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Abstract   Keywords 
ھ لمستویات  تعرض اإلنسان خالل مراحل حیاتھ لضغوطات تأثر علیھ سلبا بجانب قلة تعرضھ  للطبیعة وتعرض

ر مختلفة من الضوضاء والم ي من أكث ام البیئ د النظ لوثات العضویة التي تضر بالصحة واستنزاف االدراك، یع
االتجاھات التصمیمة للوصول إلى تصمیمات معماریة وفراغات متوافقة مع طبیعة المستخدم والبیئة المحیطة بھ، 

ة حیث یقدم أكثر المناھج التصمیمیة التي تتعامل مع المعطیات البیئیة واالستفادة من التك امل بین المحددات البیئی
ة  ات البیئ رات ومعطی ع متغی ي التعامل م ة ف ى المرون د عل ي تعتم میم والت ي التص ة ف والنظم التكنولوجیة المتاح
المحیطة، تعد عمارة البایوفیلیا واحدة من حركات العمارة البیئیة التي تساعد على إعادة العمارة والتصمیم الداخلي 

ث  إلى مسارھم البیئي الصحیح ة حی ة الطبیعی ان والبیئ ین اإلنس ق ب ق اإلنسجام والتواف ي تحقی ً أساسیا ف ولھ دورا
ل  ا بنق دى مستخدمیھا لھ ة ل ة النفسیة والمزاجی ع الحال ا لرف یحسن جودة البیئة الداخلیة للمباني االستشفائیة وینقیھ

ة  جزء من الطبیعة من الخارج إلى الداخل لما لھ من تأثیر بصري جمالي كما تؤثر على ارتفاع التركیز والعاطف
ك   میم البایوفلی ات أن التص ث الثب دف البح ق، ویھ وف والقل وتر والخ اد والت اض اإلجھ ة وانخف ة المزاجی والحال

Biophilic   والتفاعل مع النباتات یغیر ویحسن من السلوك البشري والصحة النفسیة، كما انھ یعمل على خفض
والتبرید التبخیري، وخفض مستویات الصوت، وتحسین جودة الھواء إلزالة  درجة الحرارة  والتحكم في الرطوبة

أن التصمیم الداخلي البیئي المستدام محدودًا في  مشكلة البحثالملوثات من المركبات العضویة المتطایرة ـ  تكمن 
ا،  ةوأن االستخدام فعلی میمات الداخلی ى ا  التص رت عل ا أث ة مم ان بالطبیع ة اإلنس ي الشق تتجاھل عالق ان ف إلنس

ادة  ى زی ا أدى إل البیولوجي الحي المكون من أجھزة تعمل وتتفاعل والجانب الروحي وأغفلت نظامھ العصبي مم
ي المستدام  دف البحثھالضغوطات علیھ.  إلى محاولة ممارسة للمعالجات الداخلیة والواجھات في التصمیم البیئ

نتائج البحث: االستفادة لتھ السلیمة  الستجابتھ الفسیولوجیة للبیئة. من خالل التصمیم البایوفلیك الستعادة الجسم لحا
كالت  معالجة الفراغات الداخلیة والواجھات المعماریةمن اتجاه البایوفیلیا في  ة عن تجاھل  في حل المش الناتج

ى راح ة والعمل عل ى األستدامة البیئی میمیة للوصول إل ول تص ان البعد البیئي في التصمیم من خالل حل ة اإلنس
بصریا وصحیا ونفسیا وجعلھ متعایش في بیئة تساعد على انتاج وتحفیز العمل وتعدیل السلوك االنساني والصحة 

دم.  ز  توق ادة التركی اد وزی ل اإلجھ ة وتقلی یة واالجتماعی حة النفس ین الص تراتیجیات لتحس ض اس ة بع الدراس
ن البحث   مَّ ھ: تض رع. وعلی دل شفاء أس اض العنف ومع اول وانخف ذي یتن ري وال ب النظ ورین األول: الجان مح

اإلطار المفاھیمي التجاه البایوفیلیا وإستنباط أھم الجوانب، والثاني: الجانب االستبیاني لفراغات مشیدة وفق مبادئ 
  عمارة البایوفیلیا وتحلیلھا وفقا لإلطار النظري الذي جرى إستنباطھ للوصول لتصور تطبیقي 
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:Introduction  
ة و المیة اھتمت معظم الحضارات القدیمة ( المصریة والیونانی اإلس

ة  ر نباتی ات بعناص ن فراغ ھ م ا تحتوی ارة وم ل العم ... ) بتجمی
ات  ل والنبات واع األشجار والنخی ل أن وجعلت منھا أعمدة رشیقة تمث

وكانت منفذة بمختلف األسالیب منھا الحفر البارز والغائر ، المختلفة 
ل  ى داخ ا إل راء بجمالھ ة الخض ل الطبیع وین لنق ت والتل والنح

، معماریة للحفاظ على االتزان النفسي والحیوي لإلنسانالفراغات ال
دد  ا زاد ع ة كلم تخدام الطاق ي اس رعة ف اء بس ناعة البن زداد ص ت

كان ذه ، الس مل ھ ة وتش كالت البیئی ن المش لة م ى سلس ؤدي إل ا ی مم
واء اع الحرارة، المشاكل تلوث الھ ن ، ارتف تخلص م اء، ال الضوض

وارد الط تنفاذ م ب اس ى جان ات ،إل ةالنفای ید ، اق اني أكس ات ث انبعاث
المي، الكربون ى ، االحترار الع لبا عل ي تؤثرس اخ الت رات المن وتغی

 اإلنسان .
ة  اه حمای دة تج ول المفی ن الحل لذلك یعد االتجاة للمباني الخضراء م
تھالك  البیئة والحد من اآلثار السلبیة.عالوة على ذلك  فھي توفر اس

كما انھا تعمل على ، لمستخدمةالطاقة بالمعالجات البیئیة والخامات ا

ار  ن آث د م ع الح ة أفضل م تقلیل تأثیر الحرارة وتوفیر ظروف بیئی
البناء على صحةاإلنسان والبیئة. أن النباتات الداخلیة یمكنھا تنظیف 
ون  ید الكرب د وأول أكس ل الفورمالدیھای ات مث ن الملوث واء م الھ

ى ویمكن أن تقلل من الجسیمات (الغبار) بن، واألوزون سبة تصل إل
٪ في الغرفة.كما یتیح كفاءة أكبر حیث یتم تخفیف اآلثار البطیئة 20

ى ، )Kellert,2015لسوء الصحة ( وي عل ي تحت اني الت ل المب تعم
ات  ن ملوث د م داخلي والح واء ال ین الھ ى تحس راء عل ات خض نبات

ى اغلي المبن حة ش ة ص واء لحمای اني ، الھ ة أن المب رت دراس ذك
ن ( الخضراء خفضت أعراض ٪  20اإلنفلونزا والحساسیة بنسبة م

اد  50:  ن اإلجھ ل م ل وتقل ة أفض وفر بیئ ث ت ٪ ) حی
)Ryan,2014 تقلل من االنبعاث الحراري عند استخدامھا الطاقة .(

یة أو  ة الشمس یة أو الطاق ة األرض ة الحراری ل الطاق تدامة  مث المس
ید  اني أكس ات ث ن انبعاث د م اح وتح الری

ون( ة Alvarsson,2010الكرب ة وطبیعی ددات وظیفی اك مح ). ھن
 وتكنولوجیة یجب توافرھا في النظام البیئي للتصمیم الداخلي.
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ؤثر  ا ی دًا مم ممة جی ة المص ى التھوی تعتمد جودة الھواء الداخلي عل
ر  أثیر خطی ھ ت على كفاءة الطاقة ،ان ضعف جودة الھواء الداخلي ل

ى  اعل ة أیًض ة الصحة واإلنتاجی حة العالمی ة الص ا لمنظم ً إن ، وفق ف
داخلي  واء ال ودة الھ ببھا ج ي تس ي الت أمراض الرئة والجھاز التنفس
ث إن  اة  حی یة للوف ة الرئیس باب الخمس ن األس ة م ي ثالث یئة ھ الس
س  ى خم رتین إل والي م ى بح داخلي أعل مستویات ملوثات الھواء ال

  ).Alvarsson,2010في الھواء الطلق(مرات من تلك الموجودة 
 وثبت أن الملوثات الموجودة في الھواء الداخلي كما یلي:

ایرة (•  اء VOCالمركبات العضویة المتط واد البن ن م ة م ) المنبعث
 ومواد التنظیف.

 المركبات العضویة المتطایرة من المیكروبات مثل العفن .• 
ق المركبات العضویة شبھ المتطایرة التي تأت•  ي من مثبطات الحری

 ومبیدات اآلفات.
ید •  اني أكس ون وث ید الكرب ویة وأول أكس ر العض ازات غی الغ

 النیتروجین.
ات •  رق منتج ن ح یارات وم ي الس ود ف رق الوق ن ح ات م جزیئ

 االحتراق.
ا  نفس  : Biophilia البیوفیلی الم ال رة ع طلح  ابتكره ألول م مص

مجاالت علم األحیاء  االجتماعي إریك فروم التي تطورت من داخل
، وتم تكییفھ مع مجاالت علم األعصاب والغدد الصماء، وعلم النفس

ھو تصمیم حیوي یرتبط باالتصال بالطبیعة وتأثیرھا االیجابي على 

ة ( ي ارتباطھ بالطبیع لة ف  ,Kellertصحة اإلنسان لحاجتھ المتأص
2011 .( 

بالمكان داخل   وھو اتجاه یؤدي إلى جودة البیئیة  الداخلیة واالتصال
ارة  ة  والعم اء والھندسة المعماری ناعات البن ن (ص ل م ام متكام نظ
ا  ق بھ تدام وتطب میم المس ات التص تمر ممارس ث تس ة )، حی الداخلی

ي مجموعة  LEEDمعاییر  ة. وھ في زیادة األھمیة في البیئة المبنی
ر من المعاییر لالستدامة النابعة من مبادئ البیوفیلیك التي تولد التغیی

ا تعزز  تھم كم ة داخل أبنی في رؤیتھ یتكامل فیھا االنسان مع الطبیع
ة  ة وواقعی د ملموس اك فوائ رة . ھن ة مباش ة بطریق الھ بالطبیع اتص

ة ا عملی ا تجعلھ ة بھ اني و مرتبط یید المب ي تش ا ف ا وجمالی وظیفی
ات  یّن البیئ ا. وان تُحِس ا لمبادئھ ً ا وفق ا وداخلی میمھا خارجی وتص

ان ة لالنس ة  المخّصص ة والرفاھی ین اإلنتاجی ى تحس ل عل تعم
وص  ى وجھ الخص والمشاركة.وأن النباتات والعناصر الطبیعیة عل

   لھا تأثیر عمیق  في ھذا االتجاه.
دما  biophiliaإن  دث عن ي تح دة الت د العدی ھي طریقة لربط الفوائ

ة  ین البیئ ي تحس اني ف ة للمب راء المتكامل اھیم الخض ق المف تم تطبی ی
ة وا امالداخلی كل ع ان بش ة لالنس حة العام ذین ، لص ن آداء ال یتحس

یة  ة والنفس االتھم المزاجی ا وح ممة بیوفیلیی اكن مص ي أم ون ف یعمل
ر  الھا المباش ي اتص ا ف ة بیئی ات الداخلی زان الفراغ د ات ا تعی النھ
روائح  وات وال یم واألص بالطبیعة وھذا یشمل النباتات والمیاه والنس

  ). William,2014والعناصر الطبیعیة األخرى( 

  
  ) أوجھ األستفادة من التصمیم البیوفیلى2شكل (

ة   الصحة النفسیة یة النمائی طرابات النفس اب االض لیست مجّرد غی
بل ھي حالة من العافیة  وھي جزء ال یتجزأ من الصحة ، والسلوكیة

حیث یستطیع فیھا كل فرد إدراك إمكاناتھ الخاصة والتكیّف ، العامة
االت ال ع ح ب م ى جان د إل تج ومفی كل من ل بش ة والعم ّر العادی وت ت

ة الحزن  ن حال اإلسھام في مجتمعھ المحلي والقدرة على الخروج م
  وفقدان الطاقة والقلق واالضطراب.

  أوال: الواجھة الخضراء
اني الخضراء د، تعتبر الواجھة الخضراء من أھم عناصر المب  وتع

ً  أكثر لمبانيا یجعل أن یحاول الذي البیئي التوجھ من نوع ع توافقا  م
ة ل البیئ ى وتعم حة عل ان ص منو اإلنس اییر ض اء مع ر البن  األخض
) ,2010N. HWong,  .(باستخدام استراتیجیات معینة صمم الذي

والت بدأت فكرتھا من النباتات ق  ،المتسلقة على البرج ن طری أو ع
ي  ى، وف ر المبن ة عب تویات مختلف ى مس زراعة الحاویات المثبتة عل

ات  1988عام  دأ كأساس بدأ بوضع كابالت من الصلب الذي ال یص
ات ى الواجھ ام ، لتسلق النباتات وتشابكھا عل ي ع ت  1993وف نظم

شبكات للكابالت واألسالك لعمل اللوحات التي تثبت على الواجھات 
ات بطرق ري في جدار منفصل ع ة النبات ھ زراع تم علی ى ت ن المبن

 خاصة للنباتات التي تصلح لطبیعة المكان 
  فوائد الواجھة الخضراء 

ر  وفیر مظھ ى لت دار المبن ى ج راء عل ات الخض ت الواجھ تم تثبی ی
ة ر البیئ ین مظھ ى وتحس ذاب للمبن رودة ، ج ر ب اخ أكث اء من وإنش

ىمن خالل تظلیل واجھ، بالقرب من المبنى مباشرة وفیر ، ة المبن وت

ة ات ، التبرید من تبخر أوراق الشجر النباتی ات جزیئ اط جزیئ والتق
 الھواء والغازات المتطایرة والملوثات.

  
  الواجھات الخضراء التي تكسو كامل الواجھات )3(شكل

 االستفادة منھ في معالجة حركة الھواء من المبنى إلى الخارج 
والعكس للمساعدة في تنقیة الھواء حیث تقلل التلوث عن طریق 

وكلما تزید ارتفاع الواجھة الخضراء  ، تنقیة الھواء من الغبار
تصبح نسبة التلوث أقل في الطرق المحاطة بھذه الواجھات 

). وعندما تكون النسبة بین 4كما ھو موضح في الشكل (، الخضراء
تصبح نسبة ، 1ارتفاع الواجھة الخضراء وعرض الطریق تساوي 

وإذا كانت ) النسبة بین ارتفاع الواجھة ، ٪30ث تقلیل التلو
   تصبح نسبة تقلیل التلوث ، 2الخضراء وعرض الطریق تساوي 

(N. H. Wong 2010 )  
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 ): تأثیر الواجھة الخضراء للحد من تلوث الھواء4شكل رقم (

الل ن خ ة م ة الخارجی ین البیئ ي تحس راء ف ات الخض  دور الواجھ
),K. Perini , 2012:( 
 افة مظھر جمالي للمبنى یعطي تأثیر نفسي  إیجابي.إض  
  ا ة الخضراء مم ى الواجھ تشتت أشعة الشمس التي تسقط عل

اء  ارج  اثن یؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة القادمة من الخ
 انتقالھا إلى الداخل والبیئة المحیطة.

  ارج ن خ ة م وتیة القادم ات الص اص الموج تت وامتص تش
 الضوضاء داخل المبنى.المبنى للحد من مستویات 

  ون ید الكرب اني أكس ون ث ید الكرب اني أكس تویات ث ض مس خف
 وزیادة األكسجین في الغالف الجوي.

 .خفض مستویات وزیادة األكسجین في الغالف الجوي 
ول  ل دخ ف قب ارد ونظی واء ب تنقیة الھواء من الغبار وتحویلھ إلى ھ

  المبنى.
ر افة المظھ راء إلض ات الخض تخدمت الواجھ الي اس اني  الجم للمب

ة  ین البیئ ا ،وتحس ریعة كم ات الس ي الطرق تخدمت ف ة واس ي بواب ف
ة د آل الخلیف ن محم راھیم ب یخ اب ز الش رق  مرك ة المح ي مدین ف

ریع  ق الس ى الطری راء عل ة الخض اء البواب م إنش ي ت البحرین والت ب
حیة ة ص وفیر بیئ ع .لت ب م ي تتناس ات الت ا النبات تخدمت بھ واس
ة ا روف المناخی ددھا الظ رین وع ي البح یة ف ن  200لقاس وع م ن

النباتات التي تم استیرادھا من المناطق شبھ االستوائیة والصحراویة 
ترالیا،  ط، اس طي  ( الشرق األوس وض المتوس حول العالم مثل الح

  بوابة البحرین) 5جنوب أفریقیا) (شكل 

  

  
  مد آل الخلیفة بدولة البحرین والطرق السریعةالبوابة الخضراء بوابة مركز الشیخ ابراھیم بن مح) 5(شكل 

ع  ع موق ب م ة تتناس میمات مرن وصممت الواجھات الخضراء بتص
ات  ى واجھ المبني كما تختار فیھ النباتات بعنایة لیكتمل التصمیم عل
المباني مع مراعاة أسلوب الري المناسب وسھولة الصیانة والحفاظ 

ة المبن میم واجھ الي لتص ر الجم ى المظھ ة عل ممت واجھ ى، ص
ى  ي مبن ا ف  Menara Etiqaخضراء تغطي اجزاء من الواجھة كم

ي اري ف ا التج ور مالیزی ن ، كوااللمب ة م واح مربع ا ال ت فیھ تثب

ى  1.5×1.5االلومنیوم مقاس  ا عل تم تركیبھ دات  ی م على ھیئة وح
دیل  اینة وتب ھولة الص والذ لس ن الف ى م ن المبن لة ع بكة منفص ش

ابة ات المص ة وا، النبات اة الرمادی ع المی ب لتوزی ر أنابی ري عب ل
تخدام  ادة  اس واالسمدة  ومتصلة بخزان  مصمم بصمام للسماح بإع
المیاة المخزنة ویستقبل المیاة الزائدة  للحفاظ على نمو النبات (شكل 

6 .(  

 
ي واجھتي المبنى االمامیة والجانبیة التجاري بمالیزیا تظھر فیھ تصمیم بتشكیل من الوان النباتات ف Menara Etiqa منبى ) 6(شكل

https://www.greenroofs.com/projects/menara-etiqa/ 
ات تكنولوجیا را الواجھ اتء :  الخض ا النبات تخدم فیھ لقة تس  المتس

ي ی الت ة ھیاكل تغط ممة داعم ا مص ذا خصیص د الغرض لھ  وتمت
 ھذه تستغرق، الھیاكل حتى نھایة الواجھة قاعدة من جذور النباتات

 تثبیت ویمكن، تغطي كامل الواجھة حتي سنوات 5 - 3من النباتات
نالواجھة مباشرة كما  على الھیاكل ا یمك ى اقامتھ ھ ھیاكل عل  قائم

  .بذاتھا

https://www.greenroofs.com/projects/menara-etiqa/
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ر دار األخض ا : (الج   ):Living wall systems (LWSثانی
ى درای ن عل ن نح ة م ا  للطبیع ة  وم ى الطبیع ان عل ة اإلنس ة بھیمن

ي  ممون ف مرونة وقوة وتأثیر ایجابي على اإلنسان، لذلك فكر المص
ن  نقل الحدیقة بشكل رأسي  داخل الفراغات المعماریة واالستفادة م

ریا یا وبص دنیا ونفس ان ب حة اإلنس ى ص ابي عل ا اإلیج وان ، تأثیرھ
ة م تویات مختلف رض لمس ان  یتع ات االنس اء والملوث ن الضوض

ي  اعد ف بالھواء تضر صحتھ  لذلك جاءت المساحات الخضراء لتس
ھ ، الحفاظ على صحتھ لتوفیر ھواء نقي رودة لعزل ى الب والحفاظ عل

للحرارة، والحفاظ على الشعور بالسالم والتوازن النفسي لنقل جزء 
وفیر  داخل. وت ھام من الطبیعة  كمساحة خضراء من الخارج إلى ال

ات تصم ممت داخل الفراغ ة، وص ًا للبیئ یم للفراغات صحیًا وصدیق
ي  دوء النفس التي تتطلب بھا الحد من التوتر والقلق والعمل على الھ
وخفض االصوات واالنعكاسات كما استخدمت في صاالت الركاب 

ارات ي المط ب ف تالم الحقائ اكن اس ة ، وأم اني التعلیمی ي المب وف
تقبال  اكن االس ات وأم ریح، والكافیتری الي الم ا الجم لمظرھ

ت  ارت وای ي  Professor Stanley Hartالبروفیسور ستانلي ھ ف
ام  ي ع جامعة إلینوي ھو أول من استخدم تصمیم الجدار االخضر ف

" باإلضافة إلى عالم النبات الفرنسي والمھندس البیئي باتریك 1938
ك مم  Patrick Blanc  بالن ات وص واع النبات ار أن ام باختی ذي ق ال

ھ أس ري وتركیب ام ال میم نظ ي تص یانة وف ب والص الیب التركی

نیع خزان ، )، وكینیث نیلسون7(شكل میم وتص ي تص اعد ف الذي س
ھ.  ري وتثبیت اة ال ظ می ص لحف دأ المخص اوم للص والذ المق المیاه الف
واء  ة الھ ة لتنقی ا بعنای یتكون الجدار االخضر من نباتات تم اختیارھ

ل  الم) spathyllumمث ق الس بالب ،(زنب ن ، والل واع م ة أن وثالث
  ).RakhshandehrooM., Yusof,2015السرخس (

 كانو، یغطي الجدار أو جزئا منھ تبعا للتصمیموالجدار األخضر   
ابالت في البدایة  یقوم على ن الك لب م ر الص ل غی دأ، القاب م  للص ث

ن شبكات أصبح لھ نظام ابالت م الك  الك ھواألس ون ل ات وتك  لوح
ة ان، للتعریش ثابت ق أول ك ي تطبی نظم" عمل دات ل التعریشة  وح

یتي في "القیاسیة المي واك س ي الع ة ف ا والی م .كالیفورنی دھا ت  وبع
ت ائط" تثبی ي ح ام "ح یح بنظ وي الترش ي الحی ي  ف  Lifeمبن

Building ة الحكومة قامت، م ١٩٩٤ عام في تورنتو في  االتحادی
م تحت ضخما معرضا انشاء بتمویل م ٢٠٠٥ عام الیابانیة  Bioإس
Lung ھ دار األخضر وفی م عرض الج ة ت یة  عرض كقطع رئیس
ت ن تألف دة ٣٠ م یة وح كلت قیاس ع ش ھا م ة مجموعة بعض   أنظم

 تطبیق م تم ٢٠٠٧ عام وفي .الیابان في المتوفرة القیاسیة الوحدات
ام ذي العامل نظ مل األخضر، وال وائط ش من الخضراء الح  ض

ائط مجال في التمیز جائزة إصدار وتم ٢٠٠٨ عام في.معاییره  الح
ال (ال ھذا في بحثیة منحة إصدار جانب الي األخضر  ,Kellertمج

  ). 9,8) (شكل 2011

 
استتخدامات متنوعة من الجدار األخضر في الفراغات الداخلیة بتصمیمات تتناسب مع المكان والوظیفة داخل الفراغ "  )7(شكل 

Pinteresrt 

    
  .Appleton International Airport (USAلطویلة بالجدران الخضراء، مطار ابو ظبي الدولي، ) معالجة الممرات ا8(شكل

  
https://draftsman.wordpress.com/2014/)  تكسیات للحوائط بالجدار األخضر9(شكل (  

https://monpaysagiste.pro/interet-davoir-un-mur-vegetal-dinterieur/ 
 Livingاالعتبارات التي یجب في تنفیذ واستدامة الجدار األخضر

wall systems (LWS:( 
ات   -1 یجب مراعاتھا عند تثبیت الجدار األخضر داخل الفراغ

ن معرفة اتجا وء م ھ الض ث یفضل توجی ه الضوء وكمیتھ حی
  لضمان النمو الجید للنباتات أثناء نموھا. ، أعلى إلى أسفل

 اختیار النباتات المتوافقة مع التصمیم والوظیفة . -2
د -3 تویات تحدی ة مس ري وأنظم بة ال ة والعناصر المناس  الغذائی

 . للنباتات المطلوبة
ار -4 ة اختی بة البیئ و المناس ات لنم اظللح النبات ھ ف وفیر علی  وت

 ،الستدامتھ الري وأسلوب الضوء وكمیة غذاء من  احتیاجاتھ

https://draftsman.wordpress.com/2014/)
https://monpaysagiste.pro/interet-davoir-un-mur-vegetal-dinterieur/
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ة العمالة توفیر مع اء المدرب ب أثن یانة التركی ن  والص ل م  قب
 التصمیم. واستدامة نجاح لضمان متخصصة زراعیة شركات

 للتنفیذ المستخدمة األنظمة تتعدد :)LWSالجدران الخضراء ( أنواع
ق ات وف ددة المعطی ل ،المح میم ولك ات تص داف. متطلب ن وأھ  ویمك

نیفھا ى تص لبي إل ط ،(س ور ،نش اتي م دران نب ة) وج ا طبیعی ً  وفق
تخدام  المائیة الزراعة على تعتمد والتي ،النمو وطرق ألنظمتھا  باس
ل ة محالی ة مغذی وفیر متوازن ذاء لت اه الغ ات والمی ات للنب  ،المتطلب

)Mehdi Rakhshandehrooوف تعرض ).وس رز نس ال أب  ثث
   التالي: النحو على الخضراء الجدران في المستخدمة األنظمة

  )نظام التعریشة( المتسلقة: النباتات نظام أوالً: -
ذا - ام وھ م النظ ى ینقس ارین، إل دون األول: خی ود ب ل وج  ھیك

ددة نوعیة على االعتماد یعني ما وھو حامل، ن مح ات م  النبات
ة كامل على نموھا لیتم محدد بشكل وزراعتھا المستلقة  الواجھ
.ً م خارجي ھیكل وجود الثاني: الخیار أما تدریجیا تم داع ن ی  م

لق خاللھ ات تس ذا النبات ار وھ أتي الخی من ی اق ض میم نط  تص
  مضاًف. منفصل بشكل أو منھ كجزء المبنى

   الحاویات: نظام ثانیاً:
د - ن ویع ط م ة أبس دمھا، األنظم ث وأق د حی ى یعتم مین عل  تض

ات ة حاوی من زراعی ةالواج ض دار أو  ھ تم الج ا لی  زراعتھ
ة. بالنباتات ذه المالئم ات وھ تم الحاوی ابھا ی من حس ام ض  النظ
اة مع المباني، تصمیم أثناء للواجھات اإلنشائي ال مراع  األحم

ً  والمتوقعة الحیة ن النباتات. لنمو الحقا وب تكم ذا عی ام ھ   النظ
 يللر خاص نظام یتطلب األنظمة من النوع ھذا العالیة. التكلفة

لوب یانة وأس ة الص ات ومتابع  , Jana Söderlund( النب
2014.(    

  :البیولوجي ذو الترشیح ثالثا النظام -
ة عناصر من كعنصر التربة مع یتعامل ال النظام ھذا في -  أنظم

مم ،الخضراء الواجھات دار یص ة بغرض الج واء تنقی ي الھ  ف
ة مع ویتكامل ،حراري كمنظم یعمل كما الداخلیة الفراغات  بنی

ي د . بالكامل المبن دار یعتم ى الج ام عل ة الزراعة نظ " المائی
ث أساسي، بشكل التربة على تعتمد ال والتي ذي حی ات یتغ  النب
وبي بنظام تدویرھا معاد المیاه وھذه ،بالمعادن الغنیة بالمیاه  أنب
ع مستوى في  النظام ویقع ،الشمس ضوء توافر مع مغلق  مرتف
فلي الجزء يف مزاریب في المیاه تتجمع حیث ن الس ام م  . النظ
ع ذور وتق ات ج ین النبات ین ب ن طبقت یج م ناعي النس  الص

ات ببعض  الكثیفة الجذور كتلة تدعم كما ،المخصص  المیكروب
 الجوـ فى المتطایرة العضویة المركبات من التخلص تعمل التي

 أكسید وثاني أول غاز تمتص النباتات أوراق أن إلى باإلضافة
ات الطبیعیة الضوئي البناء عملیة وأن  الضار، الكربون  للنبات

تم الذي البارد الھواء تنقیة علي تعمل ن سحبھ ی الل م ام خ  نظ
طة یعمل وم مروحة بواس ع تق واء بتوزی ي الھ ع ف اء جمی  أنح

ى، اج المبن ام یحت ى النظ یانة إل ة، ص ذا دائم ام ھ ب النظ  یتطل
اة اء مراع ة أثن میم عملی از التص ذا یمت ام ھ  ةبالمرون النظ

دار وظھر   )K. Perini,. 2012( التصمیمیة ن ج تخدام م  اس
ات طح تطبیق راء األس ع الخض دد م ن ع ارات م  االبتك

ة أنظمة في تطبیقھ یتم التكنولوجیة. واح معیاری تطیلة  أل  أو مس
 النباتیة المواد على وتحافظ متنامیة وسائط على وتحتوي مربعة
ون ة تك ًا مزروع بق ا ،مس وفر مم أثیًرا ی ر ت ا أخض د فوریً  عن

 النمو وسط خالل من المیاه لنقل تزوید یتم التثبیت، من االنتھاء
 عازلة مادة وجود في مختلفة. ارتفاعات على الجدار طول على
ر من یعتبر المبنى، عن النظام تعزل للماء تدامة الطرق أكث  اس
  التدویر. إعادة على یعتمد كونھ

  -: خالل من البیئي التوازن عملیة إلحداثممیزات الجدار األخضر 
ل  خفض تكالیف الطاقة - یة ب ة الشمس ا الطاق ث ال تخزن فیھ حی

ة  الیف الطاق ض تك ي خف تعكسھا لذلك تساعد الجدران الحیة  ف

من خالل توفیر الظل الناتج من تأثیرات أشعة الشمس المباشرة 
فھي تساعد على تبرید الھواء بشكل فعال في الصیف من خالل 

ة ر عملی ذي التبخ ھ ال ات تنتج ذي النبات اھم وال ي یس ف ف  تخفی
ا ، الجو حرارة ى كم اھممما یقلل من الحاجة إلى تبرید المبن  تس

ي راغ الحراري الحمل تخفیف ف داخلي، للف ذي ال ادة وال ا ع  م
  . المستخدمة الخاماتو الرخام أو الزجاج زیادتھ في تساھم

اء  - ارة بالصحة الحد من مستویات الضوض ون ، الض ث تك حی
االمتصاص الرئیسیة ھي التربة الركیزة. النباتات لھا تأثیر مادة 

میم  رة. وتص ة كبی زرع بكثاف دما ت ة عن رددات العالی د للت مفی
ي ویره ف م تط ذي ت یة ال ة الرأس  Pontificia        الحدیق

Universidad Catolica  في اإلكوادور (PUCE)  للتصمیم
ل  ان معام رخس. ك ات الس ت نب داخلي وزرع وتي ال الص

ة ( رددات المنخفض ي الت وت ف اص الص  315-100امتص
طة (، ھرتز) رددات المتوس رددات   4001250الت ز) والت ھرت

ة ( د  5000-1600العالی وم بص اتي  یق اء النب ز) فالغط ھرت
ن  د م ي الح تخدم  ف ذلك یس األصوات مرتفعة التردد وإعاقتھا ل

ع الضوضاء على الطرق السریعة.  افي م كما تعمل كعازل إض
ة  ین طبق واء ب ن الھ اتم ن  النبات ل م ا تقل ا أنھ دار. كم والج

ات  ار لموج مستویات الضوضاء عن طریق االنعكاس واالنكس
 الصوت وكذلك امتصاص الطاقة الصوتیة.

دار  - ام الج ائي لنظ وث الضوض ي معالجة التل ي ف عنصر رئیس
ي زة ف ى ركی ت عل ر المثب نغافورة   HortPark األخض بس

ى  ویعمل على خفض تأثیر الصوت عند الترددات المنخفضة إل
ى  درة عل ھ الق زة ول اص الركی أثیر امتص بب ت طة بس المتوس
واد  ة بم یم مقارن االمتصاص الصوتي والتي وجد أنھا أعلى الق
ة  وات منخفض د األص وم بص رى ویق ات األخ اء والمفروش البن
وت  ا الص اج فیھ ي یحت ات الت ب للتطبیق التردد وإعاقتھا ومناس

احات منخفض ویعتبر أداة ت ي المس وتیات ف صمیم لتحسین الص
اص Michael M. Davisالداخلیة ( )  . ویزداد معامل امتص

   ( N. H. Wong)  .الصوت مع زیادة التغطیة الخضراء
ي معالجة  تعمل كمبردات تبخیریة : - یًا ف حیث تلعب دوًرا رئیس

دفق  زیادة تأثیر الحرارة في التبرید التبخیري من خالل إنشاء ت
ن  واء ع د الھ تم تبری ث ی دار بحی ف الج للھواء في التجویف خل

واء  دخل الھ اه. ی بعة بالمی زة المش وق الركی ن طریق التدفق ف م
ن  واء م روج الھ م خ ھ وت وائي خلف ف ھ در والتجوی ى الج أعل
ة والسرعة  واء والرطوب القاعدة. وعند قیاس لدرجة حرارة الھ
واء  د الھ ا تبری تج عنھ عند مدخل ومخرج الھواء في دراسة ون

  )Michael M. Davis( 1درجة مئویة  8.1بمتوسط 
د  تحسین المظھر والتأثیر البصري : - ة تزی ة الطبیع تحقیق رؤی

أثیرات  وفیر ت راغ لت اغلي الف وظیفي لش من الرضا  النفسي وال
ة  ودة البیئ ى ج ھ أثرعل مفیدة على تحسین الراحة الداخلیة  لما ل

ة ر   (IEQ) الداخلی ث یغی ة حب ل البیوفیلیكی احات العم ومس
ة ال ة والرفاھی ن اإلنتاجی ریة ویحس لوكیات البش ف والس مواق

ة.  ى  4العام اع عل دالت ارتف ة مع ى األداء واإلنتاجی ل  ف العم
ة. ة المزاجی وازن والحال ق الت ن ویجعل یحق ى م ة المبن  عالم

  .الجمالیة قیمتھ من ویزید ممیزة
متالزمة المبانى  : مفید في عالج تحسین جودة ونوعیة الھواء -

ة ج ثالمغلق بة  ی واء بنس وث الھ توى تل ض مس ى 40یخف % إل
وال60 ة% عل الت اكن المغلق ي األم ئ ، ي وخاصة ف ث تمتل حی

ة   ر المرئی امة غی األبخرة الس ة ب ات الداخلی اني والفراغ المب
ً مع تزاید عدد شاغلي الحیز الفراغي .النباتات والجدران  خاصة

رات الداخلي وأن لھا مسا الخضراء تحسن نوعیة وجودة الھواء
ایرة ( ویة المتط ات العض ن المركب  )مختلفة إلزالة الملوثات م

Tatiana Armijos Moya 
 اإلنشائیة للواجھات الخضراء والجدار األخضر النظم



506 Biophilic design to promote mental health in hospital resorts 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 3May 2021 
 

اوجھ 
  المقارنة

 كابالتال شبكات ( التعریشة نظام
  واألسالك)

  البیولوجي ذو الترشیح نظام  الحاویات نظام

  
  شكل الوحدة 

    
  

  

  

  
  

  
  

  التصمیم
  و

  التركیب

لة ابالت من سلس  من المصنوعة  الك
والذ تم  الف ا ی ي تثبیتھ مم ھیكل عل  مص

ات یسمح للغرض لق للنبات  لیكون بالتس
ات من جدار ي الھیاكل النبات  یمكن الت
 جدار على یثبت أو المبنى بغالف تثبیتھا

 سم40 مسافة وبینھم المبني عن منفصل
ائم النظامو  الھواء بمرور تسمح ھ ق  بذات
ة المتطلبات لتوفیر ات الغذائی ر للنبات  عب

وبي نظام ي مغلق أنب وفر ظل ف  ضوء ت
  الشمس

 الوزن، خفیفة صلبة، قیاسیة لوحات
 أسالك من مصنوعة األبعاد، ثالثیة

 علي النباتات تدعمو المجلفنة الفوالذ
داد ي االمت ة وعمق األفق  اللوح

وي ات تحت ع حاوی ا توض  بھ
 لنمو النظام ھذا تصمیم تم.النباتات
ة راء الواجھ ي الخض ة ف  مواجھ

ى المحافظة على وتساعد سطح  عل
ي غالف سالمة  تكون فال المبن

   لھ مالمسة

ي ذا ف ام ھ ابالت تستخدم النظ  أو الك
 شبكات ظامن وفي ،معا اإلثنین أو األسالك
  الذي الخضراء الواجھات لعمل الكابالت

دعم لق ی ات تس ة لتنمو النبات ا. بكثاف  أم
بكات الك ش تخدم األس دعم فتس و ل  نم
 دعم من تستفید حیث النمو البطیئة النباتات
ة زمنیة فترات خالل الشبكة ئ  متقارب  لبط

 استخدام یتم النظامین كال وفي النبات نمو
لب كابالت از سالكاأل وشبكات . ص  تمت

  بالمرونة
  

  أشكال
  التغطیة

      
  

  تفاصیل
  التثبیت
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  طریقة
  التثبیت

    
  
  

  
  

    
  

  عیوب النظام
ل  ى الھیك ؤثر عل ان ت ذور واألغص الج
ھ  ة ب اإلنشائي للمبنى أو الخدمات الملحق
ات  ین النبات ق ب ذا التالص ة لھ نتیج

  والمباني

ة ع یانة منتظم ى ص اج إل ى یحت ل
ى   دة عل المدى الطویل وتكون معتم

تخدمة ات المس ى  – النبات اج إل یحت
   تغییر تربة  واآلواني الزاعیة

  مرتفع التكلفة

ى  3من   متوسط العمر ات  5إل ر النبت ا لعم سنوات تبع
  المتسلقة

  سنة 50یدوم أكثر من
2015- Rakhshandehroo, M 

 سنوات  10متوسط العمر المتوقع 

   
  مزایا

  النظام

عة ی ة واس ین مجموع ن ب ار م ن اختی مك
   اقتصادي -سھولة التركیب  -من النباتات

أخرى  یمكن اسبدال الناتات التالفة ب
یر ت قص ي وق دة ف ارات  -جدی اختی

 یمكن -متنوعة من النباتات المختلفة
د أن ین تمت  أن ویمكن الھیاكل ب

ا تستخدم ة أیض ذاتھا قائم د  ب یعتم
ة، على الصنادیق زة الرغوی ، الركی

  طبقات اللباد

میمات  ات لتص ن النبات عة م اختیارات واس
تتسم بالمرونة لوجوده في صورة وحدات 

 خارج مسبقا یجھز -مدیولیة او تصمیم حر
ع اء الموق ي بن میم عل زة  -معین تص الركی

اد ، الرغویة ة وھو طبقات اللب   أكثراالنظم
  التدویر إعادة على یعتمد كونھ استدامة

یا لغرف النشاط الذٌھني وتأثیره على تحلیل اتجاه البایوفل
  المنتجعات االستشفائیة :

ي اع و یفتقد اإلنسان الھدوء النفس ة نتیجة لسرعة ایق الفطرة الطبیع
ور اة والتط ة ، الحی راء والطبیع دائق الخض رض للح دم التع وع

بیة یة والعص طرابات النفس ن اإلض ر م ، المفتوحة البكر یسبب الكثی
ى داخل لذلك ھدفت الدراسة لنقل  ي إل الطبیعة المریحة بشكل أساس

یولوجیة للحاجة الماسة للفطرة  یة وفس د نفس ا فوائ ا لھ الفراغات لم
أثیر ، البشریة وتواصلھا مع الطبیعة ا  ت ا األخضر لھ النباتات بلونھ

ن  واء م ة الھ ان وتنفی حة اإلنس ین ص بھج لتحس ي م الي ونفس جم
ارة  ازات الض ا والغ ة والبكتیری  CO1,CO2 )2012Kاالترب

Perini, M. Ottelé وات دى االص اء وص ن الضوض د م ) والح
ب  یة تتطل ز الصحة النفس ة تعزی طراب. ان عملی بب االض الذي یس
ن  د م مواصفات خاصة في الغرف  لدعم صحة النزالء النفسیة فالب

ان  ا األم ق بھ یا  ویتحق ا ونفس ریا ووظیف ة بص ون مریح أن تك
  في التصمیم :والسالمة لذلك یجب توافر عناصر ھامة 

ذھني  اط ال رف النش ي غ ي ف ر الح دار األخض ا الج تكنولوجی
  والترویحي:

اش  ى بالقم وح مغط بیة ول وة الخش تنمو النباتات على عناصر الكس
دأ   (اللباد) یتكون المغلف من شبكة مصفوفة من الفوالذ المقاوم للص

اس  دات بمق بكة  60×  60لوح كل الش ل. تش ى ھیك ة عل م مثبت س
ة  ة الفوالذی ة الزراع تخدام تقنی ات باس لق النبات ا لتس یكًال داعًم ھ

ة مان ، المائی دار لض ن الج لة ع ة منفص ة ھیكلی واح بنی دعم األل وت
دورات  التھویة الكافیة. ویتمتع الجدار الحي األخضر بنظام خاص ل

بكة ق Wi-Fi الري. وھي متصلة عبر ش ام دقی تحكم بنظ بكة ال ، بش
  لنباتات.مما  یحافظ على صحة وشكل وعمر ا
میم : ي التص ر ف ون األخض أثیر الل ة  ت ر الحری ون األخض ل الل یمث
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ل  تقرار العق ى اس یر إل ار یش ً باالزدھ عورا ر ش ھ یثی ا ان اة كم والحی
دئ أثیر مھ ھ  ت ذات. ل ن ، ومعرفة ال ون م دل یتك ون معت األخضر ل

خلط اللون األصفرواألزرق؛ لیس لھ تأثیر مثیر لألصفر وال المزاج 
ا لبي والب ون الس ل الل ا یمث دوء. بینم ل الھ ألزرق األزرق یمث رد ل

ذات ( ة ال ل ومعرف تقرار العق ). Luther M, 1993,األخضر اس
ان ل ، األخضر ھو رمز اإلیم ر مث أثیر مثی ھ ت یس ل وان ل ف األل طی

  اللون األصفر ولیس لھ تأثیر ثابت سلبي مثل أزرق. 
الم  ون الس و ل وبة. وھ ر األخضر الزاھي یثیر الربیع والخص والفك

ان ان ، واالیم ة واإلیم ز الحكم و رم ر ھ ز ، فالخض ون التمی ول
والكمال. تكرر عدة مرات في القرآن. األخضر ینقل السعادة وراحة 
اة  ز الحی و رم اة والمعیشة، وھ و والحی البال والبھجة. أنھ رمز النم
ط  ر منش ا یعتب والنمو والخلود. وھو أیضا لون الصبر والتسامح كم

ة و ز للرؤی رومحف وي البص ود ، یق أثیر وج ار لت ارب إختب م تج وت
ي ى األداء النفس ر عل ون األخض ى أن ، الل ائج  إل ت النت وخلص

ي  داع  ف ھل اإلب ا "یس ة م ام بمھم ل القی ون األخضر قب التعرض لل
ا    ).Lichtenfeldl2012األداء ( ا مقدًس ً ر لون ون األخض ر الل یعتب

ا ھو لون الجنة وأن ذكر القرآن الكریم أن اللون األخضر في نقطة م
راً سندس واستبرقلون مالبسھم  خضراء. " اً خض "  یلبسون ثیاب

و  دوء وھ ن الراحة والھ ر ع و یعب ذلك ھ ر األخضر ". ول من حری
 مرتبط بـالكمال.

فائیة ات األستش ي المنتجع ة ف ات الطبیعی أثیر الخام ن  :  ت دف م الھ
ة  نمط ارتباط المواد بالطبیعة ھو للحصول على االستجابات المعرفی

ا،  تم معالجتھ ا ت ادة م أو الفسیولوجیة اإلیجابیة  لبعض الحاالت  وع
ى  ب عل ة الخش ي خام تالف ف ات أن االخ دى الدراس رت إح أظھ
ة  یولوجیة مختلف تجابات فس ى اس یات أدت إل دران  واألرض الج

اتو ازاكي وس وجو ومی ة  2007، (تسونتس احثون أن الغرف ظ الب الح
تعطي  شعور ، ٪)45ب الطبیعي بنسبة التي تحتوي على خامة الخش

ي  ادة ف اطي وزی دم االنبس غط ال ي ض اض ف ع انخف ر  م بالراحة أكث
ع الصحي ي المنتج بة  ف ون مناس ي تك بض والت دل الن ین ، مع ي ح ف

اب  ا أخش ي تغطیھ لوحظ انخفاض كبیر في نشاط الدماغ (للغرف الت
 ).Lichtenfeldl2012٪) (90بنسیة 

  لذكیة على الصحة النفسیة :تأثیر األصوات والروائح ا
تظھر األبحاث أن التعرض  ألصوات الطبیعة كؤثر على صحة 
٪ 37اإلنسان یسرع االستعادة الفسیولوجیة والنفسیة بنسبة تصل إلى 

) Jana Söderlund , 2014أسرع في تقلیل اإلجھاد النفسي (
االتصال غیر المرئي بالطبیعة من ، ویقلل من التعب اإلدراكي

ت الموجودة في انخفاض ضغط الدم االنقباضي والتوتر البیانا
الھرمونات  تأثیر الصوت واالھتزاز على األداء المعرفي اإلدراكي 

ویؤدي إلى تحسن في الصحة النفسیة والھدوء نتیجة للتفاعالت ، 
. االستماع )Joye,,2012الحسیة غیر البصریة مع طبیعة (  

ثر من االستماع فقط إلى والمشاھدة كان لھما تأثیر اإلیجابي أك
تشیر الدراسة إلى وجود عالقة قویة  .أصوات أمواج البحر  وحدھا

 الروائح .بین النظم الحسیة البصریة والسمعیة والرفاھیة النفسیة
أن الممارسات و ،نظام حاسة الشم لدینا لھا تأثیر مباشرة في الدماغو

م الزیوت التقلیدیة  یمكن أن تثیر ذكریات  الناس یمكن استخدا
الحاالت التي و النباتیة العطریة لتھدئة أو تنشیط الحواس لألصحاء

  تسھم في عالجھا.
داخلي  میم ال ي التص ا ف اه البیوفلی ق اتج ي تطبی امین ف د نظ یوج

  : للمنتجعات اإلستشفائیة
ة : -1 ر بالطبیع ال مباش ود  اتص ن وج ارة ع و عب وھ

ي ال ون األشخاص في وسط الطبیعة یستمتع بالھواء الطبیع ي ول نق
األشجار والنباتات الخضراء الطبیعیة وحركتھا واالتصال بالسماء 
ام  اة ( حم ود عنصر المی ووجود اللون األزرق في السماء مع وج

شالالت صناعیة مناسبة للمكان ،...)  واالستمتاع ، نافورة، سباحة
ریة  یة والبص واحي الحس ة الن ة وتغذی ر بالطبیع ال المباش باالتص

  ). ,Kaplan1989یق الرفاھیة النفسیة والصحیة (والسمعیة لتحق
ة : -2 ر بالطبیع ر مباش ال الغی ؤثرات  االتص ع م و وض وھ

ة اس الطبیع ي احس ة تعط ة ولونی ر ، جمالی ال غی ن االتص دف م الھ
المرئي بنمط الطبیعة ھو توفیر البیئة التي تستخدم الصوت والرائحة 

ة  دینا الرائح م ل ة الش ام حاس الج نظ ثال یع س فم ي واللم رة ف مباش
دماغ تخدم ، ال ا تس دا. كم ة ج ات قوی ر ذكری ك تثی ن ذل ا یمك و م وھ

ات  د أظھرت الدراس یطھم. وق اس أو تنش ة الن ة لتھدئ وت النباتی الزی
ة و تأثیر شم األعشاب ى عملی ابي عل النباتیات العطریة لھا تأثیر إیج

 ). Bowler, D 2015الشفاء وتقویة المناعة البشریة (
 لتصمیم غرف النشاط الذھني والترویحي في   المحور االستبیاني

  منتجع استشفائي :
  من خالل الدراسة السابقة صممت االستبیان ادناه لدراسة ألھمیة

ة  دور البایفولیا في تعدیل االعتالل في الصحة النفسیة والترویحی
یین اء نفس ین (أطب الل متخصص ن خ ان م یكولوجي)  -لالنس س

دد ،معماریین ومصممین دیكور، العام ار لع ة األعم  100ة مختلف
 شخص.

 البیئة  استراتیجیات واعتبارات التصمیم التوضیحیة الصورة قیاس العناصر المعززة  للصحة
 جید متوسط غیر مقبول الخارجیة 

 المبنى یتكیف التصمیم مع البیئات والظروف الخاصة بالموقع من خالل من االشجار ویتم محاكاة ھذه البیئة الخارجیة في تصمیم
  نعم  ال  ربما

  

  
ة  ة حرك ن متابع ك ع و انطباع ا ھ م

  ؟ المرور واالزدحام بالطرق

  
1  

ى   نعم  ال  ربما وي عل ھل یؤثر النمط األخضر الحی
الھ  ان باتص عر اإلنس ي یش ة الت الطریق

  بالطبیعة  

  
2  

رز    نعم  ال  ربما ھل النموذج الحیوي (البیوفیلیا) یب
  `سمات التصمیم  األخضر ؟

 
3  
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  نعم  ال  ربما

  

ھل المناظر الطبیعیة  والحركة بھا لھا 
ان  حة اإلنس ى ص ابي عل أثیر ایج ت

  النفسیة وصحتھ العامة؟

  
4  

  نعم  ال  ربما

  

ة  راء تبعث البھج ھل الواجھات الخض
  وتضیف جمال على الواجھات؟

  
5  

بالطبیعة بینما تنشر في الداخل نمطاً دینامیكي من یتم إنشاء المناظر الطبیعیة ذات اللون األخضر وتحقق الواجھات تذكیراً مرئیا 
  . الضوء مع تغیر حركة الشمس

  االتصال بین الداخل والخارج

  نعم  ال  ربما

  

رة  ة  كبی احات زجاجی میم مس ھل تص
نظم  ع ال ي م ل المرئ زز التواص یع
ة  اءة الطبیعی وفیر اإلض ة  لت الطبیعی
راغ  ة للف راء كرئ ات الخض النبات

اج األ داخلي إلنت ة ال جین وتنقی وكس
  الھواء

1  

  نعم  ال  ربما

  

ع  ب م كل مناس تجابة بش ل االس ھ
ا)في  وي  (البیوفیلی میم الحی التص
اتصالھ مع الطبیعة تناسب االحتیاجات 

  اإلنسانیة للمستخدمین ؟

2  

غیر   ربما
ضرور

  ي

ضرور
  ي

 

ر  ي المباش ال المرئ أثیر االتص مدى ت
راء  ة الخض ر الطبیع ة بعناص بالطبیع

جار و ن أش ات م ات والعملی نبات
ال  اء واالتص ة الم ن حرك ة م الطبیعی

  ؟بالسماء

  
3  

غیر   ربما
ضرور

  ي

ضرور
  ي

ات  ذ ذات الجلس ض النواف وفیر بع ت
المنخفضة والعمیقة التي توفر مسطح 

  داخلھا  للجلوس

  
4  

غیر   ربما
ضرور

  ي

ضرور
  ي

 

ة  ات مرن وفیر فراع رى أن ت ل ت ھ
وظیفي  وع ال ة والتن ز بالحیوی تتمی

  ي ؟والجمال

  
5  

غیر   ربما
ضرور

  ي

ضرور
  ي

 

استخدام األخشاب الطبیعیة في تكسات 
ع  ض قط یات وبع وائط واألرض الح
ع  ادي م ل الم ز التواص اث لتعزی األث

 الطبیعة

  
6  
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  محور متنوع 

  1 ھل تفضل دمج بعض األنماط  التقلیدیة مع  األنماط  الخضراء؟  نعم  ال  ربما

غیر   ربما
  ضروري

  ضروري

 

د أن  ل تعتق أثیر ھ ة ت وان الطبیعی لألل
ى األداء  ر عل ون األخض ة الل وخاص

 المعرفي والسلوكي؟

  
2  

  نعم  ال  ربما

  

 تأثیر لھا الطبیعیة والمواد النباتات ھل
  والمیاه؟ النباتات من أكبر

 
3  

غیر   ربما
  ضروري

  ضروري

 

ال  اء اتص میم إلنش ارات التص اعتب
ل ل تفض ة ھ وي بالطبیع ري ق • بص

ى إعطاء األولویة للط بیعة الحقیقیة عل
  الطبیعة المحاكاة

  
4  

االتصال غیر المرئي بالطبیعة سمعي   ممتاز  متوسط  ضعیف
ات  ذوقي المنبھ أو لمسي أو شمي أو ت
ارة  د وإش عور المتعم د الش ي تول الت
ة أو  نظم الحی ة ،ال ى الطبیع ة إل إیجابی

 العملیات الطبیعیة

  
5  

ع الطبی  ممتاز  متوسط  ضعیف ادي م ال الم واد االتص ة م ع
ا  وعناصر البیئة المحلیة أو الجیولوجی
  ھل تعكس شعور ممیز على المكان.؟

  
6  

ر   ممتاز  متوسط  ضعیف ر مباش تقییم كل نمط  المباشر والغی
 من أجل التأثیر المحتمل ؟

  
7  

  

ة  نعم  ال  ربما ي منعش روائح ھل ھ أثیر األصوات وال ث ت ة حی ي بالطبیع ر المرئ ال غی الفراغات ذات االتص
  جیدة تؤدي للتوازن النفسي ؟و

8  

    ممتاز  متوسط  ضعیف
توفیر مكان مخصص للقراءة لتنشیط 

  الذھن

  
9  
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    نعم  ال ربما
ل ل تفض وات   ھ ى أص تماع إل االس

ا  ون ممتع دھا أم یك ر وح واج البح أم
ة  واج سواء طبیعی ة األم مشاھدة حرك

  ؟أو فیدیو
 

  
10  

  11  ؟لبحر لھا تأثیر إیجابي على اإلنسان ھل تعتقد أن سماع أصوات أمواج ا  نعم  ال  ربما
  ؟تعتقد أن الضوضاء  والبعد عن الطبیعة لھ مؤثر سلبي على صحة اإلنسان   نعم  ال  ربما

  
12 

  13  ترى من وجھة نظرك أن التصمیم بیوفیلیك یحسن العالقة بین الصحة واإلنسان؟  نعم  ال ربما

 
ة واالستبیان إ الل الدراس ن خ ث م ى أساسیات وقد توصل البح ل

  لتصمیم المشروع التطبیقي :
  اء ري لإلنتم ل البش ا (المی ارة البایوفیلی ج عم ي نھ رورة تبن ض

ات  ارة وفراغ ق عم ى خل عي ال للطبیعة)  في البیئة بغرض الس
ھ,  ن إنتاجیت ان وتعزز م ى صحة اإلنس افظ عل داخلیة  بیئیة تح

ً عن تكاملھا مع نظم البیئة الطبیعیة والمحافظة علیھا وس  فضال
ة  تدامھ متوائم ارة مس ق عم ا لتحقی اه البایوفیلی أھمیة تطبیق اتج

  مع البیئة الطبیعیة
  ي ة ف ب الطبیعی ل االخش ة مث ضرورة استخدم الخامات الطبیعی

وتكسیات للحوائط  ھامة ومؤثرة في تعزیز صحة  ، األرضیات
 اإلنسان النفسیة والعامة.

   اب األلوان لھا تاثیر قوي على تعزیز الصحة ومع الجة االكتئ
ون  وتنشیط المدارك والذاكرة ویجب ون األخضر كل ال الل إدخ

المة حة والس داع للص ى اإلب أثیره عل لو وت تجابات العق . اس
للوصول إلى االسترخاء من خالل تغییر معدالت تدفق الدم في 

ھ ماع و المخ، اللون األزرق والنظر إلی ة وس اة المتدفق ى المی إل
ع ة والس ب الراح ا یجل دران خریرھ تخدمت الج ذلك اس ادة ل

 الخضراء في غرف الشاط إلى جانب سماع خریر الماء .

  ور یحقق التصمیم البیوفلیك في العمارة الداخلیة  معالجة للقص
ة صحیة تعزز صحة  في انعزال المباني عن الطبیعة لخلق بیئ
ر  ى تغیی ؤدي إل ا ی ة كم الھ بالطبیع اركتھ واتص ان لمش اإلنس

ة للمب روف البیئی ب الظ ن الجوان ة م اظر الطبیعی ى أو المن ن
لوكیة د الس ة والفوائ دیة والعقلی ة و الجس ة البدنی ین اللیاق تحس

ا ادة الراحة والرض دم وزی ل أعراض ، وخفض ضغط ال وتقلی
ر ، المرض مل التغیی ق. یش وتحسین الصحة وتقلیل التوتر والقل

ادة  ان  وزی السلوكي اإلیجابي مھارات أفضل في اإلبداع واإلتق
رنین الت الج ال ن ع ب م ا یتطل ب م ى جان دوء إل ز والھ ركی

   مخطط  جلسات الكھربیة للدماغ ، المغناطیسي
  ) دران الخضراء مل  LWSالج ي حل یش ا ھ ؤثر بیوفیلی ) كم

واء ن ھ وء، معاییر أساسیة  لراحة االنسان  م اء، ض راحة ، م
ؤثر  ث ی اب حی ى اإلكتئ فاء مرض ز ش ریة  لتعزی یة وبص نفس

 لما لھا من تأثیر بصريخضراء الحیة الجذابة وجود الطبیعة ال
داخل ة لل ي , جمیل ونقل فطرة الطبیع اد النفس ل اإلجھ ى تقلی عل

ع اآلخر اوب م عادة  وإدراكھ وزیادة التفاعل والتج ویعزز الس
تحسین الصحة وتنشیطھا  -والرفاھیة الذاتیة وإدارة األلم والقلق

خفض  -لمزاجیة من خالل تأثیر العقل على الجسد. رفع الحالة ا
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وتر  تویات الت تعادة  -مس ي واس اق النفس ب واالرھ ل التع تقلی
ل  -االتزان  الخروج من اإلكتئاب والمشاركة مع االخرین وتقلی

 زیادة معدالت الشفاء  -تحسین قدرات االنتباه والتعلم -العزلة.  

  اط ة النش میم غرف ق تص ة بتطبی ائج الدراس ت نت استخلص
یات  نتجع صحي نفسيالذھني والترفیھي لم تخدم األرض واس

ة  اب الطبیعی ة باألخش دار الغرق یت ج ت  وكس ن الموكی م
دار اخضر  ع ج م وض بتصمیم بسیط  حتى ال یشتت النزیل وت
اص  الع إلمتص ة واإلط راغ المكتب ي ف ة ف من انباتات الطبیعی
قط  اقي المس م ب القراءة، قس ز ب تمتاع  والتركی وت واالس الص

أماكن للجلوس وممارسة النشاط الذھني  األفقي للغرفة إلى عدة
ب  یات خش تخدام أرض لوك باس زان الس دیل وات اعد بتع المس

ات  تخدام مفروش راء واس ات الخض ن النبت دار م ي وج طبیع
ام  اط المق تالف النش الي الخ اء وبرتق ألوان زرق ریح ب ألثاث م

ن ، بھم احة م ر مس ل أكب ة وعم تم عمل اتصال مباشر بالطبیع
ى الحدی اج عل ا الزج ل تبع وتي یعم ام ص ب نظ ة وتركی ق

اءة  االت المقیمة.االض یكولوجي للح الج الس ات المع لتوجیھ
ة  ا لممارس رة تبع ر مباش اءات الغی تخدام االض ة واس طبیعی

 النشاط المطلوب.

یات  ى االرض وي عل ي یحت قطاع بغرفة النشاط الذھني والترفیھ
ي ب الطبیع ن الخش ص ، م زء مخص ى ج وي عل ة تحت والغرف

ا للقرا ءة ومكتبة وأماكن للجلوس للقراءة وأثاث مریح متنوع كم
ة اءة الطبیعی ى اإلض ر مباشرة و احتوت الغرفة عل اءات غی اض

تطل الغرفة على مناظر ، متنوعة تبعا لمتطلبات ممارسة النشاط
بة ، خضراء  واسعة احتوت الغرفة على قطع أثاث مریحة مناس

دو ن ن ات ومحاضرات لدعم المھارات والتعلم وخطط العالج م
  لتعزیز الثقة بالنفس والموسیقى والرسم والتأمل.

 
اط    ة النش ة لغرف ات منظوری تخدم  ولقط اث المس ات  واألث الخام

بي  اث الخش ض األث راء وبع ات خض ن نبات ھ م ذھني وماتحتوی ال
تخدام  ة واس اب الطبیعی ن األخش وئط م یات للح یات وتكس واألرض

ر والبرت وان األزرق واألخض اث األل ات األث ي مفروش الي ف ق
ر  ال المباش ة واالتص اءة الطبیعی ن اإلض احة م ر مس تخدام أكب واس

 بالطبیعة خارج الغفة لتحسین الحالة النفسیة والذھنیة للنزالء
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Results 

 ال ، ضرورة انشاء روابط ھادفة ومباشرة مع العناصر الطبیعیة
ة والت وع والحرك الل التن ن خ یما م واس س ددة الح اعالت متع ف

ات  ة والعملی نظم الحی ة. ال ي بالطبیع ال المرئ مل االتص لتش
اء  رة وم ن خض ة م ي بالطبیع ر المرئ ال غی ة. االتص الطبیعی

ي، ونسیم الھواء ورائحة الزھور. سمعي ة ، لمس ارة إیجابی كإش
ا  اول نظائرھ إلى الطبیعة أو النظم الحیة للعملیات الطبیعیة وتن

ة واالستح واد الطبیعی ن م رة م ر مباش ویة الغی ارات العض ض
ق  ة وخل ادي للطبیع ال الم ودة واالتص اط موج كال وأنم وأش

 إحساس ممیز بالمكان.
  میمت ي التص ة ف ان والطبیع ین االنس ة ب تعادة العالق اس

اس  قل األس احثون ص لة الب تقبلیة  ومواص ات المس باالتجاھ
ة حة والراح زز للص وفیلي المع اه  البی اط اتج ي ألنم  العلم

دماغ و اإلنسانیة ي ال اس ق التركیز على مراكز الشعور واإلحس
ین الصحة  دد لتحس راز الغ د الف ز الزائ إلحداث نوع من التحفی

 واستثارة الحواس.
Recommendations 

ین : -1 ال المتخصص ي مج ممي  ف ین ومص دوات للمھندس ل ن عم
ى  رف عل اریع  للتع دیري المش داخلي وم میم ال ذي التص ومنف

ات فو ریا والنبات یا وبص ا ونفس ر وظیفی دار األخض د الج ائ
ة  د قائم یانة ورص ب والص ري والتركی لوب ال بة وأس المناس

ة تلزمات المطلوب وفر المس ي ت ركات الت ھ ، للش جیع  توجی وتش
  االبحاث العلمیة لبیئة خضراء مستدامة.

دعم دمج الجدران الحیة الخضراء ضمن خدمات البناء والتحكم  -2
اخ ال ي المن تقبلیا ف راء مس میمات الخض م التص داخلي ودع

ن  اني م امیم المب ي تص ة ف ردات تبخیری ام مب تخدم  كنظ لتس
ض  ى خف ات عل ن النبات الخارج والداخل حیث یساعد التبخر م
تحكم  تخدامھ لل ن اس ا یمك درجة الحرارة حول بیئة الزراعة كم

  في الرطوبة .
دمج -3 میمات ل ل تص ي عم داخلي ف دیكور ال ممي ال ھ مص  توجی

ن  ادة األداوات م التصمیم البیوفیلي في الفراغات الداخلیة. وزی
داخلي مم  ال ل المص تراتیجیات و قب ن االس ة  م دیم مجموع تق

ن صحتھا ق م ة والتحق الل شركات ، للتكامل مع الطبیع ن خ م
الل  ن خ ة م ین البیئ تراتیجي لتحس استشارات بیئیة وتخطیط اس

نظم البی اء ال ادة احی ارب الع وث والتج ي البح اق ف تح آف ة وف ئی
 .التفكیر اإلبداعي حول تحسین البیئة
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