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 :ملخص البحث

تطور األنظمة لمحاكاة كٌتناول البحث فلسفة التطور فى العمارة من خالل عدة مفاهٌم عن التطور فى الكائنات الحٌة 

فى الجزء األول من البحث أهم اإلتجاهات  سوؾ نستعرضالبٌئٌة فى الطبٌعة وكٌفٌة اإلستفادة منها فى مجال العمارة. 

 ذلك عالقة المبنى التطورى بالبٌئة المحٌطة.وهذه االتجاهات هى: التى إتبعتها العمارة التطورٌة فى التصمٌم وك

 تطور المبنى من خالل إضافة هٌكل جدٌد لربط المبنى القدٌم بمبنى حدٌث. 

 قابلٌة تصمٌم هٌكل المبنى نفسه للتطور الذاتى. 

سوؾ ما  ذلكمٌم والعمارة التطورٌة تعتمد على عنصرٌن أساسٌٌن وهما الشكل والتكنولوجٌا المستخدمة فى التص

 الجزء الثانى من البحث من خالل دراسة أنظمة العمارة التطورٌة وهى: نستعرضه فى

 نظام البناء الكبسوالت. 

 نظام المدٌولر. 

 نظام الخوارٌزمٌات الجٌنٌة. 

 مشكلة البحث:

الوظٌفى والبٌئى. العمارة أن معظم هٌاكل العمارة ثابتة ونحن فى حاجة لهٌاكل دٌنامٌكٌة متطورة تتزامن مع التطور 

 . فهل ٌمكنالتطورٌة تعد محاكاة لنمو وتطور الكائن الحى والتى تتٌح الفرصة لخلق هٌاكل معمارٌة دٌنامٌكٌة قابلة للنمو

 ؟؟التطور مبنى ذاتىأن تخلق  التصمٌم التطورىنظمة أل

 البحث: هدف

تطلبات اإلنسان المتؽٌرة فى العصر الحدٌث،حٌث أمكنها التأكٌد على أهمٌة العمارة التطورٌة كأسلوب بناء ٌتناسب مع م

 .حدٌثة البناء من خالل إتباع أنظمة تكنولوجٌة  إٌجاد حلول تساعد على تطور

 فروض البحث:

 والتطور. للنمو قابلة دٌنامٌكٌة هٌاكل عمارة هى التطورٌة أن العمارة 

  معمارى متطور ذاتٌا.أن تطبٌق أنظمة التصمٌم التطورى فى العمارة ٌنتج عنه هٌكل 

 .الخوارٌزمٌات الجٌنٌة-عمارة المدٌولر-نظام بناء الكبسوالت -العمارة التطورٌةالكلمات المفتاحٌة:

 

 

 

WORK
Typewritten Text
10.12816/0046918

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

811 

Research Summary: 

The research displays the philosophy of evolution in architecture through organism’s 

evolution concepts which uses as a simulation of the ecosystems evolution in the nature, and 

how to use it in the field of architecture. In the first part of the research we will refer to the 

relationship between the evolutionary building and the surrounding environment. There are 

two trends of evolutionary architecture:  

• The building evolves through build a new structure then link the old building with the new 

one. 

• The capability of the building design structure for self-evolution. 

The form and the technology are the elements of the evolutionary architecture. The second 

part of the research refers to the three systems of evolutionary architecture:  

• Building system capsules. 

• Modulation system. 

• Genetic algorithm system. 

Research problem: 

That most structures of buildings are stable which is not compatible with the human future 

needs. Evolutionary architecture is a dynamic simulation of the evolution of the living 

organism. The evolution of this dynamic structures based on technological systems. So is it 

possible to create a self-evolutionary building?    

Search Goal: 

Emphasize the importance of evolutionary architecture systems as a new construction trend 

that suits the changing human needs in the future. 

Keywords:  

Evolutionary Architecture - Capsule Building System - Modular Architecture - Genetic 

Algorithm. 

 

 :مقدمة البحث

فلسفة التطور فى العمارة من خالل عدة مفاهٌم عن التطور فى الكائنات الحٌة كمحاكاة لتطور األنظمة  ٌتناول البحث

البٌئٌة فى الطبٌعة وكٌفٌة اإلستفادة منها فى مجال العمارة. سوؾ نستعرض فى الجزء األول من البحث أهم اإلتجاهات 

 : هًاالتجاهات  المحٌطة. وهذهبالبٌئة  التطوريمبنى التى إتبعتها العمارة التطورٌة فى التصمٌم وكذلك عالقة ال

 تطور المبنى من خالل إضافة هٌكل جدٌد لربط المبنى القدٌم بمبنى حدٌث. 

 قابلٌة تصمٌم هٌكل المبنى نفسه للتطور الذاتى. 

سوؾ  العمارة التطورٌة تعتمد على عنصرٌن أساسٌٌن وهما الشكل والتكنولوجٌا المستخدمة فى التصمٌم وذلك ما

 :وهًنستعرضه فى الجزء الثانى من البحث من خالل دراسة أنظمة العمارة التطورٌة 

 نظام البناء الكبسوالت. 
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 نظام المدٌولر. 

 نظام الخوارٌزمٌات الجٌنٌة. 

 أهداف البحث:

 التأكٌد على أهمٌة العمارة التطورٌة كأسلوب بناء ٌتناسب مع متطلبات اإلنسان المتؽٌرة فى العصر الحدٌث. 

 ٌ من خالل إتباع وٌنمو لٌستوعب عدد أكبر من األفراد على المدى الطوٌل وذلك  تطورإثبات أن المبنى ٌمكنه أن

 .للبناءأنظمة تكنولوجٌة حدٌثة 

 مشكلة البحث:

أن معظم هٌاكل العمارة ثابتة ونحن فى حاجة لهٌاكل دٌنامٌكٌة متطورة تتزامن مع التطور الوظٌفى والبٌئى. العمارة 

 . فهل ٌمكنورٌة تعد محاكاة لنمو وتطور الكائن الحى والتى تتٌح الفرصة لخلق هٌاكل معمارٌة دٌنامٌكٌة قابلة للنموالتط

 ؟؟التطور مبنى ذاتىأن تخلق  التصمٌم التطورىنظمة أل

 أهمٌة البحث:

على  صبح المبنى قادرا، حٌث أ العمارة وتأثٌرها على مستقبلالضوء على أهمٌة األنظمة التكنولوجٌة الحدٌثة  لقاءإ

  التطور الذاتى وتلبٌة إحتٌاجات مستخدمٌه على المدى الطوٌل.

 فروض البحث:

 والتطور. للنمو قابلة دٌنامٌكٌة هٌاكل عمارة هى التطورٌة أن العمارة 

 .أن تطبٌق أنظمة التصمٌم التطورى فى العمارة ٌنتج عنه هٌكل معمارى متطور ذاتٌا 

 تى سوف ٌتناولها البحث:أهم المصطلحات التعرٌف ب

  Evolutionary Architecture العمارة التطورٌة        

 من المستوٌات تعدد فى والمواد والتراكٌب الحٌة والكائنات الطبٌعة لعملٌات العمٌقة الدراسة على مستندة تطبٌقٌة فلسفة

 فى المعرفة هذه تطبق البٌئٌة، ثم لعالقاتا الحٌوانً، وجمٌع التشرٌح وعلم الحشرة عضالت دراسة إلى الذرٌة الجزٌئات

  .والعمارة التصمٌم مجالى

 التحوالت خالل للتطورمن وقابله متحركة تكون بحٌث الفراؼات تصمٌم مفهوم تؽٌر على تؤكد التطورٌة العمارة

 1 .التصمٌم بمرونة تسمح التى التكرارٌة

Capsule Architecture البناء الكبسوالت نظام   

 زٌادة بهدؾ البناء من معٌنة أجزاء تؽٌٌر للنظام ٌمكن حٌث دٌنامٌكٌة اتصال شبكة تحكمه الوحدات متعدد ىمبن تصمٌم

 تصنٌعها ٌتم الجاهزة الوحدات مؤقتة. هذه لوظائؾ للتكرار قابلة وحدة هً الكبسولة. التصمٌم لحاجة تبعا المساحات

 اعمدة من اثنٌن من بواحد كبسولة كل ترتبط الصٌانة ٌاجاتالحت وفقا لالستبدال قابلة لتكون صممت وقد الموقع خارج

  2.المبنى فى محورٌة رئٌسٌة

 

 

                                           
1
 Neal Panchuk,An Exploration into Biomimicry and its Application in Digital & Parametric (Architectural) 

design ,master thesis, Waterloo, Ontario, Canada, 2006.p25 
2
 Nailuchen, OPEN DESIGN SYSTEM, research paper published on January 31, 2014. 
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  Modular Architecture مارة المدٌولرع  

 تمثل حٌث متعددة، تكوٌنات فى الوحدة شكل تكرار ٌمكن حٌث نمطى تصمٌم فى الوحدات من شبكة خالل من البناء نظام

 االستخدام إلعادة وقابلة للتطوٌر قابلة وحدات النهائً. المبنى هٌكل لتعطى بعضها مع تجمٌعها ٌمكن منفصلة والتً أجزاء

 3.النظام على التأثٌر دون وحدة أى إستبدال أو إضافة ٌمكن كذلك

Genetic Algorithm الخوارزمٌات الجٌنٌة   

 التصمٌم كأداة تعتبر والتً المعقدة، ةوالشكلٌ الوظٌفٌة المشاكل حل أجل من المعمارٌة الهندسة فً استخدمت حسابٌة تقنٌة

 التصرؾ على الحركٌة المعمارٌة الهٌاكل لحث نظام وهًالمعماري.  التطوري النظام فً استخدامها ٌمكن المعماري

 المدى على المثلى االستفادة لتحقٌق المحٌطة البٌئة على قدرته وزٌادة المبنى أداء لتحسٌن عدٌدة طرق توجد حٌث بكفاءة،

 4 .لالطوٌ

مفاهٌم عن التطور فى الكائنات الحٌة كمحاكاة لتطور األنظمة البٌئٌة فى الطبٌعة وكٌفٌة ال بعض أوال:

 اإلستفادة منها فى مجال العمارة

 الحٌة: الكائنات فى مفهوم النمو -1

 مستوٌات ختالؾا وعلى وأنواعهم، أشكالهم اختالؾ على واإلنسان والحٌوان النبات بحٌاة ترتبط طبٌعٌة ظاهرة النمو

 له، الخاضعة الحٌة الكائنات إرادة عن مستقالا  تجعله التً الطبٌعٌة قوانٌنه للنمو .والجسدٌة العضوٌة بنٌتهم وتعقد تطورهم

 5 .لها ٌخضع التً النمو عملٌة رفض اإلنسان أو الحٌوان أو النبات مقدور فً فلٌس

. الطبٌعى التطور بفعل السنٌن مرور مع البعض بعضها من دتتوال المخلوقات جمٌع أن نظرٌة التطور فى اإلنسان أصل

 6.الحٌة الكائنات فى تنوع من عنها ٌنتج وما المتوارثة الصفات ٌدرس الذى )العلم الجٌنات علم عنها نشأ والتى

    :ٌةالبٌئ النظم تطورمفهوم  -2

 تكون أن هنا والمهم المختلفة، وأحجامها أنواعها ضمن دراستها خاللمن  وتطورها البٌئٌة النظم وظائؾ إدراك ٌمكن

 .قصٌرة زمنٌة لفترة ولو والوظٌفً الطبٌعً التوازن من نوع إلنجاز معا وتعمل متكاملة البٌئً النظام عناصر

 الجو على سٌطرة أنجزت التً والتنوع التعقٌد متزاٌدة أنظمة إلى طوٌلة جٌولوجٌة عصور عبر تطورت كائنات وهناك

 7المجتمع. ضمن تنظٌما وأكثر أكبر الخالٌا متعددة اعأنو من وأستوطنت

زٌادة فى حجم المسكن إلحتواء عدد أكبر من أفراد النظام للالحاجة تعتمد على النظم البٌئٌة فى الطبٌعة   فكرة تطور

الفكرة التى إنطلق الشكل العام لهٌكل النظام لٌتكٌؾ مع الزٌادة فى العدد واإلحتٌاجات لتلك الكائنات، وهى  وبالتالى ٌتطور

منها مفهوم التطور فى العمارة حٌث أن المبنى هو نظام وجزء من البٌئة المحٌطة له والذى قد ٌتطلب نوع من التطور 

 .لمناسبه إحتٌاجات ساكنٌه المستقبلٌة

                                           
3
 Riham Nady, When Beauty and Efficiency Meet: Modular Architecture, research paper, Arch2o, 

http://www.arch2o.com/language-modular-architecture.8/8/2016/ 
4
 Siyuan Jing, Architectural evolutionary system based on Genetic Algorithms, research paper published on 

February 17, 2016. 

 
5

 https://www.arab-،يقبل،انًىسىػت انؼربيت، تركيت، اننًى بهبء انذين

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8

5%D9%88 

2/4/2017 
6
 28/11/2016غبدة انحاليقت، يب هً نظريت انتطىر ، يقبل ، يىقغ يىضىع اإلنكترونً  

7
، يحبضرة  بنظبو انتؼهيى اإلنكترونً ،كهيت انتربيت األسبسيت ،جبيؼت بببم ،  وتطىرهب انبيئيت اننظى وظبئف،يقبل ، انكؼبي ػسيس وحيذ حسين 

 17/4/2013انؼراق 

http://www.arch2o.com/language-modular-architecture.8/8/2016/
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
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 تطبٌق مفهوم التطور فى العمارةثانٌا: 

 فكرة تطبٌق جاءت هنا من المتجددة للمتطلبات تبعا ٌرالتؽٌ على والقدرة الحركة هو الحدٌثة للعمارة األساسى المبدأ

 إلى التقلٌدى البناء نظام من الخروج على شجعت متحركة دٌنامٌكٌة عمارة هى التطورٌة والعمارة العمارة، فً التطور

 أو باشرةم ببعضها تتصل أخرى وحدات تلٌها وحدة من بداٌة وٌتطور ٌنمو المبنى حٌث المتكاملة، الوحدات بنظام البناء

  Connectorsأصؽر وحدات خالل من

 الهندسٌة األشكال معٌنة حٌث بتركٌبات جدٌدة وحدات خالل من تنمو أن ٌمكن التً الوحدات أشكال وتتعدد 

Geometric Shapes جدٌدة وحدات إنتاج على تساعد والتى( إلخ... ثمانٌة أو سداسٌة) األضالع المتعددة أو الدائرٌة 

 لتصمٌم الفرصة تتٌح بحٌث األبعاد متعددة التطورٌة العمارة فى األشكال فإن لذلك.  للهٌكل األصلٌة بالوحدات ملحقة

 .الداخلٌة للفراؼات المستمر التؽٌٌر فكرة ٌدعم متطور

 :التطورٌة العمارة تعرٌف -1

 من المستوٌات تعدد فى لموادوا والتراكٌب الحٌة والكائنات الطبٌعة لعملٌات العمٌقة الدراسة على مستندة تطبٌقٌة فلسفة

 فى المعرفة هذه تطبق البٌئٌة، ثم العالقات الحٌوانً، وجمٌع التشرٌح وعلم الحشرة عضالت دراسة إلى الذرٌة الجزٌئات

8 .والعمارة التصمٌم مجالى
 

 النمو الهٌكلى فى العمارة التطورٌة: -2 

ٌمثل هٌكل  (، حٌث1األبعاد كما ٌوضح النموذج شكل ) التصمٌم التطورى هو أٌضا تصمٌم بارامترى ٌدعم النمو ثالثى

المبنى فى العمارة التطورٌة مزٌج من المحاكاة 

ألنماط النمو الطبٌعً وطرق التصمٌم الرقمً 

 الحدٌثة.

وتولٌد العمارة التطورٌة تعتبر عمارة خلق 

Generative architectureتعمل على  ، ألنها

إنتاج جٌل جدٌد من وحدات المبنى األساسٌة ،وهذه 

 التطوريالوحدات الجدٌدة تسمح باإلضافة والنمو 

 .( نموذج توضٌح تصمٌم الهٌكل فى العمارة التطورٌة1كل)ش                                      .اتجاهاتعدة  فًللمبنى كله 

 

ٌتبع تصمٌم هٌكل المبنى دراسة موروفولوجٌة تسمح 

على  أعلى بناءبتطور سلسلة الوحدات من أسفل إلى 

سطة برامج الكمبٌوتر نظام رٌاضى رقمى وبوا

المتخصصة والتى تعمل على تحدٌد المحاور الجدٌدة 

لربط األشكال الؽٌر المتجانسة للوحدات النامٌة .ومن 

ثم إظهار المرحلة النهائٌة على البرنامج قبل تطبٌقها 

 ل برنام  الكمبٌوتر المتخصص ن خال( إظهار الشكل النهائى للهٌكل م2شكل )                                                      .( 2كما فى شكل )

                                           
8
 Neal Panchuk,An Exploration into Biomimicry and its Application in Digital & Parametric (Architectural) 

design ,master thesis, Waterloo, Ontario, Canada, 2006.p25 
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وهو ما نراه فى الطبٌعة والكائنات الحٌة حٌث تظهر  زائدة،ٌتم التعامل مع كل وحدة كجزء من الهٌكل نفسه مكملة ولٌست 

الرئٌسى هٌكل المبنى وهو األصل الذى ٌتطور وٌنمولٌصبح قادرا على  ٌمثل المحور األصل. هناأى ساللة متفرعة من 

ال أجزاء جدٌدة تنتمى له والتى ٌمثلها الجٌل الجدٌد من الوحدات القابلة للسكن ، لذا البد من تصمٌم قنوات اتصال إستقب

 9بحسابات محددة لتحقٌق عملٌة الربط . 

 أهم اإلتجاهات التى إتبعتها العمارة التطورٌة فى التصمٌمثالثا: 

 

 

 

 

 

  :األول االتجاه

 كل جدٌد من مواد قابلة للتمدد لربط المبنى القدٌم بمبنى حدٌثتطور المبنى من خالل إضافة هٌ

معظم المبانى فى العمارة الحدٌثة بنٌت بنظام الهٌاكل الثابتة لذلك تتسم بالعقم وعدم المرونة حٌث ال ٌمكنها التطور وال 

ر الوقت مما ٌضطر األشخاص ال توفر وسطا مناسبا لتلبٌة إحتٌاجات اإلنسان المتجددة مع مرو باإلضافة، وبالتالًتسمح 

  أكبر.لفراؼات  االنتقالإلى 

كما ذكرنا سابقا أن فكرة تطور المبنى تعتمد على إضافة أجزاء للهٌكل الرئٌسى وذلك لتلبٌة إحتٌاجات طرأت مستقبلٌا بعد 

وهذا ؼٌر ممكن فى  القدٌمة قد تحتاج إلى توسٌعات للفراؼات الداخلٌة المبانًبعض  طوٌلة. كذلكالبناء بفترة قد تكون 

نظام البناء القدٌم حٌث أن العمارة الثابتة لها هٌكل محدد، وقد ال تسمح مواد البناء التقلٌدٌة بإإلضافة أو التعدٌل على شكل 

 الحدود.المبنى إال فى أضٌق 

األصلى بٌنما  أٌضا المبانى العامة مثل المتاحؾ والمستشفٌات والمسارح تتطلب أحٌانا إضافة مبانى كملحقات للمبنى

تواجه مشكلة المساحة المحدودة لذا ٌكون من الصعب التوسع بما ٌناسب المتطلبات الوظٌفٌة الجدٌدة.من هنا ظهر اإلتجاة 

اللجوء لبعض الحلول اإلبتكارٌة البسٌطة إلضافة بعض األجزاء للمبنى وذلك بإستخدام مواد  العمارة وهواألول لتطور 

اب وااللهٌاكل المعدنٌة والزجاج. مع مراعاة تصمٌمٌها بشكل ٌتوافق مع الشكل األصلى للمبنى خفٌفة قابلة للتمدد كاألخش

( 2،1بحٌث تظهر كأجزاء جدٌدة ولكن مكملة للشكل العام للمبنى. نوضح ذلك من خالل بعض األمثلة كما فى الصورتٌن )

10 منازل متطورة بنظام إضافة هٌاكل خفٌفة للمبنى األصلى.
 

 

                                           
9
 http://www.new-territories.com/blog/architecturedeshumeurs/?p=94  31/7/2017 

10
 https://www.realhomesmagazine.co.uk/completed-projects/case-studies-two-storey-extensions/ 

21/8/2017 

 اإلتجاه األول
تطور المبنى من خالل إضافة هٌكل 
 .جدٌد لربط المبنى القدٌم بمبنى حدٌث

 

 اإلتجاه الثانى 

قابلٌة تصمٌم هٌكل المبنى نفسه للتطور 

 . ىالذات

http://www.new-territories.com/blog/architecturedeshumeurs/?p=94
https://www.realhomesmagazine.co.uk/completed-projects/case-studies-two-storey-extensions/
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        ( منزل متطور بإضافة هٌكل من الخشب والزجاج2)صورة              ( منزل متطور بإضافة هٌكل من المعدن والزجاج 1)صورة            

  ٌسمح بإضافة مساحة والذيملحق بساللم الحدٌقة                      ٌسمح بمساحة إضافٌة لغرفة المعٌشة  والذي األصلًللمبنى             

 داخلٌة للمطبخ.                                                                                                                         

  الثانً: االتجاه

 للتمدد قابلة وحدات من المبنى ٌتكون حٌث الذاتً للتطور نفسه المبنى هٌكل تصمٌم قابلٌة

 اتجاهات فًٌز بمرونة عالٌة فى التصمٌم وحرٌة فى الحركة البناء تتم فً الدٌنامٌكًتتبع النظام  التًالعمارة الحدٌثة 

 اإلنسان فى العصر الحدٌث. الحتٌاجاتمتعددة، لذلك تعد أكثر مناسبه 

 االستفادةأكبر قدر من  األصلٌة لتحقٌقالعمارة المتطورة ذاتٌا تعطى الفرصة لنمو المساحات الداخلٌة وتوسٌع الفراؼات 

ٌتطلبه بناء  الذيوهذا ما ٌعطى التصمٌم درجة المرونة الالزمة لتوفٌر الوقت  للمبنى. جًالخاردون التأثٌر على الشكل 

 أخرى.جزء جدٌد أو إضافة ملحق للمبنى من مواد 

الشكل والمضمون حٌث المبنى قادرا على إنتاج جٌل جدٌد من الوحدات من نفس النوع  فًهو الوحدة  االتجاهما ٌحققه هذا 

إلى تعدٌل فى هٌكل المبنى حٌث أن هذه اإلضافة  احتٌاجلزٌادة المطلوبة فى المساحات دون ونفس الخامات وتحقق ا

الوحدات  ومن خاللالوظٌفٌة الجدٌدة  لالحتٌاجاتٌتطور المبنى وٌنمو تبعا  بالتالً األصلً.محسوبة مسبقا فى التصمٌم 

 ٌنمو وٌتطور. حًوكأنه كائن  له،لى الشكل العام محافظا ع رقمًتم برمجتها تبعا لنظام  التًالمتحركة القابلة للتمدد 

العمارة التطورٌة ٌتكون من محور أو عدة محاور مترابطة مع بعضها بعالقات  فًكما ذكرنا من قبل هٌكل المبنى 

تكون حرة الحركة سواء بزواٌا متعامدة  والتًكل محور هو نقطة المركز للوحدات المرتبطة به  معقدة، وٌعتبررٌاضٌة 

 المبنى.لهٌكل  النهائًمتراكبة على بعضها البعض لتكوٌن الشكل  أو

  ٌشترك بٌنهم عنصر الوظٌفة  أساسٌنتعتمد العمارة التطورٌة على عنصرٌن 

 Formشكل الهٌكل  .1

العدٌد من األشكال الهندسٌة ثنائٌة أو  استخدامٌمكن  بالتالًٌجب أن ٌصمم هٌكل المبنى بشكل ٌتناسب مع فكرة التطور 

 راكب والتعامد على بعضها البعض. تسمح بالتكرار مع اإلزاحة أو الت والتًتصمٌم الوحدات،  فًثالثٌة األبعاد 

  Techniques الهٌكلالتكنولوجٌا المستخدمة فى تصمٌم  .2

 دٌنامٌكًوالهٌكل  دقٌقة،وتبعا لحسابات رٌاضٌة  رقمًٌصمم المبنى بنظام 

تٌل ومجموعة من الوصالت المتصلة متحرك ٌعتمد على مواد من الصلب واالس

متعددة حسب  اتجاهاتبالكمبٌوتر والتى تسمح بالحركة الحرة للوحدات فى 

عبارة عن ناطحة سحاب مكونة من مئات  تطوريعلى ذلك مبنى  التصمٌم. مثال

( كل من 3كما ٌوضح شكل ) للتمدد.الوحدات السكنٌة سابقة التجهٌز والقابلة 

ى للمبنى، والتى توضح المحاور الستة الرئٌسٌة للهٌكل المسقطٌن األفقى والرأس

 وشكل الوحدات مثبته بأماكنها. 
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 ( المسقطٌن األفقى والرأسى لناطحة السحاب المتطورة3شكل)

أما عن الوحدات المتطورة المستخدمة على طول الهٌكل فهى وحدات منفصلة مستطٌلة الشكل ، سابقة التجهٌز وقابلة 

الوحدات مرن  تصمٌم للوحدة.( كل من حالتى التمدد واإلنكماش 4ساحتها إلى الضعؾ كما ٌوضح شكل )للتمدد لتتسع م

ساكنٌها  ٌمكن زٌادة مساحتها  احتٌاجات ثم عند تؽٌر الطبٌعً،الوحدة كما هى فى حجمها  استخدامومتطور حٌث ٌمكن 

  11 الداخلٌة  لتناسب الوضع الجدٌد.

 

 .تطورة فى كل من حالتها األصلٌة وحالتها بعد التمدد( الوحدة الم4)شكل 

 أنظمة العمارة التطورٌةا: رابع

 ٌسمح بها خاص نظام منها ولكل مختلفة هندسٌة تشكٌالت على منها كل تعتمد التطورٌة العمارة فى للبناء أنظمة عدة هناك

 أن حٌث للمبنى، الخارجى الشكل على التأثٌر وبدون المستقبلٌة للحاجات تبعا للزٌادة قابل متكامل مبنى هٌكل بتكوٌن

 .الذاتى للتطور مسبقا مصمم ٌعد األنظمة لهذه تبعا المبنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11

http://www.tuvie.com/felipe-campolina-designed-a-skyscraper-with-portable-housing-a-new-way-to-inhabit/    

30/8/2017 

  

http://www.tuvie.com/felipe-campolina-designed-a-skyscraper-with-portable-housing-a-new-way-to-inhabit/
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 النظام األول .......نظام البناء الكبسوالت 

 والتى تسمى والحركة،من خالل وحدات منفصله بعضها ثابتة واألخرى قابله للتمدد  فكرة التطورٌعتمد هذا النظام على 

بٌنما مع زٌادة عدد الكبسوالت  فردٌن،فرد أو  الستخدام"الكبسولة" . الكبسولة المفردة تحتوى على المتطلبات الالزمة 

 لألفراد.المتجددة  لالحتٌاجاتلها فروع تنمو وتتطور مع الوقت تبعا  التًٌمكن تكوٌن مبنى متكامل مثل الشجرة 

 

 الكبسوالت: نظام فى المبنى وتطور الكبسولة مٌمتص توضح التى األمثلة ٌضم التالً (1) الجدول

 الكبسولة فى الحالة المفردة

 

الكبسولة من تصمٌم بارى جاكسون ،عبارة عن وحدة سداسٌة منتظمة الشكل مكونة من 

سقؾ وأرضٌة وسته جوانب لها 

أشكال مختلفة كما هو موضح 

 (.5شكل)

الحوائط المتحركة تسمح بحرٌة 

ٌة تبعا للوظٌفة تصمٌم المساحة الداخل

 والتى ٌمكن تؽٌٌرها فى المستقبل.

 للتعدٌل قابلة أرجل لدٌها خلٌة كل

جمٌع  على تثبٌتها ٌمكن بحٌث

 األرضٌات .
 ة  ( األجزاء المكونة لكبسولة الخل5ٌشكل)                                                      

                                  

 تطور المبنى فى نظام الكبسوالت

الشكل السداسى للوحدات ٌسمح 

بضمها على شكل مجموعات ، 

وبذلك ٌكون لها القابلٌة على التمدد 

وتوسٌع حجمها بإضافة وحدات 

( والتى تجمع 6ربط كما فى شكل )

بٌن وحدتٌن أو ثالثة من خالل 

  12شبكة مدٌول  .

                                                                   
 ( نظام تطور كبسولة الخلٌة6شكل )                                                                

                                     

التطور فى هذا النظام ٌعتمد على 

كما هو موضح  اإلمتداد األفقى

العدد (،وٌمكن إضافة 3بالصورة)

المطلوب من الخالٌا إلتمام هٌكل 

 المبنى.

  
خلٌة 

سولة ال
كب

H
IV

E
H

A
U

S
  

 

                                           
jackson/-barry-home-onalhexag-modular-milk.com/hivehaus-http://design 

12
 

 

http://design-milk.com/hivehaus-modular-hexagonal-home-barry-jackson/
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 الكبسولة فى الحالة المفردة

الكبسولة عبارة عن أنبوبة 

إسطوانٌة مصنعة من 

الخرسانة معاده التدوٌر كما 

(، الوحدة 7ٌوضح شكل )

مصممة كؽرفة نوم فندقٌة 

لفرد أو فردٌن مع حساب 

 الزمة.التهوٌة واإلضاءة ال
 ( األجزاء المكونة لكبسولة األنبوبة7شكل )                                                           

 

تستخدم هذه الكبسوالت فى 

 توبوهوتل بالمكسٌك. فندق

( 4) وتوضح الصورة

التصمٌم الداخلى لها، 

والمكون من سرٌر مزدوج 

 ووحدة جانبٌة.
 ( التصمٌم الداخلى لكبسولة األنبوبة  4صورة)                                                      

 

 تطور المبنى فى نظام الكبسوالت

فندق تٌبوهوتٌل كمثال مكون من مجموعة من كبسوالت األنبوبة والتى تظهر على شكل  

هرمى والناتج عن إرتكاز الوحدة العلوٌة على محور منتصؾ الوحدتٌن السفلٌٌتٌن فتصبح 

من ثالث  كل مجموعة مكونة

 كبسوالت مرتبطة بسلم خارجى.

ٌتطور المبنى فى كل من اإلتجاهٌن 

األفقى والرأسى حٌث ٌسمح الشكل 

اإلسطوانى لألنابٌب بإضافة كبسولة 

جانبٌة وأخرى علوٌة كما فى 

( .جمٌع الكبسوالت تواجه 5صورة)

بعضها البعض فى مساحة مفتوحة 

  13خارجٌة مطلة على الحدٌقة.
  ( الشكل الخارجى لمبنى  فندق تٌبوهوتٌل5صورة)                                                  

ألنبوبة 
سولة ا

كب
T

u
b

o
H

o
te

l
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https://dornob.com/tube-hotel-stacked-sewer-pipes-take-hostel-to-new-heights/   .16/10/2017  

https://dornob.com/tube-hotel-stacked-sewer-pipes-take-hostel-to-new-heights/
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 الكبسولة فى الحالة المفردة

الكبسولة مصممة كمحاكاة لصفائح الجرافٌن فى 

ذرات الكربون التى تصنع سلسلة متكاملة من 

لوحدة األبعاد. ا ثالثٌة خالل عده عالقات هٌكلٌة

سداسٌة الشكل كما ٌوضح المسقط الرأسى شكل 

( ، وهو ما ٌسمح بارتباطها بوحدات أخرى 8)

 من خالل إحدى الجوانب وكذلك سهولة تثبٌتها.

       
 ( المسقط الرأسى لكبسولة الجرافٌن8شكل)                                                              

                                                      

الكبسولة الواحدة مستقلة بنفسها ولها 

نظام لإلضاءة والتهوٌة. كل وحدة 

عبارة عن شقة دوبلكس مساحتها 

متر مربع ،منقسمة إلى مستوٌٌن 55

 بٌنهم سلم داخلى . 

المطبخ  على المستوى األول ٌحتوي

 قطع األثاث مدمجة فى وؼرفة الطعام، و

ع األفقى شكل كما ٌوضح القطاالجدران 

المستوى الثانً ٌحتوي على ( ،أما 9)

 ومكتب.ؼرفة نوم وحمام 

 
 ع األفقى لكبسولة الجرافٌن ( القطا9شكل)                                                  

 التصمٌم الداخلى للدور األرضى ٌوضح                                                 

 

 تطور المبنى فى نظام الكبسوالت

مد على إستخدام تطور المبنى ٌعت

الجرافٌن كعنصرهٌكلى  ٌسهل تكرار 

وحداته  فى االتجاهٌن األفقى 

( ٌتكون 6والرأسى.كما فى صورة)

المبنى من مجموعة وحدات مدمجة 

     14تصنع شكل سلسلة تشبه خالٌا النحل.

ن     
جرافٌ

سولة ال
كب
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 .خالل عدة أمثلة لألنواع المختلفة للكبسولةنظام الكبسوالت من  فً( ٌوضح تطور المبنى 1)الجدول 

 

 ................نظام المدٌولر الثانًالنظام 

ٌعتمد هذا النظام على فكرة التطور من خالل شبكة نمطٌة تعتمد على تكرار وحدات ثابتة أو متحركة ذات أشكال هندسٌة  

ابله للنمو والتؽٌٌر المستمر للتكٌؾ مع البٌئة تلك الوحدات ق علٌه،مع إحداث إزاحة بشكل معٌن لتكوٌن نسق متعارؾ 

 الداخلٌة للمبنى.

                                           
14

 Fernanda Castro, Concept Graphene Loft, 29 June, 2012. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

167166/concepto-grafeno-loft-arketiposchile 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-167166/concepto-grafeno-loft-arketiposchile
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-167166/concepto-grafeno-loft-arketiposchile
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المدٌول هو وحدة تتشكل من جزء أو عدة أجزاء منفصلة عند 

تجمٌعها تكون نظام أو تكوٌن ، والمدٌول ٌمكن أن ٌكون وحدة منفردة 

أى بناء ٌحتوى مدٌوالت ٌسمى بناء مدٌولى.  متراكبة، لذلكأو 

جمٌة تستخدم كمعامل للتنسٌق بٌن األبعاد المدٌول وحدة كمٌة وح

المختلفة وٌعد وحدة قٌاسٌة مشتركة لكل العملٌات الحسابٌة فى 

ٌستخدم الشكل الهندسى كمدٌول فى تصمٌم البناء  العمارة الهندسٌة.

لٌنتج عنه شبكة لها إحداثٌات ، مثال باستخدام المربع كمدٌول ثم 

عن ذلك تقاطعات مربعة ( ٌنتج 15مضاعفته وتقسٌمه كما فى شكل)

 ( إستخدام المربع لتكوٌن10شكل)                                                         توزع علٌها أجزاء البناء المختلفة.

شبكة مدٌول هندسٌة إلحدى فراغات المبنى                                                                                                    
15
                        

العمارة المدٌولٌة ذات تصمٌمات شبكٌة ٌمكن من خاللها تكوٌن مجموعة من الكتل سواء المصمتة أو المفرؼة والتى 

تسمح بتشكٌالت عدٌدة ومتنوعة لعناصر هٌكل المبنى من أعمدة وحوائط . هذه الشبكات تناسب تصمٌمات العمارة 

ل عدة مواضع بدون تقٌد بأبعاد محددة وذلك تبعا للوحدات الدٌنامٌكٌة بشكل كبٌر حٌث تسمح بحركة اإلحداثٌات من خال

   16القٌاسٌة المدٌولٌة.

 نستعرض تطور المبنى فى نظام المدٌولر من خالل المثال التالً:

 

 اإلسكان االجتماعً اإلٌبٌرو األمرٌكً التاسع بٌو / األرجنتٌن  

(،حٌث تم تصمٌم هٌكل 11بأمرٌكا الجنوبٌة شكل ) األرجنتٌنب مجموعة من المساكن ذات الطابع الشعبً مدٌنة روسارٌو

تسمح التً االستخدام المشترك  لتصمٌم من خالل مساحاتاالمبنى بنظام المدٌولر. بنٌت هذه المساكن تبعا لمبدأ مرونة 

  .لشبكة مدٌولٌة وتتطور تبعابالتفاعل اإلجتماعى 

 

 

 األمرٌكً اإلٌبٌرو االجتماعً مبنى اإلسكان ( تطور المبنى تبعا لنظام المدٌولر،11شكل)

 

 

                                           
15

 https://uxmag.com/articles/what-grid-system-architecture-and-the-golden-ratio-do-for-web-design 
16

ًيى انًؼًبري،كهيت هنذست،جبيؼت انقبهرة أحًذ نجى انذين،نحى ينظىيت أونيت نهتصًيى انًؼًبري ببستخذاو انشبكبث انًذيىنيت، دكتىرا فً انتص 

  2012،.بحث ينشىر بجريذة جبيؼت األزهر

https://uxmag.com/articles/what-grid-system-architecture-and-the-golden-ratio-do-for-web-design
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المبنى مكون من وحدات مستطٌلة الشكل تنشأ الوحدة األساسٌة من 

إزاحة قطعتٌن متساوٌتٌن مع التكرار بشكل نمطى على شبكة مدٌولٌة 

على خلق تكوٌن ( 12شكل )متساوٌة األبعاد.ٌعمل التكرار مع االزاحة 

زاحة ٌختلؾ الشكل ٌتطور لٌنتج هٌكل المبنى.ومع اختالؾ اتجاه اال

والناتج عن   Sالنهائى للوحدات حٌث بعضها ٌأخذ شكل حرؾ 

 . Lمستطلٌن متوازٌٌن بٌنهم ازاحة، والبعض اآلخر ٌأخذ حرؾ شكل 

                                                                    

 لرفى نظام المدٌو ( التكوٌنات المختلفة لهٌكل المبنى12شكل)                                                                                          

 

 األفقً االتجاهٌنٌتطور المبنى من خالل النمو فى 

تسمح بالتؽٌٌر الداخلً  التًمتبعا مبدأ المرونة  والرأسً

 ( تبعا13لفراؼات كل وحدة سكنٌة كما فى شكل )

 17المستقبلٌة. لالحتٌاجات

                                           

 

 م المدٌولر ( التصمٌم الداخلى للوحدات فى نظا13شكل)                                                                                

 .ٌسمح بقدر كبٌر من المرونة                                                                          

 النظام الثالث................نظام الخوارزمٌات الجٌنٌة

الجٌنٌة عبارة عن تقنٌة حسابٌة استخدمت فً الهندسة المعمارٌة من أجل حل المشاكل الوظٌفٌة والشكلٌة  الخوارزمٌة

تمثل نظام لحث الهٌاكل  المعماري. كمافً النظام التطوري  استخدامهاتبر كأداة التصمٌم المعماري ٌمكن المعقدة، والتى تع

حٌث توجد طرق عدٌدة لتحسٌن أداء المبنى لتحقٌق االستفادة المثلى على المدى  بكفاءة،المعمارٌة الحركٌة على التصرؾ 

 18الطوٌل. 

حلول عشوائٌة لضمان  واختبارى حساب البنٌة المعمارٌة الحركٌة للمبنى الجٌنٌة ٌعتمد عل الخوارزمٌاتالتطور بنظام 

 معماري اتجاهٌعد  والذينموذج كٌفٌة تطور المبنى ذاتٌا  النظام هو البٌئة. هذاالمناسب للمبنى وتأقلمه مع  النهائًالتحسٌن 

من  عالًخصصة وعلى مستوى حدٌث ٌعتمد على التشكٌل تبعا لحسابات رٌاضٌة دقٌقة من خالل برامج كمبٌوتر مت

 التكنولوجٌا، أى أن هٌكل المبنى مبرمج لٌتطور من نفسه وٌنمو لٌنتج أجزاء جدٌدة كمحاكاة لعملٌات النمو فى الطبٌعة.

 التطور فى نظام الخوارٌزمٌات الجٌنٌة :

حٌث أن مستوى التشكٌل  ٌثة،الحدالخوارزمٌات الجٌنٌة هى نماذج ذاتٌة النمو تجمع بٌن العمارة الحٌوٌة والتكنولوجٌة 

( إحدى 14)شكل للنموذج الواحد ٌتم تصمٌمه إنشائٌا لٌسمح بإعادة إنتاج نماذج أخرى على طول الهٌكل. ٌوضح 

 .من تصمٌم ماٌكل هانزمٌرٌر الخوارزمٌات

                                           
17

 Nicolás Valencia, First place in the Ibero-American Social Housing. 19 December, 2014 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/759050/primer-lugar-en-concurso-iberoamericano-de-vivienda-social-

ix-biau-argentina 
18

 Siyuan Jing, Architectural evolutionary system based on Genetic Algorithms, research paper published on 

February 17, 2016. 

http://www.interactivearchitecture.org/architectural-evolutionary-system-based-on-genetic-algorithms.html 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/759050/primer-lugar-en-concurso-iberoamericano-de-vivienda-social-ix-biau-argentina
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/759050/primer-lugar-en-concurso-iberoamericano-de-vivienda-social-ix-biau-argentina
http://www.interactivearchitecture.org/architectural-evolutionary-system-based-on-genetic-algorithms.html
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 لماٌكل هانزمٌرٌر. ( خوارٌزمٌة نظام14شكل )
19
 

 

 خوارزمٌةكل  ، وتختلؾالخوارزمٌاتفى الطبٌعة وتشكٌل الهٌكل فى نظام  ٌؤكد هذا النظام على العالقة بٌن عملٌة النمو

  20األشكال فى الطبٌعة فٌصبح لها مدلول وتصنع لؽة بٌنها وبٌن البٌئة التى تنشأ بها. لنمو إحدىتبعا ألصلها كمحاكاة 

 

 نى فى نظام الخوارزمٌات الجٌنٌة:أمثلة على تطور المب

  Research Instituteالمثال األول: تصمٌم معهد بحوث متعددة التخصصات 

ٌقع المبنى فً وسط مدٌنة لوس أنجلوس وتصمٌمه ٌعد محاكاة لكائن حً 

ٌتفاعل مع بٌئته حٌث ٌتحكم الهٌكل تلقائٌا فً مسامٌته من خالل شبكة من 

(. الخوارزمٌة مكونة من أجزاء هٌكلٌة 7)صورة الخوارزمٌات المتقدمة 

 أولٌة تتطور منها أجزاء ثانوٌة موزع علٌها األحمال المختلفة.

 

 ( تطور هٌكل المبنى تبعا للخوارزمٌة7صورة)                                                                                                

 

تصمٌم هٌكل المبنى ٌعتمد على مجموعة كبٌرة من البٌانات والعملٌات 

م برمجة متخصص ٌمكن الحسابٌة الدقٌقة التً تؤثر على كل أجزائه تبعا لنظا

التحكم فى واجهة المبنى والتً تتكون من شبكة متقلبة باستمرار من الفتحات 

( بنفس تسلسل الخوارزمٌة لٌس فقط للتحكم فً ظروؾ اإلضاءة 15شكل )

الداخلٌة ولكن أٌضا ملحق بها نظام الفتح واإلؼالق لتصفٌة الهواء وتقلٌل 

 ( تصمٌم وحدات الفتحات فً 15شكل)                                                                                                              التلوث.

                                                         المبنى تبعا للخوارزمٌة واجهه                                                                                                                 

فً مستوٌات الصوت  كذلك ٌعمل النظام على العزل الصوتى والتحكم

( تصمٌم مرن 16)شكلللمبنى  الداخلًأن التصمٌم  المبنى. حٌثداخل 

ومفتوح لمجموعة من األجزاء الهٌكلٌة تربط بٌنها شبكة وحدات تكرارٌة 

تمتد فً االتجاه األفقى على طول السلسلة الخوارٌزمٌة مما ٌسمح بتطور 

 21جة.الفراؼات وسهولة التقسٌم الداخلى لها  تبعا للحا

 تصمٌم الخوارزمٌةلالفراغات الداخلٌة للمبنى تبعا  (16شكل)                                                                                     

                                           
19

 Kathrin M. Wiertelarz, Processes of making: Algorithmic methods in architectural practice, book, kassel 

university press GmbH. 2015 .p39 
20

 39،38تصرف انببحثت ين انًرجغ انسببق ص  
21

 http://www.evolo.us/architecture/research-institute-is-a-study-on-emergent-porosity-through-genetic-

algorithms/  18/12/2017 

http://www.evolo.us/architecture/research-institute-is-a-study-on-emergent-porosity-through-genetic-algorithms/
http://www.evolo.us/architecture/research-institute-is-a-study-on-emergent-porosity-through-genetic-algorithms/
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  Algorithmic Housing for Shanghaiاإلسكان الجدٌد لشنغهاي  المثال الثانً:

 Marcin Pilsniakمارسٌن بٌلسنٌاك  المشروع من تصمٌم 

مشروع إسكان لٌقام بمدٌنة شنؽهاي بالصٌن، بهدؾ استكشاؾ 

 الحلول الممكنة لمشاكل اإلسكان فً المدن النامٌة. 

التصمٌم ٌضم مجموعة من المبانً المرنة لتناسب البٌئة الدٌنامٌكٌة 

وذلك من خالل تطبٌق قواعد النمو  (،8للمدٌنة كما توضح صورة )

والتً تضمن له أن ٌتطور باستمرار وفقا على الهٌكل المعماري 

 لتفاعله مع البٌئة.

 ( مشروع إسكانً بشنغهاي ٌتطور بنظام الخوارزمٌة8صورة)

 

شاء هٌاكل معمارٌة قادرة على التطور المشروع ٌعد نموذج إلن

الذاتً واالستجابة للتؽٌرات المستمرة فً البٌئة المحٌطة 

(.ٌعتمد التصمٌم على ستة خوارزمٌات مختلفة تم تعٌٌنها 9صورة)

على نموذج ثالثً األبعاد كمجموعة من األسطح الدٌنامٌكٌة التً 

 تشكل النظام البٌئً األساسً لمنطقة سكنٌة.

                                                         

 ( نموذج الهٌكل المعماري المتطور بنظام الخوارزمٌة9صورة)

 

 

نموذج الخوارزمٌة مقسم إلى أربع فئات رئٌسٌة، بما فً ذلك المنطقة السكنٌة األساسٌة والمنطقة السكنٌة الحدٌثة  

مٌات الحضرٌة الستة المستخدمة فً المشروع هً )النشاط التجاري، والمنطقة التجارٌة والمنطقة الترفٌهٌة. والخوارز

نظام العبور، نظام الحدود، الكثافة السكانٌة، ارتفاع المبنى، والمناطق الترفٌهٌة(. وبناء على ذلك ٌتم تحوٌل البٌانات التً 

واعد التً تترجم المعلومات إلى تم إنشاؤها بواسطة الخوارزمٌات إلى الهندسة المعمارٌة من خالل مجموعة أخرى من الق

 22قانون البناء للتحلٌل المادي والهٌكلً.

 

 نموذج تطبٌقً للعمارة التطورٌة : خامسا

 Housing Competition 2007مشروع مسابقة اإلسكان لعام 

، سانػ دوك Geoffrey Elanderتصمٌم كل من جٌفري إٌالندر 

 Sang Duk Moمو

تجارى ولكنه ٌشمل كل هذا حٌث ٌنمو  المبنى لٌس مجرد مبنى سكنى أو 

بنمو ساكنٌه وٌتطور لتلبٌة احتٌاجاتهم فٌصبح مبنى سكنى وادارى 

 (.15وتجارى فً نفس ذات الوقت أي أنه ذاتً التطور صورة)

 ى، ادارى( األنشطة )سكنى، تجار كل( المبنى ذاتى التطور ٌشمل 10صورة)       

                                           
2100-housing/#more-http://www.evolo.us/architecture/algorithmic 

22
 19/12/2017  

http://www.evolo.us/architecture/algorithmic-housing/#more-2100


 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

825 

ٌبدأ تصمٌم الهٌكل من وحدة واحدة والتً تمثل نقطة انطالق الكبسوالت 

التً تتطور من خالل حسابات دقٌقة إلنتاج مجموعة وحدات جدٌدة 

 كمحاكاة للنواة المركزٌة التً تجذب حولها عده محاور.

الستٌعاب  تتطورٌعتمد التصمٌم على نوعٌن من وحدات الكبسوالت 

 .( 18،17شكلٌن )الاألفراد، كما ٌظهر فً  عدد أكبر من

                                                                

 .واألفقىالرأسى  كال من االتجاهٌن فً  دات( تطور الوح18،17)الشكلٌن

 

ور فً االتجاه الرأسى والتً تقع فً منتصؾ المبنى، أما المجموعة األخرى من هناك مجموعة من الكبسوالت تتط

التنوع ٌخلق حركة وانسٌابٌة والتً تحاكى نمو فروع  ، هذاالكبسوالت تتطور فً االتجاه األفقً وتقع على الجانبٌن 

 (. 11النباتات فً الطبٌعة صورة)

 

 

 

 

الكبسوالت على امتداد هٌكل المبنى ٌحقق االتصال والحركة.( تطور 11صورة )
23
 

 
 النتائ :

 فً نهاٌة البحث تم التوصل الى عده نتائج:

من خالل انتاج جٌل جدٌد  المتؽٌرة اإلنسان متطلبات مع تناسبهً نموذج العمارة الحدٌثة التً ت التطورٌة العمارة  

 .من المبانً المتطورة ذاتٌا

 كى نمو الكائنات الحٌة فً الطبٌعة من خالل تطبٌق مفاهٌم التطور فً العمارة. ٌمكن للمبنى أن ٌحا 

 العمارة:هناك اتجاهٌن للتطور فً  

  :تطور المبنى من خالل إضافة هٌكل جدٌداالتجاه األول. 

 .ًاالتجاه الثانً: قابلٌة المبنى للتطور الذات 

 والتكنولوجٌا المستخدمة فً التصمٌم(. ) شكل الهٌكل أساسٌن عنصرٌن على التطورٌة العمارة تعتمد 

 أنظمة إتباع خالل من وذلك الطوٌل المدى على األفراد من أكبر عدد لٌستوعب وٌنمو ٌتطور أن ٌمكنه المبنى 

 .للبناء حدٌثة تكنولوجٌة

 :لذاتىا للتطور مسبقا مصمم ٌعد األنظمة لهذه تبعا المبنى أن حٌث التطورٌة العمارة فً للبناء أنظمة عدة هناك 

 النظام األول نظام البناء الكبسوالت. 

 النظام الثانً نظام المدٌولر. 

 النظام الثالث نظام الخوارزمٌات الجٌنٌة. 

                                           
23

 http://www.evolo.us/2010/0/page/50/  19/12/2017   

http://www.evolo.us/2010/0/page/50/
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 :التوصٌات

 فً نهاٌة البحث توصى الباحثة بالتالً:

من تأثٌر على كل من الخامات والمٌكانزم لهٌاكل المبانً التطورٌة ومدى مناسبتها للبٌئة التً تنشأ بها لما له دراسة  

 قدرة المبنى على التفاعل مع محٌطه فً المستقبل.

 دراسة التصمٌم الداخلى للمبانى التطورٌة والذى ٌتطلب مواصفات خاصة بحٌث ٌوازى التطور مع هٌكل المبنى نفسه. 

ن خالل برامج تحلٌل نماذج تطبٌقٌة لتكنولوجٌا الواقع االفتراضً وكٌفٌة االستفادة منها فً إنشاء فراؼات تطورٌة م 

 متخصصة. 

زٌادة فً عدد دراسة عناصر الفراغ الداخلى المتطور وخاصة قطع األثاث التً لها قابلٌة لتؽٌٌر شكلها للتأقلم مع ال 

 األفراد.
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