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ABSTRACT: 
     The biological effects of architectural spaces are one of the methods used to discover the link between 

architectural spaces and health state of its users.  Architectural history shows some models supports the existence 

of biological effects of architectural space, such as the Great Pyramid. This architectural model has been  studied  

in a  scientific  manner  and  his  biological effect has  been  proven  in  many scientific research. 

     In this research, angles of the pyramid have been tested as one of the components of formality. Designed 

modules are configured from the four angles of the pyramid; these modules derived four simple forms reflect the 

pyramid's angles to be the basis of shapes represents a microcosm of the architectural space. Square shape was 

selected as the base of the fifth, control model to reflect the traditional module in architecture 
     The simple biological systems, like bacteria, used to examine the hypothesis in researches relates to 

biological  effects, then  the  complexity of  systems  more  and  more  similar  to  the configuration  of human. 

In this research, tested models in this research have been tested for E-coli bacteria. 
     The result of the experiment confirmed that the spaces represent the pyramid angles are discouraging the 

growth of bacteria, as is the case in the pyramid itself. This result sets new rules for architectural spaces 

composition, and set bases for an extensive research project study the impact of the formation of spaces to 

human health. 

  :ملخص البحث 
 

 .يسلك الباحث عدة طرق أنيمكن , رابط ما بين الفراغ المعماري و الحالة الصحية لمستخدميه  إليفي سبيل الوصول 

 مان رغمعلاي الا, كبير في العماارةبشكل بحثيا  مطروقةالغير  االتجاهاتوية للفراغ المعماري هي احدي هذه التأثيرات الحي

الهار  و,  الحيوياة   التأثيرات   في مجال   خاصة   التاريخ المعماري في مراحله المختلفة يذخر بنماذج لمباني أظهرت قدرات   أن

 .المعمارية الحضاريةاألكبر هو من أهم هذه النماذج 

قا  العدياد مان البااحثين حاول العاالم ببنااج نمااذج بحثياة باذات  ؛تأثيرات الحيوية للهر هذه ال أسبابمن أجل البحث عن 

خصوصاا  , هاحاول هذا البحث أن يقتفي أثر ,جموعه من التجارب التطبيقية العلميةفي م وتم اختبارها ,الهر  وتوجيه نسب

مان  ةتصاميمي تتم تكاوين مويياوال, في سبيل ذلك.  زوايا الهر ل ستكشاف التأثيرات الحيويةال فسعي ,التجريبي أسلوبهافي 

يمثال نموذجاام مصاًرام لفاراغ   مجسامتكون قاعدة لو, تعبر عن تلك الزوايا  أشكالأربعة  اثم استنبط منه, زوايا الهر  األربعة

فاي  القياساي خاام  يعبار عان النماوذج الموييول المربع ليكون قاعدة لمجسمكما تم اختيار قاعدة مربعه تعبر عن  ,معماري  

 .تجربة عمليه الختبار تأثير التشكيل الفراغي علي النواحي الحيوية لشاغلي الفراغ المعماري

ناام حيوياة  لتجرياب علايتبادأ با ,علاي مراحال اختباار فرياياتهاوألن جميع األبحاا  المرتبطاة باالنام الحيوياة ياتم  

المصاممة علاي الخمساة لاذلك تام اختباار األشاكال  ؛ن من اإلنساانثم نام أكثر تعقيد وأكثر شبها في التكوي, بسيطة كالبكتيريا

أن للفراغات المعبارة  نتائج الدراسةو كانت . كمرحلة أولي في اختبار التأثيرات الحيوية للزواياوذلك , أنواع البكتيريا إحدى

هااذه النتااائج يمكاان توظيفهااا  .عان زوايااا الهاار  تااأثيرات حيويااة مثبطااه لنماو البكتيريااا  كمااا هااو الحااال فااي مبناي الهاار  نفسااه 

كون نواه لمشروع بحثي موساع عان تاأثير تشاكيل الفراغاات تو , وظيفي متميز صحيا  أياجغات ذات امعماريا في تكوين فر

 .نسان بصفته المستخد  األهم لهذه الفراغاتاإلالمختلفة علي صحة 

 .طاقة الفراغ المعماري –التأثيرات الحيوية  –الفراغ المعماري  :الكلمات المفتاحية 
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 :مقدمة 
 

علي مر العصور تعامل اإلنسان مع 

المبني علي انه كائن حي يؤثر علي مستعمليه 

وبالتالي لم يكن اختيار مكان المبني , ويتأثر بهم 

فكان يستلز  , بالنسبة لإلنسان األول أمرا هينا

وقياس , إجراجات لتحديد صالحية المكان

 بعض األطعمةتأثيراته البيولوجية علي 

يون فساي  بقائهاوكان طول مدة . الطازجة

, مؤشرام علي جوية المكان وصالحيته للسكن

وهذا ما يأب العرب علي تنفيذه كلما أرايوا 

-اختيار موقع مناسب إلقامة البيمارستانات

وأول من اتخذ هذا األسلوب لتحديد  -المستشفيات

.موقع مبني هو أبو بكر الرازي 
 
 

فراغ المعماري تأثيرام علي وفريية أن لل

الوظائف الحيوية لمستعمليه ليست غريبة علي 

فالدارس للعمارة المصرية القديمة ال , العمارة 

يعد  مجموعة من الدراسات العلمية الحديثة التي 

تناولت هر  الجيزة األكبر بالبحث و التحليل 

وأكدت نتائجها أن للهر  كمبني , والتجريب

ومن هذه . كل ما بداخلهتأثيرات حيوية علي 

وتًيير معدالت , لمأكوالتاحفظ : التأثيرات 

النمو في النباتات, وتًير معدالت تكاثر 

الفطريات و البكتيريا رغم توافر كل الاروف 

 .المطلوبة لذلك ناريا

يبدو مالئمام أن يؤس  , بناج علي ذلك 

فراغ المعماري تأثيراً للأن " البحث لفريية 

 "  يوية لمستعمليهعلي الوظائف الح

التأثيرات الحيوية لعناصر التشككي   -1

 :المعماري عبر التاريخ  
لعل الحضارة المصرية من أوائل 

الحضارات التي توصلت ألس  عالقة األشكال 

ونراها , 2الهندسية بالتأثير الحيوي علي اإلنسان

تاهر . وايحة كما وري سابقا في الهر  األكبر

 Feng)الفينج شوي كذلك في الصين في ترا  

Shui ) الذي اهتم بدراسة تأثيرات المكان

 .وتوجيهه و ألوانه علي المستخدمين
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أما في الحضارة الهندية فاهرت من  

وتشمل الترا  الديني للبناج , خالل تعاليم الفيدا 

ذي اهتم و ال Vastu))المعروف باسم الفاستو 

   .بدراسة مركز التشكيل و عالقته باألركان

كما ظهرت في عقائد كثيرة مثل الكاباال 

 في التقاليد الهندوسيةف ,اليهويية و عند الهندوس

كامنة في ( ذبذبات)يعتقدون بان هناك  أصوات 

هذه األشكال الهندسية , بعض األشكال الهندسية

تستخد  من اجل التحديق إليها و, تسمي اليانترا

بهدف تركيز وتكثيف الطاقة الفكرية الموجهة 

  .والمشحونة برغبات ونوايا مختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  -  Lewis Edward Blackwell, (2008) ,p126 

 

2 -  Gopinath R K & others, (2008) , p. 233 

 

 
 

انترا يويح مجموعه مختلفة من أشكال الي( :  )شكل 

(Yantra) 

 Bühnemann , Gudrun . (2003), p 234  : المصدر

www.archive.org/details/MandalasAndYantras

InTheHinduTraditions 

 

 

 

 
 

يويح مجموعه من األشكال  المرتبطة بالعقيدة (  )شكل 

 المصرية القديمة

 www.ancientegyptonline.co.uk: المصدر 



 

 

 
  

 

 

 في كل هذه الحضارات و األييان نجد

فتارة تاهر , توظيف لعدي كبير من هذه األشكال

وأخرى في رقصات , في شكل لوحات فنية

في تشكيالت معمارية  كثيرا ما تاهرو, شعبيه

هذه التشكيالت تتواجد , في المباني المختلفة

في  أجزائهاتترابط هذه  مختلفة ةبتكوينات تشكيلي

  .وتكون ذات ياللة رمزية للكون, تصميم موحد

 

تكأثير ككك  الفككراغ المعمكاري علككي  -2

 :النمو
أجريت تجربة بواسطة فريق مكون من 

المهتمين بعلو  الطاقة و متخصص مجموعة من 

في علو  الميكروبيولوجي و نشرت نتائج هذه 

لمجلة الهندية في ا 002 التجربة في عا  

واستهدفت التجربة رصد  ,للمعارف التقليدية

تأثير ستة أشكال هندسية هرمية ذات قواعد 

مصنوعة من الخشب , ومثمنة عةبمر

وذلك على ستة عينات من اللبن , الفيبرجالسو

حيث تويع كل عينة من العينات ياخل شكل ب

و تقارن هذه العينات مع , من األشكال الستة 

 . عينه أخري قياسية خارج تلك األشكال الستة 

وهذه العينات الستة باإليافة للعينة القياسية 

واألشكال جميعها . يتم تقييمهم لمدة أسبوعين

ة يفصل كل منهم عن ويعت في غرفة واحد

 . متر   . اآلخر مسافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  -  Robert  Lowlor ,(2002), , p17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم توجيه األشكال التجاه شمال جنوب, 

بحيث يواجه كل وجه من أوجه الهر  الرباعي 

و كذلك الثماني , األصلية األربعة  إحدى الجهات

. يواجه أربعة أوجه منه الجهات األصلية األربعة

ائر كهربية تمر وتم مراعاة عد  وجوي أي يو

 .فوق هذه األشكال

بعد تم إجراج العد البكتيري الكامل للبكتيريا 

 :و كانت النتائج كما يلي انتهاج التجربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنه عند وجوي تًير في  ياهر من النتائج

شكل الفراغ الذي يحوي الكائنات الدقيقة 

الموجوية بشكل طبيعي ياخل اللبن, تتًير 

 
يويح نموذج الهر  رباعي القاعدة وثماني ( :  )شكل 

 القاعدة

 .R K Gopinath & others  , 2008 , pp:المصدر 

233-236  

 
 

 

 الحجم
 

االرتفاع 
 الرأسي

االرتفاع 
 المائل

 الرمز
خامة 
 التصنيع

 الشكل

بالبوصة 
 المكعبة

 بالبوصة بالبوصة

5.614 8 .1 FGS فيبرجالس 
هرم مربع 
 القاعدة كبير

14711 7 .1 FGSS فيبرجالس 
هرم مربع 
القاعدة 
 صغير

5.614 8 .1 PWS خشب كونتر 
هرم مربع 
 القاعدة كبير

14711 7 .1 PWSS خشب كونتر 
هرم مربع 
القاعدة 
 صغير

.7.11 714 514 FGO فيبرجالس 
هرم ثماني 

 القاعدة

.7.11 714 514 PWO خشب كونتر 
هرم ثماني 

 القاعدة

 

 يويح أبعاي النماذج المستخدمة في التجربة (  )جدول 

 .R K Gopinath & others  , 2008 , pp:المصدر  

233-236  

 

 

 
 Total Bacterialيويح العد البكتيري الكامل  ( 2)شكل

Plate Counts 

 .R K Gopinath & others  , 2008 , pp :المصدر 

233-236 

 

 



 

 

 
  

 

باختالف وجويها ياخل هذه معدالت تكاثرها 

  .األشكال

التككككككككأثيرات الحيويككككككككة ل ككككككككككا   -3

كفراغكككككات -الهندسكككككية اةساسكككككية 

 : -معمارية
جيهان /في يراسة علمية قامت بها المهندسة

تم يراسة التأثير الناتج عن اإلقامة ياخل , ناجي 

فراغات ذات أشكال هندسية أساسية مختلفة 

وقد . وكيةوذلك على الوظائف الفسيولوجية والسل

أجريت التجربة بهيئة الطاقة الذرية بإنشاص 

ناهد األبيض /  تحت إشراف األساتذة الدكتورة

 .األستاذة بهيئة الطاقة الذرية

صممت التجربة على أساس اختيار خمسة 

كأقفاص  أشكال من األشكال الهندسية البسيطة

المثلث  هي هذه األشكال, التجارب لحيوانات

, سداسيوال خماسيوالدائرة والمربع وال

محل  كقاعدة للفراغ المعماري واستخدمت

باإليافة إلى المجموعة القياسية التي  االختبار

 . تمت إعاشتها في قفص عايي

 أكدت نتائج التجربة تأثير للشكل السداسي 

حيث انخفضت نسبة , علي ما بداخله

إنزيمات  كذلك الكوليسترول في الد  و انخفضت

 .لكبد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  -Gopinath R K & others, (2008) , pp. 

233:236 

  

التككأثيرات الحيويككة لرايككة اةككككا   -4

 الهندسكككككية علكككككي مراكككككك  ا درا 

 :بالمخ
يراسة علمية مشتركة بين جامعة كاليفورنيا 

,  00 األمريكيتين عا  و جامعة مينوسوتا 

تمت بإشراف مجموعه من علماج الجامعتين في 

مجاالت علم األعصاب و العلو  النفسية 

استهدفت الدراسة رصد التأثيرات . والهندسية 

, الحايثة في مركز اإليراك و الرؤية بالمخ 

وذلك عند مشاهدة مجموعة من التشكيالت 

 .الهندسية المختلفة 

نين المًناطيسي في تم استخدا  أشعة الر

منطقة معالجة السياالت العصبية القايمة من 

وكذلك , locالعين في المنطقة الخلفية من المخ 

لقياس النشاط العصبي في منطقة الرؤية األولية 

v1  . و بالمقارنة بين اإلجهاي الناتج عن مشاهدة

يمكن , األشكال المختلفة في هذين المركزين

رات الحيوية للتشكيالت الحكم علي اختالف التأثي

 . الهندسية المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياهر الشكل التالي تًير كبير يطرأ علي 

أنشطة المخ عند االنتقال من رؤية الشكل 

ثم تًير , العشوائي إلي رؤية الشكل المنتام 

وهذا ياهر . آخر عند رؤية الشكل ثالثي األبعاي 

وجوي تأثيرات حيوية ناتجة عن رؤية األشكال 

  .الهندسية المختلفة 

 

 

 

 

 

                                                 
 - Scott.O.Murray & others, 2002, p.63 

 

 
 

تبعا لشكل   GOTيوضح تغير مستوي إنزيم ( 2)شكل 
 المسكن
 22ص, (   222) .جيهان ناجي : المصدر 

 
ياهر األشكال الثالثة المستعملة كمؤثر بصري (  )شكل 

 لمراكز المخ محل الدراسة 

 scott.o.murray &others, 2002 , p2: المصدر 
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  :كأحد التطبيقات -الهرم اةكبر  - 
الهر  األكبر مويوعا رئيسيا من  لال يزا

, فال احد يعرف علي مواييع بحث اإلنسان

تلك . عن كيفية و أسباب وجويهوجه اليقين 

األمور التي ظل اإلنسان منذ زمن طويل يبحث 

فربما في مكان ما من تاريخه قد , عن إجابات لها

خبئت القوانين الريايية الدقيقة إلنجازه علي 

  2. هذه الصورة الكاملة

عندما تناولت مناهجنا الدراسية المعمارية 

. الفرعون الهر  بالدراسة , أقنعتنا بأنه مقبرة 

وبتطور الدراسة التخصصية في سنوات يراسة 

العمارة , ال يتعدى طالب العمارة يراسة قيمة 

يلية ومقياسه المتعاظم و مساقط كالهر  التش

                                                 
 .  , ص   82 بيل شول و أيبيتيت ,  - 2

وهكذا تنتهي . غرف الدفن ومنحدراته المختلفة 

 . عالقة المعماري التعليمية بالهر  عند هذا الحد 

علو  علي النقيض من ذلك قا  المهتمون ب

المصريات في أنحاج العالم بفحص هذه 

األهرامات ويراسة نسبها وزواياها وتوجيها 

وكيفيه وسبب بنائها , 8وأبعايها وعالقتها النجمية

وهل هي محض مقبرة ملكيه , أ  أنه مرصد 

, أ  أنها 0 فلكي لرصد حركه النجو  واألفالك

قطعه فنيه قا  المصريون ببنائها وويعوا 

ار علومهم المتقدمة ومقاييسهم بداخلها كل أسر

الهندسية ؛ فصارت مخزنا ألسرارهم المقدسة , 

السيما وأن قوانين الطبيعية المعروفة ال تسري 

فال يحد  تحلل لقطع اللحم . ياخل هذا المبني

ويعاي ترتيب كريستاالت المعاين حال  ,  بداخله

ويعها ياخل الهر  وغيرها من الاواهر 

   .والتأثيرات الحيوية لهذا المبني 

يربال في منتصف & كانت تجارب بوفي  

القرن الفائت , والتجارب التي أجريت في 

اإلتحاي السوفييتي فيما عرف وقتها بالتجارب 

الهر  خلف الستار الحديدي هي بداية ربط عالقة 

كمبني بالعمليات الحيوية والكيميائية التي تتم 

وإن لم تصلنا التفاصيل الكاملة لهذه . بداخله 

التجارب ومدي يقة خطواتها ومدي أهميتها 

العلمية , إال أنها فتحت األفاق أما  العالم 

إليجاي مدخل  G.patric.Flanganاألمريكي  

علمي متكامل لتجارب الهر  , نشرها في 

 .   Pyramid power2كتابة

من هذه التجارب , تجربة إنبات مجموعات 

من بذور حبات الفول ياخل أشكال هرمية 

ومقارنتها بمجموعة قياسية ياخل شكل مكعب له 

تم ويع الحبيبات علي إسفنجه يتم . نف  الحجم 

غمرها بكمية محدية من المياه  ثم تًطيتها 

وويع مجموعه منها . بمناييل ورقيه مبللة 

ياخل مجسمات هرمية الشكل ومجموعه أخري 

ياخل مجسمات مكعبه الشكل وتم إحكا  غلق 

وبعد خمسة أيا  . المجسمات علي حبيبات الفول 

يتم قياس طول البراعم التي نبتت من حبيبات 
                                                 

 .   , ص    2 ,محموي الفلكي - 8

 . 8  – 2 , ص  000 سيد كريم ,  - 0 

      -2  , ص  892 بيل شول و إيبيتيت ,  -   

   - Volodymyr Krasnoholovets. (1999) , p11 

 

 

 
يويح صورة تحليل نتائج مجمعه للتأثيرات المختلفة ( 9)شكل 

 .الدراسة لمشاهدة األشكال علي مركزي المخ محل 

 scott.o.murray &others, 2002 , p2 :المصدر 

 
يويح صورة أشعة الرنين المًناطيسي علي المخ ( 2)شكل 

و الشكل العشوائي ( اليسار ) أثناج مشاهدة الشكل ثالثي األبعاي 

تدرج األلوان يعك  حجم النشاط األزرق يعني قله ( . اليمين ) 

 بينما من األحمر لألصفر يعني زياية النشاط, في النشاط 

 scott.o.murray &others, 2002 , p2 :المصدر 
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الفول وذلك من نهايتها وحني مويع خروجها 

الهر  )تم تصنيع أشكال التجارب .من الحبة 

 (mirrors)جاج المرايا من خامة ز( والمكعب

بوصات وارتفاعه  0 وكانت أبعاي قاعدة الهر  

بوصة , أما المكعب فكان طول يلعه    . 

وكانت نتيجة التجربة كما يويحها . بوصة  2. 

   .الجدول التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كأحككككد  - هككككرم اةبحككككا  الروسككككي -6

التطبيقككككات المعماريككككة المعاصككككر  

 : ذات التأثير الحيوي
,    Alexander Golodالكساندر جولوي 

وهو عالم ومدير مشروع وزارة الدفاع في 

موسكو كان قد بدج بإنشاج مجموعة من 

قرر الكساندر . 828 األهرامات في العا  

Alexander    بناج هذه األهرا  ألنه يعتقد أنها

ستنتج حقال من الطاقة قايرا علي التأثير علي 

حتى أنه تلقي يعم . األجسا  الحية وغير الحية 

 2 .وسية لمشروع هذا البناج الضخم الحكومة الر

أكبر هذه األهرا  وأحدثها بناج يقع علي بعد 

ميل إلي الشمال الًربي من موسكو علي  00 

الطريق السريع إلي نوفوريسكو , يبلغ ارتفاعه 

طنا ,وقد انتهي    قدماج ووزنه حوالي  22 

بتكلفة تفوق المليون يوالر ,  888 بناؤه عا  

 .ياف الزجاجية وهو مصنوع من األل

 

 

 

 

 

 

                                                 
   - G. patric flangan , 1981  , pp 15-22  

1  - John De salvo.(2003) , pp 117-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشد انحدار من الهر  الكبير  أوجه هذا الهر 

في الجيزة, حيث تبلغ زاوية انحدار أكبر أهرا  

يرجة , بينما تبلغ زاوية انحدار هذه    الجيزة 

الروسية  األهرامات,  يرجة  9األهرا  حوالي 

مبنية علي قاعدة النسبة الذهبية أيضا كما هو 

فالنسبة بين القاعدة , الحال في أهرامات الجيزة 

 و االرتفاع في هر  الجيزة األكبر 

بينما في األهرا  الروسية تكون نف  النسبة 

. 

لالهتما  حول  إثارةاحد أكثر المالحاات 

هذا الهر  أتت من رايار تابع لسالح الجو 

ويعتبر هذا أول مؤشر على أن الشكل  ,وسيالر

وكان ذلك  ,الهرمي ينتج تأثيرات جوية غريبة

إن هذا الهر  المقرر  .أثناج بناج الهر  األكبر

بناؤه يتألف من ثالثين طبقه أو قطاعا رئيسيا من 

وعند إكمال القطاع الحايي , األلياف الزجاجية

 
 قد  22 يويح اكبر األهرامات الروسية  بارتفاع ( 8)شكل 

 2 1ص ,( 2222.)الحلبي عالء, : المصدر 

 
 قدم 63بارتفاع   الهرم الثالثيوضح (  01)شكل 

 John De salvo.(2003),  p121  :المصدر 

 المكعب االحتما 
الشك  

 الهرمي
 اسم التجربة الوصف

 ±0.0  
 . 9 

 بوصة

 .8 

 بوصة

قياس 

طول 

 البراعم

إنبات بذور 

 الفول

في  G.patric flanganيويح جزج من تجربة   جدول 

 إنبات بذور الفول ياخل الهر 

 G. patric flangan , 1981 , p 31: المصدر 

 



 

 

 
  

 

عشر التقط رايار سالح الجو عامويا أيونيا 

 أاليونيلقد كان هذا العاموي .شره من الهر  مبا

   .كبير جدا ويبلغ ارتفاعه أكثر من ميل 

معهد ايفانوفسكى  في يراسة علمية تمت

الوطنية الروسية  ةكاييميللفيروسات التابع لأل

تأثير الشكل الهرمي على لدراسة , للعلو  الطبية

لإلنسان والمعروفة  الجزيئات المناعية

وهى تحمي من  ,المناعيةلوبولينات جبال

االلتهابات والفيروسات والبكتيريا التي قد تدخل 

 . إلي الجسم

وويعوه  هااخذ الباحثون نوعا محديا من

أظهرت النتائج . لعده أيا  الروسي ياخل الهر 

لوبولينات المناعية التي ويعت في الهر  جأن ال

 . ثبطت الفيروسات بأكثر من ثالثة أيعاف

 أن وأظهرتهامه  ةالنتيجكانت هذه 

 فيبوجويها  تأثرتقد  المناعيةلوبولينات جال

لتقويه الجهاز  مهمة مكانيةإوهذا يعطى .الهر  

   .الجسم يد الفيروسات في المناعي

 

 :التطبيقيزوايا الهرم اةكبر كمدخ  لإلطار 

 راجأتم مناقشة الهر  كمبني معماري اتجهت 

و أثبتت . الباحثين لتأثيراته الحيوية المختلفة 

أن هذه التأثيرات موجوية في  الدراسات السابقة

كما  .كل شكل هرمي اتخذ الهر  األكبر مقياسا

اختبرت بعض األشكال الهندسية األساسية و ثبت 

 . وجوي اختالف في تأثيراتها الحيوية 

ولويع إطار تطبيقي الختبار فريية 

التأثيرات الحيوية ألشكال الفراغات المعمارية 

ار للدراسات السابقة ؛ فسيتم البدج يون تكر

باختبار الزوايا الهندسية المكونة للهر  األكبر 

 .بشكل منفصل و ذلك الستبيان تأثيراتها الحيوية 

و يرجع اختيار الزاوية ألنها أساس التكوين 

وهي  –السطح  –فهي بداية المستوي , الشكلي

فالفرق بين الشكل , من يكسب السطح خواصه 

الفرق , الخ .....الرباعي و الخماسي الثالثي و 

 –فتعريف المستوي . بينهم جميعا هو الزاوية 

هي : كعنصر من عناصر التشكيل  –المساحة 

بيان لحركة الخط في اتجاه مخالف التجاهه 

وحركة الخط في اتجاه مخالف التجاهه . الذاتي 

                                                 
   - Swanson Claude.(2009)., p417 

16 - De salvo ,John.(2003) , The Complete 

Pyramid Sourcebook , p 137 

فالخط  و . الذاتي يعني مباشرة وجوي الزاوية 

الذي هو بدوره , ا السطح الزاوية هما مكون

 9 . وأساسه  -المجسم  –قاعدة الشكل 

زاوية ميل األوجه علي : وزوايا الهر  هي 

و . يرجه  2.  وقياسها , أيالع محيط القاعدة

, ميل أيالع األحرف علي قطري القاعدة 

و وزاويتي قاعدة مثلث . يرجة  8. 2وقياسها 

كما يمكن . يرجه   .2 و قياسها , الواجهة 

يرجه و ذلك بوصفها   .2 إيافة الزاوية 

و هي , المتممة لزاوية ميل الوجه علي القاعدة 

 .نصف زاوية قمة الهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يبدوا مالئما أن , وبناج علي هذا الطرح الناري 

تكون هذه الزوايا األربعة هي األساس في تكوين 

مجموعه من األشكال المختبرة لدراسة مدي 

 . وجوي تأثير لها من عدمه 

الموديككككوالت التصككككميمية لنمككككاذ   -7

 :التجربة
لتحويل اإلطار الناري إلي إطار تطبيقي 

اختيار األشكال المعبرة عن زوايا  تم, معماري

تكوين موييول تصميمي مبني علي تلك ب الهر 

 األبعايثم تستخرج منها األشكال ثنائية . الزوايا

المعماري الذي الفراغ التي تكون أريية نموذج 

 .  سيتم اختباره كما في الشكل 

كيفية استنباط ابسط    ياهر من الشكل

 التصميمي المبني األشكال المخلقة من الموييول 

, علي زوايا الهر  الختيار قاعدة المجسمات

والشكل الناتج عن الموييول عبارة عن زاويتين 

يتم تحويل نقاط االتقاج بين يلعي كل , متقابلتين

زاوية من الزاويتين المتقابلتين إلي جزج من 

 .يائرة لتالفي ظهور زوايا غير الزوايا المختبرة

                                                 
    ص , (  00 . )إسماعيل شوقي - 9 

 
 يويح زوايا الهر  الثالثة (   )شكل 

 lpyramide.ch/index.htm-www.cheops: المصدر 
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خشبية أربعة مجسمات هندسية تنفيذ تم  

ومع هذه المجسمات , المختارة قاعدةالمبنية علي 

مجسم خام  يمثل النموذج القياسي وهو 

و له نف  , مستطيالت بقاعدة مربعهمتوازي 

مساحة القاعدة ونف  االرتفاع المحدي لكل شكل 

يعتبر  هذه األشكالكل و .من األشكال الخمسة

 نموذج مبسط لفراغ معماري سيتم اختبار تأثيره

 .في تجربه تطبيقية معملية الحيوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثير التشككككككي  الفراغكككككي علكككككي تككككك -8

العمليككككككككات الحيويككككككككة لبكتيريككككككككا 

E.COLI : 
علي نمو هذه األشكال يتم اختبار تأثيرها 

, البكتيريا في بيئة خاصة مجهزه لهااحدي أنواع 

تم اختبار النمو عن طريق قياس معدل العكارة و

Turbidity.  تمت التجربة بمعمل

 –بقسم النبات بكلية العلو  , الميكروبيولوجي

محمد  /تحت إشراف الدكتور. جامعة يمياط 

و يُاهر ملحق , أستاذ مساعد بالقسم, علي يياب

 . تفاصيل التجربة  رقم 

ورصد بعد إجراج عملية قياس العكارة  

ثم تحليل النتائج إحصائيا باستخدا  ,  النتائج

تم رصد نتائج التجربة S.P.S.S v.11 برنامج 

 :كما يلي 

 

ت
را
كر
مت
ال

 

ة 
وي
زا

4
1
14

 

ة 
وي
زا

8
1
18

 

ة 
وي
زا

8
8
13

 

ة 
وي
زا

3
8
12

 

ع 
رب
لم
ا

ي
س
يا
لق
ا

 

   8.0    .2  0.9    .     .2  

    .   8. 2   .9   0.88   .92 

   9.89   . 8   .    0.8    .2  

 88. 0    .92  99.9  2.   8 .0  المجموع

 34133 *24172 *28142 **21128 **22122 المتوسط

 

 يويح قراجات التجربة و تحليلها إحصائيا(  )جدول 

 الباحث: المصدر 

 

*the mean difference is significant, 

**the mean difference is highly 

significant and *** the mean 

difference is extremely significant at 

0.05 level 
 

 
 يويح التمثيل البياني لنتائج التجربة( : 2 )شكل 

 الباحث: المصدر 

 

 
و أبسط لزوايا الهر  يويح الموييوالت التصميمية (   )شكل 

 المختبرةمنه لتصنيع قواعد النماذج  المستنبطةاألشكال 

 الباحث: المصدر 

 

 
و التي  المجسمات المعبرة عن زوايا الهر يويح (   )شكل 

 سيتم اختبار تأثيراتها الحيوية

 الباحث: المصدر 
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يتضح من الشكل و الجدول السابق وجوي 

علي عملية األشكال المختلفة  اتتأثيرفارق في 

األمر الذي يشير إلي وجوي تأثير , نمو البكتيريا

النتائج فجميع  كذلك, مختلف لكل زاوية حيوي

تشير إلي أن معدل نمو البكتيريا ياخل األشكال 

األمر الذي . قل من الشكل القياسي أجميعها 

يشير إلي أن جميع هذه الزوايا لها تأثير مثبط 

 كشكل وهو ما يتفق مع أن الهر , لنمو البكتيريا 

يثبط نمو البكتيريا في التجارب التي أشير إليها 

 .في المدخل الناري 
 

 :و نتائج البحث  تطبيقات -4
ياهر من نتائج التجربة العملية  في اإلطار 

التطبيقي للبحث أن هناك تأثير لشكل الفراغ 

المعماري علي تقليل معدل نمو البكتيريا يصل 

األمر الذي يجعل , % 2 في بعض الزوايا إلي 

التطبيق المباشر لهذه النتيجة هو استعمال هذه 

ر في الفراغات الزوايا بشكل مباشر أو غير مباش

يمكن اعتماي مثل هذه الزوايا و, المعمارية

كموييوالت تصميمية للمبني ذاته األمر الذي 

ناحية اليحقق كفاجة وظيفية أعال للمبني من 

 .  صحيةال

تاريخيا يمكن أن نلحظ تطبيق هذه الزوايا في 

. منها كاتدرائية كولونيا, بعض المباني التاريخية

, مدينة كولونيا األلمانيةوتقع هذه الكاتدرائية 

وياهر في واجهاتها االستعمال الكثيف للزاوية 

 . وهي زاوية ميل أوجه الهر  علي القاعدة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

من لوحظ  ومن المعماريين المعاصرين

منهم , هذه الزوايا في أعمالهم استخدا  مثل

و الذي ياهر الشكل , المعمارية زها حديد 

التالي نموذجام ألحد أعمالها الذي يحتوي تحديدام 

 .في احد الكتل الرئيسية للمبني 2 علي الزاوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برلين المبني المثلث هو احدي مباني مدينة 

و ياهر فيه . األلمانية للمعماري جوزيف باول 

زوايا  إحدىوهي   2التطبيق المباشر للزاوية 

الزاوية تاهر بشكل مباشر في الكتلة , الهر 

 :الرئيسية للمبني كما في الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

منها الزاوية , يوضح توظيف لمجموعه من الزوايا( 16)شكل 
 .في احدي مشروعات المعمارية زها حديد  ˚2 

 إيطاليا - , ريدجو كاالبريا  Rhegiumالواجهة المائية مشروع

-http://www.arab:المصدر

eng.org/vb/showthread.php/332146 

 
 
 

   2و تاهر فيه الزاوية المسقط األفقي للمبني (  1)شكل 

-http://www.arcspace.com/features/josef :المصدر

paul-kleihues/triangle-building-/  
 

 

    تاهر فيه الزاوية  كاتدرائية كولونيا بألمانيا( 12)شكل 

  http://dw.de/p/6TUO :المصدر
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يكون هناك  أنعلي مستوي الواجهات يمكن 

وياهر , توظيف آخر لزوايا الشكل الهرمي

احد   Allandale Houseالشكل التالي مبني

 ’William Oاألمريكي مشروعات المعماري 

Brien Jr  . في  2 و ياهر فيه توظيف للزاوية

 .الواجهة  والقطاع الرأسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كما يمكن تطبيق هذه الزوايا في التصميم 

و ذلك في تصميم  المختلفة فراغاتللالداخلي 

وعناصر الفرش والفتحات , األرييات

والشكل التالي ياهر تكوين مستنبط . واألسقف

 .التجربةحد أشكال أمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وياهر إمكانية توظيف األشكال المبنية   

علي موييوالت زوايا الهر  في تكوينات تشكيلية 

الداخلي للفراغات يمكن استخدامها في التصميم 

 . المعمارية

و نارا لما أظهرته نتائج التجربة العملية من 

فمن , قدرة زوايا الهر  علي تقليل نمو البكتيريا 

في  لتصميميةكن استعمال هذه الموييوالت االمم

, مباني المناطق ذات نسب الرطوبة المرتفعة

والتي غالبا ما تعاني من تواجد نمو زائد 

و ينسحب , للبكتيريا في أماكن متعدية من المبني

التطبيق علي األماكن الرطبة في المباني عموما 

كالمطابخ و الحمامات التي يسبب نمو البكتيريا 

الداخلية لهذه الزائد فيها إيرارا بجوية البيئة 

 .الفراغات 

 : دراسات مستقبليه مقترح -12
بالطبع تعتبر نتائج هذا البحث مقدمه لعدي من 

األفكار البحثية التي من الممكن أن تسير في نف  

اتجاه البحث عن التأثيرات الحيوية , االتجاه

الهندسية للفراغات  التكوينات و لألشكال

 .المعمارية

يا الهر  معماريا, تعامل البحث مع زوا

األكبر كأحد المباني التي ثبت مسبقا أن له تأثير 

وكان البحث يستهدف الكشف عن ارتباط , حيوي

ولكن . هذه الزوايا بالتأثيرات الحيوية للهر  

يجب أن يكون البحث عن تأثير مواي بناج الهر  

بحيث أن هذا المتًير قد , أيضا أمرا مطروحا

ايا الفراغ  يساعد في زياية أو تقليل تأثير زو

 .الحيوية 

 
يوضح احدي التصميمات المبنية علي ( 22) شكل 

و المعبرة عن إحدى الزوايا المختبرة و , مجسمات التجربة
أو كعنصر من , يمكن توظيفها تصميميا ككتله لمبني 

 .عناصر التصميم الداخلي
 الباحث: المصدر

 
 

  2 كتلة المبني ذات الزاوية ( 12)شكل 

-http://www.arcspace.com/features/josef :المصدر

paul-kleihues/triangle-building-/  

 
 

  Allandale House مبني( 19)شكل 
 :المصدر

http://www.caandesign.com/residences/allandal

e-house-by-william-obrien-jr/ 
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كذلك يجب أن يحاى المنهج التجريبي في 

خصوصا في مجال  ,العمارة بأهمية اكبر

تأثيرات الفراغ المعماري علي شاغليه سواج 

فهذه النقاط من األهمية بمكان , حيويا أو نفسيا

بحيث يشارك فيها متخصصين من غير 

للمساهمة في  -بيولوجيين , أطباج  -المعماريين 

كيد األطروحات النارية  والتطبيقية المعمارية  تأ

 . أو نفيها 

يقترح البحث كذلك أن يكون هناك توجه 

بحثي لدراسة الزوايا ياخل الفراغات المعماري 

فراغات خصوصا  ,في المباني العالجية

العمليات واإلفاقة والعناية المركزة وغرف 

والبحث عن تأثيرات الزوايا خصوصا , اإلقامة

توفير الدعم لوذلك , والفراغ بمكوناته عموما

في توفير الفراغ ذو التأثير  لمعالجينالمعماري ل

الحيوي المالئم لحالة المريي عن طريق 

التشكيل  خصوصا بعد صقل البحو  المعمارية 

 . ية المشتركة في هذا المجال الطب

البحث في النهاية يقترح يراسة تأثيرات 

التكوينات الفراغية والتشكيلية للفراغات 

في المباني اإليارية , االمعمارية ومحتوياته

نارا لتواجد اإلنسان , والتعليمية والسكنية

خصوصا , مستعمل الفراغ فيها لفترات طويلة

ة بفراغات بعد ظهور متالزمات مرييه مرتبط

ولم يعط لها الطب تفسيرات , معمارية معينه

 .وايحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المالحق -11
 :خطوات تجربة البحث :  1ملحق رقم 

 :تصميم التجربة 

الخمسة المصممة ألشكال اتأثير  م اختبارت

في بيئة  Escherichia coliعلي نمو البكتيريا 

وتم اختبار النمو عن طريق  ,خاصة مجهزه لها

تمت التجربة .  Turbidityقياس معدل العكارة 

بقسم النبات بكلية , بمعمل الميكروبيولوجي

تحت إشراف . جامعة يمياط  –العلو  

 .أستاذ مساعد بالقسم , محمد علي يياب /الدكتور

كمية ثابتة من  عتم زرفي هذه التجربة 

ي خاض عزالت البكتيريا النقية في وسط غذائ

يعرف علميا بوسط  -لهذا النوع من البكتيريا 

بحيث   Conical Flaskياخل - جارآاآلجار 

علي  المختبره يحتوي كل مجسم من المجسمات

وذلك في يرجة حرارة , خمسة متكررات 

ويتم رصد التًير %. 0 الًرفة و نسبة رطوبة 

في نمو البكتيريا عن طريق قياس عكارة الوسط 

 . ع به البكتيرياالًذائي المزرو

 :العوام  المختبر   

يتم قياس معدل عكارة الوسط الذي تم زرع 

, عزالت البكتيريا فيه بعد يومين من زرعها

عدي : وتعبر نسبة العكارة عن ثالثة عناصر

البكتيريا ومخرجات البكتيريا ونتيجة تفاعل 

وكل هذه . المخرجات مع الوسط الًذائي

ة العكارة تشير إلي العناصر التي تعبر عنها نسب

األمر الذي . يرجة النشاط الحيوي للبكتيريا

يعك  مدي تأثير الفراغ المعماري علي النشاط 

 .  الحيوي لشاغليه 

 :تصميم المجسمات المختبر 

تم تصميم األشكال المختبرة لتعبر عن 

ولخلق فراغ , الزوايا األربعة محل االختبار

كون يحتوي زاوية واحدة كان المقترح أن ي

ويكون التقائهم , عبارة عن زاويتان متقابلتين

بجزج من يائرة لمنع تكون زوايا أخري غير 

شكل  أييف لهذه األشكال األربعة . المختبرة

متوازي المستطيالت ذو القاعدة , آخر عبارة

و نف  ارتفاع  , المربع  بنف  مساحة القاعدة 

لذي يتم الشكل القياسي ليمثل االمجسمات األربعة 

 .مقارنة نتائج األشكال المختبرة به
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أريية جميع األشكال مصنعه من الخشب 

ومساحة , مم0 بسمك  Plywoodالكونتر 

كذلك الحوائط مصنعه من .     0.08القاعدة 

مم وجميعهم له نف    نف  نوع الخشب بسمك 

و يتم . و بالتالي نف  الحجم ,    0 .0االرتفاع 

زرع البكتيريا ياخل يوارق مخروطية  

Conical Flask  و يويع ياخل , ملل0 حجم

كل شكل خشبي خمسة يوارق مخروطية 

 .لشكل الواحد كمتكررات ل

 : الطريقة المتبعة و اةدوات

تم تحضير الوسط الًذائي الخاص بالبكتيريا 

, طبقا للمواصفات العالمية للوسط الًذائي السائل

باستخدا  جهاز  Conical Flaskيتم تعقيم ثم 

   لمدة   . األوتوكالف تحت يًط جوي 

ثم يتم زرع عزالت البكتيريا ياخل جهاز , يقيقة 

Laminar Flow (Crumair model 

9005-FL)  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياخل األشكال  Conical Flaskيتم توزيع 

بحيث يحتوي , الخشبية بعد انتهاج مرحلة الزرع 

كل شكل علي خمسة يوارق مخروطية  

Conical Flask . و يتم ترك البكتيريا لتنمو

 .ساعة في يرجة حرارة الًرفة  22لمدة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يويح المسقط األفقي باألبعاي لنماذج المجسمات (   )شكل 

,  2.  ,  8. 2,   .2 و المعبرة عن الزوايا , المختبر 

 يرجه من االعلي لألسفل  2 

 الباحث: المصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكال يوضح تفاصيل المسقط االفقي )   ( شكل 
 المجموعه االولي المختبره

 الباحث: المصدر 

 

 
 األشكالتوزيع الدوارق المخروطية داخل  توضح( 36) شكل

 . الخشبية
 الباحث: المصدر 

 

 
مرحلة زرع عزالت البكتيريا داخل  توضح( 33 ) شكل

شكل الجهاز  العلوية الصورةفي  .   Laminar flowجهاز
 .زرع العزالت في الوسط الغذائي  السفليةو في 

 الباحث: المصدر 
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يتم البدج في , ساعة من الزرع  22بعد مرور 

المرحلة الثانية من التجربة و هي قياس عكارة 

الوسط الموجوي في الدوارق المخروطية لتحديد 

كمية التًيرات الحيوية التي أحدثتها البكتيريا في 

و تكون كمية العكارة مؤشر علي التًير , الوسط 

و تفاعل  في عدي البكتيريا و مخرجاتها

يتم . مخرجاتها مع الوسط الًذائي المزروعة فيه 

 قياس العكارة باستعمال جهاز

Turbidity Meter, Model:Hi93703, 

Range: .000 : 1.000 F.T.U  

Microprocessor  
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