع والنباتات المائیة والش ا أن ة وتنتشر فیھ مختلف
دییات  ً الث مختلفة من الكائنات المھددة باالنقراض لألسف، وخاصة

ان ( ة ( 17البحریة مثل الدالفین والحیت الحف البحری وع) والس  4ن
نوع)  كماان البیئة البحریة في  20أنواع) وأسماك القرش (حوالي 

اص  وم بأمتص ي تق انجروف الل جار الم ى أش وي عل ر تحت مص
ة واحت ي حمای ة ف جاز ثاني اكسید الكربون، وبسبب أھمیتھا العظیم

وجي  وع البیول ؤتمر التن اص بم عار الخ البیئة تم استخدامھا في الش
 .)2001محمد محمود  ( )3كما ھو موضح في الشكل رقم(
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  ) 3شكل رقم( شجر المانجروف في محمیة نبق في جنوب سیناء

  Arthur de Wolf, Flickrتصویر:  
ور كما أ  ن الطی ن البیئة البحریة المصریة تحتوي على مجموعة م

ود  افة لوج قور، باإلض واع الص ض أن اب وبع ورس والعُق ل الن مث
ي  5000حوالي  ة ف ة المتمثل ة البحری ات الحی ن الكائن وع م  800ن

ة، و اب البحری ب واألعش ن الطحال وع م عاب  209ن ن الش وع م ن
ن  ر م ر، وأكث البحر األحم ة ب وع 800المرجانی ات،  ن ن الرخوی م

الجمبري، و 600و ریات ك ن القش وع م د  350ن ن الجل وع م ن
تم  م ی ي ل واع الل ر األن ك غی ل ذل ر، وك ة البح ل  نجم وكیات مث ش

   ) 33ص 1999(أشرف صبحى عبد العاطى  اكتشافھا بعد.
   -التنوع األحیائى فى مصر:-5

ة،  ة والحیوانی واع النباتی ا نقصدبالتنوع األحیائي التباین فى األن وم
یرتبط بذلك من تنوع فى الصفات الوراثیة، وفى تجمعات الكائنات 
الحیة. وعلى ذلك، فإن معنى التنوع األحیائى أبعد بكثیر من مجرد 
ة  ة الدعام ون بمثاب ك لیك أعداد النباتات والحیوانات، فھو یتعدى ذل
للحیاة البشریة ورفاھیتھا. إن مفھوم التنوع األحیائى لھو من أتساع 

واع، بحیث ی ات، واألن ن الجین ل م ین ك عكس األواصر والوشائج ب
ا  ن البشر  -واألنظمة البیئیة؛ وعلین اة  -نح ى مراع أن نحرص عل

لوبنا  ى أس ائى ف ھذة العالقة بین المستویات الثالثة من التنوع األحی
اة  ات الحی ى منتج ثال ف ا متم ان مطلبن واء ك لتسییر أمور عالمنا ،س

ھیال دمات وتس ة ،أو خ ان البری ة، أو ك ة البیئی ا األنظم دمھا لن ت تق
المستھدف ھو مجرد الحمایة المجردة من الغرض، لصالح األجیال 

 القادمة.
ث  ة، حی ارة اإلفریقی ن الق رقى م مالى الش ركن الش ر ال ل مص تحت

ى  ى: اإلیران ة، ھ ا البیولوجی الیم الجغرافی ن أق ة م ى أربع  -یلتق
ندی ط، والس ر المتوس یم البح ورانى، وإقل حراوى، الط انى الص

ا  ل موقعھ توائى؛ ویمث ى األس ھ  -واألفریق ت ذات زام  -بالوق ب ح قل
یم  و اإلقل ندیانى الصحراوى؛ وھ ث، الس یم الثال الصحراء فى اإلقل
الذى یمتد من مراكش، فى الزاویة الشمالیة الغربیة من أفریقیا، إلى 
ذا  رد ھ ن تف د م اردة. و یزی ة الب طى، المرتفع یا الوس صحارى أس

ر المو الم نھ ار الع ول أنھ طة أط قع كونھ منقسما إلى جزئین، بواس
ا  ر بأنھ م مص ل. وتتس ا  -النی م أنحائھ ى معظ دیدة  -ف ة ،أوش جاف

ا  ى نطاقاتھ دید ف این الش ا، ونتیجة للتب ا؛ إال أنھ الجفاف، فى مناخھ
ز  ى تتمی البیئیة، تعد موطنا للتنوع فى الحیاة النباتیة والحیوانیة، الت

ات بالتنوع الفائ واع الكائن دد أن غر ع ن ص ق فى تكوینھا، بالرغم م
رق  مال والش ن الش توطنةویحدھا م واع المس ة األن ا، وقل ة بھ الحی
ز  ر؛ ویتمی ط والبحر األحم بحران شبھ مغلقین، ھما: البحر المتوس
ھ،  یش فی ى تع ة الت ات الحی أنواع الكائن راؤه ب ر بث البحراألحم

دودة  ة، مع عاب مرجانی ة ش انھ ألنظم ة وإحتض ى األنظم ین أغن ب
الغ  ً ب ً عن أشجار المنجروف، التى تؤدى دورا البیئیة بالعالم؛ فضال
األھمیة فى الحفاظ على صحة وحیویة البحر؛ فال جدال أن الشعاب 
ى  ائى ف وع األحی ات التن ن ألی ان م ا أثنت المرجانیة والمنجروف ھم

سخة وحیوانات ونباتات البحر األحمر یعدان، إلى حد كبیر، ن العالم
ا  محورة من حیوانات ونباتات المحیطین الھندى والھادى، وإن كان
یشتمالن على عدد قلیل نسبیا من األنواع المستوطنة.( السید متولى 

 )1983أحمد ، راجى فخرى 
ین  وع ب توى التن ى مس ا ف ر جلی ائى یظھ وع األحی ى التن إن معن

ا؛ الكائنات الحیة، على نحو خاص. وھذا التنوع ھو مصدر طعامن
الم مستخلصة  ً من المركبات الدوائیة المتداولة فى الع كما أن كثیرا
من األنواع النباتیة؛ ومن ھذا التنوع، أیضا ،نحصل على ما نرتدیھ 
واء  ى الھ جار ف ة األش ذى تطلق جین ال ى األكس س، وعل ن مالب م

 لنتنفسھ ؛وغیر ذلك من منافع عدیدة.
دنا أن  ات، وج توى الجین ى مس ا إل ذى فإذا إنتقلن و ال ا ھ وع فیھ التن

 - على مدى االف السنین  -یقوى النظام البیئى ؛ولقد أدرك اإلنسان 
ى  و عل ات، لتنم ة النبات ى تھیئ ات، ف ة للجین فات الوراثی أھمیة الص
ات  ین الحیوان لوب تھج رف أس ا ع ا؛ كم ھ إنتاجھ د مع و یتزای نح
ا ة صحیة تجعلھ ة بحال ا متمتع داد منھ اج اع ة، إلنت ة والداجن  األلیف

ات  د أدت السیاس ر، وق تھالك البش الح اس م ،لص ن اللح رة م وف
 الرشیدة فى تھجین محاصیل الغالل إلى تعظیم قیمة اإلنتاج.

وفر  ى ت وفى المستوى األخیر، تقدم لنا األنظمة البیئیة المتعددة، الت
إن  ال، ف بیل المث ى س ة؛ فعل ات الحی فرص االزدھار والتنوع للكائن

احلیة، النباتات التى تعیش فى ا ة الس ى الرطب ى لألراض لنظام البیئ
ھا.  ماك والقشریات بیض ھ األس ع فی ذى تض ھى الوسط المناسب ال
دفق  یم ت ى تنظ ل عل كذلك فإن األنظمة البیئیة للغابات ھى التى تعم
میاه األمطار إلى أحواض األنھار، فتحول دون حدوث الفیضانات؛ 

ا  ا، كم ات كونی ذة الغاب ة ھ أثیر أنظم ون ت د یك بة وق ال بالنس و ح ھ
ا أن  المى؛ كم اخ الع لغابات األمازون المطیرة ، التى تؤثر فى المن
اق  ى النط ة ف ا المناخی دودة تأثیراتھ راء المح طحات الخض للمس

  ) 2001المحلى.   (كمال الدین حسن البتانونى 
ة -6 ة التحلیلی فیة الدراس ة الوص ر البیئ ن عناص ارات م لمخت

 حلیة في جمھوریة مصر العربیة:الصحراویة وعناصر البیئة السا
زات  احلیة ذات ممی حراویة والس ة الص ن البیئ ل م ر ك إن عناص
وخصائص وسمات جمالیة وتتمتع بالبساطة والترابط بین التصمیم 
ن  واع متنوعة م تخدام أن ة كاس ن البیئ والوظیفة وعناصره الفنیة م
ع  زالن والقواق ال والغ ل الجم ریة مث ة المص ن البیئ ات م الحیوان

ات ا تخدمت أوراق النبات خ وأس ة  ...أل عب المرجانی ة والش لبحری
ا  خ وكلھ بلح ....أل ر وال الزیتون والتم ا ك المختلفة وأفرعھا وثمارھ
ة  تعرض الباحث وف تس ي س ا یل ریة. وفیم ة المص ن البیئ ات م نبات
  نماذج لكال من عناصر البیئة الصحراویة وعناصر البیئة الساحلیة

  ویة:عناصر البیئة الصحرا6-1
ل6-1-1 ة: "النخی ـجرة  إن :العناصر النباتی ي ش ل ھ ـجرة النخی ش

الحیاة وھي مصدر الرزق لكثیر من  األمم وخاصة العربیة تنتشـر 
ـا  ـد حب ـة وق ـات الجمھوری ـم محافظ زراعـة نخیـل البلـح في معظ
اللـھ مصـر بظـروف مناخیـة متباینـة وبالتـالي انعكـس ذلـك عـلي 

ـح ا ا أصنـاف البل یش م رة تع ل شجرة معم ـھ , شجرة النخی لمختلف
ا،  150یصل إلى  ًرا تقریبً عاًما كما یبلغ طولھا ثالثة وعشرون مت

در  ت المص ي كان ا والت ي ثمارھ حیث أھم ما یمیز شجرة النخیل ھ
ل  ا الطوی بب عمرھ ك بس ة وذل ور القدیم ي العص ذاء ف رئیس للغ ال

ن م ھ م ا تحتوی ا وم ا ومعالجتھ ة تجفیفھ دة وإمكانی ة مفی واد غذائی
واد  دھون والم أكثرھا السكر باإلضافة الحتوائھا على البروتین وال

 Desert Research) ( 4المعدنیة كما ھو موضح في الشكل رقم(
Center 2014                                             (  

  
  )4لنخیل شكل (ا

palm-https://www.britannica.com/plant/date  

https://www.britannica.com/plant/date
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إن شجرة الزیتون من النباتات الشجریة التابعة للفصیلة    الزیتون:
ر ذات  الزیتونیة، وھي من األشجار المعمرة دائمة الخضرة، وتعتب
رآن  ي الق ا ف ثروة بیئیة واقتصادیة، وھي شجرة مباركة ورد ذكرھ

ار مبار وض الكریم، وذات ثم ة ح ي منطق ا ف تھر زراعتھ ة، وتش ك
البحر األبیض المتوسط، ویعود تاریخ زراعتھا إلى أكثر من أربعة 
ر األشجار  ن أكث ون م ر شجرة الزیت یالد، وتعتب ل الم آالف سنة قب
ة،  دواء، والطاق ً حول العالم  حیث تستخدم في الغذاء، وال استخداما

  )                                                                                     5وفي الزینة واألثاث كما ھو موضح في الشكل رقم(
)https://www.webteb.com( 

  
 )5نبات الزیتون شكل (

ل-6-1-2 ة:" الجم ر الحیوانی ا  :العناص حراء" كم فینة الص أو "س
یُطلق علیھ ھو حیوان استطاع اإلنسان ترویضھ واستئناسھ منذ عام 

یلة  1100 ن فص ابع، م فعیات األص ة ش ي لرتب یالد .وینتم ل الم قب
ارة  و عب نم"، وھ مي "س ره، یس وق ظھ روز ف تھر بب الجملیات، یش
ي  ل العرب ال، الجم ن الجم وعین م د ن عن كتلة دھنیة بارزة، ویوج
أثر بالعواصف  ادة، ال تت وحید السنام، والجمل اآلسیوي بحواس ح

ة، رارة المرتفع درجات الح ة أو ب ا  الرملی عة تحفھ ھ  الواس فعیون
عر  ا الش غیرة یحمیھ ھ ص أھداب كثیفة، ویغطیھا جفن شفاف، وأذنی
ال  ات الرم ن حب ا م ة تحمیھ ا بطریق وأنفھ یتمكن من إغالق فتحتیھ

م ( كل رق ي الش ح ف ا ھوموض ایرة كم ) 6المتط
)https://www.marefa.org (  

  
  )7قم(الجمال شكل ر

  الغزالن:
تھر  ي اش ماء الت ض األس غزال (الرمال،دوركاس، الریم) وھي بع
د  ان أح بھا الغزال المصري وھو أحد أھم الفصائل البقریة، وإن ك
االنقراض،  دد ب أصغر أنواع الغزالن علي اإلطالق، ورغم أنھ ُمھ
ي  یا ف رب آس ي غ یش ف ث یع ً، حی ارا یوعا وانتش ر ش ھ األكث إال أن

طی رب األردن وفلس ن غ ا م ارة إفریقی ي ق د ف ا یمت وریا، كم ن وس
ل  ة جب یناء، ومحمی رة س بھ جزی ي ش الجزائر إلى شرق مصر، حت
ودان ي شرق الس یش ف ً یع ا  علبة وصحراء مصر الشرقیة، وأیض

ن  ھ م درج لون ري ت زال المص ز الغ ا یمی ا.أھم م ا وإثیوبی ونیجیری
مھ، حیث إلى البني  المحمر، باإلضافة إلي صغر حج الرملي الفاتح

م ( یُعد أصغر أنواع الغزالن، كل رق ي الش ح ف ).  ( 7كما ھوموض
wd.com-https://www.animals              ( 

       
  )7الغزال المصري شكل رقم(

  الجربوع:
وھو من القوارض الصحراویة الصغیرة وخیر مثال على ھذه  

ً في جحره حیث درجة الحرارة ال الحیوانات .  فھو یرقد نھارا
درجة مئویة.(وھي أقل من درجة حرارة السطح  33تتجاوز 

بكثیر) . وھو إلى جانب ذلك یسد جحره بسداد ترابي فیحفظ 
(     )8رطوبة ما یزفره من الھواء . كما ھوموضح في الشكل رقم (

https://mawdoo3.com ( 

  
  ) 8الجربوع شكل رقم(

   الصحراء: ثعلب
ذئب  ات)، وال ن الثعلبی و م ة:الفنك (وھ ات المفترس ن الحیوان م

  الصحراوي. وفي ختام القائمة 
ذه  تأتي السنوریات: سنور الرمال ، سنور الصحراء، والنمر كل ھ

  الحیوانات شوھدت
ذه   ن ھ اب م ة األعش ذى آكل ا. تتغ أو اصطیدت في صحاري بالدن

                                                                       ).  9ضح في الشكل رقم (المجموعة بنباتات الصحراء. كما ھومو
 )https://www.marefa.org                                                                                 (

                                                      
)                                                                                                                            9الثعلب شكل رقم(        

 :طائر البزاه
والطیور في الصحاري أقل معاناة من سواھا ، فبمقدروھا الطیران 

ً عن الماء . وتستطیع الطیور الكبار كالبزاة  مسافات شاسعة بحثا
ً ساعات في طبقات  والشواھین التنعم بجو بارد أثناء تحلیقھا عالیا

الھواء البارد فوق الصحراء . أما الطیوراألصغر فتلجأ خالل 
من النھار إلى موقع ظلیل بین الصخور  الجزء األشد حرارة

والقلیل من طیور الصحاري كالبوم أما طائر القطا  الذي یبني 
ً عن الماء في العادة ، وسیلة فریدة في تزوید صغاره  أعشاشھ بعیدا

https://www.webteb.com(
https://www.marefa.org
https://www.animals
https://mawdoo3.com
https://www.marefa.org
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بالماء  إذ یجمع قطرات الماء في ریش صدره ثم ینطق بھا إلى 
     )10العش لیستقیھا صغاره كما ھوموضح في الشكل رقم (

                                                                                                
  )10طائرالبزاه شكل رقم(

 الزواحف في صحراء مصر 
ف  ر الزواح ا  –تعتب اعي والعظای حاري  –األف ات الص ن حیوان م

ارد ، أي إن درجة حر دم الب ن ذوات ال ا م ا المألوفة .وجمیعھ ارتھ
ادھا  د سخونة أجس د تزی ذا فق ى ھ ا . وعل تتأثر بدرجة حرارة بیئتھ
ً أن زادت  عنھا في أجسام ذوات الدم الحار . لكنھا لن تعیش طویال

ن  ا ع م فیھ ة 48درجة حرارة الجس ة مئوی رارة  درج أن درجة ح
یر  ذر الس ً خالل النھار حتى لیتع السطح في الصحاري ترتفع كثیرا

  ).11في الشكل رقم (فوقھ . كما ھوموضح 
ة  ا الحی ى كائنتھ إن عل یة ف ة قاس حراء بیئ ات  –وألن الص ن نب م

یع  –وحیوان  الكفاح من أجل البقاء . فالحیوان الصحراوي لن یض
فرصة للحصول على طعام ، وقد یكون من أھم أركان كفاح البقاء 

    لدیھ أن یتجنب الوقوع فریسة لسواه.
                       https://akhbarelyom.com) (  

  
 )11الزواحف شكل رقم (

بع وان  :الض و حی غارھا، وھ ع ص د وترض ي تل دییات الت ن الث م
من مجموعة،  ً أو ض ً منفردا مفترس، یخرج للبحث عن طعامھ لیال
ید  ا ص ف وبقای ل الجی ى أك اش عل ي تعت ات الت ن الحیوان و م وھ

ات القمّ  ھ وفرائس الحیوانات األخرى، لذا یُعدّ من الحیوان ة إال إن ام
ام  ن سحق العظ ھ م ة، فتمكن ھ الھائل وة فكی ز بق ارة. یتمی ید بمھ یص
بأنیابھ، وقیل أن الضبع یصطاد معظم فرائسھ بنفسھ رغم ما یعرف 

ل .عنھ من أنھ آكل للجیف تعیش الضباع على الجیف خاصة، وتنتق
ً عن الغذاء.  ً مسافة عشرة الكیلومترات في اللیلة الواحدة بحثا أحیانا

ا نور  أم ك وس د الفن حراء، ، ویوج ل الص ي ك ر ف ب فتنتش الثعال
  ).                                                          12الرمال في سیناء فقط كما ھوموضح في الشكل رقم (

https://mawdoo3.com                                       

 
  )12لضبع شكل رقم(ا

  عناصر البیئة الساحلیة:6-2
ة ( 6-2-1 ر النباتی انجروف):العناص جرة الم دة "  ش ر بع تنتش

و  رة اب ة، بجزی ة الغردق ي مدین احل البحر األحمرف ى س مناطق عل
اطق حماطة  ال ومن ي وادي الجم منقار، وجزیرة سفاجا، وكذلك ف

م  وشواطئ علبة، وبعض الجزر البعیدة ن أھ و تلك الشجرة، تعد م
ورا،  دل، والش رم، والقن م الق رف بأس ر، وتع ر األحم جار البح اش
و  ا تنم ث أنھ ً، حی وتعرف بأنھا أكثر األنظمة البیئیة الساحلیة إنتاجا
جارالمانجروف، ذات  ا أن أش زر. كم د والج اطق الم ي من رة ف بكث
د  ا للعدی ھد تزاوج ث تش ة، حی فروع وجذور،  تعد حضانات طبیعی
ا  كل أشجارالمانجروف بیوت ة.كما تش ور البحری من الكائنات والطی
راض  للعدید من الكائنات المستوطنة والنادرة والمھددة بخطر اإلنق

كل ي الش ح ف ا ھوموض ة .كم ة والبری ات المائی                                      )13والحیوان

  )http://www,google search tree.com(  

 
 )13نجروف شكل(أشجار الما

  :القشریات العناصرالحیوانیة 6-2-2
تكوزا،  ھرھا: االس ن أش لیات، وم ً بالمفص ا ریات أیض رف القش تع
ى  ھ مغط ارجي بأن والجمبري، والكابوریا، والتي یتمیز جسمھا الخ
بقشرة صلبة، وذلك لحمایة جسدھا الداخلي، كما أن أیدیھا وأرجلھا 

ا  ع فیھ دوث قط د ح ن مفاصل، وعن ون م رى تتك و مفاصل أخ تنم
ي  ح ف ً منھا، كما أّن لھا قیمة غذائیة عالیة، كما ھوموض جدیدة بدال

  ) 14الشكل رقم (
                                  )https://www.animals-

wd.com     (  

  
  )14القشریات شكل رقم (

ھي من ذوات الدم البارد، وتستخلص أسماك البحراألحمر:
الماء، أما قوة الدفع لدیھا فھي تتمثل في الذیل األكسجین المذاب في 

https://akhbarelyom.com)
https://mawdoo3.com
http://www,google
https://www.animals-
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أو الزعانف الصدریة التي تستعملھا لتغییر اتجاھھا، كما أن جسمھا 
یحتوي على حویصلة ھوائیة تعمل على التوازن، والصعود أو 

النزول للقاع، كما یوجد على جانبیھا خط یسمى بجھاز الخط 
 ً ً كھرومغناطیسیا تستشعر من خاللھ  الجانبي، والذي یولد مجاال

طریقھا، وتقسم األسماك إلى ثالثة أقسام وھي: األسماك التي 

تؤكل؛ ومنھا: البیاض، والكشر أو الھامور، والحرید، واألسماك 
التي ال تؤكل؛ ومن األمثلة علیھا: البالون، والصندوق، والشوكي، 

ً األسماك سامة اللمس ومنھا: الدجاجة الصخریة،  وأخیرا
   )15ثعابین كما ھوموضح في الشكل رقم (والرقطیة، وال

 )https://mawdoo3.com (  

            
  )16شكل رقم(القواقع    )15أسماك البحراألحمرشكل رقم (

 قواقع الرخویات :
ھي ثاني أكبر شعبة من الحیوانات الالفقاریة. وھي تنقسم إلى سبع 

قواقع  طوائف أھمھا طائفة المحاریات ، طائفة القواقع ،أنواع
  الرخویات

  یوجد خمس أنواع رئیسیة للقواقع وھي:
قواقع أحادیة المصراع: تضم  ھذه المجموعة. قواقع تمتلك 
أصداف أنبوبیة الشكل تلتف حول جسم الحیوان على شكل 

حلزوني، یزداد ارتفاع الصدفة مع نمو جسم الحیوان، قواقع ثنائیة 
صدفتین تتحركان المصراع: في ھذه المجموعة  یتكون القوقع من 

بمفصَّالت تشبھ األسنان في شكلھا. تبقى الصدفتان مفتوحتان في 
وقت الراحة وھناك عضلة أو عضلتین قویتان تلتصق بكلتا 

الصدفتین إلغالقھا عند وجود األعداء. ومن أنواعھا بلح البحر 
والمحار،قواقع السنیة: تتواجد ھذه المجموعة على شكل اإلبر 

ً عند أحد األطرافالطویلة مفرغة  وا كما  لتي تنحني قلیال
                                                                                         ).16ھوموضح في الشكل رقم (

)https://www.world4animal.com/(  
 الثدیات:

غارھا   د ص ا تل ز بأنھ ي تتمی دافئ، والت دم ال ن ذوات ال دیات م الث
م، ولدیھا جلد سمیك مبطن بالشحم لحمایتھا من البرد، كما وترضعھ

ل  مود داخ تطیع الص ا تس ة، لكنھ ات البری ل الحیوان نفس مث ا تت أنھ
ي  ذلك فھ افة ل الھواء باإلض زود ب الماء لمدة طویلة، وذلك دون الت
ا:  ة علیھ ن األمثل ً، وم دا رة ج اق كبی ى أعم وص إل ى الغ ادرة عل ق

ا  عجل البحر، وسبع البحر، وكلب ان كم دالفین، والحیت البحر، وال
  )                                                                        17ھوموضح في الشكل رقم (

  
  )17الثدیات شكل رقم(

  الشعاب المرجانیة:
ھي الكائنات الحیة الموجودة في المیاه الضحلة في المناطق  

اء أو تنعدم تماما. المكون األساسي المداریة التي تقل بھا نسبة الغذ
للمرجان ھو حیوانات مجھریة دقیقة تنشأ من تكاثر الحیوان 

المستمر والمرجان یتركب من مادة كربونات الكالسیوم  والمادة 
المرجانیة الحمراء ھي الھیكل الصلب لمستعمرة المرجان، وال  

یرجع جمال المرجان إلى تنوع األشكال فحسب فمنھا األحمر 
واألصفر والكریمى واألبیض واألخضر والبرتقالي كما ھوموضح 

  )  18في الشكل رقم (
 )https://al-ain.com/article/coral-reefs-the-red-sea  (  

  
  )18الشعب المرجانیة شكل رقم (

  :الطبیعة الصامتة6-3
  الصحراء البیضاء في مصر

ب مصر، وتُعد الصحراء البیضاء، التي تقع في واحة الفرافرة غر
خاص،  عر األش ا یش ً م ا بالد. وغالب ي ال ب ف ن العجائ ز م ة كن بمثاب
 ً ا زورون كوكب م ی ة أنھ ي الغریب ذه األراض ي ھ ون ف ذین یتجول ال
كان  ین الس ر ب ي مص ة ف حراء الغربی عبیة الص دت ش ً،وتزای آخرا
ال  ى الرم زلج عل ن الت المحلیین والسیاح، حیث تتراوح األنشطة م

وتتمیز  50یة في الواحات البحریة القریبةإلى ركوب الدراجات الجبل
دة،التي  ة الفری ن السالسل الجبلی ى م دد ال یحص ذه الصحراء بع ھ
ن  ت م ي ُرمی وداء، الت ار الس ن األحج ة  م ا طبق ل منھ ل ك تحم

ً  البراكین منذ مالیین السنین. ا ي طابع ھد الرمل ى المش ما أضفى عل

https://mawdoo3.com
https://www.world4animal.com/(
https://al-ain.com/article/coral-reefs-the-red-sea
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دي العقبات تل ملونا ،ویقع بین التكوینات الصخریة الضخمة في وا
  )    .19رملي ناعم كما ھوموضح في الشكل رقم (

 )El Shakawy, H, Rashed, H and Rashed, I. 2009                     ( .   

 
  )19الصحراء البیضاء في مصرشكل رقم(

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A
%2F%2Fegyptiangeographic.com  

 ر:جبال البحر األحم
ي البحر  ة غرب سلسلة جبال البحر األحمر ھي سلسلة الجبال الواقع
األحمر والتي یقابلھا في الجھة الشرقیة وضمن األراضي السعودیة 

ن .جبال الحجاز رب م ا یق ر م بلغ متوسط ارتفاع جبال البحر األحم
م األخرى  ن القم ات م ألف متر ولكن تحتوي بداخلھا على مجموع

ا  التي نجد ارتفاعھا یصل مائة متر.كم ف وخمس إلى ما یزید عن أل
  ).    20ھوموضح في الشكل رقم (

ى   داخلھا عل وي ب ر تنط ر األحم ل البح ذكر أن سالس دیر بال والج
ت  ت والزال ي كان بة الت مجموعة كبیرة من األودیة الساحلیة الخص
بة  ة الخص ث الترب ا حی كان لھ ً في جذب المزید من الس ً رئیسیا سببا

اه وا رة المی ادیة ووف ة إقتص ا أھمی ال لھ ذه الجب طح وھ تواء الس س
الل  ن خ رز م ادیة تب ا االقتص د أھمیتھ ا نج ة، ولعلن ة للغای عظیم

واع   ن األن ر م تمرة للكثی افات المس تمر واإلكتش ب المس التنقی
ى  افة إل ذا باإلض ذھب ھ دن ال المختلفة من المعادن ولعل أھمھا مع

  حقول البترول 
  حل البحر األحمر والغازالطبیعي التي تمأل سوا

 
  )20سلسلة جبال البحراألحمرشكل رقم(

)https://ar.wikipedia.org/wiki  (  
 البیوت في الواحات المصریة

تزخر الواحات المصریة بالعدید من المواقع األثریة الفریدة من 
ة؛ بدءا من العصور نوعھا، والتي تؤرخ لكافة العصورالتاریخی

المصریة القدیمة وحتى العصور اإلسالمیة؛ األمر الذي جعل 
المباني األثریة بھا تعد حلقة متكاملة من حلقات التطور المعماري 

على مر التاریخ. ویعد اإلرث المعماري الطیني بالواحات أھم 
أنواع العمارة التي تمیزت بھا الواحات دون غیرھا من المناطق 

بالمواقع األثریة على أرض مصر. ولقد تناسبت عمارة الحافلة 
الطین مع الظروف المناخیة بالواحات، والتي تتسم بشدة الحرارة، 

كما  ومن المعلوم عن مادة الطین أنھا تتسم بالعزل الحراري
                                              ) 21(  Yossif, T.M. 2017 ھوموضح في الشكل رقم  )

 
  21البیوت في الواحات المصریة شكل رقم(

:                                                          تصمیمات الدمج بین البیئة الصحراویة والبیئة الساحلیة-7
فیما یلي سوف تستعرض الباحثة عدد من األفكار التصمیمیة  

من عناصر كال من البیئة المبتكرة ومتناسقاتھا مستوحاه 
                                                 الصحراویة وعناصر البیئة الساحلیة وإقتراح توظیفھا:

  
  )23)                             جبال (البیئة الصحراویة )شكل(22القواقع ( البیئة الساحلیة )  شكل(

https://www.google.com/url?sa          https://www.elmawke3.com  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.google.com/url?sa
https://www.elmawke3.com
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 )والمتناسقات وإقتراح التوظیف:  1الفكرة التصمیمیة رقم(  1- 7

 
  )24شكل رقم( الفكرة التصمیمیة

یتمیز التصمیم بالدمج بین عناصر البیئة الساحلیة(القواقع) 
ال) والدمج بین البیئتان أظھر وعناصرالبیئة الصحراویة (الجب

اإلحساس بالحركة والمرونة وكذلك الوحدة مع التنوع بین 
العناصر.والیمكن مالحظة التنوع باستخدام عنصر واحد ، ولكن 

عندما تتداخل العناصر فیما بینھا في شكل متباین ومتقارب ھو 
الذي یعطي معنى معین للموضوع ، ھذا المعنى الذي ینتج عن 

بین العناصرواالختالف ھو الذي یحدث التجانس ومعنى  المقارنة
للعمل ویحفز العقل البشري للمقارنة وقد تحقق في ھذا التصمیم 
التنوع في األشكال،االتزان ھو توزیع االشكال والمحتویات في 

ً بحیث كل الجھات المتقابلة او  التصمیم بشكل متوازن بصریا
وقد تحقق في ھذا المتضادة تكون متعادلة في أسس التوازن 

               التصمیم األتزان الغیر المتماثل.                                                                                              

وتقسیم الخلفیة علي ھیئة مرتفعات جبلیة أثري التصمیم وحدوث 
قوقعة المضافة علیھا ترابط بین ألوان الخلفیة والخطوط الحدودیة لل

كل ذلك أنتج تصمیم ذو فكر جدید ومعبرعن كل من عناصر البیئة 
  الصحراویة وعناصر البیئة الساحلیة.   

 إقتراح المتناسقات: 7-1-1
): متناسق عناصره بسیطھ عبارة عن الخط 25المتناسق األول(

الخارجي للقوقعھ بألون مستوحاه من التصمیم األصلي بدرجات 
 األزرق والبني والزھري بخلفیھ فاتحة.   فاتحھ من

) :عبارة عن خطوط رأسیة متوازیة وسمك كل 26المتناسق الثاني(
خط یختلف عن االخربألوان بسیطة ومضیئة مشتقة من التصمیم 

   األصلي.                      

 
                    )26المتناسق التاني شكل (   )25المتناسق األول  شكل (
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  إقتراح توظیف التصمیم والمتناسقات:  7-1-2

  
  )28التوظیف الثاني شكل()                                     27(  التوظیف األول الشكل

  )والمتناسقات وإقتراح التوظیف:   2الفكرة التصمیمیة رقم(2 -7

  
  )29القواقع (بیئة ساحلیة)شكل(

https://www.elmawke3.com/%D8%A8%D8 

 
 )30صخور(الصحراء البیضاء)شكل(

=%https://www.google.com/search?q  

 
  )31الفكرة التصمیمیة شكل(

البیئة الساحلیة  (القواقع) عناصر البیئة عناصرالدمج بین 
اویة( الصحراء البیضاء) واستخدامھا كخلفیة للتصمیم                                 الصحر

مقسمة من اعلي بدرجات الوان البحرإلي اسفل الوان الجبال 
وإضافة تأثیرات القواقع لھا ،التصمیم عبارة عن خطوط أفقیة 
والخطوط األفقیة في التصمیم تحقق للمشاھد اإلحساس بالثبات 

الھدوء واالستقرار , وخاصة لو وضعت في الجزء والراحة و
األسفل من التصمیم فالخطوط األفقیة ترتبط في إدراكنا باألرض . 
ً في إثارة اإلحساس بالتوازن في التصمیم  والخط األفقي یلعب دورا

ویعبر عن االستقرار والتسطیح.والتصمیم من أسفل الخطوط 
ھا قواقع بألوان مختلفة متمثلة في ھیئة الجبال وألوانھا مضافة إلی

وخطوط أخري بألوان البحر مضافة علیھا التأثیرات الخارجیة 
للقواقع وھناك العدید من األسباب التي تؤدّي إلى تغیّر لون البحر، 

https://www.elmawke3.com/%D8%A8%D8
https://www.google.com/search?q
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ّون األزرق: تبدو  حیث یمكن أن یظھر بعدّة ألوان، وھي كاآلتي: الل
سقط أشعة میاه البحر أو المحیط في الغالب زرقاء اللون؛ فعندما ت

الشمس على سطح البحر، یتّم انعكاس الضوء األزرق منھ، فیبدو 
ً إلى ذلك؛ ألّن  أزرق، كما یؤدّي انعكاس لون السماء بالماء أیضا

ّون  جزیئات میاه البحر تُعدّ بمثابة مرآة تعكس لون السماء. الل
األخضر: تبدو ألوان البحار والمحیطات باللون األخضر؛ ویرجع 

ّون  السبب في ذلك إلى احتوائھا على النباتات والطحالب. الل
الرمادّي: یظھر اللون الرمادّي نتیجة انعكاس لون غیوم الّسماء 
ّون البنّي: تبدو میاه البحار والمحیطات  ذات اللون الرمادّي. الل

َ احتواءھا على كمیّات كبیرة من الّرواسب؛ التي  ّون البني نتیجة بالل
  ھا، أو بعد تعّرضھا لعاصفٍة ما.تتواجد عندما یَصب نھٌر فی

  إقتراح المتناسقات:7-2-1

) تعتبر الخطوط الرأسیة في التصمیم 32المتناسق األول: شكل(
ً للقوى النامیة أو الرفعة والسمو أو الشموخ والوقار . وھذه  رمزا

اإلدراك البصري للرأسیات وما ینتج من أحاسیس منبعثة من اتجاه 
ً ویتمثل في المسار الرأسي .واستخدام قوى النمو في الطبیعة دا ئما

الخطوط الطولیة في التصمیم في صورة متكررة یزید اإلحساس 
  بالقوة والصالبة لعالقات الخطوط                       

) و ھى االشكال التى تعطى انطباعا 33المتناسق التاني شكل (ّ
أشكال بوجود الصفات الحیویة التي تمیز الكائنات الحیة ، فھي 

ذات صلة واضحة بعناصر الطبیعة مثل أشكال الخالیا والبكتیریا 
وغیرھا من عناصر الطبیعة المرئیة وغیر المرئیة وھو صورة 

 مبسطة لشكل القواقع والتعبیرعنھا ببساطة

 
) المتناسق التاني33شكل(                  )المتناسق األول 32شكل (

  ناسقات:إقتراح توظیف التصمیم والمت2 -7-2

  
 )35)                                            التوظیف الثاني شكل(34التوظیف األول الشكل(
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  )والمتناسقات وإقتراح التوظیف:  3الفكرة التصمیمیة رقم(7-3

  
  )37)                                 سعف النخیل شكل (36قوقعة شكل(

 
/2018/04/g.png -https://www.animals https://www.google.com  

 )38(الفكرة التصمیمیة شكل
التصمیم عبارة عن سعف النخیل مضافة علیھ القوقعة البحریة 

بألوان االخضر واألزرق واللون األسود في خطوط القوقعةحیث 
زن الوھمي ال تضیف األلوان الجمال والوضوح إلى األشكال ،التوا

یعني فقط موازنة الشكل أو الجسم بالفراغ، وإنما توزان كل 
عناصر وأجزاء التصمیم بمساحة العمل ككل وقد تحقق في 

  التصمیم الوحدة والتنوع والترابط في األحجام.
  إقتراح المتناسقات 7-3-1

)ھو عبارة عن خطوط رأسیة وتعتبر 39المتناسق األول شكل (
ً للقوى النامیة وھذه اإلدراك  الخطوط الرأسیة في التصمیم رمزا

البصري للرأسیات وما ینتج من أحاسیس منبعثة من اتجاه قوى 

ً ویتمثل في المسار الرأسي .واستخدام  النمو في الطبیعة دائما
الخطوط الطولیة في التصمیم في صورة متكررة یزید اإلحساس 

درجات فاتحھ.                                                                                                                بالقوة والصالبة لعالقات الخطوط بألوان التصمیم ب
)ھو عبارة عن تداخل  الخطوط األفقیة 40المتناسق الثاني شكل (

مع الخطوط الرأسیة في التصمیم والخطوط األفقیة تحقق للمشاھد 
والراحة والھدوء واالستقرار , وخاصة لو اإلحساس بالثبات 

وضعت في الجزء األسفل من التصمیم فالخطوط األفقیة ترتبط في 
ً في إثارة اإلحساس  إدراكنا باألرض . والخط األفقي یلعب دورا

بالتوازن في التصمیم ویعبر عن االستقرار والتسطیح بینما 
                                   الخطوط رأسیة یزید اإلحساس بالقوة والصالبة.

  
  ) المتناسق التاني40شكل(           )المتناسق األول 39شكل (

https://www.animals
https://www.google.com
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  ات:إقتراح توظیف التصمیم والمتناسق 7-3-2

  
  )42)                                    التوظیف الثاني شكل(41التوظیف األول الشكل(

  وإقتراح التوظیف:    )والمتناسقات 4الفكرة التصمیمیة رقم(7-4-1

 
   )44)                    نبات الصبارشكل(43الشعب المرجانیة في البحر االحمر شكل(

https://e1.elaphjournal.com               /ghttps://ar.wikipedia.or  

 
  )45الفكرة التصمیمیة شكل(

https://e1.elaphjournal.com
https://ar.wikipedia.or
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التصمیم عبارة عن دمج بین عناصرالبیئة الصحراویة ومتمثلة في 
نبات الصبار وعناصر البیئة الساحلیة  متمثلة في الشعب المرجانیة 

، مفھوم االتزان لیس فقط موازنة جسم أو شكل فى فراغ إنما 
ُمصمم وقد موازنة جمیع األجزاء والعناصر فى مساحة التشكیل ال

تحقق في التصمیم التوازن المحوري وتحقیق وحدة  العمل الفني 
أن ترتبط أجزاؤه فیما بینھا لتكون جمیعھا وحدة واحدة فمھما بلغت 
دقة األجزاء فى حد ذاتھا فإن العمل الفني ال یكتسب قیمتھ الجمالیة 

بغیر الوحدة التي تربط بین أجزائھ بعضھا بالبعض اآلخر ربطا 

  وتجعلھ متماسكاعضویا 
  إقتراح المتناسقات:7-4-1

) التأثیرات الخارجیة للشعب المرجانیة 46المتناسق األول شكل(
  بطرقة مبسطة 

) تعتبر الخطوط الرأسیة في التصمیم  47المتناسق الثاني شكل(
ً للقوى النامیة . وھذا اإلدراك البصري للرأسیات وما  التي ترمزا

ً ینتج من أحاسیس منبعثة من اتج اه قوى النمو في الطبیعة دائما
  ویتمثل في المسار الرأسي

  
  )47)                           المتناسق الثاني شكل(46المتناسق األول شكل(

  إقتراح توظیف التصمیم والمتناسقات: 7-4-2

  
)49ثاني شكل()                                               التوظیف ال48التوظیف األول الشكل(

  )والمتناسقات وإقتراح التوظیف:    5الفكرة التصمیمیة رقم(-7-5

  
  )51)                      قندیل البحرشكل(50الصحراء البیضاء شكل (
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  )52الفكرة التصمیمیة شكل(

والتصمیم عبارة عن دمج بین عناصر البیئة الساحلیة المتمثلة في 
وعناصر البیئة الصحراویة والمتمثلة الكائن البحري قندیل البحر 

في تأثیرات الجبال الصخریة بدرجات اللون الرمادي ویرتبط 
ّھ لون  اللون الرمادي بسلسلٍة من المفاھیم والمعاني العملیّة حیث إن
ُمحاید ومتوازن ینتج عن مزج اللونین األبیض واألسود بدرجات 

صول على مختلفة، وقد ینتج عن زیادة اللون األسود فیھ الح
الدرجة الرمادیّة الداكنة التي تُعبر عن القوة الُمستمدة من رمزیّة 

 ً األسود، لكن بطریقة أقل سلبیّة منھ، وفي حین كان الرمادي فاتحا
 ،ً بسبب زیادة درجة األبیض فقد یحمل بعض صفاتھ بالُمقابل أیضا

ً لتعبیر اللون الرمادي بشكٍل عام عن المزاجیّة والرسمیّة  إضافة
ً واللون البرتقالي الفاتح و تجانس و المفاھیم المحافظة أیضا

العناصر التي یقوم المصمم باستخدامھا بالتصمیم وتعد شيء 
رئیسي لتكامل التصمیم؛ والوحدة تعتبر أھم مبادئ إنجاح التصمیم، 

وبھا یعمل المصمم على ربط كل أجزاء التصمیم مع بعضھا 
واحدة مترابطة واختیار كلھا وحدة  البعض بطریقة ذكیة لتكون

المالبس رمادیة اللون مع تلك التي تحتوي على بعض الرسومات، 
  والنقوشات، والمطبوعات؛ إلضافة اإلثارة لنمط ارتداء المالبس

  إقتراح متناسقات:7-5-1

  
  )54)                           المتناسق الثاني شكل(53المتناسق األول شكل(

) وھي عناصر التصمیم بأستخدام نفس 53المتناسق األول شكل(
  النمط مع أرضیة بیضاء 

)وھي أستخدام خطوط رأسیة تعتبر 54المتناسق الثاني شكل(
ً للقوى النامیة. وھذه اإلدراك  الخطوط الرأسیة في التصمیم رمزا

البصري للرأسیات وما ینتج من أحاسیس منبعثة من اتجاه قوى 
ً ویتمثل في المسار الرأسي فنجد النبات عادة  النمو في الطبیعة دائما

في نموه یتجھ إلى أعلى نحو ضوء الشمس التي ھي قوام الحیاة 
  بالنسبة للنبات واإلنسان فیدرك النبات كشكل قائم

  
 )56)                                                        التوظیف الثاني شكل(55التوظیف األول الشكل(
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Results 
البیئة الطبیعیة ھي منبع العناصر والمفردات وقد تم أبتكار - -

مجموعة من التصمیمات المناسبة للطباعة علي أقمشة 
السیدات بلغ عددھا خمسة تصمیمات لكل تصمیم عدد إثنین 

 التوظیف.   من المتناسقات وإثنین من إقتراح
ال الدراسة التحلیلیة والوصفیة یمكن االستفادة منھا في مج -

                                تصمیم األقمشة الطباعیة بصفة عامة.
Recommendations  : 

األھتمام بدراسة البیئة الطبیعیة دراسة تحلیلیة فنیة لما تحملھ - -
في طیاتھا من قیمة جمالیة وتشكیلیة تثري تصمیم طباعة 

                                                                           المنسوجات .                                    
دراسة البیئة الطبیعیة المصریة في التصمیم لتحقیق الھویة -

المصریة والوصول إلي العالمیة في التصمیم الطباعي علي 
 األقمشة .                                    

لتصمیم الطباعي علي األقمشة تشجیع استخدام التجریب في ا- -
من خالل بعض برامج الكمبیوتر المتخصصة  للحصول 

 علي نتائج متنوعة ومستحدثة ومبتكرة
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