
ماده دراسات وعلوم بيئية
لي للفرقة الرابعة قسم التصميم الداخ

واألثاث
دعاء أسماعيل عطية / د.م.أ

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي واألثاث
بكلية الفنون التطبيقية 

جامعه بنها



العناصر نبات وحيوان وانسان•
الحيه 

ر الجبال والبحار واالنها•
والعواصف والبراكين

والشمس والمر

العناصر 
الجامده

تعد البيئه الطبيعيه هى اهم مصادر االبداع حيث انها من خلق هللا
:تجاهين همافى اتحديد عناصر البيئه الطبيعيه سبحانه وتعالى ويمكن 

دعاء أسماعيل/ د.م.أ

ماهيه البيئه الطبيعيه



منهج كونى فق تسير ونظم انتفاعيه وجماليه وانشائيه تضم البيئه الطبيعيه

ه عالقات متزنه وقوانين محكميحكم تكويناتها وبناءاتها وتقوم على 

نى مما يجعلها منبع لالبداع االنسااليعتريها خلل وال يحل بها فوضى  

ئه قيمه وتشكيالته ممزوجه بارمنه االنسان منها ومصدر لاللهام يستقى
:فالبيئه الطبيعيه تنقسم الى قسمين . وافكاره



:هالبيئه الطبيعيه السلبي

تعطى رد فعل سلبى •
لالنسان من خوف منها او 

عدم وضوحها له 
ل وتصرفتها الخطيره مث

زلزال تاهيتى واعصار 
.دسونامى وبركان ايسالن

:ه االيجابيالبيئه الطبيعيه 

هى ما تضفى على انسان•
بالجمال رد فعل ايجابى 

واالبهار والمؤائمه 
ها التعبيريه فيستمتع ب

باالمان ويشعر االنسان 
.واالستقرار



وابت علميا ثلها ( للحيوان والنبات)الطبيعيه االيكولوجيه والبيولوجيه البيئه 

ويه الحياه العضويه والغير عضسر استمرار اى هو تحقق لها االتزان البيئ 

بيئ مع بعضها البعض وفق نظاميجعلها دائمه التفاعل مما . على ظهر االرض 
.eco systemمعين 



:النظام البنائى الطبيعى 

واالتزان باالبداع البنائى والتناسق الجمالىاتصفت البيئه الطبيعيه 

مع تجنها اال تنوع الالنهائى بالرغم من االنشائى والمرونه فى االداء
.ؤوباليمكن ادراكها اال بالبحث الدبنائتها ونظمها ثوابت ظاهره وخفيه 



مداخل دراسه البيئه الطبيعيه 

فر فيها العديد تتواظاهريا وباطنيا بنظم واشكال وعناصر تميزت البيئه الطبيعيه •
لبيئه ومن ثم اخذت داخل الدراسات لالقيم الجماليه واالنشائيه والوظيفيه  من 

:الطبيعيه االشكال التاليه

ه ثم استكشاف المظهر الطبيعى من خالل نظره بسيطيقوم على :مدخل فطرى•
. نظره للعامه لبعض عناصرها وهى يقلد او يحاكى

ها مظاهرعن البيئه الطبيعيه لتفسير نظره موضوعيه تحمل :مدخل علمى•
ئ للوصول الى المبادوخفاياها وايجاد اسسها العلميه وقواعدها الرياضيه 

.نظره الباحثين والعلماءوالوانين وهى 

ما وماهيتها ورؤيه بحريه الدراك اسرار الطبيعه تعتمد على : مدخل فلسفى•
بمحددات بدون التقيدالى فلسفتها والكشف عن نظمها وبنائها وراءها للوصول 

.منطقيه



:يهتصنيف اشكال النظم البنائيه الطبيع-2

:تصنيف للشكل

تصنيف الوظيفه او 
:النشاط

:تصنيف ماده النظام



:تصنيف للشكل-

نظم هندسيه

يه تطبيقات مباشره للقوانين والتناسب الرياضتعكس •
بيوت كما فى والعالقات الجماليه للخطوط والزوايا 

.العنكبوت او خاليا النحل

نظم عضويه

تتسم باالنحناءات واالستدارات واالمتدادت هى نظم •
.االشكال الحلزونيه فى النباتاتكما فى االنسيابيه

نظم مختلطه

ل كما فى اشكاتجمع بين النظامين السابقين وهى نظم •
.العظم



:اطتصنيف الوظيفه او النش-

: نظم عمليات 

بصفه قهلالنتاج بصفه عامه وللطاوهى مخصصه •
.  خاصه

: نظم حركه 

وجود مما يتطلبالتى بواسطتها الحركه فى النظم الحيه •
لى نظام جزئى كالنظام البنائى والنظام العصبى وعض

.العطاء استجابات حركيه تاخذ اشكاال مختلفه

:نظم خدمه

هى نظم مخصصه لجمع وتوزيع العناصر الضروريه•
ى مثل حركه الدم فى االنسان والسوائل فللنظم الحيه 

واورده النباتقسا



:تصنيف ماده النظام-

نظم طبيعيه 
حيه 

تجه او منسواء كانت (نباتيه وحيوانيه)النظم العضويه تضم كل •
نساخ النمو والتطور واالستوهى تتصف بالقدره على مستهلكه 

.جينى محدد وفقا لبرنامج الذاتى 

نظم طبيعيه غير
:حيه 

جبال وبحار المثل فى االشكال الصلبه والسائله فى الطبيعه تتمثل •
.ونقراظافر وشعر  ووما تلفظه النظم الحيه من وانهار 

نظم طبيعيه 
خرىا

تتمثل فى كل النظم التى تحمل خصائص النظامين مثل •
.الفيروسات والكائنات الحيه الصغيره



الكفاءهمثل االسس والمبادئ  يجب ان ترتكز على : صفات عامه

لبناء التوافق فى قوانين اووالمالئم للبيئه االنشائيه والوظيفيه

ص والتماثل واالتزان واالستمرار واالرتقاء والتاقلم والنمو وامتصا

.ودرجه الحريه والترابط وااليقاعالطاقه 

التى اليه الخواص االنشائيه والشكليه والجمتتمثل فى : صفات خاصه 

تكوين منفرد اليتساوى من حيث القوه والشكل والنوع والتجعل النظام 

تتحرك شكل انسيابيا لفبعض النظم تاخذ , العام والعالقات الجزئيه 

تطلببسرعه داخل وسط ما كالماء والهواء وقد تاخذ شكل متزنا اذا 

.على االرض االمر لالستقرار 

:صفات نظم البناء فى البيئه الطبيعيه



THANK YOU


