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 الملخص: 

بيئيةة  فلقةد على مر العصور و مع التغيير للطبيعه يقف اإلنسان عند نقطة تحول حضارية فيما يختص بعالقتة بكوكب األرض و نظمه ال      

استمدت الهندسة المعمارية من الطبيعة كمصدر لإللهام والتشكل الحيوي ,  فهذه الفلسةفة الفكريةة ترجةع فةى األسةاس كلةى فكةرة ان المحاكةاة 

ى و ان مةا مفهةوم  يغيةر مةن كدراكنةا للعةالم الطبيعة -اداه تكيف تصميماتنا مع سياقها البيئى    -ى :  علم يالحظ و يدرس الطبيعة  البيولوجية ه

و تقدمه المحاكاة البيولوجية  قائم على كتخاذ الطبيعةة كمصةدر لكفكةار ن مةن خةالل اإلتجةاه التكيفةى فةى التصةميم ا و ا نةدماع مةع الطبيعةة 

 خية المتغيرة ا باستخدام تكنولوجيات تتواءم و تتفاعل مع البيئة المحيطةنالظروف المنا

كل من  التوجه الفكري »الصةناع«  و التوجةه الفكةري »المحةاك« لكنظمةة البيولوجيةة  و ا ةبحت  تمثلت المشكله  بوجود فجوة بين        

 بل و منفصلة عن المنظومة الحيويةن    التصميمات الداخلية و البيئة المبنية الحالية غير متكيفة مع بيئتها

كافؤ مع البيئة الطبيعية من خالل مفهوم "المحاكاة البيولوجيةة" والهدف  هو  السعى نحو عمارة داخلية ذو منظومة تكيفية تتميز بالتكامل و الت

لمةنها الو ةفى مةن خةالل رتيةة تحليليةه و" العمارة التكيفية "للو ول كلى تصميمات بيئية مستدامة؛ و ذلك بالربط بةين المةنها العلمةى و ا

 البيئيةن اغاتللفر التصميمى الفكر تطور لمفهوم المحاكاة البيولوجية و التصميم التكيفى على

اخيرا يمكن للبحث ان يتو ل الى تحويل توجهنا الفكري كلى توجه فكري محاك« لبيولوجيا الطبيعة بواسطه اإلتجاه التكيفى فةى تصةميم       

 الداخلية بإسلوب يحترم األنظمة البيئية ويتكيف مع مشكالتهانالفراغات  

 البيولوجيه و الحيويه  القوانين احترام على العمل و ضرورة كحيائها  نعيد و الطبييعه نم نتعلمها  التى يجب ان المبادئ اهم من التكيف فمبدا

 الطبيعه يهحما  نحو الثقافى والتوجيه بالدور الداخليه, واألهتمام الحيزات تصميم فى

 الكلمات المفتاحية:

 )المحاكاة البيولوجية" و" العمارة التكيفية " األستدامة(ن 

Abstract: 

       Throughout the ages and with the changes of nature, humanity stands now at a turning point in its 

relationship with the planet and its ecosystems. Architecture has been derived from nature as a source of 

inspiration and biological formation. The idea that biological simulation is a science that observes and 

studies nature as a concept that changes the awareness of biological simulation. Through the adaptive trend 

in design, integration with nature and climatic changes conditions, using technologies that are compatible 

with the surrounding environment. 

       The problem is the gap between the industrial and the simulated biological systems' intellectual 

approach. The interior design and architecture became not adapted to their environment, but rather separate 

from the biological systems. 

The goal is to create an interior architecture with an adaptive system characterized by integration with the 

natural environment through the concept of "biological simulation" and "adaptive architecture" to reach 

sustainable designs. That is by linking the scientific method and the descriptive approach through an 

analytical view of the concept of biological simulation and adaptive design development. 

      Finally, the research can reach the transformation of the intellectual approach into the simulation of the 

natural adaptive approach in interior design with attention to the cultural role and guidance towards 

protecting and respecting the environmental systems. 

Key Words:  

(Biological simulation - Adaptive architecture- Sustainable).  
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يعد ا ستلهام من الطبيعة هو علم تطبيق« يعتمد على حل المشكالت البشرية من خالل دراسة التصميمات        

الطبيعية والنظم والعملياتا فالطبيعة يمكن ان تعلمنا عن األنظمة والخامات والعمليات وا نشاء الهيكل« وعلم 

وتتضمن توظيف    مل الطبيعة مع المشاكل الت« تواجههاحظة تعاخالل مال الجمالا وذلك إليجاد حلول اكثر عمقا من

المماثلة ا حيائية على مستويات متعددة بهدف تحقيق ا رتباط مع الطبيعة واعادة القيم المفقودة ف« فترة ما بعد الثورة  

تعددة وبتوظيف  ستويات مبيعية بمالصناعيةا والتوجه نحو ا ستدامة باستخدام المماثالت ا حيائية والبيولوجية مع الط

التكنولوجيا المعا رةن والذي اتخذ توجهات عديدة بمسميات مختلفة تدور حول العالقة مع الطبيعة ف« محور 

 ن تركيزها والت« سيتم تناولها ف« التكيف مع البيئه

ئتنا المبنية ألنها  تصميم بياكاه فى ترى العمارة التكيفية اهمية كتخاذ النظم البيئية كمصدر لإللهام  وكنموذع للمح       

تحمل كل معانى اإلستدامة فى كل جوانب عملها و ادائها ا هذا المستوى من المحاكاه يتطلب من المصممين ان يكون  

 لديهم قدر من المعرفة البيئية عن األنظمة البيولوجية  ن 

ا مرة اخرى و خا ة فى مجال  د كحيائهعة و نعيكن مبدا التكيف من اهم المبادئ التى يجب ان نتعلمها من الطبي      

التصميم الداخلى ,  فهو يقوم على تصميم البيئة المبنية وفقا لنمط تصميمى مستلهم من الطبيعة ن فالبد وان نعيد  

 ككتشاف بيئتنا الثقافية و المناخية و ككتشاف جمال اإلختالف و التنوع الذى تذخر به مجتمعاتنا المحلية ا والتى  بد

 و ضرورةصميماتنا بالتنوع فى الحلول التصميمية بعيدا عن تكرار و نقل الحلول من الغرب كس على توان تنع

 نحو  الثقافى والتوجيه بالدور الداخليه, واألهتمام الحيزات تصميم  فى  البيولوجيه و الحيويه القوانين احترام على العمل

ا وذلك ألن كل بيئة  طبيعة لديها  مصر  فى عالم«لا التراث مناطق و الطبيعيه المحميات  الطبيعه وخا ه حمايه

 ن  حلول و كستراتيجيات خا ة و متنوعة فى التكيف و البقاء

و هذا ما تقدمة لنا المحاكاة البيولوجية؛ فالمحاكاة البيولوجية مفهوم يقوم على كيدولوجيات مختلفة و طرق فكريةةة       

, و ذلةةك مةةن خةةالل كعتناقهةةا فكةةرة الةةتعلم مةةن افكةةار كةةب األرضنةةا مةةع كوو منهجية جديةةدة مةةن اةةننها ان تعيةةد تكيف

وكستراتيجيات الطبيعة الت« وجدت منذ ماليين السنين و محاكاة ما نتعلمه منها للو ول كلى حلول و تصةةميمات بيئيةةة 

ى و رن الحةةادمستدامة تستطيع البقاء و التكيف مع الظروف و التحديات الجديدة التى يشةةهدها كوكةةب األرض فةةى القةة 

فالطبيعة و جميع كائناتها الحية ظلت لماليين السنين تواجه نفس المشكالت و التحديات التةة« تواجهنةةا اليةةوم   ,رينالعش

و لكنها كستطاعت ان تتغلب عليها بحلول مبتكرة و مستدامة, و تعرفت قبل اإلنسان على مةةا الةةذي يةةنجا  و مةةا الةةذي 

عم فةةاظ علةةى طاعت الحيدوم و يبقى على كوكب األرض, و كست د  النظةةام البيئةة« لكوكةةب األرض دون ان تةةدمر مةةا  يةة 

م البيئيةةة الموجةةوده   ,بقائها كةةل و لذلك فالةمحاكاة البيولوجية هى دعوة للتفكر ف« الطبيعة بعمق و دعوة لإلستفادة مةةن الح 

 حولنا للو ول كلى تصميمات بيئية مستدامةن

 :مشكله البحث  -2

ي »الصةةناع«  و التوجةةه الفكةةري »المحةةاك« لكنظمةةة البيولوجيةةة  و جةةه الفكةةرمةةن  التووجود فجوة بين كةةل         

ا بحت  التصميمات الداخلية و البيئة المبنية الحاليةةة غيةةر متكيفةةة مةةع بيئتهةةا بةةل و منفصةةلة عةةن المنظومةةة الحيويةةة 

وارثةةه مةةن نهجية متكرية و مو تلك التصميمات تشارك فى تفاقم المشكالت البيئية و ذلك ألنها طرق ف  لكوكب األرض

 القرن العشرين والتى كتسمت بإهمالها للجانب البيئى و عدم ككتراثها بالطبيعة والنظم الحيويةن

 :  هدف البحث -3

هو  السعى نحو عمارة داخلية ذو منظومة تكيفية تتميةةز بالتكامةةل و التكةةافؤ مةةع البيئةةة الطبيعيةةة المحيطةةة مةةن    

  ن  لتكيفية للو ول كلى تصميمات بيئية مستدامةلعمارة اجية" و اخالل مفهوم "المحاكاة البيولو

بحةةل اى مشةةكلة   القيةةامعنةةد    والتكيف مع البيئةةة المحيطةةه  حاك« لبيولوجيا الطبيعةفكر مكلى  الفكر التصميمى  وتحويل  

جةةزء مةةن تصميمية او عند البدء ف« كعةةداد تصةةميم جديةةدن )توجةةه فكةةرى يحتةةرم األنظمةةة البيئيةةة ويعتبةةر تصةةميماتنا 

 الحيوية لكوكب األرض(لمنظومة  ا

  : منهج البحث -4

المنها العلمى و المنها الو فى من خالل رتية تحليليةةه لمفهةةوم المحاكةةاة البيولوجيةةة و التصةةميم التكيفةةى   يتبع      

 (1دايجرام) البيئية ن للفراغات التصميمى الفكر تطور على
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 البيلوجية للعمارة التكيفيه  المحاكاةمن خالل ( يوضا  كيفيه تحقيق األستدامه 1دايجرام)

 

 

 : فكر اإلستدامة و فلسفتها في التصميم التكيفي للمحاكاة البيوبوجيةاوال : 

« ذلك الحفاظ الخضراء والبيئية قد ااير كلى حركة البيئة من قبل مجموعة متنوعة من األسماء على مر السنين بما ف

كستخدامه  ا من  الرغم  على  نطا  اإلستدامة  كعلى  واسع  وجه ق  على  يتضمنه  ما  على  ا تفاق  من  يقلل  عليه  هو  ما 

 " العالم« اإلستدامة على النحو التال«:  Encartaالتحديد و يعرف قاموس كنكارتا " 

 قادرة على البقاء و اإلستمرارية  •

 كستغالل الموارد الطبيعية دون تدمير التوازن اإليكولوج« البيئ« لمنطقة معينة   •

 : تدامةمسالعمارة  ال تعريف -1

وهةة« عمليةةة  .الهندسةةة المعماريةةةالعمارة المستدامة هو مصطلا عام يصف تقنيات التصميم الواع« بيئيةةا فةة« مجةةال 

ك الطاقة والمواد والموارد مةةع تقليةةل تةةاثيرات يل استهالتبار تقلتصميم المبان« بنسلوب يحترم البيئة مع ا خذ ف« ا ع

اإلنشاء وا ستعمال على البيئة مع تنظيم ا نسجام مع الطبيعةا تسعى العمارة المستدامة كلى التقليل مةةن ااثةةار البيئيةةة 

 )ستدامةعمارة م(2021, السلبية ف« المبان« من خالل تعزيز كفاءة استخدام المواد والطاقة والفضاء

تةعةبر اإلستدامة عةن تلةبةةيةة ا حةتةياجةات البيئية وا جةتماعةةةية  واإلقتصةةادية الحاليةةة  دون المسةةاس بهةةذه العوامةةل 

 (Glossary of sustainability terms,2021 )لكجيال المقبلة 

                      :لمحاكاة البيولوجية  ا 1-1
الكثير من األدوات الت« ست ساعدنا ف« ان نتعلم كيف نعيش بطريقه   ه من بينه« واحد  المحاكاة البيولوجيةالمقصود ب" 

 .داينا باوميستر (Carlos,2009 ) مستدامة"

وهذا ببساطة ما تدعونا اليه ] المحاكاة البيولوجية [؛ فهى تدعونا لنستفيد من الحكم البيئية الموجوده حولنا من خالل 

واإلسترات األفكار  من  الالتعلم  لليجيات  منها  قديمة  نتعلمة  ما  محاكاة  و  السنين  ماليين  منذ  هنا  وجدت  قد  الت«  طبيعة 

القادمةن   السنين  لماليين  البقاء  تستطيع  جديده  تصميمات  و  حلول  الى  كيفيةللو ول  كمعلم   و  الطبيعة  مع  التعامل 

 إلثراء مجال العمارة الداخلية من خالل مفهوم المحاكاة البيولوجيةن

BI – O – MIM – IC – RY 
  [ تعنى ] محاكاة [ Mimesisتعنى ] حياة [ و ] Bios]من كلمات يونانية ؛]  BIOMIMICRYحرفياً,  تنتى كلمة 

  (Janine M.,1997) 

 ] محاكاة الطبيعة[  –تعنى ] محاكاة الحياة [  Biomimicryكذاً, فكلمة 

ا والعالم  الحية   الكائنات  محاكاة    : بها  يقصد  الحياة  ممحاكاة  حولنا,لطبيعى  البيولوج«   ن  محاكاة  طريق   عن 

بها الخا ة  )البيئه(  الحية    ,واإليكولوجى  للكائنات  عميقة  دراسة  على  األساس  فى  تقوم  المحاكاة  هيكلها,   –فهذه 

ها وتفاعلها وعالقاتها مع بعضها البعض و مع ما حولها من بيئة و مكان بهدف التعلم منها  وظائفها, سلوكها, كنسجام 

 بالمستوى البيئى لتصميماتنان   لإلرتقاءحاكاتها و م

 Biomimicryولذلك فاألقرب كلى الدقة ان نطلق عليها محاكاة بيولوجية او بيئية للحياة او للعالم الطبيعىن لذا فكلمة  

] للطبيعة  بيولوجية  محاكاة   [ ادق  بمعنى  حرف   تعنى  نقل  او  اعمى  تقليد  ليست  البيولوجية  المحاكاة  هذة  لكن  و  ى  , 

كلهام و تعل م, يحتاع كلى عقل متفتا وقدرة على اإلنتقال من مفهوم ألخر وقدرة على كستخراع ل ب   ة؛ بل هىللطبيع

 (Vincent,2021)    الفكرة ن

 المحاكاة البيولوجية

 

 

 مستدامة البيئية ال

 

 العمارة التكيفية 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 " فإذا اردت الطيران فإنك لن تقلد الطير, ولكنك ستقلد كستخدام األجنحة ورقائقها الهوائية " جوليان فينسنت 

بتكرة هذا المصطلا[ فى كتابهاننن تصفه »چاهام كما  فهذه المحاكاة اواإلل  نين بنياس  ]م 

 محاكاه واعية لعبقرية الحياة "  –" محاكاة تتسم باإلحترام للطبيعه 

"A Respectful Imitation – A Conscious Emulation of life's genius" 

::: Biomimicry – Biomimetics – Bionics – Bioinspiration ::: 

 ألنها ببساطة تملك اساس مشترك وهو؛   ,تشابكة, و  يمكن ان  تذكر بمعزل عن بعضتصلة و مصطلحات مهى م

بناء   وهى؛  مشتركة  مهمة  لديها  انها  كما  البشرية"ن  المشكالت  لحل  الطبيعة  من  والتصميمات  األفكار  افضل  "اخد 

 نيةن  جسور تربط بين علم األحياء والمجا ت التى تحسن نوعية الحياة اإلنسا

بب هذه األوجه المشتركة فإن تلك المصطلحات اوالمجا ت والتى تجعل محاكاة الطبيعة اساس لها كثيراً  بسو  

 ما ت ذكلر باإلاارة كلى بعضهم البعضن 

 ولكن, بالرغم من هذا ك  ان هناك بعض اإلختالفات ايضا و التى يلجد ر اإلاارة كليها :

• & Biominetics]  : [Bionics    ًتهتم  غالبا األما  و بتدفق  الهندسية  لكنظمة  البيولوجيا  علم  من  فكار 

 التكنولوجية لحل مشكلة فنية او إلبتكار تكنولوجيا جديدهن 

• [Biomimicry]   غالباً ما تهتم بتدفق األفكار من علم البيولوجيا كلى كل المجا ت تقريبةةا التةةى تهةةتم :

السياسةةة و التكنولوجيةةا ( لحةةل  قتصةةاد ,اعة , اإلبتحسين نظم اإلنسان )مثل العمةةارة, الزراعةةة , الصةةن

 مشكالتهم بطريقة بيئية و مستدامة ن

 :(Bone Chairالمحاكاة البيولوجية لنموذج الطبيعة  )الكرسى المحاكى للعظام  1-2

هذا التصميم  يحاكى ]األاكال العضوية[ و لكنه يحةةاكى ] نمةةو الهياكةةل واألاةةكال العضةةوية[, و لكةةى نكةةون 

] الطريقة الفعاله لنمو العظام و المبادىء التصةةميمية التةةى تقةةوم عليهةةا تلةةك العمليةةة[ن    هو يحاكىحديداً فاكثر ت
 (2ا)(1الشكل )

 
( يوضا مبادىء التصميم التى تحكم عملية نمو العظامن فلقد تو ل الى ان العظام تتبع مبادىء معينة لتوزع القوى بطريقة  1الشكل )

لعظام تتبع مبدا وضع المواد فى األماكن التى تتعرض اكثر للمقاومة و نزعها من األماكن التى    كما ان المختلفة,متساوية على األسطا ا

 ن تتعرض بشكل قوى ألى مقاومة
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ر المطيرة  و األاجانظام نم ( يوضا مراحل بناء الشكل المتفرعا والتتفا يل ا نشائية للعمود و النظام الهيكل« للتصميم والذي يتبع2الشكل )

 ن ف« موقع المشروع وتقاطع الفروع مع السقف مكونة عدد من الفتحات الت« تستخدم كمصدر لإلضاءة الطبيعية 
 

 : (مواد تستقطب الماء  )الطبيعة  التكيف مع المحاكاة البيولوجية لنموذج 1-3

فافا ف« العالمن فبالرغم من  لبيئية جالنظم ا  تلك الخنفساء تعيش ف«  حراء ناميبيا و التى تعد واحدة من اكثر

قسوة هذه البيئة وعدم وجود مصادر للمياه, ك  ان الخنفساء تكيفت مع هذه الظروف بإستراتيجية تمكنها من  

 ( 3) اكل الحصول على كل المياه الت« تحتاجها من بخار المياه الموجود فى ضباب الصباح فى الصحراء

 
 امبياخنفساء  حراء ن   (3)  اكل

بتصميم سطا مادة يحاكى الهيكل المجهرى لسطا جناح  QinetiQقامت اركة : QinetiQدة كوينتك    ام ▪

(  hydrophobic الخنفساء مهمته كستقطاب الماء من الضباب  , فنموذع هذه المادة يتكون من سطا )مضاد للماء

يستقطب و يصد الماء  ا المزيامعين, هذ( بتصميم hydrophilicمطبوع عليه سلسلة من األنماط )الجاذبة للماء 

 It's a bugs )(4) اكل على حد سواءن وهذا يتيا كستقطاب نسبة كبيرة من بخار الماء الذي يمر عبر ذلك السطا

life, 2005) 

      
لبخار  ها هذا اعلى سطح وذلك بإتخاذ الخنفساء وضعاً معيًن بحيث تجعل ظهرها بمواجة الرياح المشبعة ببخار الماء, حيث يلتصق (4) اكل

 مشكالً قطرات مائيه تتجمع لتصبا قطرات كبيرة لتتدفق عبر قنوات على سطحها لتصل كلى فم الخنفساء 

 : Analogy-Bioالمماثلة البيولوجية  1-4
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وه« اساس التصميم المستلهم من الطبيعةن وتقوم المماثلة ا حيائية على فكرة وجود حلول محتملة لحل 

الطبيعيةن وتتعدد مستويات المماثلة لتشمل المظهر او المواد او عملية ا نتاع   النماذع ميمية ف«المشكلة التص

 ( 6ا)(5اكل ) ن) الشكل يتبع الوظيفه (    .او الهيكل او الوظائف ف« الكائنات الحية

 
 Circulatory System( الجهاز الدوري 5اكل )

 

 
  لمستوحاةتشعبات امحاكيا ال  The Rise(: نموذع تصميم 6اكل ) 

 نمن الجهاز الدوري

 : انماط المماثلة البيولوجية  1-5

يمكن تعريف ا نماط على انها الوسائل او النماذع الت« يتم تكرار العنصر او الفكرة فيها ف« نظام مقيد وقابل  

ن  ل ا نساعة من قبوتلعب ا نماط دورا مهما ف« حياتنا وف« بيئتنا المحيطةا وتتمثل ا نماط المصن   للتنبؤ به

التكديس   الطبقات  الكسريات  فتشمل  الطبيعية  ا نماط  اما  الط«ا  او  الغرز  او  بالحياكة  الرقمية  الثورة  قبل 

 التفريع نننالخا 

وتشهد العمارة المعا رة تحول نحو ا نماط الطبيعية بعد التطورات الت« اهدتها التكنولوجيا الرقمية إلنتاع   

 (Rob Diaz,2012 ) بيئيةغيرات اليبة للمتااكال اكثر كفاءة ومستج 

 :ا نماط الطبيعية •

والمنسابة  والفوضوية  والحلزونية  والكسرية  المتناظرة  ا نماط  مثل  ا نماط  من  الكثير  الطبيعة  ف«  تتوفر 

والمتعرجة وانماط الكثبان الرملية والفقاعات والرغويات والشقوق والبقع وا ارطةنننالخن وتكون ا نماط ف« 

 رئيسيين: من  نفينلطبيعة ضا

وه« موجودة ف« الكائنات الحية وغير الحيةا فف« ا ولى تتنثر    Self- Organized:ا نماط ذاتية التنظيم    -ا 

بعمليات ا نتخاب الطبيع« وبذلك فننها تكون معرضة للتغير والتكيفا اما ف« الكائنات غير الحيةا فننها تتنثر  

 قوة ا حتكاك وغيرهاا كمثال انماط الكثبان الرمليةنوالمطر ووالريا  بقوى الطبيعة كقوى الجاذبية

المقصودة  -ب    واعشاش   Invoked:  ا نماط  النحل  بيوت  مثل  بصنعها  الحية  الكائنات  تقوم  الت«  وه« 

 (Camazine,2001)  ن الطيور

 :مستويات المماثلة البيولوجية  1-6
التخصص متعدد  حقل  البيولوجية  المماثلة  حيث  تعد  فهاتا  البيولوجية يتضمن  والمبادئ  والهيكل  الوظائف  م 

يمكن ان تؤدي المحاكاة الحيوية كلى تصميم مستوحى   ,لمختلف الكائنات الموجودة ف« الطبيعة من قبل العلماء

من الناحية البيولوجية او التكيف او ا اتقاق من الطبيعة الحيةا والذي يمكن تطبيقه على العمارة بشكل عام  

اوا او  لداخلية  لعمارة  األحيائية  للمماثلة  المتعددة  المستويات  ااتقاق  العلماء  حاول  هناا  ومن  خاصن  بشكل 

البيولوجية وتطبيقها على العمارة الداخلية المعا رة الى اربعة مستويات رئيسية: المماثلة ا دراكية / المماثلة 

 (  1)جدول  ن البصرية / المماثلة الوظيفية / المماثلة الهيكلية

 نمستويات المماثلة البيولوجية ( يوضا 1ل )جدو
 رابعا  ثالثا  ثانيا  أوال 
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 المماثلة البيولوجية االدراكية 

 Bio-Con ceptual 

 المماثلة البيولوجية البصرية 

Bio-Visual  

 المماثلة البيولوجية الوظيفية 

  Bio-Functional 

المماثلة البيولوجية  

 الهيكلية 

 Bio-Structural 

 

 

 :Architecture-Bio  ولوجيةة البيالعمار -2
تمثل العمارة البيولوجية التوجه نحو مقارنةةة الهياكةةل المبنيةةة باألنمةةاط الموجةةودة فةة« الطبيعةةةا وتهجةةين        

العمارة باألاكال والهياكل والوظائف البيولوجيةا بهدف خلق مبنى يؤدي وظائفةةه بفاعليةةة اكبةةر فةة« ا نسةةجام 

تعملة وفةة« اليةةات التشةةغيل والتوا ةةلا ممةةا يتطلةةب توظيةةف علةةوم المةةواد واد المسهره والممع البيئةا ف« مظ

ويستخدم المصطلا لإلاارة الى ا رتباط مع المبةةادئ الصةةديقة للبيئةةة ,  والتكنولوجيا المعا رة ف« تحقيق ذلك

لمةةواد الشةةكل والخلةةق البيئةةة المعماريةةة او توزيةةع الفراغةةات الخارجيةةةن كمةةا تةةرتبط بةةالتعبير المعمةةاري و

لتكنولوجيا والذي يعود بالنفع على البيئة الصحية والصحة ا نسانيةن وتهةةدف الةةى تحقيةةق ا قتصةةاد بالطاقةةة وا

واستحصالها والتصميم وا نشاء بما ينسجم مع تحقيق التصميم المستداما وتتطلب الحلول الناجحةةة فهةةم عميةةق 

لبيئةةة الحيةةة والتنةةوع ا حيةةائ« وتوظيةةف ل فهةةم اةن مةةن خةةالللمبادئ الشكلية والوظيفيةةة والهيكليةةة فةة« الطبيعةة 

 (Pourjafar,2011 ) التكنولوجيا الصديقة للبيئة

نستنتا من ذلك اهمية المماثلة ا حيائية ف« العمارة منذ بدء نشةةنتهاا ا  ان دورهةةا كةةان باسةةتخدام المةةواد       

عمارة مع محيطهةةا وتجريةةد ااةةكالها و دما الليديةا االطبيعية بمحاكاة  ور ا اكال الحية كما ف« العمارة التق

الظاهرية كما ف« العمارة العضوية الت« نادى بها فرانك لويةةد رايةةتا والةةذي   ينسةةجم مةةع حقيقةةة التعقيةةد فةة« 

الطبيعةا وذلك بسبب القصور التكنولوج« آنذاكن وه« مماثلة سةةطحية تتنةةاول جانةةب الشةةكل دون الوظيفةةة او 

ما هو متوفر للعمارة المعا رة بسبب التقدم التكنولةةوج«ن اذ يعةةد ا خيةةر مقارنة بلطبيعية  الخصائص الشكلية ا

 :وسيلة فعالة ف« المماثلة البيولوجية ف« العمارة المعا رةا ولكنها بالرغم من ذلك اتخذت منحيين

 .من خالل تبن« الصور الشكلية الخارجية المستلهمة من الطبيعة  المماثلة السطحية: 2-1

من خالل تبنى ا نظمة الشكلية والوظيفيةةة والهيكليةةة فةة« الطبيعةةة بتوظيةةف تكنولوجيةةا   ميقة:لة العالمماث  2-2

الحاسوب ف« توليد الشكلا واعتماد اللوغاريتمات الحاسوبية ليكون مكونةةا مةةن عنا ةةر معتمةةدة علةةى بعضةةها 

 .مة والتصنيع الرقم«د المتقدام المواتماما مثل المعادلة الرياضية الت« تتغير بتغيير اي عنصر فيهاا واستخد

النموذع التال« يمثل تصميم مركز الهندسة البيولوجيةا وتتمثل الفكرة األساسية للمشروع ف« تقديم تفسير جديةةد 

للهندسةةة المعماريةةة والمتطةةورة والمتكاملةةة مةةع الطبيعةةة مةةن خةةالل تقليةةل تنثيرهةةا البيئةة« لتصةةبا هيئةةة حيةةة 

فةة« البيئةةةا والتةة« يةةتم حلهةةا عةةادة بمسةةاعدة البيولوجيةةا مبااةةرة  ى التصةةرفوعضةةويةن بنيةةة ذات قةةدرة علةة 

والتكنولوجيا الحيويةن  تم اختيار مشكلة تلوث البحيرة ا  طناعية: تحديدًا بحيرة بورل« غريفينا ف« كانبيراا 

 ,حيةةرةسةةطا الب كقليم العا مة األستراليةن اهد العقد الماض« تسمماً هائالً سببه النمةةو المفةةرط للطحالةةب علةةى

 ااباعاد (7اكل ) ن البحيرة من خالل زراعة الطحالب الدقيقة الهدف من هذا المشروع هو تنظيف مياه

 أ  
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 ع ب

 د 

 Bio ) ق«: تصميم مركز الهندسة البيولوجية الناتا من تفريعات انقسامات الخاليا المكونة لتشكيل المسقط األف ااباعاد(7اكل )

Architecture Center | Andrea Dal Negro) 

تعمل عملية الترايا المستمرة هذه على تقليل المستوى العام للفوسفاتا وذلك بهدف كعادته كلةةى طبيعتةةه        

ف« بضع سنواتن باإلضافة كلى العمل على حةةل المشةةكلةا مةةن الممكةةن الحصةةول علةةى العديةةد مةةن المنتجةةات 

 نحالبا بما ف« ذلك األسمدة الحيويةا الت« ستحل محل األسمدة يوية للطكتلة الحالبيولوجية من ال

و لعل مةةا تةةدعوا كليةةه المحاكةةاة البيولوجيةةة يهةةدف كلةةى هةةذا فةةى األسةةاس, فلةةيس هةةدفها محاكةةاة الطبيعةةة لعمةةل        

نعيةةد ألرض, و ع كوكةةب اتصميمات مبتكرة فحسب, و لكن هدفها ان نعيد تصميم العالم, و نعيد تكيفنةةا نحةةن البشةةر مةة 

ككتشاف قدرتنا  كمصممين فى تغيير العالم كلى ا فضل بتصميماتنا الصغيرة و الكبيرة, و نعيد رتيتنا ألنفسنا و دورنا 

 فى هذا العالم,  

منةةان فمةةا تةةدعوا كليةةه  و نعيد رتيتنا ايضا للعالم من حولنا لنرى اننا جزء ا يل منه و اننا كذا افسدناه فكنننا نفسد جزء

تحتاع كليه البشرية األن و يحتاع كليه المصممونن فنحن و مازلنا فى بدايه القرن الحادى حاكاة البيولوجية هو اىء  الم

العشرون نحتاع كلى رتية الصورة الكبيرة الشاملة بكل و ضوح, و ان نعرف ما علينا فعلةةه لكةةى نصةةل كلةةى مسةةتقبل 

 آمن, كيجابى  و مستدامن

 :Adaptive architecture : عمارة  التكيفيةال -3
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التنقلم و  الحى على  الكائن  الطبيعة يساعد  التكيف " : هى خا ية او تركيب بنيوى موجود فى  م« معنى كلمة  " 

لجميع   وا ستجابة  ا  المتاحة  اإلمكانيات  و  الموارد  جميع  استغالل  خالل  من  ا  المحيطة   البيئية  التغيرات  موائمة 

     التغيرات   

 نها تتصف بزيادة القدرة على البقاء نو المؤثرات ا كما ا  

 Adaptation.: ( Gruber,2011)التكيف  3-1

و    كن فكرة التكيف ليست مفهوما جديدا ا بل فى الواقع هى واحدة من اقدم المبادئ و ا دوات التى استخدمها ا نسان

المتغيرة    التكيفية ينظرالكائنات الحية على حد سواء لحل مشكالتهم  الكائن الحى على انه جزء من    ن فإن مبدا  كلى 

ابكة العالم الذى يعتبر وحدة متكاملة يتوافق و يتكامل مع الفلسفة البيئية للمحاكاه التكيفية و رتيتها للعالم الطبيعى و  

 التوجهات البيئية للقرن الحادى و العشرين ن

ف« مستوى اعلى كذا كان العنصر المصمم  با بل يمكن تحقيقه ايًضا   يمكن تحقيق التكيف خالل عملية التصميم فحس

اقسام   ثالثة  الى  الطبيعة  ف«  لكنظمة  تبعا  التكيف  ينقسم  متغيرةن  لبيئة  وا ستجابة  ا ستشعار  على  ديناميكيًا  قادًرا 

 ن  2ا جدول  2كما هو موضا بديجرام رئيسية:

 
 

 

 

 

 

 

 

 لطبيعة عا لكنظمة التكيفية ف« ايوضا معايير التكيف تب (:2) دايجرام

 

 

 

وجه 

 المقارنة
 األنظمة الفسيولوجية الوظيفية األنظمة السلوكية األنظمة الهيكلية 

 ف«

 الطبيعة

اجزاء خا ة للكائن الح« تساعده على  

 البقاء على قيد الحياة ف« بيئته الطبيعيةن

اساليب خا ة يقوم بها كائن ح« 

 معين للبقاء ف« بيئته الطبيعية 

لتسما له   نظم تعمل ف« الكائن الح«

 بنداء تفاعالت كيميائية حيوية محددة

 

 ف«

 التصميم

 الداخل« 

ا عتماد المتبادل بين الشكل الهندس« 

والخامة والتركيب المستند على كمكانيات  

ا ستخدام إلنتاع تنويعات عنصرية ثابتة  

هيكليا )مثل تكوين تنويعات اكلية من 

 لشكل والحجم(نفس العنصر من حيث ا

جاوب« للتصميم التفاعل الت

والتوا ل مع مفهومه )مثل  

القدرات الحركيةا قدرات تبادل  

لمحيطةا المعلوماتا القدرات ا

 القدرات الحسية( 

تمكن التصميم من التعامل مع  

مواضيع ا كتفاء الذات« )مثل الحفاظ 

على الطاقة وحجز وتوزيع القدرات 

 وتوليد الطاقة وتوزيع القدرات

  الحركية(

 (Lewis,2013 ) التكيفى فى التصميم :اإلتجاه  3-2

متناغم ا يندما مع الطبيعة و الظروف المناخية المتغيرة ا باستخدام تكنولوجيات تتواءم و    بيولوجىهو نظام حيوى  

 تتفاعل و تستجيب مع البيئة المحيطة و تتصل كتصا  وثيقا بمستخدم« هذه الفراغات ن 

 ح العمارة التكيفية : تعريف مصطل 3-3

ا هى   الكفاءة  عالية  الذكية  التطورية  المنظومة  اليات  مع  يتمااى  بإسلوب  يعمل  البيئى  التصميم  كتجاهات  من  كتجاه 

   Seasonal Changesتعمل بنساليب تقنية حديثة تغير من سلوكها كرد فعل و استجابة للتغيرات الموسمية للمناخ  

ية ذو منظومة تكيفية للعمارة الداخلية ا تتميز بالتكامل و  ا ينتا عنها معايير تصميمسواء كانت محلية او عالمية ا مم

 ( 8اكل )  التكافؤ المستمر مع البيئة الطبيعية المحيطة ن

 هيكلي
Structural 

 فسيولوجي 

 وظيفي 
Physiological 

 سلوكي
Behavioral 

 التكيف تبعا لألنظمة في الطبيعة( يوضح 2جدول)
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 ما( يوضا مقارنة بين المبانى المتكيفة مناخيا و بيئيا و ا خرى غير المتكيفة و الفرق بينه 8اكل ) 

 What is the meaning of ADAPTIVE" ؟ ماذا نعنى " بالتكيف  •

هى خا ية او تركيب بنيوى موجود فى الطبيعة يساعد الكائن الحى على التنقلم و موائمة التغيرات البيئية المحيطة  ا 

ا مما تمنحه زيادة   من خالل استغالل جميع الموارد و اإلمكانيات المتاحة ا وا ستجابة لجميع التغيرات و المؤثرات

 (ااباعاد  9اكل ) ة على البقاء نالقدر

 نماذج من طرق تكيف الكائنات الحية فى الطبيعة :  3-4

 
يستطيع الفيل تبريد درجة   -ا

حرارة الدم من خالل تحريك  

 األذن حتى تمتلئ بالهواء ن

 

تستطيع الطيور ضبط -ب

معد ت العزل الحرارى  

لجسمها بمحا رة فقاعات  

  ء لدقائق باستخدام خوا هاالهوا

 التكيفية ن

 

تستطيع الخفافيش البقاء على -ع

قيد الحياه بالرغم من تغير درجة 

حرارة جسمها والتى قد تصل  

 درجة ن  60كلى 

الدب بإمكانه تقليل عملية  -د

التمثيل الغذائى لجسمه من خالل  

 النوم لفترات قصيرة ن 

 ت الحية فى الطبيعةن نماذع من طرق تكيف الكائنا ااباعاد (9اكل )

 عوامل ظهور العمارة التكيفية :  3-5

 ( 3درايجرام) نتغيرات مناخية طبيعية   -ا

 ن تغيرات مناخية سببها اإلنسان -ب
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 التكيفية . ( يوضا التغيرات الموسمية للمناخ كنحد اهم عوامل ظهور العمارة3درايجرام)

توا        التى  التحديات  اهم  المناخ من  تغير  البشرية على كوكبيعتبر  فتنتى   جه حياه  القادمة  السنوات  فى  األرض 

حدوثها   ) سرعة  من خالل  المدى    –خطورتها  واسعة  معها    –ظاهرة  التعامل  على  األرض  تشكيل    –قدرة  كعادة 

للكوكب   الديموغرافى  (    –البنيان  تبادليا  ارتباطا  البعض  ببعضها  مرتبطة   Fighting Climate )تنثيراتها 

Change: Human Solidarity in a Divided World,2007-2008) 

  -   Biodiversityفسوف يؤدى تنثير التغيرات المناخية على كوكب ا رض كلى : ) فقدان التنوع البيولوجى         

الحية    الكائنات  كنقراض  الكائنات   -زيادة معد ت  اجناس  بين  القائمة  البينية  التفاعالت  فى  تغييرات جذرية  حدوث 

 ن  Global Warmingتفاقم ظاهرة اإلحتباس الحرارى  –ية من الناحية الجغرافية الح

 :"التكيف و التخفيف" ودورهم فى كيفية التغلب على مشكلة التغيرات المناخية المستمرة 3-6
عن    و هنا تنتى اهمية البحث من خالل ر د ظاهرة العمارة التكيفية و دورها فى حل المشكالت التصميمية والناتجة 

اى التخفيف من حدة التغيرات المناخية " و يقصد   Mitigationخية محلياا بينما يستخدم  لفظ "مشكلة التغيرات المنا

 بها اإلجراءات العالمية التى تتخذ للتقليل من حدوث التغيرات المناخية على كوكب األرض ن 
ر استدامة من حيث          ى تطوير حلول تصميمية اكثفى الطبيعة تستطيع ان تساعد ف   محاكاه النظم البيولوجية كما ان  

 (Phil ,2010) (4دايجرام ) " التخفيف و التكيف " مع المتغيرات المناخية المحلية و العالمية  

 
تيجيات  ( يوضا كيفية التغلب على مشكلة التغيرات المناخية المستمرة من خالل التكيف و التخفيف من حدوثها ا وما هى استرا 4دايجرام )

 غات الداخلية نتطبيقهم على الفرا

 

 العمارة التكيفية و استراتيجيات تصميم الفراغات البيئية  : 

 وبإعتبار ان المصادر الطبيعية مصادر متجددة مثلها مثل التصميم الداخلى ا فالبد ان تتالءم و تتكيف محددات الفراغ  

المتغيرة الخارجية  للبيئة  الحيوى  المحيط  ن    الداخلى مع  الممكنة  ان تجرى  بنقل األضرار  اإلستراتيجيات  يجب  هذه 

 بشكل  نهائى على مدى اجيال عديدة من خالل تتبع مسار تكيف الكائنات الحية من خالل :

 التعلم :            -أ

فى  من الطبيعة كيف تتم عملية التكيف واستنباط ا فكار و الطرق البيولوجية البيئية لحل التحديات التكنولوجية 

 ن  مجال التصميم الداخلى

 التطبيق :   -ب
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على التصميم المادى ) كالهياكل المعمارية و النظم التكيفية للفراغات الداخلية ( ا كما انها يمكن ان تطبق على 

 التصميم غير المادى ) كبراما الحاسب ا لى و ا نظمة التكنولوجية (ن 

 

 الدمج : -ت

نولوجية لتحسين البيئة المبنية كستخدام احدث الوسائل التبين النظم الطبيعية و النظم البشرية با  

 الوصول :  -ث

كلى استراتيجية تكيفية واعية من قبل المصممين لمواجهة تحديات و مشاكل التصميم على نحو اكثر تفاعلية 

 وديناميكية و كستدامة ن 

 التحكم :    -ج

( 10شكل) نالبيئى التكيفى للكتلة الفراغية  التحكم     

 
 

 

لتغيير الشكل الناجم عن تغير األبعاد من خالل تكيف المخاريط النباتية مع بيئتها وتفاعلها مع (: نقل المبدا البيولوج« 10اكل)

الفصول وتسخير الظروف الجوية الخارجية مما يؤدي كلى تغيرات ف« ااكالها والتغيرات التكيفية الشكلية الناتجة مع تعرض 

 (Harysakti ,2015 )ن  القاطوع المصنع لنسب رطوبة مختلفه

 3-7 خصائص فكر التصميم التكيفى :

ن لذا فالبد ان    مستلهم من الطبيعة  بيولوجى  وفقا لنمط تصميمىيقوم فكر التصميم التكيفى على تصميم البيئة المبنية  

المحلية ا والتى  نعيد ككتشاف بيئتنا الثقافية و المناخية و ككتشاف جمال اإلختالف و التنوع الذى تذخر به مجتمعاتنا  

تنعكس على تصميماتنا بالتنوع فى الحلول التصميمية بعيدا عن تكرار و نقل الحلول النمطية من الغرب ا     بد وان

 (11اكل )  وذلك ألن كل بيئة  طبيعة لديها حلول و كستراتيجيات خا ة و متنوعة فى التكيف و البقاء ن
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 جى لتحقيق خصائص العمارة التكيفية ن فكر البيومناخى و البيولو( رسم تخطيطى ألهمية التفاعل بين ال11اكل )

فى تصميم الفراغات الداخلية   البيولوجى :هو التفاعل بين الفكر البيومناخى و   فمن أهم خصائص الفراغات الداخلية التكيفية

 لتحقيق كال من الراحة النفسية و الصحة البشرية لمستخدمى الفراغ  ن 

 : useo PanamaBiomوجى بمدينة " بنما " مشروع المتحف البيول •

الخا ة     2014للمصمم " فرانك جيرى "   العرض  العالميةا فنرى من خالل قاعة  المناخية  تنثيرها    بالتغيرات  و 

األسقف   و  الحوائط  ان  ا  المستقبل  فى  تحدث  سوف  التى  التوقعات  و  الحالى  الوقت  فى   " بنما   " مدينة  مناخ  على 

و هو عبارة عن   ( Omnimax )خدمة نظام  " اومنيماكس  بعاد على اااات كبيرة مستتعرض  ورا ثالثية األ

للعرض على اااات متعددة ا وكذلك نظام   بين نظام      ( Fanta View Magic Vision )نظام  الذى يجمع  و 

 (Biomuseo,2021) (13(،) 12شكل) العرض الضوئى للصورة مع التعبيرات التشكيلية ن

   

مية لقاعة العرض الخا ة بالتغيرات المناخية المزودة بتكنولوجيا األسقاط الضوئى فى المتحف  لقطات المنظورية البانورا( ال12اكل)

 البيولوجى " ببنما " للمصمم " فرانك جيرى " ن
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لية على خلق أجواء  ( المسقط األفقى والقطاع الراسى المستوحى من البيئه وسائل العرض التكيفية لديها قدرة عا13شكل )

 متعددة االستجابات ومتجددة من خالل استخدام التكنولوجيا التفاعلية ، والتى بدورها تعكس مفردات التصميم الداخلى . داخلية

  :طرق وأساليب تطبيق التكيف بفكر اإلستدامة فى العمارة الداخلية -4

حي  من  المستدامة  التنمية  طبيعة  على  الحفاظ  الدول«  ا تحاد  اإلسحدد  جوانب  بجميع  تسعى  ث  لتها  التى  و  تدامة 

 : لالستجابة كلى 

 (5ديجرام )

 

 

 

 

 

 

و بذلك تتضمن اعتبارات العدالة ا جتماعية والتنوع الثقاف« فهو يجعل العالقة بين الجوانب البيئية وا جتماعية        

كستخ القدرة على  اإلستدامة ه«  ان  ا وحيث  ف« عالمنا  احتيا والثقافية مدمجين  لتلبية  الموارد  الحاضر دون  دام  جات 

وا جتماعية  البيئية  ا حتياجات  يراع«  اامل  نها  اوهو  نفسه  الش«ء  تفعل  ان  على  المقبلة  األجيال  قدرة  تدمير 

لتعزيزه   ولكن  ما  منطقة  ف«  التوازن  تدمير  عدم  كلى  ويسعى  ا  العام  و  الخاص  من  لكل  والبيولوجية  واإلقتصادية 

 (Bullen,2007 ) يات كجزء من النها الشامل لتحقيقها نية المستدامة تدما الجمالفالهندسة المعمار

تكامل الحفاظ  

 والتنمية 

حتياجات  تلبية اال

 اإلنسانية األساسية 

توفير تقرير المصير  

 االجتماعي والتنوع الثقافي 

الحفاظ على السالمة  

 اإليكولوجية

 التكيفيةالمستدامة أهداف التنمية (  5ديجرام )
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جةوانب       من  جةانب  كل  تخةص  انها  اي  المنفةصل  بالنةها  تعرف  التى  و  الخا ة  لالستدامة  اعتبارات    هناك 

دام لكن تصميم التنمية المست وا اإلستدامة على حدي كاسةتدامة الةهندسيةة المةعماريةة و التوا ل ا جتماع« و البيئات

بيئيا  الحساسة  األراض«  وكستخدام  ا  الصحية  والمواد  والمبان«  والطاقة  الموارد  بكفاءة  المتعلقة  ا عتبارات  يدما 

واجتماعياا والحساسية الجمالية الت« تلهم وتؤكد وتؤمن بالحفاظ و اإلستمرارية اي ان توافق الجوانب ا جتماعيه و  

   (1997االبحار )ن الشمولى لعملية اإلستدامة التكيفية ئية معا يحقق بذلك النها المعمارية و البي

 ( 6ديجرام ) 
 

 

 

سبق         مما  بكثير  امو   اكثر  نها  على  يؤكد  يزال  انه    ا   ا  اإلستدامة  من  يحد  التعريف  هذا  ان  حين  وف« 

دسة المعمارية والبناء  النظر ف« كل جزء من الهن  ممارسته او ما يمارس حاليا من قبل العديد من المصممين من خالل

على نطاق واسع بد  من التقسيمات الفردية ا ودورة حياة الطاقة والمياه وغيرها من المواد التى تؤخذ ف« ا عتبار 

 فضالً عن األثر ا جتماع« والثقاف« والجمال« للمشروع ن

فى ك الح حاضرنا من اجل   و من اجل ان نبدا مستدام  الوقد حاول مجلس المبان« الخضراء تحديد حجم التصميم  

ماذا   نرى  دعنا  منه,  ا يل  جزء  نحن  الذى  الطبيعى  العالم  مع  التكيف  و  البيولوجية  المحاكاة  طريق  عن  المستقبل 

ست غير المحاكاة البيولوجية فى نموذجنا التصميمى الحالى و فى الفكر و المنها التصميمى بصفة عامة لكى نصل كلى  

 ا المستقبل المستدامنهذ

 (  7ديجرام ) ن النها الشمولى للجوانب التى تحقق ا ستدامةيا توض

 

 

 

       

   

  

 

 

      

 

 

 

 

 

   :   نتائجال -5

 الصحه 

 تواصل اجتماعي 

 التوظيف 

 التفاعل االجتماعي 

 السكن 
 تصاديات اق

 الجريمة 

 وسائل النقل 

 كفاءة الطاقة 

 الهندسة المعمارية 

 المتانة 

 السالمة الهيكلية 

 الرموز المعمارية 

 المواد 
 الجريمة 

 الجماليات 

 االرض 

 الـــبــيئــآت 

 الهواء 
 المياه 

 الغابات 

 الحيوانات البريه 

 االحتباس الحراري 

 الوقود 

 
 الصحه 

 واصل اجتماعي ت

 التوظيف 

التفاعل  

 االجتماعي 

السك 

 ن

اقتصادي 

 ات 

 الجريمة 

 وسائل النقل 
 كفاءة الطاقة 

 الهندسة المعمارية 
 المتانة 

 السالمة الهيكلية 

الرموز  

 المواد  المعمارية 

 الجماليات 

 االرض 

 الـــبــيئــآت

 الهواء

 المياه

 الغابات 

الحيوانات  

 لبريه ا

االحتباس  

 حراري ال

 الوقود 

 تدامة(  نهج جوانب االس6ديجرام ) 
 

 نهج االستدامة المستقل
 

 

 (  النها الشمولى لتحقيق ا ستدامة 7ديجرام ) 
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هو ان تكون متكيفاً بشكل جيد مع الحياة على األرض على   -ان مفهوم اإلستدامة لدى المحاكاة البيولوجية  -5-1

م الداخل« المستدام للمحاكاة البيولوجية ليس تصميم داخل« يقلل  ى الطويلن و عليه فالتصميالمدى القصير و على المد

من التنثيرات السلبيات للمجتمع اإلنسانى, و لكن هو تصميم يشارك فى بناء كوكب األرض؛ يحافظ ويحمى و يجدد 

 األنظمة البيئية و المجتمعات اإلنسانية و الطبيعيةن 

ل  -5-2 الحية  الالكائنات  هى  البيولوجية  هى  لمحاكاة  و  المستدامة,  البيئية  التصميمات  من  النوع  لهذا  المثالى  نموذع 

ل المراد و المعلم األمثل الذى يعلمنا كيف نحقق تلك التصميماتن    ايضا

ية  ويمكن اعتبار التنمية المستدامة اليوم حافزا قويا لتخطيط الحفاظ الحضري و التراث« وستتنلف اساسا من عمل  -4-3

كعا كلى  تستند  مع  للتنمية  للتكيف  الطاقة  مدخالت  بانخفاض  المقترنة  و  ا  القائمة  للموارد  المستمر  اإلستخدام  دة 

المتطلبات الجديدة المتصورة ف« المجتمع ا كما ينظر كليها على انها عملية تنسست ف« الثقافة المحلية ا وف« التوزيع 

 وتجديد القيم والممارسات ا جتماعية التقليديةئ الديمقراطية لإلدارة ا العادل للخدمات الحضارية ا وكستخدام المباد

 :  توصيات ال -6

نشر فكرة التكيف وكعادة التوظيف و ا ستخدام إلمكانية المحافظه على التراث المادي لدينا الذي ينبغ«   6-1

يد الحياه من يخية ا ألجل البقاء على قهناك حاجة دائماً الى ضمان البقاء اإلقتصادي للموارد التارا المحافظه عليها 

خالل كعادة توظيفها سكنياً ا تجارياً او سياحياً و غيرها و ه« طرق مختلفة من اجل المحافظة من خالل كعادة  

 ا ستخدام التكيفية  

 

خالل التحقق من اهمية التكيف وكعادة ا ستخدام يتيا الفر ة إلعادة تعريف مفهوم الحفاظ بصورة جديدة من  6-2

الحفظ للمناطق التاريخية والحضارية بصوره ااملة كعامل حاسم لحماية الثقافة والتراث و  كعادة التوظيف و وضع

اهمية الحفاظ على ما لديهم من ثروة حقيقية تستحق   و نوعية البيئة الطبيعية و المبنية لكجيال القادمة لكستمتاع بها ا 

 اإلهتمام ن 

 : المــراجـــــــع-7

 : لكتبا 7-1

1. Diaz, Rob Diaz, 2012, "Intelligent Façade Engineered through Morpho-

Ecogenetic Aggregates", Ms. Thesis, Texas Tech University, P. 88. 

2. Harysakti ,Ave. Biophilic and Bioclimatic Architecture – Analytical Therapy for 

the Next Generation of Passive Sustainable Architecture, Amjad 
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